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jedynej polskiej historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA
W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej", Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

Wilno, Mostowa 1.
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MIN. ZAWADZKI 0 PROJEKTOWANEJ
TARYFIE CELNEJ.

WARSZAWA. (Pat). Pan mi-
nister Władysław Zawadzki przy-
jął w dniu 9 bm. przedstawiciela
Polskiej Agencji Telegraficzneji

Prace nad nową taryłą celną
rozpoczęte zostały już przed i
prawie laty. Dotychczas poslugi-
waliśmy się prowizoryczną taryłą
opartą na dawnej taryfie rosyj-
skiej z 1903 roku, która nie odpo-
wiadała ani specjalnym potrzebom

_nasześo gospodarstwa narodowe-
$o, ani tem bardziej rozwojowi
wymiany międzynarodowej. Nowa
taryfa celna musj zabezpieczyć i
umożliwić naturalne możliwości
rozwoju gospodarczego Polski. W
odróżnieniu od obecnej taryfy cel-
nej projekt nowej taryfy zawiera
5 tysięcy stawek celnych, podczas
śdy dotychczasowa  taryła posia-
dała zaledwie około 1500 stawek.
Jeżeli chodzi o konkurencję nowej
taryfy, to została ona oparta w za-
sadzie na wzorze wypracowanego
obecnie przez specjalny podkomi-
tet rzeczoznawców w Genewie
projektu ujednostajnionej nomen-
klatury celnej, mającej w  przy-
szłości obowiązywać we wszyst-
kich państwach świata. Zgodność
ta pozwala na łatwe przystosowa-
nie nowej taryfy do wzoru między-
narodowego w chwili, kiedy zaj-
dzie tego potrzeba. Pewną nowo-
ścią nowej taryfy jest istnienie w
niej dwóch kolumn stawek  cel-
nych, Jedna z nich stosowana ma
być do towarów, pochodzących z
krajów, z którymi Polska posiada
umowy handlowe. Kolumna wyż-
szą stosować się ma do krajów,
które nie posiadają z Polską
wspomnianych umów. Poziom ten

został obrany z konieczności.
Państwa są między sobą powiąza-
ne ścisłemi węzłami gospodarcze-
mi i nie może jedno z państw, na-
wet najbogatsze, prowadzić na
dłuższą metę polityki liberalizmu

niskiej ochrony celnej, wówczas
$dy pozostały świat idzie drogą
autarchji gospodarczej, realizowa-
nej przez zakusy przywozu, pro-
tekcyjne zarządzenia cła prohibi-
cyjne. Idąc na częściowe podnie-
sienie ogólnego poziomu taryfy
celnej, rząd bynajmniej nie stoi na
stanowisku, aby polityka wyso-
kich ceł była polityką słuszną i
gospodarczo zdrową, sądzi jednak,
że likwidacja tej polityki nie może
być aktem woli jednego państwa i
że wymaga wspólnych wysiłków i
postanowień o charakterze mię-
dzynarodowym. Na tej drodze
znajdą rząd polski wszyscy ci,
którzy zechcą z nami współpraco-
wać nad odbudową niemal zupeł-
nie zniszczonych międzynarodo-
wych stosunków handlowych. Na
jednostronną realizację zasady
wolności obrotu towarowego rząd
nie pójdzie. W, związku z częścio-
wem podniesieniem poziomu o-
chrony celnej i wobec silnie roz-
winiętych w przemyśle i handlu
dążności kar listycznych, liczyć
się jednak należy z zamiarami
nadmiernego korzystania z ochro-
ny celnej dla podniesienia cen na
rynku krajowym. Tego rodzaju
zamiarom rząd z całą stanowczo-
ścią się przeciwstawi. Nowa tary-
fa celna wejdzie w życie dopiero
po upływie roku od dnia jej ogło-
szenia. Okres ten powinien być
wystarczający na dostosowanie
dotychczasowych konwencyj han-
dlowych do warunków, wytworzo-
nych przez nową taryłę.

Konferencja posła Stan. Strońskiego
zPfeiffe rem.

WARSZAWA. Korespondent
paryski „Kur. Warsz,” donosi do
tego pisma. Dn. 9 b. m. odbyło
się w Paryżu spotkanie bawiące-
go tu posła prof. St. Strońskiego
z publicystą francuskim, redokto-
rem  „Republique”, Edwardem
Pfeifferem, „wybitnym działaczem
wśród radykałów, znanym z wy-
stąpień, kwestjanujących celo-

wość sojuszu Francji z Polską.
(w  „Republique” ukazała się
pierwsza wiadomość o rzekomych
pertaktacjach rządu polskiego z
Niemeami. Przyp. Red. „Dzien.

Wil.*). +
Rozmowa toczyła się dwie go-

dziny.
Rozmowa

Pogrzeb Ś. p.
WARSZAWA (Pat). W. sobotę

0 godz. 1l-ej rano odbył się po-
śrzeb znakomitego pisarza ś. p.
Józefa Weyssenhoffa.

Po nabożeństwie żałobnem w
kościele Św. Krzyża nastąpiło
wyprowadzenie zwłok na cmen-
tarz powązkowski.

JW. kondukcie pogrzebowym
wzięli udział poza najbliższą ro-

ta zdaje się mieć

duże znaczenie polityczne, ze
względu na możność sprostowa-
nia w bezpośredniej rozmowie
wielu błędnych pojęć Francuza
przez polityka polskiego.

Należy też dodać, że zarówno
polityk polski, jak polityk fran-
cuski byli niezmiernie zadowole-
ni z tego wzajemnego poznania
się i pierwszego przedyskutowa-
nia sam na sam całego ogrom-
nego zagadnienia stosunków fran-
cusko-polsko-niemieckich.

Pfeiffer oświadczył: „Rozmo-
wa moja z prof. Strońskim była
najciekawszą ze wszystkich, jakie
przeprowadziłem w ciągu ostat-
nich lat“,

Weyssenhoffa.
dziną zmarłego p. min. W. R. i
O. P. Jędrzejewicz i prezydent
miasta st. Warszawy inż. Słonim-
ski, przedstawiciele literatury i
sztuki, świata artystyczneśo,
dziennikarze, oraz przedstawiciele
stowarzyszenia Dowborczyków i
korporacji „Polonia”.

Nad trumną wygłoszono szereg
przemówień.

OFENŻYWA TYBETAŃSKA NA CHINY.
MOSKWA (Pat.) Na granicy

chińsko-tybetańskiej wojska tybe-
tańskie przeszły na wszystkich
odcinkach do ofenzywy. W krwa-
wej bitwie, która miała miejsce

w ,obliżu Czuanbian, padło z o-
bu stron 400 ludzi. Przedstawiciel

Dalaj Lamy wyjechał demonstra-
cyjnie z Nankinu do Pekinu, co
równóznaczne jest z zerwaniem
stosunków oficjalnych pomiędzy
Tybetem a centralnym rządem
chińskim.
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Antypoiska agitacja w Niemczech.
BERLIN. (Pat). Na zaprosze-

nie powszechnego związku stu-
dentów. w Berlinie poseł nie-
miecko narodowy przywódca
Stahlhelmu, Morozowicz wygłosił
przemówienie na temat wschod-
nich granic Niemiec i obrony.
Mówca m. in. oświadczył, że za-
eiešniający się coraz bardziej że-
lazny łańcuch bezrobocia i woj-
ny wewnętrznej jest naturalnem
następstwem narzucenia traktatu
wersalskiego, a zwłaszcza istnie-
nia nieodzyskanych ziem na gra-
nicach wschodnich. Gdy Polacy

od 13 lat mieli dość czasu, by
ustawić na granicy niemieckiej
gotową do boju armję oraz przy-

+sposobić wojskowe organizacje
to po stronie nie-

nie dokonano jeszcze
w celu usunięcia nie-

grożącego na
granicy wschodniej. Dopóki nie
zostaną zerwane więzy traktatu
wersalskiego, młodzież niemiecka
świadoma odpowiedzialności mu-
si zdążać własnemi drogami do
celu, by módz każdą piędź ziemi
obronić.

młodzieży,
mieckiej
niczego,
bezpieczeństwa

Dyskusja o Gdańsku w grupie pariamen-
tarnej francuske-polskiej.

PARYZ (Pat.) Grupa parla-
mentarna francusko - polska ze-
brała się wczoraj w południe w
lzbie Deputowanych pod prze-
wodnictwem Mexence Bibier i
zastepcy przewodniczącego ko-
misii spraw zagranicznych. Grupa
wysłuchała szczegółowego expose
p. Vienot, członka komisji spraw
zagranicznych 0 niedawnej po-
dróży jego do Gdańska, poczem
nastąpiła wymiana poglądów, w

 

toku której polscy parlamenta-
rzyści sen. Loewenherz, b. pre-
zes komisji spraw Zagranicznych
Sejmu, Dębski i pos. prof. Stroń-
ski wypowiedzieli swe opinje co
do sytuacji polsko-gdańskiej.

Pailamentarzyści francuscy о-
kazali żywe zainteresowanie dla
informacyj udzielanych przez Po-
laków, przyczem ujawniła się
zgodność opinji grup francuskiej
i polskiej.

- Olbrzymi meeting hitlerowców w Berlinie.
BERLIN (Pat.) W dniu dzi-

siejszym odbył się w Lustgartenie
wielki meeting narodowo socja-
listyczny pod hasłem „przeciw
dekretom i separatyzmowi“. Zgro-
madziło się 25 tysięcy szturmow-
ców. Pierwszy przemawiał do-
wódca oddziału szturmowego Ber-
lina pr. Helldorf, występując prze-
ciwko ministrowi spraw wewn.
Rzeszy Gaylowi za wydanie za-
kazu urządzenia przemarszu od-
działów szturmowych przed Hi-
tlerem w Alei.Zwycięstwa. Ata-
kując rząd mówca oświadczył że
obecny gabinet Pappena nie jest
bojowym gabinetem „narodowym,
lecz gabinetem słabości. Z kolei
zabierał głos przywódca hitlerow-
ców poseł Goebbels, który wy-
wodził, że nie sprawa uporządko=
wania finansów, lecz sprawa bez-

robocia winna być głównem za-
daniem rządu Pappena. W spra-
wie polityki zagranicznej rvąd po-
winten był oświadczyć:
nie chcą i nie mogą placić*. Po
odśpiewaniu przez zebranych pie-
śni narodowych, oddziały w zwar-
tych szeregach rozeszły się w ró-
żn strony miasta, W czasie de-
monstacji panował spokój.

"_ Dopiero przed gmachem cen-
trali komunistycznej t. zw. Do-
mem Liebknechta przyszło do
starcia między komunistami a
hitłerowcami wracającymi z mee:
tingu, wkroczyła policja używając
pałek gumowych. Podobne star-
cia powtórzyły się, w innych
dzielnieach miasta i były likwi-
dowane przez policję, znajdującą
sięw pogotowiu alarmowem.

Hitlerowcy nie uznaja układu lozańskiego.
BERLIN. Sprawa ratyfikowania

układu lozańskiego nie napotyka
w żadnem z kół politycznych na
trudności w łonie państw zapra-
szających, oczywiście pod warun-
kiem, iż Ameryka zgodzi się na
anulowanie długów wojennych.
Natomiast w Niemczech kwestja
ta może wywołać jeszcze niejed-
no polityczne qui pro quo.

„Hitlerowcy, na których po-
parcie liczy regime obecny, wy-
grażają się już dziś, że układu
tego nigdy nie uznają. W dniu
wczorajszym oświadczył przywód-
ca hitlerowski w Berlinie Goebel,
iż narodowi socjaliści odmawiają
wogóle rządowi obecnemu prawa
zawięrania umów. Hitlerowcy nie
czują się związani ani podpisem
obecnych ministrów, ponieważ
nie przemawiają oni w imieniu
narodu niemieckiego. (?) „To, co
narodowi socjaliści zdołali w cią-
gu 12 lat zbudować — oświadcza

Goebel, zniszczą obecnie ci bur-
żuazyjni słabeusze. Precz przeto
z niemi".

Również hugenbergowcy za-
powiadają ostrą opozycję rządo-
wi obecnemu. Pozostają zatem
jedynie partje republikańskie, po-
zostające w zasadniczej opozycji
do regimu obecnego i wszelkich
rządów dyktatorskich. Sprawa ta
oświetla jaskrawo paradoksalność
stosunków niemieckich.

(Czy nie jest to ukartowana
gra pomiędzy H-tlerowcami; a
rządem Papena? Przez krzyki swe
i pratesty hitlewcy chcą wmówić
w świat, jak wielkie ustępstwo
zrobił Papen. Podobnie postępo-
wał Stresemann, który stale sam
organizował przeciwko sobie opo-
zycję skrajnych żywiołów, by w
oczach łatwowiernej Ententy u-
chodzić za ugodowca, co mu też
zawsze się udawało. Przyp. Red.
Dzien. Wil.)

Na spłatę reparacyj nie mają Niemcy
pieniędzy—na inne cele potrafją być holni.

BERLIN, (Pat). Trybunał Rze-
szy wydał wyrok, przyznający
księciu ltenburga pełną odpra-

wę w. wysoki miljona
marek.

35 i pół

Wzamian długów wojennych żąda
Ameryka kolonji niemieckich.

BERLIN, (Pat).
donosi z Waszyngtonu o wystą-
pieniu senatora demokratycznego
Gore z propozycją, załatwienia
sprawy długów wojennych, za-

Boersen Ztg. - ciągniętych przez państwa euro-
pejskie w Ameryce drogą odda-
nia Stanom Zjednoczonym byłych
kolonij niemieckich.

Mac Donald zamierza jechać do Ameryki
w sprawie długów wojennych.

LONDYN. Pat. W- związku z
tjumfalnym powrotem do Lon-
čynu Mac Donalda obiega po-
głoska, że Mac Donald zamierza
zwrócić się zaraz do Ameryki z
przedstawieniem sprawy długów
wojennych Wielkiej Brytanji ce-
lem uzyskanie umorzenia znacz-

nej ich części. Krążą pogłoski, że
Mac Donald zamierza pojechać
do Waszyngtonu, ażeby osobiście
konferować w tej sprawie z pre-
zydentem Hooyerem. Wskazują
na koniec sierpnia jak na datę
tych rosowań.

Rachunek bez gospodarza.
"|MOSKWA, (Pat). Prasa sc-

wiecka, omawiając wyniki konfe-
„rencji reparacyjniej robi
że uczyniono rachunek bez go-

uwagę,

spodarza gdyż los uchwał lozań-
skich zależy od zgody St. Zjedno-
czonych na anulowane długów
wojennych.

druku moga

Nemcy .

zagranięą 8 zł.
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Realizacja wolnego handlu w sowietach.
MOSKWA (Pat) Wznowione

po dwuletniej przerwie jarmarki
cieszą się jaknajdaiej idącem po-
parciem władz sowieckich. Osta-
tnlo odbył się duży jarmark w
Smoleńsku, na który rzucono to-
warów przemysłowych na sumę
około 400 tys. rubli. Na jarmark
przybyły przedstawicielstwa 25-ciu
kolektyw, oraz około 3tys człon-
ków tych kolektyw, lub indywi-
duąlnych gospodarzy. Ceny na
produkty wiejskie znacznie spa-

dly, pomimo, iż spekulanci ma-
sowo skupywali towar u chłopów
sprzedając go następnie ze zbyt
wygórowanymi zyskami. W cza-
sie jarmarku zaaresztowano 70 ciu
spekulantów.

Odoył się również jarmark w
Archangielsku, który skończył się
jednak fieskiem, ponieważ mimo
szeregu przygotowań, chłopi nie
przybyli z niewiadomych dotąd
przyczyn.

Krwawy strajk w Belgji rozrasta się.
BRUKSELA. Pat. Wczoraj po

południu pochód strejkujących
górników, zdążający z Jumet do
Charlerois, został przez policję
wezwany do rozejścia się. Że
względu na stawiany opór poli-
cjanci dobyli pałek gumowych.
W tej samej chwili tłum obrzu-
cił ich gradem kamieni i padło
kilka strzałów. Policjanci odpo-
wiedzieli ogniem, rozpraszając
tłum. Trzech policjantów oraz
kilkanaście osób cywilnych od-
niosło rany.

BRUKSELA. Pat. Położenie w
strajku górniczym jest bardzo
poważne. Górnicy stali się pa-
nami sytuacji. Do Borinage
wysłano znaczne oddziały
wojska, żandarmerji i policji.
Strajk przechodzi na nowe o-
kręgi gdzie maja miejsce nieu-
stanne starcia pomiędzy straj-
kującymi a żandarmerją. W
miejscowościach Marchienno, Pe-

Charleroi żandarmi dalironne,

salwy do tłumu. Jest wielu
rannych.

KATASTROFA ŁODZI PODWODNEJ.
Nadzieja na uratowanie załogi pierzchła.

PARYŻ (Pat). Wczoraj nurek

statku „Artigijo” pozostawał pod

wodą w ciągu trzech godzin. Po-

łożenie łodzi podwodnej zostało,

dokładnie ustalone. Nurek dal

kilka bardzo silnych uderzeńw
kadłub łodzi, lecz poza przejścio-

wym szumem, mogącym być rów.
nie dobrze spowodowanym ze-
wnętrznemi przyczynami, nie dała
się zauważyć żadna reakcja.
Zwięzły radjotelegram nurka z dna
morskiego opiewał: Załoga zato”
pionej łodzi nie odpowiada na
wołanie nurka. Nie zdziwiło to
obecnych na morzu członków
sztabu generalnego ani marynarzy,
wywołało natomiast wielkie przy-

śnębienie wśród ludności Cher-
bourga,

Nadzieja odnalezienia załogi
przy życiu pierzchła. Komunikat
oficjalny przyznaje, że gdyby na-
wet w stalowym grobie, położo-
nym na głębokości 75 metrów, za-
łoga była przy życiu, to i tak nie
mogłaby się wiele spodziewać od
ludzi, pragnących ich z całego
serca wydobyć na powierzchnię,
lecz nie mających możności tego
dokonać. Do późnej nocy groma-
dziły się tłumy publiczności przed
śmachem  preiektury morskiej.
Miarodajne czynniki morskie za-
patrują się sceptycznie na dalszą
akcję ratowniczą.

KATASTROFA NA STATKU.
BERLIN, (Pat). Na statku wy-

cieczkowym „Sperber” wydarzyła
się dzisiaj w Berlinie wielka ka-
tastrofa. Na krótko przed wy-
jazdem statku, na którym znaj-
dowało sę stu podróżnych, na-
stąpił wybuch kotła parowego.
Palacz zginął na miejscu, 23 oso-
by w tem 14 kobiet zostało cięż-
ko poranionych, 25 dalszych po-
dróżnych doznało lżejszych obra-
żeń. Trzy clężko poranione oso-

by zma:ły niebawem w spitalu,
Stan kilku inaych ofiar katastro-
fy budzi obawy. Przyczyna ka-
tastrofy nie została na razie usta”
lona, przypuszczają, że eksplozja
nastąpiła wskutek przepalenia się
części paleniska. Statek „Sper-
ber” zbudowany był przed czter-
dziestu kilku laty, uchodził za
statek przestarzałego typu, któ-
ry należało dawno wycofać z
obiegu.

Błazen w roli Hitlera |
zdemolowanie cyrku.

BERLIN. W mieście Eutin pod
Lubeką hitlerowskie oddziały
szturmowe zdemolowały wczoraj
cyrk Vogla, który tam gościł od
kilku dni. Zatarg wywołał numer
programu, w którym błazen wy-
stępuje jako Adolf H tler.

Organizacja hitlerowska z Lu-
beki wystosowala wczoraj ultima-
tum do dyrekcji cyrku, žądając
zmiany programu. Ponieważ žy-
czeniu nie stało się zadość, o g.
9 wieczór do cyrku wtargnął od-
dział złożony z 60 szturmowców.
Bojówkarze biegiem podążyli do
garderoby artystów i w okropny
sposób skatowali klowna, który
miał wystąpić jako Hitler.

Ponieważ personel cyrku oraz
część widzów stawili opór, hitle-
rowcy przy pomocy pałek gumo-
wych zaczęli rozpędzać publicz-

„dwiema kulami.

ność. Wywiązała się dzika bójka,
a następnie strzelanina rewolwe-
rowa. Podczas szalonego poplo-
chu poturbowano mnóstwo osób.
Jedna z bobiet została przeszyta

W stanie bardzo
<iężkim odwieziono ją do szpita-
la Pozatem 5 widzów odniosło
lżejsze rany postrzałowe, a kilku-
set rany tłuczone.

Hitlerowcy zdemelowali gar-
derobę artystów, kancelarję dy-
rekcji, poniszczyli kostjumy i ak-
cesorja. Pozatem powypuszczali
z klatek zwierzęta, między innemi
40 tresowanych królików, kilka-
naście małp i ptaki.

Policja nie była w stanie za-
pobiec pogromowi. Po zdemolo-
waniu cyrku hitlerowcy odiechali
<iężarowemi samochodami do
Lubeki.
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Goroszyłów i czerwona ormja.
Lenin tak określił rolę czerwo-

nej armji: „dyktatura proletarjatu,

to najgwałtowniejsza walka nowej

klasy przeciwko burżuazji” i do-

daje: „będzie tak w ciągu całego

okresu historycznego, który dzieli

kapitalizm od społeczeństwa, w

którem nie będzie klas, t. j. od

komunizmu".
Czerwona armja sowiecka, pi-

sze gen. Niessal w „Revue de Pa-

ris”, skąd czerpiemy materjał ni-

niejszy, jest to armja rewolucji

proletarjackiej a również i Rosji.

Stalin tak charakteryzuje jej rolę:

„zwycięstwo socjalizmu w pew-

nym kraju nie zawiera w sobie

zadańia rozwiązanego.  Zwycię-

stwo takie jest tylko podstawą do

przyspieszenia zwycięstwa prole-

tarjatu we wszystkich krajach”.

W czerwonej armji i dzisiaj

jeszcze pracują b, oficerowie armji

carskiej jako profesorowie, instru-

ktorzy itp. Do niedawna jeszcze

dwie trzecie oficerów stanowili

komuniści, a 10% pochodziło z

armji cesarskiej. Na czele armji
jako jej szef, dowódca marynarki,

lotnictwa, prezes Komit. Rewolu-

cyjnego i członek Politbiura stoi

oroszyłow. Urodzony w 1881 r.,
pochodzi z rodziny robotniczej.

Od 7-go roku życia pracował w

kopalni basenu dońskiego. W

15 r. życia wstępuje do zakładów

metalowych Aleksiejewskich. W

trzy lata później w 1899 r. już

bierze czynny udział w organizacji

strajku w hutach żelaznych —

wówczas to został on po raz

pierwszy aresziowany. W r. 1903
pracuje w Lugańsku w fabr. Hart-

mana i wstępuje do partji komu-

nistycznej.
W 1905 r. bierze czynny udział

w ruchu rewolucyjnym. W 1906 r.

uczestniczy w kongresie partji w

Stokholmie, a w 1907 r. w Londy-

nie. Pomiędzy 1906 a 1917 był w

Baku, Carycynie i Piotrogradzie

iw tym czasie był kilkakrotnie
więziony.

Na początku wielkiej wojny

Wporoszyłow nie stawił się do woj-

ska — całkowicie poświęcił się

akcji przygotowawczej rewolucyj-

nej, którą z Szwajcarji kierował

Lenin.
W 1917 r. zostaje członkiem

biura partji w Piotrogradzie, a w

1918 r. staje na czele V armji

ukraińskiej. Bierze udział w wal-

kach z Denikinem, Wranglem, na

froncie polskim i po śmierci Frun-

zego obejmuje naczelne stano-
wisko w wojsku.

Połowa czasu pracy w armji

jest poświęcona na wychowanie
polityczne. Do szkół wojskowych

. przyjmują członków komsomolu

i nie przyjmują synów byłych bur-

żujów.  Woroszyłow dba też o
stronę techniczną armji, pragnie

'. zaszczepić wychowanie technicz-

ne armii: „Bolszewicy powinni po-

siadać technikę' — są to słowa

Stalina. Woroszyłow przywiązuje

dużą wagę do zajęć praktycznych.

Ale prof. Akademji Wojskowej,

powiada Woroszyłow, powinien
zawsze pamiętać o podstawach

- marxizmu i leninizmu.

Szczególną uwagę zwraca na

lotnictwo i przygotowanie do woj-
ny aerochemicznej.

Jednym z bliższych jego współ-
pracowników jest Tuhaczewski —
znany z operacji pod Warszawą
w 1920 r. Jest to były oficer armii
carskiej, liczący obecnie 38 lat.
Następnie wybitną rolę odgrywa
generał Jegorow, który przeszedł
kurs Akad. wojskowej — liczy
40 lat. Komendantem sił morskich
jest Muklewicz, komunista — zna
się na marynarce tylko praktycz-
nie; zastępuje go Orłow, 35 lat,
były student — jest on zarazem
szefem Polituprawleńja. Szełem
lotnictwa jest Aleksine, Łotysz z
pochodzenia, 34 |., uczył się w
Akad. wojskowej. Wszyscy szefo-
wie dają może nie tyle śwarancje
zawodowe, ile polityczne.

Czy armja czerwona jest so-
lidną z punktu widzenia politycz-
nego i wojskowego?

— W czasie pokoju, niewątpli-

wie. Masa chłopska, która tworzy

armję, ma dużo świadomych ko-

munistów, ale ich proporcja się

zmniejszy w razie mobilizacji.

Sieć dozoru politycznego, tak

mocna, rozluźni się. Wartość woj-

skowa kadrów jest zagadnieniem
również delikatnem. Gdy nam
mówią o 15 miljonach żołnierzy,

których Rosja bolszewicka może

postawić pod czerwonym sztan-

darem, nie dodają jak oni będą
rozmieszczeni.

Pamiętajmy, że brak kadrów
oświeconych, który od początku
wojny światowej tak znacznie o-

słabił wartość większości wojsk

rosyjskich nowych formacyj i co
dopuściło do propagandy rewolu-
cyjnej, która zniszczyła armię nie-
gdyś dobrze dyscyplinowaną. Nie
sądzimy, by wysiłki Woroszyłowa
nawet przy udziale ossowiahimu i
komsomolu mogły na długo wy-
starczyć.
W czasie pokoju armja czerwo-

na jest zaopatrzona w ubranie,
lepiej żywiona niż reszta ludności.
Czy będą istnieć te same przywi-
leje w czasie wojny? Jaką będzie
jej moralność wobec braków, nie-
bezpieczeństw i śmierci? Stan
umysłów chłopów a nie kierowni-
ctwo armją decyduje o przyszłości
tej armji. Wczoraj jak również i
dzisiaj oni stanowią masę armji.

Otóż co myślą oni dzisiaj, gdy
rząd bolszewicki socjalizuje zie-
mię, by zorganizować eksploatację
kolektywną? 3

Czas i gorliwość poświęcona na
wychowanie polityczne żołnierza
nie są wskaźnikiem, że uczucia
chłopa dają gwarancje dla partji
komunistycznej, Logicznie myśląc,
trzeba stwierdzić, że chłop rosyj-
ski, jak i każdego innego kraju,
nie jest zadowolony, gdy mu za-
bierają pola, konia, krowę nawet,
gdy mu wytłómaczą, że to jest
potrzebne dla szczęścia przyszłego
ludzkości socjalistycznej. To też
pisma sowieckie notują stale wy-
padki zamachów na agentów i
agitatorów komunistycznych i o
represjach władz.

Kierownictwo armji jest dobre,
ale jaki jest stan umysłów?

Leon Perkowski.

 

Życie gospodarcze.
Coraz mniej krzepi.

Zbyt cukru w kraju utrzymał

się na poziomie o 9 proc. niż-

szym niż przed rokiem. W maju

wysłano bowiem Z cukrowni na

rynek wewnętrzny 23,5 tys. ton

cukru, wobec 25,8 tys. ton w ma-

ju 1931 r.
W pierwszych zaś 8 miesią-

cach bieżącej kampanji cukrowni-

czej (październik 1931—maj 1932)

konsumcja cukru w Polsce osiąg-

nęła 193.5 tys ton (2126 tys. ton

w tym samym okresie 1930—31 r ).

Wywóz spadł o 30 proc.

Dwa tysiące urzędników.

pocztowych zredukowano
Warszawa. Według danych

Związku Urzędników Pocztowych

w ciągu roku zwolnionó ze służby

dwa tysiące urzędników poczto”

wych w tem tysiąc niższych funk-

cjonarjuszy.

LoaTMra]
Pamietajcie o herbaciarni

dla inteligencji!
OREZEEKCZELIAKORDAGDCTRIKEKB

DZIENNIK WILEŃSKI

Z prasy.
Gra w odbijanego.

„Gazeta Polska”, centralny or-

gan sanacji, jest wielce zaniepoko-

jona możliwością dojścia opozycji

do władzy. Jest to o tyle charak-
terystyczne, że dotąd taką możli-

wość absolutnie wykluczała, uwa-

żając opozycję za umarłą i po-

grzebaną. Teraz jednak przyznaje,

że możliwość objęcia rządów przez

opozycję jest realna i trapi ją je-

dynie myśl, co będzie z nieszczę-

sną Polską, gdy sanacja wypuści

ster ze swych rąk.
Jeśliby żywioły narodowo-ka-

tolickie zdobyły władzę, to wów-
czas — zdaniem organu pułko-
wników —

„odbyłby się szereg pochodów ze
sztandarami cechowemi, dwadzieścia pięć
tysięcy nabożeństw i dziesięć pogromów

żydowskich. Poczem uchwalonoby w

Sejmie numerus clausus, i — i koniec.

Dalej już niema nic. Dalej jest niewy*

raźna mgiełka. Może „autakrja”, a może
gospodarka „liberalna”. Może wysokie

cła — a może niskie. Może parlamen-

taryzm, a może faszyzm. Może ścięcie

budżetu wojskowego, a może nie.. Może

obniżenie taryfy celnej, a może jej

zwyżka. Może ochrona rolnictwa —

a może nie. Może walka z kartelami,

a może zgoda. Może sojusz z bolszewi-
kami, a może z Hitlerem. Może czarne,
a może białe, może czerwone, a może

zielone”. ,
Program stronnictwa narodo-

wego jest sprecyzowany w naj-
drobniejszych nawet szczegółach

i znany jest powszechnie, przy-

puszczamy, iż także redaktorom

„Gazety Polskiej”, o ile poza spi-

sem potraw i napojów w Adzji

i Sawoju coskolwiek czytają. Nie

potrzebujemy go tu powtarzać.
Jeżeli zaś zachodzą jakieś wątpli-

wości, co dalej będzie, „może par-

lamentaryzm, a może faszyzm?”

(a może komunizm?). „Może obni-
żenie taryfy celnej, a może zwyż-
ka? „Może walka z kartelami,
a może zgoda?' — to właśnie przy
rządach sanacyjnych. Nie przypi-
sujcie nam, panowie, własnych
wad, tak jak staraliście się nam
przypisać waszego „Tasiemkę“.

To nie jest „gra w odbijanego“.

Zastaw się a postaw się.

Sanacyjne „Nowiny Poranne*
piszą:

„Ambasada polska w Rzymie mieści

się w Palazzo Rospigliosi, siedzibie hi-

storycznej arystokratycznego rodu, poło-

żonej tuż obok placu królewskiego, Kwi-

rynału. Na parterze znajduje się amba-

sada amerykańska — wyżej polska. —
Czynsz roczny pochłania olbrzymie su-

my. Trudno, tak trzeba płacić za histo-
ryczne salony, za prawo spoglądania na

wspaniałe rzeźby i obrazy. Trzeba re-

prezentować.
Ale jeżeli Stany Zjednoczone nawet

zubożałe, mogą sobie pozwolić na zby-

tek takiej siedziby dla swego przedsta-

wicielstwa, to o ubogiej Polsce nie da
się tego powiedzieć, Więcej oszczędno-

ści i skromności byłoby rzeczą bardziej

wskazaną i uczyniłoby lepsze wrażenie.

Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi. Staro-

szlachecka zasada „Zastaw się, a postaw

się” nie popłaca już w dzisiejszym

trzežwym świecie.
„„Kominów fabrycznych, dymiących

się jest w kraju coraz mniej Vędza i

głód patrzą na nas z okien wsi imiast.

Nędza chodzi po bruku, wyciąga ręce

i błaga o chleb. Ale w najbardziej repre-

zentatywnych i eleganckich punktach

stolicy gromadzą się w dalszym ciągu

długie rzędy dumnych, lśniących,oficjal-

nych samochodów. Trzeba reprezento-

wać.
„„Czas skończyć z manją i blagą re-

prezentacji. Na to nie da się już nikt
wziąć dzisiaj. Najwyżej będą się śmiali
z pomylonego człowieka, który nie ma

na chleb, ani na mydło. a kupuje per-

fumy.“

a

Przeciw kobietom w senacie francuskim.
Dostojni panowie senatorowie

z pałacu luksemburskiego debato-

wali znowu nad sprawą przyzna-

nia praw politycznych Francuz-
kom. Trzeba przyznać, że kwe-

stja ta wywołała w czcigodnem
zebraniu niemałe roznamiętnienie;
dojrzali senatorowie skakali sobie

do oczu, niczem młodzież zacie-
trzewiona. A na trybunach, wy-

jątkowo licznie obsadzonych tego
dnia, przysłuchiwały się obradom
przedstawicielki płci pięknej, któ-
rą pp. senatorzy uważają za Žy-

wioł niebezpieczny dla republiki
we Francji.

Od dziewięciu lat wałkuje się
to w izbie deputowanych, to w se-
nacie francuskim nieśmiertelną
kwestję przyznania praw wybor-
czych kobietom. Parlament dał
się już przekonać rzecznikom fe-
minizmu. Senat obala jednak za
każdym razem uchwałę parlamen-
tu. Sędziwi obrońcy republiki
boją się równouprawnienia poli-
tycznego kobiet, jak grzechu
śmiertelnego, choć w życiu pry-
watnem pełni są galanterji i uzna-
nia dla kobiet, którym przyznają
wielkie zasługi i cnoty.

Po długich i zawiłych debatach
zdecydował się wreszcie senat na
przyznanie kobietom praw wy-
borczych, ale tylko w wyborach
do ciał komunalnych. I na tem ko-
niec. Nic nie pomogły ar$umenty
„łeministów',wskazujących na to,
że kraj tak postępowy, jak Fran-
cja, jest jedynym bodaj w Euro-
pie, gdzie kobieta nie korzysta z
równych praw politycznych, obok
mężczyzny.

Aby zrozumieć stanowisko se-
natu, trzeba wyeliminować tutaj
pojęcie „konserwatyzmu* — nie
o nie chodzi bowiem. W! rządzie
przeciwników reformy wyborczej
znajdują się nietylko prawicowcy,
ale — i przedewszystkiem — ra-
dykali grupy Herriota. 150 głosów
tej frakcji przy 302 członkach se-
natu wogóle, padło prawie w ca-
łości na niekorzyść równoupraw-
nienia kobiet. ;

Ciekawe są argumenty, jakie
wpłynęły decydująco na stano-

wisko większości senackiej. Otóż

— jak twierdzą przeciwnicy

emancypacji politycznej Francu-

zek — kobiety we Francji są ży-

wiołem, ulegającym wpływom kle-

rykalizmu, a zatemprzedstawiają

jako wyborca niebezpieczeństwo

dla istnienia republiki świeckiej.

„Republika zostałaby zagrożo-

na w swym bycie — mówił sena-

tor Tissier (radykał) — gdyby ko-

bietom przyznano prawa wybor”

cze. Nie narażajmy na ryzyko do-

świadczeń historji naszego kraju.

Jeśli kobiety dostaną do rąk kart-

ki wyborcze, jutro znikną z tych

ław przedstawiciele parlamenta-

ryzmu republikańskiego". Taką

opinję wydał na serjo sędziwy se-

nator.
A argument tego kalibru działa

zawsze nieodparcie i nieomylnie
na senat, który uważa się za naj-
wyższego strażnika i obrońcę re-
publikanizmu i instytucyj republi-
kańskich. Izba, w której głos ma-
ją młodzi, może sobie pozwalać
na eksperymenty i uchwalać re-
formy, ale senat, w którym rządzi
głos doświadczenia, czuwa bacznie
nad bezpieczeństwem  istotnem,
czy urojonem republiki i nie da
się przekonać syrenim nawoływa-
niom „młodzieży” z izby. Każdy
premjer francuski wie z własnego
doświadczenia, jak niebezpiecznie

jest zadzierać z senatem w kwe-

stjach, które uchodzą za godzące
w byt republiki. Tardieu prze-
wrócił się przecież w senacie o ten
szkopuł, że chciał przeprowadzić
na rzecz tego skrzydła swojej
większości, które uważano za kle-
rykalne,

To też rząd obecny i premjer
Herriot zajęli w tej kwestji bar-
dzo ostrożne stanowisko. Oficjal-
nie rząd nie wyraził swej opinji
ani za, ani przeciw projektowi
reformy wyborczej. Taktyka rzą-
du podyktowana została instynk-
tem samozachowawczym i chęcią
nienarażania się senatowi. Tak
więc Francuzki będą nadal z woli
senatu  niepełnoprawnymi  oby-
watelami swego kraju.

Z pogranicza.
Nieudana wycieczka do Polski.

Na pograniczu polsko - sowiec-
kiem w rejonie Michniewicz, ubie-
głej nocy na teren polski usiłowało
przedostać się kilku podejrzanych
osobników, którzy pod kierunkiem
strażnika sowieckiego przekroczy-
li słupy graniczne. Nieznajomych
zauważył patrol K. O. P., ktėry za-
rządził na przybyszów zasadzkę.
Między przybyszami a żołnierzami
KOP. wywiązała się strzelanina do

której dołączyło się dwóch straż-
ników sowieckich. Wiobec pomo-
cy straży sowieckiej osobnicy z te-
renu sowieckiego zdołali wyśliz-
śnąć się z zasadzki i zbiec na te-
rytorjum sowieckie.

Istnieją poszlaki, że podejrzany
mi przybyszami byli wywrotowcy,
którzy przez K, P. B. wydelegowa-
ni zostali do Polski na agitację.

Walka z przemytnikami.
W. dniu wczorajszym w lasach

przylegających do granicy polsko-
litewskiej w rejonie Olkienik wy-
wiązała się zażarta walka między
bandą przemytniczą, a patrolem
litewskiej straży granicznej. W.
czasie strzelaniny strażnicy litew-
scy użyli granatów ręcznych, czem
zmusili przemytników do poddania

się. W wyniku walki padło dwóch
przemytników. Jeden z nich na-
zwiskiem Kołowicz Adam pocho-
dził z Polski, drugi zaś Wiktor A-
damajtis z Litwy. Przemytnikom
odebrano 10 worków jedwabiu i 2
T z tytoniem litewskim „Ze-
YW) {

 

Lichwiarz ż Dzisny za wyzyskiwanie
wieśniaków potępiony został przez sąd.
Od czasu wzmożenia się

zysu, który począł dotkliwie do-
kuczać naszym kmiotkom, pozba-
wionym taniego kredytu, pojawili
się wydrwigrosze, którzy bez mi-
łosierdzia gnębią ich przez ścią-
ganie wygórowanych procentów
od wypożyczonych sum, a gdy już
z biedaka nie można  wycis-
nąć grosza, tradują ich, od-
bierając ostatni, choćby najskro-
mniejszy dobyte!:.

Do. klasycznych tego rodzaju
pijawek zaliczyć należy niejakiego
Wincentego Żylińskiego, miesz-
kańca Dzisny, który w ten spo-
sób żerował od 1925 do końca
1929 r. śród drobnych gospodarzy
wiejskich na pograniczu polsko-
sowieckiem.

Udając filantropa, zgłaszają-
cym się o pomoc wypożyczał su-
my, wzamian za co pobierał
weksle na kwoty, w których ukry-
wał nadmierne oprocentowania
oraz t. zw. kary wadjalne na wy-
padek nie wykupienia w terminie
weksli.

Sprawą tą wreszcie zaintere-
sował się prokurator, który
wszczynając śledztwo, odnalazł
około 50 ofiar wyzyskiwacza.

Szereg poszkodowanych osób
oświadczyło, że Żyliński, korzy-
stając z ich ciężkich warunków
materjalnych, wypożyczał pienią-
dze na 8 do kilkunastu procentów

miesięcznie. Jeżeli ktoś nie
mógł opłacić tak wygórowanych
oprocentowań, bezwzględnie wy-
stawiał mienie jego na licytację,
na której sam nabywał za bezcen
żywy i martwy inwentarz. Kazał
sobie też dostarczać: nabiał, drze-
wo, produkty żywnościowe, które
później sprzedawał na kredyt po
wysoce wygórowanych cenach.

czasie rewizji w mieszka-

niu oskarżonego Żylińskiego zna:
leziono 54 weksle, wystawione
przez włościan z okolicy na ogól-
ną sumę 9.950 zł, oraz bruljon
z zapisami o udzielonych pożycz-
kach.

Biegły-referent opłat skarbo-
wych Urzędu Skarbowego w Głę-
bokiem, p. Marjan Złotogórski, na
zasadzie porównań  poszczegól-
nych zapisów, odnalezionych w
bruljonie z wekslami oraz zezna-
niami świadków ustalił, że osk.
Żyliński pobierał od swych ofiar
od 8 do kilkunastu procent mie-
sięcznie oraz* że po wycofaniu
wypożyczonych kwot, zatrzymy-
wał nadal weksle i ściągał sumy
dwukrotnie i więcej przewyższa-
jące kwotę wypożyczoną.

Lichwiarza postawiono w stan
oskarżenia z art. 608 cz 2 k. k.
i pod tym zarzutem stanął on
przed sądem okręgowym, któremu
przewodniczył wiceprezes p. W.
Brzozowski przy udziale pp. sę-
dziów Cz. Sienkiewicza i Zaniew-
skiego.

Sąd, „po naradzie, uznal, iž,
prócz jednego wypadku, we
wszystkich innych oskarżony do-
puszczał się lichwy i za każde
z tych przestępstw skazał go na
osadzenie w więzieniu (d. p.) przez
3 lata, uznając ten wymiar za
łączny. Na zasadzie ustawy o
amnestji karę tę sąd zmniejszył
o !/3 część, t. j. do 2 lat domu po-
prawy oraz zaliczył odbyty 10
miesięczny areszt zapobiegawczy.

Jednocześnie sąd uznał za nie-
ważne zobowiązania lichwiarskie,
wydane przez poszkodowanych
skazanemu Żylińskiemu. ‚

Skazanego sąd postanowil-osa-
dzić w więzieniu do czasu złoże-
nia kaucji w kwocie 1000 zł.

Kos.

FELIKS DANGEL. rokim
arendarz...

trakcie dzierżawił od lat karczmę Ajzyk waniem  przysłuchując się wywodom domoroslego
reformatora...

Z Rawe-Ruskie...
Un to jak un, ale jego żona to bardzo delikatne

py 4Ł b 6 "LLP

ieszył się przecież.
aa bo pa tkwiło w ciemiach lasu, o czem

mówiła piosnka białej dziewuszki z dworu...

To coś nań czeka, coś niewiadomego, a bardzo

znanego zarazem...

Powoli już, ostrożnie,

w głąb leśną... :

Zamknęły się nad nim konarydrzew, owionął go

duszny wiew tysięcy ziela i leśnej ziemi...

Krok za krokiem sunął Zbój wśród kolumnady

przedmurza wielkiego boru...

Uważnie i czujnie...
Za każdem drzewem, za krzewem każdym, czy

ścianą podszycia kryć się mogła wielka tajemnica,

wielki zew, którego szukał..

Mrok gęstniał i w lesie zapanowała ciemność...

W pewnej chwili Zbój stanął jak wryty...

Ponad jego głową w mrokach nocy, w labiryncie

konarów głos jakiś przeraźliwie zawołał...

Zbójowi załyskotały ślepia.
Wpatrywał się w ciemne sklepienie kniei...

| Po chwili zaszumiały lekuchno skrzydła i z ga-

łęzi na gałęź poszybowała sowa...
Zbój ruszył dalej...
Wciąż dalej w głąb, w knieję, w to wielkie nie-

znane, ku temu głosowi, co wołał, co pieścił i nęcił...

Po przez ciemny bór sunął łyskając ślepiami

wilk. Rytmem zbójnickiej piosenki wabiła go knieja.

krok za krokiem sunął

3 Tej nocy Zbėj nie powrėcil do jezioraūskiego

dworu.
Ajzykowa karczma.

Jest właśnie dzień targowy, włościanie z mia-

steczka wracający obozują przed karczmą.

Poustawiali małe grochowinami wymoszczone

wózki, koniom poprzywiązywali do pysków wielkie,

szare, torby z obrokiem, sami zaś poszli się posilać
do karczmy. Na straży wozów 1 zakupionego mie-
nia pozostawiono na jednym z wózków Mikołaja
z Wierciliszek, który, jak należało by wnioskować
po wachadłowych ruchach przezeń wykonywanych,
był raczej zajęty gwałtownym utrzymywaniem po-
staci swej w równowadze, niż pieczą mienia swych
bliźnich. Jak gdyby dla dodania odwagi, strapionemu
upałem zmysłowi równowagi, co chwila pokrzyki-
wał „hop! powoli!* co złośliwym mogłoby nasunąć
przykrą uwagę, że Mikołaj nadto hołdując bożkom
opilstwa, w nader pogański sposób spędzał błogie
godziny kiermaszu.

W mniemaniu tym utwierdziłby się płochy widz
tem bardziej, gdyby zobaczył w tej chwili jak Mikołaj
obejmuje łeb kościstego śiwka zaprężonego do są-
siedniego wozu i jak po tych objawach serdeczności
wali się na ziemię.

W karczmie natomiast wrzało jak w ulu.

Co starsi gospodarze i gospodynie pousiadali za
stałem, racząc się piwem bądż kwasem chlebowym
i machorką.

Przed szynkwasem co młodsi parobcy opowia-
dali sobie nowinki i aktualja dotyczące jesiennego
poboru wojskowego i choroby starego pana z Je-

zioran... х
Jeden z parobków roztrząsał nader ciekawy

problem socjalny dowodząc, że ponieważ stary dzie-
dzic umrze bezpotomny ziemia jeziorańska zostanie
„podzielona wśród włościan.
. Zaciekawieni zawsze dla się žywym problemem

Na pėldrožu od miasteczkado Jezioran, na sze-. zaprosili go starsi gospodarze na ławę z zaintereso-

Zaś poza szynkwasem, zapatrzony «w błękitne
tumany dymu, unoszącego się w izbie, słodko się
uśmiechając, stał szynkarz Ajzyk.

Dziwny miał on uśmieszek.
Śmiał się do Niemców, gdy gospodarzyli w mia-

steczku, uśmiechał się do jeżdżących za rekwizycją
po wsiach, bolszewików, słodko uśmiechał się do
patrolu polskich ułanów, którzy na łeb na szyję śnali
oddział Budiennego. ь

Uśmiechał się w czasie rozmów z dziedzicem
Jeziorańskim, miał słodki uśmiech wyrozumienia dla
cisnących się doń po radę włościan. Zawsze załza-
wione i jak gdyby zdumione oczy żyda dyplomaty,
zauważyły, że przez ciżbę parobkėw przeciska się
oe człowieka, który przed chwilą wszedł do
arczmy.
— Dzieńdobry Ajzyk, co słychać?
— (o słychać? co ma być słychać?
— Źle, daj Ajzyk, ćwiartkę kaszy i oliwy

blaszka.

— Dać kaszy? co ja mam dać czy nie dać? Była
tu wasza kobieta i też prosiła.

Ja już nic nie dam, bo nie mam co brać...
— Przyniosę znów kuropatki.
— To nie idzie... Kto teraz je kuropatki.. '
Chłop zacisnął pięści.
— No to zajca.
—(o to zajec, marne zwierze.

Ž Ja ci powiem co, chodź do alkierza.
, Żyd zawołał z za przepierzenia rozczochraną
i rozmemlaną swoją żonę, a cam z chłopem wśliznął
się do aa

—Słuchajcie no Franciszek, ja was znam,
zdolny chłop... wy to możecie. ' ыы
— Co mogę?
— Do miasta przyjechał nowy naczelnik,

kobiety, Una ma imenyny, to una chce mieć mięsa,
dużo mięsa...

To ty Franciszek zabij łosia... dam kasze i olei
i machorke i dziesięć złot. `
— Hale?
—Piętnaście... już?!
— Kiedy nie mam prochu ni pistonów.
— Wielka rzecz to się kupi, a Franciszek mi

potem zapłaci...
ы ‘-—— To daj Ajzyk, kaszy, machorki i oleju i dwa

złote...
— Tera zaraz? *
— Tak!
— Nu trudno, to ja dam,
— A proch i pistony niech kupi, to ja jutro tu

zajdę.
— Dobrze.
Weszli do izby...
Duszno i dymno tu było nie dozniesienia...
Młody parobczak, za ławą który o jeziorańskiej

ziemi i chorobie dziedzica opowiadał, rozparcelował
już nie tylko Jeziorany, ale i cały powiat, a teraz ca-
łował się ze starym sołtysem przysięgając mu, że to
nie on mu jesienią owies ukradł.

Parobcy i dziewczęta powoli opuszczali izbę,
a-na majdanie przed karczmą żona Mikołaja wzy-
wała w tej chwili podniesionym głosem, czcigodny
zastęp świętych, by chcieli „na tego pijanicę“ spu-
ścić kilka chorób, wśród których trąd azjatycki, na-
zwanym by być musiał niewinną dolegliwością.,,

; Powoli długim sznurem sunęły wozy Traktem
niecąc tumany kurzu. Poza niemi trzymając małe za-
winiątko pod pachą, szparko kroczył kłusownik
Franciszek... :

Szedł na „zbėj“.
! ; (C.d.n.) н
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KRONIKA.
JESZCZE W SPRAWIE ŁAZIENEK NA WILJI.

Piszą nam:
- Szanowny Panie Redaktorze!
Racz umieścić w poczytnem

swem piśmie te słów kilka w imie-
niu całego licznego grona osób mi
znanych, a zapewne i w imieniu
tysięcy mi nieznanych, ale któreby
napewno pod tem pismem podpis
swój położyły obiema rękami.

Przedziwna jest logika naszych
władz magistrackich. Po długich,
wciąż swego czasu odkładanych,
przesuwanych debatach i konfe-
rencjach na niezliczonych posie-
dzeniach, zadecydowano wreszcie
kategorycznie, z manjackim upo-
rem, że koncesja na uruchomienie
łazienek na Wilji udzielona niko-
mu nie zostanie... ze względów sa-
nitarnych.

Lecz cóż się dzieje? Upały w
tym roku nie do zniesienia popy-
chają całe tłumy ludności miej-
skiej do kąpieli na całem bez wy”
jątku, bezpiecznem czy niebez-
piecznem, czystem czy nieczy-
stem, wybrzeżu Wjlji — a więc
i na owem wyklętem miejscu „pod
Mickiewiczem” także.

I nie pomogą tu całe zastępy
posterunków rzecznych, bo lud-
ność nie posiadająca w 95 proc.
łazienki i prysznica w mieszka-
niu, wprost żywiołowo dąży do
ochłody w falach rzeki, do obmy-
cia się z potu i kurzu, instynktow-
nie odczuwając w tej kąpieli do-
brodziejstwo dla zdrowia.

Z pośród tych tłumów kąpią-
cych się, a nie umiejących w 50
proc. pływać, raz poraz od 2-ch
tygodni zdarzają się wypadki uto-
nięcia. Gdyby wszyscy ci, nie
umiejący pływać, ochłodzić się
mogli w bezpiecznym basenie w
łazienkach na Wilji — uniknęliby
śmierci. Ale Magistrat łazienek

uruchomić nie pozwala! RP
Jest mnóstwo osób w mieście,

zwłaszcza kobiet, spragnionych

kąpieli w rzece, lecz krępujących

ukazywać się na oczach wszyst-
kich w kostjumie, półobnażone.

Z jakąż ochotą i radością spie-
szyliby ci wszyscy do łazienek na
Wilji po zdrowie i chłodę! Ale to
niemożliwe, bo Magistrat w swej
niezmiernej „pieczy” o zdrowie

mieszkańców utrudnia im korzy-
stanie w upały z bieżącej wody
rzecznej w zakrytym budynku,
Ale za to pozwala w tej samej
wodzie, w tej samiuteńkiej kąpać
się wszystkim pod gołem niebem.
Kąpać się i od czasu do czasu
topić.

Wiadomo już obecnie, który to
z lekarzy miejskiej komisji sani-
tarnej takim jest zaciętym WTO-
giem nas, nieszczęsnych mieszkań-

ców Wilna, taką zionie nienawi-
ścią do wody, którą radby każde-
mu odebrać. Jest nim dr. Ru-
dziński.

Jemu to mamy do zawdzięcze-
nia my wszyscy, którzy nie może-
my pozwolić sobie na bady, a
choćby na wieś czy letnisko, któ-
rzy, skwarzyć się musimy, niby
ryby na patelni, w tym ogniu, co
teraz zionie z nieba, bez możności
ochłody, którzy z ochotą pozba-
wilibyśmy się śniadania, aby 50 gr.
na nie przeznaczone obrócić na
kąpiel w łazience i przejazd do
niej łodzią przez Wiilję.

Niechże Bóg łaskawy, jak od
plagi egipskiej ochrania ludność
miast od takich doktorów i takich
jej mądrych „przyjaciół”'.

Racz przyjąć Sz. Panie Re-
daktorze i t. d.

Genoweła Stankiewiczowa.
Wilno, dn. 8. VII. 1932 r.

 

Napad na sanitarjusza pogotowia.
Ulica Ponarska stała się w

dniu wczorajszym widownią zu-
chwałego napadu dokonanego na
osobie  sanitarjusza pogotowia
ratunkowego p. Pawła Bartosze-
wicza.
O godz. 4 pop, kiedy wspom-

niany Paweł Bartoszewicz szedł
ze swoim małoletnim synkiem
ul. Ponarską, posłyszał nagle z
tyłu krzyki: „omierć sanitarju-
szom pogotowia ratunkowego,
wszystkich wyrżniemy”. Obróciw-
szy 516 wtył p. Bartoszewicz zau-
ważył nagle dwóch znanych mu

"z widzenia awanturników,_którzy
pędzili w jego stronę — jeden z
nożem w ręku. Napadnięty nie
stracił zimnej krwi i w chwili,
kiedy napastnik usiłował zadać
mu cios nożem, błyskawicznie
uderzył go pięścią w twarz, czem
na chwilę oszołomił napastnika.
Bartoszewicz przytomnie wyko-
rzystał chwilowe zamieszanie na-
pastników i wbiegł do pobliskiej

fryzjerni w domu nr. 12 przy
tejże ulicy. Napastnicy podążyli
za nim, a gdy właściciel zakładu
fryzjerskiego zamknął przed nimi
drzwi, zaczęli gwałtownie dobijać
się.

Po pewnym czasie, w obawie
przed zdemolowaniem lokalu,
fryzjer otworzył drzwi, pragnąc
uspokoić rozhukanych młodzień-
ców.

Ci jednakże wdarli się do
środka i rozpoczęli demolowanie
lokalu.

Nie pomogła interwencja po-
sterunkowego p. p. Załuskiego,
który przybył na miejsce awan-
tury. .

RAwanturnicy rzucili się na
stróża bezpieczeństwa, łamiąc mu
szablę i tłukąc po głowie.

Dopiero po dłuższych wysił-
kach zdołano ich obezwładnić i
skutych odprowadzić do komi-
sarjatu.

Ujęcie niebezpiecznego opryszka.
W dniu wczorajskym podczas

przeprowadzanej [przez wydział
śledczy wielkiej obławy policyj-
nej we wszystkich spelunkach
złodziejskich na terenie miasta
Wilna został aresztowany poszu-
kiwany przez policję wileńską
niebezpieczny złodziej Jankiel
Szochet, przezwiskiem „Kalosz“,
który brał udział w sensacyjnem
okradzeniu fabryki wyrobów try-
kotażowych Pabieńskiej przy ul.

Zawalnej.
Szochet zbiegł w chwili za-

trzymania przez policjantów z po-
sterunku w Ejszyszkach auta cię-
żarowego, na którym złodzieje
usiłowali wywieźć skradzione to-
wary do Warszawy. Szochet u-
krywał się przez kilka tygodni i
dopiero w dniu wczorajszym pod-
czas obławy został aresztowany.
Osadzono go narazie w areszcie
centralnym.

Awantura w barze «Angielskim»
Łam połamał urządzenie.

F> Wielka awantura pijaca wy-
nikła ubiegłej nocy w „Barze
Angielskim” przy ulicy Niemiec-
kiej należącym do p. Fałka Cim-
mera.

O godzinie 1 w noey, kiedy
F. Cimmer zamykał już restaura-
cję, wdarł się do lokalu niejaki
Josel Łam, właściciel szeroko re-
klamowanej pracowni kapeluszy
przy ulicy Niemieckiej, który bę-
dąc w stanie podchmielonym za-

czął demolować bufet restaura-
racji, przyczem dotkliwie pobił
Cimmera, który usiłował go ode-
pchnąć od bufetu.

Kres awanturze położyła po-
licja, która Łama zatrzymała.

Cimmer doznał poważnych u-
szkodzeń ciała i przewieziony zo-
stał do ambulatorium pogotowia
ratunkowego gdzie udzielono mu
pierwszej pomocy.

Z za kulis świata przestępczego.
Bracia „6rekowie' rozprawili się ze „Sprężynowym człowiekiem"

Wczoraj w godzinach rannych
koło Ratusza na ul. Wielkiej wy-
nikła krwawa bójka 'pomiędzy
znanym w Wilnie opryszkiem,
ukrywającym się pod pseudoni-
mem „Miszka Grek“, jego bratem

|. „Kolką Grekiem", a Alfonsem
‚ Harusewiczem, znanym w świecie

 złodziejskim, pod pseudonimem
„Alfanka“ i „Sprężynowy czło-
wiek”.

' Podczas bójki „Kolka Grek"
uderzył „Sprężynowego  człowie-
ka" kamieniem, wskutek czego

ten upadł. Wtedy „Miszka Grek*
usiłował go przebić nożem.

Jednak „Kolka Grek" i inni
obronili leżącego.

„Grekowie'* widząc, że „Flfon-
ka“ nie daje znaku życia prze-
nieśli go do bramy Nr. 32 przy
ul. Wielkiej i położyli go tam.

Gdy po upływie pewnego
czasu wrócili do wspomnianej
bramy, nie zastali już tam „Sprę-
żynowego człowieka”, który w
tajemniczych okolicznościach zni-
'knął.

Z głodu i wycieńczenia zemdlała na ulicy
Mieszkańcy domu Nr. 32 przy ul.
Stefańskiej byli wczoraj świadka-
mi następującego wypadku.

_ Oto przez podwórze przecho-
dziła mieszkanka wspomnianego
domu 32-letnia bezrobotna Ale-
ksandra Kołosowska, która w pew-
nym momencie wzniosła do góry
ręce i padła na bruk bez przy-
tomności.

Ponieważ próby doprowadze-

8

nia do przytomnošci Kolosow-
skiej nie dały pożądanego rezul-
tatu, przeto zawezwano Pogoto-
wle Raturkowe.

Po odzyskaniu przytomnošci
ošwiadczyla ona sanitarjuszom,
że od paru dni z rzędu nie mia-
ła nic w ustach, co też niewąt-
pliwie było przyczyną zemdlenia.

Ciężki jest los bezrobotnej.

DZIENNIK WILEŃSKI

Zebranie szewców.
W dniu dzisiejszym o g. 7 wiecz.

w lokalu przy ul. Metropolitalnej
Nr. 1 odbędzie się walne zgro-
madzenie członków  Chrześcijań-
skiego Związku Zaw. Szewców.

Na porządku dziennym szereg
bardzo ważnych i nie cierpiących
zwłoki spraw.

Teatr i muzyka.
— W Bernardynce. Dziś o godz. 8.15

po raz 22-gi wesoły wodewil Danie-
lewskiego „Polacy, w Ameryce".
— W Lutni. Dziś ostatni raz sen-

sacyjna sztuka Wallace'a „Nieuchwyt-
ny“. Frapująca treść z życia detekty-
wów angielskich trzyma widza przez ca-
ły czas w napięciu. Ceny miejsc propa-
gandowe od 20 gr. do 2 zł.

Jutro — „Od kanapy do fotela".
— Premjera opery „Cyrulik Sewil-

ski* na wolnem powietrzu w Parku Żeli-
gowskiego. Po świetnem zapoczątkowa-
niu sezonu operowego z inicjatywy Wil.
T-wa Filharmonicznego, we wtorek dn.
12 b. m. wystawiona będzie nieśmiertel-
na opera komiczna Rossiniego „Cyrulik
Sewilski* w pierwszorzędnem wykonaniu
sił zamiejscowych i miejscowych w inte-
resującej inscenizacji prof. Adama Lu-
dwiga, pod muzycznem kierownictwem
dyr. Rafała Rubinsztejna. Nadmienia się,
że przedstawienia operowe od tej pre-
mjery począwszy, zaczynać się będą
punktualnie o godz. 8.30 wiecz — Ceny
od 2 zł. do 40 gr.
 

POLSKIE RADJO WILNO.

Poniedziałek, dnia 11 lipca 1932,

11.58: Sygnał czasu. 15,10. Program
dzienny. 15.15: Muzyka popularna. 15.35:
Program dzienny. 15.40: Opow. dla dzieci
Cioci Hali („Podróż Antosia na drewnia-
nym koniku'). Pog. dla dzieci starszych
i młodzieży: „Druga wojna polska r.
1612" wygł. T. Byrski. 16.10: Muzyka z
płyt. 16.40: Pog. franc. 17.00: Koncert.
18.00: „Czem była Sahara dawniej, a
czem jest obecnie“ odczyt. 13.15: Muz.
tan. 19.15: Opow. w Litwie z przd stu la-
ty. 19.30: Progr. na wtorek. 1935: Pras,
dzien. radj. 19.45: Wil. kom. sportowy.
20.00: „Carmen' op. w 4-ch aktach (pły-
ty). 21.40: Kom. 22.50: Muz. tan

KRONIKA POLICYJNA.
— Krwawa bójka. Na pod-

wórzu Nr. 24 przy ul. Równe Po-
le na tle porachunków osobistych
wynikła pomiędzy L. Tomaszewi-
czem (Równe Pole 24) a Janem
Żygo, zam, ul. Połockiej 17, krwa-
wa bójka, w trakcie, której To-
maszewicz zadał Żydze kilka cio-
sów w głowę.

— Kradzieże. Jan Krzywiec
zamieszkały przy ulicy Skopów-
ka 9 zameldował o dokonanej
z jego mieszkania kradzieży na
ogólną sumę 220 zł. O dokona-
nie kradzieży podejrzewa dwie
niewiasty.
— Z lodowni szpitala psychja-

trycznego skradziono ubiegłe
nocy przez nieznanych sprawców
artykułów spożywczych na ogól-
ną sumę 100 zł. Powiadomiona
policja prowadzi dochodzenie.
— Juter Szymon (Stefańska 5)

zameldował' o kradzieży z jego
mieszkania rozmaitych rzeczy na
ogólną sumę 60 zł.
— W piątek podczas jarmar-

ku skradziono na Rynku Łuki-
skim Aleksandrowi Nikolajewowi
portfel zawierający gotówkę, wek-
slei dokumenta na ogólną su-
mę 800 zł.

WYPADKI
— Zginął chłopiec 12 lat

W dniu wczorajszym zgłosiła się
do 4 komisarjatu Marja Zubrow-
ska zamieszkala przy ulicy Kal-
waryjskiej nr. 9 i zameldowala,
iž, w godzinach porannych syn
jej w wieku 12 lat udal się ką-
pać na brzeg Wilji i do późna
w nocy nie powrócił. Matka za-
ginionego chłopca obawia się, iż
syn jej utonął.

— Podrzutki. W dniu wczo-
rajszym ujawniono dwa podrzut-
ki. Jedno dziecko znalezione zo-
stało przy ul. Piwnej i umiesz-
czono w przytułku Dz. Jezus.
Drugiego podrzutka znaleziono
przy ulicy Jagiellońskiej w pobliżu
domu Nr. 7. Przy podrzutku zna-
leziono kartkę w języku rosyj-
skim trześci następującej: „Żyd,
proszę dać mu na imię Lejba*.
Podrzutka umieszczono w żydow-
skim przytułku „Toz*.

2

SPORT.
Zdobywajmy zaufanie turystów

Trockim jeziorem zachwycają
się wszyscy. Lubimy patrzeć na
ruiny zamkowe, na usianą drobne-
mi wysepkami przestrzeń wodną.

Zalesione brzegi odbijają się w
wodzie zielenią drzew.

Położenie Trok jest tak piękne
i romantyczne, że gdyby znajdo-
wało się zagranicą, to napewno
byłoby wielką osobliwością —
odwiedzałoby je wielu turystów.

Wjeżdżając już do Trok przy-
gnębia nas nędza Mieszkańców.
Nędza, brud i niechlujstwo. Krę-
cą się rozleniwieni, ale pewni sie-
bie żydzi. Atmosfera ulic mia”
steczka robi b. przykre wrażenie,
a przecież miasteczko to ma być
centrum turystyki Kresów Wscho-
dnich.

U nas wciąż jeszcze nie doce-
nia się ogromnego znaczenia tu-
rystyki, która racjonalnie i plano-
wo pokierowana może w znacz-
nym stopniu przyczynić się do po-
lepszenia bytu mieszkańców.
Przecież wiemy doskonale, że za-
granicą istnieje moc zakątków
bądź w górach, bądź nad wodą,
gdzie ludność żyje jedynie tylko z
wycieczek turystycznych, ale tam
turystyka znajduje się na wyso”
kim poziomie kulturalnym. Są tam
wygodne urządzenia: lokale „nocle
gi. Miasteczko położone nad ta-
kim jak Troki jeziorem jest w
pierwszym rzędzie czyste.
Brak przedsiębiorczości i więk-

szej inicjatywy nad zeuropeizowa-
niem Trok tłumaczy się częścio-
wo ciężkiemi czasami, ale musimy
pamiętać, że jeżeli chcemy, żeby
Troki zyskały na popularności, to
w pierwszym rzędzie musimy roz-
począć pracę od komunikacji, a
po drugie od wprowadzenia no-
wych porządków w samym mia*
steczku.

Komunikacja z Trokami jest
okropna — zwłaszcza dla tury-
stów, który liczy się z każdym
groszem.

Prędko i wygodnie dostač się
možna autem, ale ten šrodek loko-
mocji pachnie 30 — 50 zł, a nie
prędko zepewne doczekamy się
tych czasów, kiedy każdy z na-
szych turystów posiadać będzie ja-
kiś własny wozik, i &

Z Wilna jechać więc musimy
za 2 zł. autobusem. Na placu
Orzeszkowej do autobusu ładuje
się wszystko, co się tylko da, a
więc kosze, dzbany, śledzie, pasa-
żerowie. Zamykają się drzwiczki
„karety” i jedziemy, siedząc na

stających ostro sprężynach.
Wautobusie robi się tak duszno,
jak w łodzi podwodnej, która od
kilku dni sygnalizuje ,„S. O. S.*.

Można również jechać do Trok
koleją, a faktycznie to tylko do
Landwarowa, by potem dreptać
albo piecholą, albo spróbować
znów przyjemności autobusowej.

Widzimy więc, że gorszej ko-
munikacji być nie może.
W tym kierunku zaczęto już

coś robić. 8
Powstał bardzo trafny projekt

przekopania kanału z jeziora Skaj-
ście do jeziora, które podchodzi
do samej bocznicy kolejowej
(Landwarów Zawiasy).

Kanał ten powstanie,
możność turystom wysiadać
wprost nad wodą, by usiąść do
motorówki, która zawiezie albo do
schroniska, albo też do samego
miasteczka, .-W każdym bądź razie
Troki na kanale zyskają bardzo
dużo. Powstanie o nowej nazwie
jakaś nad brzegiem kanału sta-
cyjka kolejowa. Będą tutaj cisnąć

dając

się do wagonów turyści, a w przy-,
szłości może koło tej stacyjki po-
wstawać będą małe, ładne domki,
może wyrośnie o całkiem przy-
zwoitym wyglądze miasteczko tu-
rystyczne.

Będzie to w dalekiej przyszło”
ści, może za lat 10 — 20, ale w
każdym bądź razie dzieci nasze
komunikację z Trokami będą mia-
ły uproszczoną. Nieraz będą one

 

KRAJU.
Zastrzelił narzeczoną. :

Pod Polanami w folw. oszmiań-
skim została zabita kilku strzała-
mi z rewolweru urzędniczka ko-
lejowa zz Kamionki, M. Jędrze-
jewska.

Sprawca zabójstwa, narzeczo-
ny zabitejej, niejaki Miłaszewicz
zdołał zbiec.

Polieja rozesłała za nimi listy
gończe,

Straszne skutki bratobójczej walki,

W. ubiegły piątek na łąkach
wsii Łukasze śm. jaźwińskiej na tle
zatargu o łąki wynikła wśród wło-
ścian śmiertelna bójka. Włościanie
uzbrojeni w kosy, drągi i siekiery
podzielili się na dwa obozy które-
mi dowodzili: Władysław i Andrzej
Martynakowie z jednej stronyiKa
zimierz Hańko oraz Bolesław Puć-
ko z drugiej strony. W trakcie wal

ki włościaninowi Stanisławowi Po
źmakowi dosłownie ścięto głowę,
zaś Michałowi Łukaszewiczowi,
Feliksowi Nartkunowi i Ludwiko-
wi Bartoszewiczowi poobcinano
ręce kosami. Pozatem kilku wło-
ścian odniosło szereg pokaleczeń.

Zażartą walkę zlikwidowała
przybyła policja.

Z Rosji sowieckiej.
Epidemja tyfusu w Mińszczyźnie.

Z pogranicza donoszą, iż w ok-
ręgu kojdanowskim od tygodnia
szerzy się w zastraszający sposób
epidemja tyfusu plamistego. Cho-
rych na tyfus jest około 400 włoś-
cian i mieszczan. Wielu z nich

zmarło bez żadnej opieki lekar-
skiej, gdyż trzy kolumny przeciw-
tyfusowe sprowadzone z Mińska
nie są wystarczające, zaś ich leka-
rze z przepracowania tracą przy-
tomność, °

mogły po biurowych, czy uniwer-
syteckich zajęciach pojechać do
Trok by tam parę godzin odpocząć
na wodzie, by nabrać sił do pracy
codziennej.

Dziś zatem musimy postarać
się, by ta komunikacja, która jest,
stałaby na odpowiednim poziomie.
Najwygodniej jechać autobusem,
ale niestety nie takiemi pudłami
jak te, które teraz kursują. Odpo-
wiednie czynniki, którym zależeć
musi na propagandzie Trok, po-
winny postarać się, by do Trok
można było jechać wygodnie, cho-
ciażby tak, jak się jedzie z Zako-
panego do Morskiego Oka.

O propagandę Trok muszą w
pierwszym rzędzie dbać same Tro-
ki, a więc magistrat Trok. Na-
stępnie duże zadanie ma Liga
Morska i Kolonjalna, która wybu-
dowała przed kilku laty duże
schronisko turystyczne,

Niestety panowie z Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej nie idą jakoś na
rękę turystom. Trzeba mieć spe-
cjalne przywileje, żeby móc ko-
rzystać z wygód źle zagospodaro-
wanego schroniska.

Za przejażdżkę łodzią trzeba
słono płacić, a przecież zanim
człowiek z czemś się zapozna, za-
nim coś polubi, to przedtem musi
on mieć chociaż przez krótki o-
kres czasu pewien kontakt czy z
żaglem, czy z łodzią sportową. Sa-
mo patrzenie nie wystarcza. Na
kursy żeglarskie zapisują się ci,
którzy już poczuli smakwody.

Troki mają Seminarjum Na-
uczycielskie, które przychodzi tu-
rystom na spotkanie,

Pani przełożona udziela wy-
cieczkowiczom noclegów i daje im
doskonałe stołowanie za niską
opłatę. To też życie turystyczne
koncentruje się więcej w Seminar-
jum Nauczycielskiem niż w Schro-
nisku Ligi.

Czynniki kierujące ruchem tu-
rystycznym muszą do propagandy
Trok wykorzystać w pierwszym
rzędzie sport, organizując na wo-
dach jeziora szereg publicznych
imprez. Bo przez kursik żeglarski,
czy pływacki znaczenia propa-
gandowego nie odniesie się tak
wielkiego, jak przez zorganizowa-
nie regat wioślarskich.

Przez regaty wioślarskie, bądź
żeglarskie, Troki zwrócą na siebie
uwagę nietylko tych, którzy sami
przyjadą podziwiać _ dzielnych
sportowców, ale zwrócą uwagę
tych wszystkich, którzy chociaż
raz w tygodniu czytają gazety, al-
bo słuchają radja.

Troki mają przed sobą ogrom-
ną przyszłość sportową. Tutaj mu-
szą odbyć się regaty 0 mistrzo-
stwo Polski i tor regatowy w Tro-
kach musi konkurować z torem w
Lęgnowie pod Bydgoszczą, gdzie
rok rocznie gromadzą się w dniu
regat niezliczone tłumy widzów,

U nas w Wiinie muszą w przy-
szłości odbyć się regaty międzyna-
rodowe, ale zanim one się odbędą,
to w pierwszym rzędzie musi pod-
nieść się forma naszych osad wio-
ślarskich; musimy nabrać więcej
przekonania do samych siebie i
musimy nareszcie zacząć wierzyć,
że tylko praca i to usilna praca
wydaje owoce.

Zacznijmy nareszcie pracować
nad szczegółami, a wielkie plany
zostaną wykonane. Władze spor-
towo - turystyczne muszą więk-
szą zwrócić uwagę na młodzież i
dla niej udostępnić wielkie korzy-
stanie ze sportów wodnych w
Trokach.

Jednocześnie z popularnością
Trok wzbogaci się okoliczna lud-
ność, podniesie się dobrobyt bied-
nych dziś mieszkańców.

Pamiętać jednak musimy, „że
trzeba starać się wszelkiemi środ-
kami uzyskać popularność Trok,
a popularność uzyska się przez do-
godne warunki w Schronisku Ligi,
przez gwarancję, że w Trokach
będzie można korzystać z taboru,
że będzie tam basen pywacki, że
będą na miejscu wprawni instruk-
torzy i że będzie można w Tro-
kach spędzić wesoło i wygodnie
ciepłe dni lata.

Turysta musi mieć zaufanie do
nieznajomych ludzi, którzy po-
trafią zrozumieć potrzeby wy-
cieczkowicza.

Zaufanie zdobyć jednak jest
rzeczą trudną, ale konieczną.
Pracujmy więc nad zdobywaniem
zaufania wśród szerszych mas
społeczeństwa, a wtedy Troki na*
sze staną się poważnym ośrodkiem
sportu turystycznego.

Ja. Nie.

WSPANIAŁE ZWYCIĘSTWO
PIŁKARSTWA POLSKIEGO.

Polska — Szwecja 2:0.
WARSZAWA (Pat). Na stadjo-

nie Legji warszawskiej odbył się
dzisiaj ósmy kolejny mecz między-
państwowy między Polską a
Szwecją, zakończony zasłużonem
zwycięstwem drużyny polskiej w
stosunku 2:0 (1:0).

Mecz dzisiejszy był 49-tem
spotkaniem naszej reprezentacji.
Dotychczas odnieśliśmy 20 zwy-
cięstw. Remisowaliśmy 8 razy.
Przegraliśmy 21 razy, Ogólny sto-
sunek bramek 105 do 95 na naszą
korzyść. WOPECAPY ANY CIE" A аевнйй

Międzynarodowe regaty w Trokach,
„Syrena mistrzem Wilna,

Wczoraj przy dobrej pogodzie
odbyły się w Trokach wielkie mię-
dzyklubowe regaty wioślarskie o
mistrzostwo Wilna.

Troki udekorowały się flagami.
Wytworzył się świąteczny nastrój.

Od strony startu dmie wiatr.
Jezioro pofałdowało się falami.

Regaty rozpoczęły się biegiem
dwójek wyścigowych. Zwycięża
po ostrej walce na samym finiszu
Bobrowski T. i Nieciecki J., z Wil.
T. W., przed Pogonią i drugą osa-
dą Wil. T. W,

Bieg czwórek młodszych: wy-
grywa pewnie. i ładnie ;„Syrena“
(Warszawa) w składzie: Kowal-
czyk, Dąbrowski, Bronisławski,
Jędraszewski z Majewskim na
sterze. Drugie miejsce zajęła osa-
da A. Z. $, 8) Grodno.

Osada A. Z. S. pań w biegu
czwórek półwyścigowych zjechała
tor walkowerem.

Również w biegu jedynek
młodszych Pietkiewicz z 3 B. Sap.
spłynął tor samotnie.

Bieg czwórek półwyścigowych
o nagrodę Reissinśa wygrała osa-
da 3 B. Sap. w składzie: por. Sa-
dowski, Tubis, Klimkowski, Bo-
chowski i sternik Białkowski. |

2) P. K. S. Wilno, 3) W. K. S.
3p.a.c. 4) Pogoń, 5) Wil. T. W.
W biegu młodzieży szkolnej

niespodziewanie zwyciężyła sym-
patyczna osada z Trok wioślarzy
szkolnych z Grodna. Troczanie
jechali w składzie: Andrzejewski,
Boniecki, Kunicki, Lichodniejew-
ski i sternik Wawrzyński.

Bieg jedynek pań był jedną z
najładniejszych konkurencyj. Wi-
cemistrzyni Polski Kieśkiewiczów-
na wykazała jeszcze raz swój ta-
lent wioślarski, zwyciężając silną
fizycznie wioślarkę z Warszawy
Pomorską.
W czwórkach półwyścigowych

pań Grodno pokonało osadę Wil
T.W. Skład osady Grodna: Kieś-
kiewiczówna, Bojarowska, Ekerle,
Okuliczówna i sterniczka Ottów-
na.

W konkurencji czwórek no-
wicjuszy zwycięża Syrena, ale
pierwsze miejsce zajmuje Grodno,
$dyż Syrena startowała poza kon-
kursem. Skład osady Grodna:
Mrozowski I, Mrozowski II, Saro-
sik, Biały i sternik Pieregut.

2) A. Z. S. Wilno, 3) P. K. S.
Bieg jedynek klepkowych wy-

$rywa zdecydowanie  Pieregut
(Grodno), przed Pietkiewiczem
(3 B. Sap.) i Kolankowskim (Po-
goń). :

Wśród wojskowych ładnie zwy-
ciężyła osada dzielnych artylerzy-
stów z 3 B. Sap. w składzie: Kara-
siewicz, Nikołajewicz, Konarzew-
ski, Mroz i sternik Witkowski.

2) Pogoń, 3) 3 B. Sap., 4) Gro-
dno.

Faworytem w.tym biegu była
Pogoń, to też zwycięstwo 3 p. a. c.
było nagrodzone oklaskami.

Mistrzostwo Wilna w czwór-
kach wyścigowych pań rozegrało
się między Warszawskim Klubem
Wiioślarek, a A. Z. S. Bieg po
ładnej walce o 2 łodzie wygrała
Warszawa w składzie: Ziarkówna,
Pomorska, Jamiakówna, Mrocz-
kowska i sterniczka Śniadecka.

Czwórki półwyścigowe nowi-
cjuszy rozegrały się między 4 osa-
dami. Na metę pierwsza przyszła
osada 3 B. Sap. w składzie: Za-
jączkowski, Polakow, Zieniewicz,
Wasilewski i Białkowski na ste-
rze.

W jedynkach wyścigowych o
mistrzostwo Wilna Witkowski zje-
chał tor walkowerem.

Najładniejsza walka rozegrała
się w biegu ostatnim o mistrzo-
stwo Wilna w czwórkach. Do
ostatniej chwili osady szły razem
i dopiero, tak, jak przepowiada-
liśmy, wysunęfa sęi łódź Syreny,
która w znakomitym stylu zakoń-
czyła zwycięski bieg o pół łodzi
przed A. Z. S. 1 Grodnem.

Skład mistrzowskiej osady Sy-
reny: Fedorowicz, Ziemięcki, Dut-
kiewicz, Dąbrowski i sternik Ma-
jewski.

Wilno nigdy jeszcze nie wi-
działo tak pięknych regat jak
wczoraj, a zwłaszcza tak wyrów-
nanej konkurencji we wszystkich
biegach. -

W. ogėlnej punktacji zwycię-
žyla Syrena (Warszawa) 25 pkt.,
przed 3 B. Sap. 24 pkt., Grodnem
23 pkt, A. Z. S. 16 pkt, Warsz.
Kl. Wioślarek 15 pkt., Wi. T. W.
9 pkt, P. K, S.i 3 p. a. c. po 3,5
pkt.

Regaty Trockie zaszczyciło
swoją obecnością cały szereg zna-
nych osobistości. Specjalnie na re-
śaty przyjechał prezes P. Z. T. W.
p. Bojańczyk i p. Loth, !

Nagrody rozdał 'wioslarzom
prezes Bojańczyk, dziękując p.
majorowiZ. Lankauowi za propa-
gowanie sportu wodnego w Wilnie
i za sprawne zorganizowanie
regat. "m

Regatom przglądało się b, dużo
publiczności.

Popierajcie Paiską
Macierz Szko'ną.
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DZIENNIK WILENSKI
 

„Wolnych posad
niema".

Z roku na rok corazbardziej

rozwija się organizacja życia zbio-

rowego — z roku na rok rosną ka-

dry bezrobotnych inteligentów.

Pomimo obietnic i łowić.

maszyna etatyzującego się pań-

stwa nie może zatrudnić potrzebu-

jących pracy. Rozdęte sumy po-

datkowe z trudem ściągane od zu-

bożałego społeczeństwa nie mogą

wystarczyć na opłacenie nadmier-

mie rosnącego aparatu biurokraty-

cznego. Nie tylko nie zatrudnia

się nowych pracownikówumysło-

wych, ale ciągłe redukcje syste”

matycznie powiększają rosnącą

wskutek napływu nowych sił, ar-

mjębezrobotnych. Lekarze, inży-

nierzy, prawnicy, humaniści po 0-

trzymaniu dyplomu idą na bruk.

Łudzi się ich, każąc wierzyć we

wszechpotęgę państwa, ale kasy

państwowe są puste. Społeczeń-

stwo nadmiernie obciążone poda-

tkami ubożeje — państwo przeja-

da kapitał obrotowy. Jak w sta-

rej bajeczce, dorzyna kaczkę, zno”

szącą złote jajka. Więc nie łudź-

my się — po opuszczeniu wsze-

chnicy z dyplomem w kieszeni nie

znajdziemy czekających na nas po-

sad. Możemy liczyć tylko na wła-

she siły. Kto z nas jest słaby —

upadnie. Dziś walka o byt, to nie

wystawanie w poczekalniach w o-

czekiwaniu na jakąś posadę. Na

wszystkich drzwiach wiszą napi-

sy: „Wolnych posad niema”.

Dzisiaj stosunki gospodarczo -

ustrojowe to dżungla. Bezsensow-

ny konglomerat pomysłów socjali-

styczno - liberalnych, mieszanina

marazmu i fantastycznych projek-

tów. Im więcej mówi się o organi-

zacji pracy, tem większy zapano-

wuje chaos. A organizatorzy i au-

torzy socjalistycznych pomysłów

mogą jedynie robić dobrą minę w

kiepskiej grze. Jedyne wyjście z

tej sytuacji to wyzyskanie sił drze-

miących w społeczeństwie. Nikt

nie powinien liczyć na wdarcie się

na jakąś posadkę, ale na stworze-

nie sobie stanowiska własnemi si-

łami Pomysły etatystyczno - so-
cjalistyczne zbankrutowały. Dźun-

śli nie uporządkuje się na skinie-

mie magicznej pałeczki „miarodaj-

nego czynnika. Chaos i marazm

gospodarczy nie ustanie „na roz-
kaz'. Tylko ten, kto ma dostate-

czną ilość sił i energji, potrati się

ostać i coś w życiu zdobyć. Są

tylko tereny do zdobycia — „po”

sad wolnych niema''.
Hałaburda.
 

Z cykłu: Motywy urbanistyczne.

Palę Tatry,
Gdy noc zapadzie, życie skrzepnie

" (w ciszy,
do mego życia budzą się szaleń-

(stwa,

(ach czemu wtedy nikt z was mnie

(nie słyszy,

czemu nie drżycie, gdy miotam
przekleństwa!)

Burzę wasze muzea, teatry,
tłukę reklamy, wystawy lustrzane,
palę sześciocylindrowe Tatry,
kruszę pomniki w marmurze ko-

i (wane.

I tak błąkam się w ulicach po nocy

itak miotam w bezsilnej niemocy,
že wygražam księżycowi, — latar-

(niom.

Kiedy w dzień idę ujrzeć spusto-
szenia,

staję jak wryty, — dziwię się sza”
lenie,

że tu tak rojnie, błyskotliwie, śwar
(no...

Lwów, czerwiec 1931 r.
B. Kuroń.
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w lokalu Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 16 do 18.

DYSKUSJA 0 SZTUCE.
Dyskusja, rezpoczęta na płasczyźnie sztuk plastycznych, prze-

nosi się również i na literaturę. Młodzież coraz energiczniej zabiera

głos w tej tak palącej w chwili obecnej, sprawie. Obok artykułu pos

iemicznego kol. Kiełbińskiego zamieszczamy dziś astykuł kol. M. D. na

temat współczesnej poezji, równieź jako artykul polemiczny.
2

0 szukaniu nowej poezji.
Żyjemy dziś w okresie odprę-

żenia i kryzysu, który dotyczy

również poezji. Ale podczas, gdy

łatwo jest za pomocą cyfr i zesta-

wień lat ubiegłych dojść przyczy-

ny kryzysu ekonomicznego —
trudną rzeczą jest zbadać, na czem

polega kryzys poezji. Jest on sil-

niejszy, niż w innych działach

sztuki, bo malarstwo i rzeźba za-

czynają już znajdować drogi wy-

powiedzenia się (patrz czas Krak).

Wszelkie zaś próby zrekonstruo-
wania poezji i wprowadzenie jej

na nowe tory okazują się chybio-

ne lub zbyt słabe i niedostateczne.
Niektóre z kierunków literac-

kich, zdawało się, poszły po dob-

rej drodze, w nieudolnych narazie

próbkach zaczynały doszukiwać

się istoty rzeczy. (Linja —), ale

zaraz potem następował szereś

grafomańskich naśladownictw (Ža-

gary —) i kierunek gubił się w

nieskończonych labiryntach ab-

surdów treści i formy.

Stajemy wobec dwóch zagad-

nień,które dręczyć powinny każ-

dego piszącego i każdego intere-

sującego się poezją obywatela:

i)jaką powinna być forma nowej

poezji i 2) jaka treść najbardziej

jest istotna dla ludzi dzisiejszych?

Bo należy wyzbyć się raz na

zawsze przeświadczenia, które

starali się wpoić w nas poeci Ża-

garów, że poezja jest dla wybra-

nych i że wystarczyć powinno

drobnej elity rozumiejącej tę po-

ezję (ub. elity złożonej z piszących

czyli, że każdy rozumie własny

utwór).

Po takich drogach poezja XX

wieku iść nie może i prędzej czy

później załamie się na niechętnem

ustosunkowaniu się do niej społe-

czeństwa.
Należy wynaleźć taką iormę i

zamknąć w niej taką treść, króra-

by była własnością duszy każdego

przeciętnego człowieka, żyjącego

w wieku XX. ›
Jakże to zrobić?
Oczywiście z tych dwu zagad-

nień ważniejszem jest zagadnie-

nie treści i do niego należy podejść
przedewszystkiem.

Zanim jednak wypowiem tu
swoje zdanie w tej dziedzinie,
chcę zaznaczyć, że piszę ten arty-

kuł w celu wywołania dyskusji

wśród młodych literatów wileń-
skich i że ta dyskusja powinna
właśnie dopomóc we wspólnej

pracy nad usunięciem . kryzysu

poezji. В
Otóż, wracając do poprzednie-

go tematu — treść, mojem zda-
niem powinna nie wychodzić po-
za ramy codziennej strawy ducho-
wej człowieka.

Co należy przez to zrozumieć?
Przedewszystkiem trzeba raz
skończyć z hasłem Młodej Polski
l'art pour l'art, ewentualnie pour
les artistes (jak twierdzą pp. Za-
górski, Putrament i Miłosz), ale

sztuka powinna być jednym ze
środków, dążących do ukształto-
wania duszy ludzkiej i budowania
z pojedyńczych indywidualizmów
zwartej, społecznej mocy.

Treść zatem powinna być za-

stosowana do różnych poziomów
inteligencji i wiersz ma być zro-

zumiały zarówno przez robotnika,

chłopa, rzemieślnika — jak też

pół i całego inteligenta. Niema się
co troszczyć poziomem intelektu-

alnym prołesorów i artystów —

Ceny od 25 gr. parter dz. 60 gr. Dziś! Wielki film
czeski w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały

Listowa, Józef Rowensk! i Werner Feutterer.

„Foxa”, Na scenie występ fenom. jasnowidza telepaty Władzia Zwirlicza. W programie odgadywanie myśli i in.

YAPUKA"a ATE ANT ZY PACIOSKITOKS necie, to dopiero pra*
„ wnuk młodzieńca mógłb:

dzieniec” ogkiwnąć jej potomkom”.

S. Svobodowa, Zdenka

recz 1 Pończoszką

szary tłum proletarjatu jest dla
nas ważniejszy i jego przede-
wszystkiem należy pozyskać @а

poezji. ;

Nie jest to łatwem zadaniem

dla piszących i dlatego wolą oni

rzucać swe hasła: l'art pour l'art i

zamykać swą treść w kółku wy-

branych — dla nich samych tylko

zrozumiałą.
Idą dalej w tym samym kierun-

ku, uważane za marnowanie e-

nergji twórczej pisanie dla publicz-

ności na tematy osobiste, Prze”

ciętnego obywatela zainteresuje

wiersz sportowy, polityczny, re-

fleksyjno-filozoficzny, ale obojęt-
nem mu jest z pewnością, czy pi-
szący te wiersze kocha się na
smutno czy na wesoło i jaki jest
jego stosunek do świata.

A tworzyć sztukę należy poto
tylko, żeby z niej wydobyć od-
dźwięk twórczy, t. zw. rzucić ją na
forum publiczne.

Zatem precz z egoizmem —
piszmy na tematy głębsze — te-
maty związane ściśle z tempem

przelewającej się w nas i dokoła
nas treści życia.

Poezja — podana w ten sposób,
może się stać potężnym czynni-
kiem kształtującym tłum. Zrozu-
mieli już znaczenie tego czynnika
poeci sowieccy i ich twórczość
poświęcona jest celom propagan-

dowym (Bloch: Dwienadcat —
Majakowskij: Lewoj marsz itd).

Społeczeństwo nasze jest ocię-
żałe i senne, jeżeli chodzi o proces
myślenia. Wiersz niezrozumiały
wzbudzi w nich niechęć do poezji
— wiersz jasny i prosty z treścią,
sięgającą głęboko w poważne za-
gadnienie, pobudzi umysł do
gimnastyki i będzie urabiał stop-
niowo coraz większy procent in-
telektualistów.

Tyle o treści, Co do formy, po-
wiem krótko, że gra ona b, ważną
rolę w kwestji zrozumiałości wier-
sza, Nie powinna posiadać nada-
nych sobie z góry cech i przepi-
sów politycznych — ale, związana
ściśle z treścią, zastosowana do jej
brzmienia, ma wydobyć z wiersza
maximum nastroju, pódkreślają-
cego jego zadanie.

Reasumując wszystko co po!
wiedziałam należy pisać dla
wszystkich — wszystko, co może
zainteresować poważnie, i zam-
„knąč to w szatę najbardziej odpo-
wiadającą treści. M. D.

Oanarodową įkuiture.
Pisząc artykuł „Na temat Wy-

działu Sztuk Pięknych* chciałem
zaznaczyć dyskusję o najważniej-
szych zagadnieniach w sztukach
plastycznych, nie bawiłem się w
literata, nie chodzi mi o dźwięk
pustych słów, ale o sprawy, które
powinny obchodzić cały Naród
chodzi mi o Kulturę Narodową.
Nie ja jestem twórcą tej wielkiej
idei, jestem tylko jednym z wyko-

nawców ogromnych zamierzeń
Stanisława Szukalskiego. Jestem
jego uczniem, jego idea jest moją

ideą. Nie idea plastyczna, którą
wykpiwają się dzisiejsi plastycy,

ale idea uczynienia Narodu Pol-

skiego wielkim. Nie Sztuka dla

sztuki (precz z tym kosmopoli-
tycznym frazesem), ale sztuka dla

Narodu.
Zbroją się Niemcy, zbroi się

Bolszewja i my się zbroimy, ale w
broń, co się nazywa Kulturą.
Pójdźmy na podbój nie z orężem,
nie mordować ludzi, ale dawać im
nowe zdobycze ducha jeszcze nie-
wyczerpanego twórczością czło-
wieka.

My, Szukalszczysy, zaczynamy
od sztuk plastycznych, dajemy no-
wą metodę osiągnięcia najwyższe-
go poziomu w sztukach. Metoda
ta nietylko daje wielkie rezultaty
artystyczne, ale urabia człowieka,
uczy go myśleniu, zmienia jego
psychikę, robi go twórczym. We-
dług tej metody pracujemy od
dwóch lat. Urządzamy wystawy
po całej Polsce, które są entuzja-
stycznie przyjmowane przez pu.
blikę. Idziemy szybkiemi kroki,
bo mamy przed sobą jasny świecą-
cy cel, widzimy dokąd idziemy.
Sztuki plastyczne pociągną za so-
bą literaturę, teatr muzykę. Całe
kultura stanie się żywą, powsta-
nie z Narodu i będzie go prowa-
dziła przed innemi narodami. Nie
trzeba być  kosmopolitą, żeby
uszczęśliwić ludzkość, wystarczy
być twórczym Polakiem.

Podejmujemy walkę na terenie
całej Polski z podłością, głupotą i
apatją. Walimy biczem słowa w
protegowane autorytety, buntuje-
my się przeciwko świństwom wy-
rządzanym dla wyzysku, zrywamy
z przesądami, które" tamują roz-
wój myśli, potrząsamy naszymi zaś
pewnymi sympatykami, wpompo-
wujemy im w krew nasz zapał.
Koła naszych sympatyków tworzą
się po całej Polsce, są już zawią-
zane w Poznaniu, Warszawie, Ło-
dzi, Katowicach. Ruch obejmuje
całą Polskę. Przystępujemy ze
zdwojoną energją teraz do pracy,

LI Risk LВЕНЛОАН-
Legja cudzoziemska.

Treść życia zmalała nagle

Podniety do czynu niema,

Roztrzaskał łeb na wirażu

(niedokończony poemat...

Ale siły są jeszcze zbyt wiel-
: (kie—

Ale młodość ma swoje pra-
(wa...

Nie będę Niewiadomemu lat
moich darmo oddawał!

 

W Marsylji upał pali asialt
srebrno-siny i rozpełza się
dusznym oparem nad głową.

Płyną wolno gorące godziny
aż przystaną w biurze werbun

(kowem.

<RELI CENY ZNIŻONE OD 20 I40 groszy. Nejbardziej Atrakcyjny Programill Najwsp.arezdziełę doby obecnej

«H ELIOS» |
hester Morrisini i życi kiego. Betty C on.

śpór 0Sierianta Griszę Racja zie dł: aka uno
Humor! Sensacja! Emocjal
ceny znižone. Seanse o g4, 6, 8 110,15.

0 Krok od hańby akt.

Dziśl Bożyszcze kobiet, ulubieniec całego świata Rod la Rocque jako „złoty mło
Diabeł” kocha, tańczy, uwodzi i czaruje. Kabarety,

| sacjal Nad program: Najnowszy tygodnik dźwiękowy oraz 3 akt. ar-

Na 1-szy s.

Potężny dramat erotyczno-obyczajowy w 10
W rol. gł. największe siły artystyczne

Nad program: Dodatki dźwiękowe

ancingi! Napięcie! Sen-

W] rozbite myśleniem pragnie-
(nie

ostrą bielą wchodzi cień Al-
(gieru.

Prężą się ręce do czynu —
choć serce spaliło się dawno!
— jeszcze jest szereg lat, spo-
witych oparem krwawym,
a okień każdy będzie mówił
swe prawo lufą mauzeru.

Sass

A kiedy słońce pustyni prze-
pali ostatni nerw bólu,
nadejdzie dzień — gdy otwo*
rzy się szlak powrotny z Al-

(śieru.
——

Na ląd w Marsylji wysiądzie
(starszy pan powoli,

a bliznę po dawnem sercu bę-
dą mu kryły ordery. = M. D,

Ilu-
1 innych | >

gr.

mi odległą,

oraz Bebe Daniels. Początek o godz. 4, 6, 8 | 10,15. — W niedzielę i sobotę o godz. 2.
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102—0 o

szc" stało.
WZP69

awia
Kodawii, kurzajki i wą- PrZEZ okno, a jakiś zde-

ś nerwowany jegomość py-
ta kondukfora,

— To ktoś spuścił ha-
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mulec i jeden wagon wy-177

krzyknął:

co si
x spuścił hamulec?

Wy” gwarancja

z dawno niewidzianym ulubieńcem Harold Lioyd AMAN I
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Obrazo wo.

Pewien astronom wy-
głasza popularny odczyt.
„A teraz pokażę pań"

stwu planetę tak od Zie-
że gdyby

która z pań posłała ca-
łusa młodziencowi znaj-
dującemu się na tej pla-

| PRACA |
 

ga jo osksiąžki,
erty w Admin. Dzien- posiada świadectwa ze

— Ach, to pewnie pan. nika sub „Pasieka”. 180Szkól i praktyk odbytych,

bo chwila jest ważna, kultura za-
chodu jest na schyłku. Jeżeli nie
chcemy się poddać kulturze bol-
szewickiej, musimy stworzyć swo-
ją, jako odtrutkę, któraby racją
wyparła wkradającą się w dusze
sympatję dla nowinek komuni-
stycznego wschodu. Komunizm
jest nową kulturą kosmopolitycz-
ną, może ją zwalczyć tylko nowa
kultura nacjonalistyczna.

Rzucam rękawicę wszystkim
autorytetom, niech ją podejmują,
niech się rozpali dyskusja nad waż
nością tych spraw, niech nie kładą
głowy w piasek jak strusie przed
grožącem niebezpieczeūstwem, ale
niech myślą o przyszłości tego Na-
rodu, który wywalczyli i niech nie
dają na zniszczenie tego, co stano-

wi naszą wartość, kosmopolitycz-
nym mrzonkom.

Rozwiązanie jest jedno: Stwo-
rzenie kultury Narodowej, co z
tem idzie wytworzenie nowego ty”
pu obywatela Polaka, a wszystkie
inne sprawy kryzysowe i nie kry-
zysowe zostaną usunięte. Szukaj-
my win w samych sobie.

Szukalski mówi: Tu, gdzie sto-
imy, jest środek świata i początek
Nowej Europy.
i Cz. Kiełbiński.

|IOETOCWWOA

Asfalt
W dusznem powietrzu miasta, drgającem

upałem

nosisz na sobie stygmaty tysiącznych ran,

które wyryły gwoździe przemaiszu

piechoty

i baterje ciężkich dział.

(Żelazo podkow pozostawia lśniący,

kolisty dotyk),

Tajemniczym szryłtem wyryło na tobie

Umarłe Miasto

przeminione dzieje ulicy:

opon samochodowych dotyk gładki

i jeszcze gładszy — zdartej podeszwy

robotniczej.
Obwarowany murami kamienic, wśród

ostrych załamań i kantów,

ujęty w dwie równoległe chodników —

jak w lalujące brzegi rzeczne

odbijasz w swej gładkiej powierzchni
sylwetkę policjanta,

trzymającego tętno ulicy na białej

pałeczce.

Nocą, która należy do tych bezszelest-

nych szarych postaci,

czających się na rogach ulic i w niszach

bram,
przesyłasz echo głosów: bólu, wściekłości

rozpaczy.

A nad ranem
zaniesie zmęczony reporter notatkę do

redakcji wieczornego dziennika.

I na ostatniej szpalcie

zaczerni się tłustym drukiem tytuł

ostatniej sensacji:

„Krew na asfalcie”.
Marja Dawbór.

wileńska.Kronik
Otwarcie sezonu w Le-

gaciszkach.

Wczoraj dobyło się otwarcie
sezonu w Legaciszkach.

Pogoda sprzyjała.

Goście nie zawiedli.

„Żywa Gazetka” stała na wy-
sokości.

Humory piarwszorzędne a kuch-
nia wyśmienita.

Słowem wszystko jak się pa-

trzy.
Bardziej szczegółowe sprawo-

zdanie zamieścimy w następnym "2 sA Sy

numerze.
I“=

PIRMAS Dyscyplina.

Koncert orkiestry woj-

į NAUKA į SMS aBGrają A "i.

Odwega. UMNSPEEOEENEGEDANIA 00 piękny”.

Pewien pogromca lwów

wieczerem zasiedział się

z koiegami w knajpce a

nie chcąc budzić swej

swarliwej małżonki po-

szedł do swych lwów i

położył się w ich klatce

na spoczynek. Rano pyta

go żone, dlaczego na

noe nie wrócił do domu.

townie.
ktyka.

— Nie chciałem cię

budzić moja droga, więc

przenocowałem z memi

lwami.

— Tehórzu! —zawołała жа

Ksantypa. kai

ul.Nieświeżska 22/16 m. 7.

RUCH MŁODYCH.
Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych" stanowią koledzy: Kazimierz, Hałaburda, Bogumił Kuroń i Czesław Ślesicki. — Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki

OKAZJA!!!
kcyj ze wszystkich przed-
miotów w zakresie szkół
średnich.
rabiam szybko i grun-

Wieloletnia pra- ;
Bez środków do

życia, przyjmę wszelkie
możliwe warunki Mosto-
wa 25 m. 11.

CCI
Wojak.

Sierżant: Wystawcie so-
we mę xPE PRZYJMUJE DO DRUKU

в em z s
ktoś nagłe ztyłu isetiwy: DZIEŁA, BROSZURY
cił was tak silnie, że nie BILETY WIZYTOWE,
możecie użyć broni.
wtedy zrobicie, szerego- ZAPROSZENIA, *

— Zawołam: puść Kaś-
Przecież widzisz, że

jestem na służbiel

a
Z
E

i
o

i
a
й
Й

Więdzynarodywyspaszport
akademicki.

Nie wszystkim jeszcze wiado-
mo, że istnieje tak zwany między-
narodowy paszport akademicki,
wydawany wszystkim akademikom
a uprawniający posiadacza do bar-
dzo wielu ulg i udogodnień, nie-
zmiernie pożytecznych dla wyjeż-
dżających zagranicę.

Paszport ten wydawany jest
pod nazwą: „Międzynarodowy Do-
wód Akademicki — Carte d'Iden- |
titć Internationale d'Etudiant —
International Student  Identidy
Card“ przez najpotężniejszą mię*
dzynarodową organizację akademi |
cką: „Confėdėration Internationa- |
le des Etudiants“ (C. I. E.), na któ-
rej czele stoi obecnie Polak i ktė-
rej jednym z członków - założy-
cieli jest Polska, a mianowicie
Związek Narodowy Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej, naczelna o-
gólnopolska organizacja akademi-
cka.

Wyliczymy tu najważniejsze
korzyści, płynące z posiadania mię;
dzynarodowego dowodu:

Posiadanie Dowodu C. L E. u-
prawnia do otrzymania albo zu-
pełnie gratis albo bardzo znaczną
zniżkę wiz wjazdowych, przeja-
zdowych i pobytowych do większo
ści państw, Dowód C. L E. jest
kartą wstępu do wielu teatrów,
muzeów, wystaw, tak krajowych
jak i zagranicznych. Posiadanie
Dowodu C. L. E. uprawnia do wielu
ulg na linjach lotniczych i okręgo-
wych, w hotelach, pensjonatach i
restauracjach. Dokładniejsze infor
macje można otrzymać przy zama-
wianiu Dowodu.

Otrzymać Dowód C. 1. E. może
każdy student jednej z uczelni pol-
skich, jak również i nowowstępują
cy na uczelnie zagraniczne. Upra
wniony, do posiadania międzynaro
rodowego dowodu akademickiego
jest każdy akademik (nie konie-
cznie członek C. I. E.), gdyż Mię-
dzynarodowa Konfederacja Stu-
dentów upoważniona została przez
Ligę Narodów do udzielania dowo
dów wszystkim studentom.

Jedyną instytucją, upoważnio-
ną do wydawania międzynarodo- &
wego dowodu akademickiego na
terenie Polski, jest Naczelny Ko-
mitet Akademicki (N. K. A.), War
szawa, ul. Akademicka 5.

Dla otrzymania Dowodu C. I. E.

wystarcza poprostu skierować zgło

szenie pod adresem: Naczelny Ko-
mitet Akademicki — Warszawa,
ul. Akademicka 5, załączając wy-
pełniony specjalny formularz,jedną
totogratję oraz zaświadczenie przy
jęcia na wyższą uczelnię, które to
zaświadczenie odsyła się z powro- |
tem wraz z wystawionym Dowo- |
dem C. L E. — Opłata zasadnicza |
wynosi 6.50 gr., dla zamiejscowych |
7.80 gr. Przedłużenie Dowodu na |
następny rok opłaca się kwotą 5
zł. Formularze wysyłane są przez |
N. K. A. za zwrotem porta poczto- |
wego.

 
Życie bratniackie płynie pod

znakiem wakacyj. Większość człon-
ków zarządu rozjechała się do
domów na wakacje.

Urzędują przeważnie zastępcy,
Bibljoteka, męsa nieczynna. W
bursie i domu akademickim
pustki. .

Punkt ciężkości życia brat-
niackiego przeniósł się do Lega-
ciszek, gdzie też przebywa obec-
nie znaczna część dygnitarzy bra-
tniackich.

Pewien major w przer
wie zwraca się do jedne-
go z muzyków i pyta go
o tytuł tenga które właś-
nie grano.
Muzykant wyprężył się
„melduje”:

piękny", panie majorze!

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

Ml WIERZYŃSKIEGO.
Mostowa Ul. 1. Tel' 12-44

Udzieiam le-

Materjał prze-
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