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О. AnzelmKo
Po długich I ciężkich cierpieniach, opatrzony Sw Sakramentami za-

g w Pali dnia 28 VIII-1932 r. o godz. 4 I pėt po południu

Nabożeństwo żałobne odprawione będzie dnia 30-VIII r. b. o godz
9 rano, poczem nastąpi eksporiacja zwłok na cmentarz Rossa.

KONWENT 0. О. BONIFRATRÓW.

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.—Žydzi

a rozbiory Polski-—zydzi a zmartwychwstanie Polski.—

Finanserja żydowska. — Socjalizm. — Sjonizm.— Bol-

oto najważniejsze rozdziały

jedynej polskie] historji o żydach p. t.:

ZMIERZCH IZRAELA
T HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO

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

Jerozolimskie 17 m. 5.
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Włączenie Wiina do komunikacji iotniczej

solą w oku iitewskiem i sowieckiem.
Inspirowane przez poselstwo

litewskie i sowieckie „Pehdeja
Brihdi* z powodu otwarcia linji
lotniczej  Warszawa—Wilno—Ry-
ga—Tallin zamieszczają następu-

jące uwagi:
„Geograficzne nazwy Warsza-

wy, Wilna, Rygi, Tallina, można
zawsze bardzo łatwo przekształ-
cić na terminy polityczne. Dla-
czego do linji komunikacji lotni-
czej przyłączono Wilno, które le-
ży w najdalszym zakątku państwa
polskiego i które w razie wojny
może być w pierwszym rzędzie
okupowane przez wroga? Chodzi
oto, że Wilno jest pojęciem poli-
tycznem nietylko dla dorzecza
Niemna lecz i Wilji. Wilno sym-
bolizuje gorliwy imperjalizm pol-
ski. Wilno oznacza nadzieję Pol-
ski mocarstwowej, ekspansję pań-
stwa i rozwój jego wpływów po-
litycznych. Wilno jest bezpośred-
nim pośrednikiem Warszawy.

Rozruchy w

Otwarcie wzmiankowanej linji po-
wietrznej jesienią świadczy, że
linja ta ma większe znaczenie po-
lityczne aniżeli ekonomiczne.
Długa na 3 tysiące km.
przechodzi przez 6 państw z wy-
łączeniem Litwy. O politycznem
znaczeniu nowej linji możnaby
zresztą wnioskować z mowy, wy-
głoszonej przez posła polskiego
w Rydze Arciszewskiego przy
otwarciu tej linji. Poseł Arciszew-
ski zwrócił mianowicie uwagę
słuchaczy na testament polityczny
ś. p. Mejorovicsa, b. ministra
spraw zagr. Łotwy, który był sta-
nowczym zwolennikiem orjentacji
polskiej i dążył do zbliżenia na-
rodów.

Łotewscy mężowie stanu win-
niby się zastanowić poważnie czy
niema możliwości pogodzenia
Polski z Litwą, a jeżeli nie,to po
czyjej stronie stanąć: Polski czy
Litwy“.

Bełchatowie.
Walka strajkujących robotników z policją.

W związku z częściowym straj-
kiem robotników przemysłu włó-
kienniczego w Bełchatowie doszło
tam do bużliwych zajść.

Wczoraj popołudniu odbyło się
zebranie strajkujących w sali
straży ogniowej. Na zebraniu tem
niejaki Icek Goldmin z Łodzi za-
wołał, aby udać się do fabryk i
przeszkodzić w wykonywaniu pra-
cy tym robotnikom, którzy do
strajku nie przystąpili, —°

Strajkujący wezwania tego u-
słuchali i w ilości kilkuset osób

zebrali się przed fabryką Glarec-
kiego i Szmulewicza. Tłum usiło-
wał wedrzeć się do wnętrza labry-
ki. Przybyła policja
zwała strajkujących do rozejścia
się. Z tłumu padły kamienie na po-
slerunkowych, ci zaś przystąpili
do rozpraszania go przy pomocy
pałek gumowych. Dwaj posterun-
kowi, poważnie potłuczeni kamie-
niami, odwiezieni zostali do szpi-
tala; kilku podżegaczy areszto-
wano, wśród nich Icka Goldmina.

„Sawobójstwo ziemianina wobec
komornika.

WARSZAWA. Onegdaj właści-
ciel majątku Wroniki pod Piotrko-
wem, Feliks Winsch, w chwili
gdy przybył doń komornik w ce-
lu egzekutowania należności, po-
pełnił samobójstwo, strzelając do
siebie w obecności komornika.

Czynności urzędowe przerwano,
zajmując się ratowaniem samo-
bójcy. Wstanie beznadziejnym
odwieziono go do szpitala. Wy-
padek wywołał ogromne wraże-
nie śród okolicznego ziemiaństwa.

Zapowiedź nowych ataków na Świątynie
w Sowietach.

Na podstawie informacyj, za-
sięgniętych z wiarogodnego źró-
dła „Osservatore Romano” poda-
je, że wszystkie regjonalne komi-
tety wykonawcze („ispołkomy”)
w ZSSR. otrzymały nie ogłaszany

, publicznie dekret władz <central-
nych, polecający likwidację wszy-
stkich wyznań religijnych na ca-
łem terytorjum ZSSR. do dnia
31 grudnia 1933 r. Po tym ter-
minie na okres przejściowy pew-

nej tolerancji religijnej mają być
opracowane normy co do ilości
dozwolonych domów modlitwy.
Stosownie do danych wzmianko-
wanego dekretu dla ponad 2 mil-
jonów oficjalnie zanotowanych
w Z. S$. S. R. katolików (około
1.800.000 Polaków, 200.000 Niem-
ców, 40.000 Łotyszów i 30.000
Litwinów) można będzie mieć 20
świątyń. Wszystkie inne świątynie
mają być zamknięte.
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Raid lotniczy dookoła Europy.
Polak Żwirko odebrał puhar Niemcom.
BERLIN (Pat). Start do roz-

strzygającego lotu wyścigowego w

raidzie lotniczym dookoła Europy

rozpoczął się dziś w Staaken o

godzinie 15, Pierwszy startuje

Żwirko o 15,15 i w trzy minuty

potem przelatuje nad Tempelho-
iem, kierując się w stronę Frank-

furtu nad Odrą. Nad Frankiurtem

przeleciał o godzinie 15 min. 42,
sek. 37. Lotnik niemiecki Poss

wystartował o godzinie 15,20,

Hirth o godz, 15,21, Morzik o godz.

15,26, Bajan o godz. 15,40, Kar-

piński o godz. 15 min. 40 sek. 30,
Giedgowd o godz. 15,44.

O godzinie 16,41 Żwirko prze-

rwał wstęgę na mecie jako pierw-

szy. Potem przyleciał Morzik, któ-

ry ze Staaken wystartował o

godz. 15,26.

O godzinie 17,45 kierownictwo

lotu komunikuje ostateczne wy-

niki w tymczasowej punktacji,

ustalając wyraźne zwycięstwo por.

Żwirki, który osiągnął 461 punk-
tów, zaś faworyci niemieccy Poss

i Morzik po 458 punktów.

Wedłuś ostatnich obliczeń zwy-

cięzcą w międzynarodowych za-

wodach awjonetek turystycznych

został bezapelacyjnie Żwirko, о-

siągając 461 punktów i dystansu-

jąc wszystkich swych współza-

wodników. Najwyższą ilość punk-

tów po por. Żwirce osiągnęli Niem-

cy Morzik i Pos po 458 punktów.

W ten sposób puhar przechodni

dostaje się aeroklubowi polskie-
mu, który zorganizuje następne

zawody europejskie. Jak wiado-

mo, 3 zwycięstwa uprawniają da-

ny kraj do zachowania puharu.

Niemcom nie udało się go zatrzy-

mać, mimo dwukrotnego zwy-

cięstwa Morzika w latach  po-

przednich.

Hymn Polski w Berlinie.
BERLIN (Pat). Od godzin po-

łudniowych na olbrzymiem lotnis-

ku w Tempelhoiie nieprzejrzane

tłumy oczekiwały z najwyższem
napięciem wyniku raidu. Ilość wi-

dzów obliczają na 50 tysięcy.

Żwirko ciągle był na czele, lecz

bardzo ścigany przez faworytów

niemieckich Possa, głównie zaś
Morzika, który szedł w szalonem

tempie. Na ostatniej stacji kon-

trolnej, 95 km. przed Berlinem,

wyści$ przybrał najwyższe tempo.

Publiczność z zapartym tchem

wypatrywała w kierunku połu-

dniowym zjawienia się samolotów.

Walka pomiędzy $sórnopłatowcem

Żwirki a niemieckim dolnopłatow-
cem Morzika na tym ostatnim od-

cinku osiągnęła punkt kulmina-

cyjny. O godzinie 16,40 na hory-
zoncie ukazał się mały punkt, Był

to górnopłatowiec Żwirki, który
z szybkością 215 km. szedł bokiem

do lotniska, a potem pod kątem

prostym zawirował na metę i

opuścił się nisko o godzinie 16,42,

ażeby po przejściu mety, strzeliw-

szy raz jeszcze w górę, wylądować

gładko.
Wysiadającego z aparatu Żwir-

kę publiczność powitała owacyj-

nie, Kolonja polska w Berlinie z

członkami poselstwa na czele
wręczyła  lotnikowi polskiemu

kwiaty. Zkołei jedna po drugiej

lądowały potem maszyny polskie,

idące w przepięknej formie.

Żwirko w otoczeniu jury udał
się po ogłoszeniu wyniku na wy-

soko zbudowaną estradę.

Po obu stronach zwycięzcy sta-

nęli niemieccy faworyci Poss i
Morzik. Przemówienie do nich

wygłosił mjr. Koehler, prezes

aeroklubu niemieckiego, który z

uznaniem wyraził się o lotnikach,
biorących udział w międzynarodo-

wych zawodach, podkreślając

przedewszystkiem wyczyny zwy-

cięzcy por. Żwirki i bezpośrednio

»po nim następujących Morzika

i Possa.
Zkolei orkiestra odegrała hymn

narodowy polski, którego cała ze-

brana publiczność wysłuchała
wśród ciszy i milczenia, stojąc
z odsłoniętemi głowami. Odegrano

następnie dwukrotnie hymn nie-

miecki oraz hymny czechosłowac-

ki i francuski,

"Wśród nieustających owacyj,

pod krzyżowym ogniem iotogra-

tów i operatorów filmowych, Żwir-
ko wsiadł natępnie do samochodu

w towarzystwie attache wojsko-

wego w Berlinie mjr. Szymańskie-

$o i udał się do hotelu.

Z wielkiem uznaniem podkreś-
lano również zasługi konstrukto-

rów dwupłatowca polskiego, w

szczególności owacyjnie witano

obecnego na lotnisku konstrukto-

ra, który był prawą ręką w czasie

lotu por. Żwirki, inż. Wigurę.

Źwirko zdobył cenny puhar i 100000 fr.
Prócz wspaniałej propagandy

lotnictwa polskiego przez zdobycie

pierwszego miejsca przez Żwirkę,

otrzymał on wspaniały puhar

przechodni wartości 20.000 Жгап-
ków.

Jako nagrodę indywidualną
Żwirko zdobył 100.000 iranków.

Polityczna wizyta premjera Herriota
w Anglji.

PARYZ (Pat.) Premjer Herriot
w towarzystwie Chautemps wyje-
chał dzisiaj rano do Havru, skąd
uda się okrętem do Jersey, gdzie
będzie podejmowany przez Her-
berta Samuela.

Przypuszczają, że spotkenie to
należy tłumaczyć jako życzenie
rządu angielskiego po zakończe-
niu konferencji wOttawie, —mo-

źliwie najszybszego zawarcia tra-
ktatu handlowego z Francją. Z
drugiej strony wskazują na po-
trzebę rządu francuskiego, pro-
wadzącego rokowania ze Stanami
Zjednoczonemi,—wymiany poglą-
dów z Anglją. Według innych
chodzi o przygotowanie świato-
wej konferencji gospodarczej.

 

Likwidacja rewolty monarchistycznej
w Hiszpanii.

MADRYT (Pat.) W więzieniu
wojskowem w Madrycie znajduje
się 18 generałów, 5 wyższych ofi-
carów, 5 adjułantów, 5 kaprali
oraz 33 szeregowców, razem oko-
ło 70 osób, które mają stanąć
niebawem przed sądem wojen-
nym za udział w spisku z 10

sierpnia.
Dzisiaj przybyła do Cadixu

flotyle, mająca odtransportować
do Afryki więźniów politycznych,
skazanych na ciężkie roboty za
udział w zamachu stanu w Hisz-
panji z dnia 10 sierpnia b. r.

Porozumienie centrum niemieckiego
z hitlerowcami.

BERLIN. Pat. Prasa potwierdza
wiadomość dojścia do porozumie-
nia między centrum a narodowy-
mi socjzlistami w sprawie sformo-
wania nowego gabinetu prezydjal-
nego Rzeszy. Podobno ustalono *

już nawet ogólne linje polityki
tego rządu. Mówią o kombinacji
Schleicher,  Bruening, Strasser.
Bruening ma być ministrem
spraw zagranicznych.
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WIELKA MOWA PROGRAMOWA PAPENĄ,
BERLIN. (Pat). Na zjeździe

westfalskiego związku chłopskie-
go w Munster kanclerz Papen
wygłosił dzisiaj wielką mowę, w
której w ogólnych zarysach zo-
rabzowałj program: gospodarczy
rządu Rzeszy i poglądy politycz-
ne czynników miarodajnych.

Na wstępie kanclerz Papen
wystąpił ostro przeciwko pogróż-
kom prawicowych i lewicowych
radykałów w związku z wyrokami
w procesach w Bytomiu i Brze-
gu. Kanclerz podkreśli, że obo-
wiązkiem władzy państwowej jest
wystąpić do waiki z tego rodzaju
objawami zdziczenia moralności
politycznej, jaka zaznacza się w
atakach narodowych socjalistów
na rząd i sądownictwo.

„adne prawo nie może pozo-
stawać wyłącznie na usługach
jednej tylko partji lub klasy.
Zgodnie z tradycjami pruskiemi,
do kierownictwa państwem pre-
tendować mogą tylko ci, którzy
podporządkują się obowiązującym
ustawom. Niepohamowana w to:
nie odezwa przywódcy partji na-
rodowo socjalistycznej nie da się
pogodzić z jego aspiracjami do
objęcia steru rządów w państwie.

Odmawiam Hitlerowi prawa
do utożsamiania mniejszości, sto-
jącej pod jego sterem, z całym
narodem niemieckim, równocześ:
nie zaś traktowania wszystkich in-
nych' obywatali jako stojących
poza prawem.

Występując dziś przeciwko Hi-
tlerowi i w obronie państwa pra-
worządnego wspólnoty narodowej
i autorytetu rządu, daję tem sa-
mem dowód, że ja właśnie a nie
on dążę do celu, który przyświe-
cał od lat zwolennikiem jego w
walce z oligarchją partyjną. Rzą1
obecny dąży od początku do
wciągnięcia narodowego ruchu
wolnościowego do pozytywnej
współpracy nad odbudową Nie-
miec. To też kanclerz nie przy-
puszcza, aby ruch ten trwale po-
zostawał w szeregach bezwzględ-
nej opozycji wobec rządu.

Nie przesądzając decyzji w
sprawie wykonania wyroków śmier-
ci na skazanych w Bytomiu hitle-
rowcach, kancierz z naciskiem
stwierdza, że rząd pruski kiero-
wać się będzie wyłącznie zasadą
sprawiedliwości bez względu na
ataki polityczne z różnych stron.

W razie konieczności kanclerz go-
tów jest użyć siły, ażeby zmusić
wszystkich do uszanowania rów-
nego dla ogółu obywateli niemlec-
kich prawa.

idecydowany jestem—mó-
wił Papen—siłumić w zarodku
tlejące zarzewie wojny dcmo-
wej i wystąpić do walki ze
wzmagającą. się faią gwałtów
politycznych i niepokojów.

Następnie kanclerz streścił za-
sady programu gospodarczego
rządu.

Program polityczny rządu
przedstawi kanclerz Papen Reichs-
tagowi, jednak zaznacza, że już
w najbliższych dniach komisa-
ryczne ustawodawstwo  uchwali
wielką reformę administracji
jako wstęp do reformy admi-
nistracji Rzeszy. Usunięcie dua-
lizmu w Rzeszy igPrusiech wska-
zuje zdaniem Papena na to, że
rząd obecny zdecydowany jest
pod tym względem działać.

Najbiiższe miesiące poświę-
cone będą przeto przebudowie
państwa niemieckiego we
wszystkich dziedzinach. Rząd
nie pozwoli stronnictwom na za-
kłócenie tej pracy. Zasada kon-
stytucyjpa o suwerenności ludu
nie może oznaczać, ażeby władza
państwowa oddana być miała
w parlamencie na pastwę takty-
cznych posunięć poszczegóinych
stronnictw.

Jeżeli dziś mówi się o koalicji
centrum z stronnictwem narodo-
wo-socjalistycznem, w co nie mo-
gę uwierzyć, ponieważ nie zga-
dza się to z antyparlamentarną
postawą narodowych „socjalistów,
to precież ukrytą podstawą takiej
koalicji jest tylko to, że jedna
partja pragnie zniszczyć drugą.
Zapytuję, czy kryzys, jaki
przechodzi obecnie lud  nie-
miecki, jest w stanie znieść tego
rodzaju zakulisowe gry?

Przemówienie kanclerz zakoń-
czył oświadczeniem, że czynniki
rządowe nie zamierzają od-
stąpić od zasady praw kon-
Stytucyjnych i nie zamyślają
przeprowadzać zmiany ustroju
państwa.

Rząd opiera się i działa z po-
lecenia prezydenta Hindenburga,
reprezentującego czynnik, zaró-
wno autorytetu, jak i demokracji
м jednej osobie.

 

Ostatnie dni Gorgułowa,
Paryskie pisma donoszą, że

los Giorgułowa zadecyduje się
w pierwszych dniach września.
Akta procesu Gorgułowa w tych
dniach odesłane zostały do mini-
sterstwa sprawiedliwości, gdzie
będą rozpatrywane przez specjal-
ną „komisję amnestyjną”, składa-
jącą się z czterech dyrektorów
głównych departamentów mini-
sterstwa. Komisja pośpiesznie roz-
patrzy sprawę i wyda swą opinię.
Opinja komisji, podpisana przez
ministra sprawiedliwości Renoulta
oddaną zostanie Prezydentowi re-
publiki, od którego rozstrzygnię-
cia zależy los skazańca.

Przed ostatecznem  rozstrzy-
gnięciem prezydent A. Lebrun
wysłucha jeszcze obrońcę Gorgu-
łowa, Gerauda, który nadal twier-
dzić będzie,jże Gorgułow jest nie-

„poczytalny. Nazajutrz po rozmo-
wie z obrońcą prezydent załatwi
prośbę o ułaskawienie. Jeśli pre-
zydent nie skorzysta z prawa

 

łaski, morderca stracony zostanie
w dwa lub trzy dai po podpisa-
niu wyroku.

Gorgułow, oczekując rozstrzy-
gnięcia, zachowuje się zupełnie
spokojnie. W swej celi dużo czy-
ta i pisze. Bardzo chętnie rozma-
wia też z dozorcami więzienia.
Dla więźniów, skazanych na karę
śmierci obowiązuje specjalny re-
gulamin. Otrzymują oni dwa razy
dziennie potrawy mięsne i ćwierć
litra wina. O godzinie 10 wycho-
dzi na przechadzkę, trwającą pół
godziny.

Rzadko wywoływany jest do
izby przyjęć. Dwa razy odwiedził
go francuski duchowny prawo-
sławny. O. Gillet, raz jego żona,
a trzy razy obrońca Geraud. Przed
tygodniem Gorgułow zachorował.
Naczelnik więzienia chciał wy-
słać lekarza, ale skazaniec go nie
przyjął, oświadczając, że sam jest
doskonałym lekarzem.

Z pogranicza.
Znów hece antypolskie na Litwie.

Z pogranicza donoszą, iż w ub.
niedzielę na terenie całej Litwy
odbyły się antypolskie pochody
połączone z szeregiem antrakcji
wokalno-artystycznemi, kwestami
it.p, z których cały dochód
przeznaczony został na -t. zw.
„Żelazny fundusz wi'eński*. W sze-
regu powiatach specjalne lotne
grupy sprzedawców, rekrutują-
cych się przeważnie ze strzelców,
członków „Związku Wyzwolenia
Wilna” i młodzieży uniwersytec-
kiej rozprzedawali t. zw. „pasz-
porty wileńskie”. Kilkuset tych
kwestarzy na motocyklach, rowe-
rach, konno i autobusami objeż-
dżało osiedla na pograniczu i
gwałtem wpychało spokojnej lud-
ności antypolskie paszporty.
W kościołach litewskich od-

były się specjalne nabożeństwa,
podczas których księża Litwini

nawolywali lud | tewski do ocze-
kiwania odpowiedniej chwili, kie-
dy wszyscy Litwini, jak jeden
mąż, ruszą do prastarej stolicy
Litwy, by wziąć ją w wieczne
posiadanie!

Clou uroczystości odbyło się
w Kownie, w których wzięli udział
przedstawiciele władz państwo-
wych, rządu, Związku Wyzwolenia
Wilna, szaulisów i t. p.
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RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY *
wykonanie staranne - ceny niskie

OTWARTA OD 8-aj DO 4-ej POP,P

VKI[LENJK
szl dać LOGŁOSZENIA: ra wiersz miłłm. prz stem

tekstem (10 łamewe) po 12 gr., nekrologi
«yfrowa, skomplikowane | z zastrzeżeniem

druku "e być przez Administra
onte czekowe w P. K. O.
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Warszawa, 27 sierpnia.
Sezon nadchodzi.  Trwożnie

wpatrują się weń wszyscy, a inau-
guracja jego: strajk pracowników
miejskich — złowróżebnie o nim
świadczy. A dalej? A jak zima na-
stanie? Lada dzień wypłynie nowy
dekret p. Prezydenta o utworzeniu
funduszu bezrobocia; wprowadzi
nowe świadczenia, które ledwo je-
dną trzecią przyniosą preliminowa-
nych dochodów, resztę zaś ma u-
zupełnić... ofiarność społeczeństwa
Gdyby ona zawiodła? Czy społe-
czeństwo jest w stanie ponosić dal
sze oliary?...

Strajk pracowników miejskich
w Warszawie był zapowiadany już
niejednokrotnie, ale na szczęście
nigdy nie dochodził do skutku. Z
obu stron wykazywano dużo do-
brej woli, aż wreszcie komitet kie-
rowniczy uległ presji dołu.

Przy omawianiu przyczyn straj-
ku należy się cofnąć do lat daw-
nych. Warszawa samorząd miejski
otrzymała dopiero w r. 1915-ym.
Rozporządzeniem Beselera włączo
no do niej w r. 1916-ym przedmie-
ścia i gminy podmiejskie. Była to
logika rzeczy nieunikniona, posia-
dająca swe dodatnie i ujemne stro-
ny. Dodatnie przedewszystkiem
dlatego, że wzmogła polskość sto-
licy, gdyż procent ludności żydow-
skiej zmalał z 37 na 30. Ale go-
spodarczo był to wielki ciężar.
Gminy podmiejskie były zupełnie
nieurządzone i trzeba było podcią
gać je do skali warszawskiej, gdy
faktycznie maximum wkładu trze-
ba było właściwie wnieść w mia
sto.

„Wszak szkolnictwo, szpitalnic-
two, opieka społeczna, dziedzina
humanitarna, strona hygjeny społe
cznej, komunikacji — to wszystko
znajdowało się w stanie najbar-
dziej fatalnym. Przed miastem sta
nęło zagadnienie tworzenia dopie-
ro tych instytucji, które gdziein-
dziej już prosperowały dobrze. Ró
wnocześnie zaś musiało się coś zro
bić z Grochowem, Pelcowizną, O-
chotą, Okęciem i innemi gmina-
mi, które de facto były wsiami.

Zarząd miejski miał przed sobą
ogromne zadania: i rozbudowania
miasta, które momentalnie w r.
1918-ym się ożywiło i półmiljono-
wego za Niemców przeobraziło się
w rosnącą nieustannie stolicę wiel
kiego państwa — i opieki nad prze
dmieściami, cofniętemi całkowicie
w rozwoju.

Trudności te pokonywał za-
rząd miasta pomyślnie do czasu
kryzysu. Wprawdzie zawsze uty-
skiwano na magistrat i zarząd mia-
sta, bo to jest normalnie najpopu-

ze stolicy.
larniejsze, lecz nie chciano brać
pod uwagę warunków, w jakich
Warszawa musiała się rozbudo-
wywać. Przesilenie gospodarcze
kraju nawiedziło miasto poważnie:
dochody spadły, kłopoty rosły nie-
ustannie. Przedsiębiorstwa miejs-
kie poczęły dawać coraz mniejsze
dochody, a zaległości rosły. Dość
powiedzieć, że nawet tramwaje i
samochody dzisiaj faktycznie są
przedsiębiorstwami deficytowemi,
bo... ludzie oszczędzają z — musu.
Nierzadko widzi się obywatela, któ
ry z dalekiego Żoliborza maszeru-
je do centrum miasta per pedes a-
postolorum.

Centralne władze administracyj
ne, które tak hojnie darzyły mia-
sta komisarzami rządowymi, w
dwu miastach tego nie uczyniły: a-
ni Łódź, ani Warszawa jakkolwiek
czas kadencji rad miejskich upły-
nął, nie otrzymały komisarza, rząd
bowiem nie chciał brać na swoje
karby odpowiedzialności i kłopo-
tów, jakie muszą w tej dobie prze-
żywać samorządy, którym do tego
ograniczono źródła dochodowe
przez skarb państwowy.

Położenie jest bardzo kłopotli-
we. Pracownik miejski nie otrzy-
mał poborów za lipiec, tem bar-
dziej za sierpień. Magistrat uzy-
skał półtora miljona pożyczki w
jednym z banków -prywatnych, а-
le z tego natychmiast skarb państ-
wa zabrał 700.000 za należne mu
zaległości. Zostaje ledwo 860.000
zł. śdy pensje wynoszą miesięcznie
4 miljony.

Czy na tym strajku -się skoń-
czy, na strajku urzędników admi-
nistracyjnych? m

Mimochodem przed každym u-
rzędnikiem staje pytanie: czy i
mnie nie spotka los pracownika
miejskiego? !

Gdy prezydent Słomiński przed
stawił komitetowi trudności magi-
stratu z całą szczerością, odpowie
dziano mu:
— Panie prezydencie, ale my

już głodujemy!
Strajk nie jest celowy. Bo cóż

pomoże? Z próżnego nie naleje. I
pracownicy zdają sobie sprawę z
położenia.

Jest wyrazem pewnej rozpaczy.
Jest świadectwem, że czyn-
niki rozpaczy zaczynają brać górę.
Że nieraz wszelka perswazja za-
wodzi. Rzeczowy argument nie tra-
fia. Zwłaszcza do masy głodnych.

Tu leży sćdno rzeczy. Gorycz,
niepokój, rozpacz, głód...

Dlatego strajk warszawski od-
głósem swoim wychodzi poza ro-
gatki miejskie.

H. W.
 

Odezwa.
Wszyscy wilnianie znają ten

przemiły, skromniuteńki ubogi,

wciśnięty między dwie kamienice

przy ul. Dominikańskiej, kościołek

Św. Trójcy, kościołek w którym
najpobożniej i najlepiej się modli-

my, i nabożeństwa w którym od-
prawiały się ze wspaniałością go-
dną wielkich świątyń.
W kościołku tym króluje z oł-

tarza głównego Najśw. Marja Pan-

na Jasnogórska, którą tyle serc
katolickich czci obecnie tam w

Częstochowie i która z tego ubo-
giego ołtarza niezliczonemi łaska-
mi i cudami jaśnieje i jaśnieć bę-
dze, idźmy tylko do Niej z ufno-
ścią, wiarą, a przedewszystkiem z
miłością. Czyż godzi się zapo-
minać o Tej Pani najdobrotliw-
szej. Czyż godzi się opuszczać Jej
obraz cudownyi kościołek powie-
rzony Jej najwyższej opiece? A
jednak ze smutkiem przyznać
trzeba, że tak jest, w wirze sta-
rania się o kawałek chleba po-
wszedniego, zapomnieliśmy o na-
szej Patronce, opuściliśmy ten

biedny kościołek i trzeba przy-
znać, że ruina grozi mu ze wszyst-
kich stron, bo nawet od szeregu
miesięcy wyłączono światło elek-
tryczne.

Czyż damy mu upaść? Czy nie
pośpieszymy z ofiarami?
W pierwszym rzędzie wołamy

do Ciebie Panie Prezesie Poczty,
do Was naczelnicy urzędów pocz-
towych, do Was urzędnicy, do
Was wreszcie niżsi funkcjonarju-
sze! Czyż Wy, którzyście przez
tyle lat wspomagali kościół, czy to
dobrowolnemi ofiarami materjal-
nemi, czy choćby śpiewem i mu-
zyką, co tak porywał dusze ludz-

' kie, czyż Wy, panowie, dopuści-
cie do tego, żeby ten kościołek, w
którym przeżyliście tyle chwil
wzniosłych w swojem życiu, w któ-
rym kochany nasz Ksiądz Rektor
Hryniewski grzebał waszych blis-
kich i błogosławił związki mał-

żeńskie i gdzie świetlanej pamięci
Ks. Biskup Bandurski poświęcił
Wasz sztandar pocztowy, został
opuszczony?

Wiemy wszyscy, że czasy są
ciężkie, ciężkie i dla Was, pano-
wie pracownicy poczty, ale mimo
wszystko nie zapominajcie, że
obowiązek utrzymania tego ko-
ścioła Św. Trójcy, a co za tem
idzie, utrzymania księdza i służby
kościelnej, obowiązek, który kilka
lat temu dobrowolnie wzięliście
na swoje ramiona i z początku
dość wydatną pomocą wspiera-
liście, przypomnijmy czasy p. pre-
zesa Jana Popowicza i prezesa
Józefa Żółtowskiego, cięży na
Was i teraz jako jedynych bodaj
opiekunów kościoła. Miejmy na-
dzieję, że jednak panowie pocz-
towcy przypomną sobie o swoim
moralnym obowiązku i znów ła-
skawie będą wspierali hojnemi
ofiarami, w miarę swoich sił i
możności, a wtedy i Ksiądz Rektor
nie będzie zmuszony opuszczać
swego dotychczasowego  stano-
„wiska i nas i Was, panowie, i znów
N. M. P. w cudownym obrazie za-
jaśnieje światłem i znów rozlewać
będzie na wszystkich swoje łaski,
a my, u stóp Jej wpatrzeni w słod-
kie Oblicze, zapomnimy choć na
chwilę o przykrościach i trudach
tego mizernego, doczesnego żywo-
ta, wynagrodzi nam te trudy, sta-
rania i grosze, które ofiarujemy
na cześć Boskiego Jej Syna, który
założył swoje królestwo w tym
ubogim kościołku i na większą
chwałę Matki Najśw., która ocze-
kuje pomocy od Was, szlachetni
panowie z poczty. Bądźcie pewni,
że i Ksiądz Rektor nie zapomni
o ofiarodawcach w swoich mo-
dlitwach. On to przedstawi Wasze
potrzeby i cierpienia Tej, co kró-
luje i błogosławi z ołtarza i królo-
wać będzie na wieki.

Wierni sympatycy
kościoła Św. Trójcy w Wilnie.

śkutk nowej ustawy szkolnej.
WARSZAWA. Już dają się od-

czuwać smutne skutki uchwalonej
w zeszłym roku przez sanacyjną
większość sejmową ustawy szkol-
nej. Oto większość rodziców za-

= pisuje swoje dzieci do pierwszej
klasy gimnazjów prywatnych,
gdyż w gimnazjach państwowych
klasy pierwsze zniesiono, a ro-
dzice nie chcą oddawać dzieci
do analogicznych oddziałów w
szkołach powszechnych.

‘

Zjazd rektorów
wyższych uczelni.
W pierwszych dniach września

zwołany zostaje do Warszawy
zjazd rektorów wyższych uczelni.
Przedmiotem obrad będzie sprawa
projektu nowelizowania ustawy o
szkołach akademickich oraz wpro-
wadzona w życie podwyżka czes-
nego.
NEI IIS TIE

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.

_DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
Lepiej o tem nie przypominać.

„Gazeta Polska”, organ „puł-
kowników* i wogóle sanacji, pu-
szcza się ostatnio na nie bylejaki
kawał: sięga do „archiwów prze-
szłości”, bo drażni ją, że

„Gazety endeckie przedrukowują ca:
łemi szpaltami artykuły „Robotnika”.
„Robotnik“ i „Naprzėd“ rewanžuje się
swoim przyjaciolom powtarzaniem i pod-
trzymywaniem kalumniatorskich opisów
„Polonii“ katowickiej czy „Gazety War-
szawskiej”. Familijny dwugłos endecko-
socjalistyczny brzmi szczególnie rzewnie
i zgodnie, gdy podejmuje wdzięczną pio-
senkę o pomajowym zepsuciu obyczajów
politycznych, o gwałtach niepraktyko-
wanych rzekomo w dawnych, dobrych,
parlamentarnych, przedmajowych  cza-
sach.

Aliści historja zanotowała swoje. I to
nie gdzieindziej, ale właśnie na szpaltach
tych samych organów partyjnych."

I oto, jako „notatkę archiwal-*
ną“ podaje „Gazeta Polska“ prze-
druk z „Gazety Porannej“ (numer
sierpniowy 1922), kiedy pismo to
jeszcze nie wpadło w brudne łapy
sanacyjne i nie zostało zapasku-
dzone.

Cóż takiego mianowicie opisuje
„Gazeta Poranna”?

„Za bandycki napad bojówki PPS. w
Krakowie dnia 31 lipca b. r. na zamknię-
te zebranie Z. L. N. i ciężkie pobicie
redaktora Stanisława Rymara, wyrażamy
potępienie i pogardę tym, którzy napad
zorganizowali, a zasłużonemu redaktoro-
wi Stanisławowi Rymarowi wyrażamy
nasze współczucie, składamy hołd jego
pracy i szerzonym zasadom narodowym i
przyrzekamy, že, jak zajdzie potrzeba,
staniemy wszyscy w obronie ładu, swo-
bód obywatelskich i do czynnej obrony
przed bandytami politycznymi.”

Podając przedruk tego, istotnie
ohydnego wypadku, „Gazeta Pol.
ska” z tryumiem oświadcza:

„Pozwalamy sobie jednak sądzić, że
nawet dziesięcioletni okres, jaki od tej
chwili upłynął, nie czyni ani trochę mniej
groteskową wspaniałej togi katonów i
moralizatorów, jaką dziś owijają się
wspólnie szlachetni rzecznicy „dobrych
obyczajów politycznych”.

Czegoż jednakże wszystko to
dowodzi?

„Gazeta Polska“ przypuszcza
widocznie, że, cytując „Robotni-
ka', czy też „Zielony Sztandar”,
przestaliśmy czuć pogardę wobec
organizatorów napadów i samych
pałkarzy?

Możemy zapewnić p. „pułkow-
ników”, że nadal tę pogardę czu-
jemy, tak jak nie przestajemy ani
na jedną chwilę czuć pogardy dla
„niewykrytych sprawców* lub
„dozorców  brzeskich”, cytując
ustępy z „Gazety Polskiej”.

W rodzinie.
Zresztą za „grzechy przeszło-

ści” nie tyle do obecnej P. P. S.
możemy mieć pretensje, ile do jej
przyrodnich braci, którzy akurat
wszyscy znaleźli się w szeregach
sanacji, a co o nich sądzą krewni
z „Robotnika”, nieraz już cytowa-
liśmy, jako że i teraz możemy za-
cytować:

„Wielkie ruchy społeczne, jak so-
cjalizm, „jak katolicyzm, jak komunizm,
jak nacjonalizm, nie powstają z woli
jednostek i nie umierają z woli jedno-
stek. Można przeciągnąć na swoją stronę
jakąś klikę, jeżeli się przeciąśnie paru
„wodzėw“ owej kliki; niepodobna tego
uczynić z żadnym wielkim ruchem spo-
lecznym.“

Chodzi tu naturalnie o prze-
chwałki sanatorów, iż zlikwido-
wali oni w Polsce socjalizm w
jego dotychczasowych formach.

„Robotnik“ temu zaprzecza i
pisze dalej tak:

„Od-wielu miesięcy czytam uwažnie
i „Przełom* — bądź co bądź związany
pośrednio z Z. Z. Z. — i „Front Robot-
niczy“. Sądzę, że ocena ogólna wyśglą-
dałaby mniejwięcej następująco.

Moraczewski zaczął byt Z. Z. Z.
od jakiejś bardzo mglistej koncepcji „so-
lidaryzmu społecznego”; twierdzi to u-
porczywie, dobrze chyba poinformowana,
„Walka p. Jaworowskiego. Rzecz oczy-
wista, idea „solidaryzmu* — t. zn. za-
sadniczej „solidarności klasy robotniczej
z klasami kapitalistycznemi, pokojowego,
że tak powiem, „podziału łupów" —
była ideą „ściętej głowy” w epoce dzie-
jowej kryzysu ustrojowego kapitalizmu,
w. epoce zaostrzonych i zaostrzających
się nieustannie antagonizmów klasowych.
To też „ograniczono' rychło „solida-
ryzm“ do.. posłów „śrupy robotniczej”
w B. B. W. R, do ich kompromisów
wewnętrznych w B. B. W. R. na temat
ustaw socjalnych, ustaw podatkowychip ;

To, že się tak wyrazimy, strona
ideowa. A jak przedstawia się

strona organizacyjna? :
„Robotnik fabryki wojskowej gdzieś

pod Radomiem, robotnik, który musi na-

leżeć do Z. Z. Z, tai w sobie nieprze-

brane źródła nienawiści, wyrosłej z $nie-

wu, z pogardy dla swego własnego, —

często zrozumiałego — kompromisu žy-

ciowego. Bezrobotny, ktėry wstępuje do

Z. Z. Z, czy do Strzelca, by uzyskać

pracę w jakimś Zagożdżonie, w Mości-

cach czy w „Pe-Pe-Ge", przeżywa to

samo.“ 3
Autorem artykułu jest poseł

M, Niedziałkowski, który nie uży-
wa pod adresem swych b. towa-
rzyszów słów należycie mocnych.

Zazwyczaj do tego celu służą

przedruki z konkurencyjnych or-

ganów innego odłamu B. B. S.

(p. Jaworowskiego), gdzie słowa

„zdrajcy”, „szuje“ i „tajdaki“ na-

leżą do rzędu wyrazów wersal-

skich.

 

Miasto, w którem co piąty obywatel
jest bezrobotny.

„Przed kilku dniami toczyły się |
w Zgierzu narady nad sytuacją
finansową miasta. Głównym te-
matem obrad była sprawa po-
žyczki t. zw. „Ullenowskiej“, kto-
rej miasto nie može splacač, a
którą gwarantował Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Na uwagę zasługuje to, co
oświadczył prezydent miasta, a
mianowicie, iż w Zgierzu obecnie
co piąty obywatel jest bezro-
botny.

Prawda, w jakich to „radosno-
twórczych” czasach żyjemy?

Iš AT

  

Czy ceny ziemiopłodów będą zwyżkowały?
Instytut badania konjunktur

gospodarczych i cen następująco
ocenia sytuację rolnictwa:

Rezultaty żniw zapowiadają się
bardzo dobrze dla żyła i owsa go-
rzej dla jęczmienia, średnio-do-
brze dla pszenicy. Znaczenie klę-
ski rdzy, która dotknęła ostatnio
pszenicę, jest jedynie lokalne i
nie wydaje się by mogła ona
mieć większy wpływ na kszałto-
wanie się poziomu cen pszenicy
w kraju. Wobec dużego urodzaju
żyta w Polsce i w innych głów-
nych krajach produkujących, roz-
piętość cen między żytem a psze-
nicą będzie zapewne w przyszłym
roku gospodarczym utrzymywać
się na wyższym poziomie niż to
miało miejsce w roku bieżącym.

Wobec niskiego ;poziomu cen
światowych i przypuszczelnych
dość znacznych nadwyżek ekspor-
towych, nie należy się spodzie-
wać zwyżki cen przed miesiąca-
mi wiosennemi. Tendencja zwyż-
kowa może być wywołana jedy-
nie przez żakupy interwencyjne,
Jest jednak mało prawdopodobne.
by mogła się ona utrzymać w
ciągu miesięcy jesiennych. Raczej
należy oczekiwać dalszego spadku
cen. Dotychczas rolnicy, wobec
niskiego poziomu cen, powstrzy-
mują się z rzucenlem większych
ilości zboża na rynek.

Ceny trzody chlewnej utrzy-
mują się na niskim poziomie.
Ciężka sytuacja gospodarcza kra-

' testowanych weksli

ju. spadek cen zbóż, trudnościjfi-
nansowe, z któremi musi walczyć
rolnictwo, wpływają hamująco na
normalny rozwój tendeneyj zwyż-
kowych na rynku hodowlanym,
Dotyczy to zarówno cen żywca
jak i cen masła i jaj. W każdym
razie ceny głównych artykułów
hodowlanych w stosunku do cen
zbóż w przyszłym roku gospo-
darczym będą się kształtować po
myślniej dla artykułów hodowla-
nych, niż miało to miejscew bie-
żącym roku gospodarczym.

Drugi kwartał, jakoteż miesiąc
lipiec stanowiły w ogólnej sytua-
cji finansowej wsi okres przej-
ściowy. Szereg zarządzeń przy-
czynił się do odroczenia termi-
nów płatności zobowiązań rolni-
czych |do okresu pożniwnego.
Stosunkowo wysoka cena zbóż
(do czerwca) i zwyżka cen arty-
kułów hodowlanych w ciągu
maja włynęły na zwiększenie do-
pływu gotówki na wieś. Znalazło
to wyraz w pewnem odprężeniu
sytuacji na rynku krótkotermino-
wych zobowiązań (odsetek pro-

w okręgach
rolniczych utrzymywał się na
stosunkowo dość niskim pozio-
mie). Dane orjeatacyjne co do
rozmiarów konsumcji wsi wydają
się wskazywać na pewien wzrost
w zakresie artykułów nebywa-
nych tak przez większych, jak i
mniejszych rolników.

 

POZNAJ RAJ SOWIECKI!
Dr. Hans Grosser, obywatel

miasta Pironasen w Bawarji, zapa-
łał dziwną chęcią poznania Rosji
sowieckiej. Zachęcony do tej po-
dróży afiszami reklamowemi, jakie
ukazały się staraniem rosyjskiej
agencji turystycznej na murach je-
go rodzinnego miasta dr. Grosser
postanowił spędzić swoje wakacje
w raju bolszewickim.
W tym celu udał się do Berlina,

tam zasięgnąć odpowiednich infor-
macyj w sowieckiej agencji podró-
ży. Po uiszczeniu sumy 4 tys. fr.
za bilet i formalności paszportowe
zadowolony ze swego pomysłu Nie
miec wsiadł do pociągu pośpieszne
go, idącego do Moskwy.

Niedługo jedmak cieszył się po-
bytem w raju czerwonym. Ledwie
stanął na peronie dworca moskiew

skiego, został aresztowany i odpro
wadzony pod eskortą do dyrekcji
GPU. Tutaj poddano go surowej re-
wizji, sfotografowano, zmierzono i
odesłano do więzienia. Przez kilka
dni z rzędu usiłowano z niego wy-
dobyć zeznania, w jakim celu przy
był do Sowietów. Gwałtem wma-
wiano w osłupiałego turystę, że
przybył do Rosji celem podburze-
nia narodu przeciw jego czerwo-
nym władcom. Po 15 dniach ka-
' torgi odesłano go do granicy i ka-
zano mu się wynosić do faterlandu.

Schorzały i przygnębiony moral
nie Niemiec nie może obżałować
swego nieroztropnego pomysłu.

Nie chce jednak dać za wyśgra-
ną i zaskarżył bolszewicką agen-
cję podróży do sądu berlińskiego o
odszkodowanie,

Żrącemi kwasami chciała pomścić zdradę.
Przed ośmiu laty, bo w 1924 r.

niejaki Antoni Pietkiewicz, będąc
w Głębokiem poznał 22-u letnią
wówczas powabną wieśniaczkę z
gminy Kozłowszczyzna Jadwigę
Siemaszkównę, z którą nawiązał
intymniejsze stosunki. Idylla ko-
chanków trwała niezbyt długo.
Pietkiewicz, znudzony najwidocz-
niej  jednostajnością, porzucil
dziewczynę, nieczuły na jej zaklę-
cia miłosne i po jakimś czasie,
chcąc radykalnie zerwać z prze-
szłością, wyjechał z Głębokiego.

Zrozpaczona _ Siemaszkówna
płochego kochanka szukała przez
dłuższy czas, aż wreszcie odnalaz-
ła go w hucie szklanej „Hołubiej”
w dobrach hr. Przeździeckiego
pod Woropajewem.
M końcu r. 1930, wiedziona

tęsknotą, przybyła do Hołubieja,
odszukała mieszkanie P. i złożyła
mu wizytę, a powołując się na
dawhe wspólne przeżyte chwile,
błagała go, by przyjął ją do siebie.

Na argumenty i obietnice, wy-
suwane przez Siemaszkównę, za-
twardziały Pietkiewicz pozostał
głuchy i propozycje jej stanowczo
odrzucił,

Złamana na duchu S.
lecz przysięgła zemstę,

uczuciem tem nosiła się kil-
ka miesięcy, aż wreszcie w kwiet-
niu ub. roku ponownie przybyła
do mieszkania P.

"Nastąpiła brutalna scena, za-
kończona obcesowem wypędze-
niem dziewczyny.

Zamroczona oburzeniem wobec
doznanej zniewagi, Siem. wyszła
do sieni, lecz niebawem wróciła,
niosąc ukryty kubek z jakąś cie-
czą, którą chciała oblać P. Ten
jednak w porę zorjentował się w
sytuacji, chwycił Siemaszkównę za
rękę, a płyn rozlał się po ubra-
niu, spalając materjał. Po nieuda-
nym zamachu S. zbiegła, Pietkie-
wicz zaś, nie wyciągał z zajścia
konsekwencji.

8 Po uplywie 3-čh tygodni Piet-
kiewicza uwiadomiono, iž S., zdra-
dzająca duže zdenerwowanie, krę-
cisię przed jego domem. Przezorny
Pietkiewicz swemi obawami po-
dzielił się z dyżurującym w fabry-
ce policjantem, prosząc $o o in-
terwencje,

Siemaszkównę aresztowano, W
drodze na posterunek aresztowana
wyjęła z kieszeni buteleczkę i
rzuciła ją w przydrożny rów. Ma-
newr ten nie uszedł uwagi po-
licjanta, który buteleczkę z ja-
kimś płynem podniósł i załączył
do sporządzonego protokułu.

Zarządzona w czasie_ śledztwa
ekspertyza chemiczna zarówno
ubrania jak i płynu, znajdującego
się w butelce ustaliła, iż ubranie
P, zniszczone zostało stężowym
kwasem siarkowym, a w butelecz-
ce znajdował się kwas karbolowy.

Profesor Siengalewicz wyłusz-
czył straszne skutki jakie sprawi-
łyby „oba płyny żrące. й

Siemaszkówna stanęła przed
III-cim wydziałem karnym Sądu
Okręgowego, któremu przewodni-
czył p. sędzia Cz. Sienkiewicz,
pod zarzutem usiłowania zadania
bardzo ciężkiego uszkodzenia cia-
ła (art. 49 i 467 Cz. I K. K.).

Oskarżona do winy nie przy-
znała się, twierdząc iż jedynie
chciała zniszczyć P. ubranie, zaś
kwas karbolowy nabyła celem po-
pełnienia samobójstwa.

odeszła,

V "VONIAIZTS
Zbiory wypady średnio.
Według raportu, otrzymanego

przez ministerstwo Rolnictwa,
zbiory wypadły w roku bieżącym
lepiej niż średnio. Nawet na te-
renach, dotkniętych kląską rdzy
zbożowej, stan zbiorów nie jest
gorszy od średniego.

Źle wypadły zbiory w niektó-
rych miejscowościach na Wileń-
szczyźnie, gdzie z powodu późnych
żniw zboże porosło.

Bezdomni w Warszawie.
'W dniu 1 sierpnia w schroni-

skach miejskich dla bezdomnych
w Warszawie zamieszkiwało о-
gółem 4.186 rodzin, co stanowiło
17.583 osoby.

Wdowa po śp Dębińskim
otrzyma dożywotniąpensję

Magistrat warszawski posta-
nowił przyznać pensję wdowie po
śp. Henryku Dębińskim, kierowni-
ku Wydziału Finansowego Magi-
strału, który zamordowany został
przez studenta Kujawskiego. P:
Dębińskiej przyznano 300 zł. mie-
sięcznie,

(eklama: jeg
tówignią bandit
OWJ

DOBROCZYNNOŚĆ.
„ — Polecamy bardzo gorąco Czytel-

nikom naszym zredukowanego urzędnika
sądowego, który nie może opłacić wpi-
sowego za syna swego (w sumie zł. 138),
lat 18-tu, który uczęszczał do gimnazjum
w Wilnie do kl. 7-ej i pomimo, że zdał

m — został skreślony. Tow. Pań
iłosierdzia św. Wincentego 4 Paulo po-

wyższe sprawdziło.
Łaskawe ofiary „dla ucznia 8 ki.”

przyjmuje Administracja „Dziennika Wi-
leńskiego".

 

Po zbadaniu świadków i za-
poznaniu się z dowodami rzeczo-
wymi, oraz wysłuchaniu rzeczni-
ków stron, Sąd stosując daleko
idące okoliczności łagodzące, ska-
zał Siemaszkównę na 3 miesiące
więzienia, zaliczając odbyty areszt
prewencyjny, który pochłonął w
całości wymierzoną karę.

Kos.
ATSTUTAOIN

SZKICE | OBRAZKI
DAWNIEJ A DZIŚ. 8

Czasy jednak zmieniają się bardzo.
Nietylko forma zewnętrzna życia ulega
zmianie, nietylko stroje, uczesanie i broń
czy umeblowanie, ale nawet mówimy
i myślimy inaczej,

To co było nie do pomyślenia, przed
sześćdziesięciu, czy stu laty, stało się
dzisiaj dewizą życia.

Któżby naprzykład mógł przed kil-
kudziesięciu laty wyobrazić sobie przy-
jęcie przez króla Anglji gołego jego-
mościa, któremu udało się przepłynąć
kanał La Manche.

Wytworna i sroga zarazem monar-
chini, królowa Wiktorja, zrobiła raz
uwagę jednemu z lordów, któremu dzi-
waczny przywilej pozwalał ukazywać się
na dworze bez marynarki, w takiej for-
mie:
— (Co znaczy twój strój niekomplet-

ny mylordzie?
— Najjaśniejsza Pani, edykt przy-

wilej warujący pozwala mi ukazywać się
bez marynarki wobec mojego władcy!
— Tak — odpowiedziała królowa —

ale nie wobec kobiety.

Skonfudowany lord spiesznie nało-
żył marynarkę i już nigdy nie wykorzy-
stał przywileju.

Taktowna uwaga starej królowej 0-
pamiętała go.

Cóżby natomiast powiedziała sędzi-

wa władczyni, gdyby na jakiejś uroczy-

stości zaprezentowano jej gołego, wodą

ociekającego sportsmena?

Życie towarzyskie najbardziej uległo
zmianie. W salonach naszych rodziców,
mężczyzna był rycerski, wytworny i

akcentujący na każdym kroku przyna-
leżność do genru męskiego, a kobieta
zachowaniem swojem, sztucznie czy na-
turalnie wydobywała wspaniałe efekty
kobiecości.

Dzisiaj panienka udaje mężczyznę,
t zn. prześciga się w opowiadaniu jak
najtrywialniejszych „kawałów”, stara się
wszystkim wobec dać poznać (co nikogo
nie obchodzi), że życie dla niej nie ma
zagadek, że smutki i brudki jego dawno
już przeżyła. Mężczyźni zaś opowiadają
wobec niewiast bądź o wyczynach spor-
towych (które zawsze rozwijają ciało,
a nie zawsze umysł), lub pozują na prze-
żytych i zniewieściałych lalusiów.

Ale krytykować dzisiejszą młodzież
to nader niebezpieczny proceder, zostaw-
my ją więc nieszczęsnym wychowawcom
i jedźmy dalej.

Byłem raz świadkiem niezmiernie
ciekawej rozmowy z staruszką babunią
i wnukiem, studentemfizyki,

: Zacna matrona, pamiętająca powsta-
nie, i niewiasta, która wychowała trzy
pokolenia serdecznych Polaków, ucie-
szyła się niezmiernie z przyjazdu wnuka
Tadzia na wieś,

A oto wyjątek ich rozmowy:
> Tadzio: — Wy (starsze pokolenia)

żyliście światem nierealnym, światem
romansu, a coście zbudowali, mgławico-
we i nietrwałe było.

; Babcia: — Co ty mówisz, dziecko,
„nierealne“? Twój dziadek zginął w po-
wstaniu...

Tadzio: — No i cóż z tego? Jaki
był eiektywny skutek tej śmierci? Tro-
chę egzaltacji i trochę wystrzelanego
procha. A nic realnego. Ot my, my dzi-
siaj rozbiliśmy atomy! To jest cośl

Babcia pokiwała smutnie głową...
— Nie realne powiadasz Tadziu?

A ja myślę, że z tej „nierealnej“ krwi
powstało to, co dziś jest realnego.

Po chwili dodała:
— A to, żeście pobili jakieś tam

atomy, to nie mów tak głośno, bo matka
jeszcze usłyszy i gniewać się będzie.
O porcelanę tak dzisiaj trudno...

To były dwie epoki i dwa światy.
A dowcip, a teatry??...
Gdy w dawnym „Momusie* prowa-

dzono t. zw. „konieransjerkę“, dobierano
do tego ludzi z wielką kulturą i z wy-
twornym dowcipem, który stawał się na
długo bonmot kulturalnego świata i
przetrwał długie dziesiątki lat.

Satyra zasiadała na królewskim tro-
nie i święciła swe gody.

Ani jednego „szmoncesu*, ani jednej
trywialności.

Dzisiejszy dowcip „zdemokratyzowa-
ny“ rodzi się nie na tronie humoru, ale
w rynsztoku ulicy i polega na jaknaj-
częstszem powtarzaniu bądź ordynarnych
przezwisk, bądź wymienianiu dyskretnych
części ciała,

Cuchnący dziegciem, zasiadł „mu-
zyk* na estradzie i w durze pijackim
kinie.

Ale to są wyzwiska, nie dowcipy...
Siostrzeniczka moja, piętnastoletnia

panna z pensji pani Platerowej w War-
szawie, opowiedziała mi kiedyś dowcip,
którego jako żywo nie zrozumiałem.
— Nie rozumiesz wujku tego do-

wcipu? 2

— Nie Hanulko!

—:No widzi, — — — S

 

— Nie wiem, dlaczego to miałoby
być dowcipne? Przecież to ciężka cho-
roba, a choroba zawsze jest nieszczę-
ściem. :

— E..e.»e stetryczałeś i nie idziesz
z duchem czasu! ‚

No! no! jak na piętnastoletnią pannę,
wcale nieźle...

Ale widocznie jestem już bardzo sta-
reńki i czas mi między mumie egipskie...

M. Junosza.

  

 

 

 



 

DZIENNIK WILENSKI
 

KRONIKA. zwanego „Wojennego Pola“ przy
ul. Kalwaryjskiej, na grunta skar-
bowa w Bołtupiu. Sprawa ta znaj-
dzie się na porządku dziennym

nych tak pod względem ewiden-
cji, które mają być prowadzone
w księgach przedsiębiorstw, jak
i pod względem wykazów, które

Z KRAJU.
Echa pobytu delegatów Tergpredstwa RaA R EP ee eeAS Kto obejmie teatr w Grodnie?

miejskiej. azy te zawierają liczne : ;
i Wniesztorgu sowieckiego w Wilnie A ZMIASTA. bry PTY. muszą być pro- szy) = na posie- Įiskiago: Ža podaje „Grodner

i S i teślni — Dziennikarz węgierski w wadzone w formie wyciągu z dzeniu w dn. . m. wypowie: Moment”, w teatrze ma się roz-
Ъ wA a W DK skg Z: Wiinie. W poniedziałek 29 b. m. ksiąg płacy, albo w formie odpi- działa się za oddaniem teatru począć remont i do 1 września

NET RE. В Sh Ba przybywa do Wilna wybitny dzien- sów z imiennych list płacy. Dzię- w nowym sezonie poprzedniej nie będzie żadnych przedstawień.
przemysłu w Wilnie,

którzy przeprowadzili szereg per-
traktacyj w sprawie gospodarczo-
handlowej z delegatami  lzby
Przemysłowo Handlowej w Wilnie
w przyszłym tygodniu odbędzie

ewentualnego zawarcia umowy
z Torgpredem co do sprowadzania
towarów sowieckich do woje-

wództw wschodnich oraz eksportu
towarów z tych województw do
Rosji. Chodzi tu głównie o su-

nikarz węgierski z Budapesztu
p. Józef Matjasz, który zabawi w
naszem mieście około czterech dni.
Gość węgierski zwiedzi Wilno i
zapozna się szczegółowo z histo-

ki temu około 5 razy w tygodniu
opracowane muszą być osobne
wyczerpujące załączniki.

To zwiększenie formalności
biurowych stanowi niepotrzebne

dyrekcji pp. Krokowskiego i Opa-

Diaczego usunięte kuratora poleskiego.
Protekcje... protekcje..

go miejsce przychodzi szwagier
dyn i tkami naszego obciążenie i jest zbytaiem bala- W „Robotniku“ t :ы e, skóry, tłuszcze, m YEN zay 8 i i bi Lk

R =Kas asa S i Konopie a len. SRZYDY miasta. * ‚ $кет formalistyki biurokratycznej, [Wielką sensacją na kresach by- samego p. ministra Jędrzejewicza!
y P. Matjasz zamierza napisać bowiem wykazy prowadzone we- ło nagłe spensjonowanie kuratora Bodaj to być krewnym lub po-

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Prace w Bazyiice Wiień-

skiej. Kierownictwo robót w Ba-
zylice Wileńskiej przeprowadza
w dalszym ciągu badania grun-
tów pod frontową ścianą katedry.

Badania te prowadzone są w
celu ustalenia sposobów zabezpie-
czenia zagrożonego portyku ka-
tedry. :
W ciągu ostatnich dni bada-

nia częściowo zakończeno.
W dniu wczorajszym po roz-

patrzeniu złożonych ofert Komisja
Techniczna Komitetu Ratowania
Bazyliki Wileńskiej przystąpiła do
omawiania z przedsiębiorcami
warunków zabezpieczenia zagro-
żonego portyku. :

Najprawdopodobniej za kilka

już dni rozpoczęte zostaną prace
nad wzmocnieniem wspomniane-
go portyku.

Roboty prowadzone będą w
Szybkiem tempie i potrwają naj-

prawdopodobniej kilka tygodni.

tną pomocą finansową. Magistrat
zaproponował skonkretyzować te
propozycje na piśmie. (e)
— Na rzeźni miejskiej. Jak

się dowiadujemy onegdaj Magi-
strat m. Wilna wydał zarządzenie,
zezwalające na wprowadzenie na
teren rzeźni miejskiej o każdej
porze dnia i nocy słabych wie-
przy tucznych, które muszę być
zabite w tymże dniu, ponieważ
nie dożyją do następnego dnia z
racji osłabienia wywołanego tran-
sportem.
— Zakaz handlu mięsem na

wolnem powietrzu. W tych
dniach Megistrat m. Wilna wydał
rozporządzenie, zabraniające pro=
wadzenia handlu mięsem i we-
dlinami na rynkach i targowiskach
pod otwartym niebem.
W związku z tem w najbliž-

szym czasie specjalne komisje
dokonają lustracji rynków i tar-
gowisk, sprawdzając czy zarządze-
nie Magistratu zostało wykonane.

książkę o W Ieńszczyźnie.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Uzyrojenie policji w cza-

sie służby i pozasłużbą. Wileń-
ska Komenda P. P. otrzymała z
Komendy Glėwnej zarządzenie,
na podstawie którego w Wilnie
starsi przodownicy i przodownicy
w służbie mają być uzbrojeni
w szablę i rewolwer, poza służbą
tylko w szablę. Posterunkowi i
starsi posteruakowi policji pieszej
nosić mają na służbie bagnet
i rewolwer, poza służbą bagnet.
Przodownicy, st. posterunkowi i
posterunkowi policji konnej, no-
sić mają w służbie szablę i re-
wolwer, poza slużbą rewolwer.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Towary pelskie idą przez

Prusy do Litwy. W b. m. przez
stację graniczną Raczki przez
Prusy Wschodnie do Litwy wy-
wieziono 35 wagonów węgla gór-
nośląskiego, 10 cystern olejów,
kilka nafty, 15 manufaktury wi-
dzewskiej, białostockiej i łódzkiej

dług dawnego rozporządzenia by-
ły wystarczającym dowodem dla
obliczenia i sprawdzenia składek,
a pozatem urzędnicy kontroli
Funduszu Bezrobocia mieli moż-
ność prawdziwość tych wykazów
skontrolować na podstawie ksiąg
przedsiębiorstw.

RÓŻNE.
— Kiedy i na co wolno po-

lować? (lrząd Wojewódzki wydał
zarządzenie, iż na podstawie prze-
pisów łowieckich, w m. wrześniu
na terenie Wileńszczyzny nie
wolno polować na następującą
zwierzynę: łosie-byki, jelenie-byki
(do 15IX), daniele-rogacze (do
15 IX), zające-szareki, zające:bie-
laki, rysie, niedžwiedzie, borsuki,
wiewiórki, głuszce-koguty, cietrze-
wie-kury (od 15 września), bażan-
ty-koguty, dropie, dzikie indyki
samce i samice.

Winni nie przestrzegania tych
przepisów ulegną wysokiej karze
grzywny i więzienia.

 

okręgu szkolnego w Brześciu nad
Bugiem, p. Pogorzelskiego.

Jak się obecnie okazuje, na je-

winowatym któregoś z ministrów
„sanacyjnych”.

 

TEATRY MIEJSKIE.
„Tylko dia dorosłych"

Premjera rewji w Teatrze
Letnim.

Przyjechał na gościnne wy-
stępy do Wilna lekki teatrzyk z
Warszawy „Morskie Oko*, który
stara się programem swoim
baczną na siebie zwrócić uwagę
i rzeczywiście zwraca on uwagę
nietylko widzów, ale i tych, któ-
rzy, słysząc z opowiadań naocz-
nych świadków, tracą ostatecznie
przekonanie do obecnych teatrów,
do sztuk, które tylko w Wilnie
zapewne mogą być grane.

Bo ezyż możemy nazwać to
co sę słyszy ze sceny „Morskie-
go Oka* sztuką? Czyż możemy
teatr zalecać naszej młodzieży?

Wstrętna, cuchnąca zgnilizna
moralna i wiecznie te same „sło-

KRONIKA POLICYJNA,
— Nieudana demonstracja

komunistyczna przy zbiegu
ulic Niemieckiej i Żydowskiej.
W dniu wczorajszym wieczorem
przy zbiegu ulic Niemieckiej
i Żydowskiej miała miejsce nieu-
dana próba urządzenia demon-
stracji komunistycznej przez gru-
pę wywrotowców. Kilkudziesięciu
komsomołców zamierzało napręd-
ce urządzić lotną masówkę. Wy-
wrotowcy momentalnie zawiesili
na drutach dwie płachty czer-
wone, rozrzucili kilkaset sztuk
ulotek komunistycznych i gdy
zamierzali wygłosić przemówienia,
dostrzegli policję, ma widok któ-
rej rozpierzchli się. 2 komunistów
wpadło w ręce policji.

WYPADKL
ń — Katastrofa autobusowa.
a

SPRAWY MIEJSKIE, z aa dzierża: Graz 1 wagon jedwabiu krajo- Teatr i muzyka. ne” dowcipy, których nieliczni yt OI
— Przygotowania do ob- wnej w Hali Miejskiej rozpa- wego, Aris akis2 55 6 amatorzy nauczyli się zapewne strofa ketšbusss: USNS

chodu jubileuszu Wil. Straży
Ogniowej. Jak już donosiliśmy
w przyszłym miesiącu odbędzie

się uroczysty obchód 130 roczni-

cy istnienia Wileńskiej Straży O-

trywana będzie na posiedzeniu
Rady Miejskiej. Jak już donosi-
Išmy przed miesiącem organi-
zacje rzeźnicko wędliniarskie zło-
żyły do Magistratu obszerny me-

W przyszłym miesiącu przy-
będzie do Polski delegacja kup:
ców i przemysłowców litewskich
celem poczynienia zakupów

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,

— Tani poniedziałek — w Lutni.
Dziś o godz. 8. m. 15 głośna sztuka A.
Tołstoja i P. Szczegolewa pt. „Azef“, Ce-
ny miejsc zniżone. Jutro „Azef* po ce-
nach od 20 groszy.
— W Teatrze Letnim. Dziś tani po-

na pam £ć.
Cała akcja rozgiywa się „na

nocnej pościeli, w nocy, W cza:
sie nieobecności męża wkrada się
kochanek, żona zdradza ..

nagłem pęknięciem osi w auto-
busie Nr. 38479. Na szczęście w
autobusie pasażerów nie było.

-- Pociąg wpadł na fur-
1 ł, domag:jąc się obniżki Z В ‹ A - mankę włościańską. W dniu

gniowej morja Kanų » — Żebranie arządu Związ niedziałek — o godz. 8. m. 15. dana bę- Albo jeszcze lepiej. W łóżku wczorajsz Bob ki; da tenuty dzieržawnej za stragany w hėw. W notatce, Ida naci oBisoryGhA= ЧОЙНа ; : : 3 : czorajszym na Bobrujskim prze-W związku z tem komen Ba Mienakiej | ne rrakith wie ku Cechó notatce, podanej Aaa Array 2 śpi, smacznie chrapiąc, mąż, a tuż jeździe kolejowym pociąg pod
przygotowaniastraż oczyniła

Šo które dobie-do tego obchodu,
gają końca.
— Zainteresowanie sprawą

budowy rzeźni miejskiej. W o-
statnich dniach zgłosili się do

leńskich.

Obecnie jak się dowiadujemy
na skutek nacisku władz woje-
wódzkich sprawa obniżki komor-
nego rozpatrzona zostanie na je-

przez nas w sobotnim numerze
„Dziennika Wileńskiego*, pod t.
„Walne zebranie Związku Cechów*
zakradł się błąd. Należy wyjaśnić,
że w dniu dzisiejszym odbędzie
się nie walne zebranie, lecz tylko

niądze“ z pp. Ireną Carnero, Janiną Ko-
złowską, Sempolińskim, Sulimą-Jeszczoł-
tem, Borskim oraz duetem
Ney'ów i Boruńskim.

Jutro nowa rewja „Tylko dla doro-
słych”.

POLSKIE RADJO WILNO.

tanecznym

koło niego wzdycha żonusia, iż
ma śpiocha męża i t. d. it. d.

Nie wiem jak długo jeszcze
gościć będzie u nas „Morskie
Oko”, ale lepiej, żeby ono sobie
jak najprędzej ze swemi płytkie-

  

miejski Nr. 1738, zdążający z No-
wej Wilejki do Wilna najechał na
furmankę wieśniaka Borejki, któ-
ry znalazł się akurat wraz ze swo-
ją furmanką na przejeździe ko-
|jowym w czesie przejścia po-1 A K ibliž h : т : 2 2 2 a AE :Magistratu era we ie a z. US posiedzeń zebranie Aa Zw. Gechów, Wózek iniais 50 мее mi dcwcipami wyjechalo. ciągu. Furmanka została roztrza-

„Stocznia Gdańska" Lg ege ady ! iejskiej. REŻ na którem ustalony „zostanie ter 11.58; Sygnał" czasu: _15.15: Muzyka. skana Borejko odniósł, dzieki

ski* w Poznaniu, interesując się Należy zaznaczyć, że wyso- min walnego zebrania. 15.35: Kom. met. 15.40: Muzyka popular- szczęśliwemu zbiegowi okoliczno-
Sprawą budowy rzeżai miejskiej.

Odnośne informacje „Magistrat u-
dzielił, zaznaczając, że w obecnej
chwili miasto nie może przystą-
pić do budowy rzeźni z powodu
kryzysu gospodarczego. Przedsta-
wiciele oświadczyli, że ich firmy
mogłyby przyjść miastu z wyda-

kość tej tenuty nie była regulo-
wana od czasów stabilizacji zło-
tego.
— Zamiana „Wojennego Po.

la* na „Bołtupie'. Między woj-
skowością a Magistratem  prowa-
dzą się obecnie pertraktacje o
zamianę ziemi .miejskiej, tak

SPRAWY ROBOTNICZE.
— OQbistrzenie przepisów O

wydawaniu zasiłków  bezro-
botnych. Ostataie rozporządze-
nie o postępowaniu i przyznaniu
zasiłków dla bezrobotnych wpro-
wadza istotne obostrzenie do-
tychczasowych przepisów fo mal-

na. 16.40: „Sport w Rosji sowieckiej” —
odcz. 17.10: Koncert 18.00 „Morze na
środku Atlantyku” — odczyt. 18.30: Mu-
zyka tan. 19.10: „Zwycięstwo Kemala
Paszy nad Europą” — (w rocznicę święta
narodowego tureckiego) odczyt. 19.45:
Przegląd litewski. 20.00: Modest Mus-
sorgski jako twórca operowy (płyty). Sło-
wo wstępne prof. M. Józefowicza. 20.45:
Koncert 21.45: „Dole i niedole pisarza

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

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

polskiego" feljeton. 22.00: Transm. z te-
atru „Morskie oko” I-szej części rewji
„Hip, hip, hurra!“, 23.15: Wiad. sport.

ści, stosunkowo lekkie uszkodze-
nia ciała. Pociąg zatrzymano i
rannego przewieziono go do am-
bulansu kolejowego.
1 ОЕ РИНЫК 2IEBAREA 3TASTESTS ANNA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Żydzi i upadek Polski.
(Henryk Rolicki: Zmierzch Izraela, Warszawa 1932, str. 423, Skład
Główn.: Adm. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Al. Jerozolimskie 17).
Główne dane w tej rozległej

sprawie są następujące (str. 306—
324):

pospolitej lewdo pięciokrotnie,
zaś liczba żydów stokrotnie!

Stała się więc Polska od kilku-

nizacyjnej Izraela. Wybitne jed-
nostki z pośród polskiego żydo-
stwa stają się rabinami i kierowni-
kami życia żydowskiego nawet w
najpoważniejszych gminach ży:
dowskich w całej Europie. Litera-
tura rabiniczna żydów polskich

sy żydów niemieckich i tureckich
potęgowały nędzę kraju i mas ży-
dowskich. A więc wzmocnić Pol-
ski nie wolno, a stan słabości tak-
że jest zbyt uciążliwy. Cóż pozo-
staje?

„W przeddzień kryzysu w ży-

wały specjalnych urzędników, t.
zw. sztadlanów.

Poza kwestją, kto brał pienią-
dze żydowskie podczas wyborów
w dawnej Polsce, należy do nasze-
go tematu i odwrotna strona za-
gadnienia: kto te pieniądze dawał,

ziem swoich. Wojsko otoczyło zą-
mek, oficerowie weszli do sali po-
siedzeń, a jenerał Rautenfeld zajął
miejsce obok tronu. Wtedy nastą-
piła znana sesja niema; izba spę-
dziła noc w zupełnem milczeniu.
Nareszcie nad ranem Ankwicz o-

 

  

sA . 1 ‚ ) tanowi strawę duchową dla całe- ciu zachodnio-europejskiego žy- a raczej kto je do właściwych ad- świadczył, że milczenie jest zna-— Przyjrzyjmy się trochę set lat terenem żydowskiej kolo- Stan! R I : 2 а м yt, i nie j 2
: lba e is a : io; 60 žydostwa šwiatowego. dostwa, wywołanego rewolucją resatów doprowadzał? Otóż to kiem przyzwolenia. Siedzący obok s

Erie PY 1703 paw ei Minde I ABipIMtaSA ajokidziej 1789 r., wielkie centrum żydow- było zadaniem sztadlanów. (Izak 3
w Polsce 900 tysięcy na ogólną
liczbę ok. 8 miljonów 800 tysięcy

mieszkańców. Nie liczone tu te-

rytorjum pierwszego rozbioru li-
czyło w r. 1772 ponad 1 miljon
700 tysięcy mieszkańców, a u-
względniwszy przyrost naturalny
aż do r. 1793, mogło liczyć wów-
czas 2 miljony ludności, przyjąw-

rażące gromadzenie się żydów ma
miejsce w XVIII w. tj w okresie
upadku politycznego i gospodar-
czego państwa polskiego. Musiało
to zjawisko wywołać złowrogie
skutki.
Kierownictwo żydowskie, pcha-

jąc nadal masy żydowskie do zu-
bożałego kraju, musiało mieć jakiś

Plemię żydowskie, rozproszone
po całym świecie, może trwać w
dziejach tylko pod dwoma warun-
kami: 1) jeżeli posiada bardzo sil-
ną, na tradycji opartą, zakonspiro-
waną organizację kierowniczą, 2)
jeżeli w którymkolwiek kraju u-
trzyma. skupienie etniczne tak
zwarte, że może zachować zupeł-

skie w Polsce znalazło się w sta-
nie politycznego i społecznego
rozkładu” (S$. M. Dubnow: Nowiej-
szaja istorja jewrejskago naroda t.
I str, 41),

Ten rozkład zmusił kierownic-
two żydowskie, by pomyślało o
wyjściu trzecim: trzeba było zde-

Lewin: Udział żydów w wyborach
sejmowych w dawnej Polsce
str. 51).

Zrywanie sejnów w epoce sa-
skiej, które doszło do zupełnego
zatamowania ich działalności, by-
ło niewątpliwie rezultatem krań-
cowej demoralizacji, szerzonej po

króla, Rautenfeld, wziąwszy go za
rękę, włożył w nią ołówek; Sta-
nisław August podpisał swe imię
na traktacie“ (Tadeusz Korzon:
Wewnętrzne dzieje Polski za Sta-
nisława Augusta, t. IV, str. 75).

Po rozbiorach położenie go-.
spodarcze żydów polskich popra-
wiło się odrazu: popierają ich rzą-

  

szy zaś ten sam procent żydów, co plan wyraźny, którego wykonanie ną odrębność ideową iorganiza- cydować się na przemalownia kar- mistrzowsku : ой wieku przez dy pruskie, oszczędzają austrjac-

reszta ziem Rzeczypospolitej, 0- ocaliłoby te tłumy żydowskie od cyjną w stosunku do ludności tu- ty politycznej tej części Europy, sztadlanów żydowskich. W tej kie, Rosja pozwala im docierać w )
trzymamy w r. 1793 liczbę jedne- nędzy, samemu zaś kierownictwu bylczej, stanowiąc dla żydów w na rozbiory Polski, Decyzja taka  atmosierze stają się zrozumiałe charakterze kupców do swych
go miljona sto tysięcy żydów na  stworzyłoby widoki na realizację innych krajach zarówno rezerwu- musiała już zapaść zaraz po r. 1648 „sejmy nieme” i sejmy, zatwier- wewnętrznych gubernii.

ziemiach polskich! jeso zamiarów, dyktowanych naj- ar rasowo i duchowo czystych no- po wojnach kozackich, gdyż na-  dzające rozbiory, a postacie Rej- Wychodzi odrazu na jaw, że

W XVI w. ludność nieżydowska
Polski liczyła około trzy miljony,
żydów zaś było sto tysięcy. Przez
dwieście kilkadziesiąt lat wzrosła
więc ludność polska 3 i pół krot-
nie, ludność żydowska zaś 11 krot-
nie, Gdy weźmiemy pod uwagę
koniec XIV w. to jest czasy Kazi-
mierza Wielkiego i przyjmiemy
(biorąc pod uwagę, przyrost natu-
ralny w ciągu z śórą wieku) lud-
ność Polski i Litwy na niespełna
dwa miljony mieszkańców, pod-
czas gdy liczba żydów wynosiła
wówczas w Polsce 10 tysięcy, zaś
na Litwie było ich bardzo mało,
nie więcej jak jeden tysiąc, to mo-
żemy stwierdzić, że w ciągu lat
czterysta ludność nieżydowska
zwiększyła się na terenie Rzeczy-

   
DZIŚ!

wyższą racją stanu Izraela, to jest
jego dążeniami mesjańskiemi do
opanowania świata. Zbieranie się
mas żydowskich w Polsce ma
miejsce w tym okresie, w którym
żydzi na zachodzie Europy, dzięki
tajnym organizacjom reformacji, a
potem dzięki  wolnomularstwu
przygotowują sobie organizacyjny
i ideowy podbój świata aryjskiego.

Tolerancja Polaków wobec ży-
dów i pozostawienie im zupełnej
autonomji wewnętrznej stało się
powodem, że została ona wybrana
na miejsce skupienia się Izraela.

Już od XVI w. widzimy wyraź-
nie, że posiadanie silnego środo-
wiska w Polsce umożliwia żydo-
stwu w krajach zachodnich prze-
chowanie istoty duchowej i orga-

  RB

Niebywały podwó о-
1) "Glubienica publieznośc „ ANNY Ondra

wych sił, tak i centrum, w któ-
rym wypracowuje się idee i środki
walki judaizmu.

Atoli żaden silny naród nie
zniesie w swem łonie takiego ob-
cego ciała, nie pozwoli czynić z
siebie podłoża, dostarczającego
soków tysiącom, czy nawet miljo-
nom nieproduktywnej i niezwiąza-
nej z nim ideowo ludności. — Мо-
ment, w którym Aragonja połą-
czyła się z Kastylją, tworząc po-
tężną Hiszpanię, stał się wyrokiem
banicji dla żydowskiego skupienia.
To też żydostwo nie mogło do-
puścić, by ta kalastroła mogła się
powtórzyć w Polsce. Polskę nale-
żało conajmniej osłabić. Kryzys
gospodarczy zapanował wszech-
władnie, a wciąż napływające ma- *

jazd szwedzki i plany rozbiorowe
Karola Gustawa cieszą się zupeł-
nem poparciem żydostwa. Nie u-
dało się jeszcze, Potem żydzi fi-
nansują wybór Augusta II Sasa na
tron polski i wojnę północną, nisz-
czącą siłę Rzeczypospolitej. Au-
gust II znowu snuje plany rozbio-
rowe w oparciu o Prusy i Rosję.
Wolnomularstwo saskie i pruskie

zostaje wciągnięte do współpracy.
Przekupstwa, dokonywane przez

żydów, były pieczołowicie zorga-
nizowane. Władze autonomiczne
żydowskie nie pozwalały tutaj
swym współwyznawcom na żąda-
daną partyzankę, Do dokonywania
przekupstw żydowskie zjazdy sa-
morządowe (sejm żydowski ziem

tanów i Wybickich nabierają tra-
gicznej wyrazistości.

Istotny stosunek wolnomular-
stwa polskiego do rozbiorów u-
jawniło symboliczne odezwanie się
Józefa Ankwicza, kasztelana są-
deckiego, Mistrzem krakowskiej
loży „Przesąd zwyciężony”) patrz
Stanisław Małachowski — Lem-
picki: Wykaz polskich lóż wolno-
mularskich oraz ich członków w
latach 1738—1821), na sejmie
rozbiorowym w Grodnie w r. 1793,
gdzie ratyfikowano drugi rozbiór.
Posłuchajmy opisu Korzona:

„Potem znów w nocy z 22 na
23 września z rozkazu Siewersa
czterej posłowie: Krasnodębski,
Mikorski, Skarżyński i Szydłowski

koronnych i litewskich) powoły- byli wzięci w areszt i odesłani do

zniszczenie państwa polskiego by-
ło naturalnym skutkiem żydow-
skiego skupienia się na tych zie-
miach, koniecznym warunkiem
przetrwania mas żydowskich,

„Wzmógł się w tym czasie u-
dział żydów w handlu zagranicz-
nym; mnóstwo kupców jeździło
corocznie na jarmarki zagraniczne
(Lipsk, Królewiec) po zakup towa-
rów, przedewszystkiem manufak-
tury; tam wywozili oni produkty
Polski i Rosji, otwierał się dla
przywożonych zagranicznych to-
warów obszerny rynek — we-.
wnętrzne rosyjskie gubernie” (S.
M. Dubnow: Nowiejszaja istorja
jewrejskago naroda, t. I, str. 271).

Skupienie żydowskie miało już
z czego żyć.
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kach). Królewska 5—3.
Marja Ottowiczowa.

94

— Rjl co ty mówisz? Je się w bardzo ciężkich
warunkach terjal

5 Jakie cukrowe chorobe? j przyjmie Kada dskDr. Ginsberg
ja Dziś premjere! Niebywala atrakcja! Wyświetlamy film poraz pierwszy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tra» > ы
= c A S I N 0 gedjatia kazano okręcie, baakrutstwo wiel- Transatlantic” W rol gł: Edmund Lauk, Lots moe wu Ч zza Me jest IE z m zpeakę. skčenę, E

Wielka 47. tel. 15-14. kiego trustu, walka dwóch przestępców p. ti 4 Hissen, John Halliday. Nad program: Dźwię- DO wynajęcia pokój cukrowe chorobe jak je- ———0 "SE TY WILIRSKA 3

teczne o godzinie 2-ej. Ceny od 25 groszy.
kowy dodatek „Foxa" p. t: „PRZEBUDZENIE SIĘ WIOSNY'. Początek seansów o godz. 4, 6,8 i 10,15 w dnie świą- umeblowany z wygodami

na życzenie dobre obia-
sięć wagonów

mu się nie udało dzie- Osoba intelig. w wieku
średnim peszukuje jakiej

cukru pądź pracy chętnie zgo

od godz. 8—1 I 4—8
tel. 567.

  

dy Objazdowa 6 m. 7.
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Bieg o puhar
Do najstarszej gałęzi sportu wi-

leńskiego zaliczyć należy w pierw-

szym rzędzie kolarstwo, które

jeszcze oz cj doskonale

ropagowało sport w naszym

jakie Wtedy był u nas trek ko-

larski, a co najważniejsze, że ko-

larstwo naówczas nie miało kon-

kurencyjnych gałęzi sportu idla-

tego pomyślniej rozwijało się niż

obecnie.
Kilkanaście lat temu rower był

ostatnim słowem techniki. Na ja-

dących ulicą kolarzy patrzonoz

pewnem niedowierazniem, a magik

taki, który potrafił utrzymać rów-

nowagę na dwóch kołach, był u-

ważany za sportowego fenomena.

Przeszły jednak już bezpowrot-

nie te dawne czasy, do których za-

pewne niejeden z byłych sportow-

ców sympatycznie uśmiechając

się przypomina sobie swoje pierw-

sze zwycięstwa. Dużo nam mówią

wybladłe fotografje, które odtwa-

rzają nieraz doskonale całą prze-

szłość. ;

Obecnie kolarstwo znalazło się

w całkiem innych warunkach roz-

woju. Weszło ono w szeregi po”

ważnych konkurentów, którzy

atrakcyjnością swoją zapowiadają

zagładę tej, najbardziej poważanej

do niedawna gałęzi sportu. Po woj-*

nie organizatorzy sportu kolarskie-

go w nadzwyczaj trudnych zna-

ieźli się warunkach pracy. Nie

było treku, a tem samem kasa ko-

larzy pozostała pusta, a wiemy

przecież doskonale, że bezpienię-

dzy nie sposób jest pracować. Pa-

miętamy, jak kolarze nasiorgani

zowali szereg popisów i cieka-

wych wyścigów w parku im. Żeli-

gowskiego, a ponadto zaczęto co-

raz częściej ścigać się na szosie, ale

niestety wyścigi takie nie mogiy

przecież w żadnym wypadku za-

stąpić imprez publicznych. Samot-

nie jadący zawodnik czu zawsze

pewien chłód obojętności i o pro-

pagandzie kolarstwa w danym wy-

padku nie mogło być mowy.

MWyczuwało się, że kolarstwo

zaczyna stopniowo zamierać i tra-

cić swoich zwolenników, ale Wi-

leńskie Towarzystwo Cyklistów

stojąc na czele życia kolarskiego

w Wilnie postanowiio w porozu-

mieniu z „Dziennikiem _Wileń-

skim” zorganizować wielki bieg

uliczny o puhar przechodni re-

dakcji „Dziennika Wileńskiego .

Myśl byfa, jak się później okazało,

doskonała.
W roku 1929 odbył się pierw-

szy bieg uliczny. Wilno pierwszy

raz podziwiało dzielnych kolarzy,

którzy jadąc głównemi ulicami

Wilna walczyli o piękny puhar.

Pierwszym zwycięzcą był Je-

rzy Kalinowski, który zwrócił na

siebie uwagę, zwyciężając uprzed-

nio w szeregu biegach szosowych.

Rodziło się nawet przypuszczenie,

że Kalinowski z łatwością wygra

wszystkie trzy razy pod rząd i

zdobędzie tem samem puhar na

własność. Ale że w sporcie nie

zawsze można przewidywać zgóry

na dłuższy dystans. Tak też i tutaj

zawiedli się ci wszyscy, którzy

wierzyli w Kalinowskiego jako

100 procentowego faworyta.

Kok następny zgromadził tłu-

my widzów na wszystkich odcin-

kach trasy. Ulice, któremi prowa-

dziła trasa biegu była szczelnie u-

stawiona publicznością, która z

niebywałym zainteresowaniem śle-

dziła poszczególne fragmenty bie-

gu. Na placu Tyszkiewicza, tam,

gdzie mieściła się meta biegu, nie

można było przecisnąć się.

Bieg kolarski stawał się wspa-

niałą imprezą propagandową. Wy-

nikami biegu interesowali się nie-

tylko sportowcy, ale również i

starsze społeczeństwo. Drugi ten

wyścig zgromadził na starcie re-

kordową ilość zawodników. Oczy

wszystkich skierowane były w

stronę Kalinowskiego, który miał

wpaść na metę jako pierwszy. Ja-

kież było zdziwienie tłumu, który

czekając na Kalinowskiego, ujrzał

inną sylwetkę kończącego bieg

kolarski.
Był nim Karol Chochłowicz.

Chochłowicz bieg wygrał sto-

sunkowo łatwo. Kalinowski prze-

grał dość znacznie, ale miał po-

ważne usprawiedliwienie, bo na

Królewskiej zbyt ostro wziął za-

kręt i przez ster wyleciał z rowe-

ru. Na szczęście nic mu się nie

stało, ale stłuczone nieco kolano

stało się zasadniczą przyczyną

niepowodzenia. Z drugiej zaś stro-

ny Chochłowicz istotnie stanowił

materjał na doskonałego kolarza.

Wyniki uzyskiwane na szosie za-

częły zwracać na niego większą

uwagę.
Z miesiąca na miesiąc rosło

zainteresowanie trzecim biegiem

ulicznym. Kalinowski chciał ko-

niecznie zrewanżować się, a Cho-
chłowicz zapowiadał, że nikogo

się nie lęka i że puhar będzie jego

własnością.

Start trzeciego biegu zgroma-

dził jeszcze więcej zawodników i

jeszcze większe tłumy publiczno-

ści. Obok pojedynku Chochłowi-

cza z Kalinowskim-rozgrywała się

również ostra walka o każde dal-

sze miejsce zwłaszcza, że pierw-

szyćh dziesięciu zawodników o-

trzymywało ładne, pamiątkowe

żetony. Widzieliśmy na starcie

dużo już starych znajomych, któ-

rzy rok rocznie obecnością swoją

przyczyniali się znacznie do
większego powodzenia biegu.

Każdy kilometr dawał nam co-
raz to nowe wrażenia, aż w końcu

na mecie rozstrzygnął się trzeci

pojedynek biegu. Zwyciężył znów

Chochłowicz, zdobywając przez to

samo po raz drugi puhar przechod-
ni „Dziennika Wileńskiego".

Za tydzień zatem — czwartego

września — staną jeszcze raz na

starcie wszyscy najlepsi kolarze

Wilna, a nawet i Grodna, by wal-

DZIENNIK WILEŃSKI

Wielka rewja sportu Kolarskiego.
czyć na ulicach Wilna.

Tegoroczna walka będzie nie-

wątpliwie najciekawsza.
Chochłowicz chce koniecznie

zdobyć puhar na własność, bo je-

żeli teraz wygra, to przecież bę-

dzie już trzecia jego wygrana. Za

tydzień więc zdecyduje się osta-

tecznie, czy nikogo nie będzie

godniejszego od mistrza Chochło-
wicza?

Chochłowicz trenuje dość du-

żo, bo przeczuwa on doskonale,
że nie można przecież puścić tak

wielkiej okazji, ha którą pracowa-
ło się w pocie czoła przez szereg
lat, bo zwycięstwo w biegu

„Dziennika Wileńskiego” nie zali-

cza się do łatwych zwycięstw.

Bieg ten ma przcież charakter bie-
gu naprzelaji wymaga długiego
treningu a także poważnego wy-
siłku, który po przezwyciężeniu
dużo daje każdemu sportowcowi
prawdziwego zadowolenia.

Przeciwnikami  Chochłowicza
będą kolarze, którzy mają w spor-
cie wileńskim wyrobioną już mar-
kę. Nie biorąc narazie pod uwagę,
jakie miejsce zająć może Kalinow-
ski uważać wszakże go należy w
dalszym ciągu za najgroźniejszego
rywala Chochłowicza, bo jeżeli
wygra Kalinowski, w takim razie
po tegorocznym biegu zrównają
Się szanse obu zwycięzców i trze-
ba będzie czekać następnego ro-
ku, który może rozstrzygnie o lo-

sie puharu.
W tym roku również dobrze

zwyciężyć może ktoś trzeci. Dużo
szans ma mistrz Wilna na 100 klm.
Jasieński, jak również kolarze z
Grodna: Kiejko i Szewiałło. Pa-
miętamy przecież Kiejkę jako bar-
dzo dobrego kolarza. Szewiałło w
Grodnie też jest mistrzem i w ro-
ku ubiegłym, żeby nie wypadek z
nawaleniem kichy, kto wie, jak
zakończyłby się bieg i czy puhar
nie powędrowałby do Grodna.

Tegoroczny więc wyścig budzi
ogromne zainteresowanie ze wzglę
du na Chochłowicza, który może
zdobyć puhar na własność i ze
względu na występ kolarzy gro-
dzieńskich. Będziemy zatem mieli

„Dziennika, Wileńskiego.
pierwszorzędną imprezę kolarską,
która stanie się największem wy-
darzeniem całego sezonu kolar-
skiego.

Powaga tradycji też zapewne
coś znaczy, bo to już przecie zbli-
ża się do nas czwarty wyścig, do
którego rok rocnzie startuje po
kilkudziesięciu kolarzy.

Kolarstwo wileńskie ma więc
obok wyścigów szosowych, tak jak
i w innych miastach, wielki wyścig
uliczny, wyścig, który staje się
tradycją całego sportu wileń-
skiego.

Ja. Nie.

(ASST NIN IT II WE CSD IIIUI SIA

Wioślarze jadą na start.
Z nad Wilji dochodzą już od-

głosy trenujących wioślarzy, szy-

kujących się do jesiennych, między

klubowych, klasyfikacyjnych regat

wioślarskich, które odbędą się już

za tydzień na wodach Wilji. Będą

to regaty o daleko mniejszą staw-

kę niż wiosenne w Trokach, gdzie

walczono o mistrzostwo Wilna.

Nic to jednak zapewne nie prze-

szkodzi do wytworzenia się spor-

towo-wioślarskiego nastroju i do
zgromadzenia się na brzegach Wi-
Iji tłumu widzów.

Zepewne każdego już dziś inte-

resuje poziom poszczególnych 0-

sad wioślarskich i to jak pracowa-

ły przez całe lato nasze kluby wio

ślarskie.
Na wstępie już musimy stwier-

dzić że dużo i to bardzo dużo cza-

su zmarnowaliśmy na jeżdżenie na

zabójcze dla regatowców wyciecz-

ki, ale jest to zresztą tak już stare

przyzwyczajenie, że stało się bo-

daj dla niektórych wprost rzeczą

konieczną. Nie mamy więc, prócz

Witkowskiego, wioślarzy którzyby

poważnie traktowali sport regato-

wy i przez dłuższy okres trenowali

w pełnych składach.
W Wilnie dobrze jest, jeżeli

klub jakiś ma osadę, która jezdzi

od kilku miesięcy. Większość o-

sad w dalszym ciągu kleci się na

tydzień przed regatami, a jak taka

na poczekaniu sklecona osada prze

gra, to wszyscy z politowaniem ma

chają ręką, a wioślarze tracą ocho-

tę do dalszych startów. Nie rozwią

zujmy jednak dzisiaj szeregu bolą-

czek dotyczących wioślarstwa wi-

leńskiego, a przejdźmy do bardziej

aktualnych kwestji, do niedziel-

nych regat.

Program jest dosyć bogaty, bo

ma się odbyć aż 13 biegów. Nie

ulega jednak wątpliwości, że kilka

biegów odbędzie się walkowerem,

bo inaczej nie byłyby to przecież

regaty wileńskie, które mają już

swoją pod tym względem tradycję.
Kilka zaś konkurencyj odbędzie

się bez specjalnego zainteresowa-

nia, ale większość ich powinna wy-

paść okazale.
Stoczymy zapewne jeszcze je-

den raz walkę z wioślarzami Gro-

dna, którzy jeżeli nie zagniewają

się na nas za nieobecność naszą w

Grodnie, przyjadą do nas, a przez

to w znacznym stopniu wzrośnie

zainteresowanie regatami. Może

nadto przyjadą jeszcze wioślarze

Wisły, którzy obiecali przysłać kil

ka osad do Wilna.
Termin zgłoszeń upływa dziś,

a więc jutro będziemy już ściśle

poinformowani co do zgłoszeń.
Zanim więc nie mamy zgłoszeń,

przyjrzymy się tylko wioślarzom

wileńskim. Ażeby nie robić ujmy

żadnemu klubowi, zacznijmy od

prawej strony, a więc Pogoń.

Wioślarze Pogoni dopiero nie-

dawno wzięli się do roboty. Jedy-

nie dużo trenowała dwójka na
cztery krótkie. Osada ta po prze
granym nieszczęśliwie biegu w
Trokach chce teraz zrewanżować

się. Pozatem Pogoń wystawia je-
szcze szereg osad, ale są to osady

młode i mało ze sobą zgrane. Wą
tpliwem jest, czy wioślarzom Po-
goni uda się chociaż kilka zarobić

punktów, by znaleźć się na tabli-

cy:P- Z. KiW.
Daleko więcej, a może i naj-

więcej trenowali wioślarze 3 p. a.
c. Wojskowi mają dwie doskonałe
osady czwórek półwyścigowych,
a ponadto na jedynce wystawiają
oni dobrego wioślarza warszaw-
skiego A. Z. S. Poczobuta, który
spotyka się z Witkowskim. 3 p. a.
c. może wygrać jeden, a może i
dwa biegi, walcząc z „saperami'”.

Przejdziemy teraz na brzeg
drugi. A więc przedewszystkiem:
P. K. S. W, Trokach P. K. S. wy-
raźnie nie poszczęściło się, może
więc teraz w lepszej znajdzie się
łormie. Policja ma szanse w bie-
gach czwórek wyścigowych.

A.Z.S. Akademicy, tak jak
zawsze, mieli kryzys w czasie la-
ta, który znacznie wpłynął na
możność systematycznego trenin-
gu. Do najwartościowszych osad
zaliczyć należy osadę pań, która,
mam wrażenie, że teraz lepiej
jeździ niż w Trokach, przynajmniej
tak wygląda na oko. Czwórka pa-
nów, jest silna ale całkiem jeszcze
nie zgrana. Ponadto zobaczymy
jeszcze kilka osad wioślarzy roz-
poczynających dopiero teraz swo-
ją karjerę sportową. Szkoda wiel-
ka, że rozpada się osada wagi lek-
kiej Akademicy i tym razem wię-
cej mogą liczyć na panie niż na
panów.

Wioślarze 3 B. Saperów zdo-
będą jak zawsze dużo punktów
przez Witkowskiego, a ponadto
mają oni wszelkie widoki na suk-
ces w czkórkach półwyścigowych.
Saperzy mogą zdobyć najwięcej
punktów.

Ostatnią przystanią jest Wil.
Tow. Wioślarskie, które kompro-
mitująco wyszło na regatach w
Trokach. Teraz Wil. T. W. wysta-
wia mało stosunkowo osad. Całą
nadzieją jest osada wagi lekkiej.
Pozatem ciekawie zapowiada się
walka wioślarek. Wygranie jednak
jednego biegu dla Wil. T. W. po-
winno wystarczyć.

Mniej więcej tak wygląda lu-
stracja poszczególnych klubów.
Wpadła ona nieszczególnie, ale
cóż robić, regaty na Wilji nie są
calkowitym sprawdzaniem warto-
ści sportowych poszczególnych
klubów, tak jak to miało miejsce
w Trokach.

Po otwarciu zgłoszeń podamy
szczegółowy program i omówienie
wszystkich biegów.

„Ja. Nie,

„Wilno wygrywa 2 mecze o wejście
do Ligi.

Wygraliśmy wczoraj ciężko wy-

pracowany w pocie czoła mecz
piłkarski o wejście do Ligi.

1 p. p. leg. spotkał się z mi-

strzem Białegostoku, 76 p. p. z

Grodna. \
Wojskowi z Grodna wystąpili

na mecz z szeregiem znanych
graczy, jak chociażby z Haselbu-
szem (Warszawianka) i z Hajdulem
na obronie.

Pierwsza połowa gry była nad-

zwyczaj wyrównana i 1 p. p. leg.
jedynie dzięki przypadkowi zdobył
strzeloną z korneru bramkę, bitą
przez Naczulskiego.

Szereg groźnych momentów

wyjaśniła doskonała pomoc 1 p. p.

leg.
Wysocki był najlepszym gra-

czem na boisku. Tak pracowitego
i dobrze ustawiającego się gracza
trudno jest sobie na wileńskim
gruncie wyobrazić. Obok Wysoc-
kiego wyróżnił się również Bile-
wicz.

Po przerwie wojskowi z Gro-
dna opadają nieco z sił i wilnianie
zaczynają dochodzić do głosu.

W. ostatnim dopiero kwadran-
sie 1 p. p. leg. zdobywa się na
strzelenie aż trzech bramek.

Naczulski jest bohaterem ata-
ku i zdobywa sam jeden aż trzy
strzały, a Zbroja strzela piękną,
może najładniejszą bramkę.

Słabo w dalszym ciągu wypa-
dła gra Pawłowskiego, który wy-
raźnie jest niedysponowany.

Ostatecznie mecz kończy się
zwycięstwem Wilna 4:0.

Sędziował stosunkowo blado p.
Katz.

Po meczu tym w grupie pół-
nocnej o wejście do Ligi prowadzi
1 p. p. leg. 4 pkt. i stosunkiem
bramek 10:2, 2) Brześć 0 pkt., sto-
sunek bramek 2:6, 3) Białystok
0 pkt., stosunek bramek 0:4.

Teraz odbywać się będą me-
cze rewanżowe.

14 piłek w bramce ligowej.
Mecze piłkarskie o mistrzo-

stwo Polski dały wczoraj nastę-
pujące wyniki:

Cracovia pokonała łatwo War-
szawiankę 5:1 (3:0) i tem samem
utrwaliła swoją pozycję w prowa-
dzeniu w Lidze,

Legja zwyciężyła biedny zespół
Czarnych 2:0, których już chyba
nic nie uratuje przed spadkiem
z Ligi.

Pogóń zarobiła dwa punkciki
w: Siedlcach, grając z 22 p. p.
4:2 (3:0).

Na telefonicznym drucie,
W Katowicach Sznajder w 10-

boju uzyskał 6.222,965 pkt., a Si-

korzanka w 5-boju miała 3.334,21

punktów.
Międzymiastowy mecz piłkarski

Poznań—Łódź zakończył się zwy-
cięstwem Poznania 4:0.

Mecz pływacki A. Z. S. War-
szawa — Unja Poznań zakończył
się sukcesem akademików. Mię-
dzy innemi Bocheński na 200 mtr.
miał 2 min. 25,6 sek, a Krato-
chwilówna pobiła rekordy Polski:
na 200 mtr. miała ona 3 min, 2,5
sek., a na 300 mtr. 4 min. 50,7 sek.

Garbarnia bawiła w Bytomiu

i tam wygrała z niemiecką druży-
ną 8:0.

Mistrzem Polski w piłce wod-
nej została Makabi z Krakowa,
zwyciężając ostatecznie drużynę
Katowic 3:2.

We Lwowie padł nowy rekord
Polski w skoku o tyczce, Rekor-
dzistą jest Kluk (Sokół). Skoczył
on 3 mtr. 74 cm.
W Bialymstoku w turnieju te-

nisowym Cresovia (Grodna) poko-
nala Jagiellonję (Biatystok) 7:4.

Prezesem związku hokejowego
został p. Jaroszyński, a kapita-
nem sportowym Adamowski.

Hebda bije Tłoczyńskiego.

Największą sensacją tegorocz-
nych międzynarodowych zawodów
tenisowych o mistrzostwo Polski
była finałowa gra Tłoczyńskiego
z Hebdą.

Finał wygrał niespodziewanie
Hebda (Lwów), bijąc Tłoczyń-
skiego 1:6, 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Hebda przedtem pokonał 12-tą
rakietę świata Czecha Mendla.

Wśród pań mistrzynią została

Jędrzejowska.
W grze podwójnej pań para

Jędrzejowska, Volkmerówna wy-
eliminowała parę czesko-niemiec-
ką Ertel — Crames.

Grę pocieszenia wygrał egipcja-
nin Grandguillot.
W grze mieszanej mistrzami

zostali: Jędrzejowska i Tłoczyń-
ski, a wśród junjorów zwyciężył

Tarłowski.

Dobra forma lekkoatletów wileńskich.

Prześladował częściowo naszych

lekkoatletów na wczorajszych za-

wodach silny wiatr, który prze-

szkodził do osiągnięcia jeszcze

lepszych wyników, które zostały
wczoraj zdobyte.

Na uwagę w pierwszym rzę-

dzie zasługują wyniki w oszczepie.

Wojtkiewicz z Sokoła ustanowił
nowy rekord okręgu wileńskiego

wynikiem 55 mtr. i 43 cm., a obu-

rącz miał 93 mtr. 89 cm. Wie-

czorek zaś znacznie się poprawił,

i gdyby miał tak jak wczoraj 54
mtr. 71 cm. w dniu ustanowienia
rekordu Polski w pięcioboju, to
niewątpliwie mógłby on znacznie
zbliżyć się nawet do rekordu

światowego, a kto wie, może na-

wet i pobić go; bo 200, 300 punk-
tów więcej i rekord światowy bę-
dzie Wieczorka. Warto więc po-
trenować i jeszcze kilka razy po-

próbować szczęścia.

MW dysku wiatr strasznie prze-
szkadzał. Wieczorek miał tylko

38 mtr. 52 cm., Zieniewicz 35 mtr.
38 cm., Wojtkiewicz 32 mtr.

Sidorowicz jest znów w dosko-
nałej formie. Biegnąc pod wiatr,
osiągnął on na 1500 mtr. 4 min.
11 sek. Żylewicz miał 4 min.
28,5 sek.

Gniech na 300 mtr. ustanowił
nowy rekord wileński, czasem
37,1 sek.

Widzimy więc, że lekkoatleci
nasi w dobrej znajdują się formie.

Wieczorek zapewne w Byd-
goszczy 4 września na mistrzo-
stwach Polski w pięcioboju zdo-
będzie ponownie zaszczytny tytuł,
a może nawet i poprawi swój re-
kord, tylko, że mu znów zaczęła
boleć nadwyrężona noga.

Kto wejdzie do Ligi.
Rozgrywki piłkarskie o wej-

ście do Ligi są w całej pełni.
Podgórze pokonało. Wartę z

Zawiercia 2:0 (1:0). Jest to dru-
gie zwycięstwo Podgórza, które
wysuwa się na czoło wszystkich
drużyn.

L. T. S. G. pokonało Polonię
bydgoską 7:2 (3:1).

Lubelska Unja zwyciężyła Ha-
smoneę (Równo) 1:0.

Legja (Poznań) wygrała z mi-
strzem Warszawy Gwiazdą 4:0.

Do tego dodać należy jeszcze
wynik wileński: 1 p. p. leg. —
76 p. p. 4:0, a będziemy mieli cał-
kowity obraz gier.

Regaty wioślarskie na Wiśle.

Wczoraj na Wiśle odbyły się
międzyklubowe regaty  wioślar-
skie, które przyniosły nam nastę-
pujące wyniki:

Bieg ósemek wygrali wioślarze
Syreny przed W, T. W.

Bieg czwórek wygrała Wisła

przed Polonją poznańską.
W ósemkach młodszych zwy-

ciężyło W. T. W. przed Syreną.
Bieg jedynek wygrał niespo-

dziewanie Świrski, bijąc Bandrow-
skiego z Wisły,

A. Z. $. II bije Wilję 9:4.

Rewanżowy turniej tenisowy
między A. Z. Ś. II, a Wilją przy-
niósł zwycięstwo akademikom,
którzy wygrali w stosunku 9:4.

Wyniki były następujące: Pio-
trowicz — Opoczyński 2:6, 6:4,
6:3; Kopeć — Bukowski 3:6, 8:6,
6:0; Białas — Bukowski 6:4, 1:6,
1:6; Bukowski — Piotrowicz 6:4,
6:3; Białas — Zaborowski 1:6,

   

6:3, 6:3; Kopeć — Opoczyński 7:5,
6:4; Opoczyński — Białas 6:2,
1:5; Kopeć — Zaborowski 1:6,
6:3, 6:0; Piekarski, Kopeć — Kwi-
sielewiczówna, Opoczyński 6:2,
6:2; Opoczyński, Bukowski —

Białas, Piotrowicz 6:4, 6:4; Kopeć,
Piotrowicz — Opoczyński, Bu-
kowski 6:1, 6:2.

Ż. A. K. S. bije 1 p. p. leg. 7:4.

Na kortach Ośrodka W. F, od-
był się również turniej tenisowy
między Ż. A. K. S,, a 1 p. p. leg.
W punktacji ogólnej wygrali

tenisiści Ž. A. K. S. 7:4,
W poszczególnych grach wyni-

ki były następujące: Kewes — por.
Patyra 6:0, 6:4; Korneluk — Me-
recki 10:8, 6:4; Kewes — kpt. Ka-
rolczyk 6:2, 6:4; Minkowicz —

por. Patyra 4:6, 6:4, 6:0; Merecki
— kpt. Karolczyk 5:7, 6:3, 6:3;
por. Patyra — Merecki 6:8, 6:3,
6:4; Korneluk — Minkowicz 6:2,
6:2; Minkowicz — kpt. Karolczyk
6:1, 6:4; Kewes — Korneluk 6:3,
6:3; Kewes, Merecki — kpt. Ka-
rolczyk, Korneluk 3:6, 6:3, 6:2;
kpt. Karolczyk, por. Patyra — Me-
recki, Minkowicz 8:6, 7:5.

Jasiński bije Kalinowskiego o włos.

Szosowe mistrzostwa woje-
wództwa wileńskiego zgromadziły
na szosie grodzieńskiej najlepszych
kolarzy wileńskich.

Zwyciężył na dystansie 50 klm.
Jasiński (mistrz 100 klm.) 1 godz.

rzom osiągnięcie lepszego czasu.
Widzimy więc, że poziom ko-

larzy naszych jest wyrównany. Za
tydzień stoczą oni między sobą
jeszcze jedną walkę w biegu ko-
larskim ulicami Wilna o puhar

Chaos na zawodach
pływackich.

Mieliśmy wczoraj zawody pły-
wackie w Trokach, które nasu-
nęły nam szereg przykrych mo-
mentów. Chcemy stanąć na punk-
cie objektywnym i narazie wstrzy-
mujemy się od podawania szeregu
niesmacznych faktów, ale zapew-
ne niebawem zmuszeni zostaniemy
wszystko podać do publicznej wia-
domości, bo może wówczas wła-
dze pływackie Wilna zaczną po-
ważnie traktować zawody, nie
ośmieszając się na każdych zawo-
dach. Nie można przecież dopusz-
czać do takiego chaosu, który za-
panował w plywactwie wileń-
skiem. 2

Bałagan ten musi nareszcie
ustać. Musi zajść jakaś radykalna
zmiana, bo na tem cierpi cały
sport wileński,

Przytoczymy chociażby takie
szczegóły, dla orjentacji, że basen,
na którym miały padać rekordy,
wynosił nie 50 mtr., a 53 (Н), 2е
w dniu zawodów nie było komu
sędziować, że zawodnicy stawali
niezgłoszeni, że tory były dzielone
sznurkami od paczeki t. d., i t. d.

Lepiej przejdźmy do wyników.
100 metr, styl. dow. panów: 1)

Wirbilis (Pogoń) 1 min. 23,8 sek.,
2) Wolski, 3) Głuszenko.

100 mtr. styl. dow. pań: Mince-
równa (A. Z. S$.) 2 min. 1 sek.

100 mtr. styl. dow. uczniów: 1)
Martynenko 1 min. 42,8 sek., 2)
Wawrzyński 2 min. 3 sek, 3)
Szwedz 2 min. 5 sek.

106 mtr. nawznak panów: 1)
Radziulewciz (Pogoń) 1 min. 49,4
sek., 2) Ignatowicz (A. Z. S.), 3)
Nowicki (Pogoń).

100 mtr. chłopców do lat 14:
1) Szwedz 2 min. 14,4 sek., 2) Me-
jer, 3) Naborowski.

400 mtr. styl dowolny uczniów:
1) Naborowski 8 mini. 46 sek.

400 mtr. niestowarzyszonych:
1) Rubaczewski (Troki) 9 min.
43,5 sek,

400 mtr. pań: Mincerówna
(A. Z. S.) 9 min. 50,1 sek.

400 mir. nieklasytikowanych
sinvakiys 2) Ainiai (Pogon) 7
min. 8,2 sek., 2) Andruszkiewicz,
3) waz

, 200 mtr. stylem klasyczn
nieklasylikowani: 1) Katin (Pogoń)
3 min. 40,2 sek., 2) Pimpicki, 3)
Romanowski.

200 mtr. stylem klasycznym
panów: 1) Radziulewicz (Pogoń)
3 min. 32 sek., 2) Bengis (Ż. A.
K. S.) 3 min. 52,1 sek, (!!)

200 mtr. styl. klasycznym pań:
1) Roze (Pogoń) 4 min. 22,1 sek.,
2) Kołtunowiczówna (Ż. A. K. 5.).

3X100 mtr.: 1) Pogoń 5 min.
4 sek, 2) A. Z. S. 5 min, 47 sek.

3X50 mtr. uczniów: 1) Kurs
pływacki Troki 2 min. 28,2 sek.

5X50 mtr. pań: 1) A. Z.S.
6 min. 10,2 sek.

4%X200 mtr. panów: 1) Pogoń
14 min. 58,4 sek, 2) Pogoń II,
SA: Z. $.

3X100 mtr. pań: 1) A. Z.S.
8 min. 54,4 sek.

5X50 mtr. panów — najcie-
kawsza konkurencja dnia: 1) Po-
goń, 2) A. Z. S.

4X100 mtr. pań:
9 min. 49 sek.
W zawodach z przyczyn za-

sadniczych P. K. S. udzialu nie
wziąl.

Wśród zawodników na uwagę
zasługują: Wirbilis, Radziulewicz
i Mincerówna wśród pań.

1) AZ.S.

—

Motocykliści znaleźli lisa,
Pierwszy raz w Wilnie mieliś-

my wczoraj ciekawą imprezę mo-
tocyklową, praktykowaną dotąd
tylko przez automobilistów i przeź

, kawalerzystów.
Pogoń za lisem ściągnęła dużo

motocyklistów, którzy rozsypali
się po całej okolicy za górą po-
narską,

Pierwszym, który odnalazł lisa
(samochód schowany) był Hol-
sztejn. Znalazł go dopiero po
przejechaniu 89 klm. 2) Sadowski,
3) Balul.

 

41 min. O włos za Jasińskim przechodni „Dziennika  Wileń- i
wpadł na metę Kalinowski, w tym skiego”. 2 AaaE
es czasie. Trzecim był Ma-
symowicz.W ak iiwodów ar WAĄGA!! Wyniki raidu międzynarodowego dookoła

Europy drukujemy na stronie pierwszej.
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