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JAN KONSTANTY WYSOCKI
Prezes Wileńskiego T-wa Cyklistów i Motocyklistów

opatrzony Sw. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dn. 2
września 1932 r.

Dziś o godz. 9 rano nabożeństwo żałobne w kościele W. W. Świętych. Odprowadzenie
zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz Rossa o g. 5 po poł.

O tych smutnych obrzędach zawiadamia
WIL _T-WO CYKLISTÓW I MOTOCYKLISTÓW.

 

 

= KONSERWATORJUM MUZYCZNE WWILNIE =
= (Z prawami) ul. Wielka 47 (Wejście od ul. Końskiej) =
m Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. Klasa organowa. ==
== Śpiew solowy. Wykłady przedmiotów teoretycznych. Zespoły: kame- ==
EZ ralny, chóralny, orkiestrowy. Pierwszorzędne siły nauczycielskie. Se- =
= kretarjat czynny odgod. 5 — 7 w. —

Katedra śląska.
KATOWICE (Pat). Odbyły się Marmaggi w asystencji licznego

tu wspaniałe uroczystości zwią-
zane z poświęceniem kamienia
węgielnego pod budowę katedry i
gmachu kurji biskupiej. Sumę
pontyfikalną celebrował nuncjusz

duchowieństwa. W czasie uroczy-
stości odczytano telegram od pa-
pieża. Wysłano depesze hol-
downicze do papieża i do Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej.

Strajk w Gdyni skończony.
GDYNIA, (Pat). Na zgroma-

dzeniu, zwołanem pod gołem nie-
bem przez Związek Zawodowych
Transportowców przy udziale 300
uczestników zapadło postanowie-
nie zawieszenia strajku irozpo-
częcia jutro o 7 rano normalnej

pracy. Ulchwała ta obowiązuje
robotników portowych, kranistów
i warsztatowców, nie odnosi się
natomiast do marynarzy którzy
dopiero jutro wznowią rokowania
z Urzędem Morskim.

Strajk w Zagłębiu Borysławskim.
BORYSŁAW. Pat. — Strejk w

przemyśle naftowym trwa nadal.
Przebieg strajku jest spokojny,
Pa teren Zagłębia naftowego wy-
jeżdża wojewoda lwowski Rożnic-

ki. Strajk w rafinerji Polminu za-
powiadany na jutro, został odwo-
łany ze względu na toczące się
rokowania.

 

Zawody wioślarskie o mistrzostwo Europy.
BIAŁOGRÓD (Pat). Przy u-

dziale wielu tysięcy publiczności
odbyły się finały wioślarskie mi-
strzostw Europy. Obecny był król
Aleksander. W! biegu dwójek ze
sternikiem mistrzostwo Europy
zdobyła Holandja 7:42. W biegu

czwórek bez sternika — Węgry.
W biegu czwórek ze sternikiem —
Włochy, w biegu dwójek bez
sternika — Szwajcarja. W biegu
jedynek _ mistrzostwo zdobył
Włoch Mariani.

Mistrz Polski.
ŁÓDŹ (Pat). W długodystan-

sowym biegu torowym na 50 km.
mistrzem Polski został Popończyk

(WTC) 18 punktów 1 godz. 24 min.
1,4 sek.

Skandal na meczu bokserskim.
KATOWICE (Pat). Doroczny

mecz bokserski między Śląskiem
niemieckim a polskim, odbyty w
niedzielę w Opolu, zakończył się
skandalem. Niemcy, wykorzystu-
jąc swą przewagę liczbową w ko-
misji sędziowskiej, przyznawali
wszystkie zwycięstwa Niemcom,

mimo przewagi bokserów  pol-
skich. Ponieważ protesty polskie
odrzucono, drużyna polska opu-
ściła turniej wśród: konsternacji
kilkutysięcznej publiczności i o-
ganizatorów. Opuścił również bo-
isko konsul Rzeczypospolitej.

 

Stanowisko Francji wobec noty niemieckiej
PARYŻ (Pat). O przebiegu o-

brad nad notą rozbrojeniową Rze-
szy na wczorajszem posiedzeniu
rady ministrów, odbytem pod
przewodnictwem prezydenta re-
publiki Lebruna, donoszą dodat-
kowo: Premjer Herriot przedsta-
wił w dłuższym referacie położe-
nie pod względem politycznym,
prawnym i technicznym, wytwo-
rzone przez tę notę. Premjer iran-
cuski stanął na stanowisku, że nie
może przyjąć na siebie odpowie-
dzialności za prowadzenie bilate-
ralnych rokowań z Niemcami,
proponowanych przez Berlin, Po-
minąwszy już względy natury poli-
tycznej — istniejące traktaty wy-
kluczają tego rodzaju postępowa-
nie. Rzesza niemiecka dąży do
rewizji artykułu 164 traktatu wer-
salskiego, w którym jest powie-
dziane, że Niemcy zobowiązują
się ograniczyć swoje zbrojenia w
myśl postanowień Il-go aneksu i
klauzuli militarnych traktatu wer-

salskiego, według których wszel-
kie zmiany mogą być przeprowa-
dzone tylko przez Radę Ligi Na-
rodów, do decyzji której Niemcy
zobowiązują się ściśle stosować.
W ten sposób mocarstwa, repre-
zentowane w Radzie Ligi, muszą
poznać treść noty niemieckiej, co
do której Francja nie ma prawa
powzięcia żadnej decyzji. 7 dru-
giej strony pakt o zaufaniu, podpi-
sany w lipcu br. zmusza Niemcy
do przedstawienia swych żądań
wszystkim sygnatarjuszom paktu.
Wreszcie również konferencja
rozbrojeniowa kompetentna jest
w rozpatrywaniu noty Rzeszy.
Wychodząc z tego założenia, pre-
mjer Herriot — jak już donoszono
— postanowił przedłożyć memo-
randum niemieckie wszystkim za- >
interesowanym państwom, z proś-
bą o zajęcie stanowiska. Rząd
francuski uznał za stosowne za-
sięgnąć w tej sprawie również
opinji Waszyngtonu.

Kongres pacyfistów w Wiedniu.
WIEDEN. Pat. — W gmachu

parlamentu austrjackiego odbyło
się dzisiej uroczyste otwarcie mię-

dzynarodowego kongresu pacyfi-
stycznego.

Wojna na Dalekim Wschodzie.
PARYŻ (Pat). Znaczniejsze od-

działy nieregularnego wojska
chińskiego zaatakowały wczoraj
miejscowość Duchua, zostały jed-

nak odparte przez wojska man-
dżursko-japońskie, pozostawiając
na polu walki około 100 pole-
glych,
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na odczyty i zebrania.
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Wielka manifestacjaStahihelmu.
BERLIN, (Pat). W niedzielę

zlot Stehihelmu osiągnął punkt
kulminacyjny. Na lotniskuwTem-
pelhofle, na rozległem polu, usze-
regowały się formację Stahlhelmu
W marszu brało udział 195 tysię-
cy uczestników oraz poczty
sztandarowe z 6 tysiącami sztan-
darów.

Obok trybuny honorowej za-
jęły miejsca delegacje z Gdańska,
Zagłębia Saary i Tyrolu.

O godz. 10 przedpołudniem
szeregi Stahlhelmowców były u-
formowane. Komenda Stahlhel-
mu, eskortowana przez kompanję
honorową, złożyła przedtem jesz-
cze u stóp pomnika Fryderyka
Wielkiego i pomnika, wzniesione-
go na pamiątkę zwycięstwa pod
Sedanem — wieńce.

Na trybunie zajęli miejsca
prawie wszyscy członkowie rzą-
du Rzeszy oraz przedstawiciele
rządów krajowych. Kanclerz Pa-
pen, którzy przybył później, wi-
tany był owacyjnie oklaskami i
okrzykiem „Front heil“. Obok
przedstawicieli rządu zajęli miej=
sca inni goście, wśród nich były
kronprinc z żoną i inni członko-
wie Hohenzollernów i reszty by-
łych domów panujących, gene-

ralicja armji cesarskiej, Reichs-

wehry, reprezentanci organizacyj

zbrojnych i kolonjalnych. — Ko-

menda Stahlhelmu wraz z mar-

szałkiem polnym Mackenzenem

objechała na samochodach przy

dźwiękach  marsza wojskowego

front szeregów Stahlhelmu.

Przywódca Stahlhelmu w prze-

mowie podkreślił, że obecne dą-

żenia i program Stahlhelmu są w
dużej mierze również programem

rządu niemieckiego. Duch, jaki

ożywia Stahlhelm, jest duchem

armji niemieckiej. Wprawdzie

dawnej armji cesarskiej niema,

ale tradycja jej żyje jeszcze a

strażnikiem. jej jest Stahlhelm.

Stahlhelm nie chce być partją, nie

dąży do zdobycia władzy pań-

stwowej, ale do ugruntowania

silnej i potężnej państwowości

niemieckiej.
Nastąpiło ślubowanie szere-

gów według odczytanej roty, po-
czem uczczono pamięć poległych
w wojnie światowej, w walkach
górnośląskich i nadreńskich. Po“
święcono nowe sztandary.
W końcu odbyła się defilada,

która trwała pięć godzin. Po-
szczególne oddziały przeciągały
z muzykami.

Manifestacja wszechniemiecka.
BERLIN. Pat. Minister spraw

wewnętrznych Gayl wystosował
do. Związku Niemców) Zagranicą
pismo w którem wita z zadowo-
leniam manifestację związku za-
powiedzianą na dzień 11 września
w Berlinie. Zakrojona na wielką
skalę manifestacja odbędzie się
pod hasłem „Swięta szkoły nie-

mieckiej*. Młodzież niemiecka o-
degra festival, który ma być apo-
teozą ideologji wszechniemiec-
kiej.
aa donosi biuro Conti będzie

to wielka demonstracja na rzecz
"zagrożoaych* terytorjów zagra-
nicznych, ze specjalnem podkreś-
leniem t. zw. korytarza polskiego.

Rozmowa z Trockim.
Jeden z dziennikarzy pisma

tureckiego w Ankarze spędził swój
uilop wypoczynkowy na wyspie,
gdzie mieszka obecnie Trockij.

Dziennikarz miał zamiar w cią-
gu miesiąca dostać się do willi
Trockiego, aby poznać zapatrywa
nia b. sowieckiego generalissimusa
na to, co czeka Sowiety w naj-
bliższej przyszłości.

Mimo wszelkiego rodzaju spo-
sobów dziennikarzowi przez dłuż-
szy czas nie udało się spotkać
Trockiego, ani też dostać się za
mury miniaturowego Kremla czer-
wonego banity, który unika wszel-
kich wywiadów i rozmów bez u-
przedniego porozumienia się z
nim o eenie wywiadu.

Trockij obecnie liczy swą pół-
godzinną rozmowę na dowolne
tematy polityczne włącznie z za-
gadnieniami Rosji tysiąc dolarów.

Ponieważ dziennikarz turecki
ani był upoważniony przez pismo
ani też niemiał owej kwoty, użył
podstępu. Oto przebrał się on za
rybaka i w łodzi usadowił się na-
przeciwko Trockiego, który sie-
dział na brzegu i łapał ryby na
wędkę. Łowienie. ryb odbywało
się w milczeniu. Dziennikarz po-
zornie nie zwracał wcale uwagi
na byłego dygnitarza i najspokoj-
niej w świecie łapał ryby.

Po kilku godzinach Trockij po-
stanowił sam zagadnąč przebra-
nego dziennikarza i zasiągnąć od
niego informacji o jego życiu,
zarobkach.

Dziennikarz z udanym zdzi-
wieniem zapytał kim jest Trockij.
Ten powiedział mu swoje nazwi-
sko, na co przebiegły dziennikarz
nie okazał żadnego  zaintereso-
wania.

Trockiemu widocznie nie po-
pobało się to, że są ludzie na
świecie którzy obojętnie wysłu-
chają brzmienia tak głośnego na-
zwiska zaczął więc rybakowi tłu-

maczyć wszystko co dotyczyło
jego osoby i przyszłości.

A co teraz jest obecnie w
Rosji? — zapytał, udając naiwne-
go, dziennikarz/

—4 Obecnie w Rosji jest wróś
wszystkich proletarjuszy, takich
jak ty. Siedzi tam Stalin, który
jest najgorszym sułtanem na świe-
cie,

— A czy długo będzie on pa-
nował? — zadał pytanie „rybak“,
— Niedługo! Ma dookoła sie-

bie tylu wrogów, że muszą go
wkrótce zabić.

— A któż go zabije, jeżeli on
napewno ma wojsko, które go
broni.
— Ee, mój kmiotku, przecież i

w wojsku tym go nie lubią...
A czy pasza pojedzie do

Rosji, gdy sułtan Stalin zginie?

— Naturalnie. Na mnie tylko
oczekują ci, ktėrzy pozostali wier-
nymi mnie i biednemu ludowi.
— To ja też z paszą pojadę! —

rzekł do Trockiego artystycznie
grający swą rolę dziennikarz.

Trockij zamyślił się i odpowie-
dział:

— Dobrze, kochany Kułamie,
pojedziemy wkrótce. Będziesz mi
służył, o ile przekonam się o twej
wierności i zupełnemu oddaniu
idei ratowania zniszczonego przez
sułtana wielkiego ludu.

Na pożegnanie Trockij dał
sprytnemu dziennikarzowi kilka
piastrów na kupno lepszych wę-
dek, niż te, w które zaopatrzył się
jeśo rozmówca.
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Sierpniowy p
Część IL

Z ujawnionych w sierpniu b. r.
objawów t. zw. sanacji moralnej,
wprowadzonej w kraju od maja
1926 r.:

4. Ofiarbi patrjoci z BB.
W wydawnictwie p. t. „Wszy-

stkie Stronnictwa” ogłoszono u-
chwałę prorządowych organizacji
w Roździeniu - Szopienicach na
Górnym Śląsku, która w ofiarach
całego społeczeństwa (p. 1) i ul-
gach dla niektórych (p. 2 i 3) mó-
wi w następujący niezrównany
sposób dosłownie:

1. Zgromadzeni w dniu 25 czer-
wca na zebraniu koła N. Ch. Z. P.
przedstawiciele wszystkich orga-
nizacyj prorządowych w Roździe-
niu-Szopienicach stwierdzają zgo-
dnie konieczność ponoszenia ofiar
przez ogół społeczeństwa dla ul-
żenia ciężknej doli szerokich mas
bezrobotnych i w związku z tem
zwracają się z gorącym apelemdo
wszystkich _ czynników obozu
współpracy z rządem celem spra-
wiedliwego i równomiernego roz-
łożenia ciężarów i ofiar na wszyst-
kie warstwy społeczeństwa, stop-
niując progresywnie wysokość da-
niny według sumy dochodu...

2. W związku ze sprawą re-
dukcyj personalnych zebrani pro-
szą usilnie Pana Wojewodę, by z
całą stanowczością przeprowadził
w podległych mu władzach i urzę-
dach, jak również w ciężkim prze-
myśle zasadę, aby czynnych i za-
służonych pracowników organiza-
cyj prorządowych chronić przed
redukcją.

3. Zgromadzeni zwracają się do
Głównego Komitetu N. Ch. Z. P. o
interwencję w Dyrekcji Kolei Pań-
stwowych w Katowicach, aby prze
widziane w niedalekiej przyszło-
ści redukcje personelu kolejowe-
$o nie dotykały pracowników ko-
lejowych  dzierżących sztandar
patrjotyzmu polskiego.

5. Kapitan z Koepenick w BB.
Słynnego krawca z Koepenick

pod Berlinem, przebranego za ka-
pitana, ale mniej zabawnego i bar-
dziej uproszczonego w pomysłach,
przypomina krawiec i działacz
BB. w Kole, jak za „Echem Kol-
skim' donosi „Dziennik Kujaw-
ski“ (Nr. 195)
— Cylke Ludwik, właściciel

mlyna we wsi Wėlka, gm. Gost-
ków, pow. łęczyckiego miał w są-
dzie sprawę o to, że zatrudnione-
mu w jego młynie młynarczykowi
maszyna zmiażdżyła rękę. O spra-
wie tej dowiedział się znany poli-
cji z różnych sprawek  kolidują-
cych z prawem Janecki Wiktor z
Kłodawy, pow. kolskiego i nastra-
szył młynarza Cylkiego, żeby po-
wołał się na świadków, których
on mu za opłatą dostarczy, a to u-
ratuje go od kilkoletniego więzie-
nia. Janecki nie zadowolił się tem,
co otrzymał od Cylkiego i zaczął
obmyślać plan szantażu, którego
ofiarą miał paść Cylke. Do pomo-
cy dobrał sobie odpowiedni perso-
nel w osobach: krawca Marcin-
kowskiego ze wsi Przedecz i Dra-
ta Edmunda z Kłodawy. Drata ja-
ko „bystrzejszego'* mianował nad-
prokuratorem, krawca Marcinkow
skiego — komisarzem Policji Pań-
stwowej.
W końcu ubiegłego miesiąca

nowomianowani „dyśnitarze' za-
jechali samochodem przed młyn
Cylkiego, przeprowadzili docho-
dzenie w sprawie wypadku z mły-
narczykiem w konsekwencji cze-
$0 p. „nadprokurator“ Drat ze
wstęgą 'prokuratorską na piersi
wydal p. „komisarzowi“ „Marcin-
kowskiemu nakaz aresztowania
Cylkiego i odstawienia go do
aresztu w Kole. Wystraszonego
młynarza zapakowano do samo-
chodu i panowie „władza;  oso-
biście asystowali aresztowanemu
do Koła. Pomysłowi oszuści wy-
najęli w Kole w Hotelu Polskim
pokój, w którym zamknęli „aresz-
towanego'”, a sami zeszli na dół
do restauracji przepłukać swe
utrudzone urzędowaniem gardła.
Aresztowanego Cylkiego strzegli
jak oka w głowie, pilnując, aby
nikt z obsługi hotelowej nie miał
do więźnia dostępu.

Tanio! Tanio! Taniot ag,raka
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dzy”. Dobrana para pod batutą
mistrza Janeckiego w dalszym
ciągu straszyła więźnia różnemi
karami doczesnemi i wiekuistemi,
na moment nie dając więźniowi
wolności (nawet do dyskretnej
ubikacji asysta!) w rezultacie wy-
straszony Cylke podpisał i wrę-
czył im grube wekselki na znacz-
ną kwotę gotówki za fatygę. Wo-
bec tego p. „nadprokurator“ na-
kazał odwiezienie aresztowanego
z powrotem na łono rodziny i
sprawę przyobiecał umorzyć.

Wynajętą taksówką „dygnita-
rze” ulotnili się z hotelu (oczywi-
sta za pokój nie płacąc) w stronę
Kłodawy. Należność za przejazd
(30 zł.) Drat polecił odebrać szote-
rowi z firmy, w której Drat był
zatrudniony. Krucha karjera „dy-
śnitarzy' zaczęła chwiać się aż...
dowcipnych oszustów karjera za-
prowadziła za kraty więzienia w
Łęcżycy. Energiczne śledztwo pro-
wadzi policja, a dwaj dygnitarze
z,p. dyrygentem Janeckim siedzą
w więzieniu w oczekiwaniu roz-
prawy sądowej.

Ciekawa rzecz jaką miał minę,
śdy stanął przed prokuratorem p.
„nadprokurator“ Drat zdawałoby
się człowiek uczciwy, pracownik
firmy; naczelnik Straży Pożar-
nej.

Krawiec Tad. Marcinkowski
znany jest ogólnie w Przedczu ja-
o wielki i zasłużony działacz

BB, On to, jak nam donosząw
dniu 29 maja r. b. usiłował rozwią-
zać zebranie OWIP. w Przedczu,
wznosząc dzikie okrzyki i rzuca-
jąc kamieniami. Ten bohater sana-
cyjny, mając lat 16, był karany
więzieniem za... kradzież.

6. BB. i duchowieństwo,
Z odpowiedzi poufnej Tadeu-

sza Andresa, stud. Polit, Lwowsk.
męża zaufania Legjonu Młodych,
przebywającego w pow. mościc-
kim, między Lwowem i Przemy-
ślem (gm. Pada wysłanej
18. VIII 1932 do Z. P. O. P. Legjo-
nu Młodych we Lwowie w zała-
twieniu jego t. zw. ankiety kreso-
wej:
„— Wplywu na tutejsze spole-

czeństwo Związek Strzelecki nie
wywiera żadnego i jest ogólnie
nielubiany tak przez kler, jak też i
przez tutejszych mieszkańców...
Członkowie  Legjonu Młodych
szczególniej powinni zająć się or-
ganizowaniem Strzelca i pomaga-
niem w tej pracy tak władzom
wojskowym, jak i kompetentnym,
gdyż. przeszkody, jakie oni napo-
tykają przy organizowaniu tak ze
strony kleru (przedewszystkiem)
jak też i społeczeństwa, będącego
wrogo usposobionego do BBWR.,
zmusza ich nieraz do zaniechania
dalszej pracy w tym kierunku...
Co do założenia LegjonuMłodych
na tutejszym terenie, jak też i oko-
licy, wątpię, czy dałoby się prze-
prowadzić i zrealizować. Przede-
wszystkiem ogromna trudność ze
strony księży...

7. BB. i Żydzi. .
Krakowski „Głos Narodu* do-

niósł 20-go sierpnia b. r.:
, — Przed kilku dniami członko-

wie czynni Oddziału Związku
Strzeleckiego w Kłaju (Małopol-
ska) złożyli na ręce swego preze-
sa p. Wł. Wójtowicza, kierownika
szkoły, pismo, wystosowane do
zarządu V Okręgu Zw. Strzel. w
Krakowie, w którem oświadczają,
że wszyscy bez wyjątku ze Związ-
ku Strzeleckiego się wypisują. Po-
wodem jest to, że prezes i sekre-
tarz Związku Strzeleckiego w
Kłaju bez wiedzy oddziału i za-
rządu przy pomocy sędziego Ko-
zubskiego z Bochni, prezesa po-
wiatowego Zw. Strzel. odebrali
członkowi wspierającemu A. Mię-
sie koncesję na sklep tytoniowy,
którą mu do wykonywania, jako
zastępcy, powierzyli w maju b. r.
umową, zawartą pisemnie, na prze
ciąś trzech lat. Koncesję po kato-
liku otrzymał żyd, znienawidzony
Baruch Lindenkerger... popularnie
zwany „Berkiem”, w
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Kościelnej
(KAP). Uzupełnieniem doktry-

nalnej części programu Konferen-
cji pińskiej był wygłoszony w dru-
gim dniu obrad referat ks. dr
lszczaka, profesora Akademji Du
chownej we Lwowie, o siosunk::
Focjusza i jego następców do na-
uki o pochodzeniu Ducha św. od
Ojca i od Syna.

Przed przystąpieniem do dru-
giej części prac Konferencji, ty:
czących się zagadnień bardziej
praktycznych, odczytano dalsze
depesze gratulacyjne, nadesłane
przez JEm. Ks. Kardynała-Pry-
masa A. Hlonda, JE. Ks. Biskupa
St Okoniewskiego i Apostolat
św.św. Cyryla i Metodego z Cze-
chosłowacji.

Wistępem do rozważań prak
tycznych Konferencji był wspa-

* niały referat o J. Urbana T. J. na
temat: „Akcja unijna a misja reli-
gijna Polski“. Sięgając do prze-
słanek filozoficzno-religijnych, re-
ferent wykazał, że tylko w opar-
ciu o pogląd teistyczny, a ściślej:
tylko na gruncie Objawienia
chrześcijańskiego, można mówić
o posłannictwie jednostek i naro-
dów. Ideałem, do którego zdążać
winny narody, nie może być ani
imperjalistyczna polityka naze-
wnątrz, ani nawet podnoszenie
wewnętrznej swej kultury, lecz
budowanie Królestwa Bożego, za-
szczepianie życia Bożego w nie-
doskonałej ludzkości. W takiem
też świetle należy oceniać poli-
tykę narodów i państw, zgubą na-
tomiast ich jest podporządkowy-
wanie spraw ducha interesom do-
czesnym, materjalistycznym. Rola
Polski nie jest trudną do wyczy-
tania w jej dziejach, odkąd zosta-
ła wcielona do wielkiej rodziny
narodów chrześcijańskich. Jej te-
renem misyjnym jest wschód i
północ najbliższa. Chrzest Litwy
i Unja Brzeska obrazują jej po-
słannictwo dziejowe. Mimo cie-
mnych stron, ten drugi fakt sta-
nowi jedną z najchlubniejszych
kart Polski, jako największy w
historji powrót dyssydentów do
jedności z Kościołem. O ile są
politycy skłonni widzieć w Unji
przyczynę upadku Polski, to moż-
na utrzymywać również, że Pol-
ska upadła dlatego, że dzieła Unii
nie przeprowadziła konsekwent-
nie do końca. Jeśli w odrodzonej
Polsce akcję unijną podjęto po-
nownie, to dziwić się należy nie
temu, że ją wznowiono, lecz temu,
że ją podjęto ze szkodliwem dla
sprawy opóźnieniem. Jeśli dziś
już wielu godzi się z konieczno-
ścią akcji unijnej a przeciwsta-
wia się — w imię kutlury zacho-
dniej — jej formie obecnej, t. j.
obrządkowi t. zw. synodalnemu,
bizantyjskiemu, należy mieć na
uwadze, że Kościół uczyni wszyst-
*ko, by udostępnić Wschodowi do-
datnie «zdobycze cywilizacji ła-
cińskiej, jej wiedzę, jej filozofję,
jednocześnie jednak jaknajsku-
teczniej przeciwstawiać się będzie
dwóm zasadniczym brakom bizan-
tynizmu, mianowicie: przecenianiu
formy zewnętrznej ponad treść i
czynieniu z niej kanonu wiary,
oraz mieszaniu się władz świec-
kich do spraw religijnych, t. j.
cezaropapizmowi. A temi właśnie
bizantyjskiemi brakami grzeszą ci
wszyscy, co katolicyzm utożsa-

miają z łacińskością i za niekato-
lickie uważają wszystko, co
wschodnie, jak również ci, co na-
wet z łacińskiego Kościoła pra-
śnęliby uczynić narzędzie swej po-
lityki, a tymczasem z tego wzglę-
du popierają prawosławie, które
pozwala na regulowanie we-
wnętrznych spraw religijnych de-
kretami państwowemi.

Następny referent, ks. dr. P.
Kremer, profesor Uniwersytetu
Lubelskiego, omówił w świetle en-
cyklik, listów, przemówień i po-
czynań dwóch ostatnich Papieży,
Benedykta XV i Piusa XI, „ducha
miłości”, którym winna kierować

3.00 Konferencji © sprawie Unji
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się akcja zjednoczeniowa. Miłość
Boga i bliźniego winna być jedy-
nem źródłem poczynań na rzecz
Unji, przez nią winny być dykto-
wane i nią opromienione wszelkie
środki, dążące do pozyskania dusz,
które z winy ojców od jedności
kościelnej odpadły.  Powszech-
ność Kościoła wymaga równego
szacunku dla wszystkich obrząd-
ków w Kościele. Hasłem każdego
katolika winny być słowa Bene-
dykta XV: „Kościół Chrystusowy
nie jest ani łaciński, ani grecki,
ani słowiański, lecz katolicki".
Wszystkie obrządki w Kościele
przy zachowaniu jedności wiary i
jedności władzy kościeinej są za-
równo katolickie. Czystości zaś i
powagi różnych obrządków prze-
strzega, oraz ich wzajemne współ-
życie na tym samymterenie, re-
guluje Stolica Apostolska.
W referatach popołudniowych

drugiego dnia obrad Konferencji
kapłani, zajęci duszpasterstwem
w parafjach unijnych, przedstawili
stan faktyczny i dotychczasowe
wyniki pracy. Zakomunikowane
przez nich dane wywołały długą
i ożywioną dyskusję.
W wyniku obrad uchwalono

następujące rezolucje: 1) W dys-
kusjach nad kwestją bizantynizmu
odróżniać to, co w bizantynizmie
— jako formie kulturalnej — jest
dodatniego, od tego, co pod tą na-
zwą niekiedy bywa „mylnie rozu-
miane, przedewszystkiem system
cezaropapizmu, który Konferen-
cja potępia i odrzuca; 2) nawią-
zując do rezolucji poprzedniej
Konferencji o potrzebie piśmien-
nictwa unijnego, stwierdza się ko-
nieczność rychłego założenia pis-
ma w języku polskim w celu
uświadamiania społeczeństwa o
celach i istocie religijnej; 3) w ak-
cji unijnej pożądanem jest posłu-
giwanie się czynnikami pomocni-
czymi, jak diakonami, katechista-
mi,  psalterzystami, siostrami,
przez prowadzenie ochronek i
przedszkoli, tworzenie organizacji
młodzieży; 4) stwierdzając z uzna-
niem i wdzięcznością poparcie, ja-
kiego akcja unijna doznaje ze
strony znacznego odłamu ducho-
wieństwa łacińskiego, poleca się
nadal tę akcję opiece i pomocy
ogółu duchowieństwa; 5) prosić
Najprzew. Księży, Biskupów o za-
rządzenie specjalnego dnia unijne-
60 w roku, poświęconego uświa-
damianiu ludu o akcji unijnej, mo-
dlitwie o jej powodzenie i ewen-
tualnemu poparciu materjalnemu
akcji Nadto Konferencja wyra-
ziła życzenia: 1) zwołania następ-
nej Konferencji na drugą połowę
września roku przyszłego, 2) omó-
wienia na przyszłej Konferencji
tematów sakramentu pokuty i bi-
zantynizmu, 3) zamieszczenia w
Pamiętniku Konferencji nietylko
referatów, korreferatów i rezolu-
cyj, ale także ważniejszych mo-
mentów z dyskusyj, które wnoszą
nowe myśli i uzupełnienia refera-
tów, 4) wydania w postaci osob-
nych referatów o. Urbana i ks.
prof. Kremera dla szerszego ich
rozpowszechnienia.

Zakończeniem Konferencji by-
ło uroczyste nabożeństwo bizan-
tyjsko-słowiańskie, odprawione w
miejscowej katedrze przez JE. Ks.
Bpa M. Czarneckiego przy kon-
celebrze 8 kapłanów, w otoczeniu
licznej asysty i w obecności kapi-
tuły z Ich Eksc. Ks. Biskupami
Bukrabą i Przeździeckim na cze-
le, oraz kleru. Po nabożeństwie
JE. Ks. Biskup K. Bukraba wy-
głosił przemówienie, w którem
dziękował uczestnikom Konferen-
cji za wysiłek włożony w wielkie
dzieło zjednoczenia, oraz zachęcał
wiernych do modlitwy wytrwałej
na intencję jedności Kościołów.
Odšpiewane zgodnie przez kapła-
nów wszystkich obrządków uro-
czyste „Te Deum* zakończyło
uroczystość świadcząc, że był tam
„unum cor et mens una“.
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# prasy.
Gdynia — Wilno.

Mamy za'em dwa wyroki:
Z jednej strony niezwykle su-

rowe skazanie członkow Obozu
Wielkiej Polski w Gdyni, a z dru-
giej złagodzenie wyroku w sprawie
Wulfina, żydowskiego studenta,
uczestnika napadu na dorożkę,
którą wieziono konającego Wa-
clawskiego, który padł pod cio-
sami kamieni, miotanych przez bo-
jówkarzy żydowskich

Mimowoli nasuwa się
wienie.

Właśnie zestawienie takie czy-
ni „Słowo Pomorskie“:

„Proces gdyński wywołał w całym
kraju wielki oddźwięk. Przyczyniło się
do tego nie tylko stronnictwo BB, które
z procesu gdyńskiego pragnęło (i praśnie)
zrobić śmiertelną pętlicę na szyję obozu
narodowego, ale także żydostwo, które
(trzeba o tem pamiętać!) wysyłało me-
morjały do rządu i do województwa, żą-
dając „poskromienia“ przedewszystkiem
Obozu Wielkiej Polski.

, Znamienną przygrywką (może nie-
świadomą?) było też przemówienie płk.
Sławka na zjeździe legjonistów w Gdyni
(dnia 14sierpnia).“

Dalej streszcza „ABC“ znane
już naszym czytelnikom przemó-
wienie Sławka, w którym doma-
gał się on surowych wyroków są:
dowych na przeciwników sanacji.

To napastliwe przemówienie
dziwnym trafem wypadło niemal
w przeddzień procesu gdyńskiego.

Następnie przechodzi autor do
omówienia wyroku w procesie
Wulfina:

„Sąd Apelacyjny w Wilnie uwolnił
Wulfina od kary za udział w zabójstwie,
a skazał go tylko za udział w zbiegowi-
sku ulicznem, wymierzając mu 2 miesią-
ce więzienia, Żydowski przestępca cieszy
się, ponieważ 2 lata zamieniły się na dwa
miesiące. Dodajmy też jeszcze jeden ma-
ły szczegół: Wulfin, skazany pierwotnie
na 2 lata za zabójstwo, pozostawał na
wolności, oczekując na rozprawę apela-
cyjną”. 2

Jakiž byt stosunek

procesu Wullina?
„Czego mu žyczono? —A teraz po-

równajmy z tem te wszystkiewyzwiska,

jakiemi prasa sanacyjna obsypała po-

morskiego studenta, Wacława Ciesiel-
skiego i jego towarzyszy z ławy oskarżo-

nych. ы

Zaznaczamy wyraźnie, że nie chodzi
nam ani o wyrok, ani o wielkość kary,

ani wogóle o żadne czynności sądowe.

Sąd i sędziów wyłączamy z naszych roz-

ważań. Zastanawiamy się jedynie nad ze-

wnętrznemi objawami sanacji i przepro-

wadzamy porównanie, jak sanacja odno-

siła się do sprawy żydowskiego przestęp-
cy Wulfina, a jak do sprawy pomorskie-
go narodowca Ciesielskiego.

Zestawienie tych dwóch procesów:
wileńskiego i gdyńskiego jest bardzo po-

vczające zarówno ze względu na ich treść,

jak i na osoby działające. Ale najcie-

kawszą rzeczą jest ich strona polityczna,

a przedewszystkiem stosunek stronnictwa

BB. (i jego przywódców) do tych proce-

sów. Trzeba się będzie jeszcze dokład-

niej zastanowić nad tem, jak sanacja od-

zesta-

sanacji do

nosiła się do Wulfina i jego żydowskich

wspólników, a jak do Ciesielskiego i jego

pomorskich kolegów. To naprawdę bar-

dzo... pouczające. ь i

Tak! Bardzo pouczająca i war-

to to sobie dobrze zapamiętać.

Prezent p Czesława Michałow-

skiego.
„Robotnik“ omawia „orędzie”,

jakie wystosował do swych pod-
władnych minister sprawiedliwo-
ści z okazji wejścia w życie nowe-
go kodeksu.

„Dziennik Urzędowy  Ministerjum
Sprawiedliwości” przyniósł na naczelnem
miejscu manifest, czy orędzie p. Czesła-
wa Michałowskiego, ministra sprawie-
dliwości, z racji piętnastolecia polskiego
sądownictwa. W' słowach wielce górnych
wspomina p. Michałowski dzień 1 wrze-
šnia 1917 r., kiedy to „prawnicy polscy
zgłosili się do służby odradzającemu się
Państwu Polskiemu, tworząc drugą z ko-
lei po wojsku — Legjonach Polskich —
instytucję państwową — polskie Są-
downictwo'. Orędzie swoje kończy p.

Michałowski równie górnie, jak je roz-
począł, następującem życzeniem pod
adresem i prokuratorów. |

W/ tym miejscu cytuje „Robót-
nik* słowa „orędzia:

Nie zaślepiając się jednak w ocenia-
niu dokonanego dzieła, nie uważając go
za skończone, życzę Wam, Panowie,

owocnego, w dalszym ciągu ofiarnego

i nieustępliwego trudu w rozwoju pracy,
rozpoczętej 1 września 1917 roku.

Cytatę tę zaopatruje „Robot-
nik'* w następujący komentarz:

Właśnie w dniu 1 września br., a więc

w piętnastą rocznicę istnienia Sądownic-

twa polskiego, razem z uroczystem orę-
dziem przygotował p. Michałowski dla
sędziów drugi „prezent”, w formie de-

kretu o zawieszeniu ich nieusuwalności...

Że prezent pierwszorzędny, o
tem każdy dobrze wie.
Indywidualne ulgi podatkowe,
„Nasz Przegląd“ zamieszcza

wywiad z posłem Wł. Byrką na
temat spraw podatkowych. W
wywiadzie tym czytamy m. in.:

„Ulgi i bonifikaty podatkowe, przy-
znane płatnikom Podatku przemysłowe-
go, niestety, nie osiągnęły zamierzonego

rezultatu. Leży przede mną szczegółowy
wykaz dochodów skarbu za pierwsze 4
miesiące roku budżetowego 1932—33,
a więc za miesiące kwiecień, maj, czer-
wiec i lipiec. Dochody z podatków bez-
pośrednich miały teoretycznie przynieść
33.33 proc. całorocznego  preliminarza.
Przyniosły one w dziale podatków bez-
pośrednich jedynie 26.07 proc., podatek
przemysłowy przyniósł nie o wiele wię-
cej bo 27.79 proc. Gdyby zatem wpły-
wy z bonifikat były znaczne, uwidoczni-
łoby się to w odpowiednio powiększo-
nym udziale procentowym podatku prze-
mysłowego. Powód, mojem zdaniem oso-
bistem, leży w tem, że każda tego ro-
dzaju ulga generalna, mająca bądź co
bądź charakter nadzwyczajny wbrew za-
mierzeniom wywołuje nastrój wyczeki-

wania dalszych ulg, natomiast byłoby

znaczną ulgą dla życia gospodarczego,
gdyby wprowadzone zostały ulgi indywi-

dualne, udzielane na podstawie ścisłego

stwierdzenia stanu gospodarczego pła-

tnika.”
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cZrzekanie się morza —to znak wyraźny

upadku danego państwa».

Na uroczystościach, poświęconych

morzu i marynarce w Arcanson — fran-

cuski minister marynarki Gtorges „Ley-

gues wygłosił wspaniałe przemówienie,

z którem warto się zapoznać, gdyż wy-

raża ono cenną dla nas politycznie za-

sadę, że oderwanie się od morza — to

nieomylny znak upadku danego narodu,

a po drugie jest w tem przemówieniu

podniosły moment ideowo - wychowaw-

czy, wskazujący młodzieży że powinna

ukochać sport wodny, żeglarstwo i ma-

rynarkę, jako środki zbratania z wodą

1 morżem, temi czynnikami potęgi fi

zycznej i duchowej tak jednostek, jak

narodu:

Żeglarstwo jest najszlachetniej-

szym ze sportów. Regaty cieszą
się powodzeniem z dnia na dzień
wzrastającem. Piękność ram, w

których odbywają się te zawody,

elegancja jachtów, zgrabność stat-
ków, na wiosła, entuzjazm widzów

— tworzą obrazy, których oży-

w enie, malowniczóść i barwność

przekraczają wszystko, co może

sobie wyobraźnia przedstawić.

Wynalazek żagla jest jednym z

najpiękniejszych odkryć człowie-

ka. Zapomocą kawałka płótna
przytwierdzonego do masztu za-

panować i rządzić żywiołem naj-

bardziej płynnym, najbardziej ka-

pryśnym i 'najbardziej gwałtow-

nym, poddać go swej woli, użyć

go do swej pomocy, uczynić zeń

prawie swego niewolnika — oto
cud prawdziwy! Jakie upojenie
biec po szczytach fal i ślizgać się
na nieruchomej powierzchni wód!

Lecz to tylko najmniejsza za-
sługa żeglarstwa. Prawdziwa bo-

wiem jego zasługa leży w obda-

rzaniu tych, którzy się mu oddają

śmiałością.. energją, zimną krwią

i poczuciem decyzji; leży dalej w

hartowaniu ich muskułów i w obu-

dzaniu w nich ducha przygody.
Ono daje im możność poznania i
pokochania morza.

Swobodna eksploatacja morza,
siła na morzu stanowią zasadnicze
składniki poltęgi i bogactwa pań-
stwa. Okresy: pomyślności i wiel-
kości narodów schodzą się zawsze

z okresami rpomyślności i wiel-
kości na mor:zu. Barometrem, któ-

ry najlepiej oznacza depresję $o-

spodarczą, od: której cierpi świat,
jest kryzys w przewozach mor-

skich. Zrzekač się morza, to znak

najbardziej wyraźny upadku @а-
nego narodu. Wszyscy wielcy
politycy to rozumieli.

Richelieu cihciał, żeby problem

morski stał się „sprawą Państwa".

Przedsięwziął on odbudowę naszej

marynarki „nie tyle aby postawić

we Francji marynarkę na pierw-

szem miejscu, lecz aby przez ma-

rynarkę postawić Francję na po-

ziomie dawnej świetności.

Morzegrało decydującą rolę we
wszystkich momentach krytycz-

nych naszej historji. Dzięki niemu

zarówno po upadku pierwszego

cesarstwa, jak i nazajutrz po r.

1870 odzyskalibyśmy ducha przed-
siębiorczości i zaufanie do nasze-

go przeznaczenia, budując nasze

wspaniałe imperjum kolonialne w

Afryce północnej, nad Miorzem
Indyjskiem i na Dalekim Wscho-
dzie. Naród kolonizatorski, da-
leki od słabości, rozprzestrzeniając
swą działalność na powierzchnię
całego globu, odmładza się i od-
nawia, przystosowując się do nie-
skończonej rozmaitoćci klimatów,
cywilizacyj i ras, powiększa swój
autorytet i swą dynamikę życio-
wą na skutek przezwyciężonych
trudności i staje się czynnikiem
niezbędnym równowagi między-
narodowej i pokoju.

Jedynie morze dostarcza mu
środków do wykonania tego ol-
brzymiego zadania. Walka między
człowiekiem a morzem jest wiecz-
na. Kolejno zwycięzcy lub zwy-
ciężeni, ci dwaj rywale podejmu-
ja walkę bez wytchnienia. Lecz
jakakolwiek byłaby potęga mo-
rza człowiek je pokonuje ponie-
waż w tem jestestwie efemeryj-
nem i kruchem zamieszkuje duch
i świeci iskra genjuszu.

Kochajcie morze ze względu
na was samych: ono dostarczy
ludziom doświadczeń i uciążli«
wych wysiłków; lecz ono rozsze-
rza horyzont ich Życia, otwiera
przed nimi poła działalności bez-
graniczne, wyzwala ich myśl i ich

poglądy i dostarcza najsilniejszych
wzruszeń oraz nejszlachetniejszych
radości.

Kochajcie morze ze względu
na wasza ojczyznę: ono zapewni
jej, jeżeli uczynicie z niego dobry
użytek, pomyślność i potęgę. Nie
zapominajcie tak słusznych słow
prezydenta Herriota: „Kraj bez
marynarki, to ptak bez skrzydeł".

"RZZYSEREOSZKAESET IKS HURWORAE

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
o

Moskwa bez zasłony.
W roku 1928 ukazała się w Pa-

ryżu publikacja p. Józefa Duillet

„Moscou sans voiles“. Nie spotka-

łem się z polskim przekładem te-

go dzieła, a sądzę, że przyniósłby
wielką korzyść. P. Józeł Duiliet
mieszkał w. Rosji przez 35 lat, z
tych 9 lat za rządów bolszewic-
kich. Za czasów rewolucji był
konsulem belgijskim w Rostowie
nad Donem, następnie członkiem
misji D-ra Nansena (do zwałcza-
nia klęski giodu) i jego pełnomo-
cnikiem na kraje południowo-
wschodnie Ż. $. S. R., kierowni-
kiem podobnej misji Stolicy Apo-
stolskiej w Rostowie nad Donem,
pełnomocnikiem European Student
Relief i współpracownikiem wielu
instytucyj europejskich. Na tych
stanowiskach miał sposobność ze-
tknąć się osobiście z życiem w Ro-
sji sowieckiej i swoje obserwacje
opisuje we wspomnianej publikacji
Na podstawie tej publikacji poda-
jemy poniższe szczegóły.

Dnia 14 kwietnia 1918 r. Trocki

ogłosił narodowi rosyjskiemu: „My

stworzymy państwo braterstwa.
Państwem tem będzie cała ku-
la ziemska. Zamienimy ją na pod-
stawach wspólnoty w kwitnący o-
gród, w którym my wszyscy, dzie-
ci nasze i wnuki mieszkać będzie-
my jak w raju, ale to był tylko
mglisty sen; my, my mówimy obe-
cenie, że ten raj stworzymy rękoma
robotników tu na ziemi, dla wszyst
kich, na wieki”.

Bolszewicy pragnęli ten raj po-
kazać robotnikom całej Europy. Od
roku 1924 zapraszają delegacje ro-
botników z różnych państw, ob-
wożą je po różnych miastach i po-
kazują fabryki, huty, szpitale, o-
chronki, domy wypoczynkowe i t.
d. Oczywiście wszystko wybrane
„na pokaz”. W r. 1925 przybyła
do Moskwy delegacja Trade U-
nion'u angielskiego. Wizytę ich
przygotowano w najdrobnieszych
szczegółach, jednak nie obeszło się
bez małych nedopatrzeń. I tak na
pewnej stacji w Zagłębiu Doniec-
kiem pociąś z delegatami miał się
zatrzymać 5 minut, tymczasem stał
dobrą godzinę. Niewiadomo czem
usprawiedliwiono to opóźnienie, a-
le wiedzieli o tem dobrze chłopi z
okolicznych wiosek. Zmobilizowa-
no kilkadziesiąt furmanek i kaza-
no im wieźć słomę do pobliskiej
huty, która od kilku lat była nie-
czynna, a obok której szedł tor ko
lejowy. Słomę tę wepchano do pie
ców — i wkrótce z kominów wydo
bywały się czarne chmury dymu.
Pociąg z delegatami ruszył.
W Rostowie nad Donem istnie-

ją warsztaty kolejowe, które nale-
żały do T-wa Kolei Władykauka-
skiej. Pracuje w niej kilka tysię-
cy robotników. Na dzień wizyty
delegacji Trade Unionu kilkaset
robotników „niepewnych* zostało
zwolnionych z zajęcia, a na ich
miejsce ustawiono statystów G. P.
'U. w Rostowie. Takich kawałów
było więcej. Nikt z zagranicy nie
może się zetknąć z sowieckim ro-
botnikiem. Po przekroczeniu gra-
nicy delegacja otrzymuje przewod
ników z komisarjatu spraw zagra
nicznych i G. P. U. i nikt z gości
absolutnie nie jest w stanie zamie-
nić słowa z kimkolwiek bez prze-
wodników, Gdyby się to przypad-
kowo stało, zagadnięty poddany
sowiecki zostaje surowo ukarany.
W wagonie restauracyjnym (je-
dnym z tych, które bolszewicy za-
brali międzynarodowemu T-wu
Wagonów Sypialnych i restauracji)
zostawił przez zapomnienie jeden
delegat nakrycie głowy; wróciw=*
szy, pyta nb. po angielsku, lecz
nikt nie odpowiada. Przypadkiem
jeden pasażer zrozumiał i podał
mu czapkę, za co Anglik wyraził
podziękowanie, — W tej chwili
wszedł prze wodnik i wyprowadził
delegata. Za kilka minut policja
zaaresztowała owego pasażera.
Został on skazany na trzy lata 0-
bozu koncentracyjnego na wyspach
sołowieckich za to, że był grze-
czny wobec obcokrajowca.

Pewien szofer żyd został przy-
dzielony jako mechanik do rundy
automobilowej w r. 1925. W cza-
sie drogi odważył się zwrócić bez-
pośrednio do szofera niemieckie-
$o. Zauważył to agend G. P. U.
Żydek dostał trzy lata obozu kon-
centracyjnego.

Autor wspomnianej publikacji
podaje cały szereg podobnych wy
padków. Nikomu nie wolno zbli-
żyć się do obcokrajowca pod groź-
bą strasznych kar. Przypominam
sobie, śdy przed rokiem byłem w
Korcu na granicy polsko-bolsze-
wickiej, towarzystwo, w którem się
znajdowałem, ujrzało pracującego
w polu chłopa, w pobliżu niego ja-
kaś niewiasta pasła krowę, było to
po stronie bolszewickiej, około 60

metrów zagranicą. Gdy nas ci lu-
dzie zobaczyli, zaczęli coprędzej u
ciekać. Komendant straży granicz
nej wyjaśnił nam, że sdybyśmy się
cokolwiek odezwali do tych ludzi,
narazilibyśmy ich na ciężkie wię-
zienie. A jednak są w Bolszewji
ludzie którzy nie będąc komunista
mi, ani członkami władz sowie-
ckich, muszą się spotykać z obco-
krajowcami; to uczeni rosyjscy. I
oto ci uczeni nietylko nie protestu-
ją przeciw władzy sowieckiej, ale
wyrażają swoje zadowolenie. Dla-
czego? Członkowie rodzin tych
profesorów są zakładnikami w rę
kach komunistów; śdyby który u-
czony jedno słowo nieprzychylne
wypowiedział, zgubiłby tem żonę,
czy dziecko.

Rząd sowiecki to niby rząd pro
letarjacki. Tymczasem „dyktatura
proletarjatu' jest niczem innem jak
okrutną dyktaturą niewielkiej śru-
py ludzi nad proletarjatem. Prole-
tarjat niema w Rosji bolszewickiej
nic do gadania, musi słuchać, jeśli
chce żyć. A jak żyje? Autor stwier
dza, że klasa robotnicza jest w Bol
szewji najbardziej gnębiona, wyzy-
skiwana, dręczona. W każdej fa-
bryce istnieje jaczejka komunisty-
czna, która wszystkiem trzęsie; nie
wolno się skarżyć. Robotnikowi z
jego zarobku odliczają wkładki na
różne cele: prenumeratę czasopism
na Mopr (Międzynarodowa Organi
zacja Pomocy Rewolucjonistom),
Aviochim i t. d. Robotnik, który
nominalnie zarabia miesięcznie 58
rubli, otrzymuje 40, Przed wojną
zarabiał 70 rubli miesięcznie i o-
trzymywał w całości. Dodać do te
go trzeba, że drożyzna wzrosła w
Bolszewji о 300 — 600 proc, a
wreszcie, że zarobki bywają wypła
cane po kiłku miesiącach, a wte-
dy można sobie wyobrazić nędzę,
w jakiej żyje robotnik sowiecki. A
jednak czyta się o „spontanicz-
nych' manifestacjach robotników
w pewnych okolicznościach. Autor
stwierdza, że pochody manifesia-
cyjne są obowiązkowe; każdy ro-
botnik przyjść musi. Imienna lista
jest czytana trzy razy w czasie ma
niłestacji; kto się uchyla od po-
chodu traci pracę.
W czasie rewolucji głoszono

hasło: cała ziemia jest własnością
ludu pracującego”. Ale dekret:
„Położenje o socjalisticzeskom ze
mleustrojstwie'* między innemi tak
postanawia: „Wszystka ziemia w
granicach państwa stanowi włas-
ność państwa. Obszary ziemskie
mogą być wykorzystywane. tylko
dla potrzeb gospodarstw komuni-
stycznych i zrzeszeń. Na czas or*
ki lub żniwa komuna ma prawo _
zmusić do pracy sąsiadów niena-
leżących do komuny. — Każdy
musi pracować tam, gdzie mu pra-
cę wyznaczono, bez względu na
miejscowość, w której się znajduje
komuna. ‚

Dla prac rolnych može byč re-
kwirowany przymusowo žywy i
martwy inwentarz prywatny.

Dopóki ziemia nie została chło
pom odebrana, mieli płacić nastę-
pujące podatki: co miesiąc: 2 fun-
ty masła i 2 kg. sera od szłuki by-
dła,3 jajka od jednej kury. Poza-
tem 5 kg. mięsa wołowego rocznie
od każdej sztuki bydła; prócz tego
podatek gruntowy. Podatki te nie
były wyznaczone nastałe, lecz wy-
mierzane co roku.

Zamożny gospodarz  (kułak)
miał zapłacić 130 rubli podatku.
Wyznaczono mu 218 rubli; mimo
dokumentów wykazujących słusz-
ność jego obliczenia, żądano 218 ru
bli. Podatnik ów nie posiadał tej
kwoty. Sprzedano mu całe zboże,
które zebrał wartości 300 rubli.
Wyższa władza, do której się po-
krzywdzony zwrócił, orzekła po
trzech miesiącach, że zaszła po-
myłka i kazała zwrócić mu 88 ru-
bli, ale zboże przepadło. Kto nie
zapłaci podatku w terminie, idzie
do więzienia. Wsią rządzi Sowiet
wiejski pochodzący z wyboru. Wy-
bór odbywa się tak: komuniści
przedstawiają swoją listę. Mówca
komunistyczny ogłasza tę listę i
pyta, kto się sprzeciwia, równocze-
śnie komuniści wydobywają rewol
wery i podnoszą do góry: kto się
sprzeciwia? Nikt. Wobec tego li-
sta jednogłośnie przyjęta. Ktoby
się odważył zaprotestować, zostaje
uwięziony.

Od czasu kiedy wprowadzono
kołchozy, nędza chłopów i niewo-
lą jest nie do opisania. Nie dziw
że uciekają z „raju“ bolszewickie-
go do Polski i do Rumunii, naraża-
jąc się na  niebezpieczeństwo
śmierci ze strony pogranicznej stra
ży bolszewickiej. Lepsza śmierć,
jak życie pod panowaniem komuni
stów. Nie dziw, że chłopi rosyjscy
proszą Boga, aby ich z pod tej ty-
ranji wybawił ||

Wicher na Dźwinie zmlata łodzie rybackie
Z Dzisny donoszą, iż w ub.

sobotę w czasie połowu ryb na
rzece Dźwinie zerwała się nagła
burza. Silny wicher porwał dwie
łodzie rybackie i począł niemi
rzucać jak deseczkami. Jedna
z łodzi, w której znajdowali się
Piotr: Andrzejewicz i Bolesław
Krynis, zapędzona została wichrem
aż na teren sowiecki, druga zaś

łódź z Piotrem Myszyńką i jego
18:letnim synem Franciszkiem
rozbiła się o brzeg niedaleko wsi
Uśniówka. Rybacy odnieśli sze-
reg pokaleczeń. Franciszek My-
szyńko ma złamaną prawą rę-
kęi uszkodzoną klatkę piersio-
wą.  Rannych umieszczono w
szpitalu.
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  Lombard miejski z powodu li-
kwidacji lombardu przy ul. Bisku-
piej cieszy się niezwykłą popu-
larnością. Biura  lombardu są
oblegane przez mieszkańców mia-
sta, którzy wobec ogólnej nędzy
zmuszeni są zastawiać w lombar-
dzie nieraz  najniezbędniejszy
sprzęt domowy i ubrania. Wobec
masowych zgłoszeń zarząd lom-
bardu niechętnie przyjmuje gar-
derobę i sprzęty domowe, lecz
przeprowadza  tranzakcje  prze-
ważnie fantów złotych, srebrnych

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Zmiany personelu wśród

duchowieństwa. Na mocy za-
rządzenia J. E. ks. Arcybiskupa-

Metropolity Wileńskiego w skla-
dzie osobistym duchowieństwa

/ zaszły następujące zmiany:

Ks. Stanisław Bułło, adm. par.
Zamosze, na adm. kośc. w Ora-

nach. A

Ks. Piotr Wieliczko, wik. w

Trokach, na adm. par. Królew-

szczyzna i Zaszcześle.

Ks. dr. Wincenty Zajączkow-

ski, wik.-koadjutor w Koleśnikach,

na wł. prośbę zwoln. ze stano-

wiska.

Ks. Stanisław  Woronowicz,

pref. szkół w  Borodzieniczach,

ua wik. koadjut. do Koleśnik.
Ks. Adolf Jaroszko, pref. szkół

w Rakowie, na pref. szkół do

Hermanowicz.
Ks. kan. Piotr Mańkowski, prob.

i dziekan Święciański, na prob.

do Rymszan.

Ks. Zenon Dauksza, prob. par.
Rymszany, na prob. do Zamosza.

Ks. Tadeusz Szadbey, prob.

par. Królewszczyzna i Zaszcześle,

na prob. do Rukojń.
Ks. dr. Dominik Gajlusz, prob.

z Rukojń, na prob. do Święcian
i dziekana święciańskiego

Ks. Józef Dziemian, pref. szkół
w Słobódce, na pref. do Boro-
dzienicz.

Ks. Piotr Toczyłowski, pref. w

Hermanowiczach, na wikarjusza do
Holszan.

'_ Ks. Hieronim Olszewski, wik.
w Brasławiu, na wik. do kośc.
św. Jana w Wilnie.

Ks. Piotr Wojna-Orański, f wik. w Głębokiem, na wik. do Brasła-
wia.

Ks. dr. Antoni Lewosz, wik.
kośc, św. Jana w Wilnie, na ad-
min. par. w Starosielcach.

wik. w Dobrzyniewie, na wik. do
Fary grodz.

| Ks. Mieczysław Przemieniecki,

| Ks. dr. prof.

Ks. Juljan Kolłb-Sielecki, wik.
Ww Trokach, na wik. do Dobrzy- ,
niewa.

Ks. Wacław Maciulewicz, wik.
w Suchowcl', na wik. do Kory-
cina.

zKs. Aleksander Krzyżanowski
na wik. do Suchowoli.

Walenty Urma-
nowicz na stan. Ojca Duch. w
Seminar. Metropolit. Wil.
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uliza Wiieńska sa, tai. R26,

wekno CASINO |
Wlaika 47. tel. 15-14.

 

DZWIĘK. KINO-
Teak <PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 528.

LEKARZE

Doktór R. SZYRWIADT
Choroby weneryczne, * tel. 567.
skórne i moczopłciowe.

humoru. Królowie śmiechu
SENSACJA DLA MIŁOSNIKOW SPORTU!!!

Przemówienie Kusocińskiego do Radjo „AA polskim. Oryginalne zdjęcia:jadzie w Los Angelos.

ch а Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek sean-cie Ollmpjady. 2) Defilada zawodników. 3) Bieg na 5,000 mtr. i t.

 

Dziśl Potężny wspaniały dramat na
tle nowojorskich olbrzymów p. t.:
oraz Maureen O'Sullivan, Tomasz Melghanen I Hardia Albright Nad
„Foxa“ p. t: „Lot do stratosfery prof. Piccarda" | inne. Dla młodzieży

6,8 i 10, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej. Ceny od 25 groszy.
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źwiękowców najnowszej produkcji r. 1932—1933. Już od dziś uka-Warszawa,

CRAWFORD i stuprocentowy amant CLARK GABLE w 100 proc.

(Zycie—piękne i brutalne...) Niezwykłe arcydzieło poruszające w

zupełnie nowy sposób drastyczne zagadnienia współczesnej mo-

KOMOTYWA Nė 1373 oraz najnowszy tygod:

„Na leszy seans ceny zniżone.
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Ё | Choroby skórne, wene- ł ANUSZERKI

Xryczne i moczoplciowe,
WILEŃSKA 3

od godz. 8—1 | 4—8

KRONIKA.
Popularność lombardu miejskiego.

i wogóle cenniejszych przedmio-
tów. Obliczanie wartości fantów
zastawniczych jest minimalne.
Np. przedmiot złoty ewentualnie
srebrny wartości 150 zł, w lombar-
dzie przyjmują za zł. 20—30. Wo-
gėle nie zdarza się, by za przed-
mioty wartości ponad 200 zł.
osoby zastawiające otrzymali wię-
cej, niż 30 do 40 zł. Mimo tych
nadzwyczaj niskich stawek, przed
lombardem stoją niezliczone tłu-
my, oczekujące z fantami na przy-
jęcie ich przedmiotów.

Ks. dr. Michał Sopoćko na
włazną prośbę zwolniony ze stan.
Ojca Duch. Semin Metron

SRPAWY MIEJSKIE.
— Starania Magistratu o

zatrudnienie bezrobotnych. Ma-
gistrat m. Wilna wszczął starania
u władz centrałnych w sprawie
uzyskania pożyczki w wysokości
100 tys. na zatrudnienie bezrobot-
nych przy inwestvciach miasta

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Protesty wekslowe w

Wiinie. W miesiącu sierpniu na
terenie m. Wilna zaprotestowano
1154 weksli na ogólną sumę
1.235.348 zł. W porównaniu z
mies. poprzedniemi w sierpniu
zaprotestowano weksli mniej o
5 proc.

SPRAWY SZKOLNE.
— Shelley's Institute.

1) Rodowici Anglicy prof.
George Bridge i prof. Denis Cross
rozpoczynają wykłady  angie'-
skiego.

2) Równoległe kursa niemiec-
kiego i francuskiego.

3) Angielskai niemiecka steno-
grafja i nauka pisania na maszynie.

4) Kancelarja czynna codzien-
nie od 11 do 1-eji od 5—8 wiecz.
Adres: ul. Zygmuntowska 20—3.

RÓŻNE.
— Duchowieństwo —prze-

strzega przed piciem denatu-
ratu. Wobec tego, że spożywanie
przez ludność denaturatu zaczy-
na znów przybierać większe ro-
zmiary, Kurja Metropolitalna po
leciła duchowieństwu całej ar-
chidjecezji z całą usilnością w ko-
ściele i poza kościołem prowa-
dzić wytężoną akcję uświadamia-
jacą o zgubnych skutkach spoży-
wania spirytusu skażonego.

KRONIKA POLICYJNA,
— Bilans ostatnich dwóch dni. W

ciągu ostatnich dwóch dni na terenie
miasta zanotowano 17 kradzieży, z czego
11 organa policyjne wykryły. 4

Zakłóceń spokoju publicznego, awan-
tur i bójek zanotowano w 11 wypad-
kach. W 3 wypadkach interwenjowało
Pogotowie Ratunkowe.
— Aresztowanie oszusta o trzech na-

zwiskach. Na skutek listów gończych w
pobliżu Druskienik aresztowano oszusta
Marciniaka Wiktora, vel Kazimierza
Grzesiaka-Ludwiczańskiego, który  do-
konał szereg nadużyć natury kryminalnej
na terenie Pomorza, Śląska i Malo-
polski.

Marciniaka - Grzesiaka - Ludwiczań-
skiego odesłano do dyspozycji władz
sądowo-śledczych.

 

Pat i Patachon jako „Wynalazcy prochu

DZIENNIK WILEŃSKI

Mieci w małżeństwach inięjgencji pracującej
Na jedną rodzinę przypada przeciętnie jedno dziecko.
W zeszycie 1-szym „Kwartal-

nika Statystycznego" za rok bież.
ogłoszono wyniki interesującej
ankiety przeprowadzonej pod ko-
niec roku ub. na terenie jednego
z urzędów pańtwowych w War-
szawie. Ankieta ta, była fragmen-
tem szerszych badań nad. stopą
urodzeń w Polsce z uwzględnie-
niem położenia spoleczncgo ro-
dziców. Mały zakres spostrzeżeń,
opartych na 122 odpowiedziach
pracowników jednego tylko urzę-
du stołecznego, nie pozwala
wprawdzie na wysuwanie zbyt
ogólnych wniosków, niemniej da-
je wyniki wielce charakterystycz=
ne.

Z pośród 122 osób, które u-
dzielily odpowiedzi na ankietę,
35 zawarło małżeństwa przed woj-
ną a 87 po wojnie. W pierwszej
grupie było 9-ciu mężczyzn i 26
kobiet; z pośród nich pozostawa-
ło w stanie małżeńskim w chwili
ankiety 14 osób, wdowim 16,
rozwiedzionych i separowanych 5.
Na drugą grupę składało się 55
mężczyzn i 32 kobiet, z czego 71
osób w stanie małżeńskim, 7 wdo-
wim, a 9 rozwiedzionych i sepa-
rowanych. Małżeństwa (w grupie
powojennej) zawierane były przez
mężczyzn przeważnie w wieku
25—29 lat, (mniej licznie od 20—
24) przez kobiety przeważnie w
wieku 20—24, oraz 25 — 29 lat.
Bardzo słabo są reprezentowane
małżeństwa w wieku starszym po-
nad 30 lat u kobiet a 35 lat u
mężczyzn i poniżej 20 lat; prawie
niema małżeństw przedwszesnych
i spóźnionych.

Z 35ciu związków małżeń-
skich zawartych przed wojną by-
ło dzieci 65 (z których 19 zmarło
pized momentem przeprowadze-
nia ankiety) zaś 87 powojennych
—było 87 dzieci.

Znamieanie przedstawia się
porównanie tych wyników z wy-
nikami angielskiego spisu ludno:
ści z roku 1911 uwzględniającego
również m. in. liczebność urodzeń

w związku ze stanowiskiem spo-
łecznem rodziców. Rezultat ogól-
ny jest ten, że gdy w Polsce ogół
małźeństw rozpatrywanych daje
około jednego „dziecka na mał-
żeństwo, w Anglji przypadało
dzieci 1,4 lub 1,5 na małżeństwo.
Różnica wypada zatem znacznie
na niekorzyść Polski. Wprawdzie
dane angielskie dolyczą okresu
przedwojennego, a polskie powo-
jennego, gdy stopa urodzeń była
mniejszą, jednak Angja już przed
wojną miała stosunkowo niskie
spółczynniki urodzeń a liczba
dzieci w rodzinach urzędniczych
była tam niewielka. Jeśli idzie o
małżeństwa urzędników w Polsce
zawarte przed wojną, to i tu u-
derzająca jest mała stosunkowo
liczba dzieci.

Fakt ten ma szczególne zna-
czenie w naszych stosunkach,
gdzie ludność miast stanowi za-
ledwie około 27 proc. ogółu lud-
ności, a w tym odsetku inteligen-
cja pracująca zajmuje wogóle zni-
komą pozycję, gdy ogólny przy-
rost naturalny jest znaczny. Przy
małej liczebności dzieci inteligen-
cji oznaczałoby to stałe cofanie
się tej grupy społeczeństwa,

Ankieta dostarczyła także in-
nych spostrzeżeń, mianowicie
zwraca ona uwagę na wielką
ilość separacji i rozwodów. Na
33 małżeństwa bezdzietne, roz-
wodów było 4, na 32 małżeństwa
z jednem dzieckiem również 4, na
16 małżeństw z dwojgiem dzieci —
2 separacje. Duża liczba rozwo-
dów przypada w małżeństwach
zawartych (ze strony kobiety) w
młodym wieku.

Z danych „Kwartalnika Sta-
tystycznego' zaczerpnęliśmy kil-
ka tylko znamienniejszych spo-
strzeżeń. Wobec zapowiedzi jed-
nak rozszerzenia prac badaw*
czych, należy wyników tych prac
oczekiwać z uzasadnionem zain-
teresowaniem.

‚

 

JUŻ WYKRYTO FAŁSZERZY
10 ZŁOTÓWEK.

Zaledwie kilka dni minęło od
ukazania się nowych srebrnych
10-złotówek, a już policja wykry-
ła szajkę fałszerzy tych monet.
W ręce władz wpadły podobno
maszyny i spo y zapas falsyfika-
tów. Szczegóły na razie trzyma-
ne są w tajemnicy.

ostatnich dniach organa policyjne za-
trzymały kilku wyrostków komunistycz-
nych, którzy na mieście rozrzucali bi-
bułę wywrotową i brali udział w de-
monstracjach zorganizowanych przez
miejscowych komsomolców,

— Znalezienie podrzutka. Obok po-
sesji domu Nr. 44 przy ul. Słowackiego
znaleziono podrzutka płci żeńskiej w
wieku około 1 tygodnia i umieszczono go
w przytułku Dzieciątka Jezus.
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MELI || Najnowsze rekordowe arcydzielo

sów o g. 4, 6,8 i 10.20.

Nasz repertuar sezonowy składa się z najlepszych d
że się na naszym ekranie nieziemsko piękna JOAN
dźwiękowym dramacie ero=

tycznosobyczajowym
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AKUSZERKA
MARIJA

LAKNEROWA
przyjrauje od godz. 9 do | WASTY-

W Cienin Drapaczy (KMAT jusz:

Kobieły bez przyszłości
mora'ności. Nad program; arcyzabawna komedja dźwiękowa w 2 akt. LO!

nik „Pat“. Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąteczne o g. 2

noowe AK EIB AKINIAI POWY "ZYWO ROR NBT TV TOJZOWECORECZA

W rol gł.:

“+ POLS— Areszłowanie komsomolców. W |

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE 7. А. $. Р.
— Teatr Lutnia. Dziś o godz. 8

m. 15 komedjo-satyra M. Pagnol'a i P.

Nivoix p. t. „Handlarze sławy” z gościn-
nym występem Jana Boneckiego.

Jutro i codziennie „Handlarze sła-
wy”.

3 — Teatr Letni. Dziś o godz. 8 m. 15
po cenach zniżonych rewja p. t. „Tylko
dla dorosłych” w wykonaniu pp. Iny i
Jerzego Ney'ów, Kozłowskiej, $empoliń-
skiego, Boruńskiego oraz  Sulimy-Ja-
szczolta.

Jutro „Publiczność ma głos”, Od
wtorku zniżki ważne;

KIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dn. 5 września 1932 r.
12.58: Sygnał czasu. 15.15: Caruse na

płytach. 15.35: Kom. met. 15.40: Audycja
dla dzieci. 16.40: Pog. francuska. 17.00:

Koncert. 28.00: „Marjan Smoluchowski“.
18.20: Muzyka tan. 19.15: „Jak powstały

obecne stosunki narodowościowe Polski”

(cz. II) odczyt litewski. 19.35: Prasowy
dziennik radjowy. 19,45: Wil. kom. sport.

20.20: Koncert. 20.50: „Praca w Amery-

ce" — felj. 21.05: Koncert chóru. 22.00:
Muzyka tan. 22.40: Wiad sportowe.

« Niezwykłe sceny, pobudzające widzów MEZWECENETCZNYY MATMA
do niebywałych paroksyzmów śmiechu.

Zwycięzki bieg chluby Polski J. Kusocińskiego na tegorocznej Olim- |;
1) Otwar-

Skradziony weksel SWO 9

NIDATT AAS ASATIK AKALOS IKIII IAA IIAAT III ZOE tawienia Ju- lazienki, salonu). Na žy-
Blanco = wyslawienia 250 czenie dobre obiady lub Wielkopolski, ostatnio sa-

ZGUBY

Z KRAJU.
A tajne gorzelnie kwitną w Wileńszczyźnie.

Według danych statystycznych
w ub. miesiącu na terenie po-
szczególnych powiatów _woje-
wództwa wileńskiego funkcjonar:
jusze P. P. i władz skarbowych
ujawnili 19 zakonspirow:nych tej-
nych gorzelni samogonki. 25 wło-
cian pociągnięto do odpowiedzial-

ności karnej-skarbowej.
W ciągu pierwszego półrocza

w Wileńszczyźnie wykryto 131
tajnych gorzelni samogonki. 178
włościan skazano grzywną w wy-
sokości 19.500 zł. i aresztem lub
więzieniem na przeciąg 548 mie-
sięcy.

90-letni starec ratuje dwóch chłopców z topiell.

Niezwykły wypadek miał miej-
sce w dniu onegdajszym w za-
ścianku Bychniewo gm. kraśniej-
skiej. Podczas kąpieli w jeziorze
Trymiany począł tonąć 17 letni
Szczepan Polinowicz. Na pomoc
rzucił się 14 letni Władysław Mi-
cień, lecz będąc słabszy fizycznie
nie mógł wydobyć na brzeg to-
nącego kolegi. W międzyczasie
przechodził nad brzegiem jeziora

Włamanie do agencji

Władze pocztowe zostały za-
alarmowane, iż do agencji pocz-
towej w Grabowie włamali się
niewykryci sprawcy, którzy zra-
bowali kilkadziesiąt zł. w gotówce

90-letni Adam Łubnis, który widząc
tragiczną scenę na jeziorze nie
namyślając się długo wskoczył
do wody i wydobył tonącego Po-
linowicza i na pół przytomnego
Micienia.

Dzielnemu Ł., który osoblście
doprowadził do przytomności obu
chłopców i zaprowadził ich do
domu mieszkańcy zaścianka zgo-
towali owację.

pocztowej w Grabowie.

oraz kilkaset sztuk różnych znacz-
ków pocztowych. Włamywacze
niezatrzymani przez nikogo zbiegli.
Policja poszukuje włamywaczy.

 

SENSACJE SPORTOWE.
Wieczorek mistrzem Polski.

W Bydgoszczy odbył się wczo-
raj pięciobój lekkoatletyczny o
mistrzostwo Polski,

Mistrzem został nasz Wieczo-
rek, który zdobył 3.387 punktów

Cracovia wrc
Mecze piłkarskie o mistrzostwo

Polski drużyn ligowych dały nam
wczoraj szereg sensacyjnych wy-
ników.

We Lwowie Pogoń zremisowa-
ła z brutalnie grającą Legją 0:0.

Ł. K. S$. zremisował również
z Czarnymi, którzy na szczęście
chociaż jeden wywalczyli punkt.
Wynik ustalił się 1:1 dopiero w
drugiej połowie meczu.

Derby krakowskie między Cra-

przed Jarzemskim 2.915 pkt.
Wieczorek uzyskał wynik gor-

szy od swego rekordu, ale tłuma-
czyć to należy złym stanem bo-
iska i silnym wiatrem.

iąż wvgrywa.
covią, leaderkę Ligi, a Wisłą za-
kończyły się pewnem  zwycię-
stwem Ćracovji 3:0 (1:0).
W Poznaniu Warta zdobyła

dwa punkty, zwyciężając Garbar-
nię 4:2 (0:2).

Warszawianka zaś pokonała
samobójczą bramką Ruch 1:0 (1:0).
W dalszym ciągu prowadzi

Cracovia przed Pogonią i Legją,
a na szarym końcu kroczy wciąż
zespół Czarnych.

1 r. p. leg. wygrywa w Brześciu.
Wczorajszy mecz piłkarski mi-

strza Wilna 1 p. p. leg., który wal-
czył w Brześciu z 4 D. S. P., za-
kończył się sukcesem Wilna 6:1
(4:0).

Jest już więc pewnem, że Wil-

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 6 września.

11.58: Sygnał czasu. 15.10: Program

dzienny. 15:15: Utwory Beethovena

(płyty). 15.35: Kom. met. 15,40: Muzyka

popularna (płyty). 16.40: O wszystkiem

potrochu, odezyt. 17.00: Koncert. 18.00:

Dunajcem w Pieniny, odczyt. 18.20:

Muzyka lekka. 19.15: Przegląd litewski,

19.30: Rozamitości. 19.35: Prasowy dzien:

nik radjowy. 19.45: Pogadanka radja

techniczna. 20.00: Koncert. 20.45: „Świat

podziemny w literaturze”, felj. 21.50:

Kom. .22.00: Muzyka taneczna. 22.40:

Wiad. sportowe. 22.50: Muzyka tan.
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POKÓJ do wynajęcia

Arciszowej unieważ-i
wspaniała gra. oryginalna wystawa, ciekawy scenar- niam, Stanisława bo ak nės > S KONAN

słuprocentowy wamp. Myrna Loy Rosa,

rogram: Doskonały dodatek dźwiękowy chowiezówni,

lozwolone. Początek seansów o godz. 4,

nia.

| RÓŻKE

„Lechja* Żórawia 31 1 p. šcicielki.
blisko Dworca Głównego.
Pokoje z utrzymaniem Przyjmę uczenice ów

od 10 zł. Cisza, czystość, całodziennem
zdrowa staranna kuch- niem Garbarska ==

piętro). 9639—2 rolnym,

MIESZKANIE

 

nie lub

9728—1

 

302 9615

иивосонилкненисищаямиу ЧоБгго шпеМюмаву, ае „ASSwszystkiemi wygodami na Rządca administrator
in 2 hub 1 osobę (używanie z kilkoletnią praktyką w pojsce za Anglika?

wzorowych

2—3 pokoje do wynaję- spozycję od 1,10,32 lub

LLP; Dowiedzieč się Uni- 1,1,33.

pensjonat wersytecka 2 m. 1. u wła- do

Dzisiejszy słownik.

AKUSZERKA ||
ŚMIAŁOWSKA *

przeprowadziła się.

Mickiewicza 4, m. 6. оделиоиюсиносинтщития da,
Tamże gabinet kosme- ‚ Я
tyczny poprawia cerę, u- Buldogi szczenięta do

suwa brodawki, kur:zajki

„;, Kupno

zabudowania,

sprzedania. _Wiwulskie-dake” „Dz a
go 1, pracownia i ód 2+d0-4.702--0 o 2

Pokój do wynajęcia dla

Sprzedaje się folwark : Mieszkania V pańlub uczni-nieki. miod:
6 km. od Wilna, prze- "

Sprzedał | piękna pozycja, 1aS, WO- wrzzEERZKWNNESZNENA
sad,

Odpowiedni na letnisko.

szych Kalwaryjska 35—1. rała.I pokole - к

 

Pokoje dwa

r3 dy Arsenalska 6—5. mierska 3 m. 11.gr3 dy a

— А

— А со to jest admi-
nistracja? i
= i k.

Re- ładne do wynajęciaimas POKÓJ wspólny dla eea ay
„Dziennika: Wil." ły oddzielny. Tamże obia- ucznia niedrogo. Wiłko- ktąturze.

Śr —A admirał?
— Moki +"eo Эе ле ан LUNA

mo zdobędzie mistrzostwo swej
śrupy w rozgrywkach o wejście
do Ligi.

Ponadto odbył się jeszcze sze-
reg spotkań z cyklu rozgrywek o
wejście do Ligi i tak Polonja
(Przemyśl) zwyciężyła Hasmoneę

8:0 (4:0), 1. F. C. pokonał Wartę
(Zawiercie) 6:0 (2:0), Ł. T. S. G. —
Gwiazda 4:2, Legja (Poznań) —
Polonja (Bydgoszcz) 6:1.

 

 

Pamiętajcie o herbaciarni

dla inteligencji.
mes" vos)

"A TT OS SZEM?

1 — Ludzkie oblicze.
RACA | —Akto to jestagiła-

tor?
— Płatny „ideolog*.
— A kto podaje się w

majątkach — Koń bez ogonka.

szuka miejsca
na ordynarję. samodziel- DRUKARNIA

pod ogólną dy- | INTROLIGATORNIA
Łaskawe ofertyzato AL], WIERZYŃCKIEGAMarcinkowskiego 11 pod

Nr. 56,387.

s PRZYJMUJE DO DRUKUg LL er ogi
fiostowa UI. 1. Tel' 12-44

BILETY WIZYTOWE,

Ka w ge ZAPROSZENIE
I ROŻNE KSIĄŻKI
DO OPRAWY
WYKONYWA

PUNKTUBLNIE.
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Wielka 19, od 9—1 i 3—7 m je
4251—0

ZERA PPE

H. M. STEPHENSON. 10)

Na najwyższem wzgórzu.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

W trakcie herbaty na farmie był dość wesoły,

co utwierdziło doktora w przekonaniu, że jego

zmartwienie nie musiało być wielkie. Wracali do
domu razem.
— Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, żeby za-

jące wyrywały z kotła tak jak dziś — zaczął Thorn
ton. — Zupełnie jakby się umówiły. Ale sporo się
ubiło. Zdaje się, że uciekło sześć. Czternaście ko-
tów na dwudziestoakrowem polu. Jan na nasze
strony zupełnie nieźle. Wiltshire to prawdziwie za-
jęcze hrabstwo. Na równinie muszą ich być tysiące.

Walters odpowiadał na chybił trafił „tak”, lub
unie'. Mózg jego pracował gorączkowo, a ręka za-
ciskała się w kieszeni na strasznym liściem. Nie
przypuszczał, że to będzie takie trudne.

Jak zacząć i czy wogóle zaczynać? Doktór nie
okazywał chęci do wysłuchania go. Czy wobec tego
wypadało mu się narzucać za zwierzeniami? Sta-
nowczo nie.

Ale doktór miał kiedyś gorzko pożałować swe-
go egoizmu w tym względzie. Odmówił doświad-

į
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PO— 440,  

  
 

czonej rady bliźniemu, który znajdował się w roz-

_paczliwem położeniu i był zupełnie sam. Thornton

mógł nie dopuścić do tragedji, jaka bywa udziałem

niewielu ludzi, zato kiedy później nadarzyła się spo-

sobność złagodzenia skutków nieszczęścia nie co-

fnął się przed bardzo poważnem niebezpieczeńst-
wem, : о

Harry zrozumiał, że musi sobie radzić sam.
Przedmiot walki był haniebny, a wszystkie atuty w
ręku przeciwnika.

Przemyślał wszystko i doszedł do przekonania,
że wyjawienie prawdy w domu było nie do pomy-
ślenia. ;

Czy Millie zaparłaby ;się prawdy przed nim w
żywe oczy? Chociaż to nie miało znaczenia. Sama
fotograłja wystarczyłaby, żleby go potępić w oczach
ojca. Ojca? To i co z tego? Ojciec wypędziłby go
z domu i wysłał do kolonji. Ale czyż życie w kolo-
njach nie byłoby lepsze, niż w kraju? Harry nie miał
do narzuconej sobie profesji ani powołania, ani, jak
sądził, zdolności. ;

Więc czego się było oilbawiać? Tego, že oliarą
tej sprawy padłaby matka” Tyran — ojciec — u-
czyniłby ją odpowiedzialną za niemoralność syna i
zamęczał kazaniami od rana; do weczoru. Fotografja
wydawałaby się podejrzana nawet bezstronnemu ob
serwatorowi, a cóż dopiero takiemu człowiekowi jak

Už
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ojciec, który wierzył w zło iwszędziewietrzyłzło.

Tak więc raczej strach o matkę, niż o samego

siebie zatrząsnął za Harrym nastawiony na niego

potrzask. Tchórzostwo jego było poniekąd uspra-

wieldiwione.
Ale może nie miał 'się czego bać? Może stary

światowiec — bigot, pastor zachowałby się toleran-

cyjnie? Niestety Harry mógł się obawiać raczej cze

goś przeciwnego. Postanowił kupić tedy milczenie
swoich oskarżycieli za możliwą dla siebie cenę i dać

im do zrozumienia, że gdyby żądali za dużo, musiał-

by zaryzykować skandal. Ale napewno zrozumieją

i nie będą tacy głupi, żeby działać na własną szo-
dę, Bo w razie wyjścia wszystkiego najaw, nie do-
staliby nic.

Ostatecznie ojciec płacił mu dużą pensję i łatwo
było zaprowadzić pewne oszczędności,

Rozdział VI.
Szantaż jest zjawiskiem powszechniejszem, niż

się to wogóle przypuszcza i niejedna taka historja
kończy się werdyktem: „Samobójstwo w przystę-
pie obłędu”. Ale czy to co mówi?

[Walters nie pomyślał o samobójstwie. Wrócił
do koleśjum w nadspodziewanie optymistycznym na
stroju. Powiedział sobie, że Wilson nie będzie taki
głupi, żeby żądać za dużo, bo wtedy nie wskórałby
nc Och, niema się czego trapić! Starczy na wszyst-
ko, na to i na rozrywki, i będzie można oddawać się

nauce ze spokojną głową.
Wilson naznaczył spotkanie w oberży, w odle-

głości kilku mil od Cambridge. Była tam także Mil
lie Carter. Wchodząc Harry spojrzał na nią ba-
cznie, ale odwróciła głowę. W ciągu ostatnich paru
miesięcy postarzała się o dziesięć lat i nabrała wy-
btnego ordynarnego wyglądu.

Śtół był już nakryty w oddzielnym pokoju i za
chwilę oberżysta przyniósł jedzenie. Wilson obja-
śnił, że chciał, aby narada odbyła się swobodnie i
wygodnie. Jadł z apetytem, Millie udawała tylko,
że je. Harry nawet nie zbliżył się do stołu.

Po chwili zniecierpliwił się i, usiadłszy opodal
na krześie, popatrzył na posilającą się parę. Żadne
sięsie odzywało, gdyż chcieli go zmusić, aby zabrał
głos pierwszy.
— Millie — rzekł w końcu Walters, nie mogąc

dłużej znieść milczenia — czy możesz powiedzieć
mi w oczy, że to ja ciebie skrzywdziłem?
— A jakże, może — wtrącił jo swojemu zacze-

pnie Wilson. — Dziwię się, jak panu nie wstyd.
— Do ciebie się zwracam, Millie. Dlaczego mi

nie odpowiadasz? — rzekł Harry, ignorując towa-
rzysza dziewczyny.

—QOch, panie Walters, pan wie, że pan to zro-
bił — ocpowiedziała automatyscznie, ale twarz mia-
ła bladą i nieszczęśliwą. +

(d. c. n.)
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Zdoby! puhar
Pobiliśmy wczoraj jeszcze je-

den rekord sportowy. Padł on w

czwartym dorocznym biegu kolar-
skim o puhar przechodni „Dzien-

nika Wileńskiego.

Po sobotnim deszczu i okrop

nej pogodzie 43 zawodników z

niecierpliwością oczekiwało ran-

ka. Razem z zawodnikami dener-

wowali się stanem pogody również

i organizatorzy, bo deszcz znacz-

nie mógłby zmniejszyć zaintere-

sowanie biegiem, a po drugie ko-

larze musieliby walczyć między

sobą na śliskich kamieniach, ja-

dąc po zalanych wybojach

Słoneczny ranek.
Tak jednak szczęśliwie wy-

padło, że niedzielę powitał sło-
neczny ranek. Bruk uliczny zlany
sobotnim deszczem stawał się co-
raz cuchszy. Na całej trasie były
idealne warunki, za wyjątkiem ul.
Trembackiej, ale piaski na Dobrej
Radzie zmieniły się na twardy,
możliwy do przejechania tor.

' Przed startem.
Już godzinę przed biegiem za-

częli ze wszystkich krańców mia-
sta nadciągać zawodnicy, a około
nich gromadziła się tłumnie pu-
bliczność. Na asfalcie stoi opar-
tych o chodnik kilkanaście rowe-
rów. Liczba ta rośnie i rośnie.

Zaczyna być coraz gwarniej.
Zawodnicy czynią ostatnie

przygotowania. Zbiera się komisja
sędziowska. W szatni rozbierają
się kolarze.

Losowanie numerów.
W łaskawie udzielonym gma-

chu gimn. J. Lelewela gromadzą
się wszyscy kolarze. Są już grod-
nianie z Szewiałłą i Kiejką na cze-
le. Jest już obandarzowany Cho-
chłowicz, który baczną na siebie
zwraca uwagę, jako dwukrotny
mistrz biegu. Brak tylko narazie
Kalinowskiego. Obok Szewiałły i
Chochłowicza, ogląda swój rower
młody mistrz szosy wileńskiej Ja-
siński, który pierwszy raz będzie
próbował swych sił na ulicach
Wilna.

Do szatni wchodzą pełni wra-
żeń zawodnicy.
W ostatniej chwili wpada do

szatni Kalinowski, który zdecydo-
wał się startować nawet na swoim
wyścigowym, nie nadającym się na
wyboje uliczne, rowerze. Silny
duch sportowy nie pozwolił Kali-
nowskiemu siedzieć w domu i
przyglądać się, jak inni będą zwy-
ciężać. Kalinowski z pewną oba-
wą spogląda na swój rower, ale
już staje do losowania numerów.

Zawodnicy przypinają numera
zawodnicze.

Na ulicy przed startem.
Ulica Ad. Mickiewicza kilka-

naście minut przed 8 zapełniła się
szczelnie publicznością, która gro-
madzi się koło szatni, by przyjrzeć
się lepiej zawodnikom.

Już wszystko jest
startu.

№узурще się z szatni 43 kola-
rzy, którzy siadają na swoje rowe-
ry i tłumnie jadą na start na ul.
3 Maja.

Chwila przed startem.

Według kolejnych numerów
ustawiają się po 7 w każdym sze-
regu najlepsi kolarze Wilna i
Grodna.

Kilka słów wyjaśnień co do
trasy, fotografja i pada komenda
startera.

gotowe do

Ruszyli.

Wprost pod górę Boulialową
ruszyła szybkim tempem grupa
kolarzy, która po kilku chwilach
zginęła z oczu zebranego tłumu.

Kto zwycięży?

Dopiero teraz wyczuwać dało
się coraz silniejsze zainteresowa-
nie biegiem ze strony sportowej.

Mimowoli rodzi się szereg py-
tań: Kto zwycięży? Czy Chochło-
wicz potrafi przezwyciężyć zmę-
czenie, czy bardzo da mu się we
znaki stłuczona głowa? Czy po-
trafi obronić swego tytułu i zdo-
być puhar na własność?

Bardzo duże zainteresowanie
budzi osoba Szewiałły, który w
roku ubiegłym prowadził bieg,
ale uległ wypadkowi i musiał zre-
zygnować z zajęcia zaszczytnego
miejsca.

Jasiński jako mistrz szosowy
zapewne również odegra poważną
rolę, a Kalinowski mimo swych
wązkich opon też chyba coś po-
każe.

Na trasie.
Góra Bouffałowa była odrazu

poważną próbą sił. Żły bruk i
znaczne wzniesienie zmusza nie-
których do słabszego tempa, ale
inni znów wspinają się jak na Al-
py i zdobywają metr mo metrze.

—н

Zawodnicy nieco się rozciąga-

ją, ale grupy jeszcze się nie two-
rzą. Koło gimn. Zygmunta Augu-
sta prowadzi Szewiałło, a tuż za
nim Chochłowicz i Jasiński, który
wysuwa się stopniowo na czoło i
zaczyna jechać jako pierwszy.

Walka o prowadzenie.

Już koło dyrekcji P. K. P. wi-

dać wyraźnie, że decydująca wal-

ka rozegra się między Szewiłłą, a

Chochłowiczem. Za tymi dwoma

jedzie nieco liczniejsza grupka.
Kręci z całej siły Kalinowski, wal-
cząc zawzięcie z Kiejką, a dalej
pędzi Symonowicz, Serbej, Wa-
cicz, Skuratowicz, Jurewicz, Zin-
kowicz, Jurgielewicz i wielu in-
nych. A

Zawodnicy rozciągają się przez

kilka kilometrów. Na Ponarskiej

widać u niektórych zmęczenie.

Szewiałło walczy z Chochłowi-
czem.

Prowadzi bieg Szewiałło. Wi-

dać u niego pewne jednak zdener-

wowanie. Chochłowicz jedzie tuż

za mistrzem Grodna. Obaj oni jedą

nadzwyczaj ostrożnie, zwłaszcza

przejeżdżając przez trudny odci-

nek Dobrej Rady. Chochłowicz

KLASIKATNT TN KITVT WARÓBCWBREAOZ OTWKÓZADAPROEEASSEPARORPEZPATTODI PSOOYKA

okazuje się doskonałym  „polity-
kiem jedzie on wciąż „na kółku”
Szewiałły, ale na Wielkiej Pohu-
lance  Chochłowicz wyprzedza
znacznie Szewiałłę, który zostaje
o kilkanaście metrów.

Decydujący pojedynek.
Nie ulegało już prawie wątpli-

wości, że decydująca walka ro-
zegra się między Chochłowiczem,
a Szewiałłą.

Na początku ul. Sierakowskie-
50 prowadzi wciąż Chochłowicz,
ale Szewiałło chce wyraźnie dojść
i znów prowadzić.

Zjazd z ul. Sierakowskiego jest
terenem zażartej walki.

Chochłowicz jedzie ostrożnie i
uważa na nierówności bruku, a
Szewiałło puszcza zupełnie ha-
mulce i całym pędem leci z góry,
zbliżając się do Chochłowicza.

Tuż koło ul. Jasińskiego pada
z roweru Szewiałło, a Chochłowicz
iedzie dalej.

Zrozpaczony Szewiałło patrzy
niemal ze łzami w oczach na swój
zepsuty rower. Tylne koło jest cał-
kiem zniszczone. Odkleił się „ba-
lon“ i wyszło powietrze, nadomiar
pękła obręcz.

Szewiałło jechać dalej nie mo-

Burza nad Wilnem.
Od tygodnia obiega całe Wil-

no niepokojąca wieść, iż jakoby w

najbliższym już czasie ma zostać
w Wilnie zwinięty całkowicie O-
środek W. F.

Wiadomość ta jest o tyle nie-

pokojąca, że powinna zaintereso-

wać szerszy ogół społeczeństwa

sportowego.

Idąc drogą oszczędności ma

być zwinięty nasz Ośrodek, ale

jednocześnie z rozpowszechnia-

niem tej wiadomości rozchodzi się

pogłoska, że ma równocześnie po-

wstać daleko większy Ośrodek w

Grodnie.
Rozumując logicznie nie można

zrozumieć jak rozwiąże się w ta-

kim razie sprawa finansowa w

Grodnie i czy tam Ośrodek potrafi
żyć samem powietrzem i wodą?

Wilno, jako uniwersyteckie
miasto, ma ogromne zadanie spor-
towe i daleko większe prawo od
Grodna, które jest cztery razy
mniejsze.

Nie można również zrozumieć

dlaczego ostatniemi czasy Grodno

w daleko lepszych znalazło się
warunkach finansowych?

Grodno stać na wybudowanie
przepieknego gmachu klubowego!

Kluby grodzieńskie nie liczą się
z groszem i grosz ten mają, gdy
tymczasem w Wilnie wszystkie

kasy od kilku lat są puste i abso-

lutnie żadnej nie widać nadziei na
poprawę stosunków finansowych.

Mówi się wciąż 0 oszczędno-

ściach, ale nie można przecież być
wciąż zaślepionym i nie widzieć

tego, co się robi. U nas w sporcie

wydaje się nieraz całkiem niepo-
trzebnie wiele tysięcy, które mar-

nie giną bez żadnej absolutnie ko-
rzyści Żeby słowa moje nie były
gołosłowne, przypomnę chociaż
sprawę skoczni narciarskiej, która
powstała z funduszów państwo-
wych, a dziś została zniszczona
dlatego, że drażniła ona „estetów”
miasta. Skocznię zniszczono, bo
tak chcieli panowie magistraccy i
w danym wypadku nie znalazł się
żaden obrońca.

Bezradnym był Państwowy U-

rząd Wychowania Fizycznego,
który wspólnie z Polskim Związ-

kiem Narciarskim wybudował na
wbgórzach Antokola tak nam ko-
niecznie potrzebną budowlę spor-
tową.

Idźmy dalej!

Zniszczono z niewiadomych

względów zdrową całkiem trybu-

nę na Pióromoncie dlatego, że ko-

muś wydało się, iż trybuna jest
„pijana” i że lada dzień wywróci

się. Ta cała kombinacja, którą
tylko „pijaną” można nazwać,

przeszła również bez echa, ale to,

co ma się stać z Ośrodkiem:W. F.
nie może być schowane do worka,
ta sprawa niszcząca sport wileń-

ski nie może przejść bez echa, bo

inaczej nie będziemy prędko mo-
gli nawet słowa powiedzieć, a je-
dynie na oczach naszych odbywać
się będą krzywdzące fakty.
W omawianiu tych kwestyj

nasuwa się jeszcze jeden wonny

kwiatek z łączki oszczędnościo-
wej. Sprawa baseników pływac-
kich. Sklecono na brzegach Wilii
kilka klatek z desek i w tych
klatkach mieli pływać nasi spor-
towcy. Wilno dawno mogłoby już
mieć porządny basen, śdyby tą ca-
łą sprawą kierowała silna i facho-
wa ręka, ale u nas rodzą się wciąż
pod znakiem oszczędności karło-
wate projekty i wciąż stoimy na
miejscu, a nawet cofamy się,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Ośrodek W. F. był dotąd w
Wilnie główną sprężyną naszego

życia sportowego i spełniał ogro-

mną rolę w propagowaniu sportu

wśród szerszych -warstw społe-
czeństwa.

Inną jest całkiem kwestją, że

Ośrodek W. F. mógłby działać da-
leko więcej, bardziej energicznie,
ale niestety to, co robił, też wy-
starczało nieraz dla poruszenia
beznadziejnej śpiączki sportowej
w Wilnie.

Zupełnie śmiało powiedzieć
możemy, że Ośrodek W. F. był i
jest duszą całego wileńskiego
sportu.

Dziś właśnie jakaś tajemnicza
siła chce nam wydrzeć tę duszę,
chce nas pozbawić kierowniczej
siły. Bo przecież nie możemy w
żadnym wypadku zgodzić się z
tem, że Wilno likwiduje się wobec
konieczności oszczędzania? Gdy-
by tak rzeczywiście było, to nie-
wątpliwie przykry ten fakt przy-
jęty byłby przez ogół społeczeń-
stwa bez żadnych zastrzeżeń, ale
teraz, kiedy wszędzie sport się
rozwija, kiedy Grodno zaczyna w
coraz lepszych znajdować się wa-
runkach, my w żadnym wypadku
nie możemy pozostać w tyle.

Jeżeli już mamy mówić o pra-
wach, to przecież w pierwszym
rzędzie nam się należy kierowni-
cza władza, ale nie Grodnu. Cóż z
tego, że w Grodnie ze względów
strategicznych znajduje się D. O.
K? Czyż dlatego sport grodzieński
ma być specjalnie faworyzowany
przez naczelne władze sportowe?

Wilno podlega bezpośrednio
Okręgowemu Urzędowi W. F, w
Grodnie, ale nie powinno to prze-
szkadzać do racjonalnego nada-
wania kierunku rozwojowego.

Wilno jest zależne równieżi
finansowo od Grodna i tu właśnie
tkwi sedno sprawy.. Nie chcemy
nikogo podejrzewać o jakąś za-
zdrość i chorobliwą ambicję lokal-
ną, ale z tego wszystkiego widać,
że władzom sportowym w D. O. K.
bliższa jest swoja koszula.

Naszem zdaniem w pierwszym
rzędzie w Wilnie musi pozostać
Ośrodek, a nawet ten sam Ośro-
dek należy zreformować i posta-
wić go na daleko wyższym pozio-
mie, bo Wilno musi wydźwignąć
się z pospolitości i być silnym o-
środkiem sportu polskiego, pro-
mieniując "na zagranicę, ilno
musi być łącznikiem między Pol-
ską, a Finlandją, Łotwą i Estonją.

Jeżeli zaczniemy wprowadzać
w życie taką politykę, jak reduko-
wanie Ośrodków w tych miastach,
gdzie one są najbardziej potrzeb-
ne, to nie zaoszczędzimy, a jedynie
zburzymy to, cośmy stworzyli wy-
siłkiem długich mozolnych lat.

Ośrodek ma przekazać swoje
czynności Miejskiemu' Komiteto-
wi W. F. ale jak wiemy, że Miej-
ski Komitet W. F. będąc ściśle za-
leżny od magistratu nie będzie
mógł należycie prowadzić propa-
gandę sportu, bo przypuśćmy, że
zmartwychwstanie nawet obecnie
śpiący M. K. W.F. ale cóż on bę-
dzie mógł robić mając w magi-
strackiej kasie same długi.

Już nieraz byliśmy świadkami
eksperymentów sportowych magi-
stratu, które wywoływały oburze-
nie wśród społeczeństwa, a teraz
sport wileński ma być skazany na
próbę tej organizacji, która sama
potrzebuje kierowniczej ręki,

Mojem zdaniem jak najprędzej
muszą wszystkie okręgowe związ-

DZIENNIK WILEŃSKI_

„Dziennika

, musi rezygnować.

że. Stoi on i patrzy, jak mijają go
przeciwnicy.

Drugi raz zdarza się wypadek
na pół trasie i drugi raz Szewiałło

Prześladuje go
wyraźny pech.

Chochłowicz jedzie samotnie,
Na rogu Mickiewicza w gęsto

ustawiony tłum widzów wpada
więc pierwszy Chochłowicz i pę-
dzi już teraz samotnie w stronę
Zwierzyńca.

Chochłowicz ogląda się, ale
żadnego przeciwnika nie widać.
Zwalnia on nawet tempo.

Na Zwierzyńcu podježdžam do
Chochłowicza i rzucam mu słowa,
że Szewiałło wycofał się. Chochło-
wicz wiadomość tę przyjmuje ze
smutkiem. Słyszę odpowiedź jego:
„szkoda”.

Po wypadku Szewiałły zmienił
się odrazu obraz walki.

Nikt już nie mógł zagrozić

Chochłowiczowi. Było więcej niż

pewnem, że mistrzem zostanie
Chochłowicz.

Coraz bliżej końca.
Przez dobry bruk ulic Zwie-

rzyńca przejeżdża się nadzwyczaj
prędko. Chochłowicz nie mając

za sobą groźnego konkurenta je-
dzie już całkiem spokojnie. Tempo
nieco się zmniejsza, ale w każdym
bądź razie jest dość silne.

Koło Wiłkomierskiej zaczyna
pracować Jasiński, jadąc razem z
Symonowiczem. Obaj oni zaczy-
nają zbliżać się powoli do leadera
biegu.

Dalej walczy nadzwyczaj am-
bitnie Kalinowski z Serbejem i
Kiejką.

Symonowicz i Jasiński zbliżają się.
Przez most Antokolski kolarze

pędzą całym gazem. Chochłowicz
poczuł, że za jego plecami toczy
się ostra walka między Jasińskim,
a Symonowiczem, że zbliża się
niebezpieczeństwo. Zwiększa on
więc tempo.

Pędzimy Antokolem.
Przez chwilę powstaje przy-

puszczenie, że Jasiński dojdzie
Chochłowicza. Odległość zmniej-
sza się. Chochłowicz jest o 200 —
300 metrów.

Na tyłach biegu toczy się tym-
czasem również walka o każde
miejsce.
Łamie się jeszcze raz kolejność.

Zachodzi szereg zmian, ale już
jesteśmy na ul. A. Mickiewicza.

 

Regaty wioślarskie na Wilji.
Policyjny Klub Sportowy najlepiej wiosłuje.

Nie wiem, czem to tłumaczyć,

że tegoroczne  międzyklubowe,
klasyfikacyjne regaty wioślarskie

na Wilji dały nam daleko więcej

niespodzianek niż normalnie.
Szereg dobrych osad musiało,

walcząc ambitnie na torze, zre-

zygnować i oddać pierwszeństwo
daleko lepszym wioślarzom.

Nie wiem, czy w danym wy-
padku większą odgrywać ma tutaj
rola tandety, czy wynik .sumien-
nej, systematycznej pracy. Za-
pewne większą przewagę przy lo-
gicznem rozumowaniu zwycięży
ten ostatni argument. A więc
w takim razie na dobrej znajdu-
jemy się drodze, w takim razie
przez to, że złamany został auto-
rytet ongiś silnych klubów, które
zaczynają coraz częściej ustępo-
wać klubom młodszym.

Jeżeli wogóle można cieszyć
się poziomem wioślarstwa wileń-
skiego i wynikami wczorajszemi
na Wilji, to w pierwszym rzędzie
cieszyć się możemy młodzieńczym
duchem naszych wioślarzy, któ-
rzy nadzwyczaj dzielnie walczą
na wodzie. I to właśnie nas musi
pocieszać, że może za lat kilka
staniemy się sławni przez po-
ważne sukcesy w Bydgoszczy,
które muszą koniecznie przyjść.

Wyniki wczorajszych finałów
są poniekąd sensacyjne. Bo ho-
roskopy układały się nieco ina-
czej, a regaty zadały kłam nie-
którym przypuszczeniom i dlatego
też właśnie niektóre biegi były
nadzwyczaj ciekawe.

Pierwszy bieg czwórek pol-
wyścigowych dostępny  wiośla-
rzom, którzy dotychczas nie wy-
grali żadnego biegu, jest morder-
czą walką między Pogonią, a
P. K. S. Typowanym na zwy-
cięzcę byt P. K. S., a tymczasem
wygrywa Pogon po wspanialym
finiszu o */a łodzi w czasie 7 min.
17 sek. Skiad osady: Zajewski,
Wojtkiewicz, Bujel, Arlukiewicz i
sternik Nowicki Miecio.

Bieg czwórek młodszych był
jeszcze jednym pojedynkiem A.
Z. S. z Grodnem. Akademicy po
raz drugi zwyciężają Grodno o 3
łodzie w czasie 7 min. 34 sek.
Skład osady: Bartoszewicz, Bort-
kiewicz, Romanowski, Stankie-
wicz i sternik Nosowicz.
W jedynkach „młódszych” pań

po wycofaniu się Plewakowej, tor
walkowerem zjechała Stankie-
wiczówna z A. Z. $.,

Bieg czwórek półwyścigowych
pań wygrała, ładnie jadąc, silna

ki sportowe założyć stanowczy
protest przed krzywdą, która nie
"może w żadnym wypadku nas do-
tknąć. ©

Związki okręgowe muszą w tej
sprawie stanowczo wypowiedzieć
i decyzja władz wyższych musi
ulec zmianie.

Działać trzeba natychmiast, bo
jutro może już być zapóźno.

Sprawa powyższa musi ko-
niecznie pójść do Warszawy i naj-
wyższy już czas, żeby o stosun-
kach sportu wileńskiego dowiedzia
ła się cała Polska.

Trzeba raz otworzyć wszystkim
oczy.

Musimy wspólnie wyszukać
wroga sportu wileńskiego, bo dziś
grozi nam bardzo poważne niebez-
pieczeństwo.

Ja. Nie,

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1.
  
   

osada Grodna, która bez większe-
go trudu pokonała A, Z, S, w
czasie 5 min. 4,2 sek. Skład osa-
dy: Kieśkiewiczówna I., Kieškie-
wiczówna H., Romańczykówna,
Bojarowska i sterniczka Ottówna.
W czwórkach nowicjuszy P.

K. S. pokonał łatwo osadę Grodna
o 3,5 łodzi w czasie 6 min. 46 sek,
Konkurencja ta miała tragedję w
sobotę w przedbiegu Grodna z
Pogonią, kiedy to Pogoń prowa-
dziła wyraźnie, a przegrała na
skutek złamania siodełka. Skład
zwycięskiej osady P. K. S. jest na-
stępujący: Syrewicz, Menich, Ta-
tol, Wotodžko i sternik Ziemiec.

Bieg jedynek klepkowych wy-
grał zwycięzca z Trok, Pieregutt
(Grodnoj, o jedną łódź przed
Pietkiewiczem (3 B. Sap.). Piere-
gutt jest b. jeszcze młody. Zapo-
wiada się on dobrze, musi przejść
na skiif.

W czwórkach pań А. 7. $.
udowodnił swoją wysoką klasę,
zwyciężając o 4 łodzię osadę pań
Wil. T. W. Wioślarki A. Z. S. są
obecnie najlepszą naszą osadą.
Skład jest następujący: Mince-
równa, Misiewiczówna, Czapliń-
ska, Stankiewiczówna i sterniczka
Puchalska. Czas 4 min. 56 sek.

Jedynkę pań wygrała walko-
werem Kieśkiewiczówna z Gro-
dna. [

(Walkower wagi lekkiej przy-
niósł nam najlepszy czas dnia.
Osada Wil. I. W, trenowała dwa
miesiące i szkoda wielka, że nie
miała ona przeciwnika. Skład
osady: Bojarczyk, Połzikow, Nie-
ciecki J., Pawłowicz i sternik P,
Nieciecki, Czas 6 min. 45 sek,

Bieg czwórek półwyścigowych
nowicjuszy był jeszcze jednym
sukcesem policji. P. K. S. w do-
brej formie pokonał o 2 łodzie
benjaminków wioślarstwa wileń-
skiego, osadę 3 p. a. c. Skład
osady: Zgrzędek, Krupowies, Wa-
siak, Herman i sternik Ziemiec.
czas 7 min. 11 sek.

Witkowski (3 B. Sap.), jak było
do przewidzenia, pokonał łatwo
Poczobutta (3 p. a. c.) o 3,5 łodzi,
w czasie 7 inin. 45,5 sek.

s. Ostatnim wyścigiem dnia był
bieg najgłówniejszy. W. czwór-
kach zmierzyły się z sobą najsil-
niejsze obecnie osady. Zwycięży-
ła po nadzwyczaj zażartej walce
osada P. K. $., która wyprzedziła
0 pół łodzi na samym finiszu
czwórkę A. Z. $, która straciła
tempo i na ostatnich uderzeniach
nie mogła dać z siebie wszystko.
Skład osady P. K. S.: Syrewicz,
Menich, Tatol, Wołodźko i ster-
nik Ziemiec. Czas 6 min. 55 sek.
Był to najładniejszy bieg dnia.
W ogólnej punktacji zwyciężył

PRES. 35,5 pkt. 2) A. Z. S.29
pkt, 3) Grodno 10 pkt. 4) Pogoń
7 pkt. 5) 3 B; Sap. 6 pkt. 6) Wil.
T.W. 5 pkt. 7) 3 p. a c. 3,5 pkt.

Po regatach prezes Wil. Kom.
Tow. Wiośl., p. major Z. Lankau,
rozdał szereg ładnych nagród.

W tem miejscu należy pod-
kreślić pewną abnegację. Należy
w przyszłości do rozdawania na-
śród przywiązywać nieco wię-
kszą powagę i znaczenie, Winą
jest klubów, że nie wysyłają one
na uroczystość rozdania nagród
swoje zwycięskie osady. Prócz
tego małego niedociągnięcia, or-
ganizacja regat była sprężysta,

Ja. Nie.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW, NIECIECKI,

Wilenskiego““.
Do mety jeszcze kilometr.

Ostatni prosty odcinek trasy
na ul. Mickiewicza jest decydują-
cy o pierwszeństwie. Nic też dziw-
nego, że tempo znacznie się
zwiększa.

Chochłowicz, mając za sobą o
kilkaset metrów Jasińskiego sta-
ra się odległość tę zwiększyć.

Widać zdaleka czarną masę
tłumu. Na asfalcie zebrali się licz-
ni sympatycy sportu, którzy z nie-
bywałem zainteresowaniem wy-
czekiwali rezultatu 4 biegu ulicz-
nego.

Chochłowicz przerywa taśmę.

Porwany entuzjazmem tłum wi-
ta burzą oklasków mistrza biegu
kolarskiego „Dziennika  Wileń-
skiego”.

Chochiowicz w doskonałej for-
mie wpada na metę i przerywa roz
ciągniętą taśmę.
Koledzy Chochłowicza porywa-

ją go na ramiona i podrzucają do
góry. Dostaje on ładny bukiet
kwiatów. Wciąż coraz liczniejsze
wyciągają się do niego dłonie.
Czas jego jest świetny 40 min. 45
sek,

Chochłowicz zdobył puhar na
własność.

Zajęcie pierwszego miejsca
przez Chochłowicza rozstrzygnęło
czteroletnią walkę o puhar. Na-
środę zdobył na własność, po
trzech latach walki, K. Chochło-
wicz.

Jasiński zdobywa II miejsce.

Nie ustały jeszcze wrażenia
po przybyciu Chochłowicza jak
tuż zaraz na metę wpadł mistrz
Wilna Jasiński, który wykazał
nadzwyczajną ambicję.

Symonowicz zwycięża Kali-
nowskiego.

Trzecie miejsce zajmuje Symo-|
nowicz po ciągłej, nadzwyczaj
ostrej walce z Jasińskim.
Symonowicz zwycięża jednak Ka-
linowskiego, który wspaniałym fi-
niszem kończy bieg, jako czwarty.
Kalinowski, raz zdobył pierwsze
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Dalsze miejsca. ю

Głośne brawa witają również i
dalszych zawodników, którzy

wciąż nadjeżdżają.
Serbej zajmuje piąte miejsce. |

Wynik Serbeja należy z uznaniem
podkreślić bo sportsmen ten ma
juž sporo „latek“, a wciąż startuje
i osiąga doskonałe wyniki. Szó-
stym jest Kiejko z Grodna. Siód-|
me miejsce zajmuje Jurewicz,
ósme Skuratowicz, dziewiąte
Zienkiewicz, a dziesiąte Jurgiele-
wicz

W. drugiej
się: Wacicz, Trocki, Michałowski,
Olszewski, Gulbinowicz, Druttel,
Szikmak, Michler, Znamierowski,
i Lutkiewicz.

Czekamy na ostatnich zawod-
ników. Po kilkunastu minutach
ukazuje się asekuracyjne autoi
nadjeżdża ostatni zawodnik.

Bieg jest skończony.

Publiczność otacza mistrzów,
a p. Andrukowicz ogłasza wyniki
tradycyjnego biegu.

Do zawodników przemawia p.
prezes J. Sałasiński, wznosząc na
zakończenie okrzyk na. cześć
„Dziennika Wileńskiego”.

Gromadzą się jeszcze raz
wszyscy zawodnicy, wśród któ-
rych po środku stają już mistrzo-
wie biegu. "Moment ten utrwala
na kliszy fotograficznej p. Andru-
kowicz.
Na przyszły rok spotkamy się!
Chociaż puhar stał się już wła-

snością Chochłowicza, to jednak
Redakcja „Dziennika Wileńskie-
go' na przyszły rok ofiaruje nowy
puhar, o który znów toczyć się
będą emocjonujące walki sporto-
we naszych najlepszych kolarzy.

Rozdanie nagród.

Ostatnim aktem dorocznego bie-|
gu miało być, jak zwykle rozdanie
cennych nagród, ale ze względu
na żałobę, jaką się okryło Wil. T.
C. i M. przez śmierć prezesa ś. p.
Wysockiego, wczoraj rozdanie na-
gród nie odbyło się, a przesunięto
je na niedzielę 11 września, na
dzień otwarcia toru kolarskiego
na Piėromoncie.

Podziękowanie.

„Redakcja „Dziennika Wileń:
skiego” składa tą drogą wszyst
kim,którzy przyczynili się do po”
wodzenia naszej imprezy serdecz”
ne słowa podziękowania, a w
pierwszym rzędzie _ jesteśmy
wdzięczni Wil. T. C i M. za sprę-
žystą organizację.

Ja. Nie,

dziesiątce znaležli у

 
 

6

jo!


