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Pertraktacje w sprawie nowego gabinetu
Rzeszy.

Pedróż wiceministra Becka do Rumunii.
skich.

(imnazjum Kumar. Kogdukacyjne im. I. |. Kraszewskiego
w Wiinie, uł. Ostrobramska 27, przyjmuje zapisy do klas I — VII
(EGZAMINY WSTĘPNE rozpoczną się 2 WRZEŚNIA o godz. 9-ej) Jedno z pism  sanacyjnych

 

 

Kancelarja czynna codziennie w godz. 9—13. Opłeta za naukę od 25 zł
Niezamoźni korzystają z ulą.

Dla uczniów(nic) będzie zorganizowana BEZPŁATNA CZYTELNIA PO-
DRĘCZNIKOW. Przy Gimnazjum istnieją KURSY WIECZOROWE dia
2 Derosłych.

mies.

 

DYREKCJA

MIĘDZYNARODOWY RAJD
SAMOLOTÓW TURYSTYCZNYCH.

WARSZAWA (Pat). Przelatu-
jących na lotnisku Mokotowskiem
lotników, biorących udział w mię-
dzynarodowych zawodach samo-
lotów turystycznych, witali przed-
stawiciele władz cywilnych i woj-
skowych, wiceminister Gallot, na-
czelnik Filipowicz, płk. Rayski,
dyrektor „Lotu“ Makowski, przed-
stawiciele Aeroklubu Rzeczypo-
spolitej i t. d.

Trybuny były przybrane ila-
$ami państw zagranicznych i pol-
skiemi.
KRAKÓW (Pat). W godzinach

przedpołudniowych. na lotnisku w
Czyżynach nastąpił przylot uczest-
ników międzynarodowego raidu.
Pierwszy przyleciał o godzinie
10,56 Colombo, Włoch. Pierwszy
z Polaków przyleciał Gedgowd o
godzinie 11,28. Był on jedenastym
z rzędu.

Drugi z Polaków przybył Kar-
piński o godzinie 11,33, zajmując
16 miejsce w kolejności lądowań.
Bajan wylądował o godzinie 11,37,
zajmując 18 miejsce. Orliński przy-
był 22-gi o godzinie 11,48, Żwirko
przybył 24 o godzinie 11,51.

PRAGA (Pat). Uczestnicy mię-
dzynarodowych zawodów samo-
lotów turystycznych przybyli do
Pragi z Krakowa, witani przez
przedstawicieli władz lotnictwa
cywilnego i wojskowego oraz tłu-

my publiczności. Pierwszy przy-
leciał lotnik włoski Colombo o
godzinie 12,56. Polscy lotnicy
przybyli w następującej kolejności:
Karpiński godzina 14 m. 2, Żwirko
godzina 14 m. 16, Orliński 14,24,
Gedgowd 14,25, Bajan 14,28.

WIEDEN (Pat). Do godziny 20

wieczorem przybyły 33 samoloty.
21 z nich odleciały w dalszą dro-
śę. Inne pozostały we Wiedniu.
4 lotnicy polscy odlecieli w dalszą
drogę, 5 samolot polski pozostanie
przez noc we Wiedniu.

ZAGRZEB (Pat). Uczestnicy
raidu przybyli prawie wszyscy do
Zagrzebia. Pierwszy przyleciał
Włoch Colombo.

RZYM. (Pat). Na lotnisku w
Vincenza wylądowało dotychczas
5 aparatów, mianowicie 4 niemiec-
kie i 1 włoski. Lotnicy zatrzymali
się w Rzymie do jutra.

PRAGA (Pat). Niemiecki lot-
nik Morzik, podczas lądowania w
Brnie Mlorawskiem strzaskał pod-
wozie. Naprawa maszyny ma po-
trwać do jutra.

W, drodze z Brna do Wiednia
szwajcarski lotnik Strauman za-
uważył, że szwankuje skrzydło
samolotu. Strauman polecił mon-
terowi wyskoczyć ze spadochro-
nem, sam zaś zdołał dolecieć do
lotniska Aspern pod Wiedniem.

SKUTKI BOJKOTU GDAŃSKA.
Jak nam komunikuje „Zachod-

nia Ag. Prasowa' prasa gdańska
zamieszcza komunikat senatu wol-
nego miasta w sprawie powstałych
naskutek bojkotu Gdańska trudno-
ści gospodarczych i środków za-
radczych, jakie mają przedsięwziąć
władze gdańskie. Środki te są bar-
dzo różnorodne i skomplikowane.
A więc: 1) Gdański Urząd Staty-
styczny otrzymał polecenie dostar-
czenia ścisłych danych, dotyczą-
cych obrotów handlowych między
Gdańskiem a Polską, 2) Senat gdań
ski wszczął usilną propagandę tu-
rystyczną, zwłaszcza w Niem-
czech, aby wyrównać ubytek przy-
jezdnych z Polski; 3) Aby usunąć
praktykowane w Polsce rewizje
towarów gdańskich, Senat zamie-
rza domagać się jak najszybszego
rozstrzygnięcia wniesionych w tej
materji skarg do Genewy celem
wyjaśnienia sytuacji prawnej Gdań
ska; 4) Senat zamierza zmobilizo-
wać akcję szerokiego zbytu towa-

rów gdańskich, poza granicami

celnemi. Pozatem rozpatrywano re
zolucje t. zw. Notbund der Erverb-
stande w sprawie zasadniczej zmia
ny podstaw prawnych stosunków
polsko-gdańskich. W tej sprawie
Senat nie dążył jednakże do sta-
nowczych konkluzyj, ponieważ u-
waża, że można jeszcze osięgnąć
odprężenie stosunków gospodar-
czych z Polską.

Tyle zabiegów i optymistycz-
nych zachodów w sierze projek-
tów. A rzeczywistość? — Ta się
przedstawia nieco gorzej. Wystar-
czy stwierdzić, iż wskutek za-
ostrzonej sytuacji gospodarczej
polsko-gdańskiej ilość bezrobot-
nych pracowników kupieckich w
Gdańsku wzrosła w roku bieżącym
o 50 proc. Dla porównania dodać
należy, iż w roku ubiegłym, mimo
kryzysu, wzrost liczby bezrobot-
nych tej kategorji wynosił okrągło
10 razy mniej, W ten sposób wy-
gląda cena płacona przez społe-
czeństwo gdańskie za antypolską
politykę władz wolnego miasta.

DRAMAT RODZINNY,
LWOW (Pat.) Wczoraj wieczo-

rem w mieszkaniu wdowy po
urzędniku sądowym, Strejtowej,
rozegrało się następujące krwawe
zajście, którego ofiarą padły dwie
osoby. O godz. 20,45 do miesz-
kania Strejtowej, przyszedł 39-let-
ni Karol Faliński, który swego
czasu zawarł znajomość ze star-
szą córką Strejtowej, Heleną.
Rodzina Strejtowej odnosiła się
z niechęcią do tej znajomości
i nie tolerowała wizyt Falińskiego.
W czasie wczorajszych odwiedzin
wywiązała się ostra wymiana
zdań między Falińskim a synem
Strejtowej Kazimierzem, lekarzem.
Faliński wyjąwszy rewolwer, strze-
lił dwukrotnie do Strejta. Jedna
kula trafiła w kręgosłup, powo:
dując natychmiastowy paraliż,
druga „ugodziła w rękę stojącą
opodal młodszą córkę Strejtowej,
Marję. Kazimierza Strejta prze:

wieziono w stanie beznadziejnym
do szpitala, Falińskiego areszto-
wano.

Helena Strejtówna przed kilku
laty doznała ciężkich poparzeń
podczas wybuchu bomby na te-
renie Targów Wschodnich, gdzie
pracowała jako kasjerka. Po zaj-
šciu Strejtówna przyznała się, że
to ona, a nie Faleński dała 3
strzały rewolwerowe. Strzały te
zostały oddane z tyłu, w chwili,
gdy brat jej Kazimierz i siostra
Marja podeszli do drzwi celem
odprawienia dobijającego się Fa-
lińskiego. W chwili zamieszania,
jakie nastąpiło po strzałach, He-
lena podała rewolwer Falińskiemu,
u którego znaleziono go podczas
rewizji, co dało powód do przy-
puszczenia, że mordercą był Fa-
liński. Faliński ma żonę i 6 dzieci.
Helena Strejtówna była jego ko-
chanką.

 

Ruch antysowiecki
MOSKWA. Pat. „Izwiestja“ pi-

szą o ożywionej działalności ele-
mentów antysowieckich na wsi.
Prokurator Wyszyński stwierdza
na łamach „Ilzwiestij* fakt zorga-
nizowanego opuszczania kołcho-
zów przez chłopów, co dzieje się
wskutek agitacji kułackiej. Proku-
rator zapowiada zaostrzenie walki

na wsi rosyjskiej.
z dezercją z kolektywów, zapo-
wiada jednak, że represje są
czynnikiem pomocniczym a nie
„zasadniczym*. Mimo masowych
kradzieży i spekulacji zbożowej—
pisze autor artykułu — zapadł w
stosunku do chłopów tylko jeden
wyrok śmierci, którego dotych-
czas nie wykonano.

Katastrofa kolejowa w Pradze.
BERLIN, (Pat). W  Stralsun-

dzie na dworcu kolejowym zde-
rzył się wczoraj wieczorem  po-
ciąg pośpieszny z manewrującym

 

parowozem. 30 podróżnych zo-
stało rannych, dwóch z nich cięż-
ko rannych.

BERLIN (Pat). W kołach poli-
tycznych krążą pogłoski o per-
traktacjach, jakie czynniki miaro-
dajne Rzeszy prowadzą ze związ-
kami zawodowymi. Rote Fahne
ogłasza w sensacyjnej formie wia-
domość, że pomiędzy ministrem
Reichswehry gen. Schleicherem a
czołowymi przedstawicielami par-
tji socjalno-demokratycznej i orga-
nizacyj zawodowych odbyła się
dnia 18 bm. narada poufna. Przy-

wódcy ci mieli wyrazić gotowość
tolerowania gabinetu prezydjalne-
go. Na czele gabinetu miałby sta-
nąć gen. Schleicher, tekę spraw
wewn. objąłby narod. socj. Stras-
ser, sprawiedliwości narod. socj.
Frick, tekę komunikacji narod.
soej. Goessing, centrowiec Steger-
wald byłby w tym gabinecie mini-
strem pracy, ministrem spraw
zagr. Bruening.

Echa tragicznej katastrofy <Nioby».
BERLIN (Pat). Statek szkolny

marynarki niemieckiej „Niobe
przyholowany został do brzegu.
Po wypompowaniu wody znale-
ziono we wnętrzu statku zwłoki
31 marynarzy, temsamem 35 ka-

detów, których nie znaleziono we
wnętrzu statku, należy uważać

ostatecznie za zaginionych. Po-
grzeb ofiar katastrofy odbędzie
się we wtorek.

 

Wielki proces polityczny w Pradze.
PRAGA, (Pat). Według donie-

sień prasy wdrożone zostalo śledz-
two przeciwko 154 działaczom fa:
szystowskim, oskarżonym o dzia-
łalność, skierowaną przeciwko re:
publikańsko - demokratycznej for-
mie rządu.

Burze
ESSEN, (Pat). Podzas burzy,

jaka szalała na granicy niemiec-
ko-holenderskiej aparaty rejestra-
cyjne zanotowały około 3 tysię-
ce piorunów w ciągu 4 godzin

Sledztwo toczy się przede:
wszystkiem przeciwko b. genera-
łowi Gaydzie i jego żonie, właści-
cielce magazynu mód w Pradze.
Gaydowa trudniła się nielegalnem
przewożeniem broni.

i upały,
Obecnie w całych zachodnich
Niemczech panują ogromne upa-
ły. Temperatura dochodzi do 40
stopni w cieniu.

 

POLITYKA ANGIELSKA.
Znakomity publicysta angielski

Wickham Steed zastanawia się w
sierpniowym numerze „Centen-
prary Review“ nad ogėlną sytu-
acją w Europie. Stwierdza on, že

mężom stanu, a to przedewszyst-
kiem angielskim, brak poczucia
odpowiedzialności za spokój w

świecie. Tym brakiem tłomaczy
się bierność mocarstw wobec
zbrojnego zatargu na Dalekim
Wschodzie. Zatarg ten może za-

kłócić spokój całego świata, o ile

skutki jego w czas nie będą od-

wrócone.
„Dlatego dziś widzę możność

nadejścia wojny z całkowitą jas-
nością tak samo, jak widziałem
możliwość wybuchu wojny przed
laty 22. ;

Jestem przekonany, że jedy-
nym środkiem zapobieżenia woj-
nie nad Pacyfikiem ze wszystkie-
mi nieobliczalnemi skutkami jej w
Azji i Europie — dziś jeszcze —
byłoby solidarne wystąpienie An-
glj, Francji i Stanów Zjednocze-
nych wobec Japonji. Celem takie-
go wystąpienia byłoby oświadcze-
nie, że wojna, jako środek popie-
rania interesów narodowych, jest
niedopuszczalna, że tak długo,
póki Japonja nie powróci na dro-
śę respektowania Paktu Ligi i
Paktu Kelloga, musi ona uledz
ostracyzmowi.

„„Nietylko w Rosji i w Italji,
lecz również w Jugosławii, w
Niemczech (z pewnemi zastrzeże-
niami) i w Polsce, antyliberalna
meteda rządzenia podkopuje to
wszystko, co uważane było za
demokratyczne podstawy „nówego
porządku” w świecie. Rosną obok
siebie  nieprzejednane  nacjona-
lizmy, obawa i ograniczenie, zro-
dzone z obaw rządzą narodami,
które powinny byłyby czuć się
bezpiecznymi i zdolnymi do współ-
pracy. Zły podział nadprodukcji
powoduje niedostatek i nędzę.
Rozgoryczenie i rozczarowanie
mogą stać się zwiastunami osta-
tecznego załamania się wszelkich
szlachetnych aspiracyj.

Czyż nie znajdzie się żaden
rząd, żaden naród, żaden czło-
wiek, który potrafiłby poprowa-
dzić narody po tej drodze, po
której chętnie poszłyby, gdyby
wiedziały «w jakim kierunku iść po
drodze, prowadzącej do dobrobytu
w świecie, zabezpieczonym od
wojny przez zbiorowe poczucie
odpowiedzialności za utrzymanie
pokoju.”

Znakomity publicysta angielski
widzi niebezpieczeństwo na. Da-
lekim Wschodzie, nie wymienia
jednak. bliższego niebezpieczeń-
stwa w samem sercu Europy środ-
kowej, rosnącego z dnia na dzień
w tempie zawrotnem właśnie
dzięki tem, że polityka Wielkiej
Brytanji, nastawiona na osłabienie
Francji, pozbawiona jest poczucia
oedpowiedzialności za: utrzymanie

pokoju w samej Europie i nie jest
zdolna do przewidywania skut-
ków dalszych swej polityki po-
kłażliwości wobec dążeń odweto-
wych Niemiec.

Psychologję tę znakomicie
charakteryzuje publicysta fran-
cuski Jaeques Bardoux nałamach
sierpniowego zeszyłu „Revue des
deux Mondes:

„Oparta na instynktach, na
dążeniu do swobody i trwałości
polityka angielska przypomina mi
wielkie drzewa wsi angielskiej.
Walczą one zwycięsko z burzą i
nie ulegają niszczącym wpływom
czasu. Zdumiewają widza potęgą
swych konarów. Wspaniałą zielo-
nością lśni kopuła ich wierzchoł-
ków. Z czasem zajmują one co:
raz większą przestrzeń ziemi, lecz
w cieniu swem nie znoszą nic
prócz krótkiej równej trawy po-
bliskich łąk*.

Lecz w swem dążeniu do zni-
szczenia najbliższej potęgi, potęgi
francuskiej zapominają mężowie
stanu Wielkiej Brytanji, że hodu-
dą niebezpieczeństwo stekroć gro-
Źniejsze, które wcześniej czy pó
žniej zwrócić się musi przeciwko
obecnym  protektorom Rzeszy
Niemieckiej.

szewizm —
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Żydostwo w starożytności. — Upadek cesarstwa

rzymskiego.—Żydzi a islam.—Walka żydów z cbrześci-
jańskiem średniowieczem.—Reformacja i wojny religij:
ne.—Żydzi a masonerja.—Rewolucja francuska.—Żydzi
a rozbiory Polski.—zydzi a zmartwychwstanie Polski.-—
Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

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
Jer>zolimskie 17 m. 5.

=”

przytacza sensacyjne plotki sze-
rzące się w Bukareszcie i Paryżu
na temat podróży wiceministra
Becka na Bałkany. Mówi się tam
o konferencji pułk. Becka z Tew-
fik Ruždi Bejem i... przymierzu
polsko-sowiecko-tureckiem.

Dużo pogłosek i plotek notu-
je też prasa niemiecka. „Czas”
tak je streszcza:

„Polska za zgodą Francji —
twierdzą dalej — była za przy-
jęciem jakiejś formułki kompro-
misowej w sprawie Besarabji, a
gdy Rumunja na tę kombinację
nie poszła zdecydowała się pod-
pisać pakt bez oglądania się na
Rumunję, w której zapanowało
takie rozgoryczenie z powodu
„opuszczania jej przez Polskę”,
że grożono wypowiedzeniem kon-
wencji wojskowej.
W Bukareszcie według tych

samych głosów—poczęto wracać
do koncepcji zbliżenia się do
Włoch, które mogłyby zapośred-
niczyć pomiędzy Sowietamia Ru-
munją, ale które wzamian za to
zażądały od niej deklaracji neu-
tralności na wypadek zbrojnego
konfliktu z Jugosławją. Tego wa-
runku wszakże Rumunja przyjąć
nie mogła, oznaczałby on rozbi-
cie małej koalicji i kompletną
izolację Rumunji wśród najbliž-
szych jej sąsiadów".

„Czas” ni: wspomina przy tej
okazji o podróży p. Becka, ale
nie ulega wątpliwości że pozo-
staje ona w związku z oziebie-
niem stosunków polsko - rumuń-

Bliskim prawdy jest zapewne
„Oberschlesische Kurier", który
donosi z Warszawy:

„Słychać, że wice - minister
Beck planuje w drodze powrotnej
dłuższy pobyt w Bukareszcie, by
móc konferować z politykami
rumuńskimi. W jakich ramach
obracać się będą te pertraktacje
łatwo odgadnąć. Odkąd stosunki
polsko- rumuńskie po podpisaniu
paktu z Rosją oziębiły się w spo-
sób widoczny, odpowiedzialnym
kierownikom naszej polityki za-
granicznej zdaje się bardzo leżeć
na sercu poprawa lodowatej
atmosfery. Tymczasem także w
Bukareszcie przeszło się do po-
rządku dziennego nad kwestją
paktu, gdyż zdecydowano się
uważać pakt Kelloga za wystar-
czającą gwarancjęzwłasnego bez-
pieczeństwa. W tych dniach zgło-
szono z urzędowej strony rumuń-
skiej gotowość podpisania paktu
nieagresji z Rosją, coprawda pod
warunkami, które Moskwa — jak
wiadomo, zasadniczo odrzuca i
które także w Warszawie nie
wywołały zadowolenia. A więc
być może, że p. Beck będzie
badał grunt „w tym kierunku i
nakłaniał Bukareszt do zmiany
dotychczasowego punktu  wi-
dzenia*.

Charakterystycznem dla na-
szych stosunków jest to, że nie
myśli się o poinformowaniu Sej-
mu o tych sprawach, a także p.
min. Zaleski nie wydaje się tu
odgrywać głównej roli.

 

PRZED UPADKIEM PROHIBICJI W AMERYCE.
Najlepsi znawcy Stanów Zjedno

czonych zapewniają, że zniesienie
prohibicji jest już tylko kwestją
czasu. Opór abstynentów potrafi
przewlec sprawę o rok, dwa może
nawet trzy, a to dzięki kontsytucji
amerykańskiej, którą zmienić nie-
łatwo. Ale większość obywateli
jest już przeciw prohibicji. Amery
kanie chcą pić. Dokładniej mó-
wiąc chcąc pić otwarcie, bo prze-
cież pili od chwili wprowadzenia
prohibicji w mniejszym lub więk-
szym stopnniu.

Przełom w poglądach społeczeń
stwa amerykańskiego nastąpił w
dwóch ostatnich latach. Jeszcze
w r. 1928 republikanin Hoover, o-
świadczający się dość stanowczo
przeciw  alkoholowi zwyciężył
ogromną większością demokratę
Smitha, gotowego do pewnych u-
stępstw na rzecz mokrych.
Pewnie, że zwycięstwo swe
zawdzięczał głównie innym czyn-
nikom, w _ pierwszym rzę-
dzie partji republikańskiej, ale w
każdym razie wtedy jeszcze Ame-
ryka chciała być „suchą'”.

Dziś jest zupełnie inaczej. Zwo
lennicy prohibicji są mniejszością,
Byłiby może jeszcze słabsi, śdyby
ich nie podtrzymywali... przemyt-
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Zpogranicza.
Zacięta walka z bandą przemytniczą.
Na cdcinku graniczaym Mar-

cińkańce w dniu wczorajszym o
świcie straż litewska stoczyła zażar-
tą walkę z bandą przemytniczą li-
czącą z górą 10 przemytników.
Po przeszło 20 minutowej strze-
laninie przemytnicy zdołali prze-
łamać łańcuch patroli ltewskich
i.zbiec w okoliczne lasy. Podczas
strzelaniny jeden ze strażników
tewskich został śmiertelnie po-

strzelony, zaś jeden z przemytni-
ków zabity.
W czasie utarczki przemytnicy

pozostawili 5 worków z najprzed-
niejszym tytoniem litewskim.

Jeden z przemytników salwu-
jąc się ucieczką na teren polski
wpadł w ręce naszej straży gra-
nicznej wraz z workiem towaru
pochodzącego z przemytu.

nicy alkoholu, słusznie obowiający
się, że w razie zniesienia prohibicji
utracą swój zyskowny zarobek.

Zwałcza się teraz prohibicję w
imię zasąd moralnych, ekonomicz-
nych, patrjotycznych. Z oczywistą
przesadą zrzuca się na karb pro-
bicji wszystkie nadużycia, oszust-
wa, przekupstwa, zbrodnie. Ona
też jest rzekomo przyczyną bezro-
bocia, ona nie pozwala skarbowi
Stanów pozbyć się deficytów bud
żetowych. W tem ostatniem twier |
dzeniu jest może najwięcej słuszno
ści. Obliczono, że podatek od wi-
na i piwa przyniósłby tyle, ile po-
trzeba do zrównoważenia budżetu.

W jaki sposób zostanie prohibi
cja zniesiona, jeszcze niewiadomo
Czy poszczególne stany otrzymają
swobodę w zabranianiu lub pozwa
laniu na sprzedaż alkoholu czy też
w całem państwie obowiązywać
będzie zasada, ża napój zawiera-
jący tyle a tyle procent alkoholu
nie jest napojem oszałamiającym?
To jedno wiadomo, že z prolubicją
jest źle. Zarówno republikanie jak
demokraci wypowiedzieli się na
swych kongresach za zmianą usta-
wy. Jedni z zastrzeżeniami, drudzy
znacznie wyraźniej, ale jedni i dru
dzy.

Ale nietylko o prohibicji mówić
się będzie podczas kampanji wybor
czej, nietylko pod tym kątem bę-
dą oceniani kandydaci na prezyden
ta. Poruszane będą zagadnienia
bezrobocia, rozbrojenia, polityki
celnej. Demokraci mają, jak się
zdaje, program o wiele „lepszy
niż republikanie. Obiecują zna-
cznie więcej. Zasiłki dla bezrobot
nych, ochrona na starość, reforma
banków, nawet upaństwowienie
niektórych gałęzi przemysłu — to
wszystko niesie na swym grzbiecie

demokratyczny „osioł*. Republi-
kanie, których symbolem jest słoń,
są partją raczej konserwatywną.
Ale i demokratów nie można uwa-
żać za radykałów. Żywioły kapita-
listyczne, które i w ich obozie od-
grywają poważną rolę nie pozwolą
im wejść na drogę eksperymentów
gospodarczych po ewentualnem
zwycięstwie.

Narazie szanse demokraty Ro-
osevelta są większe niż Hoovera.
Robi się podobno zakłady w stosun
ku 3 : 1 na korzyść Roosevelta.
Nie jest on obciążony odpowie-
dzialnością za obecny stan gospo-
darczy kraju, nie był zmuszony do
żadnych niepopularnych oszczęd-
ności czy też podatków. Ale mimo
to w listopadzie może zwyciężyć
Hoover. Jeśli nastąpi choć lekkie

ożywienie życia gospodarczego,
odzyska zaułanie wielu. Zresztą w
Ameryce rozstrzyga reklama. A
reklama kosztuje miljony. Otóż
tych miljonów będą mieć zapewne
więcej republikanie niż demokra-
ci. Będą lepiej zaopatrzeni w tę
niezbędną „amunicję wyborczą”,
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Wraženia przecietnego Francuza
Ukazała się niedawno spora

książka francuska o Polsce, która

będzie miała czytelników i we

Francji i w innych krajach, gdyż

książek o Polsce, szczególnieda-

jących opisy ogólne, a nie poli-

tyczne tylko rozważania, jest nie-

wiele.
— Louis Duffort, docteur es

lettres, L'autre „Pologne, Paris

1932, Editions de la Revue Mon-

diale, stron 421.
P. Louis Duffort był przez dłuż-

szy czas w Polsce i zwiedził różne

jej strony a przynajmniej główne

miasta. Ze wzmianek wynika, że

uczył języka francuskiego w ja-

* kiejś szkole średniej w Małopolsce

(str. 339)i że nie zna języka pol-

skiego (str. 23 i 236), ale zarazem
całość książki wskazuje, że dużo

widział, słyszał i starał się dowie-

dzieć. Lwią część opisów poświę-

ca nie polityce, statystyce i t. d.,
lecz obyczajowej stronie życia

polskiego, co też głównie zajmie
czytelnika zagranicznego, a czem
książka jego przypomina zarzuco-
ne już nieco w ostatnich czasach,
a często dawniej, wrażenia pod-

różnika z obcych krajów.
 

Polscy czytelnicy tej książki
będą niewątpliwie przedewszy-
stkiem podrażnieni wielu uwaga-
mi o naszych obyczajach. Niektóre
uogólnienia są poprostu niewy-
bredne: o mlaskaniu przy jedze-
niu (str. 37), o nieprawdopodob-
nym sposobie siedzenia przy stole
(str. 53), o wycieraniu nosa palca-
mi (str. 78)), o jedzeniu widelcem
prosto z półmiska (str. 90) i t. d.
Nawet zapisywanie takich rzeczy
w książce, a co więcej wyraźne
uogólnianie ich, jako osobliwości
polskich i tylko polskich, kłóci się
z naukowym stopniem i niewątpli-
wym zdrowym rozsądkiem pisarza,

Zresztą lubowanie się w wynaj-
dywaniu takich ujemnych osobli-
wości krajowców często mści się
na opisującym podróżniku. Można
śmiać się, będąc Francuzem, z na-
pisu np. sos bordeles (sauce bor-
delaise) i t. p., chociaż do zapisy-
wania w książkach istnieją za-
bawniejsze rzeczy w Polsce i we
Francji oraz Nawarze, ale nie trze-
ba się śmiać szalenie (de fou rire)
czytając u księgarza: repertuar,
lub na ogłoszeniu: Kino Vodewil,
(str. 75) bo doktor es lettres wy-
obrażający sobie, że te spolszczone
wyrazy powinny mieć pisownię
francuską, jest cokolwiek naiwny.
Nie trzeba naigrawać się, że w

Polsce nieznane jest używanie
pędzla do golenia (str. 37), bo ła-
two się przekonać, że do własne-
go użytku miewają także w Polsce
ten wynalazek i to od dość dawna,
a spotkać się można z Boa
czy rzeczywiście u  balwierza
lepszy jest i bezpieczniejszy wspól-
ny pędzel dla wszystkich, czy na-
tarcie wprost mydłem i ręką, któ-
rą pracownik w każdym razie do-
tyka swego gościa i którą stara
się mieć czystą. W Polsce mawia-
ją w takich wypadkach grzecznie,
że co kraj, to obyczaj.

Takich obyczajowych  prze-
jaskrawień w uogólnianiu lub nie-
porozumień jest w książce tej dość
dużo, a ponieważ każda taka
rzecz, napisana niezbyt lekko, wy-
łazi wołem, czytelnicy polscy bę-
dą zapewne mocno i nieraz słusz-

“nie podrażnieni.
Ale trzeba to przezwyciężyć.

P. Duffort sam uzasadnia gdzieś
— mimochodem w książce ten sposób

pisania, mówiąc: czytelnika obce-
$o zajmuje to czem kraj dany różni
się od jego kraju, a więc Francuz

— sam sobie wyobraża łatwo, że War
szawa ma coś w rodzaju Pól Eli-
zejskich, ale nie zdoła sobie wy-
obrazić, że mogą być ludzie z
lepszych kół wedle wyglądu, któ-
rzy nos w palce wycierają na wido
ku, a nikogo to nie razi (str. 187).
Cała rzecz w tem, że p. Duffort
przesadza, uogólniając tak, a myli
się, twierdząc, że to nikogo nie ra-
zi, czyli, zarzucając Polakom brak
zmysłu odcieni i miary (str. 349),
sam w tym względzie nie dorówny-
wa przeciętnemu Francuzowi, któ-
y ma dużo i jednego i drugiego.
est to raczej pewne niedociągnię-

cie” w umiejętności pisarskiej i
_ wskutek tego błąd w przedstawie-
niu rzeczy w właściwem cieniowa-
niu, a nie objaw złej woli lub uprze
dzenia, bo p. Duffort dużo naszych

rzeczy i właściwości szczerze i
chętnie chwali w ciągu swych opi-
sów. Dlatego nie trzeba ulec nie-
miłemu wrażeniu, które muszą wy-
wołać widoczne przejaskrawienia.

 

P. Duffort nie pisze, by szko-
dzić Polsce, nawet gdy w obrazie
przezeń tak obszernie namalowa-
nym wyglądamy za kraj zacofany,
w czem, jak sami wiemy najlepiej
jest niemało prawdy, trochę nie z
naszej, a trochę z naszej winy.

Gdy jest na Śląsku, drażni nas
zupełnie mylnem twierdzeniem,
że w Katowicach przeważa język
niemiecki, który zna, gdy nie zna
polskiego, lub śdy za główne dzien
niki śląskie uważa niemieckie, ale
mimo to stwierdza bez niedomó-
wień i szczegółowo to uzasadnia-

jąc:
— śląsk był zawsze polski, co dla

bezstronnego badacza nie przedstawia
cienia wątpliwości (str. 18).

Podobnie, po dokładnem przed-
stawieniu stanu rzeczy na Pomorzu
i w £ zw. korytarzu, mówi:

—Trzeba, aby Niemcy z tem się po-
śodzili. Korytarz słusznie przywrócił na-
rodowi polskiemu tę niezależność, której
pozbawiły go kolejne rozbiory. Niemcy
podpisały utworzenie tego korytarza.
Sprawa jest załatwiona. Czyż po wojnie,
którą Niemcy mieć chcieli, wydali i za-
częli, co jest prawdą udowodnioną, tak że
żadne kłamstwa tego nie zakryją, a któ-
rą przegrali, można sobie wyobrazić za-
chowanie przez Niemcy korytarza, który
nie dlatego jest polski, że go Polsce od-
dano, ale daleko bardziej dlatego, że
zawsze był zaludniony jedynie przez Po-
laków? Któż nie widzi, że gdyby nie było
korytarza polskiego, oddzielającego Pru-
sy Wschodnie od Niemiec, byłby korytarz
niemiecki, odcinający Polskę, państwo
trzydziestomiljonowe, od morza. Mówi się
że ten korytarz jest dziwolągiem geogra-
ficznym, ale czyż dla zadowolenia geogra-
ficznej symetrji miałoby się zmusić polską
ludność Pomorza do powrotu pod bat
niemiecki?... (str. 113 — 4). :

Również na Wileńszczyźnie,
mimo widocznej niechęci do zda-
rzeń z czasów zajęcia Wilna przez
gen. Żeligowskiego, stwierdzenie:
— W sprawie całkowicie polskiego

charakteru Wilna nie może być najmniej-
szej wątpliwości... Cała ludność mówi po
polsku... Jest ghetto żydowskie, są pisma
dla Białorusinów, ale nic tu nie mówi o
Litwie... Nie istnieje tu wogóle sprawa
Wilna... Wilno jest polskie, bardzo poi-
skie, a trzebaby tylko życzyć sobie, by
Polacy i Litwini, dla obopólnego dobra,
znaleźli sposób porozumienia się... (str.
255 — 7). ы т :

Wreszcie i we Lwowie o Malo-
polsce Wschodniej: :
— Rusini mają wszelkie swobody,

które można pogodzić z minimum lojalno-
ści wobec państwa, choćby takiej na po-
kaz, bo w rzeczywistości ukraińcy są u-
stawicznie podburzani przez wichrzycie-
li... (str. 314). :

Jest zatem rzeczą jasną, že p.
Duffort, który nie szczędzi nam
zarzutów, gdzie jest coś do zarzu-
cenia, lub nawet przytyków, roz-
ważając wszystko dokładnie, wi-
dzi słuszność po stronie polskiej
we wszystkich sprawach politycz-
nych, o które jesteśmy ustawicznie
zaczepiani w świecie wbrew praw-
dzie i słuszności.

 

Skoro zaś p. Duffort wszystko,
co mówi, mówi z przekonania, mo-
że nawet pożytecznie będzie, po-
mijając różne zarzuty drażniące i
ujęte przesadnie, zastanowić się
nad niejednym zarzutem znacznie
poważniejszym, niż o opieranie
łokcia o stół przy jedzeniu, a bodaj
słusznym.

Gdy słyszymy o ubezwładnia-
jącej gadatliwości polskiej bez tre-
ści (str. 10 i 206), co jest właściwo-
ścią nie wszystkich okolic Polski,
ale napewno niektórych, albo o
stałem niedbalstwie w wykonaniu
(str. 23), co jest naszą dość po-
wszechną właściwością narodową,
albo o skłonności do pouczania in-
nych, gdy przydałoby się naucze-
nie się niejednego (str. 29), co rów-
nież u nas paczy powagę życia,
albo o powierzchowności w myśle-
niu i działaniu (str. 35 i 228), albo
o przesadnem zadowoleniu z siebie
i braniu tego, czego się chce, za to,
co jest (str. 242), czyż nie czujemy
tu nie zgryźliwości nieprzyjaciela,
który chce nam dokuczyć, ale tro-
ski przyjaciela, który rzetelnie do-
tarł do przyczyn i uważa za swój
obowiązek powiedzieć, co myśli
naprawdę, zamiast chwalić zdaw-
kowo.

Książka p. Duffort'a jest często
niemiła w ocenach i zarzutach,
które zresztą raczej pisarzowi
szkodzą niż opisywanym, ale nie
gniewajmy się na takie książki, bo
kto wie, czy same pochwały nie są
gorsze.

Stanisław Stroński.

 

Oblicze wojny.
Wybitny pisarz niemiecki i pa-

cyfista, Arnold Zweig ogłosił na-
 stępujące „pokłosie" wojny świa-
- towej.

„W wojnie Światowej padło
razem 11 miljonów zdrowych,

" młodych ludzi, a więc cyfra, któ-
-  ra—bez miljonag— równa się wy-

_ trzebieniu wszystkich mieszkań:
ców państw skandynawskich: Da-

_nji, Szwecji i Norwegji. W wojnie
tej powołano pod broń łącznie

_ 67 miljonów ludzi, których oder-
wano od pokojowej lch pracy;
stanowi to straszliwie potężny od-
setek. Trumny ludzi, którzy padli
w wojnie, ustawione w szareg o-
bok siebie, zasłałyby całą drogę
z Paryża do Władywostoku. Do-
dać należy do tego 8 miljonów
kalek, z których na Niemcy na-

kład przypada 28,600 ludzi o
lwa ramieniu, 44,100 ludzi o

=
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jednej nodze i 10,250 ludzi nie-
widomych i 5000 ludzi, którzy po-
stradali zmysły.

Co się tyczy szkód materjal-
nych, to we Francji samej na-
przykład zniszczono 741,883 do-
my: 37 miljonów hektarów zie-
mi. Pamiętać trzeba przytem, że
olbrzymie miasta europejskie nie
posiadają przeciętnie więcej nad
30,000 domów, a grunty uprawne
całych państw zniszczenie takie
zachwaściłoby na całe lata".

I wobec takiego bezprzykła-
dnego zniszczenia Niemcy nietyl-
ko mają czelność niepłacić za
wyrządzone przez siebie szkody,
ale wszelkiemi siłami prą do no-
wej wojny.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

DZIENNIKMILENSKI

© prasy.
Egzamin.

„Myśl Narodowa* drukuje od
szeregu numerów dłuższe studjum
prof. Tarnowskiego poświęcone
rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Przy-
taczamy poniżej ustęp z części
końcowej artykułu:

„Jeżeli zgłębiamy te dzieje samym
rozumem, jeżeli na zimno zestawiamy ich
bilans, będzie on z tem wszystkiem
smutny: Pokój ryski daje nam granice
o wiele skromniejsze, niż były do uzyska-
nia w zimie. Nie dostajemy ani Kamień-
ca Podolskiego ani Mińska. Straciliśmy
około 200 tysięcy ludzi. Trzecia część
kraju wygląda, jak po przejściu szarań-
czy. Zadłużyliśmy się poważnie we Fran-
cji i gdzieindziej. Rada ambasadorów
rozstrzygnęła niekorzystnie dla nas spra-
wę Śląska Cieszyńskiego. Przegraliśmy
plebiscyt na Mazurach i Warmji. An-
ślja przeparła oddanie nadzoru nad por-
tem gdańskim specjalnej radzie, a przecie
traktat wersalski zapewniał nam używa-
nie tego portu kez zastrzeżeń...

Wszystko to prawda. A przecie, gdy
spojrzymy na te same wypadki przez
pryzmat uczucia, przedstawią się nam
zgoła inaczej. Epopeja bohaterskiego
boju pod Warszawą przenika nasze ser-
ca radosną dumą. Otrzymaliśmy niepo-
dległość dzięki sytuacji dziejowej i mą-
drej dyplomacji. Wprawdzie lała się
krew nasza w szeregach obu stron wal-
czących — ale te wysiłki równoważyły
się choćby dlatego, że były po obu stro-
nach. Może więc Opatrzność zesłała nam
ciężką próbę roku 1920, abyśmy zrozu-
mieli, że bez ofiary niema wolności, że
naród, który chce żyć, miusi okazać się
gotowym na śmierć.

„Bo ty nie myśl, że z anioły
Tylko Boża myśl przychodzi,
Czasem Bóg ją we krwi rodzi,
Czasem rzuca przez Mogoly..."

— mówi Słowacki. Nic nie usprawie-
dliwi błędnej koncepcji politycznej, któ-
ra zmusi nas do zwycięstwa pod War-
szawą. Ale Opatrzność tak urządziła
umyślnie, abyśmy zapłacili za wolność —
bo na świecie nic za darmo. Może
Opatrzność zażądała od narodu egza-
minu...

A naród zdał go świetnie.”

Zanik poczucia państwowości.

„Krakowski „Głos Narodu* pisze
w związku z przemówieniem p. W.
Sławka wygłoszonem na zjezdzie
legjonowym w Gdyni:

„W przemówieniu prezesa klubu B.B.
było znamienne przedewszystkiem to, że
pominął w niem zupełnie współczesną
rzeczywistość polską, a mówił wyłącznie
o przyszłości. Nie bawiąc się w przewi-
dywania, jak się ułoży ta przyszłość,
oświadczył pułk. Sławek, że „w społe-
czeństwie, które tyle lat było przez nie-
wolę deprawowane, wysuwają się ponad
wszystkie inne dwa zagadnienia: po
pierwsze potrzeba dumy narodowej i am-
bicji państwowej, tak nierozłącznie zwią-
zanych z poczuciem honoru osobistego,
po drugie — chęć i gotowość społeczeń-
stwa układania własnemi rękami cegie-

łek pod budowę wielkiej własnej oj-
czyzny”.

"Zgadzamy się z pułk. Sławkiem, że
oba te zagadnienia posiadają dla przy-
szłości Polski pierwszorzędne znaczenie,
ale nie uwierzylibyśmy nigdy, gdyby nas
przekonywano, że właśnie system sana-
cyjny sprzyja rozwojowi „dumy narodo-
wej i ambicjii państwowej”, oraz umacnia
„chęć i gotowość” do czynnej i ofiarnej
współpracy nad budową wielkości oj-
czyzny. Nie chcemy zbyt szeroko roz-
wodzić się na ten temat i uzasadniać
nasze krytyczne stanowisko, bo nawet
objektywnie ku teum niema w tej chwili
odpowiednich warunków, ale musimy
stwierdzić, co zresztą jest jasne dla każ-
dego, kto umie patrzeć trzeźwo na ota-
czającą go rzeczywistość, że poczucie
państwowości w okresie pomajowym jak-
gdyby uległo zahamowaniu. Najlepszą
szkołą państwowości jest współudział
całego narodu w pracy politycznej. Gdy
ten współudział jest zredukowany do mi-
nimum, gdy głos decydujący w sprawach
państwowych należy do bliżej nieokreślo-
nej „elity”, a naród, wszystkie jego war-
stwy, spycha się w cień i tłumi się nawet
najsłabsze objawy samodzielności, rezul-
tat tego nie może być inny, jak zanik
państwowości.

Czy Niemcy praśną wojny?

Czy masy niemieckie pragną
wojny?

Czy państwo niemieckie ma
możność prowadzenia jej obecnie?

Takie pytanie stawia „Kurjer
Warszawski” i odpowiada słowami
publicysty francuskiego d'Ormes-
sona: nie.

„Ale inna rzecz jest chcieć wybuchu
wojny, a inna rzecz — rzucić się w
wojnę, Otóż kto może nam powiedzieć,
do jakich nierozsądnych odruchów zdol-
ny jest naród, którego jedna połowa
(łącznie z młodzieżą, co jest okoliczno-
ścią obciążającą) nie jest już poddana
żadnej dyscyplinie, a druga, jeszcze zdro-
wa, okazuje się zdezorjentowaną i bez-
sliną. Taki jest pierwszy motyw nie-
pokoju.

Drugi jest następujący. Niemcy są
dziś w rękach wodzów wojskowych.
Duch tych wodzów jest taki sam, jak
ich poprzedników przed wojną. Dla nich
wojna pozostaje jedynym środkiem wy-
chodzenia z impasse'ów i rozstrzygania
konfliktów. Uważają oni wojnę za od-
wieczne prawo ludzkości, a nawet za
swój honor.

W. stanie utraty równowagi i roz-
dwojenia, w jakiem znajduje się świat,
kto wie, czy tym ludziom wojna nie wy-
daje się jedynem rozwiązaniem, korzyst-
nem dla ich kraju? Niemiec jest graczem.
Rozumując według tej logiki zwierzęcej,
trzeba sobie powiedzieć, że jeśli kama-
rylla wojskowa miała w r. 1914 dziesięć
zmyślonych racji, aby pchać Niemcy do
wojny, to dziś posiada ich tysiąc. Można
tedy utrzymywać, bez obawy błędu, że
wodzowie militarni Niemiec przygotowu-
ją instrument wojenny niemiecki, nie-
tylko dlatego, że jest to ich zawód, lecz
również dlatego, że jest to ich plan.

 

Konsekracja biskupia w kościele
św. Kazimierza.

W dniu wczorajszym, w go-
dzinach porannych, w kościele
św. Kazimierza odbyła się uroczy-
sta konsekracja J. Eks. ks. bisku-
pa—Nominata Pińskiego Kazimie-
rza Bukraby.

Na parę godzin przed konse-
kracją poczęły zbierać się tłumy,
zapełniając placyk przed kościo-
łem, chodnik i część ulicy Wiel-
kiej.

kościoł udekorowano, a ołtarz
główny i Serca Jezusowego przy-
brane zostały kwiatami:

Na uroczystość tę przybyli J.
E. ks. Arcybiskup—Metropolita
Wileński Romuald Jałbrzykowski,
w ołoczeniu duchowieństwa, przed-
stawicieli Kapituły wileńskiej, Ka-
pituła pińska w składzie księży:
prałata Witolda Iwickiego, prałata
Nikodema Tarasewicza, prałata
Zelby, kanonika Moniuszki, kano-
nika Szczerbickiego, kanonika Mi»
cewicza, prałata Wasilewskiegoi
kanonika honorowego ks. Zoląd-
kowskiego.

Delegacja diecezjan pińskich
w składzie hr. J. Jundziłła Baliń-
skiego, prezydenta Pińska p. Pio-
tra Olewińskiego, prezesa Izby
Rzemieślniczej w Brześciu nad
Bugiem p. Pietkiewicza, wlošcia-
nina Jaua Sawocha i innych.
W uroczystościach wzięła u-

dział rodzina Nominata: matka p.
Zofja Bukrabina, bratowa p. Ma-
rja Bukrabina oraz bracia: Józef,
Piotr i Stanisław.

Również w uroczystościach
tych więli gremjalny udział przed-
stawiciele władz: p. p. Marszałek
Senatu Władysław Raczkiewicz,
wojewoda wileński Zygmunt Becz-
kowicz, wicewojewoda Jankow-
ski, wiceminister W. R. i O.P.
ks, prof. Zongołłowicz, prezes O-
kręgowej Dyrekcji P. K. P. p. inż.
Falkowski, starosta Grodzki p.
Kowalski, prorektor Uniwersytetu
Stefana Batorego ks. prof. Cze-
sław Falkowski, wiceprezes Para-
fianowicz, komendant policji p.
lzydorezyk, naczelnicy poszcze-
gólnych wydziałów Wojewódzkie-
go (rzędu Wileńskiego, przed
stawiciele  Kuratorjum,  samo-
ządu wileńskiego, prezes Sądu
Apelacyjnego w Pińsku p. Bob-
kowski, naczelnik Wydziału Zdro-
wia w Brześciu nad Bugiem p.
Zarowski, prezes Izby Sskarbowej
w Lublinie p. Grabski, przedsta-
wiciele Archidiecezjalnego Insty-
tutu Fikcji Katolickiej i inni.

Tłumy wiernych dopełniały ca-
łość.

O godz. 9 m. 30 rano przybył
do kościoła J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita Edward baron Ropp,
J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
Wileński Romuald Jałbrzykowski
w towarzystwie Ich Eks. ks. bisku-
pa Sufragana wileńskiego Kazimie-
rza Michalkiewicza i ks. biskupa

Rancana, ryskiego.
Na początku uroczystości kon-

sekrator J. E. ks. Arcybiskup Ed-
ward Kopp usiadł na faldsystor-
jum przed ołtarzem, przed nim
usiadł Nominat, mając po obu
stronach asystentów: Ich Eks. ks.
biskupa Michalkiewicza i ks. bi-
skupa Rancena.

Z kolei jeden z kapłanów od-
czytuje brewe papieską. Poczem
elekt złożył na klęczkach przy-
sięgę Ojcu Swiętemu i Košcio-
łowi.

Po złożeniu przez J. E. ks. bi-
skupa Bukrabę wyznania wiary,
przystępują obaj J. E. ;ks. Frcy-
biskup Ropp i J. E. ks. Biskup
Bukraba do odprawiania Mszy
Sw., którą wspólnie odprawiają
do Confiteor włącznie.

Poczem elekt udał się do swe-
go ołtarza Najświętszego Serca
Jezusowego, gdzie przy pomocy
asystentów włożył krzyż i stulę
po biskupiemu; tunicellę, dalma-
tykę, ornat i manipularz i przy-
stąpił do odprawiania Mszy Św.

Przed Ewangelją jednak od-
chodzi od swego ołtarza i w to-
warzystwie asystentów udaje się
do ołtarza konsekratora, ten po
przemówieniu rozpoczyna litanję
do Wszystkich Swiętych.

Podczas czytania litanji J. E.
ks. biskup Bukraba leży krzy-
żem.

W tymże czasie konsekrator
czyni nad nim znaki kszyża św,,
a po litanji dotykają mu do ra-
mion i głowy mszał.

Biskupi wkładają ręce na Elek-
ta poczem odbyło się namaszcze-
nie głowy i rąk Elekta chryzmem

Konsekrator poświęcił pastorał,
a następnie wręczył elektowi in-
sygnia godności biskupiej: pier-
ścień, krzyż, dalmatykę i pastorał.

Ponownie Nominat ks. Bukraba
udaje się do swego ołtarza i od-
prawia Mszę Św. w dalszym ciągu.
W tymże czasie bracia nowego

biskupa składają symboliczne da-
ry — chłeb i wino — z herbami
konsekratora i elekta. Dary te
elekt wręcza J. E. ks. Arcybisku-
powi Roppowi, poczem razem od-
prawiają Mszę Św. przy 'głównym
ołtarzu, gdzie też konsekrator
udzielił elektowi Komunję Św.

Po benedykcji końcowej kon-
sekrator usiadł i włożył infułę,
poświęconą elektowi; podczas te-
50 włożono mu rękawiczki, a na-
stępnie sadzają go z pastorałem
przed ołtarzem w: miejscu, gdzie
siedział konsekrator.

Następnie elekt udzielił zebra-
nemu ludowi błogosławieństwa.

Ostatnią ewangelję elekt od-
prawił przy swoim ołtarzu.
Po skończonych uroczystościach

opróżniasię, kościół. :

KARTKI Z RADOSNEJ TWÓRCZOŚCI.
Radosne wyrzucanie pieniędzy publicznych.

Pod tytułem „Najkosztowniejsza
książka polska — pracą dyletanta”,
zamieszcza „Polonia“  następującą
sensacyjną wiadomość o tem, jak po-
wstała książka Tad. Katelbacha
„Niemcy współczesne wobec zagad-
mień narodowościowych* i za jaką
cenę wydana została nakładem In-
stytutu Badań Narodowościowych w
Warszawie, oczywiście ze środków
ublicznych,

awiący od 5 lat w Berlinie
okolicznościowy dziennikarz sana-
cyjny, niejaki Tadeusz Katelbach,
uchodzi w swojem własnem mnie-
maniu za znawcę zagadnieńmniej-
szościowych. Ambicja jego dą-
żyła do uwiecznienia swojego na-
zwiska przez ogłoszenie drukiem
jakiejś większej pracy publicy-
stycznej, któraby zarówno rozmia-
rem jak i ciężarem gatunkowym,
przewyższała ramy dotychczas pi-
sywanych artykułów prasowych.
Pozbierał zatem swoje wydruko-
wane i pominięte artykuły, jakie
kiedykolwiek žalias aaa sto-
łach i w koszach redakcyjnych,
uporządkował wzorowo kopje ma-
nuskryptów  odczytowych, przy
których lekturze słuchacze zasy-
piali, i rzucił na rynek czytelniczy
książkę, ubraną w poważny poli-
tyczny tytuł.

Jako wierny przedstawiciel sy-
stemu zarobkowego etatyzmu, nie
usiłował bynajmniej swojego dzie-
ła ulokować normalnym trybem
u prywatnego nakładcy. Žgėry
przewidział, że jego wypracowanie
nie znajdzie nietylko nakładcy,
skłonnego do wyrzucenia pienię-
dzy przez okno, lecz wątpił rów-
nież, czy znajdą się czytelnicy go-
towi do czytania tego mozolnego
elaboratu „mniejszościowego spe-
ca". Dlatego odrazu trafił do In-
stytutu Badań Narodowościowych
wWarszawie, organizacji nauko-
wej, korzystającej z funduszów pu-
blicznych, która wprawdzie po-
czątkowo broniła się przeciwko
obarczeniu jej reputacji i obciąże-
niu jej rachunku wydaniem dzieła,
pozbawionego pierwiastków nau-
kowego badania i pogłębienia
omawianego zagadnienia, w końcu
jednak w następstwie bardzo ru-
chliwych osobistych zabiegów au-
tora i poruszenia przezeń rozmai-
tych protekcyjnych sprężyn, zde-
cydowała się na wypuszczenie na
rynekpracy, zasługującej na mia-
no najkosztowniejszej książki pol-
skiej,
Kosztowność tej książki nie

wyraża się bowiem bynajmniej
tylko w zużyciu papieru i robo-
ciźnie drukarskiej, Taka jej cha-
rakterystyka uzasadniona jest su-
mą świadczeń materjalnych, ode-
branych przez autora w ciągu
jego 5-letniego pobytu w Niem-
czech, ocenianą na okrągłą i ро-
kažną sumę 250.000 złotych. Za
tę cenę prezentuje nam Instytut
Badań Narodowościowych owoce
pięcioletnich obserwacyj w po-
staci mizernej i pozbawionej
wszelkiej wartości pracy dyle-
tanta.

5 Książka jest stekiem źle zesta-
wionych komplikacyj i rażących
nieścisłości. Pierwszy teoretyczny
rozdział, ustalający definicję poję-
cia narodu jest jakby żywcem od:
pisany z encyklopedji lub podręcz-

Метсу i Litwa po wyroku faskim.
Zwycięstwo Litwy w konflikcie

kłajpedzkim wywołało oburzenie
prasy  krėlewieckiej przeciwko
„niesprawiedliwości* _ Trybunału
Haskiego. „Koenigsberger Allg.
Zeitung“ (Nr. 375) uważa wyrok
za nowy kielich goryczy, którą
Niemcy muszą wypić. Pismo przy-
znaje, że Litwini odnieśli zwycię-
stwo i mają teraz w  Kłajpedzie
niezwiązane ręce. Jest to, zda-
niem pisma, drugi z rzędu cios,
jaki Niemcy odniosły w ostatnich
czasach (pierwszy to zawarcie pa-
ktu polsko-sowieckiego) w dzie-
dzinie „polityki wschodniej". Rze-
sza Niemiecka winna wyciągnąć
z tego wyroku naukę: 1) zrewi-
dować swój stosunek do sądo-
wnictwa międzynarodowego jak
i do wszystkich międzynarodo-
wych tworów, 2) uaktywnić swoją
politykę zagraniczną.

Demokratyczna „Koenigsber-
ger Hartungsche Zeitung” (Nr.
374 i 375) stara się wykazać, że
Litwa odniosła w Hadze tylko
częściowe zwycięstwo. Zdaniem
pisma, w stosunkach między Li-
twą i Niemcami nie zajdą więk-
sze zmiany, ponieważ Litwie za-
leży na rynku niemieckim. (Zap.)
(SEPESKTWTABKATRTURYOTWODOGC

Dziś o godz. 8 rano odprawio-
ne zostanie w Ostrej Bramie na-
bożeństwo, w którem udział we-
zmą Ich Eks. ks. biskupi.

Najprawdopodobniej J. E, ks.
arcybiskup Ropp i J. E. ks. biskup
Rancan w dniu dzisiejszym opu-
szczą Wilno.

Również w dniu dzisiejszym
opuści nasze miasto część gości,
przybyłych na uroczystości konse-
kracyjne.

J. E. ks. Bukraba opuszcza
Wilno dopiero we wtorek.

Z Wilna biskup Bukraba uda
się do Nowogródka, skąd w dniu
28 b. m. do Pińska, w dniu 8 wrze-
śnia do Kodnia i 14 września do
Brześcia, gdzie dokona poświęce-
nia kaplicy.

W. międzyczasie J. E. ks. bi-
skup. będzie w Warszawie,

nika nauki o państwie. W dal-
szych rozdziałach widoczną jest
skrzętność robienia wycinków ga-
zetowych i cytowania ich, czasem
dla odmiany z przytoczeniem źró-
dła. Ani jednej myśli własnej, ani
jednego dociekania lub konkluzji
myślowej, żadnych wyników włas-
nych badań, na każdym kroku
mniej lub więcej zręczne kompila-
cyjne zestawienie, podlane od cza-
su do czasu sosem własnego, nie-
miarodajnego zupełnie zapatry-
wania. W przesadnej tendencji do
spokoju i naukowej powagi pracy,
autor zredukował swoje osobiste
„ja” do minimum. Inni mówią za
niego, on tylko... reprodukuje.
Uprzystępnia nam niemiecki punkt
widzenia na zagadnienie mniej-
szości, ale nie wskazuje zupełnie,
do jakiego stopnia instrument ten
stał się czynnym atutem taktycz-
nym  olicjalnej polityki niemiec-
kiej. Treść 402 stronicowej książ-
ki nie pokrywa się w żadnym pra-
wie odeinku z jej tytułem. Jak się
zachowują współczesne Niemcy
wobec zagadnień narodowościo-
wych? Na to pytanie autor nie
udzielił żadnej odpowiedzi, żadne-
$o poparteśo dowodami wyjaśnie-
nia arkanów niemieckiej polityki

mniejszościowej, pozostawiając
wyciągnięcie odpowiednich kon-
kluzji samemu czytelnikowi,

Praca bez żadnej wartości.
DOC"OSATTSIRT>TAMERWEA„DS.TEORIE TWE

SZKICE | OBRAZKI
WIEJSKIE ROZKOSZE.

Jutro święto — powiada żona Pro-
kopa i na wieś pojadę pod względem od-
poczynku i wytchnienia.

Prokop poprawił się w fotelu jak ry-
cerz przed turniejem,
— Jak jedzićsz to wiedz, że sama,

ewentualnie z dziecięciem, ja bowiem w
domu zostaję dla odpoczynku.
— W mieście siedzisz i atmosierę

biurową wdychasz, a do domu przycho-
dzisz i spać ci się chce, co z ciebie za
mąż,

Małż jesteś bezkształtny, a wieś po-
stawi cię na nogi.

Ale Prokop nie pojechał.
Uparł się, spodnie do pieca schował

i żona go na wieś wziąć nijak niemogła.
Pojechała sama z dzieciakiem.
Prokop odetchnął.
Kawę sam sobie zrobił, dwa jajka ze

sklepiku pożarł i na kanapie położył się
z książką.

Lubił bowiem poezje...
Zjadł obiad w restauracji, do cukie-

renki na muzykę poszedł i znów do domu
powrócił, żony z dzieciakiem oczekując.

Jakoś nie wracała.
Prokop na zegar popatrzył. — Dzie-.

wiąta,
Pociąg o ósmej trzydzieści przycho-

dził ze,wsi ostatni.
Lada chwila żona przytlamsi się do

domu.
Wybiło półdodziesiątej.
A jej niema.

Prokop cherbaty zagotował, rumianku
zaśrzał, rozebrał się i poezję w łóżku
czytał.

Sielanki wiejskie.
Wiadomo jak to poety piszą.
O to krowy na zielonej łące, a to bła-

watki, kwiatki, struga i wioskadługa...
Mleczko, słoneczko, ułan, dziewczy-

na, wójta gadzina,

No rozkosz!

Prokop zachwycał się wsią w poezji
i na zegar spojrzał,

Jedenasta!
A baby ani śladu.
Widoczno wsią się rozkoszują i na

noc zostali.
Bo noce wiejskie — anielskie.
Gdzieś tam pieski i księżyc niebieski,

i żaby i wiejskie baby.
Prokop światło zgasił i zasnął.
Rano budzi się. Patrzy w łóżko baby

ani śladu,
Hal! źlel
Wilkowie ich pożarły, czy co?
Prokop poszedł do biura.
Zasiadł przy stoliku i niespokojny

był bardzo,
Aż tu w południe dzwonek w telefo-

nie.

— Taki, a taki Prokop, pracuje u was?
—Pracuje, a kto pyta?

—Policja! prosić do telefonu.
Poprosili Prokopa.
— Tu panie niewiastę jakąś przywie-

ziono i dzieciaka.
Powiadają się być pańską rodziną,

chodź pan tu celem konfrontacji,

Zemdliło Prokopa, ale poszedł.
Wchodzi do cyrkułu.

Starszy wypytuje co i jak i do klatki
fo prowadzi.

A w klatce Boże zachowaj żona jego
i dzieciuk.

Ale jakie.
W gałganach i widoczno że pobite,

bo żona sine jak gdyby oko ma, a dzieci-
na jak wściekła włosy ma zmierzwione i
coś dziko spogląda.

— Żono co tobiel!
— Na weselu sielskim — powiada —

byłam, do cna mnie z szat obdarli i gę-
bulkę nabili, popiwszy się.
— A Dziubdziuś?!
— O biedna dziecina. Jabłka suro-

wego nażarł się i coś go sparło, a wiej-
skie bachury łeb mu obdarli i jeszcze no-
żem rżnąć zamiar mieli. Dopiero obroni-
łam,

 

—Boże poratuj.

Dzisiaj Prokopowa wody Gulardowej |
w aptece kupiła i oko kuruje, a dziecia-
kowi fajerki na brzuch kładą.

A Prokop poezją wiejską się delektu-
je co wieczór i bardzo wieś lubi.

Ale w książkach...
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KRONIKA.
Nowelizacja funduszu drogowego.

Państwowy fundusz drogowy,
który w ciągu jednego roku tak
znakomicie przyczynił się do za-
hamowania motoryzacji kraju, zo-
stanie wkrótce  znowelizowany.
Ministerstwo komunikacji opraco-
wało zmiany, które gruntownie
reorganizują technikę obciążenia
na rzecz funduszu. Przedewszyst-
kiem zostaje bardzo obniżona o-
płata stała, która zamiast dotych-
czasowych około 40 zł, będzie

wynosić 10 zł. rocznie od ka-
żdych 100 kg. wagi samochodu,
powiększająca się o 25 proc. dla
pojazdów na kołach z pełnemi
obręczami gumowemi i o 100
proc.—na kołach z obręczami że-
laznemi.

Zamiast dotychczasowych o-
płat do ceny biletów wprowadza
się stałą opłatę raczną od każde-
go miejsca w pojeździe, przezna-
czonego dla pasażera w wysoko-
Ści: na linjach przewozowych do
30 km.—100 zł; od 30 od 50 km
— 150 zł; od 50 do 100 km —

180 zł; ed 100 do 150 km—200 zł.
i powyżej 150 km—250 zł.

Od pojazdów mechanicznych
i konnych używanych do zarob=
kowego przewozu towarów, za-
miast dotychczasowych 3 gr. od
tonno-kilometra, będzie się po-
bierać: od pojazdów mechanicz-
nych 150 zł. od tonny nośności,
do pojazdów konnych—90 zł. od
tonny. Opłacie tej będą podlegać
również pojazdy mechaniczne i
„konne używane przez przedsię-
biorstwa przemysłowe i handlowe
do przewozu własnych towarów
w celach ich zbytu.

Nadto projekt ustawy przewi-
duje opodatkowanie na rzecz fun-
duszu benzyny i gazoliny w wy-
sokości 20 gr. od 1 litra oraz
benzolu i mieszanek w wysckości
18 gr. od 1 litre. Pierwsze dwie
opłaty będą wymieniać nadal wła-
dze samorządowe, dodatek zaś
do podatku od olejów mineral-
nych władze skarbowe.

Rozwój hurtków Białor. T-wa „Szkoła”
czyli nowa Hromada.

W r. 1930 zostali aresztowani
członkowie zarządu głównego Bia-
łoruskiego Towarzystwa „Szkoła”

Zlikwidowane przez władze
hurtki miały około 3 tys. członków

Najlepiej pracują hurtki w pow.

DZIENNIK WILEŃSKI

Ruch spółdzielczy,
a kupiectwo polskie.

Z kół

sunku spółdzielczości do kupiectwa
spółdzielczych otrzymujemy poniższe oświetlenie sto-

polskiego, — któremi dzielimy

się z naszymi czytelnikami,

Kupiectwo polskie, kupieckie
organizacje zawodowe i prasa nie-
tylko nie okazuje ruchowi spół-
dzielczemu należytej życzliwości,
lecz częstokroć występują prze-
ciwko niemu. Kupiectwo widzi w
spółdzielczości _ niebezpiecznego
dla siebie konkurenta, widzi w nie-
małym stopniu sprawcę swych nie-
powodzeń życiowych, swej ciężkiej
sytuacji. Im większe trudności, a
nieraz klęski przeżywa handel,
tem częściej wysuwa żale pod ad-
resem organizacyj spółdzielczych
i tem silniej podkreśla przywileje
podatkowe, jakie państwo wobec
spółdzielczości stosuje, uważając
je za czynnik, utrudniający ku-
piectwu prywatnemu utrzymanie
się na powierzchni powodzenia.

Śmiemy twierdzić zaraz na
wstępie, iż stanowisko kupiectwa
w tym wzlędzie jest wielkiem nie-
porozumieniem, które niejedno-
krotnie usiłowali rozwiać kierow-
nicy ruchu spółdzielczego. W szcze
gólności wiele uwagi i tęgiej argu-
mentacji poświęcił temu zagadnie-
niu prezes Unji Zw. Spółdz. w Pol-
sce ks. prałat Adamski, (obecny
biskup śląski) zwłaszcza w swych
przemówieniach na  Sejmikach

widualne warsztaty pracy, pomna-
żając prywatną własność i starając
się powiększyć liczbę osób posia-
dających. W szczególności zaś
kierunek Unji otacza pomocą pol-
ski stan średni w miastach, polskie
kupiectwo, które garnie się do ban
ków spółdzielczych Unji i znajduje
w nich wydatną pomoc kredyto-
wą, a w niejednym wypadku stwa-
rza dla swoich własnych potrzeb
spółdzielcze hurtownie, korzysta-
jące z praw i przywilejów takich
samych, jak i inne spółdzielnie.

Zdajemy sobie wszakże spra-
wę, iż główną pretensję kupiectwa
stanowią ulgi podatkowe, stoso-
wane przez państwo do spółdziel-
ni, Mamy to przekonanie i daliśmy
mu na wstępie artykułu wyraz, iż
kupiectwo nasze, nękane wyjątko-
wemi dziś przeciwnościami losu,
szuka za wszelką cenę winnego,
lecz szuka nie tam, gdzie go zna-
leźć może.

Bo co do ulg podatkowych —
jakże ta sprawa wygląda z finan-
sowego punktu widzenia?

Bardzo trafnie i słusznie podno-
si ks. prałat Adamski w swej
książce „Unja Związków Spół-
dzielczych w Polsce”, iż państwo,

Cel i zadanie sokolstwa.
„Jesteśmy'. Rok 1910, a wnet

potem jakże szybko potoczył się
wicher dziejów. Oto staje żelazna
karpacka brygada Hallera, idą w
bój legjony polskie, — a w nich
kto? Sokoli, sokoli, sokoli. Oto
grzmią w Warszawie ostatnie
strzały, uchodzących w r. 1915
przed Niemcami moskali, straż w
stolicy obejmuje milicja obywatel-
ska, — a w niej kto? Sokoli, so-
koli.. Oto na polach Francji
tworzy się błękitna armja Hallera
i Sokół amerykańskiej polonji śle
do niej zgórą 10.000 żołnierza.
Oto sierpień roku 1918 — zjazd
„okręgowy poznańskiego Sokoła
rzuca w twarz żandarmom nie-
mieckim: „Nie damy ziemi, skąd
nasz ród..* A wnet potem listo-
pad — Sokoli formują straż bez-
pieczeństwa i już nadchodzi dzień
27 grudnia — dzień zwycięstwa.
MW obronie Lwowa bierze udział
Sokół-Macierz, A gdy nawała bol-
szewicka zagrażała stolicy, gdy
znów zwrócono się do Hallera:
Ratuj! Twórz armję ochotnicząl
— znów ze wszystkich gniazd ru-
szyło sokolstwo pod jego rozkazy.

Skończyła się wojna o Nie-
podległość. Dawną tajną armję
narodową zastąpiło wojsko Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej, Ma-
rzenia twórców Sokoła urzeczy-
wistnione, Dzieło dokonane... |

Zdawaćby się mogło, że So-
kół, spełniwszy swe przeznacze-

ten już minął, lecz mimo to szwan-
kuje wciąż stosunek społeczeń-
stwa do Sokolstwa. Dużo się wy-
„maga i oczekuje od niego, a przy-
tem nie daje mu się nic, ani pro-
pagandy w prasie, ani pomocy dla
urządzeń lub boisk, ani zaintere-
sowania jego sprawami. Wielką
goryczą napelniają się serca So-
kole, kiedy w społeczeństwie nie-
ma zrozumienia idei sokolej, tych
świętych przeżyć, dążeń i wysił-
ków, jakich dokonał Sokół.

Mimo wszelkie trudności i prze-
szkody, Sokół w Polsce stanowi
siłę, która po pewnych uzupełnie-
niach niedomagań, wywołanych
przez śpiączkę lat ostatnich, win-
na zająć należne miejsce w życiu
narodu. Zloty sokolstwa polskiego
nie są jedynie manifestacjami uro-
czystemi, łączył się z nimi zawsze
ważny etap w rozwoju pracy.
W Sokolstwie widzimy potężny
społeczny czynnik dla uzdrowie-
nia i wzmocnienia ogólnych sił
narodów słowiańskich i skuteczny
środek do zbliżenia społecznego
rozwoju i postępu oraz obrony na-
rodowej słowiaństwa.

W. imię idei sokolej, w imię
jego przeszłości chlubnej i dla
jaśniejszej przyszłości, przystępu-
jąc znów do pracy, po okresie wa-
kacyjnym, ramię przy ramieniu,
serce przy sercu, z nową siłą
wzmocnimy szeregi nasze przez
ludzi, którzy wniosą zapał i poczu-

posłowie klubu poselskiego Kosowskim, Stołpeckim, Woiko- Związków oraz w znanej książce: dając spółdzielniom pewne ulgi, nia, nie potrzebny już dziś Ojczy- cie obowiązków chwili i zrozu-
„Zmaganie „Gawrylik, Dworcza- wyskim, Białostockim i Prużań- „Unja Związków Spółdzielczych  nałożyło na nie równocześnie po- Źnie, że jest dziś przeżytkiem ar- mienie tych szerokich horyzontów,

| nin, Wołyniec i Kryńczyk. Piąty skim. w. Polsce*; ważne obowiązki finansowe, ja- chaicznym i był pewien okres, jakie wskazuje idea Sokola.

 

członek zarządu głównego „Szko-
ły” b. poseł Grecki zbiegł do
Mińska, wobec czego ze składu
zarządu głównego ustąpiło z ogól-
nej liczby 12 członków—pięć osób.

Następnie aresztowano jeszcze
członków zarządu głównego „„Szko
ly“ pp. Marciūczyka, Steckiewi-
cza, Szyrmę i Pietkiewicza, wsku-
tek czego przez dlužszy czas po-
zostali członkowie zarządu głów-
nego „Szkoły* nie mogli prowa-
dzić żadnej pracy.

Jednak po zwolnieniu z więzie-
nia pp. Marcińczyka, Steckiewi-
cza, Szyrmy i Pietkiewicza „Szko-

W pow. Kosowskim 25 hurtków
„Szkoły” posiada 22 bibljoteki. W.
ciągu 1931 r. zorganizowano 44
przedstawienia, natomiast w cią-
gu trzech miesięcy r. b. urządzono
25 przedstawień, które dały do-

chód w wysokości 410 zł. е

W pow. Stołpeckim najlepiej

pracuje staro-świerżański hurtek,
który zorganizował stały chór bia-
łoruski, i

'W. pow. Białostockim gorodec-
ki hurtek posiada stały teatr, w

piszczańskim  hurtku urządzono

kursy wieczorowe dla dorosłych.
We wsi Sienkiewicze „Szko-

Mimo to — sprawa nie prze-
stała być aktualną, mimo to — za-
chodzi potrzeba, a nawet koniecz-
ność powracania do tej kwestji.

Nie myślimy bynajmniej prze-
czyć, iż położenie handlu w Polsce
jest w chwili obecnej nie do po-
zazdroszczenia. Ogólna depresja
gospodarcza, dotkliwy brak kapi-
tałów i drożyzna kredytów, mała
rentowność lub nierentowność wie
lu warsztatów pracy, osłabiająca
się stale siła nabywcza ludności,
wielkie ciężary prawno-publiczne
—oto kilka głównych elementów
obecnej sytuacji kupiectwa. Te sa-

kich nie zna przeważnie kupie-
ctwo. Kto wie, czy obowiązki te
nie przewyższają dobrodziejstw
przewidzianych przez ulgi.

Ustawa o spółdzielniach wy-
maga od nich poddania się rewi-
zjom, których koszta ponoszą spół-
dzielnie. Prócz tych obowiązko-
wych rewizyj — spółdzielnie pono-
szą konsekwencje finansowe re-
wizji dodatkowych, przeprowadzo-
nych przez Związki Rewizyjne,
należące przeważnie do Związków,
których utrzymanie spada na cię-
żar znów spółdzielni opłacających
stale składki.

kiedy patrzano na Sokoła, jako na
rzecz zgoła niepotrzebną. Okres

J. K.

Z KRAJU.
TROKI.

Na marginesie trockich bolączek.

Myliłby się bardzo, ktoby są-
dził, że mieszkańcy małych mia-
steczek żyją bez żadnych trosk
i nie są narażeni na przykrości,
które są judziąłem mieszkańców
dużych miast. Weźmy dla przy-
kładu takie miasteczko jak Troki.

dza się strzelca i... impreza go-
towa (a wstęp naturalnie płatny).

Zrozumiałem jest, że można
pobierać opłaty za wstęp, np.
podczas regat wioślarskich czy
innych ważniejszych imprez, lecz

ła” ponownie się odbudowuje. ła* wybudowała własny dom ludo- o UŽ žalos 8 : ; ; Ё
: = ; : me jednak elementy działają w Spółdzielnie mają obowiązek ) nie možna tego tolerowač, ježeli

ai že S На РОУ Ь;кіошз(еюE S Š ies do zpółdzieli. I spół- prowadzenia książkowości szcze- Chlubą i dumą mieszkańców to przejdzie w stan chroniczny.

у rego WOZY: walo bez placy p dzielcze i indywidualne formy  golowo i dokladnie, wystawiania jest duży park miejski, cóż, kiedy Sądzimy, że bez żadnego celu,
nich czasach powstało siedem no-
wych hurtków i przyjęto 107 no-
wych członków.

Obecnie „Szkoła” posiada prze-
szło 4 tys. członków, którzy należą
do 150 hurtków. Również pracują
dwie rady okręgowe „Szkoły”,

 

SPRAWY MIEJSKIE.
— Sprawa pożyczki. Per-

traktacje Magistratu m. Wilna z
grupą finansistów szwajcarskich
w sprawie udzielenia Wilnu po-

wiadomo prowadzone były za po-
średnictwem centrali Warszaw=
skiej „FArbonu” zainteresowanego
bezpośrednio w budowie glad-
kich jezdni w miejscowościach,
gdzie eksploatowane są linje au-
tobusowe. Jak dotychczas przed-
stawiciele „Firbonu” ograniczyli
się do złożenia oferty w sprawie
asfaltowania jezdni z tem, że ro-
boty te prowadzone byłyby pod
bezpośrednim kierownictwem po-
życzkodawców. Propozycje finan-
sistów zagranicznych były rozpa-
trywane iw Magistracie, lecz jak
dotychczas ostatecznej decyzji
nie powzięto. Również i „Frbon”
jak widać nie zbyt awansuje się
w tem przedsięwzięciu i o ile
wiadomo jest w trakcie oczeki-
wania szczegółowszych instrukcyj
ze Szwajcarii.

przyniósł spodziewanych ofert
i w dniu ukończenia okresu prze-
targowego wpłynęła jedyna ofer-

 

Mie wsi Michnowicze kosow-
skiego powiatu w marcu r. b, po-

wstał nowy hurtek „Szkoły”, któ-
ry już posiada bibljotekę-czytelnię.

Kosowska rada okręgowa w
ciągu maja i czerwca r. b. przyjęła
63 nowych członków „Szkoły”.

ta ZASPU. Sprawa wydzierżawie-
nia Sali Miejskiej pozostała nadal
w zawieszeniu, jak słychać głów-
nie z powodu zbyt uciążliwych
warunków stawianych przez Ma-

my uwagę na nieumieszczenie
nad skrzynkami poczty lotniczej
godzin wyjęcia przesyłek, co nie-
zmiernie utrudnia  nadawcom
orjentowanie się w godzinach
wysyłki poczty.
 

Teatr i muzyka.
— Teatr Lutnia. Dziś po ce-

nach zniżonych sztuka Tołstoja
i Szczegolewa „Azef“.
— Teatr Letni.

„Morskiego Oka“.
pieniądze*.

Dziś rewja
„My dajemy

R

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dn. 22 sierpnia 1932 r.

11.58: Sygnał czasu. 15.15: Orkiestra
hotelu Savoy w Londynie na płytach.

  

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

działania gospodarczego odczuwa-
ją zarówno skutki kryzysu gospo-
darczego — poprostu jadą na jed-
nym wózku dzisiejszej depresji
ekonomicznej i są towarzyszami
niedoli Żaden z nich jednak nie
jest sprawcą kłopotów drugiego i
tylko rozgoryczenie, płynące z
trudnej sytuacji, może dyktować
w tym względzie słowa oskarże-
nia.

Ruch spółdzielczy w Polsce nie
jest — jak wiadomo —jednolity i

organizacjach „Społem”, które nie
chętnie patrzą na indywidualne,
prywatne formy działania gospo-
darczego i nie darzą sympatją sie-
ry, pracującej w dziedzinie wymia-
ny, słery kupieckiej. Prądy te
zmierzają — jeśli chodzi o ich ce-
le ostateczne — do zniesienia go-
spodarki, opartej na prywatnej
własności i pragną zastąpić dzi-
siejszy ustrój systemem spółdziel-
czym. Zaczynając prace swoje za-
zwyczaj od handlu spółdzielczego
— kierują one swoje ostrze w
pierwszym rzędzie przeciwko
handlowi prywatnemu, przeciwko
kupiectwu. I przyznać musimy, że
w tym zakresie pretensje kupie-
ctwa byłyby uzasadnione, gdyby
nie okoliczność, iż ustrój spółdziel-
czy nosi wszystkie znamiona po-
mysłu utopijnego i dla nikogo nie

własność i w indywidualne formy
działania gospodarczego, lecz swo-
ją akcją wzmacnia i montuje indy-

faktur i pokwitowań wszystkim
bez wyjątku — kupiectwo tak roz-
leśłych obowiązków w tym wzglę-
dzie nie posiada.

Spółdzielnie obowiązane są do
publicznego składania rachunków,
a to kosztuje i pracy i pieniędzy.

Wreszcie należy pamiętać, że
ustawy ograniczają spółdzielnie
co do dysponowania czystym zy-
skiem i krępują je w decyzjach co
do nagromadzonego majątku. Ku-
piectwo zaś ma w wymienionych

kupiectwo polskie szukać musi
tam, gdzie ono się znajduje istotnie

Pewne ulgi podatkowe, z jakich
korzystają spółdzielcze formy pra-
cy gospodarczej, znajdują zresztą
całkowite uzasadnienie w roli spo-
łeczno-gospodarczej ruchu  spół-
dzielczego: zwiększanie zdolności
zarobkowej i podatkowej jedno-
stek, łączenie i zespalanie w dużą
siłę drobnych elementów finanso-
wych i gospodarczych, tworzenie i
podtrzymywanie drobnych warszta
tów pracy, w tej liczbie i kupiec-
kich, gromadzenie potężnych za-
sobów finansowych z drobnych po-
zornie nic nie znaczących oszczęd-
ności oraz — co jest ważne nad-
zwyczajnie dla przyszłości kraju—
szkolenie w kierunku finansowym,
handlowym i wogóle gospodar-
czym szerokich warstw społeczeń-

towuje grunt dla tworzenia się
mieszczaństwa polskiego, dla pol-
skiej warstwy kupieckiej, rze-

z niego troczanie korzystać pra-
wie nie mogą. Bo jak tylko jest
niedziela czy jakie inne święto
i kaźdy ma trochę wolnego czasu,
to natychmiast wstęp do parku
jest płatny.
s. Znajduje się byle jaką okazję,
a więc rocznicę i nierocznicę,
stawia się natychmiast koło bra-
my parku obszarpany stolik, sa-
STS L]

mieslniczej i šrednioprzemyslowej.
Bez tego ruchu, bez naszych ban-

fimy powstać, rozwinąć się i u-
trwalić chrześcijański stan rze-
mieślniczy i kupiecki — czego 0-
czywistym dowodem są miasta b.
zaboru pruskiego t. j. Poznańskie,
Śląsk i Pomorze.
W naszych oczach i w naszem

pokoleniu odbywa się przy wybit-
nym udziale ruchu spółdzielczego
rozpoczęte już dawniej przekształ-
canie się ustroju społecznego Rze-
czypospolitejj w naszych oczach
rozrasta się liczebnie i wzmacnia
warstwa polskich drobnych i śred-
nich posiadaczy, powstaje i krzep-
nie pomimo przemijające trudności
mieszczaństwo polskie, polski stan
średni, którego słabość zaważała
tak silnie na losach Polski.

Nie będzie przesadą twierdze-
nie, że spółdzielczość nasza, zwła-
szcza kredytowa uniezaležniając

dobrobyt szerszych kół narodu —
przyczynia się pośrednio do utrwa-
lenia bytu kupiectwa polskiego.

to nawet i Strzelec, czy jakieś
inne stowarzyszenie rezerwistów
czy wojskowych, opłat pobierać
nie mogą.

Te nadmierne wyzyskiwanie
ludności, nawet podczas dorocz-
nego święta kościelnego w dniu
15 sierpnia, kiedy do Trok napły-
nęły tysięczne rzesze pielgrzy-
mów, wytwarza taki stan, że lud-
ność szuka okrężnych dróg do
parku, przeciska się przez druty
kolczaste, rwie ubrania, kaleczy
się itp. (Dużo o tem mogłby po-życzki zagranicznej na uporząd-  gistrat przyszłemu dzierżawcy. : ь : ojc kach catlkówić bod. 5 MZ Rolni-' е т toc: się kilkoma łożyskami. ierunkach całkowitą swobodę. ków spółdzielczych, bez „Rolni SE

p kowanie jezdni utknęły na mart- POCZTA I TELEGRAF. ] niej ad = śli s łdzielczej W ten sposób szanse są wyrów- ków', bez spółdzielni przetwór- wiedzieć p. aptekarz, który ran-
_ wym punkcie. Rokowania jak PCD NRY R Ei P AA : : : nym robił opatrunki).

T — Poczta lotnicza. Zwraca- znajdującej wyraz w odpowiednich nywane i źródła zlego położenia czych i wytwórczych — nie potra- A propos drutów kolczastych,

to stanowią one prawdziwą plagę
miejscowej ludności. Tak np. przy
ulicy W. Kościelnej wydzierża-
wiona przez magistrat posesja
jest ogrodzona na przestrzeni
przeszło 100 metrów drutem kol-
czastym bezpośrednio stanowią-
cym ogrodzenie ulicy. Grozę sy-
tuacji powiększa fakt, że każdo-
razowy dzierżawca posesji prze-
suwa ogrodzenie w głąb ulicy,
skutkiem czego ta gwałtownie się
zwęża i szerokość jej obecnie
nie przekracza... kilku metrów.

Proszę wyobrazić sobie poło-
żenie zwykłego przechodnia, gdy
ujrzy z jednej strony nadjeżdża-
jacy w szybkim pędzie wóz, a
z drugiej strony druty kolczaste.
Chodników, naturalnie, ani światła
w tem miejscu niema.

Czy naprawdę władza wyższa

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
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Z serca spadł nam ciężki ka-
mień. Dwa tygodnie zdawaliśmy
wobec całego świata nużący eś-
zamin. Koniec lipca i pierwsze dni
sierpnia przeżywaliśmy nerwami,
zelektryzowani wypadkami, jakie
się odbywały na drugiej półkuli
świata, w Ameryce.

Igrzyska Olimpijskie, chociaż
przechodzą już do historji, jednako
woż przez dłuższy okres czasu bę-
dą tematem licznych rozmów i cie
kawych dyskusji. Zapewne wyj-
dzie niebawem kilka książek, w
których znajdziemy szczegółowe
wyniki X Igrzysk Olimpijskich w
porównaniu z wynikami poprzed-
nich olimpjad, ponadto zapewne
niebawem czytać będziemy bez-
pośrednie przeżycia samych zawod
ników, jak również obrazki z try-
bun zapełnionych rozentuzjazmo-
wanym tłumem, który podziwiał
wyczyny najlepszych sportowców
całego świata.

My, mieszkańcy Europy, będzie
my mogli tylko czytać, zanim jed-
nak któryś ze zdolnych literatów
wypuści z pod prasy rozchwytywa
ną książkę, to tymczasem w wy-
obraźni każdego sportowca tworzy
się szereg luźnych obrazków, szki
cujących fragmenty Igrzysk. Wy-
„obrażamy sobie, jak Kusociński
przerywał taśmę, jak Weissównie
trzęsły się nóżki przed wyjściem
na boisko, Widzimy, jak Tolan,
mistrz świata, przerywa w rekor-
dowym czasie taśmę stumetrówki,
a potem jak jego czarna, murzyń-
ska twarz rozpromieniła się rado-
ścią.

Kilka miesięcy przed rozpoczę
ciem olimpjady nie przypuszczali-
śmy, że będzie tak wspaniała i ty-
le imponujących posiadać będzie
cech, że prześcignie wszystkie po-
przednie imprezy sportowe, ale już
z chwilą zbliżania się otwarcia Ig-
rzysk zaczęliśmy zdawać sobie
sprawę, że tam w Kalifornji będą
się dziać rzeczy niepowtarzalne. I
rzeczywiście, gdy teraz olimpjada
zaczyna coraz bardziej oddalać się
od nas to, tem samem jakoś dzi-
wnie potężnieje.

Zaczynamy uzmysławiać sobie
niektóre fakty, starając się brać je
z punktu najbardziej objektywne-
go. Już teraz nie ulegamy entuz-
jazmowi, który porywał nas przy
każdej pierwszej wieści ze stadjo-
nu olimpijskiego.  Przypomnjmy
sobie, z jak wielką niecierpliwo-
ścią wyczekiwaliśmy na rezultat
startu Kusocińskiego, a potem gdy
zwyciężył, wszyscy — starzy czy
młodzi, bogaci czy biedni, bardziej
usportowieni czy mniej cieszyliśmy
się z tego faktu.

Czuliśmy prawie bezpośrednio,
że w Ameryce Polska jest na us-
tach całego tłumu. Wierzyliśmy,
że Kusociński wygra, ale gdy sta-
nął na starcie, przeszył nas jakiś
dziwny dreszczyk niepewności i
do ostatniej chwili nie byliśmy pe
wni, czy rzeczywiście uda się na-
szemu mistrzowi przerwać olimpij
ską taśmę.

Może komuś dziwnem się wy-
dać, że sport tak silną miał wów-
czas podnietę atrakcyjną, że aż za
czął wzbudzać uczucia patrjotyz-
mu. Właśnie za to jesteśmy w
pierwszym rzędzie sportowi wdzię
czni, że potrafił nas wszystkich ze
spolić i że przez sport zdobyliśmy
popularność.

Olimpijczykom naszym jesteś-
my wdzięczni „za tak szczęśliwe
reprezentowanie nas w Los Ange-
les, bo tylko „matoł* jakiś, który
przytem nigdy sam nie był spor-
towcem i nigdy zapewne nim nie

 

JAROSŁAW NIECIECKI.

Caracciola.
Wypuszczono cześć ogromnych

potworów. Zakute w srebrzystą
stal zawarczały samochodowe mo-
tory. Rozpoczął się wyścig naj-
lepszych kierowców świata. Po-
wietrze rozdzierało się przeraźli-
wym .warkotem, który jednak w
ogłuszającym szumie miał coś przy
jemnego. Może to, że pęd maszy-
ny naprężał nerwy kilkutysiączne-
go tłumu, wstrzymując w klatkach
piersiowych oddech. Samochód
pędził jeden za drugim. Malcolm
Campbella na „Błękitnym Ptaku”
odrywał się wprost od ziemi, nic
sobie nie robiąc ze swoich prze-
ciwników.

Na chwilę zamarło wszystko.
Dwa samochody tuż przed główną
trybuną spotkały się z sobą tak
blizko, że wydało się wszystkim,
iż już wisi katastrofa, ale Nuvola-
ri na „Alfie Romeo“ raptownie
skręcił w bok i Williams na „Bu-
gatti' tużokoło lewego koła „Al-
fy'' ominął nieszczęście.

Do klatki piersiowej wpłynął
świeży strumień powietrza. Poczu-
łem znów niewymowną rozkosz
emocji.

Do świadomości mojej wkradł
się zapowiadający nadpis: „Ucze-
stnicy międzynarodowego wyści-
gu zbliżają się do serpentyny
śmierci”. :

Ach!!!
Przez wiraż przeskoczył jeden,

drugi, trzeci samochód. Zrowróżb-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIFRZYŃSKI.

będzie, pisać może takie głupstwa,
które przed kilku tygodniami czy-
taliśmy w jednym z pism wileń-
skich. Pan ten, który przyzwy-
czaił się wszystkich nazywać kre-
tynami, sam widocznie jest naj-
większym „matolem“. Nie mogę
zrozumieć, jak można wiecznie być
ze wszystkiego niezadowolonym,
nie mieć w życiu czegoś, co nale-
żałoby uszanować. Pisze sobie ja-
kiś Karol o sporcie polskim i nigdy
nie może w nim dopatrzeć się nicze
go dobrego, zawsze musi wszystko
zmieszać z błotem i w sposób cy-
niczny wyśmiać każdego z najlep
szych naszych sportowców.

Dajmy jednak pokój temu nie-
szczęśliwemu panu, niech sobie
skrobie dalej, może kiedyś w przy
szłości pozbędzie się zgryźliwej i-
rońji.

Wróćmy jeszcze na chwileczkę
na olimpijski stadjon i postarajmy
się przypomnieć sobie niedawno o-
siągnięte rekordy światowe. Niech
służy nam w danym wypadku lek-
koatletyka, Chociaż żyjemy w cza
sach, w których małe drobniutkie
ułameczki sekund przestały dawno
nam imponować, to jednak rekor-
dy światowe, które polegają wła-
śnie na dziesiętnych częściach se-
kund, mają w sobie coś fascynują-
cego. Czyż nie jest fascynującym
osiągnięty czas na 100 mtr. Tolan
przebiegł ten dystans w 10,3 sek.,
a więc w tyle mniej więcej, ile po-
trzeba na wymówienie jednego,
niezbyt jednak długiego zdania.
Najbardziej wyśrubowanym rekor-
dem jest uważany wynik na 400
mtr. Caara, który osiągnął 46,2 ce-
kundy, czyli że Caar każde sto me
trów musiał przebiec w nieco wię
cej niż w 12 sekund, w czasie, któ-
ry doniedawna był niezłym wyni-
kiem na 100 mtr.

Może jednak biegi nie mają w
sobie tyle tajemniczości, co skoki,
bo szybkość nie działa na nas
tak silnie, jak chociażby lot w po-
wietrzu człowieka, klóry przez na
branie małego stosunkowo rozbie-
$u odrywa się od ziemi, przelatu-
jąc nad założoną na wysokości
dwóch metrów poprzeczką. Re-
kord olimpijski w skoku wzwyż
wynosi 196 centymetrów, a jest
już przecież kilku ludzi, którzy
wznieśli się ponad dwa metry, Wy
sokość ta dopiero wtedy się nam
poważną, gdy sami zaczniemy
zrzucać poprzeczki założone na
metrowej wysokości. Trżeba jesz-
cze pamiętać, że wszyscy ci lu-
dzie mają idealny styl, bo inaczej
nic nie da się zrobić, a przecież
przyswojenie stylu nie przychodzi
tak łatwo, jak się wydaje.
W skoku o tyczce Miller sko-

czył na olimpjadzie 4 mtr. 31,5 cen
tymetra, a więc tyle, co dobre pię-
tro. Jest to wysokość, z której u-
padek grozi złamaniem nogi lub rę
ki. Sportowcy jednak nie wykrę
cają sobie nóg ani rąk, skaczą lek-
ko, swobodnie i tam właśnie na
czterometrowej wysokości rozgry-
wa się walka o palmę pierwszeń-
stwa.

Jeszcze większy przewrót zro
bili pływacy, bijąc szereg dotych-
czasowych rekordów, które uważa
ne były już za wieczne i nienaru-
szalne.

Prócz znaczenia propagando-
wego, olimpjada miała w sobie pie
przyk bicia rekordów. Świat chciał
się koniecznie dowiedzieć, czy nie
zamiera postęp ludzkości i co jesz
cze może powiedzieć człowiek? O-
kazało się, że niema już dzisiaj nie
możliwych rzeczy, że człowiek w
dziedzinie sportowej dużo jeszcze

,
nie zawarczaly jeszcze raz przela-
tujące przedemną maszyny i gdzieś
zginęły mi z oczu. Po chwili prze-
leciało jeszcze kilka wściekłych
aut, za którymi pozostał tylko sza-
ry obłok kurzu.

Pojechali na serpentynę śmier-
ci!

Spotniałe palce śniotły bilet
kinowy. Zapaliły się jak na złość
światła. Dodatek Foksa skończył
się, ma się rozumieć w najciekaw-
szym momencie i nikt nie uważał
nawet za stosowne powiadomić
zdenerwowanej publiczności o re-
zultacie karkołomnego wyścigu.
Nikt nie uważał za stosowne uspo-
koić podnieconej publiczności, że
wszyscy szczęśliwie przejechali
serpentynę śmierci, ale czy rze-
czywiście wszyscy oni szczęśliwie
zakończyli swój wyścig, tego pew-
nym nikt nie był?

Zacząłem grzebać w pamięci,
starając się przypomnieć szczegó-
ły górskich wyścigów, które rok
rocznie się odbywają, ale tutaj
ugrzązłem, bo chytry reżyser, wi-
docznie dla zaostrzenia apetytu
wiidza, zapomniał podać miejsce
wyścigu. Szwajcarja... Ba! To nie
Polska, w której odrazu wiemy, że
jak wyścig górski, to Morskie Oko,
albo szosa pod Wisłą na Śląsku i
basta. Miałem jednak przekonanie,
że musiało to być zapewne w Ber-
nina Pass, na przełęczy łączącej
Włochy z St. Moritz przez Po-
schiavo.

Chciałem z radości skoczyć z
krzesła i krzyknąć na głos, że w
roku ubiegłym nie było na tym to-
rze żadnego wypadku, chciałem

DZIENNIK WILEŃSKI

ciekawych może ustanowić rekor-
dów.

Czekaliśmy wyników olimpij-
skich, a gdy wyniki te nadeszły,
ogarnęła nas radosć, gdyby nasz
Kusociński był gdzieś w pobliżu, to
ręczyć nie inógłbym, czy dzielna
nasza policja potrafiłaby obronić
„Kusego“ przed niechybną šmier-
cią przez rozszarpanie. Pamięta-
my przecież, co się działo u nas, tu
w Wilnie, gdy Kusociński pokonał
na Pióromoncie swych przeciwni-
ków w Trójmeczu Bałtyckim. Nic
też dziwnego, że przed wejściem
do wioski olimpijskiej postawiono
specjalną policję, która strzegła za
wodników.

W Ameryce wszystko ma swo-
ją cenę, to też i sportowcy są tam
oceniani na dolary, a cena zna-
cznie podskakuje w górę, skoro
padnie jakiś poważniejszy rekord.
Dokoła rekordzisty zaczyna gro-
madzić się grupka sprytnych mena
śerów, którzy chcą odrazu zła-
pać najlepsze okazy, proponując w
bezczelny sposób bajońskie wprost
sumy. Nie ulega wątpliwości, że
cyrk na tem zarobi, a naiwni lu-
dzie nabierani będą na kawały
sprytnie wyreżyserowanej sztuki
cyrkowej, o charakterze sporto-
wym.

Ameryka więc jest bardzo nie-
bezpiecznym krajem dla sportu a-

Boje piłkarskie © wejście do Ligi.
We wszystkich już prawie o-

kręgach rozpoczęły się rozgrywki
o wejście do Ligi.

W Bydgoszczy miejscowa Po-
lonia zremisowała z mistrzem Po-
znania Legją 1:1.

W Lublinie Unja zremisowała
również z Hasmoneą (Równe) 2:2.
W Przemyślu Polonia pokonała

wysoko mistrza Lwowa „Šwit“
9:0.

Na Śląsku zaś Podgórze poko-
лаЮ „. Е. C.“ 3:1 (1:0).

Do tych wyników dodać jesz-
cze należy wynik wileński i p. p.
leg. — 4. D. S. P. 6:2, a będziemy
mieli caloksztalt pierwszych bo-
jów piłkarskich o wejście do Ligi.

Wilno na drodze do Ligi.
Wygraliśmy! Pierwszy mecz o

wejście do Ligi, mistrza Wilna
1 p. p. leg. z 4 Dyonem Samocho-
dów Pancernych z Brześcia, przy-
niósł nam zasłużone zwycięstwo
w dość znacznym nawet stosunku,
bo aż 6:2.

Pierwsze minuty gry zapowia-
dały nadzwyczaj ostrą i ciekawą
walkę. Już w 3-ej minucie dosko-
nale usposobiony Browko ładuje
pierwszą bramkę, ale tuż zaraz,
bo w 5-ej minucie, Brześć przez
Kwasowicza zdobywa wyrówna-
nie,

Po kwadransie równej gry,
Browce udaje się zdobyć prowa-
dzenie. Zbroja wynik podwyższa
do 3:1, a Browko przed przerwą
jeszcze jedną strzela bramkę.

Po zmianie stron tempo opada.
Gracze, wyczerpani upałem, stają
się leniwi i gra na tem nieco traci,
ale bramki w dalszym ciągu pa-

dają. Chowaniec bije karny, a Na-
czulski jest strzelcem szóstej
bramki. Zupełnie niepotrzebnie w
ostatniej minucie gry Brześć przez
tego .samego Kwasowicza zdoby-
wa drugą bramkę i mecz kończy
się ku zadowoleniu zebranej pu-
bliczności zwycięstwem Wilna 6:2,

Doskonale grał Browko, ale
blado wypadł mecz dla Pawłow-
skiego. Obrona i pomoc wywią-
zały się sumiennie, zwłaszcza Wy-
socki i Mhaniecki.

Wszystkie bramki były strze-
lone z wypracowanych sytuacyj.
Zbroja musi mieć więcej odwagi
i zaufania do samego siebie.

Po meczu tym 1 p. p. leg. ro-
zegra w najbliższą niedzielę mecz
z mistrzem Białegostoku, z dru-
żyną 76 p. p.

Mecz sędziował bardzo dobrze
p. Wohlman.

Crakovia traci jeden punkt.
W rozgrywkach piłkarskich o

mistrzostwo Polski prowadziła do-
tychczas Cracovia, która wczoraj
zupełnie niespodziewanie zremiso-
wała ze słabą Polonią 2:2 (1:1)
i w ten sposób zgubiła całkiem
niepotrzebnie jeden cenny punkt,

dając możność Pogoni lwowskiej
mieć coraz więcej nadziei na zdo-
bycie mistrzostwa Polski. Bramki
dla Cracovii zdobyli: Malczyk i
Ciszewski, a dla Polonii dwie
Szczepaniak.

Warta w Poznaniu wygrała z
Ruchem 2:1 (1:0). Bramki zdobyli:
Szerike i Radajewski, a dla Ruchu

Grabowiecka i Kewes

Urban.
W Siedlcach zaś Ł. K, S. poko-

nał zespół 22 p. p. 2:1 (1:0). Bram-
ki zdobyli dla Łodzi Hebsztrajcher
i Król, a dla 22 p. p. Sroczyński.

Derby krakowskie między Wi-
słą a Garbarnią dały nam wynik
2:1 dla Wisły.

Ponadto w meczu towarzyskim
Pogoń (Lwów ) pokonała Ukrainę
4:2,

Mistrzostwo Warszawy defini-
tywnie zdobyła Gwiazda. Ostatni
mecz 0 mistrzostwo stolicy za-
kończył się wynikiem nierozstrzy-
śniętym: Skra — A. Z. S. 3:3.

zwyciężyli w turnieju
tenisowym.

Wczoraj zakończył się już osta-
tecznie turniej tenisowy, zorgani-
zowany przez Ż. A. K, 8.

W. grze pojedyńczej panów
zwyciężył Kewes, bijąc w finale
Korneluka 6:2, 1:6, 6:2.
W klasie B zwyciężył młody,

ale obiecujący gracz Ż. A. K. S,
Minkowicz przed Bukowskim.

Grę podwójną panów wyśrali
Kewes i Gitlib, zwyciężając Me-
reckiego i Minkowicza 6:4, 6:4.

uspokoić wybladłe przerażeniem
twarze widzów, ale z chwilą, gdy
obróciłem się do sali, spostrzegłem
że publiczność ochłonęła już z wra
żenia, że zapamiętale przygląda się
namiętnym scenom erotycznego
filmu. Na ekranie jakiś gentleman
rozbierał nawpół już gołą Bebe
Daniels.
W uszach miałem przez dłuż-

szy czas szum rozpalonych moto-
rów. Po wyjściu z kina poczułem
dziwną chęć - przejechania się sa-
mochodem. Rzuciłem okiem na
stojący sznur taksówek, przeszed-
łem się obok milczących aut i je-
szcze raz zrodziła się w mej duszy
chęć samodzielnego prowadzenia
auła. Wszystko jedno, czyj to bę-
dzie i jaki to będzie samochód, ale
umiejętność prowadzenia samo-
chodu musi zapewne dużo dawać
prawdziwych emocji sportowch.

Następnego dnia byłem już na
kursach samochodowych.

Którejś nocy przyśnił mi się na-
wet sam Caracciola, król kierow-
ców samochodowych. To znów śni-
ło mi się, że dziadek mój kupił mi
na imieniny ładnego Buicka, ale z
chwilą budzenia się ginął z mych
oczu granatowy Buick, a kochany
mój dziadek stawał się tylko sen-
nym dziadkiem, bo gdyby żył, to
niewątpliwie cośby tam było. Mo-
że nie Buick, ale Ford, to murowa-
ne.

Szkoda, że nie urodziłem się w
Ameryce, tam zapewne każdy
dziennikarz ma jakiś swój własny
klekot, do którego jest bardziej
przyzwyczajony, niż my do pióra
(nawet nie do wiecznego).

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1. >

Wśród pań podziwialiśmy wspa-
niałą, jak zawsze, grę p. Grabo-
wieckiej i p. Dowborowej. W fi-
nale zwycięsko wyszła Grabo-
wiecka.
W grze mieszanej triumf od-

niosła  bezkonkurencyjnie para
Grabowieckich.

Zawodnicy po skończonym tur-
nieju otrzymali szereg ładnych na-
gród.

Niemając perspektywy nabycia
samochodu, chodziłem jednak w
dalszym ciągu na kursa (powiedz-
my Prywatne kursa samochodowe
i motocyklowe). Caracciolą moim
stał się p. W. Wojciechowski, któ-
ry niezmiernie zawiłe tłumaczył
rzeczy. Wszystko zaczęło kiełba-
sić się w głowie: karbowód, tryby
rozrządcze, ssanie, sprężanie, pra-

ca, wydech. Nic nie pomagało oli-
wienie rozbryzgowe i półprzymu-
sowe, nic nie pomogła pompka try-
bikowa; jak nie rozumiałem, tak
nie rozumiem, zwłaszcza, że mój
pedagog od samochodu nastraszył
mię jakimś egzaminem przy woje-
wództwie. Ach, Boże, czego ja tu
wlazłem nie do swojej roboty! Po
jakimś czasie poczułem grunt pod
nogami, bo nietylko ja jeden oka-
załem się tak wielkim nieukiem
samochodowym. Nasz cały kurs
dziennikarski (wybaczcie mi kole-
dzy) miał taką samą metalową
kiełbasę w głowie. W benzynowym
roztworze zmieszały się z sobą
wszystkie mutry, śruby, tryby,
mamki i sprzęgacze. Elektryczna
siła dynama nic nie mogła pomóc,
iskra elektryczna zapalająca sta-
lową świecę nie mogła nas oświe-
cić.

Zaczęliśmy nabierać coraz wię-
kszego przekonania do szoferów.
Jednakże są to wielcy ludzie,
Zgłębili oni dużo wiedzy fizycznej
i zdali już egzamin przy woje-
wództwie.

Samochód to nie koń dorążkar-
ski. Ileż w nim jest
ileż to czasu ludzkogł S$;
zanim pierwszy fa,

matorskieśo, Tam dobry. sport-
smen nie potrzebuje troszczyć się
o swój byt. Jest sportowcem i to
mu wystarcza. Czyż można się dzi
wić, że gwiaździsty sztandar naj-
częściej na olimpijskim znajdował
się maszcie? I czyż mamyl im za-
zdrościć zdobytych punktów?

Mam wrażenie, że nie, bo my
wolimy zawsze traktować sport dla
sportu. Z biegiem czasu przekona
my się, że amerykanie žmienią
swoje poglądy na sport inaczej bo
wiem stanie się on w Ameryce
zwykłem rzemiosłem.

Dziś Ameryka cieszy się, że
miażdżąco pokonała starą Europę
zdobywając w ogólnej punktacji

„niwersytetow dla

PO OLIMPIJSKIEJ BURZY.
pierwsze miejsce, ale Ameryka za
pomina, że u nas w Europie są cał
kiem inne warunki pracy sporto-
wej, że u nas niema sportowych u-

zawodowych
sportowców, że naprzykład nasz
Kusociński przez cały dzień ciężko
musi pracować na kawałek chle-
ba, a dopiero w wolnych chwilach
idzie na boisko, by trenować. Nic
też dziwnego, że amerykanie uwa
żają Kusocińskiego za ministra.

Musimy uprawiać sport dla sa-
mego sportu, dla własnego zadowo
lenia, a wyniki przyjdą same i bę-
dą one wtedy daleko cenniejsze i
bardziej bliskie. Ja. Nie.

——

 

Wirbilis zwycięża w basenie pływackim,
Wczorajsze propagandowe za-

wody pływackie udowodniły nam,
że zainteresowanie pływactwem
w Wilnie jest dość duże i całko-
witą winę za jałowość sezonu po-
nieść musi Wil. Okr. Zw. Pływac-
ki, który w tym roku nie stuknął
jeszcze palcem o palec.

Dajmy jednak narazie spokój
Związkowi, bo zdaje mi się, że już
zaczyna on ruszać się i marzy po-
noć o zorganizowaniu zawodów
o mistrzostwa.

Jeszcze raz przekonaliśmy się,
że w basenie 3 B. Sap. można do-
skonale przeprowadzać propa-
gandowe zawody, które ściągają
sporo zawodników. Wczoraj wi-
dzieliśmy wszystkich najlepszych
pływaków, jedynie bez zawodni-
ków 1 p. p. leg., którzy wyruszyli
na poligon, i bez pływaków Ż. A.
K. S, ale za to podziwialiśmy
dziesiątki młodziutkich jeszcze
sportowców, którzy są naszą na-
dzieją.

100 mtr. stylem dowolnym wy-
grał Wirbilis 1 min, 19,5 s.; 2) Glu-
szenko 1 mn. 25,1 s.; 3) Niesiołow-
ski 1 min. 27,4 sek.

100 mtr. nawznak: Radziule-
wicz 1 min. 35 sek. Nowy rekord
okręgowy.

200 mtr. stylem klasycznym
panów: 1) Radziulewicz 3 min.
24,4 s.; 2) Katin 3 min. 27 sek.
Bieg odbył się bez rekordzisty wi-
leńskiego Bengisa.
W biegu na 400 mtr. panów

najlepszy czas uzyskał Wirbilis —
6 min. 23,4 sek., ale zwyciężył,
zajmując pierwsze miejsce, Ku-
kliński. W) konkurencji tej zaszłą
szereg przykrych wypadków, wy-
wołanych przez zawodników, któ-
rzy zachowali się wysoce nie-
sportowo, przeprowadzając jakieś
swoje zakulisowe kombinacje. Na-
leży winnych ukarać i w przy-
szłości być bezwzględnym, gdyż
podobne kombinacje podrywają je-
dynie autorytet dobrych sportow-
ców, bo rzeczywiście dobry spor-
towiec nie lęka się swoich prze-
ciwników i nie stara się byle tylko
łatwiej wygrać. W danym wy-
padku, przy układaniu przedbie-
gów decyduje system losowania
i nic więcej.

Wśród pań na 400 mtr, zwycię-
żyła Mincerówna w czasie 8 min.
50 sek., przed Spętarówną.

Sztaietę 4 X 200 mtr. wy-
grał niespodziewanie zespół Pogo-
ni (Niesiołowski, Wolski, Katin i
Radziulewicz) przed P. K. S. Czas
Pogoni 14 min. 30 sek, P. K. S.
15 min.

Sztaieię 3X100 mtr. stylem
zmiennym wygrała również Pogoń
w składzie: Radziulewicz, Katin,
Głuszenko. Czas 4 min. 43 sek.

Ponadto odbyły się konkuren-

dzik. Siąść i pojechać, to żadna
sztuka, zwłaszcza że Arbon aka-
demików wozi za piętnaście gro-
szy. г

Drugim moim Caracciolą był p.
J. Kalinowski, z którym musiałem

publicznie  kompromitować się
swemi zdolnościami na kocich
łbach wileńskich ulic. Wyjeżdża-
jąc pierwszy raz z garażu, miałem
śwarancję zapewniającą spokój, że
wszystkie posterunki policyjne o
moim wyjeździe są powiadomione,
że magistracka karetka pogotowia
na każde machnięcie magicznej
laseczki stróża bezpieczeństwa
zjawi się natychmiast, ale nie uda-
ło się z ulic usunąć słupów telefo-
nicznych, na które jedynie miałem
zwracać uwagę.

Siadłem za kierownicą nieco za
wcześnie, bo mistrz mój kazał za-
palić przedtem motor. Zacząłem
więc beznadziejnie kręcić korbą,
aż wreszcie w głębi czterocylindro
wego Citroena zawarczało, zapalił
się ku memu szczęściu motor.

Stawałem się Caracciolą.
Kurczowo trzymając kierowni-

cę, czułem, że ktoś koło mnie sie-
dzi. Na zakręcie przy Wileńskiej
przykre zaczęło ogarniać mię
uczucie. Czułem, że tuż na samej
kierownicy siedzą duchy wszyst-
kich kierowców samochodowych,
którzy śmierć swoją spotkali na
serpentynach szos.

Brrr...
Dałem sygnał, przejeżdżając

koło posterunkowego. Srogie za-
uieniliśmy spojrzenia. Prawą no-
$Ą nacisnąłem na pedał z gazem.

(poen, jak koń o błękitnej krwi,

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKL —

cje uczniowskie. Uzyskano nastę-
pujące wyniki: 100 mtr. w pierw-
szym przedbiegu zwyciężył Marty-
nenko, a w drugim Wawrzyński.

200 mtr. stylem klasycznym
wygrał Naborowski 3 min. 54,2
sek.

Ształetę 4X50 mtr. wygrał ze-
spół: Kuźmiński, Petkiewicz, Mar-
tynenko i Wawrzyński. Czas
3 min. 5 sek.

Zawody wykazały duże zain-
teresowa Wśród zawodników
wyróżnić należy doskonałego Wir-
bilisa.

Organizacja P. K. S. sprawna.
Zawodom przygrywała orkiestra
policyjna.
 

WIADOMOŚCI DROBNE,

W Poznaniu odbył się między-
mostowy wyścig pływacki na dy-
stansie 2000 mtr. Zwyciężył Kra-
tochwila (A. Z, S. Warszawa) 13
min. 5,3 sek. Wśród pań zwycię-
żyła Lonżanka.

W. turnieju water-polowym
zwyciężyła Legja przed A. Z. $.,
Delfinem i Ž./A. S. S.

, W. raidzie samolotowym Ber-
lim — Rzym na pierwszym etapie
zwyciężył Niemiec z średnią szyb-
kością 220 klm. Polak Karpiński
jest na 6 miejscu.

   

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

OTWARTA OD 8-ej DO 4-aj POP.P
—— imi —

Dszikańczy werbunek.
Jak donosi „Robotnik* wojna

Boliwji z Paragwajem dała okazję
do zarobku także różnym oszus-
tom i w Polsce Po wsiach uwi-
jają się jakieś ciemne typy, które
namawiają bezrobotnych i mało-
rolnych do wyjazdu do Boliwji.
Chętnych jest wielu.

Oszuści ci podsuwają swoim
ofiarom papierki do podpisu, po-
bierając wzamian „opłatę stemp-
lową”, którą przelewają do włas-
nej kieszeni. Naiwnym obiecują
ziemię za morzem i kompletnie
urządzone gospodarstwa.

Ponieważ nędza na wsi jest
ogromna, zarobki oszustów są
dość znaczne, gdyż chętnych na
wyjazd za morze nie brak.

 

 

skoczył do góry. Pędziliśmy ulicą
Mickiewicza. Miałem uczucie, że
ktoś pędzi mię, że ktoś ściga, że
muszę uciekać, inaczej niechybnie
spotka mię nieszczęście, Wtem
wiejski wóz zagrodził mi drogę.
Wcisnąłem do głębi wystającą
łapkę hamulca. Mój sąsiad z pra-
wej strony, który jeździ zawsze ja-
ko „ostatnia deska ratunku* wy-
rwał mi kierownicę z rąk, uśmie-
rzając rozbrykanego Citroena.

Po kilku takich lekcjach po-
czułem w sobie żyłkę szoferską,
Ogarnia mię tęsknota za benzyną,
dziwna rzecz za... benzyną.

Któregoś nawet dnia, tak było
mi markotnie, że pociągnąłem sam
do garażu. Rozkoszowałem się tu-
taj częściami rozebranego .samo-
chodu, który przyjechał na lince z
miejsca katastrofy. Technik war-
sztatowy z całej siły walił drew-
nianym młotem w zgięty błotnik,
ale nasz Citroen wyglądał ele-
gancko i czekał już na swoich
uczniów. Drżały mi ręce, samochód
rzucał się z jednej strony ulicy na
drugą.

Wódki nie piłem, a miałem
wrażenie pijanego człowieka. Ze-
$arek wskazywał tylko dwadzie-
ścią kilometrów na godzinę. Nie-
dościgłe widmo Caraccioli biegnie
wciąż zawsze przedemną. Kiedyż
zaczną ręce moje przytomnie trzy-
mać kierownicę?

Ciekaw jestem, co na to wszy»
stko powie mój egzaminator, pan
inżynier Krukowski,

 
 


