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Dziś drugi dzień głosowania. — Wyciąć i
 

ragiczne zajście we Lwowie.
Trzech studentów odniosło rany.
Jeden zmarł w drodze do szpitala.

(Telefonem od własnego korespondenta.]

LWÓW. W nocy z soboty na niedzielę doszło we Lwowie
do tragicznych wypadków, których przebieg na mocy infor-

macyj uzgodnionych z czynnikami oficjalnemi przedstawia się
w sposób następujący.

Korporacja Lutyko-Wenedja mlała swoją zwyczajną sokót-
kę, po której grupa 6 Korporantów, składająca się ze star-

szych akademików 3 i 4 roku studjów prawa, medycyny oraz

weterynarji poszła na czarną kawę de jednej z kawiarń przy

ul. Szajnochy.

Gdy Koło godz. 1-ej w nocy akademicy opuściii kawiarnię

I szli w kierunku ul. Kopernika, zetknęli się oni z bandą, z któ-

rą doszło do scysji.
W czasie słownej utarczki, niejaki Mojżesz Kac uderzył

w twarz studenta Pietraszkę, któremu przyszi! z pomocą inni

koledzy tak, że wywiązała się bójka.

Banda użyła neżów, przyczem student 4-go roku medy-

cyny Jan Grotkowski dostał uderzenie w łopatkę, które prze-

cięło mu płuca. Student Stanisław Szczepanowski odniósł rany

głowy I rąk, a Pietraszko ma pocięte ręce.

i aresztował bandytów,kwidował bójkę

Patrol policji zii-
pomiędzy którymi

znajdowało się sporojjuż znanych policji. M. in. aresztowani ze-

stali: Mojżesz Kac, który zadał cios Grotkowskiemu, Szulim

Keller oraz pewna prostytutka.
Pogotowie zabrało Grotkowskiego do szpitala, ale Gret-

kowski zmarł po drodze.
Pochodziłon ze Starego Sambora.
W niedzielę w godzinach południowych młodzież urzą-

dziła wiec.

Tu i ówdzie przez cały dzień dochodziło do zajść, które

lkwidowały silne oddziały konnej i pieszej policji, kursującej
przez cały dzień po mieście.

Ściągnięto także do Lwowa szkołę policyjną z Mostów

Wielkich.

Uroczystości hu czeł Gyćpiańskieo.
KRAKOW (Pat.) Dzisiejsze u-

roczystości ku czci Wyspiańskie-
go rozpoczęły się otwarciem wy”
stawy książek Wyspiańskiego, u-
rządzonej staraniem Towarzystwa
Miłośników książki w Krakowie.
Na otwarciu obecny był minister
w r. i o. p. Jędrzejewicz w towa-
rzystwie wojewody Kwaśniewskie-
go, 'prezydenta miasta  Beliny
Prażmowskiego, zastępcy dowód-
cy O. K. pułk. Be'esławicza i in-
nych. Na eksponaty złożyły się
wydania wszystkich dzieł Wy:
spiańskiego, liczne własnoręczne
rysunki artysty do wydawanych

książek. Nestępnie odbyło się ró-
wnież w obecności ministra Ję-
dzejewicza odsłonięcie tablicy
pamiątkowej, wmurowanej w fa-
sadę dcmu przy placu Marjac-
kim Nr. 9.
W domu tym Wyspiański w

latach 1900 do 1901 pisał We-
sele. Odbyło się uroczyste po-
siedzenie Rady Miejskiej. W go-
dzinach popołudniowych rozpo-
czął obrady Zjazd Związków Li-
teratów polskich. O godz. 17.30
ruszył pochód hołdowniczy do
grobu Wyspiańskiego na Skałkę.

P.Prezydeni ratyikował paki o niedgrecji z Sowielani
WARSZAWA, (Pat). P. Pre-

zydent Rzeczypospoliteį doko-
nał ratyfikacji paktu o nie-
agresji między Polską a Z. S$.
R. R., podpisanego w Moskwie
25 lipca r.b. oraz umowy kon-
cyljacyjnej, podpisanej w Ma-
skwie 23,XI. r. b. przez posła
Patka oraz Komisarza — ш-

dowego Spraw zagr. Litwi-
nowa.

MOSKWA, (Pat). Prezydjum
C.K W. Z.S.R.R. dukonało
ratyfikacji  sowiecko - polskiego
paktu nieagresji, podpisanego w
Moskwie 25 lipca r b oraz kon-
wencji koncyljacyjnej podpisanej
w Moskwie 23XI r. b.

Przesilenie niemieckie trwa.
BERLIN. Pat. — Prowadzone

w ciągu dnia dzisiejszego przez
gen. Schleichera i kanclerza Pą-
pena  niaoficjcine rozmowy z
przywódcami stronnictw nie da-

ły jeszcze konkretnego wyniku.
Rozmowy kontynuowane będą
jutro. Dopierofpo ich zakończeniu
oczekiwana jest decyzja prezy-
denta Rzeszy co do nominacji
nowego kanclerza. W kołach po-
litycznych podkreślają, że jedynie

generał Schleicher miałby widoki

uzyskania konkretnych wyników

w rozmowach z przywódcami
stronnictw. Decydująca rola w
tych rokowaniach przypada naro-
dowym socjalistom, którzy, rozpo-
rządzając wraz z komunistami
bezwzględną większością głosów
w parlamencie, każdej chwili mo-
gliby pokrzyżować plany rządu.

Przywódca niemiecko-nerodo-
wych Hugenberg żąda aby 4 te-
ki, gospodarki, pracy, wyżywienia
i finansów były połączone we
wspólne ministerstwo „kryzyso-
we” i oddane jemu.

Stan wiecznej wojny w Berlinie.
BERLIN, (Pat). W ciągu so-

botniego oraz niedzielnego popo-
łudnia zanotowano szereg zajść w

Berlinie. Do bójek doszło mię-

dzy narodowymi socjalistami a
komunistami a w innych wypad-
kach między hitlerowcami a soc-
jalno-demokratami. Policja doko:

nała licznych aresztowań, konfi-
skując znalezioną u uczestników
bójek broń palną. Kilka osób od-
niosło rany podcas strzelaniny,
jaka się wywiązała dziś popo-
łudniu w jednej z dzielnic robot-
niczych.

KOMUNIKAT P. A. T.
Już po odebraniu telefonu od wła-

snego koresponien'a cirzymališmy ko-
munikat P. A T, kióry niemal dos'o-
wnis powtarza n»szą wiadomość.

Dia lepszego zorjentowania

telników podajemy także
P.A Ticzny

LWOW (Pat) W dniu 27 b.
m. o godz. 1 i pół w nocy przed
barem nocnym Grota przy ul.
Szajnochy wynikła między kilku

studentami IV r. zkademji medy-
cyny i weteryna:jj a gromadką

mętów ulicznych kłótnia, która

zamieniła się w bójkę. Student

Jan Grotkowski został ciężko ran-

ny, a studenci Pietraszko M i

Szczepanowski Stamisław odnie-

śli lekkie rany cięte. W czasie

bójki nadbiegli na miejsce dwaj

posterunkowi P. P., którzy ujęli

na miejscu sporo uczestników

grupy mętów ulicznych m. i. Moj-

żesza Katza oraz Szulima Kellera

notowanego kilkakrotnie za kra-

dzież, oszustwo i włóczęgostwo,

Nuchima Schmera i prostytutkę
Sorówkę.

Student Grotkowski w czasie

przewożenia do szpitala zmarł.
Pierwsze dochodzenie wyka-

zało, że aresztowani uczestnicy

bójki przed udaniem się do baru

Groty spędzili cały wieczór w re-

stauracji Mandla przy ul. Żół-

kiewskiej, poranieni zaś studenci

brali udział w t. zw. sobótce w

restauracji Kolońskiego a następ-

nie baw'li w restauracji Adrja,

skąd udali się do baru Groty.

LWÓW. Pat. — W związku ze

śmiercią zabitego w bójce noc-

nej studenta weterynarji Grotkow-

skiego dziś w godzinach wieczor-

nych pojawiły się na mieście

grupy akademików, usiłując wy-

wołać ekscesy. Organa P. P.

rozproszyly na ul. Akademickiej

i Legjonów formujące się grupki,

zapobiegając prewencyjnie awan-

turom. W godzinach popołudnio-

wych ukazała się na mieście ulo-

tka, mająca na celu sprowokowa-

nie ekscesów a pochodząca rze-

komo z kół nacjonalistycznych.
Ulotka okazała się falsyfikatem.

Wyjaśnienie tej okoliczności przy-

czyniło się do szybkiego uspoko-

jenia nastrojów. Bratnia Pomoc

FAkademji medycyny weterynaryj-

nej wydała odezwę, wyjaśniającą

charakter zajścia, w którem zo-

stał zabity student Grotkowski i

nawołując młodzież do zachowa-

nia spokoju.

z

czy-
telegrem

  

wypełnić kupon.
 

 

Nie będzie zniżki
podatków.

Podczas wizyty przedstawiciela
Lewiatana u premjera Prystora,
p. A. Wierzbicki wysunął postulat
obniżenia podatków o 10 proc.
Przeciwko temu wystąpił wicemi-
nister Starzyński, a oświadczenie
jego, złożone w „Polsce Gospo-
darczej”, ma być wyrazem opinii
kół rządowych.

Delegacja Siąska.
Wobec zamierzonych przez

Skarboferm na Siąsku nowych
redukcyj w kopalniach, przybyła
do Warszawy delegacja ludności
robotaiczej w celu przedstawie-
nia rządowi niebezpieczeństw, ja-
kiemi grożą te redukcje. Dele-
gacja zabawi dni kilka.

Znów 2.000 robotników łódzkich
bez pracy i zarodków,

Fabryka „Tow. Fkc. K. P. Bu-
lo” (Hipoteczna 5) wymówiła wczo-
raj pracę 2.000 robotnikom.

Jak oświadczają dyrektorzy,
zakłady zostaną unieruchomione
a robotnicy otrzymają karty dla
funduszu bezrocia.

Należy zaznaczyć, iż w ciągu
ub. tygodnia otrzymało już wy-
mówienie w 3-ch fabrykach łącz-
nie — około 10.000 robotników.

Poczta szuka nowych źródeł
dochodu.

Wśród nowych pomysłów, ja-
kie zamierza zastosować mini-
sterstwo Poczt celem podniesie-
nia dochodowości Poczty, istnieje
obecnie projekt także wprowa-
dzenia t. zw. małych pobrań, po-
legających na doręczeniu przez
pocztę rozmaitych wezwań  pła-
tniczych, rozsyłanych dotychczas
przez Kasy Chorych i rozmaite
instytucje ubezpieczeniowe za po-
mocą inkasentów.

Poczta zamierza w ten spo-
sób skoncetrować w swoim ręku
monopol doręczenia publiczności
tych wezwań i ewentualne inka-
sowanie należności.

pada lėTai Vaje
Warszawa ma jeszcze jedną

„aferę katowską". Po dymisji kata
Maciejowskiego pełni jego obo-
wiązki 29 letni Artur Braun, który
wraz z dwoma swymi pomocni:
kami miał, jakieśmy o tem dono-
silii w jednej z podrzędniejszych
kawiarń krwawą awanturę z pu
blicznością wynikłą na tle pijac-
kiem. Następstwem skandalu jest
obecnie dymisja Brauna. Ма о-
próżnioną posadę czeka podo
bno 100 nowych reflektantów...

 

KRAJU.
Samochód w płomieniach na szosie Tomaszowicze - Wisło-

wszczyzna.

Wczoraj na drodze Tomasze-
wicze - Wisłowszczyzna samochód
należący go tartaku Waśn'ewicza
z Staniewa, omijając furmankę,
wpadł na dr:ewo. Skutkiem zde-
rzenia maszyny, w samochodzie

Groźny pożar

W sobotę wieczorem w zabu-
dowaniach Józefa Michalskiego,
we wsi Bruzdowo, gm. ostrow-
skiej, z nieustalonej przyczyny
powstał groźny pożar. Ogieńprzy
niepomyślnym wietrze przerzucił
się na sąsiednie zabudowania, o-
bejmując znaczną część wsi. Mi-
mo zarządzonej natychmiastowej
pomocy, pożaru umiejscowić nie
zdołano. Po trzech godzinach do-
piero pożar ugaszono przy po-

nastąpił wybuch motoru, poczem
cały samochód stanął w płomie-
nich. Dotkliwe poparzenia odnie-
śli kierowca D. Pierzaniec i mał-
żonka Waśniewicza Wiktorja.

wsi Bruzdowo.

mocy 5 drużyn pożarniczych. Pa-
stwą płomieni padło 18 budyn-
ków gospodarskich i 11 mieszkal-
nych. Bez dachu nad głową po-
zostało 36 rodzin.

atradniaj pracownika Polaka.
Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1, li-gle
piętro, pokój Nr.4) wskaże cl dobre

go I sumiennego pracownika,

Ani mróz ani słota
nie dokuczą dzieciarni odzianej na codziennym spacerze

w rejtuzki wełniane lub bajowe kombinacje

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKi
ZAMKOWA 9. —Telefon 6>—46. T

I

Propaganda niemiecka.
Propaganda niemiecka nie cofa

się przed żadnym wysiłkiem. W
zrujnowanej Rzeszy, która nie chce
płacić długów, nigdy nie braknie
pieniędzy na propagandę zewnętrz
ną. Polityka naszych sąsiadów
(śraniczymy z nimi na przestrzeni
1912 'klm.) pomimo całej anarchji
wewnątrz kraju, cechuje jedno”
myślny realizm i linja ustalonego
kierunku.  Curtius, Stresemann,
Hitler, Briining, von Papen, Hohen
zolern, Wittelsbach — wszyscy po
mimo Locarna, pomimo paktów o
nieagresji, pomimo klauzul Trakta
tu Wersalskiego nie czują się skrę
powani w rozwijaniu swej propa”
gandy.

Niemcy z początku wywijali
gałązką oliwną i próbowali urzec.
Ludzie dali się wziąć na to. A dzi-
siaj wiemy że Niemcy zbudowali
krąžownik „Deutschland“ za 324
miljonów franków—jest on najwięk
szy z istniejących. '„Kólnische
Volkszeitung", które nie należy do
pism _ macjonalistycznych, dając
sprawozdanie o manewrach Reich-
swehry, pisze: „artylerja i zabro”
nione przez traktat lotnictwo mia-
ły chwile wspaniałe: Należało wi-
dzieć niemieckich żołnierzy, do
czego oni są zdolni nawet w okoli-
cznościach najpoważniejszych.
Wszyscy widzowie mogli stwier”
dzić, że armja dzisiejsza niemiecka
jest zupełnie gotowa do boju.”

W zagłębiu Saary, pomimo za-
każów, armja niemiecka z całem
powodzeniem odbywa manewry
nocne. Akcję niemiecką w spra”
wie granic charakteryzują: metoda

: stałość. Zawsze przewija się tam
myśl utrzymania na terenie między
narodowym kwestji granic na po”
rządku dziennym. Prawda, że Lo-
carno  zagwarantowało' granice
wschodnie Francji. Oficjalnie Niem
cy wyrzekły się zachodu, by móc
rozwinąć swobodnie militaryzm w
Prusiech. Ale jednocześnie Hin-
denburg rzucił krótkie i węzłowa*
te hasło dla młodzieży: „wszystko
co było niemieckie, musi wrócić do

Niemiec."
Von Gayl ministr spr. wewn.

Rzeszy na święcie szkolnem w

Grunwaldzie wobec 22 tys. dzieci
zgromadzonych z wszystkich pro”

wincyj, nawoływał do ratowania
Niemiec.

Rząd w Thuringii postanowił,

że co rok na Wiielkanoc będzie ko”

mentowany w szkołach Traktat

Wersalski w punktach, dotyczą-

cych granic, a dzieci przysięgają,

że: „nasze dusze będą palić się ze

wstydu dopóki nie będzie nam

zwrócony honor i wolność”. Von

Papen mówił w Padeborn w dn-

16 paźdź. o restauracji „od Alp do

Memla". Gen. von Clauss powie”

dzial: „naležy, by ci co są obecnie

czasowo od nas separowani wie”

dzieli, że istnieje państwo niemiec”

kie, dla którego przyjdzie chwila

rewanżu.

Zaznaczyć też należy, że w ce-
lu wytworzenia odpowiedniej at-
mosfery w kwestji granic powstały
i rozwijają się liczne towarzystwa
w Niemczech i poza ich granicami
Towarzystwa te istnieją pod róż-
nymi pozorami: jako historyczne,
naukowe, kulturalne i t. p. i ope'
rują głównie śród inteligencji. Ist:
nieje też przy uniwersytecie w
Frankfurcie „Institut der Els-Loth-
ring im Reich“. W 1931 r. zorga-
nizowal on 6 konferencyj na temat
Alzacji, w 1932 r. wydal atlas histo
ryczny, ekon., linśw., relig. i t. d-
z odpowiednimi komentarzami —
wspaniały i chociaż tendencyjny,
ale pod względem bogactwa treści
niezrównany.

Instytut liczy 2380 członków,
płacących składki. Należą do nie-
$o miasta i prowincję a również i
korporacje studenckie niemieckie.
Instytut przygotowuje pomnikowe
dzieło o administracji niemieckiej

w Alzacji, które będzie wydane za
pieniądze przemysłowców niemiec
kich. Słowem Instytut przygoto”
wuje cały arsenał dokumentów na
usługi polityki.

Istnieje też „Verein fiir das
Deutschland im Ausland“, ktėry
również jak i „Ausland Institut" w
Stuttgarcie gra pierwszorzędną ro-
lę w koncercie, w którym mistyka
etnicznej jedności germańskiej
łączy się z wolą pozytywnej reali-
zacji. Widzimy też jak pruski min.
oświaty każe szerzyć w szkołach

cjach historji, geografji, niemiec-
kiego, religji — kaligrafji i szycia:
(dzieciom każą szyć stroje alzackie
lalek) „Verein“ liczy 2 miljony
członków (3 proc. ludności państ-
wa) i zajmuje się szczególnie spra-
wą granicy polsko - niemieckiej.
„Deutsches Ausland Institut" w
Stuttgarcie ma szczególnie na uwa”
dze Alzację. Bibljoteka jego liczy
49 tys. tomów i w 1931 r. miała 23
tys. czytelników. Jest tam b, wiele
czasopism, które wyrażają aspira"
cje germanizmu zagranicą. Wysy*
ła on bardzo wiele korespondencji
do pism w Rzeszy i zagranicą. Na

/
doktryny nacjonalistyczne na se

kongresie „Vereinu* w Elbingu w *
Prusach min. Reichswehry Gessler
powiedział do. studentów że żadna.
piędź ziemi niemieckiej nie może.
być opuszczona; rozważana jako
stracona.

Dodajmy, że kłamstwa prasy
niemieckiej, to też zorganizowana
propaganda. Jeżeli kryzys, któ-
ry się sroży w Niemczech i wy-
siłki czynione w kierunku spra-
wy polskiej odwróciły na wio-
snę uwagę prasy od frontu
zachodniego, to obecnie wróciła
ona z gwałtownym tonem
do spraw Mizacji. Równoległe
z hałasem o „korytarz polski”
wierna  haslom germańskiej
propagandy upiera się  pra-
sa że rezultaty osiągnięte w
Alzacji przez Francję są sztuczne
i oparte na finansowej propagan-
dzie rządu francuskiego.  Alza*
cja jest wyłącznie niemiecka.
"Deutsche Zsitung”, „Deutsche
Volkstum* „Dresdner  Nachrich-
ten” uroczyścię oświadczają, że
„Locarno nic nie zmieniło praw
kultury niemieckiej w Alzacji”, Po”
tężna prasa niemiecka w St. Zje-
dnoczonych, Ameryki Połudn., Ho-
landji, Austrji i Turcji, a również
germanofilskie pisma amerykań-
skie, szwajcarskie, angielskie i wło
skie prowadzą propagandę: Zre-
sztą każda ambasada i konsulat
niemiecki otrzymują instrukcje jak
prowadzić propagandę dla urobie-
nia opinji przychylnej dla rewizji
granic. Co czynić należy wobec
powyżej opisanej akcji? у

Fr. de Witt-Guizot, z którego
artykułu w „Revue des Deux Mon-
des' zaczerpnęliśmy materjał ni-
niejszy, zaleca stworzenie szero-
kiej, poważnej i spokojnej kontr-
akcji ze szczególnem uwzględnie-
niem młodzieży. Należy być prze-
widującym i nie podawać się pesy-
mizmowi. „Optymiści tworzą histo-
rję—powiedział jeden z mężów sta-
nu. — Pesymiści będą zawsze tyl-
ko widzami.”

Leon Perkowski.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenuma-
ratorom zamiejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Grudnia.
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Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych: stan

Nosem w mur.
iWspółczesną młodzież można

zgrubsza podzielić na trzy zasadni-
cze grupy: paseistów, narodowców
i prorządowców.

Grupa pierwsza, to ci, co chcą
cicho i spokojnie przekraść się
przez życie, ot jakieś tam stanowi-
sko, gorzej czy lepiej (w miarę mo-
żności oczywiście lepiej) płatne,
czasami kino, czasami knajpka,
czasami dziewczynka, byle dzień
dalej. Niektórzy z nich mają ambi-
cję — własny dom i własną żonę.

Grupa druga to ci, co nie wie-
rzą w obecny rząd, w obiecywaną
od lat naprawę ustroju i obiecywa-
ną sanację moralną. Mają oni naj-
trudniejsze warunki egzystencji i
ambicję rzeczywistego naprawie-
nia ustroju i uzdrowienia stosun-

ków-
Wreszcie jest grupa trzecia —

młodzież prorządowa. Właściwie
trudno uważać całą młodzież -pro-
rządową za pewną zwartą grupę.
Jest tam trochę narodowców, ni-
by monarchistów, niby syndykali-
stów, nazywających się młodzieżą
mocarstwową. Jest to w gruncie
rzeczy nieliczna i niepopularna
śrupa, ostatnio zajęta opanowywa-
niem Polskiego Związku Cyklistów
(przypomnijmy sobie  proroczy
wiersz Teodora Bujnickiego p. t.
„Żydzi, masoni i cykliści'). Nastę-
pnie śród młodzieży państwowej
jest trochę karjerowiczów, którzy
zwykle przy każdym rządzie krę-
cą się w nadziei na intratną posa-
dkę. Jest tak zwane zło konieczne.

Najciekawszym i stosunkowa
najwartościowszym odłamem mło-
dzieży państwowej są przedstawi”
ciele kierunku radykalnego.

Ci kiedys wierzyli w rząd i sa-
nację, nazywali się kiedyś Zwią-
zkiem Polskiej Młodzieży Demo-
kratycznej, był to kierunek ideo-
wy, ufali, że obietnice obecnej gru
py rządzącej zostaną kiedyś zreali
zowane. Czekali. Potem nastąpiło
przegrupowanie sił, narodził się
„Legjon Młodych”. Znowu czeka-
li. Wreszcie sami zaczęli tworzyć
program społeczny.

Pozbawieni dostatecznie sil-
nych podstaw narodowych, zapa-
trzeni w hasło — państwo dla pań-.
stwa (sztuka dla sztuki, praca dia
pracy i t. d.), zaiascynowani przez
propagandę kominiernu, zaczęli
"tworzyć program mocno trącący

komunizmem- Jedni komunizm ten
zabarwili katolicyzmem (Odrodze-
nie wileńskiej, inni coś niby pol-
skošcią (Z. P. M. D. w Poznaniuj,
inni wreszcie podawać zaczynają
go prawie bez osłonek.

MW, samem Wilnie widzimy coś
niby cztery odłamy tego samego
kierunku: „Piony—źZagary', „domu:
ga', „Wiicze Kity”, wreszcie „Ka-
zem'. ' =

Logiczna linja rozwoju leży w
doktrynie Marksa i Lenina, lecz,
nie wszyscy mogą się na to zdo-
być, jednych powstrzymują resztki
patrjotyzmu, inni obawiają się kon-
tliktu z dotychczasowymi swymi
protektorami, najodważniejsi spro-
powali wypowiedzieć się szczerze
(nr. 1 i 2 „Kazem“ — oba skonti-

skowane).

Wytworzyła się sytuacja bez
wyjścia, albo zawrócić z obranej
drogi, albo iść dalej wbrew wszyst
kiemu i wszystkim.

Zawracać z drogi za późno,
zbyt wiele się już powiedziato, iść
daiej... też nie można, i ze względu
na konflikt ze starszą generacją i
ze względu na konsekwencje —
zlania się z lil. Międzynarodówką.

Tak oto niedokształcony em-
brjon programu tego odłamu mło-
dzieży państwowej zawisł w po-
wietrzu,

Na to, aby wprowadzać go w
życie, jest zbyt chaotyczny, zbyt
nieskonkretyzowany i często sam
ze sobą sprzeczny, a rozwijać go
po raz obranej linji nie można.

Przykra jest sytuacja i młodzie
ży i starszego pokolenia: Młodzież
nie bardzo wie, co dalej robić, a
starsze pokolenie również nie wie,
co począć z tą młodzieżą. Wpraw-
dzie niektórzy z pośród młodzieży
wypowiadają się przeciwko star”
szemu społeczeństwu (np. p. Kru-
szewski na wiecu w sprawie opłat),
wprawdzie niektórzy działacze ze
starszego społeczeństwa wyrzeka”
ją się tej młodzieży (p. Mackiewicz

poseł z listy B. B. W. R.). Są to
jednak ruchy nieskoordynowane,
narazie wszystko uległo zawiesze-
niu i oczekuje się jakichś zmian
czy wyjaśnienia przykrej sytuacji.
Jest to jeszcze jeden z wielu re-
zultatów braku w rządzącej obec-
nie grupie jakiego kolwiek wyraź
nego programu społecznego.

(m - t)
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Materja fascynuje. Pożądamy
konkretów, więc wszystko, co mo-

żna zliczyć, zważyć i zmierzyć, sta-

je się bliskie, nieledwie sympaty-

czne. Światopogląd materjalisty-
czny jest łatwy i dlatego ma tyle
zwolenników: Materjaliści z pogar

dą spoglądają na niematerjalistów
i nazywają ich idealistami. W sa-

mym wyrazie „idealista” brzmi ta

pogarda, idealista to człowiek nie-

odpowiedzialny, upraszczający so-

bie pogląd na świat, wprowadzają-
cy do rozważań czynnik abstrak-
cyjny, nieobliczalny, tam wszędzie

gdzie mu braknie odpowiedzi na

jakiekolwiek pytanie. Natomiast

materjaliści ze swoją metodą licze-

nia i dotykania stoją na gruncie
realnym, wyeliminowali wszelką

abstrakcję, wszelką fikcję; liczą się
z realnemi faktami i tylko z fakta”
mi.

Że zaś umysłowość obecnego

pokolenia jest właśnie nastawiona
w kierunku ścisłego rozumowania
i poznawania, tak wielu jest obec-
nie materjalistów. Materjalizm jest

poprostu modny, złożyły się na to
jeszcze dwie przyczyny: pierwsza
to reakcja przeciwko pogardzie, w

jakiej mieli romantycy „mędrca

szkiełko i oko”, drugie zaś to wy*

świechtany i pozorny nimb i boha-

terstwa, jaki otaczał materjalistów
i wolnomyślicieli.

Lecz wszystko to jest tylko
czczym pozorem.

Po pierwsze materjalizm, wla-
śnie, jest upraszczaniem poglądu
na świat. Uznaje tylko to, co do-
tychczas zdołał zważyć i zmierzyć,
o reszcie zaś orzeka, że jej niema.

Podczas gdy sumienny badacz po

wiedziałby: — nie wiem, nie znam,

materjaliści mówią krótko: — nie-
ma, i usiłują ze strzępów tego, co
zdołali poznać, zbudować cały
świat. Za jedyną metodę poznaw-
czą uznali pięć zmysłów, a gdy
fakt jakiś wymyka się z pod tych
pięciu zmysłów, dla ratowania wła-
snej sytuacji, usiłują zaprzeczyć je”

go istnieniu.
Być materjalistą to poprostu

znaczy iść na łatwiznę, upraszczać
każde zadanie, być najbardziej nie-
odpowiedzialnym  idealistą. Na
czem polega ten naiwny „idea-
lizm', wykażą niebawem przykła-
dy.

Powtóre reakcja przeciwko ro-
mantyzmowi 1 jego akcesorjom jest
cokolwiek spóźniona. To było tak
dawno, że doprawdy nie warto so”
bie zadawać tyle fatygi, życie na-
suwa obecnie znacznie ciekawsze
zadania, niż walka z nieistniejącym
romantyzmem. Zresztą, jeżeli je-
szcze są niedobitki romantyków, to
są właśnie w szeregach materjali-
stów.

Po trzecie nimb prometejskiej
odwagi, otaczający niegdyś wolno-
myślicieli i materjalistów, dawno
zgasł i, jeżeli istnieje, to tylko w
bujnej wyobraźni samych wolno-
myślicieli.

Dziś obowiązuje materjalizm w
kołach tak zwanych inteligentnych
jeszcze bardziej, niż strój wieczo-
rowy na balach. Tak, jak niegdyś
ateista i materjalista był narażony
na gromy i szykany tłumu, tak dziś
tłum „inteligentów” rzuca się na
każdego, kto wypowie się przeciw
ko materjalizmowi.

Dziś materjalizm stał się atrybu
tem każdego snoba, jest modny jak
yo - yo. Dziś nie trzeba ani odro”
biny odwagi cywilnej na to, aby
być materjalistą, lecz odwrotnie.

Jeżeli jednak wypowiadamy
się przeciwko materjalizmowi, ro*
bimy to ze względów zgoła innych,
niż poszukiwanie pozy taniego bo-
haterstwa. Chodzi nie o podziw
snobistycznych rzesz  materjali-
stów, chodzi o rzecz znacznie wa-
żniejszą — o urobienie właściwego
obrazu rzeczywistości.

Cykl niniejszych artykułów o-
mawia specjalnie sprawy społecz-
ne, i w tej płaszczyźnie przyjrzyj:
my się materjalizmowi, czy założe-
nia jego odpowiadają rzeczywisto”
ści i czy rozumowanie jest logi-
czne.

Oto materjaliści z pod znaku
djalektyki materjalistycznej zakła-
dają, że człowiek jest pozbawiony
pierwiastka duchowego, że jedy-
nemi motorami działania są dłoń,
strach, głód i popęd płciowy, a
wszelkie inne popędy natury. du-
chowej, idealnej, jak żądza wie-
dzy, czyli poznania, żądza wolności
i władzy są to jedynie pochodne
materjalnych motorów działania.
Sztuka i wiedza czysta powstały
również z głodu, strachu i popędu
płciowego. Religja była bądź pro-
duktem strachu, bądź narzędziem
wyzysku słabych przez silnych.
Wszystkie te zboczenia powstały
jedynie dzięki specjalnym warun-
kom życia zbiorowego i właściwe-
mu poziomowi techniki. Zgodźmy
się chwilowo na to założenie, przy
puśćmy, że wieki całe ludzkość
błądziła poomacku, wierząc w te
wszystkie fikcje, lecz oto naresz-

cie zbadano naturę ludzką i nale-
ży zacząć budować spałeczność na
nowych zdrowych zasadach. Sko-
ro sztuka, wiedza czysta, żądza
wolności i religja są jedynie pocho
dnemi od instynktów materjalno -
fizjologicznych są to potrzeby i mo
tory przypadkowe i przez stworze-
nie nowych form życia zbiorowego
mogą być zmodyfikowane, bądź wy
eliminowane z natury ludzkiej, tak
jak również można wyeliminować
ambicję, chęć władzy i instynkt
społeczny. Wszyscy ludzie požą-
dają szczęścia, to jest zaspokojenia
swoich potrzeb, lecz potrzeby te
można modyfikować przez odpo-
wiednie formy społeczne. Co mo-
dyfikować i w imię czego, a prze-
dewszystkiem po co wogóle mody
fikować? W imię walki z krzyw-
dą społeczną i niesprawiedliwo
ścią?

Niema krzywdy, gdy wilk zja”
da jelenia, śdy krowa zjada trawę,
niema również krzywdy, gdy kapi-
talista eksploatuje robotnika

Zologja nie zna pojęcia krzyw-
dy. Zasadą jest, że jeden zjada dru
giego, więc w imię zasady zoologi-
cznej materjalista powinien przy”
klasnąć wszelkiej ekspoatacji. W
imię solidarności? Ależ solidarność
istnieje tylko tam, gdzie tego wy-
maga interes. Zatem w imię soli-
darności klasowej wszystkich eks-
ploatowanych przeciwko wyzyski-
waczom, Lecz w założeniu mamy
trzy motory: głód, strach i popęd
płciowy, zatem słusznie postępuje
ten, kto rezygnuje, ten, kto dla zy-
sku osobistego łamie solidarność
klasową, on tylko postępuje w
myśl założeń materjalizmu. Tym-
czasem cała etyka klasowego ma-
terjalizmu temu przeczy. Žalože-
nia materjalizmu i etyka ta są ze
sobą w sprzeczności, a przedewszy
stkiem zasady materjalistyczne są
sprzeczne z każdą etyką, z każdym
nakazem moralności. Materjalista,
uznający jakąkolwiek moralność,
jest nielogiczny.

Idźmy dalej. Materjaliści czy to
z pod znaku komunizmu, czy anar-
chizmu wierzą w idealnego człowie

kal.
Tale, ci nieublagani reališci tu

są poprostu dziecinnie idealisty-
czni. Komunista každy wierzy, že
idealny ustrój stworzy idealnego
człowiekaa. Zapomina on, że 260°
dnie z zasadą djalektyki ustrój
stwarza człowieka, a człowiek
stwarza ustrój, że w myśl tej zasa”
dy tylko idealny człowiek może
stworzyć idealny ustrój. Dopóki
niema idealnego człowieka, niema
idealnego ustroju, który ma stwo-
rzyć idealnego człowieka. Idealne
perpetuum mobile, A może stop-
niowe doskonalenie się, stopniowe
dążenie do idealnego człowieka i
ustroju?

Coraz idealniejszy człowiek
stwarza coraz idealniesze tormy,
aż się dojdzie do ideału, lecz skąd
te dawki idealności? Co to wogóle
znaczy idealny i ideał? Wykwit
ludzkiego rozumu? Ależ przecie
rozum ludzki to kilkaset gramów
pierwiastków chemicznych, popę”
dzanych przez głód, strach i popęd
płciowy. Wiara w ideał cziowie-
czeństwa — to stara bajeczka en-
cyklopedystów o naturalnych pra-
wach i naturalnym człowieku, to
wiara anarchistów w doskonalenie
się człowieka po zniszczeniu iorm
społecznych. W imię czego dziś
proletarjusz ma walczyć, wyrze-
kać się możliwego dobrobytu (w
Rosji) i ginąć? W imię dobra przy”
szłych pokoleń, w imię proletarja-
ckiej ambicji? Ależ on tylko boi
się, jest głodny i chce zadowolić
swój popęd płciowy. Przecież gdy
by rzeczywiście obowiązywałyby
tylko prawa głoszone przez mater
jalistów — to niktby dzieci nie ro-
,dził, unikał niebezpieczeństwa i
żarł.

Jednak jest inaczej. Obok fizjo
logicznych motorów działania ist-
nieją psychiczne, duchowe, ludzie
się poświęcają dla innych ludzi, dla
przyszłych pokoleń, dla nauki, dla
idei, dla tego, w co wierzą.

Sami materjaliści są najjaskraw
szym przykładem zaprzeczenia
swoich zasad: Oni również wierzą
(nie tylko wiedzą, lecz wierzą), oni
również się poświęcają, wbrew za
sadom własnej logiki, wbrew temu,
co głoszą.

Może się jednak nie poświęca”
ją? Może ten idealny ustrój i ide-
alny człowiek, w imię którego żą-
dają od mas poświęcenia, jest ta-
kim samym narzędziem tumanie-
nia mas, za jakie uważają religję?
Może cały ten idelizm to tylko na
eksport, a w swem gronie może się
z niego śmieją i śmieją z naiw-
nych, którzy im wierzą? Bo prze-
cie są tak logiczni, tacy realni, że
nie mogę wierzyć w to, czemu sa-
mi przeczą.

Mogą być tylko dwie ewentu-
alności. Albo realistyczni materja
liści są w gruncie rzeczy naiwnymi
idealistami i irrealistami,
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NA MARGINESIE ODCZYTU O ŻYRARDOWIE.
Słowo wstępne wygłosił kol.

Ryńca Wł. Zobrazował nędzę
proletarjatu oraz zapowiedział
zjawienie się zbawiennej jutrzen-
ki, którą niebawem wznieci mło-
de pokolenie. Następnie przema-
wiał p. red. W. Zagórski, przed-
stawił bezgranicznie złe stosunki
pracy i życia robotnika żyrardow*
skiego, oddanego na bezwzględny
wyzysk kapitałowi francuskiemu.
Jak proces Blachowskiego wyka-
zał, kierownictwo Zakładów u-
siłowało niegodziwymi sposobami
wyciągać z robotnika jaknajwię-
cej wysiłku a jaknajmniej mu dać,
posługiwanie się prawie bezpłatną
pracą nieletnich, rozbijanie orga-
nizacyj robotniczych, walczących
o swe słuszne prawa, paraližowa-
nie wszelkich usiłowań inspekto-
rów państw., chcących wejrzeć
w rzeczywiste stosunki fabryk.
Istniał tajny fundusz Iwaszkiewi-
cza, który miał skutecznie zapo-
biegać inspekcjom. Zagraniczny
przedsiębiorca bogacił się kosz”
tem skarbu państwa, importował
francuskie towary, by je z marką
żyrardowską, jako wyroby krajo-
we puścić na rynki wewnętrzne.
P. red. Zagórski stwierdza, że w
Polsce niema już ministerjum pra-
cy, tylko jest ministerswo Opieki
Społecznej. Podobne stosunki pa-
nują w każdej fabryce, gdzie się
ulokował kapitał obcokrajowców.
Należy przytem odróżnić kapitał
zagraniczny i kapitał krajowy.
Jakkolwiek oba rodzaje są rów-
nie zgubne, bo jeden na drugi wy-

wiera wpływ — polski jeden mil-
jard jest całkowicie uzależniony
od pięćdziesięciu miljardów fran-
cuskich. Każdy kapitał żeruje na
nędzy  proletarjackiej, dlatego

czas już zerwać Zz przežytym u-

strojem  liberalno  kapitalistycz-
nym — obecny kryzys ekonomicz-

ny nie jest niczem innem, jak kry-

zysem ustroju. Walkę o nowe

formy podejmie młode pokolenie,
urzeczywistniając ideę „Państwa
Zorganizowanej Pracy”.

Drogi, które prowadzą do
Państwa Pracy' są różne, nie jest

wykluczona także rewolucja.
Niebawem zniknie nędza prole-
tarjatu, ustanie kryzys, bo młódź
zbuduje „Państwo Pracy*”.

W. tem miejscu rozległy się na
sali liczne oklaski. Klaskali człon-
kowie Związku Pracy. Przyszło
mi na myśl, że wśród studentów
już niema endeków i sanatorów,
lecz tylko endecy i komuniści.
Mówca nie przedstawił właściwie
ustroju przyszłego „Państwa Pra-
cy”, ale to jest znane skądinąd.
Ow niby nowotwór ma być stwo-
rzony na obraz i podobieństwo
„państwa pracy” naszego wschod-
niego sąsiada. Jeśli chodzi o sa-
mą pracę, to każde państwo jest
państwem pracy, w każdem pań-
stwie ludzie pracują i w każdem
jest organizacja pracy, nie zaś
bezplanowa gmatwanina usilowan
jednostek, lecz nie we wszystkich
paūstwach istnieje organizacja pę-
dzenia batem do pracy, urzędowo-
państwowe glodzenie robotnika,
ucisk i niewola ducha i ciała. Ro-
botnik w Z. S$. S. R. nie kradnie
ze składów żywnościowych dla
zaspokojenia swoich burżujskich
zachcianek, lecz poto, ażeby u-
śmieżyć głód swój i swoje; nędzej
rodziny — za to grozi mu kara
śmierci. Na mocy ostatniego roz-
porządzenia każdy robotnik, któ-
ryby opuścił choćby jeden dzień
pracy, nie usprawiedliwiwszy się
dostatecznie, jest pozbawiony
wszelkich środków do życia. Czy
tak ma wyglądać „Polskie Pań-
stwo Pracy'?
Jeden z głosicieli tej idei przed-

stawia obrazowo tę sprawę, mia-
nowicie, mamy dwa ośrodki —
kapitalizm z jednej strony i komu-
nizm z drugiej — zapytuje, dla-
czego mamy tkwić w  kapitaliź-
mie lub pośrodku, zbliżmy się do
komunizmu, bo jest radykalniej-
szy. Inny czołowy działacz „Leg-
jonu Młodych" czyli „Związku
Pracy dla Faństwa'” pisze otwar-
cie, nie ukrywa swych sympatji
dla Z. S. S. R. — radzi Polsce, by
wycofała się z dotychczasowej
polityki świata kapitalistycznego i
nawiązała stosunki z Bolszewją,
tego wymaga racja stanu, tam
znajdzie przystań w swojej rozter”
ce ustrojowej. Inny znowu twier-
dzi, że do urzeczywistnienia tych-
że idei stoi starsze społeczeństwo.
Stoi ono u „żłobka” i całkiem nie
ma zamiaru ustąpić młodym, na-
leży z nim walczyć. Skoro ono
„zemrze', podkreślam „zemrze“
poprzednio zaś zaznaczył, że to są

Albo zbudowali tę całą teorję,
aby łatwiej masy opętać i użyć je
za narzędzie do własnego wywyż
szenia się, do zdobycia dla siebie
rękami i krwią tych mas, władzy.

Materjalizm jest albo grubą o-
myłką, albo niemniej grubą blagą.

; Halaburda,

przed młodszem pokoleniem sta*
nasi ojcowie, wówczas droga
nie się otworem. Wskazuje to jak
będzie wyglądała przyszła Polska
w nowej edycji „Państwa Pracy”.

O sposobach działania, które
mają doprowadzić do celu, po-
ucza nas kilka słów, rzuconych
przez p. red: W. Zagórskiego,
który nie wyklucza nawet rewo-
lucji. Mówi o tem również pewna
broszurka, potajemnie rozrzuca-
na przed koszarami „Głos Żołnie-
rza”, której hasłem jest „bagne-
tem w brzuch własnego burżuja”'.
Do tego rodzaju pism należy rów-
nież, przemycany głównie dla
akademików „Razem”, wydawane
odniedawna przez towarzyszy Ka-
pałę i Ryncę, których niebora-
ków sprawa znalazła się zresztą
u prokuratora. Również najnow-
szy nakład „Państwa Pracy” zo-
stał skonfiskowany.

Do  scharkteryzowania  sto-
sunków, panujących obecnie w
„Legjonie Młodych posłuży jesz-
cze jeden fakt — w organizacji tej,
prowadzonej na terenie Instytutu
Nauk.-Handlowo-Gospod., począł
przybierać komunizm takie roz-
miary, że niektórzy z członków
wystraszeni inowakacją poczęli
występować z organizacji.

Wykazuje to ewolucję, jaką
przechodzi „Legjon Młodych* —
z młodzieży „pracy dla państwa"
przeobraża się w młode „państwo
pracy'. Prawie cała prasa polska
kwalifikuje podobne zapędy mło-
dych, jako zdecydowany komu-
nizm.

Przyznaję, że robotnik polski w
niektórych fabrykach polskich
cierpi nędzę — jest to przyczyną
obcych kapitalistów — przyznaję,
że Polska jest opanowana przez
obcy kapitał, a znając jego potęgę
wypowiadam mu walkę t. zn. tyl-
ko kapitałowi zagranicznemu. U-
ważam, że walkę tę może zwy
cięsko przeprowadzić przy pomo”
cy uświadomionej masy obywateli
ten lub inny rząd. Red. Zagórski
stwierdził, że ostatnio nowa fa-
bryka za 15 miljonów złotych do”
stała się w ręce zagranicznego ka-
pitalisty, lecz fakt ten nie świad-
czy o tem, abyśmy się mieli od-
wrócić od Zachodu a rzucić się w
objęcia Bolszewji. Nie przez ko-
munizm prowadzi droga do wy”
zwolenia gospodarczego kraju.

Ciekawem jest jak zareagują
czynniki, którym zależało na
stworzeniu „Legjonu Mlodych“ —
czy zorganizują nowy Związek
Pracy dla Państwa i walki z Ко-
munizmem? Kto sieje wiatr —
ten niech zbiera burzę. Aby wal-
czyć skutecznie z tym nierównym
objawem wśród młodzieży, należy
wyśledzić — gdzie jest jego źród-
ło ijakie są tego przyczyny —
podetniemy korzenie, runie drze-
wo.

Każdy człowiek, zwłaszcza
młody, aby życie dlań nie straciło
uroku, winien nieść przed sobą
jakiś cel, jakiś program dla prze-
prowadzenia kiórego poświęci ca”
ły swój zapał młodzieńczy i
wszystko co posiada. Cel jest
właśnie nieodłączną cehą i potrze
bą psychiki ludzkiej, przecież
człowiek żyje, aby działać, lecz
musi cel być dostatecznie wielki,
aby mógł pochłonąć całość zain-
teresowań jednostki, w przeciw”
nym razie nie wystarcza, nikłość
jego rzuca się w oczy, nikt nie od-
da za niego nawet złamanego gro-
sza. Poczyna się szukać dróg, a
raczej błądzenie po manowcach
—tak się dzieje, gdy odbierze praw
dę, zohydzi się „bogoojczyźniac-
two“, a na miejsce jego daje się
metodę państwowego wychowa”
"nia, wielkie „Nic'”. Siła narodu to
żywiół, którego nikt nie zniszczy,
ani wielowiekowa niewola, ani

żadna siła ziemska — to nie są
przebrzmiałe bogi — to są Bogi,
które trzęsły i będą trzęsły Glo-
bem ziemskim. Żywioł wszystko

pochłonie, oparty na 1000 letnim

bycie, w nim siła i ostoja we

wszelakićj złej przygodzie.
P. K. Szydłowski.

Wilno, 26.XI 1932.
Dla bardziej wszechstronnego

oświetlenia kwestji przytaczamy

notatkę „Kurjera Warszawskiego”
o poglądach Legjonu Młodych na
sprawy zagraniczne Polski:

Sanacyjny „Kurjer Wileński"
w numerze z dnia 22-go z. m- po-
daje krótkie sprawozdanie z ze
brania Legjonu Młodych, które
odbyło się w Wilnie d. 16-g0 z. m.
Dowiadujemy się z niego, że na
zebraniu tem niejaki p. Stefan Ję-
drychowski

„podał ciekawą koncepcję polityki
zagranicznej. Polska przy tej nowej kon-
cepcji, jako kraj stanowiący kolonję ka-
pitału zagranicznego głównie francuskie-
$o, miałaby zerwać z dotychczasowym
układem, dającym Polsce minimalne ko-
rzyści i ułożyć swoje stosunki zagranicz-
ne według faktycznych potrzeb i korzy-
ści. Krajem, który najbardziej odpowia-
dałby warunkom współpracy gospodar-
czej z Polską, byłaby Rosja."

Podobny jednak układ stosun-

 

1 działalności Bratniej Pomoty.
Zarówno jak sama organizacja

Br. P., opierająca w dużej mierze
swe założenie na celach pedago-
śicznych, tak i działalność po-
szczególnych jej instytucji winna
nosić te same cechy wychowaw-
cze, określając tem samem rację
islnienia tego stowarzyszenia sa-
'"mopomocowego. Do jednej z nich
należy w pierwszym rzędzie zali-
czyć Biuro Pośrednictwa Pracy,
które oprócz ułatwiania dużej
masie niezamożnych studentów
bytowania, przedewszystkiem ma
spełniać duże zadanie moralne.
Wiadomo bowiem, że umožliwie-
nie komuś zdobycia niezbędnych
rFieniędzy przez uczciwe zarobko-
wanie w znacznym stopniu jest
właściwsze, z punktu widzenia
wychowawczego, niż wydanie bez-
płatnych obiadów, darów w na-
turze lub co gorsza jakichś poży-
czek.

Niestety, nigdzie owe biura
nie stoją na wysokości swego za”
dania i we wszystkich prawie
miaastach uniwersyteckich w Pol-
sce duża aczęść młodzieży akade-
unickiej traci nieraz całe miesiące
na poszukiwanie upragnionej pra-
cy, która mogłaby być jej bardziej
uprzystępniona przez sprężystszą
vrganizację i żywszą działalność
omawianej właśnie instytucji. Nie
jest pod tym względem wyjątkiem
i Wilno, gdzie również mamy ta-
kie Biuro Pośrednictwa Pracy,
swą egzystencję głównie zazna-
czające figurowaniem na liście re-
feratów Bratniej Pomocy, której
wszystkie dotychczasowe zarządy
nie doceniały prawie zupełnie
ważności celów tego referatu, za-
wsze zaniedbywanego i należycie
vie zorganizowanego.

I na tem polu jednak w roku
bieżącym daje się zauważyć pew-
r.ą poprawę, a to dzięki zrozumie-
niu przez zarząd, a właściwie
pizez referentkę B, P. Pracy kole-
żankę Olszańską palącej potrzeby
dostarczenia, w obecnych kryzy-
sowych czasach, najbiedniejszym
akademikom niezbędnej pracy, u-
możliwiającej im jakie takie egzy”
stowanie.

Działalność B. P. Pracy ma w
pierwszym rzędzie iść po linji in-
iormowania szerokiego ogółu spo”
łeczeństwa o istnieniu całego sze-
iegu studentów, specjalistów w
rozmaitych działach, czekających
na jakieś zajęcie, podkreślenia, że
obywatelskim obowiązkiem każ-
dego jest przyjście z pomocą nie-
zamożnej młodzieży akademic-
kiej, przez udostępnienie jej za-
robkowania. W. dziennikach wi-
leńskich mają się co jakiś czas po-
jawiać ogłoszenia o dysponowaniu
przez Bratnią Pomoc pewną  ilo-
ścią wykwalifikowanych korepe-
torów, wychowawców, inkasen-
tów, biuralistów, akwizytorów i
t p., oraz wydane będą odezwy
do wszystkich dyrektorów szkół
średnich, rozmaitych  instytucyj
prywatnych i państwowych, ape-
lujące o dostarczenie zajęć zareje”
strowanym w B. P. studentom.

Sądzić należy, że apel ten
spotka się z oddźwiękiem wszę-
dzie tam, gdzie bliski jest byt pol-
skiego studenta, przyszłego inteli-
genta Narodu. 7 drugiej strony
na jaknajrychlejsze realizowanie
przez Biuro Pośrednictwa Pracy
swoich zamierzeń, z działalności
których, mamy nadzieję, że bę-
dziemy mogli wkrótce napisać
drugie sprawozdanie.

Sławomir Sokołowski.

Wytworna Pani
używa do swej tealety
wód kwiatowych

największy asortyment zapa-
chów —w flakonach i na wagę

w Firmie

W. CHARYTONOWICZ i S-ka
APTECZNY D - H.

Wilno, Mickiewicza JG 7
Tal. 9-71.

   

    

   

 

    

 

ków, jak sam prelegent — wedle
„Kurjera Wileńskiego" — miał
wskazać,

„byłby możliwy do osiągnięcia jedy-
nie wtedy, kiedy zrzuciwszy z siebie de-
prawujące więzy obecnego ustroju go-
spodarczego, stalibyśmy się zdolni do
skierowania naszej polityki na drogę re-
alnych korzyści."

Dyskusja, jak zapewnia wileń*
ski organ sanacyjny, była bardzo
żywa.

„między innemi zabierał głos prol.
Topór-Wiąsowski i inż. Łuczkowski. Ze-
branie zaszczycił swą obecnością p. min.
Staniewicz i p. starosta Kowalski”.

Zdumiewającą notatkę  za-
mieścił „„Kurjer Wileński" pt. „Po-
lityka zagraniczna”. Należy mu
się wdzięczność, że w tak krót-
kiej a węzłowatej formie poinfor-
mowal opinję o koncepcjach, któ*
re usiłuje szerzyć wśród mltodzie-
ży sanacyjnej Legjonu Młodych,

  



 

   

SZYSCY DO URN PLEBISCYTOWYCH.
Cołnijmy się pamięcią w minio-

ne lata rozwoju i upadku sportu
wileńskiego, a zdamy sobie całko-
wicie sprawę z ogromu pokona”
nych wysiłków tych ludzi, którzy
pełni energji i zapału przezwycię-
żyli szereg trudności,

Sport wileński jest dzisiaj jak-
gdyby na odległej wyspie, z jednej
strony otoczony pasmem granicy,
a z drugiej dzieli nas przestrzeń
niezliczonych kilometrow, które
stają się zasadniczą przyczyną na-
szych niepowodzeń i trudności,
na jakie co chwila się napoty“
kamy.

Jesteśmy odosobnieni położe-

niem geograficznem i dlatego też

właśnie u nas w Wilnie specjalne

wytworzyły się warunki pracy.

Nam daleko trudniej daje się zdo”

być to, co w innych miastach
przychodzi z łatwością.

Naczelnym hasłem obecnych

dni jest w sporcie zdobycie jak

największej popularności. I w tym

kierunku zrobiono już wiele, ale

nie można zapominać, że trzeba

zawsze wystrzegać się chorobli-

wej przesady, która w skutkach

może wywołać przykre następ”

stwa,

IWflno przez długie jeszcze lata

nie będzie mogło wyzbyć się swo”

ich charakterystycznych cech, a

w pierwszym rzędzie ospałości,

która w sporcie najbardziej może

daje się we znaki.

Wilnianie są powolni i trudno

nieraz wprowadzić w życie jakąś

ciekawą i pożyteczną inowację.

Do nas wszelkie wpływy przycho-

dzą w znacznem opóźnieniu.

Tak jest prawie w każdej dzie”

dzinie życia i ogół społeczeństwa

z tem się już zżył. Niby to jest do”

bre, ale zdrowy organizm nie mo”

że tak długo wytrzymać i jeżeli

nie zajdzie szereg radykalnych

zmian, to wejdziemy na manowce,

a sporadyczne wysiłki będą nik-

łym cieniem naszej pracy.
Sport wileński musi zatem w

pierwszym rzędzie  roztworzyć

szeroko drzwi i wyjść z ciasnych

ramek prowincji. :

Wilno potrzebuje zawsze ja-

kiejś silnej podniety, która zachę-

ciłaby szersze masy do intensyw-
niejszej pracy.

Jedną z takich podniet jest

plebiscyt sportowy „Dziennika

Wileńskiego”, który ma ogromne
zadanie propagandowe. Plebiscyt
sportowy pozwala nam przez dłuż

szy okres jesiennych dni poważ-
nie zastanawiać się nad ogólnemi

potrzebami sportuwileńskiego.

Przez to, że w plebiscycie spor“

towym może uczestniczyć każdy,
zdobywamy jednocześnie szereg

zasadniczych pierwiastków, a

więc zaznajamia się ze sportem

starsze społeczeństwo, chociażby

przez to, że przeczyta przebieg

głosowania, a nieraz nawet oso”

biście wypełni jeden i drugi ku-

pon, by w ten sposób nawiązać

łączność ze sportującą młodzieżą.

Po drugie, sama młodzież ma

wspaniałą okazję zbilansowania

swojej pracy, bo plebiscyt sporto”

wy jest jakgdyby podrachowaniem
całorocznej pracy i dlatego właś-

nie do niego przywiązane jest tak

wielkie znaczenie.

Poszczególne jednostki zdają
sobie doskonale sprawę ze zna-

czenia propagandy i teraz właśnie,

gdy się zdarza okazja do wypo”

wiedzenia się, to nic dziwnego, że

do urn plebiscytowych padają ty”
sące kuponów.

Wiemy wszyscy doskonale, że

sport wileński jest młody, ale mu-
simy przez to samo z podwójną

energją wziąć się do pracy, bo
pracą tą stworzymy podłoże dal-
szej egzystencji.

Musimy pracować z myślą o
przyszłość, bo, jeżeli ze sportu
wykreślimy hasła społeczne, to
w takim razie wychowanie fizycz-
ne stanie się zwykłym rzemio-
słem, w którym zwyciężać będzie
wróg idei — pieniądz.

Luźnie rozsypane lata w pa-
mięci poszczególnych ludzi nie
dadzą nam nigdy całkowitego
obrazu przeszłości, a obraz ten
jest nam koniecznie potrzebny,
bo nie do pomyślenia jest, by bez
oparcia o przeszłość można było
budować przyszłość.

Plebiscyt sportowy staje się
zatem łącznikiem przeszłości z
przyszłością, a wynik poszczegól-
nego plebiscytu jest żywym
sprawdzianem tak jeszcze nie-

dawno minionego sezonu.

Bilans sportowy jest wykreśla-
ny w danym wypadku nie przez
jednostkę mniej lub więcej stron-
niczą, ale przez ogół społeczeń-
stwa. W danym wypadku nie po*
winny zwyciężyć poszczególne
odłamy kibiców klubowych, bo
wypadkowa będzie zawsze pra-
wie sprawiedliwa i końcowa suma
bilansu wypadnie zgodna z rze-
czywistością.

Za lat kilkanaście, gdy będzie-
my już starzy, a gdy nadejdzie je-
sień przypuśćmy roku 1965, a w
„Dzienniku Wileńskim" przepro”
wadzany będzie któryś tam z ko-
lei konkurs, to w pamięci swojej
odtworzymy minione obrazy mło”

dizeńczego życia, a wymieniane
nazwiska najlepszych  sportow*
ców Wilna będą nam bardzo
bliskie

Z każdym więc rokiem zwięk-
szać się będzie rodzina sportowa.
Do szeregu zeszłorocznych zwy”
cięstw plebiscytu dojdą teraz no-

wii tak z roku na rok jedni zosta-
wać będą symbolami przeszłości,
a drudzy będą wchodzić pełni ży-
cia i energji z hasłem na ustach

„żyjemy!
Miną ciężkie obecne -czasy i

sport niewątpliwie po przejściu
szeregu reform rozwinie się, ale
zawsze przemawiać będzie przez
sportowców młodość, a kto
wśród młodych potrafi młodością
baczną na sile zwrócić uwagę, to
nie ulega wątpliwości, że spotka
go największa nagroda — wyróż-
nienie przez ogół społeczeństwa.

Na stadjonach, pływalniach i
ringach sportowcy przez zwycię-
stwa oceniają siebie, a przez zwy”
cięstwo, przez satysfakcję walki

doznają emocji i przyjemności,
gdy tu tymczasem poszczegėlny
zawodnik z niecierpliwością ocze-
kuje wyniku oceny przez tych,
którzy przez cały rok oklaskiwali
jego wyniki,

Przyjemność przychodzi  ро-
średnio. Wypływa ona z woli nie-
znanego bliżej tłumu. Wyrazem
tej woli jest wynik plebiscytu,
który jak widzimy w teorji swojej
jest przepięknym symbolem u-
znania.

Dzięki plebiscytowi „Dziennika
Wileńskiego” zaczyna tworzyć się
u nas tradycja sportowa, która z
biegiem czasu stawać się będzie
duchem młodych pokoleń sporto-
wych, bo jak poeta mówi „nie ten
szczęśliwy komu świat się ściele,
ale ten szczęśliwy kto ma wspom-
nień wiele”,

Ja, Nie,

„Wilno može jeszcze wejść do Ligi.Polonja spa da z Ligi.
Zakończyły się całoroczne wal-

ki ligowe o mistrzostwo Polski.

Mistrz został proklamowany

już tydzień temu, natomiast dzień

wczorajszy minął pod znakiem u-

stąpienia z Ligi.
Wiszystko zaležalo od meczu

Wisły z Polonją. Wisła pokonała

warszawską drużynę 2 : 0, a tem

samem Połonia zakończyła swą
karjerę w Lidze. Będzie ona mu-

siała ustąpić miejsce drużynie kra-
kowskiej.

O trzecie miejsce walczył Ł. K.

S. z Legją, ale niestety mecz wy”

grała Legja 4: 1.

Trzecie i ostatnie spotkanie od
było się między 22 p. p. a Garbar-

nią. Wygrali wojskowi 2 : 1.
Ostateczne ukształtowanie ta-

belki ligowej wygląda następująco:
1) Cracovia 29 pkt.
2) Pogoń 28 pkt.
3) Warta 27 pkt.
4) L. K. S. 26 pkt.
5) Legja 23 pkt.
6) Wisła 22 pkt.
1) Ruch 20 pkt.
8) Warszawianka 20 pkt.
9) 22 p. p. 19 pkt.

10) Garbarnia 18 pkt.
11) Czarni 16 pkt.
12) Polonia 16 pkt.
Polonia, mając równą ilość pun-

któw z Czarnymi spada z Ligi dzię
ki gorszemu stosunkowi bramek.

DZIS DRUGI DZIEŃ GŁOSOWANIA.
Zainteresowanie  plebiscytem

jest duże, a najlepszym tego dowo-

dem jest wycięcie kuponów z sza”
fek gazetowych na ulicach.

Zapewne dzisiejsze kupony bę”

dą licznie zgromadzone i już dzi-

siaj wrzucone do urn.

Ze swej strony prosimy głosu”

jących o nie zwlekanie z wrzuca”

niem kuponów do ostatniego dnia,

gdyż utrudnia to znacznie oblicza”
nie głosów.

W. kołach sportowych wyczu”

wa się zapowiedź decydująceji

nadzwyczaj ambitnej walki pomię

dzy poszczególnemi szkołami, któ-

re w ten sposób chcą na siebie

zwrócić uwagę. Tak samo kluby

sportowe również mobilizują się,

przeprowadzając agitację wśród

swoich członków:

Dziś nic jeszcze nie można po”
wiedzieć o przebiegu głosowania.
Trzeba cierpliwie czekać na pierw
sze otwarcie urn, które nastąpi za
pewne we środę:

Przypominamy, że wpisując na-
zwiska należy brać pod uwagę uzy
skane wyniki jedynie w roku bie-
żącym.

Głosowanie trwać będzie do 6
grudnia, to znaczy, iż wydrukuje-
my jeszcze 8 kuponów.

Urny wyborcze ustawione są w
następujących miejscach: 1) Redak
cja „Dz. Wil.” Mostowa 1; 2) Pol-
ska skladnica Sprotowa „Start“,
Krėlewska 1; 3) Dom Sportowy

Ch. Dincesa Wilka 15 i 4) w loka-
lu wystawionych nagród — Mickie
wicza 6.

KUPON
PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIEŃNIKA WILEŃSKIEGY"

GŁOSUJĘ
NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW WILNA
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Chociaż sezon piłkarski jest
skończony i drużyny piłkarskie
zakończyły swoje porachunki na
zielonej murawie, to jednak roz-
poczęła się druga może jeszcze
ciekawsza, a bardzo niebezpiecz-
na i równie ważna walka przy tak
zwanym zielonym stoliku.

Toczą się burzliwe narady
drużyn ligowych. Poszkodowani
starają się wygrać sprawę w dy-
skusji, a zwycięscy bronią swych
zdobytych praw na boisku.  Sło-
wem, przez całą zapewne zimę
będą liczne zebrania, bo tego wy”
maga obecny stan piłkarstwa pol-
skiego, który musi ulec powaž-
nym zmianom.

Organizatorzy chcą zmienić
dotychczasowy system rozgrywek
i szukają możliwie najdogodniej-
szego wyjścia, by wszystkich za-
dowolić.

Będąc ostatnio w Warszawie,
w rozmowie z jednym ustosunko-
wanym organizatorem wyczułem,
że Wilno ma również poważne
widoki na skorzystanie z toczą”
cych się narad piłkarskich.

Słowem, możemy wejść do Li-
gi. Po zdaniu tem należało fak-
tycznie postawić nie jeden, ale
kilka znaków zapytania. Nie u-
czyniłem jednak tego, bo nie chcę
nikogo pytać, gdyż uważam, że
tak jak 1 p. p. leg., tak jak W. O.
Z.P, N. i szerszy ogół piłkarzy
Wileńskich widzi jedną tylko
możliwość. A

Chodzi o porozumienie się z
drużynami  zagrożonemi  spad-

kiem, a więc Czarnemi, Polonią i
22 p. p. z jednej strony, a Legją
poznańską i Polonją przemyską z
drugej strony, by zgłosić na zebra”
niu Ligi konkretny wniosek ро-
działu Ligi na dwie części z u-
względnieniem drużyn  półfinało”
a: w rozgrywkach o wejście do

igi.
W. ten sposób i wilk byłby sy-

ty i koza cała.
Mamy wrażenie, że sprawą tą

zainteresuje się bliżej W. O. Z. P.
N. i wyszle do Warszawy swego
delegata, by na miejscu zbadać
sytuację i zgłosić wniosek podzia-
łu Ligi.

Whiosek ten powinien trafić
do przekonania wszystkim druży-
nom Ligowym, które w znacznym
stopniu zaoszczędzą i na czasie i
na kosztach przez ciągłe przerzu-
cania swej drużyny z Poznania do
Lwowa, albo z Łodzi do Krakowa,
gdy przy wejściu w życie podzia-
łu Ligi weźmie się pod uwagę są*
siednie miasta i sprawa będzie
znacznie uproszczona.

Trzeba zatem koniecznie przy-
stąpić do użycia wszelkich sposo-
bów, by wniosek podziału Ligi na
zebraniu uzyskał większość, a
Wilno stanie się terenem walk o
mistrzostwo Polski — otworzą się
nam nareszcie wrota do arysto-
kracji piłkarstwa polskiego.

Los piłkarstwa wileńskiego, a
tem samem i całego sportu spo-
czywa w ręku W. O. Z.P. N.

Możliwości są wielkie. Trzeba
je tylko umiejętnie wyzyskać.

ZY6 2AX kh
Bokserzy wileńscy otrzymali

ostatnio propozycję wyjazdu do
Tallina i Rygi na dwa mecze pię-
Ściarskie, Warunki stawiane przez
Łotwę i Estonję są bardzo dogod-
ne i zapewne nasi bokserzy w po-
łowie grudnia pierwszy raz wyja”
dą zagranicę. Ma się rozumieć, w
danym wypadku w 100 procen-
tach zależy od organizotorów wi-
leńskich, którzy muszą dołożyć
starań, by mecz z Łotwą w Ry-
dze doszedł do skutku.

Mistrzostwo Polski w piłce
nożnej posiadały w latach ubieg-
łych następujące drużyny: 1921 r.
Cracovia, 1922, 3, 516 rok Po-
goń, 1927 r. Wisła, 1928 r. Wisła,
1929 r. Warta, 1930 Cracovia,
1931 r. Garbarnia, 1933 Cracovia.

Wilno, według statystyki O. Z.
P., posiada tylko 59 pływaków i
15 pływaczek. Są to liczby zniko-
me — ma się rozumieć obejmują
one tylko zawodników.

Znana narciarka Wilna Halina
Ławrynowiczówna podpisała zgło”
szenie do sekcji narciarskiej
„Ogniska” i w barwach tego klu-
bu będzie brała udział w szeregu
zawodów.
Na wiosnę rozpocznie się budo-

wa trybuny na stadjonie Ośrodka
W.F., która zastąpi barbarzyń-
sko zniszczoną.

Czwartego grudnia w Poznaniu
odbędzie się mecz bokserski Pol-
ska — Szwecja.

Amerykański związek lekko-
atletyczny postanowił _wprowa-
dzić u siebie system metryczny.
Dzięki temu znikną yardy, stopy i
mile w miarach sportowych. To
samo powinna uczynić ze swej
strony Anglia.

Zapowiadany wyjazd Pogoni
Lwowskiej na dwa mecze do Ber-
lina nie dojdzie do skutku.

Doskonały bokser wileński
Pilnik z Ż. A, K. S. po wygranym

__List otwarty
-_Miłośników Sportu w Gim.

: U. O. Jezuiiow.
Sanowny Panie Kedaktorze!
W, związku ze zbliżającym się

konsursem na najlepszego spor”
towca, przeprowadzanym przez
„Dziennik Wileński”, prosimy u-
przejmie o łaskawe umieszczenie
tego listu na iamach „Dz: Wileń-
skiego.

Эат konkurs wzbudził w Gim,
O.0. Jezuitów ogromne zaintere-
sowanie. Nie żywiąc obecnie
wielkich aspiracji, pragniemy je-
dynie zwrócić uwagę, iż i Gim.
O. O. Jezuitów, chociaż nie wy-
stępowaie na szerszej widowni, z
przyczyn niezależnych od nas —
miłośników sportu, jednak jest
jedną z najbardziej usportowio-
nych szkół średnich w Wilnie i
po skończeniu gimnazjum  nieje-
den z naszych kolegów zapisze
swoje imię złotemi zgioskami w
dziejach sporiu wileńskiego, jak
to już uczynił najlepszy bokser
Wilna Jerzy Wojtkiewicz,

A teraz przejdźmy pokolei na-
szych asów: w szprintach naj-
większym talentem jest Żurawski
(100 mtr. — 11,6 sek.), chociaż
Strugalski jest mało gorszy (11,8
sek.j. WĄ biegach średnich przodu”
je Piotrowski (800 mtr. — 2 min.
14 sek., 1500 metr. 4 min, 42 sek.),
mało gorszy jest Chorąży, a o
włos gorszy Januszewski. W. rzu-
tach wyróżniają się: Sadowski,
Waszczun i Strugalski. W skoku
wdal  bezkonkurencyjnym jest
Wołkowicz, a niewiele mu ustę-
pujący Kuczyński. Tyczka i
wzwyż są konkurencjami mający:
mi najsilniejszych przedstawicieli:
Tyczka powyżej 3.20 cmtr, i
wzwyż i.60 cmtr. Są to skoczko-
wie: Maliszewski i Piotrowski.

Sport wodny ma dwóch asów:
Wilewskiego i Łokuciejewskiego, a
w narciarstwie przodują: Chorąży
i Żurawski,

Ponadto wspomnieć również
należy o sportach zespołowych:
śry sportowe, strzelanie, hokej i
wielu innych, W ubiegłym roku
skończył gim. utalentowany hoke-
ista Swolkień, a obecnie wyróż*
nia się Iwaszkiewicz.

Z powyższego widzimy, że
mało jest szkół średnich w Wilnie
o tak rozwiniętej stronie sporto-
wej. Kończąc list, mam nadzieję
že wiosną „Jezuici“ blysną wspa-
niale w pierwszej imprezie spor-
towej. ! :

Pozostajemy z należytym sza-
cunkiem, śląc Panu Redaktorowi
pozdrowienia sportowe.

Miłośnicy sportu
w Gimnazjum O.0. Jezuitów.

meczu w Warszawie dostał tam
posadę i do Wilna nie wrócił.

Dziś w Ośrodku W, F. o godz.
20 odbędzie się pierwsze zebranie
nowego zarządu W. O. Z. P.

Został już wyznaczony termin
walnego zgromadzenia Wil. Okr.
Zw. Gier. Sport. Zebranie odbę-
dzie się 7 grudnia w lokalu Ogni-
ska Podoficerów przy ul. Tatar:
skiej 5,

Akademicki Związek Sporto-
wy przeżywa obecnie ciężki kry-
zys organizacyjny. Sprawą A. Z,
S. zajmiemy się w specjalnym ar-
tykule.

Hokeiści wileńscy we środę 30
iistopada o godz. 19 w lokalu
Ogniska Kolejowego radzić będą
nad sprawami zbliżającego się
sezonu.
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Jarosław Nieciecki.

Promień potęgi.
Marotańczycy kończą ostatni

kilometr nużącego biegu. W cz0-
łowej grupie walczy o prowadze”
nie kędzierzawy murzyn i dwóch
europejczyków. Zanimi o metrów
kilkanaście zmęczonym krokiem
biegną inni.

Słońcepali. niemiłosiernie. Na
czołach maratończyków występu-
ją duże krople potu. Oddech zbli-
żających się do mety olimpijczy-
ków jest przyśpieszony. Na zmę-
czonych twarzach widać zadowo-
lenie z pokonanego wysiłku. Obok
biegnących pędzi niezliczone mnó-
stwo rowerzystów, samochodami

jadą wygodnie sędziowie, biegnie
przybyły na spotkanie podniecony
przebiegiem maratonu tłum.
Tempo maratańczyków po każ-

dym metrze zaczyna wyraźnie się
zwiększać. Czują oni, że zbliża
się decydująca chwila walki, że
zaraz skończy się wykładana gra-
nitowemi kostkami szosa, że
wpadną na wielki napełniony nie-
zliczonym tłumem stadjon- Budzi
się w nich promień potęgi..., rodzi
Się niezłomne postanowienie wal-

i, a równocześnie czują óni, jak-
$dyby' zmęczone mięśnie odzy*
skały z powrotem sprężystość,
Krok ich wydłuża się. Mimo kolo-

salnego zmęczenia, nowy, tajem-
niczy przypływ sił zaczyna dzia-
łać cuda i rzeczywiście marotań-
czycy, po przebiegnięciu 42 kilo-
metrów walki nietylko z przeciw-
nikami, ale i z przestrzenią, zdo-
bywają się teraz na decydujący
finisz.

Napełniona stutysięcznym tłu-
mem trybuna zamiera ze zdziwie-
nia. Myślała ona, že na metę
wpadną nieprzytomni, bliscy ze-
mdlenia lekkoatleci, a tymczasem
na bieżnię wpadło obok siebie
biegnących trzech niemal świe-
żych zawodników.
Walczą oni o mistrzostwo świa”

ta. Tłum ma przed sobą klasycz-
ny obraz walki sportowej. Maro-
tańczycy do taśmy mają jeszcze
dwieście metrów.

Tłum porwany. został entuzjaz-
mem. Galerja szaleć zaczęła bu
rzą oklasków.

Murzyn przerywa taśmę, a
równocześnie w duszy jego gaśnie
promień potęgi. Zaczyna odczu-
wać zmęczenie.

Czuje, że w duszy gaśnie pro-
mień potęgi, wreszcie pada wy-
czerpany. : i

Zanalizujmy ten mały, zdawa-
łoby się nic nieznaczący szczegół:
W jednym wypadku wzięliśmy

za przykład bieg maratoński, jed-
ną z najklasyczniejszych konku-
rencji sportowych. Wystarczy

wszakże wziąć pierwszy lepszy
start przeciętnych asów sportu.
Wystarczy raz pójść na porządne
zawody sportowe, by zdać sobie
sprawę ze znaczenia istoty samej
walki.

Ci, którzy choć roz w życiu
brali udział w zawodach sporto-
wych, doskonale zdają sobie spra-
wę, że w czasie walki sportowej
w duszach zawodników rodzi się
tajemnicza siła.

Siłę tę nazwałem promieniem
potęgi. Zawodnicy wiedzą dosko-
nale o działaniu tej siły, czują ją
prawie zawsze.

Gerbaut, który na małym ka-
jaku przepłynął Atlantyk, jest
jednym z największych  sportow-
ców, jakich wydała ziemia. Cie-
kawą jest rzeczą, że Gerbaut gdy
dopłynął do brzegu, sam nie
mógł uwierzyć, że samotnie prze-
płynął tysiące kilometrów, że wy-
grał walkę z falami morskiemi,
zwyciężył rozszalały burzami ży”
wioł wodnej przestrzeni.

Przez długie tygodnie podróży
nie opuścił żeglarza promień po-
tęgi, on właśnie w znacznym stop”
niu przyczynił się do wzmocnie-
nia sił i do uratowania od czyhż-
jącej na rozszałałych falach katar
strofy.

Jakże innym jest promień po”
tęgi, prowadzący do zwycięstwa
maratończyka, od siły zaparcia

się żeglarza. Tu i tam wchodzi w
grę atrakcyjna siła sportu.

Niewątpliwie promień potęgi
ma dużo wspólnego z chęcią zdo-
bycia sławy, ale jeżeli weźmiemy
pod uwagę, że człowiek do sławy
dąży najczęściej planowo i kon-
sekwentnie, a. promień potęgi ro-
dzi się podświadomie, w takim ra-
zie nie możemy zgodzić się z tem,
że celem sportu jest sława, a
przecież każdy człowiek dąży do
sławy. Należy pamiętać jeszcze o
jednem, że większość sportowców
jest bezimienna, jest ona niezna-
na szerszemu ogółowi społeczeń-
stwa, a mimo tego w duszach tych
nieznanych ludzi świeci iskra ra-
dości, promień potęgi, który do*
daje otuchy do dalszej walki. do
zwyciężenia przeszkód.

Weźmy jeszcze jeden przykład.
Niech w danym wypadku przyj:
dzie nam z pomocą turystyka.
Dziś o idącym w świat z pleca-
kiem na ramionach turyście szer”
szy ogół sportowców odzywa się
z pewnego rodzaju lekceważe-
niem, a jednak jest to nadzwyczaj
ciekawy wyczyn: Turysta idzie
piechotą. Wydaje, się, że idzie
dlatego, ponieważ niema pienię-
dzy na zwiedzenie świata luksu-
sowym samochodem, albo awjo-
netką. Okazuje się jednak, że tu-
rysta pochodzi z zamożnej rodzi-
ny. Na odległych wyspach Anglji

ma znaczne posiadłości. Portiel
jego jest wypełniony dolarami, ale
nie siada do samochodu, bo nie
chce zmniejszać sobie przyjem-
ności. Promień potęgi nie pozwla
mu na wygodę.

Wypadków takich
stwo.

Z punktu widzenia naukowe-
go są to niezmiernie ciekawe wy
darzenia psychologiczne i nie-
wątpliwie bogactwem życia spor”
towego zainteresują się w przy”
szłości psychologowie.

Do wieńca zwycięstw wplata*
ją się również i niepowodzenia,
jak również długie lata treningów,
które stanowią całość życia spor”
towego.

Z biegiem czasu uczucia przy”
kre przeisłaczają się w naszych
wspomnieniach na przyjemne.

Sylwetki weteranów sportu są
dla młodszych pokoleń wzorami
do naśladowania.

"Tacy sportowcy, jak Nurmi,
Tilden, Dempsey, Kusociński i in-
ni są wychowawczami całego spo-
łeczeństwa sportowego. Są to na-

zwiska, które w naszem szarem
życiu mówią bardzo wiele.

Przez'nich przemawia promień
potęgi.

Promień potęgi jest czasami
tak silny, że w drodze indukcji od
poszczególnej jednostki przedosta-
je się do tłumu,

jest mnó-

Mówimy przecież nieraz, że
tłum został zelektryzowany i jest
to nic innego, jak tylko działanie
tajemniczego promienia potęgi.
Im większa jest walka, tem więk-
sze jest napięcie-

Najbardziej nawet szowinistycz-
na publiczność, gdy przegrywa jej
pupil, to mimo wszystko zdobywa
się na oklaski dla zwycięscy. Pu*
bliczność sportowa umie ocenić
wynik. Kocha ona tych, którzy
przerywają taśmy, a nazwiska
mistrzów podawane są z ust do
ust.

Do najciekawszych spostrzeżeń
z dziedziny psychiki sportowców
zaliczyć należy fakt, że w czasie
walki zawodnicy są tak przejęci,
iż nie zdają sobie sprawy, że stali
się jakgdyby aktorami, że patrzą
na nich tysiące oczu, nie słyszą,
że tłum stara się zachęcić ich do
jeszcze większego wysiłku, a gdy
przerwie się taśma, to promie-
niem sportowej potęgi splatają się
przyjaźnie ramiona, przed chwilą
walczących z sobą przeciwników.

Murzyn wstał z ziemi — odzy-
skał przytomność wyciągają się
do niego-ramiona pokonanych ry-
wali. >

Gerbaul siada ponownie do
swego kajaku. Samotnie płynie
dokoła świata.

 

 

 



KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Rznkiem chmurno i miejsca-

mi jeszce możliwy drobny opad,

dniem przejaśnienia, cieplej, sła-
be wiatry południowo-zachodnie
i południowe, nocą gdzieniegdzie
słabe przymrozki

SPRAWY MIEJSKIE,
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej dopiero w połowie grud-
nia. Plenarne posiedzenie Rady
Miejskiej, projsktowane począt-
kowo na dzień 24 b. m., odro-
czone zostało na termin bliżej
nieokreślony. Najprawdopodob-
niej odbędzie się ono w połowie
przyszłego miesiąca.
— (o będzie z rezerwuarem

parków miejskich? Opracowa-
ny przez Magistrat projekt stwo-
rzenia wielkiego rezerwuaru par-
ków miejskich przez połączenie

w jeden kompleks Fltarji ogrodu
Bernardyńskiego, i parku sporto-
wego im. gen. Zeligowskiego i
Cielętnika posuwa się bardzo

spornie. Na realizację tego pro-

jektu wbudżecie miasta zabrakło

odpowiednich funduszów, skut-

kiem czego roboty obecnie zo-
stały właściwie przerwane i jest
rzeczą bardzo problematyczrą,
czy przy obecnej sytuacji finen-
sowej miasta, można je będzie
wznowić z wiosną roku przysz-
lego.

Z MIASTA.
— Wiec P. P. $. z okazji

40-lecia. Dnia 27 b. m. w seli
Miejskiej odbył się wiet, zorgo-

nizowany przez Okręgowy Komi

tet P. P. S. z powodu 40-lecia
partji. Ма wiecu przemawiali:
poseł Świątkowski, prezes Okrę-
gowego Komitetu P. P. S. redny

Stążowski i W. Czyż. Wiec odbył
się spokojnie.

Następnie w lokalu przy ulicy

Kijowskiej odbył się zjazd dele:
gatów związku robotników rel-

nych.
я SPRAWY WOJSKOWE.
— Jedno z ostatnich posie-

dzeń dodatkowej Komisji Po-
borowej. Najbiiższe dodatkowe
posiedzenie Komisji Poborowej
odbędzie się w dniu 30 b. m

Komisja urzędować będzie w lo-

kalu przy ui. Bazyljeńskiej 2 Jak

wiadomo, obowiązek stawiennic-

twa obejmuje wszystkich męż-

czyzn, którzy we właściwym cza-

sie z jakichkolwiek powodów nie

uregulowali swego stosunku do

wojska.
Zaznaczyć należy, że jest to

jedno z nielicznych już posiedzeń
dodatkowych, gdyż wkrótce na-

stąpi dłuższa przerwa spowodo
wana przygotowaniami do poboru
rocznika 1912.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Wiec właścicieli średnich

i drobnych nieruchomości od-
był się wczoraj w sali miejskiej
przy ul. Końskiej.

Wiec zgromadził około tys'ąca

osób.
Przemawiali pp. Keszyc, Ku-

mocki, Kajłowicz, Symonowicz,
(lmiastowski i poseł Schimmell.

Przewodniczył zebraniu p. M.
Łukaszewicz.

Wiec miał przebieg spokojny.
ODCZYTY.

— Jak uchronić dziecko przed
szkarlatyną. We środę dnia 30 b.
m. o godz. 6 wiecz. w Ośrodku
Zdrowia. ul. Wielka 46, odbędzie
się odczyt Dr. J. Zienkiewicza,
pt. „Jak uchronić dziecko przed
szkarlatyną. Wstęp bezpłatny.
— Dni przeciwgruźlicze”, 1-go

grudnia w lokalu Poradni Euge-
nicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr.
W. Prażamowski wygłosi odczyt
z wyświetleniem obrazów na te-
mat „Podstawowe środki zwal-
czania gruźlicy”. Początek o 5 i
pół. Wstęp wolny. |
Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— Zgon duchownego Kusz-

niowa. Wczoraj po ciężkiej cho-
robie zmarł prefekt szkół śred-
nich w Wilnie członek konsysto-

rza prawosławnego, duchowny
Kuszniow. Zmarły był ostatnio
bardzo ostro zwalczany przez
działaczy białoruskich.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Dozorcy radzą. Wczoraj

w południew lokalu Domu Chrze-
ścijańsko- Ludowego przy ul. Me-
tropolitalnej1 odbyło się wa!ne
zebranie członków  Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Do-
zorców Domowych pod przewod-
nictwem p. Władysława Ostrow=
skiego.

Po zagajeniu przez przewo-
dniczącego obrad, sekretarz związ-
ku p. Cichosz zreferował sprawo-
zdanie kasowe za ostatni kwartzł.

Następnie w dłuższem prze-
mówieniu p. Ostrowski wyjaśnił
zebranym, iż nowa umowa zb'o-
rowa, pomimo słareń związku, do-
tychczas nie została podpisana, a
a to ze wzlędu па nieprzejedna-
ne stanowisko jednej ze stron.

Dłuższy referat na tematy or-
ganizacyjne wygłosił ks. mgr. Al.
Mościcki.
W kcńcu omawiano sprawę

zakupienia rorat.

RÓŻNE.

— Wielka wystawa propa-
gandy wyrobów iniarskich.
Celem propagandy wyrobów
Iniarskich Towarzystwo Lniarskie
powzięło myśl zorganizowania
wielkiej wystawy laiarsk'ej, która
zostanie uruchomiona w okresie
kiermaszu „Kaziukowego” w dniu
4 marca.

Przygotowania do zorgen'zo-
wania tej wystawy są już w peł-
nym toku.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki Pohulanka — gra

dziś nieodwołalnie po raz ostatni prze-

piękną baśń Maeterlincka „Niebieski

Ptak”. Ceny propagandowe. Początek o

godz. 8-ej. w. Jutro komedjosatyra „Zbyt

prawdziwe, aby było dobre".
—Próby z „Zygmunta Augusta* do-

biegają już końca i w tym tygodniu odbę

dzie się uroczysta premjera w Teatąze

na Pohulance.
— Teatr muzyczny „Lutnia, Gra

dziś i jutro po cenach zniżonych zabawną

i melodyjną operetkę „Szaleństwa Colet-

ty”, której niebywałą atrakcję stanowią

prześliczne wkładki baletowe i rewjowe.

W przygotowanin „Fiotek z Mont-

martre'u“.
— Dziš juž oczekiwany recital Marji

Kurenko. Znakomita śpiewaczka kolora-
turowa, b. primadonna Opery Cesarskiej
w Moskwie, gwiazda filmu amerykańskie
go, znana szeroko z naśpiewanych przez
nią płyt — wystąpi z oryginalnym pro-
gramem, zawierającym arje operowe i

Pieśni, w Sali Konserwatorjum (Wielka

47) punkt, o godz. B-ej wiecz. Pozostałe

bilety do nabycia w kasie Konserwator-

jum (Końska 1).

 

 

Królowa śpiewu koloraturowego
przezwana przez wszechświatową prasę

„SŁOWIKIEM EUROPEJSKIM"
MARJA KURENKO

Marja Kurenko — doskonała śpie-

waczka koloraturowa, b. primadonna O-

pery Carskiej w Moskwie, da się usły-

szeć w jedynym recitalu dziś w ponie-

działek od godz. 8,15 w Sali Konserwa-

torjum (Wielka 47). Bilety można na-

być zawczasu tamże. Szczegóły w afi-

szach.

DAIANNIKSMILENGEI 

Nowy proces Taraszkiewicza.
Dziś w Sądzie Okręgowym

w Wilnie rozpoczyna się nowy

proces b. posla i przywódcy Bia-

łoruskiej Robotniczo - Włościań-

skiej Hromady, Bronisława Ta:
raszkiewicza. Jest to piąty z kolei

procesTaraszkiewicza. Pierwszy Od-

był sięrównieżw W.lniew r. 1928,

kiedy na ławie oskarżonych zna-

lazł się Taraszkiewicz razem z 56

innymi człon ami Hromady, w tej

liczbie b. posłami Rak-Michaj-

łowskim, Wołoszynem, Miotłą i

sekretarzem generalnym Hroma-

dy Bursewiczem.

Z procesu tego Taraszkiewicz

wyszedł, dostawszy 12 lat ciężkie-

go więzienia.

D:ugi proces sądowy Tarasz-

kiewicz miał za swe wywrotowe

wystąpienie w Wilnie na wiecu

w Heliosie.
Przypominamy sobie, że na

wiecu tym, rozwiązanym za prze-

mówienie Taraszkiewicza, tłum
wyrostków żydowskich urządził

uliczną demonstrację przed. gma*
chem Heliosu i na ulicy Wileń-

skiej ze śpiewaniem Ill Między-

narodówki.
Trzeci proces Taraszkiewicza

został spowodowany jego wystą:

pieniem na powiatowym zjeździe

Hromady w Sokółce. Nareszcie
w czwattym procesie Taraszkie-

wicz figurował za zorganizowanie

razem Zz innymi hromadowcami

buntu i burdy w więzieniu, gdzie

wówczas znajdowali się przywód-

cy Hromady. Bunt ten wyraził się

w wybijaniu szyb w oknach i

zdemolowaniu urządzenia wię:

ziennego, oraz krzykach i śpie-
wach Międzynarodówki.

Jutro ma się odbyć 5 ty z rzę
da proces Tsraszkiewicza.

Taraszkiewicz, w zeszłym roku

UEGESTKCZKOHM ОСТБАССОЕОНИА ЗЕСОНЕ
— Teatr wileński weźmie udział w

konkursie ministerstwa oświaty na na-
grodę reżyserską, aktorską i dekoracyj-
ną — z okazji 25-lecia śmierci St. Wy-
spiańskiego. Sztuką przeznaczoną na
konkurs jest wspaniałe arcydzieło St.
Wyspiańskiego — „Zygmunt August",
którego premjera przewidziana jest w
przyszłym tygodniu.

—Koncert na zagrożoną Bazylikę

odbędzie się dnia 3 grudnia, ogodzinie

2z-tej, w Małej Sali Miejskiej, przyulicy

Końskiej 3. Koło Pań przy Komitecie

ratowania Bazyliki zaprasza nań wszyst-

kich Wilnian. Łaskawy udział przy-

rzekli: pp. Piotrowiczowa, Święcicka,
Wyrwicz, Jodko i Ledochowska.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 28 listopada.

11.40: Przegląd prasy polskiej. 15.00:

Słynni skrzypkowie (płyty): 15.25: Słu-

chowisko dla dzieci: „Szkatułka babuni”

15.55: Muzyka rosyjska (płyty). 16.25;

Lekcja francuskiego. 16.40: „Symbolika i

skuteczność „Wyzwolenia” odczyt

18.00: Koncert solistów. 19.00: „Pomorze

i Prusy Wschod. przed 100 laty“ — od-

czyt litewski. 19.15: Kom. sportowy.

19.30: „Na widnokręgu”. 20.00: Operetka

„Książę Mancy” -— Fr. Lehara, 22.00:

Skrzynka techn. 22.15: „Cześć praachom

i prochów potędze” — słuchowisko na

dzień 28 listopada, w 25-tą rocznicę zgo-

nu Wyspiańskiego. 22.35: Muzyka tan.

23,00 Muz. tan.
Wtorek, dnia 29 listopada 1932 r.

11.40: Przegl. pras. polsk. Kom. me-

teor. Czas. 15.00: Muzyka współczesna

(płyty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom.

Aeroklubu Wil. 15.35: „Wśród książek”.

 

15.50: Koncert dla młodzieży > (płyty).

16.25: „Zarys ustroju szkolnictwa” — od-

czyt. 16.40: „Lelewel“ — odczyt. 17.00:

Koncert. 18.00: Rozwiązanie konkursu p.

Kta zgadł zakończenie słuchowiska”.

18.10: Muzyka lekka. 19.00: „O powsta-

niu listopadowem“ — odczyt litewski.

19.15: Pogadanka radjotechn. 19.30; „No-

wa literatura w nowej Polsce" — dysku-

sja. 20.00: Godzina życzeń (płyty). 20.45:

Wiad. sportowe. 20.55: Koncert. 22.00:

Pogad. muzyczna. 22.15: Muzyka lekka.

22.55: Kom. meteor. 23.00: Muzyka tane-

czna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Pogrzeb Wyspiańskiego.

Dla uczczenia 25 rocznicy zgonu Sta-

nisława Wyspiańskiego przygotowała ra-

djo stacja wileńska na poniedziałek 28

bm. godz. 22,15 oryginalne słuchowisko

p. t. „Noc listopadowa" 1907 roku”. Jest

to zradjofonizowany przez p. Wł. Arci-

mowicza i poprzedzony jegowstępem fra

gment z powieści St. Lacka „Wyspiań-

ski". Rzecz dzieje się w Krakowie 1907

r. w dniu pogrzebu Poety. Z okna domu

patrzą na kondukt żałobny, idący na

Skałkę, bohaterowie Cervantesa: Don

Kiszot, Dulcynea i Sancho Pansa, dzieląc

się uwagami na temat przeżywaneśo mo

mentu.

w najgłośn. arcydziele gen]alnego

razem z innemi b. posłami Hro-
mady Rak-Michajłowskim, Woło-
szynem, Miotłą i Bursewiczem
zostali przedterminowo zwolnieni
z więzienia.  Rak-Michajłowski,
Wołoszyn, Miotła i Bursewicz
wkrótce potem uciekli do Sowie-
tów, gdzie odwdzięczyli się za
przedterminowe zwolnienie urzą-
dzeniem w całym szeregu miast
Z.S. 5. К. cyklu wieców, na
których opisywali „faszystowski
biały terror w Polsce przeciwko
gnębionym masom białoruskim”.

Taraszkiewicz jednak z jakichś
powodów razem z b. posłami
Hromady do Sowietów nie wyje-
chał, lecz udał się przez Gdańsk
do Berlina.

Krążyły w W lnie pogłoski, że
podobno miał zamiar zrobić pro-
pozycję Niemcom, zorganizowa-
nia na ziemiach białoruskich za-
konspirowanej rewolucyjnej akcji,
podubnej do tej, którą prowa-
dziła wówczas przy pomocy
Niemców w Małopolsce wschod-
niej U O. W. na czele z pułko-
wnikiem Konowalcem.

Czy podobne pertraktacje Ta-
raszkiewicza z Niemcami dopro-
wadziły do jakiegoś wyniku czy
pie, a tem nic konkretnego nie
wiadomo. Wiadomo tylko, że, wra-
cając z Niemiec w niemieckim
tranzytowym, wagonie, Taraszkie-
wicz został aresztowany w Tcze-
wie przez komisarza P.P.p. Skal-
skiego, który osobiście znał Ta-
raszkiewicza—i poznał go jakkol-
wiek Taraszkiewicz udawał kupca
niemieckiego.

Prasa białoruska wileńska na-
razie nic nie mówi o rozpoczy-
nejącym się dziś procesie. Jedy-
nie tylko „Białoruska Krynica”,
ceraz nowe białoruskie pismo w
Wilnie „Szlach” zamieściły krót-
kie notatki o tem, że wdn 28XI
r. b. ma być proces b. przywód:
cy Hromady Taraszkiewicza. Na-
tomiast w związku z procesem
Taraszkiewicza wys'ąpila nietyl-
ko prasa bialorusko-sowiecke, za-
mieszczając portret Taraszkiewi-
cza, lecz sam Centralny Komitet
K.P.Z.B (Komunistycznej Partji
Zachodniej B ałorusi |) W Nr. 254
z dn. 14-XI r. b. mińska „Zwie:
zda” zamieszcza uchwałę Central-
nego Komitetu K. P. Z B, wktó-
rej Centralay Komitet protestuje
przec'wko nowej rozprawie sądo-
wej nad Taraszkiewiczem i na-
wołuje również do protestów bia-
łoruskich włościan i robotników.

Uchwała powyższa jest nader
ciekawa. Na ten raz centralny
komitet K. P. Z. B. już bez ża-
dnych zasłonek, wyraźnie wystę-
puje w obronie swego „towarzy-
sza” Taraszkiewicza. Przeto wszel-
kie wykręty i twierdzenia hroma-
dowców, że Hromada była biało-
ruską organizacją radykalno - na-
rodową, nie zaś komunistyczną,
upadają ostatecznie. Biorąc tak
otwarcie tow Taraszkiewicza pod
swoją obronę, Centralny Komitet
K. P. Z B. jakoby już urzędowo
stwierdza przynależność Tarasz-
kiewicza do szeregów |lll-ej Mię-
dzynarodówki.

KRONIKA POLICYJNA,
— Porzucenie głucioniemej

staruszki na szosie. W dn. 25
b. m. o godz. 22 na szosie Jero-
zolimskiej znaleziono w stanie
nieprzytomaym głuchoniemą ko-
bietę w wieku około60lat, którą
lekarz po udzieleniu pomocy od-
wiózł do szpitala Sawicz. Tożsa-
mości wyżej wymienionej osoby
narazie nie ustalono.
— Poranienie szeregowca  artylerji

przeciwlotniczej. W dniu wczorajszym
w godzinach wieczorowych przy zbiegu
ulic W. Pohulanka i Słowackiego doszło
do krwawej bójki, podczas której został
zraniony uderzeniem noża w plecy szere-
gowiec pułku artylerji przeciwlotniczej

stacjonującego na Porubanku, Henryk
Rorbach. Henryka Rorbacha przewiezio-
no do mieszkania jego rodziców, gdzie
zawezwany lekarz pogotowia ratunkowe-
go udzielił mu pierwszej pomocy. O wy-

padku powiadomiono policję, która
wszczęła dochodzenie. Sprawców pora-
nienia narazie nie zatrzymano.

 

W ojczyźnie „Pilznera'.
Miasto, w którem gotuje się piwo pilzeńskie.—Wybory
w Ameryce a piwo pilzeńskie.—Tradycja piwa. — Czy

„pilzner* popłynie do „mokrej” meryki?

(Korespondencja własna)

Pilzno, w listopadzie.
Wybory prezydenta w Sta-

nach Zjednoczonych i zwycięstwo
demokratów zaktualizowały znów
kwestję prohibicji w Ameryce
Północnej i pod wrażeniem tego
w europejskich ośrodkach browar
niczych zapanowało pewne roz-
gorączkowanie. Francuscy właści-
ciele winnic zarówno jak czecho-
słowaccy producenci piwa mają
nadzieję, że Ameryka wkrótce
stanie się „mokrą'”, że wzmoże się
wywóz napojów alkoholowych z
Europy do Ameryki północnej a
lemsamem przezwycięžony zosta-
nie kryzys, jaki dotknął francuski
Champagne i czechosłowackie
Pilzno.

Francuskie wino szampańskie
i czechosłowackie piwo pilzeńskie
— to napoje sławy światowej. Oba
te napoje mają za sobą wielką,
wspaniałą tradycję. Jakość piwa
pilzeńskiego zależna jest nietylko
od sposobu gotowania, ale zara-
zem od szeregu lokalnych warun-
ków: wody, jakiej używa się do
wyrobu piwa, piwnic, w jakich u-
kłada się piwo, no i oczywiście
od składu chemicznego. Dlatego
žeden surogat „pilznera“ chociaž-
by był wykonany jaknajściślej
według odpowiedniej recepty nie

Mki TDKGIS

Otwarcie Klubu

Towarzysko-Sportowego Prawników.
Przy ulicy Dąbrowskiego 10

odbyło się uroczyste otwarcie lo:
kalu Klubu Tow. - Sportowego
Prawników. W dniu otwarcia
Klubu zgromadziło się sporo osób
ze świata sądowego.

Zadaniem nowopowstałego klu-
bu jest zbl żenie na gruncie to-
warzyskim sądowników interasu-
jących się sportem.

Obok życia towarzyskiego
członkowie klubu ;uprawiać będą
dla własnej przyjemności sport,
a więc starsze społeczeństwo bę-
dzie miało możność w swoim
gronie zbliżyć się bezpośrednio
do sportu.

Uroczystość otwarcia rozpo-
częła się przemówieniem ks. kap.
Butkiewicza, który podkreślił w
swoim przemówieniu społeczne
znaczenie powstałej organizacji i
życząc jej pomyślnego rozwoju,
poświęcił lokal.

Następnie zabrał głos prezes
Klubu p. sędzia Matusewicz, za-
znaczejąc wyraźnie, że celem klu-
bu jest zbliżenie towarzyskie
prawników wileńskich, którzy do-
tychczas nie mieli żadnej organi-
zacji, na terenie, której mogli-
by Spędzać wolne chwile od
zajęć.

Następnie gospodarze licznie
zgromadzonych gości przyjmowali
czarną kawą.

Tańce trwały do samego rana.
Ze swej strony pozwalamy so-

bie na tem miejscu złożyć ser-
deczne życzenia pomyślnego roz-
woju nowej placówce towarzysko-
sportowej.

— Wykrycie potajemnej gorzelni. W
dniu wczorajszym wywiadowcy wydziału
śledczego wykryli potajemną gorzelnię,
która mieściła się w zabudowaniach mie-
szkańca wsi Widawciszki gminy rzeszań
skiej Wacława Sienkiewicza. Sienkiewicz
prowadził produkcję samogonu na więk
szą skalę zaopatrując w wyroby podmiej
skie szynki.

Aparat gorzelniczy skonfiskowano.
Sienkiewicza aresztowano.

WYPADKI
— Z łazienki do... szpitala. W ubie-

głą sobotę wieczorem pogotowie ratun-
kowe zowezwane zostało do łaźni Ag-
resta, gdzie uległ ciężkiemu wypadkowi
40-letni Kowalewski Leon (Antokolska
9). Wszedł on do napełnionej wrzątkiem
wanny skutkiem czego odniósł poważne
poparzenia całego ciała .

Poszwankowanego odwiozło
wie ratunkowe do szpitala św.

ogoto-
akóba.

 

Zred. urzędnik, b. stu-
dent prosi bardzo o

może równać się oryginalowi, wy-
robionemu w Pilznie w starym
browarze miejskim.

Browar mieszczański w Pilznie
jest po Zakładach Szkody, zna*
nych również na całym świecie,
największem przedsiębiorstwem w
tem mieście. Kryzys, jakim do-
tknięte zostały zakłady Szkody,
które zmuszone były z 22.000
pracowników zwolnić z pracy
15.000, temsamem dał się we zna*
ki browarowi, który również mu-
siał przystąpić do redukcji pra-
cowników, chociaż nie w znacznej
mierze, gdyż w browarze nie
przystąpiono do racjonalizacji pro
dukcji, ale pozostano przy pro-
dukcji rękodzielniczej, Trzeba
zaznaczyć, że praca w browarze
jest dziedziczna i przechodzi z
ojca na syna.

Osobliwością browaru pilzeń-
skiego są jego piwnice. Wzdłuż
skalnych ścian na żelaznych kon-
strukcjach stoją wielkie beczki.
Jest ich 6 i pół tysiąca. W, nich
znajduje się piwo cztery miesiące,
zanim zostaje wywożone. Po u-
pływie tego czasu z beczek tych
napełnia się naczynia, małe becz-
ki, których w obiegu jest około
300.000.

Piwnice wykute w podziem-
nych skałach piaskowcowych —
to prawdziwy labirynt. Dziewięć-
dziesiąt sześć oddziałów łączą
dwa główne korytarze. W piwni-
cach zwisają stalaktyty wapien-
ne, co dodaje więcej oryginalności,
Dziennie natoczy się tu 12.000
beczek piwa.

Na powierzchni znajdują się
warzelnie, niektóre bardzo stare,
inne nowoczesne. Jest ich tu 14,
a w każdej gotuje się 200 hekto-
litrów w dwu lub trzech godzi-
nach. Dopóki nie było aparatów
służących do mieszania cieczy w

kotłach, mieszano ją drewnianemi
wiosłami. Przy pracy tej robotni-
cy cały dzień śpiewali.

Ogólna produkcja piwa skon-
centrowana jest w wielkich bro-
warach, a dla nich kwestja eks-
portu ma wielkie znaczenie. O-
becnie powstała fata morgana
mokrej Ameryki. Czy jednak nie
jest to tylko ułuda, że już
wkrótce otworzą się bramy Sta-
nów Zjednoczonych dla piwa pil-
zeńskiego? W Pilznie wiedzą, że
w najlepszym wypadku wywożo-
noby do Ameryki 15.000 hekto-
litrów, W porównaniu do ogólnej

produkcji, cyfra ta jest nadzwy*
czaj znikoma. Mała jest jednak w
Pilznie nadzieja, że wywóz piwa
do Ameryki wzmógłby się tak,
by miało to wpływ na ogólny stan
zatrudnienia. Trzeba sobie bo-
wiem uzmysłowić, że jeżeli znie-
siona zostanie w Ameryce prohi-
bicja, to Ameryka nałoży olbrzy-
mie cła na piwo zagraniczne,
gdyż Amerykanie w ten sposób
będą chronić własne browarnic-
wo.

Pomimo to jednak w Pilznie z
radością powitano zwycięstwo
demokratów, którzy gotują się do
zniesienia prohibicji. W Pilznie
nie lubią „suchych“.  Jakžeby
mieli ich lubić, kiedy niszczą ich
przemysł. Dlatego też Pilzno wy*
słało powitalny telegram mokre-
mu Rooseveltowi, którego zwy*
cięztwo stało się faktem.
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