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Uroczystości na Jasnej Górze
550-lecie cudownego obrazu Matki Boskiej

Częstochowskiej.
Procesja w sobotę,

CZĘSTOCHOWA (Pat). W so-
botę późnym wiecz. rozpoczęły się
imponujące uroczystości, związane

z 550-letnim jubileuszem wprowa-

dzenia cudownego obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej na Jasną
Górę. Z wałów przyklasztornych

ruszyła procesja uroczysta, w któ-
rej wzięło udział około 100.000
pielgrzymów. Klasztor oświetlono
reflektorami, co sprawiało niezapo
mniane wrażenie. Po skończonej
procesji wygłosił podniosłe kaza-
nie ks. biskup Kubina.

Uroczystości w niedzielę.

CZĘSTOCHOWA (Pat). W, nie-
dzielę rano ks. bisk. Kubina odpra-
wił pontyfikalną mszę św. przy u-
dziale tysiącznych rzesz wiernych.

Miasto przybrało wygląd od-

świętny, Drogi ku miastu przepeł
nione były pielgrzymami. Cała
Częstochowa wygląda jak wielkie
obozowisko. Według dotychczaso
wych obliczeń przeszło dwieście
tysięcy pielgrzymów przybyło do-
tychczas do Częstochowy.

W. niedzielę o godzinie 18 min.
20. Pan Prezydent Rzeczypospoli-
tej przybył do Częstochowy.

Po niedługim wypoczynku o
godz. 19 min. 30 p. Prezydent w
towarzystwie min. Jędrzejewicza,
ks. biskupa Kubiny i towarzyszą-
cych osobistości udał się do ko-
ścioła, skąd ruszyła uroczysta
procesja z Najśw. Sakramentem.

Celebranta biskupa Tymieniec-
kiego prowadził od Bazyliki do
pierwszej bramy p. Prezydent z
min. Jędrzejewiczem.

Po krótkich modłach ks. biskup
Kubina wygłosił podniosłe ka-
zanie:

„Gdy Ty tu jesteś — rzekł —
to i cały naród jest u stóp Królo-
wej Korony Polskiej. Ginie stary
porządek, rodzi się jakgdyby nowy
świat. My Polacy jesteśmy po-
wołani, ażeby stworzyć ten nowy

świat. Nie wolno nam poddawać
się pesymizmowi, nie wolno się
nam załamywać, winniśmy z wiarą
w przyszłość budować nową Pol-
skę. Przed cudownym obrazem
M. B. módlmy się do Stwórcy,
ażeby dał nam siły i wolę osta-
tecznego zwycięstwa. Prosimy
Boga, aby w łączności z p. Pre-
zydentem społeczeństwo  prze-
trwało ciężki kryzys gospodarczy
i przystąpiło do dalszej pracy nad
ugruntowaniem potęgi naszego

państwa.”
©Uroczystość zakończyła się od-
śpiewaniem przez tłumy pieśni
„Święty Boże”,

Z kościoła udał się p. Prezy-
dent do klasztoru, gdzie złożył Mu
wizytę prymas Polski ks. kardynał
Hlond.

Na szczytowym ołtarzu kla-
sztoru wystawiono Przenajświę-
tszy Sakrament. Tłumy zgroma-
dzone u podnóża Jasnej Góry
przez całą noc śpiewały pieśni re-
ligijne.

Zwraca uwagę fakt, że na uro-
czystości jubileuszowe ze wgzlędu
na kryzys gospodarczy, Często-
chowa nie wystawiała bram trium-
falnych, przeznaczając odpowie-
dnią sumę na pomoc dla bezrobot-
nych.

Uroczystości poniedziałkowe.

CZĘSTOCHOWA, (Pat). W po-
niedziałek w godzinach rannych
przybył jeszcze na Jasną Górę
szereg „pielgrzymek z różnych
stron kraju. Ogólna liczba osób,
przybyłych do Częstochowy prze-
kracza 300 tysięcy.
W dniu 15 sierpnia o godzinie

8 rano w kaplicy Matki Boskiej
przed cudownym obrazem biskup
częstochowski ks. Kubina odpra-
wił cichą mszę św. na intencję
pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej,

O godz. 10-tej p. Prezydent
Mościcki udał się do kaplicy
Matki Boskiej.

Niezwykle podniosłym był mo-
ment gdy przy dźwiękach „intra-
dy“ jasnogėrskiej O. O. Paulini
zdjęli cudowny obraz z ołtarza i,
ustawili go na specjalnym tronie,
pokrytym purpurą.

Następnie ruszyła procesja z
cudownym obrazem niesionym
najpierw przez Paulinów, potem
przez duchowieństwo świeckie w
dalmatykach. W procesji postę-
powało liczne duchowieństwo z
biskupami Kubiną, Tymienieckim
i Kubickim, p. Prezydent Rzeczy-
pospolitej,  przepasany wielką
wstęgą orderu Orła Białego,
przedstawiciele rządu, władz cy-
wilnych i wojskowych. W uro-
czystej procesji wzięli też udział

studencji paryskiej L. Ecole Poli-
technique bawiący w Polsce.

Procesja szła wzdłuż wałów.
Przy ołtarzu szczytowym oczeki-
wał na procesję ks. prymas kar-
dynał Hlond. Po błogosławień-
stwie cudownym obrazem rozpo-
częła się pontyfikalna suma, od-
prawiona przez kr. prymasa
Hlonda.

Po sumie O. Jezuita ks. Ros-
tworowski wygłosił kazanie, w
którem mówił o kulcie narodu
polskiego dla Najśw. Marji Panny
Królowej Korony Polskiej.

Po skończonem nabożeństwie
prymas Polski ks. kardynał Hlond
w imieniu Ojca św. udzielił p.
Prezydentowi Rzeczypospolitej i
zgromadzonym przed Jasną Gó*
rą tłumom pielgrzymów papies-
kiego błogosławieństwa.

O godz. 18 min. 30 nastąpiło
uroczyste odprowadzenie cudo-
wnego obrazu z ołtarza szczyto-
wego do kaplicy. W podniosłej
tej uroczystości wzięły udział
rzesze pielgrzymów.

Należy podkreślić, że obraz
przeniesiony był w dniu dzisiej-
szym na oltarz szczytowy po raz
drugi w dziejach Jasnej Góry.
Po raz pierwszy przeniesiono go
za czasów przeora ks. Kordec-
kiego.

 

Rozwój Polskiego Zjednoczenia Narodowego

w Łotwie.
RYGA. Od chwili otwarcia ściach: Krasławiu, Rzeżycy, Dyne-

Polskiego Zjednoczenia Narodo- burgu, Neubornie, Grzywie, In-
wego w Łotwle na terenie . pań- drycy, Okolicy Jasmujży, Lipa-
stwa łotewskiego otwarto 15 od-
działów Zjednoczenia.
W kolejności powstały oddzia-

ły w następujących miejscowo

wie, Iłłukszcie, Jakobsztacie, Eler-
nie, Laueiuiszkach, Rydze | Swen-
tenie. 2Ё
стR B & A
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Bilans wojny światowej i polsko-
bolszewickiej.

Od wybuchu wojny światowej
minęło właśnie 18 lat. Moloch
wojny pożarł miljony żyć ludz-
kich, pozostawił wiele tysięcy ka-
lek, rozproszył setki tysięcy ro-
dzin.

Pułk. Dr. Kamiński w gruntow-
nej pracy zestawił „Statystykę
strat w czasie ostatnich wojen”,
z której przytaczamy szereg cyf,
dające wyobrażenie o ogromie
tego kataklizmu dziejowego jakim
była wojna światowa.

Armja francuska: |lość żoł-
nierzy biorących udział w wojnie,
około 8.317.000.

Straty całkowite 7.325.000, z
czego zabitych 900.000, rannych i
i chorych  5.945.000, jeńców
438.000

Armja angielska: Ilość żołnie-
rzy biorących udział w  wojnie
we Francji 5 399.000.

Straty całkowite 4231.572 z
czego zabitych 407.619, rannych
i chorych — 3.348 345, jeńców
324.248.

Armja amerykańska: Ilość żoł-
nierzy przysłanych do Europy w
czasie od lipca 1917 do listopada
1918 2.086.000.

czego zabitych 36.694, rannych i
chorych 1.224,772 jeńców 4.765.

Armja rosyjska: Ilość żołnie-
rzy biorących udział w wojnie
15.123.000.

Straty całkowite 12.122000,
7 следо zabitych 626.440, rannych
i chorych 7,771,376, jeńców i za-
ginionych 3.638.271.

llość jeńców i zaginionych w
armji rosyjskiej jest olbrzymia
(24 proc. ogólnej liczby żołnierzy)
nie spotykana w innych armjach
walczących.

Armja niemiecka: llość żoł-
nierzy, biorących udział w wojnie,
około 13 miljonów.

Straty całkowite 12 332.354, z
czego zabitych 1.531.048, rannych
i chorych 9890966, jeńców i za-
ginionych 991.340. 2

*

Šcislego obliczenia strat armji
polskiej w okresie wojny z Sowie-
tami nie można przeprowadzić,
wobe braku dokładnych statystyk.
Dane, dostarczone przez biuro in-
formacyjne polskiego Czerwone-
go Krzyża, uzupełnione w później-
szych opracowaniach, wykazują
następujące straty za okres od 1

 

Straty całkowite 1.226231,z listopada 1918 r. do 1 lipc 1921 r.

ofic. szereg. razem
zabitych 1.047 16.139 17.213
rannych 3.308 110.210 113518
zmarłych 985 29.353 30.338
zaginionych 542 50.709 51.251
„bez djagn." . 581 38.328 38 909

Razem 6.590 244.739 251 329

Jeżeli ególną liczbę chorych Największe straty były w
przyjmiemy za 450.000, to straty sierpniu 1920 roku, mianowicie
całkowite armji polskiej wynosiły
701.329 na ogólną ilość 1.200000
żołnierzy, biorących udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej.

.87.599, w tem 48.649 zabitych,
zmarłych, ranny i kontuzjowa-
nych.

—

Hitler żąda władzy dyktatorskiej.
BERLIN (Pat) O sobotniej

konferencji Hitlera z prezyden-
tem Hind nburgiem donoszą, że
Hitler zażądał od prezydenta
dia siebie takiej samej wła-
dzy, jaką Mussolini posiada w
Rzymie. Hitler dosłownie użył
tego wyrażenia. Rząd zapr:ecza
pogłoskom o zamiarze odrocze-
nia zwołania Reichstagu.

BERLIN (Pat.) Na łamach or-
ganu hitlerowskiego „Der Angriff“
przywódca narodowych  socjali-
stów Geobbels pisze: Warunkiem
nieodzownym przyjęcia odpowie-
dzialności przez partję było po-
zostawienie Hitlerowi i jego
współpracownikom zupełnie wol-
nej ręki. Cóż właściwie myślą so-
bie dygnitarze z Wilhelmstrasse,

gdy zwrócili się do Hitlera z pro-
pozycją objęcia teki wicekancle-
rza w gabinecie Papena, może
przypuszczali, że ruch narodowo:
socjalistyczny zgodzi się na obra-
żające i poniżające traktowanie
go, na jakie w przeszłości nie po-
zwalano sobie nawet w stosunku
do socjalnych demokratów.

Co do jednego — podkreśla
Goebbels—nie powinni łudzić się
ci panowie. Narodowi socjaliści
nie pozostaną w cieniu i albo
odda się nam władzę, a wówczas
przyjmiemy odpowiedzialność,
albo się nie odda, a wtedy roz-
poczniemy opozycję. Nie oba-
wiamy się bynajmniej walki, pój-
dziemy do niej pod hasłem: „Ca-
ła władza dia Hitlera".

Wielka manifestacja niemieckich
uczestników wojny.

BERLIN, (Pat). W sobotę i w
niedziele odbyły się w miejsco-
wości bawarskiej Pirmasens wiel-

kie manifestacje byłych niemiec-
kich żołnierzy frontowych z Ba-
dencji, Wirtembergji i Nadrenii,
oraza Zagłębia Saary. W zjeź-
dzie wzięło udział 60.000 niem-

ców. W czasie manifestacji na
rzecz byłych niemieckich obsza-
rów, przez Niemców zagrabio-
nych, a po wojnie przez Inne
państwa odebranych, niesiono
w pochodzie sztandary o bar-
wach tych prowincyj! Przema-
wiał generał Klaus.

Nieustający terror w Niemczech.
BERLIN. Pat. W ciągu niedzie-

li wydarzyły się w różnych miej-
scowościach starcia na tle poli-
tycznem. W Essen doszło do strze-
laniny pomiędzy narodowo-socja-
listami a komunistami. Przyczem
dwóch uczestników bójki zostało
ciężko rannych. Rohrschau za-

strzelony został pewien robotnik
w czasie sprzeczki z żołnierzami
Reischwery. W innej miejscowoś-
ci rzucono granat na dom kupca
żyda. W pobliżu Wystrucia hitle-
rowcy zastrzelili dwóch robotni-
ków komunistów.

Rozłam śród narodowców niemieckich.
Hitler contra

BERLIN. Pat. W opinji publicz-
nej żywo omawiany jest atak or-
ganu hitlerowskiego „der Fngriff"
na stronnictwo niemiecko-naro-
dowe. Jak najbezwzględniej bę-
dziemy musieli prowadzić teraz wal-
kę pisze organhitleroweów przeciw-

Huggenberg.

ko tej klice zgrupowanej dokoła
Hu ggenberga, która raz jeszcze
przeszkodziła hitlerowcom w ob=
jęciu władzy. Odrodzenie Nie-
miec będzie dopiero wówczas,
gdy uporamy się z tymi reakcyj-
nymi zdrajcami.

„Biała księga" wystąpień antyżydowskich.
BERLIN (Pat.) Centralny Zwią-

zek Żydów Niemieckich przesłał
prezydentowi Rzeszy niemieckiej
Hindenburgowi „Białą Księgę”,

zawierającą dokumenty i akty

wystąpień antyżydowskich ze stro-
ny narodowych socjalistów (hitle-
rowców). Z polecenia prezydenta
Hindenburga odpowiedział Związ-

kowi sekretarz stanu Meissner,

oświadczając, że prezydent Hin- .
denburg jak najostrzej potępia

wszystkie wystąpienia antysemic-
kie przeciwko żydom w Niemczech
i ubolewa nad niemi. „Białą Księ-
gę* wraz z dokumentami prezy-
dent polecił przesłać do zbadania
ministrowi spraw wewnętrznych,
Gaylowi.

REFERATAI
Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

PRENUMERATA; miesięczna 4 zł., 1
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SENSACYJNY ARTYKUŁ SOWIECKI
0 ZBRGJENIĄCH_NIEMIECKICH.

Jak już donosiliśmy w krótkich
słowach, od kilku dni w prasie e-
uropejskiej sensację stanowi kry-
tyczna ocena zbrojeń niemieckich
ze strony sowieckiej.

А _ mianowicie  sowieckaja
„Krasnaja Gazeta“, organ „Lenin-
gradzkiego sowietu robotniczych i
włościańskich  deputatow“ dała
niezwykle rewelacyjny artykuł
specjalisty od spraw wojskowych,
Kajsarowa, pt.: „Wojenna moc
Niemiec”.

„W związku ze świeżem o-
świadczeniem niemieckiego mini-
stra wojny, gen. Schleichera, o re-
organizacji Reichswehry — pisze
gazeta — i z kampanją, prowadzo-
ną przez część prasy burżuazyjnej
na rzecz równouprawnienia
Niemiec w zbrojeniu z pozo-
stałemi państwami imperjalistycz-
nemi sprawa wojennej mocy Nie-
miec nabiera dziś całą pełnię aktu-
alnego znaczenia,

Traktat wersalski nie postawił
Niemiec w tej bezbronńej pozycji,
o jakiej marzyła anglo-francuska
burżuazja, albowiem  autorowie
wszelakiego rodzaju rogatek pozo-
stawili cały szereg przejść ukry-
tych, z których nieomieszkała sko-
rzystać burżuazja niemiecka.

Przedewszystkiem skromna
liczba Reichswehry (100.000 ludzi)
z długim stosunkowo terminem
służby zmienia ją w potężny apa-
rat dla wytwarzania wysoce u-
kwalifikowanych podoficerów. Ci
młodzi dowódcy będą kośćcem,
który  obrośnie powoływanemi
kontygentami i stworzy armję od
1 miljona do 1 i pół miljona ludzi.
Ludzkiego materjału nie zabrak-
nie. Liczne pół-wojskowe organi-
zacje prywatne liczą w swych sze-
regach całe masy młodzieży i dają
jej wiedzę i przyzwyczajenia woj:
skowe i mogą być uważane za
zbiorniki kontyngentów zapaso-
wych. Niemcy potrafiły ukryć
przed kontrolą międzynarodową
niemało karabinów, kulomiotów i
ciężkich armat. Reichswehra wyj-
dzie w pole uzbrojona nie gorzej,
jeżeli nie lepiej, od swoich sąsia-
dów. Odnosi się to nietylko do ar-
tylerji, ale i do tanków, awiacji i
pogotowia chemicznego”.

„Krasnaja Gazeta” podkreśla,
że czechosłowackie zakłady „Sko-
dy” wyrabiają tanki właściwie dla
Niemców, bo rzecz dziwna, iż tan-
ki, zaprojektowane dla... Szwecji
o wiele bardziej odpowiadają wa-
runkom pracy na równinach nie-
mieckich. Jeszcze lepiej rzecz się
ma z wojenną awiacją: cywilne za-
kłady awiacyjne bez trudu dadzą
się przetworzyć na zakłady woj-
skowe; zaś przemysł chemiczny
stoi w Niemczech o wiele wyżej

aniżeli w innych krajach i posiada
wszelkie możliwości do wytwarza-
nia masowego gazów trujących.

Chemia daje w ręce niemieckie-
go sztabu generalnego potężny
środek walki manewrowej. Po-
zbawione na swojej zachodniej
granicy ufortyfikowań Niemcy bę-
dą w stanie zarazić ciężkiemi ga-
zami te odcinki słery pogranicz-
nej, gdzie zdecydują się na obronę
pasywną rzucić w otwory inter-
wallowe swoją niewielką, lecz do-
skonale wyčwiczoną i uzbrojoną,
armję do ataku. Działając na flan-
kach nieprzyjaciela ta armja bę-
dzie miała znaczną przewagę nad
przeładowaną środkami ogniowe-
mi ciężką w zwrotach armją fran-
cuską.

Naturalnie armja niemiecka nie
osiągnie liczby z czasów wojny
światowej. Ale to jest zbyteczne.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek
ważą słowa Fryderyka II, że „wal-
czy się nie liczbą, lecz umiejęt-
nošcią“.

„Armją niemiecką będzie do-
wodził _ doskonale wyszkolony
korpus olicerski i sztab generalny,
który stale i wiele pracuje. Prace
jego członków, jak za dawnych
czasów, zajmują wybitne miejsca
wśród prac światowej myśli wo-
jennej. Niemieckiemu stabowi ge-
neralnemu trzeba będzie właści-
wie rozstrzygać zadanie już na
tych samych niemal miejscach roz-
wiązane przez Fryderyka II, a po-
tem przez Napoleona. Walka na
wewnętrznie operacyjnych linjach
zawsze obiecuje powodzenie ma-
newrującej i energicznej armji, a
w obecnej chwili prowadzenie jej
przy gęstej, dobrze obmyślonej,
sieci kolei żelaznych o wiele jest
prostrze, aniżeli to było przed 120
do 170-laty"'.
W  zwązku z przytoczonym

przez nas artykułem Kajsarowa
ciekawe są głosy prasy francuskiej
o zmianie stanowiska prasy so-
wieckiej wobec Niemiec.

„Le Matin" w koresp. z Rygi
pisze, że prasa sowiecka zajęła od
kilku dni zupełnie odmienne sta-
nowisko wobec Niemiec, co praw-
dopodobnie pochodzi stąd, że 0-
statnie wypadki w Niemczech mo-
śą spowodować zmianę polityki w
stosunku do Sowietów. Jedno z
pism podkreśla, że siła wojskowa
Niemiec jest tak wielka, iż się na-
wet tego nie przypuszcza, gdyż
Niemcy już dawniej oszukiwały
komisje aljanckie i gromadziły
materjały wojenne wbrew trakta-
towi wersalskiemu. Dziennik za-
znacza, że dotychczas prasa so-
wiecka postępowała inaczej i
wskazywała właśnie na Francję i
Anglję, jako na państwa militarne,

Awantury hitlerowskie w Gdańsku.
GDAŃSK, (Pat). sUbiegłej so-

boty podczes zwiedzania nie-
mieckiego okrętu „Meteor“, licz-

-na grupa hitlerowcėw prowoko-
wała publiczność. Następnie kil-
ku hitlerowców napadło na prze-
chodniów i zraniło kastetami kil-

ka osób. Podczas pościgu jeden
z napastników groził rewolwerem.
Policja ujęła trzech napastników,
jeden policjant został raniony.
Awanturników uwolniono mimo,
iż nie posiadali pozwolenia na
broń

Kupcy libawscy żądałą otwarcia linii
Libawa — Romny.

Memorjał do rządu łotewskiego.
RYGA. Pisma łotewskie po-

dają, iż w tych dniach w Libawie
odbyło się zebranie miejscowych
kupców, na którem uchwalono
rezolucję pod adresem rządu, za-
wierającą kategoryczne żądanie
uruchomienia linji kolejowej Li-
bawa— Romny.

Główny dyrektor warsztatów
portu wojennego w Libawie Ker-
pe oświadczył, iż Łotwa winna

dążyć do zawarcia z Litwą nowe-
go układu handlowego, który
umożliwiałby komunikację mię
dzy Łotwą a Polską przez tery-
torjum litewskie. Uruchomienia
linji kolejowej Libawa—Romny
wymaga sytuacja gospodarcza Li-
bawy
W tym wypadku Libawa mo-

glaby z powodzeniem konkuro-
wać z Kłajpedą i Królewcem.

Pożyczka dla Rumunii.
BERLIN (Pat.) Biuro Wolfa

donosi z Bukaresztu, że między
rządem rumuńskim a grupą ban-
kierów szwajcarskich została za-
warta dzisiaj umowa w sprawie
pożyczki 50 miljonów frankkw

szwajcarskich, która to suma mo-
że być podwyższona do 70 mil-
jonów. Pożyczka zawarta została
na dwa i pół lat, oprocentowanie
jest 4,25 proc. rocznie.

Katastrofa automobilowa.
KRAKÓW (Pat.) Z Wiśnicza do

Zakopanego wybrała się w nie-
dzielą rano autem ciężarowem
wycieczka, złożona z 23 osób. Na
granicy powiatu limanowskiego i
nowosądeckiego na terenie gmi-
ny Trzciaha skutkiem nieudolno-
ści szofera samochód wywrócił
się, Dwie osoby Zostały zabite,

żona sędziego z$Wiśnicza Łazar-
ska oraz 12-letnia dziewczynka
nieustalonego nazwiska. Dwie o-
soby doznały ciężkich a osiem—
lżejszych obrażeń. Lekko ranne-
go szofera aresztowano. Na miej-
sce wypadku wyjechała komisja
z pomocą lekarską.     
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Pokłosie wielkiej rocznicy.
Dzień 15 sierpnia, wiekopom-

nego zwycięstwa nad bolszewi-

kami, „Cudem Wisły” nazwanego,

uczcił szereg pism artykułami,

śród których przeważają głosy

krytyczne. Jakkolwiek bowiem

wspaniały był czyn zbiorowy na-

rodu, w obronie swej wolności,

wielkie były błędy, które dopuści-

ły do rozbicia zwycięskiej armji

naszej, do bezprzykładnego w

dziejach odwrotu, do zalewu wię-

kszej części Polski przez hordy

najezdników.
Klęska, którą poniosła Polska

w lipcu i sierpniu 1920 roku i zwy-

cięstwo z dnia 15 sierpnia to była

także lekcja dziejowa, opłacona
drogo, życiem setek tysięcy i ruiną

niemal całego kraju, ruiną, po któ-

rej dotąd nie możemy się dźwi-

gnąč. s

Czy przynajmniej skorzystaliś-

my z tej lekcji?
Poniżej zamieszczamy szereg

głosów prasy. Mimo tryumfu zwy-

cięskiej rocznicy brzmią one na-

ogół pesymistycznie. >

„Gazeta Warszawska”: в

„Rok 1920-ty jest dziwną mie-

szaniną sprzeczności. Obok nie-

pospolitych czynów oręża: polskie-

go, widzimy małość politycznych

pomysłów, obok męstwa żołnierzy,

karygodne błędy ulegającej nie-

dojrzałym planom politycznym

strategii, obok bezkresnego po-

święcenia ze strony narodu. pol-

skiego, plugawą zdradę dużej czę-

ści niepolskiej ludności. Doświad-

czenia, jakieśmy zdobyli w roku

1920-ym, powinny posłużyć nam

na zawsze jako nauka niezmien-

nych praw politycznych i jako

przestroga przed szaleństwem ry-

zyka i doktryny...
Dziś, patrząc z oddali na te

wypadki, pytamy, na czem pole-

gało to, co zwiemy Cudem Wisły.
Oto w chwili zdawałoby się naj-

większej klęski, przychodzi świet-

ne zwycięstwo.  Rozbita armia,

będąca od 6 tygodni w odwrocie,

naraz przechodzi do natarcia i razi

przeciwnika. Skąd te nagłe i nie-
oczekiwane przemiany? Należy je

przypisać wyłącznie postawie,

jaką zajął naród w tej tragicznej

chwili. Na widowni pojawił się

nowy czynnik — społeczeństwo

polskie, które chciało walczyći
zwyciężyć...

Do walki stanął duch naszej

rasy! On to sprawił, że poniecha-
liśmy rozterek i skupiliśmy się do-
koła zagrożonej Ojczyzny, on to
sprawił, że colające się wojska
nagle stanęły w miejscu i prze-
szły do ataku, on sprawił. że mimo
szerzącej się po miastach wśród
niepolskiej ludności zdrady, pomi-
mo osamotnienia, w jakiem zna-
lazła się Polska, naród walczył z
determinacją i dumą. On, duch
naszej rasy, sprawił Cud Wisły,
przemówił dziesiątkami tysięcy
bohaterskich zgonów, setkami ty-
sięcy ran i okrył nasze bojowe
sztandary nową chwałą."

„Kurjer Warszawski”:
„Inna psychicznie jest gotowość

wojenna narodów drapiežczych,
agresywnych, szykujących się do
podbojów, inna — ludów, mają-
cych na celu obronę narodową.

My, zarówno z typu naszego,
jak i z położenia, należeliśmy i na-
leżymy do drugiej grupy. Całe na-
sze dzieje dają na to dowody,
a pełne są przykładów, wskazu-
jących, że najpiękniejsze nasze
zwycięstwa odnoszone były w woj-
nach z najazdem.
W tem leży bodaj klucz za-

gadnienia. Nie jesteśmy wojowni-
czymi z natury, ale umiemy być
dobrymi żołnierzami, gdy wierzy-
W w słuszność naszej sprawy.
ówczas nabieramy wiary i w

wodzów.
Rok 1920 zdobył się na utwo-

rzenie rządu obrony narodowej,
jako symbolu jedności wobec po-
suwającego się wgłąb granic wro-
ga. Powołanie tego rządu było
krokiem niezapomianym, jedynie
celowym i skutecznym. Tylko taki
rząd mógł osiągnąć maximum wy-
siłku ze strony narodu. Przełom
w psychice wojska, w połowie
sierpnia roku 1920, należy objaś-
niać nietylko zmęczeniem prze-
ciwnika, ale także i poczuciem
rosnącej w jedności siły narodo-
wej i kondensacji porywu patrjo-
tycznego."

„Glos Narodu“':
„Dzisiejsza wielka i pouczająca

rocznica każe nam wierzyć w
naród polski, ufać w jego potęgę,
jaką się staje, gdy jest zjednoczo-
ny, ofiarny i mężny.

Wtedy, przed 12 laty, pokuto-
waliśmy za błędy „radosnej twór-
czości'' wojskowo-politycznej, któ-
ra posunęła armje nasze aż poza
Kijów i kazała nam budować na
wschodzie nowe państwa, choć
jeszcze nie zdążyliśmy umocnić
własnego. Teraz znów opłakuje-
my skutki „radosnej twórczości” i
dlatego tem bliższą i droższą staje
się nam dzisiejsza rocznica, bo bu-
dzi pewność, że i z obecnych tru-

dności wyjdziemy zwycięsko.
Zjednoczenie sił narodowych,

jakie się dokonało w pamiętnych
dniach sierpnia 1920 r., poprzedzo-
ne zostało ważnemi zmianami

„u góry”. Zrozumiano wtedy, że
nie każdy ma prawo żądać od na-
rodu ofiar i zaufania, że nie jedno

stronnictwo, lecz wszystkie razem

muszą wziąć na swe barki ciężar
rządów w tak krytycznej chwili.

„aPrtyjnicy” nie potrzebują się
wstydzić swego dzieła. Poruszyli

cały kraj, rozbudzili w całem spo-

łeczeństwie zapał, entuzjazm,

zwalczyli zwątpienie, zahartowali

wolę narodu i sprawili, że w prze-

pięknym  porywie patrjotyzmu

wszystkie warstwy prześcigały

się w gotowości do poświęceń i
ofiar z mienia i życia. Z dumą
spoglądamy na tę kartę naszej hi-

storji.“

„Polonia“:
„Wojna z bolszewikami koszto-

wała nas około 700.000 ludzi w za-
bitych, zaginionych, rannych i cho-
rych. Kraj, który po wojnie świa-
towej w znacznej części już się
odbudował, ponownemu uległ zni-
szczeniu. Słabe finansowo pań-
stwo, (kosztami wojennemi wy-
czerpało się zupełnie. Do dnia
dzisiejszego odczuwamy jeszcze
skutki wyprawy kijowskiej i jej
następstw. Ale te straty mogli-
byśmy przeboleć. :

Wskutek jednak romantycznej
pogoni za ułudą Polski federacyj-
nej ponieśliśmy straty inne,których
nie powetujemy nigdy. Wiemy, że
w owym czasie nasze granice za-
chodnie nie były ustalone i znaj-
dowaliśmy się w ciężkiej walce o
zjednoczenie z Polską Śląska Cie-
szyńskiego, Śląska Górnego, War-
mji i Mazowsza, terytorjów, za-
mieszkałych przez ludność rdzen-
nie polską. Utraciliśmy najcenniej-
szą część Śląska Cieszyńskiego na
rzecz Czechów, utraciliśmy wię-
kszą część Górnego Śląska, utraci-
liśmy Warmję i Mazury. My tu na
Śląsku wiemy najlepiej, jak pod-
cinała nam nasze wysiłki o posu-
nięcie granic Polski aż do brze-
gów Odry, wyprawa kijowska i

romantyczne marzenia o Polsce
federalistycznej.

Zwyciężyła pod Warszawą Pol-
ska narodowa i ludowa, ale drogo
zapłaciła ryzykanctwo i roman-
tyzm zwolenników Polski federa-
listycznej. Potomkowie nasi ze
zdziwieniem i politowaniem od-
czytywać będą poprawki histo-
ryczne, reklamujące zwycięstwo i
cud nad Wisłą dla romantycznego
twórcy pojęcia Polski federali-
stycznej."

„Słowo Pomorskie”:
„Dzień święta Królowej Koro-

ny Polskiej 15 sierpnia przyniósł
nagle zwycięstwo nad nieprzyja-
cielem, rozstrzygające o losach
wojny.

Zwycięstwo, które Cudem Wi-
sły nazwano, jest bezsprzecznie
zasługą polskich sztabowców. Je-
dnakże rozstrzygającym  czynni-
kiem było bohaterstwo polskiego
żołnierza, W żołnierzu polskim i
całym narodzie odezwały się
drzemiące siły i męstwo. Duch
Kordeckich, Sobieskich i innych,
z pogardą śmierci pchał żołnierza
polskiego w bój.

Istotnie w chwili tak groźnego
niebezpieczeństwa wzbudziły się
w narodzie siły, spoczywające na
dnie jego duszy. Naród dokonał
czynu potężnego, który przerastał
znacznie jego siły materjalne.

Zwyciężyła spiżowa wola na-
rodu, która już nieraz w chwilach
przełomowych decydowała o jego
losach.

Potężny zryw narodu, który
odparł zwycięsko najazd wroga,
będzie po wsze czasy przypominał,
że Polacy zdolni są wykrzesać z
siebie siły, które mogą stworzyć
czyn większy od spodziewanego
po jego widocznych siłach ma-
terjalnych.

Siła moralna, drzemiąca w na-
rodzie, której święto dziś obcho-
dzimy, jest najpewniejszym gwa-
rantem, że w chwilach przełomo-
wych, zdolni jesteśmy dokonać
czynów wielkich, odwracających
skutki popełnianych błędów."

„Gazeta Bydgoska”:
„Dzień więc 15 sierpnia 1920

roku, dzień przełomowy w wojnie
polsko-bolszewickiej i przełomowy
w dziejach wskrzeszonej Polski
a może nawet całej Europy, to je-
den z najjaśniejszych, najwięk-
szych dla nas dni.
Nic też dziwnego, że święto-

wany jest przez wszystkich Pola-
ków z czcią, powagą, ze zrozumie-
niem jego doniosłego dla naszych
losów znaczenia.

Tymczasem władza administra-
cyjna, Starostwo Grodzkie, udzie-
lając pozwolenia na odbycie ob-
chodu, wysunęła zastrzeżenia, że
w projektowanym pochodzie nie
wolno brać udziału stronnictwom
politycznym, O. W. P. i tym po-
dobnym. ,

, Takie zastrzeżenia, z punktu
widzenia prawnego niezrozumiałe,
przekreślają ogólno - narodowy
charakter obchodu i wypaczają
całkowicie intencję jego organiza-
torów.

I w przeddzień „Cudu Wisły”
pewne czynniki także usuwały
Naród i jego najbardziej patrjo-
tyczne odłamy od współudziału
w pracy dla Polski. Dopiero chwi-

DZIENNIK WILEŃSKI

© prasy.
Deficyt olicjalny a rzeczywisty.
Z okazji ogłoszenia, że niedo-

bór budżetowy w lipcu wynosił
„tylko” 16,9 milj. złotych „Robot-
nik* stwierdza, że w rzeczywisto-
ści deficyt jest znacznie większy.

„W komunikacie tym P. A. T. prze-
milcza, że rząd z pozostałej jeszcze do
jego dyspozycji w Banku Polskim sumy
50 milj. zł., jako kredyt Bai
podjął w lipcu 20 milj. zł., które w bud-
żecie wstawił jako „dochód”, dzięki cze-
mu faktyczny końcowy niedobór 36,9
milj. złotych „obniżono” sobie do 16,9
milj. zł.” A я

Coprawda jeśli w czerwcu też
podjęto 20 miljonów, to deficyt w
lipcu jest znacznie mniejszy niż w
czerwcu, bo wtedy wynosił 40 mil-
jonów. Ale słusznie występuje
„Robotnik“ przeciwko przemil-
czaniu tych pożyczek przez pisma
sanacyjne.

„Deficyt budżetowy za poprzedni o-
kres (rok 1931/32) pisma „sanacyjne” po-
dały na 204 milj, zł. Cyfra ta była fał-
szywa, albowiem w rzeczywistości defi-
cyt wyniósł przeszło 250 milj. zł.. Sumę
mniejszą uzyskano sztucznie w ten spo-
sób, że skarb różnych przypadających w
powyższym okresie należności (dostaw-
com itp.) nie wypłacił, lecz przesunął je
sobie na okres późniejszy. =

Ale czy przez takie odroczenie stan
rektora. Będzie ich terazaż sześciu.”

Podobnie było z deficytem za
kwiecień. Według prasy sanacyj-
nej wynosił 4 milj. zł., a w rzeczy-
wistości 34 milj. zł.
Nie należy usypiać społeczeństwa.

Przykładem niesumienności w
informowaniu czytelników o poło-
żeniu gospodarczem kraju jest ar-
tykuł sanacyjnego „Dnia Pomor-
skiego”. Dziennik ten pociesza się
tem, że w pierwszym półroczu
1932 r.. nadwyżka wywozu nad
przywozem wynosiła 105 miljonów
zł. O tem, że taka nadwyżka jest
niewystarczająca, że w tym sa-
mym okresie 1931 r. była dwa ra-
zy wyższa, że nasze obroty han-
dlowe z zagranicą kurczą się coraz
bardziej — o tem wszystkiem ani
słowa!

Podobnie o budżecie „Dzień
Pomorski' bierze deficyt za lipiec
(17 milj.) i twierdzi, że lipiec jest
okresem stagnacji.

„To też cyfra deficytowa za ten
miesiąc nie jest wcale miarodajna dla ca-
łorocznego rezultatu budżetowego. Choć-
byśmy ją przyjęli jako miarę i wytyczną
— to w rezultacie doszlibyśmy do tego,
że niedobór w budżecie państwowym za
cały rok — tj. od kwietnia br. do końca
marca 1933 roku — objąłby sumę około
200 miljonėw“.

Znów ani słowa o tem, že wy-
korzystano duże kredyty w Ban-
ku Polskim, że w czerwcu deficyt
wynosił 40 miljonów i że właści
wie deficyt już wynosi sto kilka-
dziesiąt miljonów.

Nie należy, powie ktoś, budzić
paniki? Zapewne! Ale też nie na-
leży usypiać społeczeństwa i nie
ukrywać przed niem niebezpie-
czeństw, by go one kiedyś nie za-
skoczyły. Wtedy bowiem napraw-
dę wybuchłaby panika,

Zamiast pięciu — sześciu dy-
rektorów.

„Zielony Sztandar* często po-

Koniec „gigantomanji”
Po wybudowaniu kolosów przemysłowych nast
— Niedomagania przedsiębiorstw przemysłowy:

tępia rozrzutną gospodarkę w
państwowym Banku Rolnym.
„Dotychczas w Banku Rolnym aż 5-ciu

dyrektorów. Po co — trudno powiedzieć,
gdyż Bank Rolny wskutek braku pienię-
dzy ograniczył swoją działalność właści-
wie tylko do licytowania chłopów za
dawniejsze pożyczki.

Widocznie uznano, że jeszcze Ża
mało dygnitarzy w „marmurowym pała-
cu“. Jak nas informują, zamianowano w
ubiegłym dygodniu jeszcze jednego dy-
rektora. Będzie ich teraz aż sześciu”.

Albo — albo.
Pan Cat w „Słowie'* wyważa z

wielkim hałasem drzwi otwarte,
występując w obronie honoru ofi-
cerskiego, który my wszyscy,bez

wyjątku szanujemy.
Między innemi pisze:
„Oficerze polski! Jesteś, jak sierota,

który nie znał rodziców. Tradycję armji
polskiej zostały zerwane. Sztandary puł-
kowe zawieszone w soborze Kazańskim i
św. Izaaka, w muzeum Suworowskiem w
Petersburgu. Jesteś, jak sierota, który
dopytywać się musi u dalekich znajo-
mych, jak wyglądali twoi rodzice".

Według traktatu pokojowego
tego rodzaju pamiątki, jak sztan-
dary etc. miały być Polsce zwró-
cone. Albo więc p. Cat — mówiąc
jego ulubionym językiem — „dla
krasnawo slowieczka“ rozminął
się z prawdą, albo jest to kary-
godne niedbalstwo władz sanacyj-
nych, które nie upomniały się o
zwrot relikwij narodowych.
Skutki czytania „Taj. Detektywa*.

Z powodu skazania młodych
przestępców, czytelników „Tajne-
go Detektywa” pisze „Gazeta Ko-
lomyjska“:

„Młodych zbrodniarzy ukarano, ale
inni moralni siewcy zbrodni, ci co na naj-
niższych instynktach ludzkich i na-
miętnościach robią złote interesy, chodzą
bezkarnie, opływają w dostatki i honory
i z podniesioną głową pchają się na
pierwsze miejsce w społeczeństwie. Czy
na tych złodziei moralności i zbrodnia-
rzy, którzy przez książki, przez kina i
pisma w rodzaju „Tajnego Detektywa”
sieją gangrenę i rozprzęgają najgorsze
instynkty, niema prawa, niema żadnejka-
ry? To samo dotyczy zresztąwszystkich
książek, widowisk i pism, które sieją ze-
psucie i rozkład moralny”. >

Wciąż się pojawiają w prasie
takie pytania, ale bezkutecznie.

Niemcy się cieszą.
- Qdjazdem misji francuskiej za-
interesowali się także niemieccy
fachowcy wojskowi. W,,Germanii'*
pułk. Oertzen, pisząc o polityce
militarnej Francji, tak kończy
swój artykuł:

„Na Wschodzie Polska ostatecznie
zniosła francuską misję wojskową, która
w okresie swej świetności obejmowała
730 oficerów. Marsz. Piłsudski zawsze
się zwracał przeciw nadmiernemu wpły-
wowi francuskiego sztabu generalnego w
armji polskiej. Chce być uznanym za
równowartościowego sprzymierzeńca. Kor
ciło go także szczególnie to, że oficero-
wie francuscy sławę zwycięstwa nad
Rosjanami w r. 1920 zagarniali dla siebie
i swego wodza, gen. Weyganda i przez to
dotknęli jego, który wtedy dowodził
armją polską. Zniknięcie misji wojskowej
z Warszawy nie narusza zresztą sojuszu
polsko-francuskiego, co wyraźnie stwier-
dzi! „Temps“ podkreślając, że umowy
wojskowe obu państw zachowują natu-
ralnie swą pierwotną siłę”. ;

P. Oertzen miesza fakty z plot-
kami. Ale jak oni tam w Berlinie
wszystko uwažnie obserwują!

w Rosji sowieckiej,
uje rozczarowanie,
i gospodarstw ko-

 

lektywnych. — Zły stan inwentarza. — „Gigantomanja“ to niebez-
pieczna choroba życia sowieckiego.

Moskwa (Centropress). — W
ostatnich latach w Związku So-
wietów zapanowała istna „gigan-
tomanja'. Budowano olbrzymie
przedsiębiorstwa, w których u-
skuteczniane miały być kolosalne
projekty. Budowano. „największe
na świecie zakłady”, zakładano o-
$romne gospodarstwa rolne, orga-

nizowano gigantyczne trusty prze-
mysłowe.

Obecnie jednak nastąpiło roz-
czarowanie. Okazało się, że o-
gromne te fabryki, to kolosy na
glinianych nogach. Olbrzymie go-
spodarstwa rolne poczęły dawać
stosunkowo mniej zboża i innych
produktów rolnych niż dawniejsze
drobne gospodarstwa włościań-
skie.

Rzeczywistość tę stwierdzają
obecnie już i robotnicy. Brygady
kontrolne złożone z robotników
fabryk moskiewskich, które zwie-
dziły wielkie gospodarstwa kolek-
tywne zupełnie otwarcie wyrażają
swe niezadowolenie z wyników tej
„gigantomanji“. Tak np. w nowo-
troickiem rejonie stwierdzono, że
opóźnienie zbiorów tegorocznych
zawinione zostało przez złe przy-
gotowanie inwentarza, co przypi-
sać należy temu, że kierownictwo
tak olbrzymiego gospodarstwa jest
niezdolne. Zarząd kołchozu nie
był w stanie w odpowiednim cza-
sie przygotować inwentarz i spro-
wadzić cały szereg innych przybo-
rów pracy. Kierownictwo rejonu
— stwierdzają robotnicy — mało
troszczą się o upewnienie kołcho-
zu, ale natomiast chętnie kołchozy
łączy i rozszerza. W porównaniu
z rokiem poprzednim liczba koł-
chozów zmniejszyła się o połowę,
a to dlatego, że kilka kołchozów
połączono w jedną całość,
W następstwie tego daje się od-

czuć brak traktorów przy zbiorach

RATTBRERAZO ЫНаОСНТЯ

la niebezpieczeństwa doprowa-
dziła do zrozumienia, że tylko
wysiłek i wola całego Narodu
polskiego może skutecznie zawa-
żyć na szali losów państwa.

Niestety — są w Polsce ludzie,
których tragiczne doświadczenia
roku 1920 niczego nie nauczyły.

 

zboża, zbiory prowadzone są nie-
dbale a wielkie ilości zboża pozo-
stają na roli
[Wbrew oczekiwaniom rozszerze

nie przedsiębiorstw, jak przemy-
slowych tak rolniczych nie przy-
nosi pod względem ilości tj. wzro-
stu produkcji, jak to przewidywa-
no w. projektach. Przeciwnie,
można powiedzieć, że produkcja
upada. „Gigantomanja* okazała
się niebezpieczną chorgbą, a so-
wieckie czynniki gospodarcze za-
stanawiają się obecnie, jak wyjść
z sytuacji, w jakiej przez swoje
majaczenia się znaleźli.

TEĄTRY MIEJSKIE.
LETNI.

REWJA L. SEMPOLIŃSKIEGO
Dorocznym zwyczajem, zjecha-

ła do Wilna na gościnne występy
rewja „Morskiego Oka“ pod kie-
runkiem L. Sempolińskiego.

Milutką panią Sokołowską za-
stąpił tym razem as scen warszaw-
skich Gruszczyński, a do zespołu
przybyła pani Irena Carnero, zna-
na już Wilnu z rewji K. Kru-
kowskiego.

Program rewji nader obfity i
urozmaicony, «oraz nazwiska ulu-
bieńców publiczności wpłynęły na
zupełne wyprzedanie sali letniego
teatrzyku.
W programie opracowano czte-

ry doskonałe skecze, z których na
czoło wybija się świetna, pełna
intryg scenka p. t. „Zdrada mał-
żeńska”,

Pan L. Sempoliński wystąpił z
bogatym repertuarem monologów
i piosenek, których Wilno dotąd
nie słyszało.

Pan -Gruszczyński czarował
wilnian wspaniałym swym głosem
i piosenkami własnego układu.

„Sancta Lucia“ i „Hejnat“ byly
stanowczo najlepsze, tak pod
względem. pieknej trešci, jak i pel-
nego odczucia śpiewu.

Z pośród goszczących artystek
na czoło wybija się pani Irena
Carnero.

Miły głos i pełne wdzięku wy-
konanie budziły burzę oklasków'
na widowni. Pani Irena zmuszona

Przy powrocie.
Warszawa, 13 sierpnia.

Dworzec w Katowicach. Kilka
minut postoju, Jakiś przemysło-
wiec o wybitnie semickim wyrazie
twarzy rozmawia z drugim pasa-
żerem po niemiecku, a za chwilę
obaj zwracają się do nas po polsku
z zapytaniem o miejsce. Nagle
podchodzi jakaś kobiecina z ma-
lusią dziewczynką.
— O parę groszy prosimy,

głodni jesteśmy, parę grosików...
Pociąg zaczyna ruszać. Z pero-

nu słychać, głos starszej kobiety:
— Chodźże Mańka, pieronie

jedyn, prędzyj!
Żebraczka, wcale nieźle ubra-

na, młoda dziewucha, o podstrzy-
żonych, ukarbowanych włosach
wyskakuje z małą z pociągu. Ktoś
na nią wskazuje kolejarzowi i po-
licjantowi jako na dziewczynę,
żebrzącą po wagonach. Starsza
kobieta natychmiast zabrała dziec-
ko i siada na ławeczce jakby ni-
gdy nic nie zaszło, młoda umyka
pośpiesznie w podziemia tunelu, a
za nią śpieszą przedstawiciele ko-
lejowej i policyjnej władzy.

Oto pierwsze wrażenie silniej-
sze z Polski, po przekroczeniu gra-
nicy. Potęguje się ono zaraz obra-
zem grup robotników, pracujących
tuż obok toru kolejowego przy
dzikiem dobywaniu węgla i łado-
waniu go na wózki ręczne oraz
grup biwakujących i wylegiwują-
cych się robotników, bez wątpie-
nia bezroboczych...
A potem; fatalne ogłoszenie w

dzienniku:
— Bezrobotny inteligent, zre-

dukowany buchalter, ojciec dwoj-
ga dzieci, poszukuje jakiejkolwiek
pracy, chociażby za 60 zł. mie-
sięcznie.,,

Rychło, a porwą człowieka tro-
ski codzienne, aktualne kwestje
bieżące, kłopoty i kłopociki.

stolicy wakacje w pełni.
Dzwonek telefoniczny nadaremno
alarmuje znajomych, którzy gdzieś
bawią na wywczasach. Okazuje
się, że nasze letniska, uzdrowiska,
wybrzeże morskie przepełnione
publicznością. Podmiejskie letni-
ska zatłoczone żądnymi wypo-
czynku, powietrza i lasu. A wła-
ściciele letnisk jakby nie wiedzieli
nic o kryzysie i o powszechnych
trudnościach finansowych.

Trzeba stwierdzić jednak, że w
państwach ościennych niekiedy
jest o wiele gorzej. U nas się nie
spotka, jak w Wiedniu, człowieka
inteligentnego, który żebrze o oga-
rek papierosa. Niema tego zaniku
życia, jaki się widzi np. w Buda-
peszcie. Jest o wiele taniej, niż w
czechosłowacji, która dopiero Iš“
by wyczekiwała przesilenia.
ma tak silnej stagnacji, jaka zary-
sowuje się w Jugosławii.
Ale uderza bezmierna bierność.

Zalega ona powszechnie wszyst-
kich, zrezygnowanych i czekają-
cych z niepokojem przyszłości lub
dopytującej się, czy nie świta już
przełom przesileniowy...

Przedziwna cisza. Co ona sym-
bolizuje? Czego jest zapowiedzią?
W dziedzinie politycznej mar-

twoła. Nic. Wakacje. Nawet jak-
by normalne zjawisko: plotka —
przestała pracować. °

Dopiero po zježdzie legjoni-
stów w Gdyni należy czegoś ocze-
kiwać —informuje mnie ktoś, kto
powinien być zorjentowany.

—- Więc czegoż?
— Np. małego przesilenia rzą-

dowego.
— Na czemżeby ono miało po-

legać?
— Mówią, że miałby odejść

minister sprawiedliwości Micha-
łowski, a na jego miejsce przyjść
obceny minister skarbu Jan Pił-
sudski.
— A skarb?
— Otóż nie wiadomo.
— A może dotychczasowy wi-

ceminister skarbu p. Kozłowski?
— Może. Lecz na czem pan 0-

piera swój domysł?
— Prof. Kozłowski cieszy się

obecnie dużem zaufaniem p. Pre-
zydenta. Więc?.. Czy koniec już
przypuszczeń?
— Bynajmniej. Mówią o za-

mierzonem odejściu ministra prze-
mysłu i handlu Zarzyckiego, który
jest poważnie chory. Pono do te-
go resortu miałby być przydzielo-
ny departament pracy, kierowany
przez wiceministra Rożnowskiego,
któryby objął tekę przemysłu,
handlu i pracy. A departament o-
pieki społecznej, kierowany przez
p. Piestrzyńskiego miałby przejść
znowu do min. spraw wewnętrz-
nych.
— Więc nowa reorganizacja?
— Nie wiem, nie wiem. Ale tak

mówią.. Zobaczymy...
H. W.

była niektóre piosenki kilkakrot-
nie bissować,

Szlachetnym w linji i wykona-
niu był numer baletowy.

Szkoda, że numerów baleto-
wych było zamało.

Rewję zakończono finałową
sceną, zatytułowaną „Masz ten
kwiatek na zadatek”, na której
czele stanął pan Sempoliński, nie-
zrownany „Tomasz“.

Jak bardzo potrzeba ludziom
odrobinę beztroskiego humoru,
świadczyła o tem licznie zgroma-
dzona publiczność, zapowiadając
i następnym występom rewji kom-
plety. Zastępca.

SZKICE | OBRAZKI.
WIELKI CZŁOWIEK.

Trzeba przyznać, że miałem lekką

tremę. х

Wywiad! wywiad u tak znakomitego
człowieka. Czemże on nie był: dokto-
rem, profesorem, autorem wielu dzieł,

genjalnym wynalazcą i odkrywcą.
Gdy rano naczelny redaktor zawez-

wał mnie do swego gabinetu i oświad-

czył, że On uprzedzony jest o mojej wi-
zycie i że przyjmie mnie u siebie celem
udzielenia wywiadu, poczułem się głu-

pio...
Jak ja będę z nim rozmawiał i o

czem? Nie widziałem go nigdy, ale w
fantazji swojej naszkicowałem sobie syl-

wetkę poważnego profesora z długą siwą

brodą, wciśniętego w uroczysty surdut...

Projesor mój musiał mieć złote okulary,

z nad których spoglądał na mnie trochę
drwiąco, a trochę z politowaniem.

Ale niema rady, poszedłem...

Przyznam się, że dość długo stałem
przed wielkiemi rzeźbionemi drzwiami

wilii, w której mieszkał, zanim się odwa-

żyłem nacisnąć guzik dzwonka.

Otworzył mi lokaj...

— Ja do pana profesora...
— Pan proiesor czeka.
No, pomyślałem, ładnie się zaczyna.

Lokaj miał minę lorda-mera, a jego

liberja była w daleko lepszym stanie od

mojego ubrania.

Przedpokój. Jakieś rogi, jatagany,

tarcze i asagaje, zapewne zbiory afry-
kańskie profesora.

Lokaj otworzył drzwi do pokoju.
Ciemne sztory, obrazy wielkie i po-

czerniałe, wśród których rozpoznałem
szkoły kilku wybitnych mistrzów. W ką-
cie wspaniała rzeźba grecka, a na pół-
kach księgi, wielkie skarbnice mądrości

całych pokoleń.

Czułem się jak zbiedzona mysz u
stóp kolumny gotyckiej.

Zcierpłem! Cicho otworzyły się bocz-
ne drzwi.

Wszedł mały jakiś człowiek, w po-
spolitym ubranku, w tanich i dyndają-

cych okułarach. Uśmiechnął się do mnie.
Zapewne — pomyślałem — profesor

przysyła do mnie swego sekretarza,
Ukłoniłem się niezdarnie.
— Dzieńdobry panu.
— Dzieńdobry, ja do pana profesora.
— Ależ proszę niech pan siada.
Głupio mi się zrobiło, gdym utonął w

głębokim fotelu.
Mały człowieczek uśmiechnął się

przyjaźnie i poprawił okulary, jak gdyby
zaambarasowany,,.
— Ja tu w sprawie tej lunety, czy,

jak tam przepraszam teleskopu...
— Aha..

— Gazeta moja chciałaby coś wie-
dzieć o wielkim wynalazku.
— Wielkim?,, wielkim. Drogi Pa-

nie nic niema wielkiego na ziemi, a two-
ry rąk ludzkich są tak małe.
— Ależ co pan mówi. Wynalazek

pana profesora jest epokowym.
— Młody pan jest, drogi panie i

dlatego dobiera pan tak mocnych okreś-
leń. Teleskop ten to nie jest epokowym
wynalazkiem, to tylko drobna skala, do

pomiarów podstawy Rzeczywistości,

Astronomja drogi Panie operując

bezwzględną logiką cytr daje nam moż-

ność budowania szczebli drabiny bez-
względnie logicznego rozumowania, po
której pnie się umysł ludzki, nie blą-
dząc, ku Wielkiemu Niewiadomemu.

Machina zaś, która Pana interesuje,
jest tylko maleńką podstawą do wielkiej
drabiny logosu.

— Pan mówi maleńką, a przecież po-
dobno widać przez nią ciała niebieskie
oddalone od ziemi o miljony mil,
— Od słońca panie, a to o parę

miljonów mil dalej...

— Głowa pęka!

— Więc określę panu to poglądowo.
Gdyby na idealnej trasie, na linji

powietrznej między Archangielskiem a
Paryżem, położył pan kulkę wielkości
łebka od szpilki, otrzymałby pan  pro-
porcję ziemi do planet widzianych tym
teleskopem. Ale proszę nie myśleć, że
to wszystko. Poza tamtemi światami są
światy jeszcze odleglejsze.

— Mądrego ma proiesor sekretarza
— pomyślałem.

Mały człowieczek mówił cicho i spo-
kojnie, a bardzo zajmująco.

— Czy nie mógłbym ebejrzeć apara-
tu i widzieć się z samym panem profe-
sorem.

Człowieczek
okulary,

— Widzi pan drogi panie teleskop
montuje się właśnie i poszczególne czę-
ści składowe, nie dadzą panu wyobraże-
nia o całości.

Co zaš do profesora. to ja nim je-
stem.

Podniosłem się mimowoli z krzesła,
Jakto.. to chuchro, ten biedaczyna,

zakłopotany i nie mogący utrzymać oku-
larów na nosie to był on? Ten wielki
człowiek?

niepozorny — przetarł

M. Junosza.

— ее | solą

Tajemnicze zajście na
szosie Niemenczyńskiej.
Onegdaj wieczorem na szosie

Niemenczyńskiej jeden z poste-
runkowych PP. zauważył dorożkę,
w której znajdowało się 3 męż-
cyzn i kobieta. Po pewnej chwili
z dorożki poczęła wzywać pomo-
cy kobieta. Gdy posterunkowy
udał się szybko w kierunku odda-
lającej się dorożki, usłyszał 5
strzałów rewolwerowych, odda-
nych z dorożki, Tymczasem do-
rożka oddalała się szybko. Zarzą-
dzono niezwłocznie pościg, lecz
bez wyniku, gdyż dorożka z ta-
jemniczymi pasażerami  zatarła
za sobą ślady.

Poszukiwania nie odniosły
skutku. Policja na rogatce kon-
trolowała wszystkie dorożki,

 
 

 



 

 

Skończyły się już piłkarskie mi-
strzostwa Wilna, które po prze-
szło 3-miesięcznych bojach o
punkty wyłoniły nareszcie najlep-
m drużynę, wyłoniły mistrza

ilna.
Rozgrywki te dały nam dużo

emocji w formie częstych niespo-
dzianek, gdyż wiosną ogólnie li-
czono z szansami 1 p. p. leg., który
odrazu stał się faworytem na mi-
strza, Często jednak wojskowym
poślizgała się noga i raz poraz
byliśmy świadkami przykrych wy-
ników, kiedy to najlepsza nasza
drużyna przegrywała z zespo-
łami, które na szarym znajdowały
się końcu. Weźmy chociażby za
przykład ostatni mecz z 6 p. p.
leg., który zakończył się wynikiem
nierozstrzygniętym, a tem samem
utratą jednego punktu, co dało
możności Makabi mieć chociaż na
chwilę nadzieję pozostania mi-
strzem Wilna. Ale, żeby zostać,
trzeba było wygrać finałowy, tak
ciekawy, mecz z 1 p. p. leg. Mecz
ten, jak wiemy, Makabi przegrała
3:1 i mistrzem ponownie została
silna drużyna1 p. p. leg.
W krótkim tym artykule nie bę-

dę omawiał poszczególnych cha-
rakterystycznych momentów z
przebiegu mistrzów, ale chcę je-
dynie podkreślić znaczenie zdoby-
cia mistrzostwa Wilna nrzez 1 p.
p. leg. i ewentualność wejścia do
Ligi.

Natura, usposobienie człowie-
Ка są już tak jakoś zbudowane, że
niemal zawsze, gdy mamy pewne
wątpliwości, to rodzi się w nas
nadzieja, pozwalająca snuć plany
na przyszłość.

Wilno staje do walk o wejście
do Ligi. Od kilku lat natarczywie
dobijamy się do zamkniętych
wciąż dla nas bram, każdej jesieni
mistrz Wilna walczy z drużynami
innych okręgów o wejście do ary-
stokracji piłkarstwa polskiego.

Zależy nam w szczególności na
Lidze, bo przecież inaczej nigdy
nasz sport piłkarski nie wyjdzie
na szersze pole, nigdy nie zdobę-
dzie rozgłosu i sławy, nigdy pił-
karstwo nasze nie rozwinie się tak
potężnie, jak rozwinęłoby się,
$dyby jedna nasza wybrana dru-
żyna znalazła się wśród drużyn li-
gowych.

Na samą myśl, że którejś nie-
dzieli na słupach zaczniemy czytać
Pogoń Lwów — 1 p. p. leg, Cra-
covia — Wilno itd., zaczynają o-
skomą się ściągać się usta, że mo-
że nareszcie ujrzymy coś porząd-
nego.

Wiemy, czujemy to wszyscy, że
przez wejście do Ligi odrazu zmie-
ni się całkowicie sytuacja sportu
wileńskiego. Nie będziemy uważa-
ni za kopciuszków, bo staniemy
się okręgiem poważnym, mającym
drużynę ligową,
Mecze piłkarskie o mistrzostwo

Polski drużyn ligowych są najpo-
ważniejszemi wydarzeniami spor-
towemi w Polsce i każda niedziela
przynosi nam szereg sensacji.

Z niedzieli na niedzielę rośnie
zainteresowanie rozgrywkami, aż
wreszcie bomba pęknie i czołową
drużynę  koronuje się tytułem
mistrza Polski, a ostatnią drużynę
zegna się z grona wybrańców. Naj-
gorsza drużyna spada do przecięt-
nych A-klasowych zespołów. Na
jej jednak miejsce biją się między
sobą poszczególne okręgi, a późną
jesienią odbywa się zapoznawcza
ceremonja wejścia do Ligi benja-
minka, który w następnym roku
ma przejść próbę „ognia i wody”,
ma spotkać się z wyjadaczami ru-
tynowanych drużyn. Dotychczas
tak jakoś było, że benjaminek
drużyn ligowych był kozłem ofiar-
nym, dając tylko łatwe zwycię-
stwa drużynom mającym czołowe
stanowiska. Bywało jednak i od-
wrotnie. Przykładem niech służy
w danym wypadku Garbarnia, a
chociażby nawet zespół 22 p. z
Siedlec, któremu, gdy się znudzi
rzegrywać, zacisnąwszy zęby robi
zamięszanie i niespodziewanie re-
misuje, albo nawet wygrywa.

Wilno staje do walki! Honoru
naszego bronić będzie zespół 1 p.
p. leg.

Należy zatem powiedzieć słów
kilka o naszych reprezentantach.

Mam wrażenie, że Wilno nie
miało jeszcze nigdy tak silnego ze-
społu w walkach o wejście do Li-
gi, jakiem jest 1 p. p. leg. Drużyna
wojskowych, chociaż — jak już
mówiłem na początku — w bardzo
nierównej znajdowała się formie w
czasie lokalnych rozgrywek, to
jednak cieszy się nowoupieczony
mistrz Wilna dużem zaufaniem
sportowców, a co ciekawsze, że
nawet ci, którzy pretendowali do
tytułu mistrzowskiego, sami teraz
przyznają, iż 1 p. p. leg. lepiej wy-
wiąże się ze swego zadania.
przecież o to tylko nam chodzi.

Nie ulega wątpliwości, że w
drużynie mistrza Wilna są i słabe
punkty, że czasami, gdy się siedzi
na trybunach, wściekłość porywa,
jak któryś z ataku nie może trafić
do pustej nieraz bramki, albo jak
skrzydła zaczną centrować o 20
metrów w tył od linji łączników.
Są to przypadkowe, ale b. poważ-
ne niedociągnięcia, które nieraz
przyczyniają się do przegranej, a
nigdy nie ywają na wygraną.

Bramkarz Rogow, pochodzący

z Ž. A. K. S, talentem swoim
prześcignął nawet Zienkiewicza,
który uchodził dotychczas za naj-
lepszego bramkarza Wilna. Ro-
gow więc w obecnej chwili jest
klasą dla samego siebie. Odważny,
zdecydowany i mający dość dużą
już rutynę.

Obrońcami są Chowaniec i Ma-
niecki, Lat temu kilka Chowaniec
grał lepiej. Maniecki na terenie
Wilna jest graczem nowym, To,
cośmy mogli zaznaczyć na dwóch
jego występach, to należy zapisać
raczej na plus, a nigdy na minus
Razem z Chowańcem stanowi on
silną obronę,

Pomoc 1 p. p. leg, mojem
skromnem zdaniem, jest najsilniej-
szą i najlepszą linją mistrza Wilna.

Wysocki, Puzyno i Bilewicz
są murem trudnym do przebicia.
Wysocki i Bilewicz są nadzwyczaj
pracowici. Idą oni do każdej pił-

 

DZIENNIK WILEŃSKI

PIŁKARSKIE WROTA DO LIGI OTWARTE.
ki. Miają nawet niezły bieg. Jak
Wysocki, tak też i Bilewicz nie są
wilnianinami, ale to nic nie przesz-
kadza, a tylko może pomóc. Środ-
kiem pomocy jest Stach Puzyno.
Któż jego nie zna? Puzyno znacz-
nie się poprawił i w dobrej obecnie
znajduje się formie.

Linja ataku — zdobywcy bra-
mek — ci, od których najwięcej
zależy wygrana meczu: Napad
wojskowych nie jest jeszcze wy-
szliłowany, ale, biorąc (na wagę)
każdego z osobna, zupełnie śmiało
powiedzieć możemy, że żaden z
nich miema zastępcy, jedynie mo-
że takim zastępcą mógłby być
Godlewski, którego brak w 1 p. p.
leg. boleśnie się odczuwa. Gracz
ten w Ognisku marnuje się do
reszty.

Weźmy po kolei każdego z o-
sobna i na wszystkie strony obej-
rzyjmy jego wartości.

zamknęły się $ościnne stadjony
Ralifornji,

Skończyła się!
Cztery lata świat sportowy

czekał na Olimpjadę, a tak prędko
się skończyła. Przeleciała błyska-
wicą bitych rekordów, przesunęła
się przed nami kolorową taśmą
wyników, która rzuciła snop
światła i szereg bogatych porów-
nań i refleksji.

Dziesiąte Igrzyska Olimpijskie
nowoczesnych sportów już się
skończyły,

Zebrał się w niedzielę ' ostatni
raz międzynarodowy tłum widzów,
przybyłych ze wszystkich krańców
świata, % przyglądać się niezwyk-
łym wypadkom. Tłum ten zebrał
się wczoraj gdzieś tam, hen deleko
w słonecznej Kiolifarnji, na stadjo-
nie w Los Angeles. Niezliczone ty-
siące oczu patrzyły na szeregi za-
wodników, którzy przed dwoma
tygodniami na tem samem miejscu
składali przysięgę na wierność
sportu amatorskiego. Dwa tygod-
nie temu wśród tych szeregów w
czasie ceremonji otwarcia Igrzysk
nie było lepszych i gorszych.
Wszyscy byli równi, bo na starcie
zawodów sportowych każdy ma
tyleż szans i każdy ma takie same
prawa zdobywania pierwszeństwa,
każdy może zostać mistrzem,

Niepewnością silnie biły serca
najlepszych sportowców świata,
którzy mieli względem swojej nie-
raz bardzo, bardzo oddalonej oj-
czyzny spełnić swój obowiązek.
Mieli przecież zdać egzamin wo-
bec 150 tysięcy widzów, wobec
wszystkich państw świata.

Każdy zawodnik czuł przecież,
że na wynik jego czekają rodacy,
że od wyniku jego zależy bardzo
wiele. Tworzył się podniosły, uro-
czysty nastrój.

Tremą bladły nieraz zdrowe,
słońcem opalone twarze lekko-
atletów.

Jakże inaczej wyglądały teraz
te szeregi. Bezwiednie 100 ty-
sięczny tłum szukał najlepszych,
szukał mistrzów świata, którzy w
rekordowym czasie przerywali
taśmy.

Jeszcze raz zapełnione trybuny
wyrzekły szeptem nazwiska mi-
strzów świata. Poprzez trybuny
stadjonu przeszło zapewne nieraz
slowo „Polska“. Dowiedziały się

narody, że młode państwo polskie
nietylko potrafi orężem zwyciężać,
ale i w sporcie potrafi jedno z
przodujących zająć stanowisk.

Dziesiąta Olimpjada zadała
kłam wszelkim przypuszczeniom
co do trwałości wyników, co do
rekordów światowych, które przez
nas uważane były za granicę ludz-
kiej możliwości.

Okazało się, że człowiek może
zrobić daleko więcej, niż się od
niego spodziewają, że sport żad-
nych nie uznaje granic, że rekor-
dową szybkością pędzi on drogą
postępu.

Powódź rekordów światowych,
która zalała Igrzyska Olimpijskie,
daje nam prawo zupełnie śmiało
twierdzić, że jeszcze nigdy nie
mieliśmy tak wspaniale udanej
imprezy sportowej, jaką okazała
się X nowoczesna Olimpjada.

Wyludniają się domki, skro-
mnie nazywanej wioski olimpij-
skiej. Sportowcy rozjeżdżają się
do swoich rodzin, by za cztery
lata stąnąć znów na olimpijskim
starcie, ale już XI Igrzysk Olim-
pijskich, które odbędą się w Eu-
ropie.

Zapewne wiele się zmieni do
tego czasu i przyszli mistrzowie
jeszcze bardziej wyśrubują rekor-
dy światowe, które coraz rzadziej
zaczną padać, zbliżając się do
rzeczywistej granicy ludzkiej moż-
liwości.
W Los Angeles

flagi olimpijskie.
Wyszli na arenę sportową trę-

bacze, którzy ogłosili na wszyst-
kie cztery strony świata, że wal-
ka skończona, że już zamykają się
gościnne wrota Kalifornii, a że w
dźwiękach fanfarów bylo coś
wspólnego z żalem, to Ameryka-
nie na pożegnanie zorganizowali
coś w rodzaju rewanżowych zawo-
dów  ilekkoatletycznych, dając
możność pokonanym jeszcze raz
spotkać się z tymi, którzy złote
otrzymali medale.

Międzynarodowe zawody w
Chicago dorzucą więc jeszcze
troszkę spostrzeżeń, ale będą to
zapewne ostatnie wrażenia akordu
skończonej Olimpjady.

Ja. Nie,

opušcily się

polscy mistrzowie Giosła.
Z. Witkowski wicemistrzem Polski

Odbyły się wczoraj pod Byd-
goszczą na torze w Łęśnowie wiel-
kie regaty wioślarskie o mistrzo-
stwo Polski, które odbyły się
jednak bez udziału najlepszych
naszych wioślarzy, bez olimpij-
czyków.

W ogólnej konkurencji najwię-
cej punktów nazbierali niespodzie-
wanie wioślarze „Wisły” 126 pkt.,
2) Poznań „04“ 95 pkt, 3) Kalisz
80 pkt.

Bieg czwórek pań wygrały nie-
spodziewanie wioślarki z B. T. W.,
bijąc Warsz. K. Wioślarek.

Jedynkę pań wygrała Grabicka
z Warsz. Kl. Wioślarek, bijąc
Kieśkiewiczównę z Grodna.

Bieg czwórek bez sternika

wygrało B. T. W., przed Pozna-
niem „04.
W dwójce podwójnej wygrali

wioślarze A. Z. 5. krakowskiego.
Bieg dwójek wygrali wioślarze

Włocławka przed A. Z. S. war-
*szawskim.

Mistrzostwo w czwórkach zdo-
było ponownie „04* z Poznania,
przed B. T. W.

Mistrzami w ósemkach zostali
również wioślarze „04 z Pozna-
nia, przed B, T. W. i przed A. Z, S.

W, jedynce tytuł mistrza zdobył
ponownie Verey z A. Z. S. kra-
kowskiego, zwyciężając Witkow-
skiego z 3 B, Sap. wileńskich.

Regaty cieszyły się dużą fre-
kwencją publiczności.

Sport na telefonicznym drucie,

W biegu kolarskim do „Polskie
go Morza” najlepszy czas ma O-
lecki z „Legji' 18 godz. 17. min.
36 sek. 2) Duda 18 godz. 21 min.
17 sek. 3) Korsak. Wszyscy zawod
nicy przybyli wczoraj na półmetek
do Gdyni, a teraz będą powracać
do Warszawy.

Mistrzostwa Polski w pływaniu
dały szereg dobrych wyników.

200 mtr. stylem dowolnym wy-
grał Karliczek w rekordowym cza
sie 2 min. 30 sek. 2) Kaputek.

100 metr. pań: 1) Kratochwiló-
wna 1 min. 19,4 sek,

100 mtr. stylem klasycznym wy
grał niepodziewanie Polak (Hako-
ach) przed Kaputkiem o dłoń (!!!).

Ształetę 4 X 200 mtr. wygrał
A. Z. S. z Bocheūskim na czele,
ustanawiając rekord Polski czasem
10 min. 42,6 sek.

4 X 100 mtr, pań'wyśrał zespół
Giszowice w czasie 6 min. 28,9 sek.
Po pierwszym dniu mistrzostw w
punktacji ogólnej prowadzą Giszo-
wice 167 pkt. przed A, Z. S. 132
pkt.
W dalszych wynikach pływac-

kich o mistrzostwo Polski wyniki
były następujące: 100 mtr. Karli-
czek 1 min, 4,5 sek.; 200 mtr.
Szrajbman 3 min. 7 sek.; 1500 mtr-
Karliczek II; 400 mtr. pań Krato-
chwilówna 6 min. 46,6 sek. Nowy
rekord Polski, lepszy o 29 sek.
W skokach wieżowych wygrał

Merzc przed Zoją i Matuszewskim,
a wśród pań z trampoliny zwycię-
żyła Klausówna.

Sztaletę pań 3X100 mtr. wy-
grały pływaczki Giszewic 4 min.
56,8 sek. (nowy rekord Polski);
2) 4; Z.S. :

Browko. Dużo słyszeliśmy i
dużo wiedzieliśmy o jego zdolno-
ściach. Teraz zaś widzimy najwię-
cej. Były gracz Laudy i Korpusu

Kadetów jest b. wartościową siłą.
Inteligenta jego gra daje się za-
uważyć na każdym meczu. Brow-
ko jest doskonałym, rasowym
skrzydłowym, który może jednak
z powodzeniem grać i na środku.

Zbroja ma szkołę Cracovji. Tam
się nauczył grać. Pierwsze jego
występy w Wilnie były nieszcze-
gólne, ale wkrótce wrócił on do
formy i syn Cracovji zaczął błysz-
czeć na wileńskim gruncie. Zbroja-
jest naszą nadzieją. Przypuszcza-
my, że ambicją jego jest zejście z
boiska dopiero wtedy, kiedy
strzeli bramkę,

Naczulski nauczył się grać u
nas w Wilnie i ma dotychczas naj-
więcej strzelonych bramek, a więc

 

jest on niekoronowanym królem
strzelców wileńskich.

Pawłowski-Longin jest uważa-
ny za najlepszego obok Godlew-
skiego gracza Wilna, tego gracza,
który też u nas się wyhodował.
Pawłowski jest solistą i dobrym
strzelcem. Musi jednak pamiętać
czasami i o innych, ale specjalnie
nie czekać, lecz przy każdej okazji
strzelać.

Połubiński jest piątym graczem
ataku, zamyka on skład całej dru-
żyny.  iPołubiński, powiedzmy
szczerze, gra słabo, ale kom-
binuje dobrze i nieraz z jego wła-
śnie podań Zbroja strzela bramki.
Połubiński musi potrenować tro-
chę biegi z piłką i lepiej centro-
wać.

Wogóle cały atak
mało zgrany, ale jest b.

jący.

jest jeszcze
obiecu-

2 igrzysk olimpijskich.
Sensacie wioślarskie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na torze rega-
towym w Los Angeles odbyły się
ostatnie finały pozostałych do ro-
zegrania biegów.

Finał czwórki bez sternika wy-
grała Anglja 6 min. 58,2 sek. przed
Niemcami 7 min, 3 sek.
W biegu dwójek podwójnych

wygrała osada Ameryki w czasie
7 min. 17,4 sek. przed Niemcami
7 min. 22,8 sek.

Największą sensacją zakończył
się bieg ósemek. Liczono się ogól-

nie ze zwycięstwem Anglji, albo
Włoch, gdy tymczasem mistrzost-
wo świata zdobyła osada Ameryki.
Przez cały czas prowadziła osada
Włoch i dopiero na samym finiszu
Ameryka wysunęła się o kilka cen
tymetrów. O wygranej Ameryki
świadczą najlepiej znikome różnice
czasów:: 1) Ameryka 6 min. 37 sek.,
2) Włochy 6 min. 37,4 sek., 3) Ka-
nada 6 min. 40,2 sek. Ostatnie miej
sce zajęła Anglja.

Żółta rasa najlepiej pływa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ostatni dzień
Igrzysk Olimpijskich zakończył się
finałowemi biegami pływackiemi.

200 mtr, stylem klasycznym wy
grał Tsurata (Jap.) 2 min. 45,4 sek.
2) Koika (Jap.), 3) Ildefenzo (Fili-

piny),
400 mtr. pań. wygrała słynna

Madison (Ameryka) 5 min. 28, 5
sek., ustanawiając rekord świato-
wy.

Finał 1.500 mtr. wygrał Kitmu-
ra (Jap.) 19 min. 12,4 sek., 2) Ma-
kino (Jap.).
W skokach wieżowych wszyst-

kie 3 pierwsze miejsca zajęli A-
merykanie: 1) Smith 12480 pkt.,
2) Gallitzen 124,08 pkt., 3) Kurtz
121,98 pkt.
W punktacji ogėlnej mistrzami

šwiata zostali plywacy Japonji.

Zamknięcie igrzysk olimpijskich.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWIA. Wczoraj w Los
Angeles odbyło się uroczyste zam-
knięcie X Igrzysk Olimpijskich.

Na stadjonie zgromadziły się tłumy
widzów, które pożegnały z entuzja
zmem nowych mistrzów świata.

Polacy pojechali do Chicago.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ekspedycja za-
wodników Polski opuściła już Los
Angeles, udając się do Chicago na
międzynarodowe zawody lekko-

atletyczne, na których Kusociński
zmierzy się z Isohollą i Lehtine-
nem.

Cracovia przegrywa, a Pogoń
wygrywa.

Mieliśmy w niedzielę dwa tylko
mecze piłkarskie o mistrzostwo
Polski i oba te mecze zakończyły
się niespodziankami.

Cracovia straciła dwa cenne
punkty. Ruch, będąc doskonale
usposobiony, stracił 3 bramki, a
Cracovia zdobyła się tylko na je-
den strzał honorowy, schodząc z
boiska pokonaną 3 : 1.

W Warszawie zaś Pogoń Lwow
ska zarobiła dwa punkciki, wyśry-
wając z Polonją 2:0. Do przerwy
wynik ustalił się nierozstrzygnięty
0:0.

Stołeczna drużyna piłkarska
Legja zremisowała z Garbarnią
1:1. Do przerwy 1:0. Najlepszym
na boisku był Pazurek.

Wisła zdobyła dwa punkty,
zwyciężając Ł. K. S. 2:1. Mecz
odbył się w Krakowie.

Porucznik Morzkowski mistrzem

D. O. K. III.

W Grodnie rozegrały się wczo-
raj zawody wojskowe o mistrzost-
wo D. O. K. III w pięcioboju no-
woczesnym. Zawody zgromadziły
sporą ilość zawodników, którzy
przybyli do Grodna z terenu ca-
ego D. O. K. III,

Pierwsze miejsce zajął por.
Mporzkowski z I p. p. leg., który
jak wiemy jest uniwersalnym spor-
towcem.

Do pięcioboju nowoczesnego
wchodzą następujące konkurencje:
pływanie, bieg naprzełaj, szermier
ka, strzelanie i jazda konna.

Por. Morzkowski reprezento-
wać będzie Wilno w zawodach o-
gólnopolskich. Najlepszym zawod
nikiem Polski jest Szelestowski,
który miał jechać nawet do Ame-
ryki na Igrzyska Olimpijskie.

Piłkarze 6 p. p. leg. zwyciężają
2. А. К. 5.

Mecž piłkarski między druży-
nami 6 p. p. leg., a Ž. A. K. S. za-
kończył się zwycięstwem wojsko-
wych, którzy pokonali zespół aka-
Še žydowskich w stosunku

Towarzyski ten mecz podkre-
ślił jeszcze raz lepszą formę 6 p. p.
leg., który zupełnie sprawiedliwie
honorowe czwartezajął.miejsce w
rozgrywkach o mistrzostwo okręgu
wileńskiego.

Wilno kroczy do Ligi.
Rewanżowy mecz piłkarski

mistrza Wilna 1 p. p. leg. z mi-
strzem. Baranowicz 78 p. p. zakon-
czył się drugim sukcesem pilka-
rzy wileńskich, którzy w Barano-
wiczach wygrali 7:1.

Wilnianie wystąpili bez Brow-
ki, ale z Lachowiczem i odrazu w
pierwszej już połowie meczu zdo-
byli przewagę w polu, grając cały
czas pod bramką Baranowicz. Po
zmianie stron piłkarze 78 p. p.
opadają z sił, a wilnianie grają co-
raz lepiej i strzelają dalsze cztery
bramki.

Mecz kończy się zwycięstwem
Wilna 7:1 (3:1).

Bramki zdobyli: Naczulski 2,
Zbroja 2, Lachowicz, Pawłowski
i Chowaniem (karny).

Dla Baranowicz bramkę zdobył
Dzikowski.

Mecz sędziował dobrze p. Su-
dnik z Wilna.
Po meczu tym gracze 1 p. p. leg.

rozpoczną teraz walki o wejście
do Ligi. Pierwszy mecz odbędzie
się w niedzielę 21 b. m. z mistrzem
okręgu Białostockiego.

Tenisiści Grodna biją A. Z. S. wi-
leński 7:4,

Wyjechali pewni sukcesów gra-
cze wileńscy do Grodna, ale go-
ścinne występy naszych mistrzów
smutno się skończyły i każdy z
nich musiał skapitulować wobec
lepiej grających sportowców Gro-
na.
„Wyniki techniczne były nastę-

pujące:
Bortnowski St. (G.) — Grabo-

wiecki (W.) 6:0, 4:6, 6:1. Grabo-

Z

Jeżeli napad 1 p. p. leg. nie za-
łamie się na którymś z poważniej-
szych meczów, to kilka bramek
musi siedzieć!

Wojskowych trenuje teraz były
gracz strzelca, Wilji i Laudy G.
Nikałajew, który starannie przygo-
towuje ich do ostatecznych walk,
których na wynik czeka całe Wil-
no sportowe.

Najgroźniejszym przeciwni-
kiem Wilna jest drużyna Śląska
„I. F. C.“ i zespėl graczy Łódzkich
LSG

W każdym razie mamy silną
drużynę i sądzimy, że postara się
ona zrobić wszystko, co leżeć bę-
dzie w jej mocy, by wyjść za-
szczytnie z rozgrywek i może...
może nareszcie otworzą. się nam
zamknięte ligowe wrota.

Ja. Nie.

wiecki, jako najlepszy gracz Wil-
na, sprawił przykrą niespodziankę,
przegrywając z dobrym, ale mało
znanym tenisistą Grodna.

Bortnowski Steł, (G.) — Weys-
senhoff (W.) 9:7, 6:4.

Majewski (G.) — Wenk (W.)
8:6, 6:4. Najładniejsza gra turnieju.

Bortnowski P. (G.) — Piotro-
wicz (W.) 8:6, 6:4.

Bortnowski III (G.) — Weys-
senhoff (W.) 6:1, 7:9, 6:3.

Grabowiecka (W.) — Dessino-
wa (G.) 2:6, 6:2, 6:0.

Grabowieccy — Bortnowski,
Stefanowiczowa 6:2, 6:4.

Dowborowa, Grabowiecka (W.)
— Dessinowa, Jelcowa (G.) 1:6,
6:3, 5785 x

Bortnowscy (G.) — Weyssen-
hoff, Grabowiecki (W.) 6:3, 4:6,
6:4,

Jak widzimy, honor sportu te-
nisowego obronily nieco tylko na-
sze panie: Dowborowa i Grabo-
wiecka, bo panowie, „to szkoda
mówić". |

Grodnianie w ogólnej punktacji
wygrali 7:4. Mają oni zamiar przy-
jechać na rewanż do Wilna i wziąć
również udział w rozgrywkach o
mistrzostwo Wilna.

Punktacja klubów piłkarskich
Wilna.

Rozgrywki piłkarskie o mist-
rzostwo okręgu wileńskiego zo-
stały, jak wiemy, już zakończone.
Pierwsze miejsce zajął I p. p. leg.,
drugie Makabi, trzecie Ognisko,
czwarte 6 p. p. leg., piąte Ż. A. K.
S., a ostatnie miejsce zajęła Lauda,
która walczyć będzie z drużyną
Baranowickiej Makabi. Od wyni-
ku tego spotkania dwóch najsłab-
szych drużyn zależeć będzie, czy
na miejsce Laudy wejdzie Makabi
z Baranowicz.

Pierwsze zawody kajakowe
na Wilji.

Mieliśmy wczoraj na Wilii
zorganizowane staraniem P. К. 5.
p'erwsze w swoim rodzaju zawody
kajakowców.

Przy dźwiękach orkiestry roz-
poczęły się ciekawe konkurencje
i tak: w biegu na dystansie 500
mtr. zwyciężył Zajączkowski z
3 B. Sap.; w ciekawym wyścigu
bez wioseł wygrał Jarmołowicz,
który zwyciężył również wiosłując
stojąc.

Zabawa z „kiełbiem”, chociaż
rezultatu nie dała, to jednak du-
żem cieszyła się zainteresowa-
niem. Najbardziej jednak humo-
rystycznym punktem programu
była bitwa na kajakach. Chodziło
o to, by wszystkich przeciwników
wywrócić z łodzi do wody, a sa-
memu zostać na kajaku. Takim
spryciarzem okazał się Herman z
P. K. S., który 20 przeszło minut
walczył z kajakowcami, co chwila
kóregoś z nich pakując do wody.

Rozweselonym sportowcom na-
środy wręczyła p. kom. Basińska.

Organizatorom zawodów P, K.
S. należy przyklasnąć.

Trzeba jeszcze raz w tym roku
zorganizować podobną imprezę,
tylko nieco bliżej miasta, najlepiej
około przystani Wil. T. W.

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 2-е] 00 4-е] POP.P

 

  

Lo będzie z nowym gmachem ośrodka
zdrowia.

Przed kilku dniami w Magi-
stracie odbyła się: konferencja,
„której tematem była sprawa bu-
dowy nowego gmachu ośrodka
zdrowia. Jak wiadomo, gmach
ten ma stanąć przy zbiegu ulicy
Kijowskiej i zauł. Kucharskiego
i jest już doprowadzony pod dach.
Tutaj jednak wyczerpały się fi-
nansowe możliwości Magistratu,
wpływające zaś sumy z fundacji
Rockfellera okazały się niewy-
starczającemi. Wykończenie więc
rozpoczętej budowli stanęło pod
dużym znakiem zapytania. —
Wzmiankowana konferencja za-
4anawiala się nad wybrnięciem

z opresji, nie pierwszej zresztą
w dziejach gospodarki naszego
samorządu.
W wyniku długotrwałych na-

rad, po zaznajomieniu się ż opi-
nją fachowców i techników, Ma-
gistrał postanowił roboty prowa-
dzić dalej i w wypadku niezbęd-
nym wstawić dodatkowo do bud-
żetu odpowiedni kredyt, ale w
pierwszym rzędzie poczynić sta-
rania o pożyczkę, gdyż obciąże-
nie dodatkowe budżetu w obec-
nej finansowej sytuacji miasta
pociągnęłoby za sobą ogromne
komplikacje.
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KRONIKA.
- Zabezpieczenie miasta przed pożarami.
W okresie letnim zwiększa się

ilość pożarów, które często powsta
ją z nieodpowiedniego rozmieszcze
nia budynków i nienależytego ich
zabezpieczenia. W związku z tem
wdn. 13 bm. odbyła się narada z
udziałem przedstawicieli  miej-
skiej straży pożarnej oraz naczelni
ków wszystkich wydziałów sekcji
technicznej Magistratu. Przedmio
tem narady była sprawa zabezpie-

czenia miasta przed klęską poża-
rową.
W wyniku postanowiono po-

dzielić obręb całego miasta na t.
zw. strefy pożarowe. W związku
z tem w całym szeregu punktów
będzie zakazana budowa domów
drewnianych. Dotyczy to przede-
wszystkiem śródmieścia, w którem
mogą być wznonoszone budynki je
dynie ogniotrwałe.

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Konsekracja kościoła 00.

Bonifratrów. Uroczystość konse

kracji kościoła O. O. Bonifratrów

rozpoczęła się w dniu 14 b. m.

W dniu tym J, E. ks. Arcybiskup

Jałbrzykowski przybył do kościoła

z relikwijami świętymi, które po

modłach złożone zostały w šwią-

tyni do dnia następnego. Uroczy-

stości właściwe rozpoczęły się

wczoraj wczesnym rankiem. Po

obrządku konsekracji kościoła i

Ołtarza Dostojny Celebrans J. E.

ks. Arcybiskup odprawił mszę św.

przed cudownym obrazem Matki

Boskiej.
O godz. 11 odprawiona została

suma, w czasie której ks. kanonik

Żebrowski wygłosił podniosłe

kazanie. Oinieszpory

zakończyły uroczystości.

— Uroczystości Wniebowzię-

cia Matki Boskiej w Trokach.

Tradycyjnym zwyczajem na uro-

A 7 Wniebowzięcia Matki

Boskiej w Trokach przybyły z

Wilna niezliczone tłumy wiernych

dla oddania czci cudownemu

obrazowi Matki Boskiej. Prze-

piękna pogoda sprzyjaławędrów-

ce wiernych, którzy w dniu 14

b. m. od samego rana pieszo

nie zorganizowanie, lub 2 piel-

grzymką wyruszyli do Trok. Auto-

busy w tym dniu f odchodziły

przepełnione. :

Wspaniała pogoda pozwoliła

tysiącom wiernym przybyłych na

uroczystości rozłożyć się nad je-

ziorami pod otwartem niebem.
Tylko części przybyłym udało się

przedostać do kościoła, reszta

słuchała nabożeństwa na wielkim
placu przed kościołem. Do Wilna

powracano do późnej nocy w
dniu 15 b. m.

Z MIASTA.
— Członek parlamentu U.

S. A. w Wilnie. W dniu wczo-
rajszym przybył do Wilna czlo-

nek parlamentu U. S. A. i prezes
komisji imigracyjnej Stanów Zjed-

noczonych p. Samuel Diksztejn,

który zatrzymał się w hotelu
rges'a.
+ SPRAWY MIEJSKIE,
— O porządki na rzeźni miej-

skiej. Powstała przy Chrześcijań-
skim Związku zawodowym handla-

rzy trzodą chlewną specjalna ko-
misja, w skład której weszli: p. p.

ulleu Wlieńzku 39, tel. 226,

 

we iso CASINO i
Wielka 47. tel. 15-14.

 

Dziś premjera! Przepiękny
szampański film p. t.:

Komisja będzie zabiegać o wy-
znaczenie przy przyjmowaniu wie-
przy na rzeźni miejskiej dyżurnego
telczera weterynarji.
W dniu 16 bm. komisja przed

inspektoratem weterynarji przy
województwie będzie interwenjo-
wała w sprawach dotyczących rze-
źni miejskiej.

SPRAWY SZKOLNE.
— Litwini czynią starania

0 uruchomienie nowych szkół
w Wileńszczyźnie. Jak nas in-
formują organizacje litewskie w
Wilnie i w Swiecianach op-aco-
wały już memorjały, które prze-
dłożą władzom szkolnym. W me-
morjałach tych Litwini domagają
się z nowym rokiem szkolnym
uruchomienia w Wileńszczyźnie
6 nowych szkół powszechnych.
— 0 gimnazjum białoruskie w

Wilnie. W dn. 18 b. m. ma być o-
statecznie zdecydowany dalszy los
samodzielnego gimnazjum białoru-.
skiego w Wilnie. Komitet rodzi-
cielski domaga się koncesji na gim
nazjum i w dn. 18 sierpnia zapa-
dnie decyzja w tej sprawie.

O ile koncesja nie będzie udzie-
lona, wówczas samodzielnego gim-
nazjum białoruskiego w Wilnie
nie będzie, natomiast Kuratorjum
Okręgu Wileńskiego przystąpi po-
dobno do utworzenia równoległych
klas białoruskich przy gimnazjum
im. Słowackiego.
— Koncesjowane przez Ku-

ratorjum O. S.W. Koedukacyj-
ne Kursy Wieczorowe (z pro-
gramem gimnazjum państwow.)
im. „Komisji Edukacji Narodo-
wej* pod protektoratem Polskiej
Macierzy Szkolnej w Wilnie od
dnia 15 sierpnia przyjmują zapisy
na rok szkolny 1932—33 do
wszystkich klas gimnazjum. Typy
humanistyczny i matematyczno-
przyrodniczy. System półroczny.
Zakres: Duża matura, mała ma-
tura, szkoła powszechna. Odczyty.
Lekarz szkolny. Zbiorowe wy-
cieczki. Nauka rozpocznie się dn.
1 września. Sekretarjat Kursów
czynny od godz. 15—20 po poł.
oprócz niedziel i świąt. Mickie-
wicza 23.
— Dyrekcja Gimnazjum Im.

J.1. Kraszewskiego zawiadamia,
że egzaminy wstępne do klas
I=VII rozpoczną się dnia 2 wrze-
śnia r. b. Podania przyjmuje i

„ DZIENNIK _WILENSKI

Przy Gimnazjum istnieją Kursy
Maturalne dla Dorosłych.
— Gimnazjum  Humanist.

Koedukacyjne im. Ks. Piotra
Skargi dla dorosłych z oddziałem
Matemat. Przyrodn. Wilno — Mic-
kiewicza 22—przyjmuje wpisy do
klas 4—8. Nauka w godzinach
popołudniowych. Egzamin matu-
ralny przy gimnazjum.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Likwidacja zakładów

pracy i piacówek przemysło-
wych. W ciągu ubiegłego mies.
na terenie m. Wilna uległo likwi-
dacji 17 zakładów przemysłowych
i 14 warsztatów pracy. W tymże
miesiącu przybyło nowych 16 bu-
dek z wodą sodową i owocami
oraz 3 sklepy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Ciężkie położenie krawców.

Wzmagający się kryzys bardzo bo-
leśnie dał się odczuć krawcom.

Wskutek braku pracy powsta-
ło bezrobocie, które obecnie obej-
muje przeszło 60 proc. ogólnej ilo-
ści krawców.
W celu omówienia tego położe

nia Chrześcijański Związek zawo-
dowy pracowników krawieckich
zwołał na wtorek walne zebranie
wszystkich pracowników krawiec
kich zarówno pracujących, jak i
bezrobotnych.
— Monterzy i elektromon

terzy w obronie własnych in-
teresów. Jak już kilkakrotnie
donosiliśmy Chrześćjański Zwią-
zek Zawodowy Monterów i Elek-
tromonterów zwracał się do Ma-
gistratu z prośbą o wywieszenie
spisu monterów i elektromonte-
rów chrześćjan oddzielnie od ży-
dów. Ponieważ, jak stwierdził
związek, zdarzają się wypadki, że
urzędnicy Magistratu  zgłaszają-
cych się do nich klijentów kieru-
ją specja nie do monterėw žy-
dów, pomijając chrześćjan, przeto
związek postanowił zwrócić się w
tej sprawie z interwencją do wo-
jewództwa.
W tym celu zarząd związku

przygotował obszerny memorjał,
który złożony zostanie p. woje-
wodzie.

— Zebranie handlarzy trzo-
dą chiewną. W dniu 13 bież.
mies. o godz. 7 wiecz. w lokalu
Centrali Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych przy ul. Me-
tropolitalnej odbyło się walne
zebranie członków Chrześcjańskie-
go Związku Zawodowego Han-
dlarzy Trzodą Chlewną.

Przewodniezył obradom pre-
zes Znamierowski.

Na wstępie sekretarz związku
szczegółowo zreferował sprawo-
zdanie z całokształtu działalności
zarządu związku w roku ubie-
głym. Ze sprawozdania tego wy-
nika, że zarząd Związku kilka-
krotnie interwenjował u p. woje:
wody, starosty Grodzkiego i pre-
zydenta miasta w sprawach, do-
tyczących nieporządków na rzeźni
miejskiej i innych,

Po przyjęciu sprawozdania wy-

seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4. 6, 8 i 10,20.

 

NOC SZAŁU
program: Urozmaicene dodatki dźwiękowe. Ceny od 36 groszy. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10. w dnie

z udziałem znakomitych artystów e
zy Langrance, Jeanny Boltel I

świąteczne o godzinie 2-ej.

 

interwenjowała w sprawach rzež-
niowych i w sprawie taniej jatki.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Rejestracja bezrobotnych

w spėtdziein budowlanej.
Chrześćjańska Spółdzielnia Budo-
wlana przy Związku Zaw. Robo-
tników Budowlanych zwróciła się
onegaj do zarządów poszczegó|-
nych związków zawodowych, po-
siadających wśród swych człon-
ków bezrobotnych, z prośbą o
nadesłanie wykazów bezrobotnych,
którzy znajdują się w bardzo kry-
tycznych warunkach.

Po otrzymaniu tych wykazów
Spółdzielnia zamierza zatrudnić
większą ilość bezrobotnych na

robotach budowlanych.

Teatr I muzyka.
— Park Sportowy. Tani wtorek. Dziś

wieczór humoru i muzyki, Rewja w 11
obrazach w wykonaniu nowej Rewji Wil.
p. t. „Szukamy tatusia”. Początek o go-
dzinie 8.15 wiecz. Jutro występ znako-
mitego tenora Op. Warsz. Stanisława
Gruszczyńskiego oraz artystów teatru
„Morskie Oko” z Ludwikiem Sempoliń-
skim na czele.

POLSKIE RADJO WILNO,
Wtorek, dnia 16 sierpnia.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Muzyka
z płyt. 15.35: Kom. met. 15.40: Muzyka
z płyt. 16.30: Radjowa gazetka rzemieśl-
nicza. 16.40: „Piłka nożna najsilniejszy
magnes sportu”, odcz. 17.00: Koncert.
17.50: „O morskich potworach'* — odcz.
18.10: Przegląd litewski. 18.25: „Co tam
słychać w Druskienikach?", felj. 18.40:
Program na środę. 1845: Pog. muz.
19.00: Transm. z Salzburga. 22.15: Kom.
22.25: Muz. tan. 22.40: Wiad. sport.
c Środa, dnia 17 sierpnia.

9.10: Uroczysta inauguracja Komun.
Lotniczej Warszawa — Wilno — Ryga —
Tallin, w obecności p. Prezydenta
Rzplitej. Transm. z Warsz. 11.58: Sygnał
czasu. 15.15: Muzyka z płyt. 15.35: Kom.
met. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.10:
Muzyka z płyt. 16.35: Rozmaitości. 16.45:
Koncert, 17.15: Recytacje w wyk. Ireny
Wysockiej, art. dram. 17.30: Muz. z płyt.
18.00: „Zwycięstwo pod Warszawą”,
odcz. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Z za-
gadnień gospodarczo-społecznych (po li-
tewsku). 19.45: „Kawiarnia warszawskiej
bohenny”, felj. 20.00: Koncert. 21.00:
Kw. literacki (M. Kuncewiczowa). 21.15:
Koncert solistów. 21.56: Kom. 22.00:
Muz. tan. 22.25: Muzyka z płyt. 22.40:
Wiad. sport. i muz. tan.

 

 

 

— Bójki niedzielne. Wczo-
raj nad ranem do ambulatorjum
Pogotowia Ratunkowego dostar-
czono ciężko rannego cieślę 28-
letniedo Antoniego Sawlewicza,
zam. przy ul. Piaski 12, ktėry po-
bity został na Porubanku przez
kilku robotników garażowych.

Sawlewicz odniósł szereg obra-
żeń całego ciała i głowy oraz ma
wybitych kilka zębów.

Równieź nad ranem został po-
bity 27-letni Tomasz Rogow, zam.
przy ul. Majowej 23, któremu
podczas bójki zadano szereg u-
derzeń w głowę.

Wczoraj wieczorem na ul. Szpi-
tałnej wynikła krwawa bójka, pod-
czas której poturbowano prze-
chodzącego tamtędy 35 letniego
Michała Trójkę, zam. przy ul.
Szpitalnej 4. Rannego opatrzyło
Pogotowie Ratunkowe. Trójko od-

aEJLOLUIKIUMJ
kw. z domem drewnia*

kranów europejskich Lul- nym o 3pok., budynkiem
Luciena Barouxa. Nad dla krów i ogrodem wa-

rzywao-owocowym. Wia-
domość Legjonowa 92. leca absolwentki Kursów kach).

Marja Ottosiczowa.

Dziš! Po raz pierwszy w Wilnie komiczna 100 proc. śpiewne - muzyczna przebojowa operetka repertuaru światowego

i «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

 

 

| ARUSZERE! ŚMIAŁOWSKA LEKARZE |
przeprowadziła się. |

Garbarska 1, m. 16, rógBETA

AKUSZERKA ci. Mickiewicza. — Tam-
MARJA że gabinet kosmetyczny DL. nel. Cymbier az

LAKNEROWA brodawki, tstrzejkiiwą: WENERYCZNE SKÓRNE,
roze od godz. 9 do ŚrY-

w. Kasztanowa 7, m. 5,
wzpós HIDINANNNAMIA Tatorskiej, 9—2 1 5—.

niezrównanie melodyjnej muzyce, śpiewu, wyjątko
wo efektownych baletów i arcyciekawej fabule

cego.—Film „Skandal w Teatrze" to wzniosła symfonja uczuć, zmegań ludzkich o sławę |... karjerę na tle przepysz-
nej muzyki, śpiewu | tańca. Wilno nie oglądało takiej operetki i będzie ją długo pamiętało. — Przebojową piosenkę
„Niema życia bez miłości" z ekranu każdy się nauczy I śpiewać ją będzie całe miasto. Nad program: Najnowsze
dodatki dźwiękowe! Ceny nie podwyższone. od 30 gr.

102—00 MOCZOPŁ. Tel. 15-64.
MICKIEWICZA 12, róg

KIKA sie—

AKUSZERKA||Be |||||||]]]11111111 111410 465,
| Dr. Ginsberg
Choroby skórne,

i moczoplciowe,

WwiLEASKA 3
od godz. 8—1 | 4—8

Zegarek.

wene-

biłem pięć lat temu? spy
tał Twitet?
— о — +tel. 567. 2 tak—odparła žo.

Początek seansów o godz. 4, w dnie świąt. o godz. 2-ej.

— Czy przypominasz łem — i jak myślisz co
sobie zegarek który zgu:

Przypominasz so*
ewno, że wszystko

cowym ul.
ska 8—2.

 

wczoraj
włożyłem kamizelkę, któ-
rej od kilku lat nie nosi-

. znalazłem w kieszonce? mięsa.

. — Swój zegarek?
— Nie dziurę przez

. którą w swoim czasie
wypadł. kotel cielęcy.

Miłosierdzie.

Żebrak:— Od tygodnia
nie widziałem kawałka egipskiej księżniczki.

Pani domu: —Marystu, lisz się. Księżniczka ką=
pała slę w rzece | zna-pokaż temu biedakowi lazła Mojżesza w koszy KUPIĘ 60,000 — 80,000

cegły starej. Oferty zgła- PUNK TGALNIE.
— No, to ona tak mu szać do

KAWKA POWANIA siata opowiadać.

Zamach samobójczy na Górze
Trzechkrzyskiej.

W niedzielę o godzinie 1 p. p.
III posterunek policji zaalarmo-
wany został przez przechodnia, że
na Górze Trzykrzyskiej leży jakaś
zatruta kobieta.

Na miejsce wskazane natych-
miast udał się policjant oraz sani-
tarjusze i lekarz Pogotowia Ra-
tunkowego. Po przybyciu na miej-
sce znaleziono jedynie wypróżnio-
ną buteleczkę od esencji octowej.
Zatruta zaginęła.

Policja i sanitarjusze Pogotowia
Ratunkowego na czele z lekarzem
zarządzili poszukiwania i dopiero
po 2 godzinach znaleziono zatrutą
kobietę, która leżała w stanie nie-
przytomnym na dnie głębokiego
rowu. Przewieziono ją natych-

miast do szpitala Sawicz, gdzie
ustalono, że jest to niejaka. Pola
Galpern, zamieszkała przy ulicy
Beliny nr. 9.

Przed 7 miesiącami porzucona
ona została przez swego męża,
który pozostawił ją bez wszelkich
środków do życia. Galpernowa
od dłuższego czasu nosiła się z za-
miarem samobójczym, zaś w nie-
dzielę zrana postanowiła plan swój
wykonać.

O godzinie 7 rano wyszła ona
z domu, nabyła za ostatnie grosze
flszeczkę esencji octowej i udała
się na Górę Trzykrzyską, gdzie
postanowiła plan swój zrealizo-
wać.

Stan samobójczyni jest ciężki.

Trup na wagonie pociągu osobowego.
W. dniu onegdajszym kondu-

ktor pociągu osobowego, przyby-
łego z Lidy do Wilna, znalazł na
dachu wagonu trupa mężczyzny
lat średnich.

O wypadku powiadomiono nie-
zwłocznie policję, która w wyniku
dochodzenia zdołała ustalić tożsa-
mość denata.

Jest to, Leon Mozel (Dolna 42)

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodziej w roli ślusarza. W dniu

wczorajszym do policji zgłosił się nie-
jaki W. Śubocz, zamieszkały przy ulicy
Konarskiego nr. 27 i złożył następujące
zameldowanie:

Subocz zamieszkuje w charakterze
sublokatora przy pewnej rodzinie, która
mieszka obecnie na telnisku. Przed kil-
koma dniami do mieszkania zgłosił się
jakiś nieznany mu bliżej osobnik, który
oświadczył, że jest ślusarzem i wydele-
gowany został do mieszkania przez wła-
ściciela celem obejrzenia i naprawienia
zamków.

Subocz, nie mając żadnego podejrze-
nia, pozwolił zabrać zamki od drzwi ze
sobą. Dopiero w kilka dni później wy-
jaśniło się, że właściciel mieszkania ni-
kogo nie delegował i że zamki skra-
dzione zostały przez złodzieja, udającego
ślusarza.
— Nie pozostawiajcie dzieci bez

opieki. Pomimo ostrzeżeń i surowych
kar, jakie nakłada starostwo na rodziców
za pozostawianie dzieci bez opieki na
ulicy, wypadki takie są na porządku
dziennym, powodując nieraz kalectwa
a nawet śmierć.

W dniu wczorajszym znowu zdarzyły
się trzy wypadki, na szczęście jednak
bez poważniejszych następstw.

a ul. Wiłkomierskiej trącony został
przez przejeżdżający wóz 12-letni uczeń

г.

z zawodu brukarz. Miozel powra-
cał z Radunia i nie mając pienię-
dzy na bilet ukrył się na dachu je-
dnego z wagonów i w ten sposób
zamierzał dostać się do Wilna.
W czasie przejeżdżania pocią-

gu pod mostem Raduńskim, Mozel
uderzył głową o prząsło mostu, sku
= czego strzaskał sobie czasz-
ę.

Władysław Maciuk, zam. przy ul. Wiłko-
mierskiej 63, który padając złamał nogę.

WYPADKI.
— Dziecko przejechane przez moto-

cykl. Na przechodzącego wczoraj w po-
łudnie przez ulicę Antokolską 7-letniego
Wacława Roszczewskieśo, zam. przy ul.
Antokolskiej 25—27, najechał motocykl.
Wskutek uderzenia odniósł on szereg
ciężkich ran głowy. Zawezwane Pogoto-
wie Ratunkowe przewiozło go do szpi-
tala Dziecięcego na Antokolu.

Wypadek zdarzył się z winy moto-
cyklisty, który rozwinął niedozwoloną
szybkość.
— Bezrobotna zatruła się zgniłemi

kartoflami, Bezrobotna 35-letnia Marja
Dreko, zam. przy ul. Ponarskiej 43—18,
po spożyciu śniadania, na które złożyły
się kartofle, uległa niebezpiecznemu za-
truciu.

Zawezwane Pogotowie Ratunkowe, po
udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej,
przewiozło ją do szpitala Sawicz.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

   
 

KRAJU.
Bandy włościańskie na Polesiu.

W powiecie Kamień-Koszyr-
skim, województwa  poleskiego,
pojawiły się grupki bandyckie zło-
żone z miejscowego elementu
przestępczego które dokonały kil-
ku napadów rabunkowych.

Miejscowe organizacje wywro-
towe usiłowały działalność ele-

Wychowania Dzieci

377—1 w charakterze higjeni
—$!еК oraz pielęgniarek=

wychowawczyń do ma-

378—1

Powiedzonko.

mierzenia te zostały w zarodku
sparaližovane Energiczna akcja
organów bezpieczeństwa dopro-
wadziła do zlikwidowania istnie-
jących grupek bandyckich i uję-
cia 24 osób, które zostały odda-
ne w ręce władz prokuratorskich.
Do likwidacji przyczyniła się wal-

Krupowicz, Łachecki, Znamierow  informacyj udziela kancelarja co- łoniono komisję, która w najbliż- niósł szereg vbrażeń całego ciała, mentów  bandyckich ująć pod nie ludność miejscowa, która
ski, Karczewski, Jaszkula i Wła- dziennie w godz. 9—13, w lokalu szych dniach uda się do Inspe- a między innemi niebezpieczną swoje kierownictwo i nadać jej wydawała przestępców w ręce
dysław Ostrowski. szkolnym ul. Ostrobramska 27. ktora weterynarji, gdzie będzie  ciętą ranę głowy. charakter ruchu masowego. Za- władz.
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Zarząd Rocznych Kur- PRZYJMĘ uczące się pa- M A S Ł O malosolone
sów Plelęgnowania | nienki z całodziennem u-

trzymaniem, na miejscu poleca ZWIEI
w Wiinie przy ul. Mickie pianino — (konwersacja Wileńska awieza 22—5 tel 16-02 po irancuska, pomoc w nau-
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mami drewnianymi io-
grodem warzywno-owo-i — Cz n jest szczę”Mahometeń- śliwy ma daą denat Mostowa: GL 1. Tel 1244

— Gdybym miał powie- PRZYJMUJE DO DRUKU
by go MBNIDKIKNITNIINIINNNII — powiedz mi Abram- kłamać.aby go k

М. GWIERZYŃSKIEGÓ,
Humor żydowski. dzi d db:

Jamat IT DZIEŁA, BROSZURY
lesz.o dzieci.

stwieMojżesz? | unBILETY WIZYTOWE,
— Mojżesz był synem

— Nie Abramku my-

ku z trzeiny.

i Kupno

pod „Cegly“,

ZAPROSZENIA,
I ROŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA
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„Pieniądze albo życie”.

— Zrewidować go! — rzekła z wysiłkiem Geor-
ina.

: Barry podniósł rękę gestem protestu.
— Powoli — rzekł. — Ten ostatni zamach spro-

wokowałem ja, w porozumieniu z wujem, i udało się.
Kiedy na moje umówione trzy kaszlnięcia wuj zosta-
wił pana Billingsa samego koło burty, stałem za wen-
tylatorem. Vallance był zwrócony do mnie plecami.
Pozwoliłem mu pójść parę kroków w stronę jego 0-
fiary, poczem wydobyłem rewolwer i kazałem mu
podnieść ręce do góry. Stanął jak wryty, ale nie wy-
konał mego rozkazu momentalnie. Pierw schował
coś błyskawicznie do prawej kieszeni. Przypuszczam,
że rękawiczki.

Vallance zbladł na kolor popiołu i czoło jego
zrosiło się kroplami potu. Szarpnął się, chcąc zer-
wać sznury na rękach.
— Jeszcze pozostaje do wyjaśnienia kwestja je-

go wieku — ciągnął Barry. —Vas ma sześćdzie-
siąt lat. 3
— Warjat — wyjąkał zdławionym głosem Val-

lance. — Powiadam państwu, że on zwarjował. Mam
dwadzieścia siedem. lat. Proszę na mnie spojrzeć.

Antoni spojrzał uważnie na jego bladą, gładką
twarz, nie naznaczoną najlżejszem piętnem wieku i

— Ależ to młody chłopiec — rzekł do sio-
strzenca. '

> — Chłopiec? — odrzucił Barry. — To dlaczego
trzyma wśród swoich przyborów toaletowych butel-
kę z farbą do włosów pod etykietą lekarstwa i skąd
mu się wzięły te lekkie blizny koło włosów? — od-
sunął ręką włosy Vallance'a. — Czy wuj nie widzi?
Czy wuj jeszcze nie rozumie? Poddał się operacji
twarzy, stosowanej przez stare kobiety. Jak się to
nazywa? :

— „Podnoszenie“ twarzy — objaśnił Wyeth.
Antoni przypomniał sobie starą Mary Carring-

tonową, która było starszą towarzyszką jego dzie-
ciństwa, a teraz po operacji twarzy wyglądała naj-
wyżej na trzydzieści lat. Gdyby jej przedtem nie
znał, przysiągłby, że nie może mieć więcej. Oprócz
niej znał jeszcze-dwie stare kobiety... Jeżeli kobiety
mogły robić takie rzeczy, to mógł i mężczyzna —
mógł Vallance — Micah Thrumm!!!
= Twarz ma młodą — ciągnął Barry — ale pro-

szę się przyjrzeć...
Chwycił Vallance'a ręką za kołnierz, postawił na

nogi, rozwiązał ręce, zerwał z niego kurtkę i z jej
prawej kieszeni wydobył parę gumowych rękawi-
czek. Schował je do swej kieszeni i, ku przykremu
zdziwieniu audytorjum, zdarł z Vallanc'a koszulę.
— Dosyć! — krzyknął z rozpaczą Vallance. —

Nie... nie... '

Lecz Barry ogołocił go również z trykotowej ka-
mizelki, którą miał pod koszulą, i oczom patrzących
ukazał się tors starego człowieka o białawej, zlekka
martwej skórze, właściwej starym ludziom, którzy
nie żyją podług przepisów higjeny i unikają świeżego
powietrza. Widok młodej, zrozpaczonej twarzy w
zestawieniu ze starem, zniszczonem ciałem był przy-
gnębiająco przykry i tragiczny,
— Zabierzcie go stąd — rzekł Antoni, — Nie

mogę na niego patrzeć,
— Dobrze — rzekł Micah Thrumm. — Pójdę. Wie-

działem, że to się kiedyś skończy. Ostatecznie znu-
dziła mi się młodość. Mam jej dosyć — dokończył to-
nem śmiertelnego znużenia.

ROZDZIAŁ XXL
Ostatni nóż.

Pozostaje jeszcze wyjaśnić kilka szczegółów i
wspomnieć, w jaki sposób zginął Micah Thrumm.

Naturalnie teraz już nie było potrzeby przełado-
wywać pasażerów na okręt ratowniczy, który zjawił
się na sygnały rakietowe. Wszyscy zostali na „Mor-
ganie', którą przyholowano do portu, gdzie Bickres
dostał się zaraz w ręce lekarzy, ze szczęśliwym re-
zultatem, Wszystko to kosztowało Antoniego ba-
jońskie sumy.

Nawiasem mówiąc, Micah Thrumm nie był winien
ani katastrofy maszyn jachtu, ani radjotelegrafu.
Pierwsza wynikła z jakichś trudności technicznych,
które Mac Larenson wyjaśnił Barry'emu_o tyle ob-
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukaraia A. Zwierzyźskiego, Mostowa 1,

szernie, o ile niezrozumiale, druga — z analogicznego
nieszczęścia z kondensatorami. | przy tej okazji
Barry wysłuchał drugiej, zawiłej prelekcji z ust
Smitha. Ten ostatni okazał się Bogu ducha winnym
poczciwcem, podczas gdy zagadka zniknęcia jego
poprzednika wyjaśniła się w ten sposób, że nieborak
miał kram z poślubieniem swojej ukochanej, niejakiej
Elżbiety Flitch. Pośpiech wynikł stąd, że panna by-
ła płocha i młody narzeczony postąpił przezornie w
myśl przysłowia o kuciu żelaza na gorąco. Z tego po-
wodu nie zdążył się nawet porozumieć z kapitanem,

Człowiek, który tropił Karolinę, został utożsa-
miony jako detektyw wysłany przez inspektora Mac
Leana, któremu wizyta Barry'ego dała dużo do my-
ślenia.

Przed przybyciem do portu zaszły na jachcie
jeszcze trzy wypadki.

Pierwszy z związku z Doreas, siostrą Billingsa
i starym Ripley'em. Antoni, który kręcił się między
gośćmi z radosnem uczuciem swobody, usłyszał
przypadkiem dyskusję między Ripley'em i Wyethem
na temat podnoszenia twarzy. To jest właściwie po-
eta przemawiał jak z katedry, a Ripley słuchał w
niemem zachwyceniu.
— Więc pan naprawdę myśli — rzekł wreszcie

słuchacz, blokując prelegenta w kącie salonu — że
w połączeniu z innemi pomocami, o których pan
wspomniał, toby mnie uczyniło młodym?

(c. d. n.)

 

  
 


