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4 STANISŁAW KODŹ

Stron 160.
Do nabycia we wszystkich księgarniach

oraz w Fdministracji „Dziennika Wileńskiego".

Ib A овноннн ООННИННИНИЙР
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Rok jubileuszowy.
CITTA DEL VATICANO (Pat).

Odpowiadając na życzenia, składa
nia przez Kardynała — Sekretarza
Stanu w imieniu Świętego Kolle-
gium, Papież wygłosił przemówie-
nie, w którem zapowiedział, że w

roku przyszłym jako w roku jubi-
leuszowym od dnia 2 IV. 1933 do
dnia 2 IV. 1934 odbędą się obcho-
dy, związane z 1.900 rocznicą
śmierci Chrystusa,

Spór Hoovera z Rooseveliem w sprawie
długów,

LONDYN (Pat). Spór między

Hooverem a Rooseveitem co do
taktyki w kwestji długów wywo-

łuje ostre komentarze prasy an-

"gielskiej pod adresem obydwu pre

zydentów. Powszechne przewidy-

wania prasy idą w tym kierunku,

że nie należy spodziewać się w

kwestji długów żadnego posunięcia

przed 4 marca. „Times“ radzi by
Hoover podjął się szczegółowego

badania całokształtu sprawy, przez

co Roosevelt będąc w kontakcie z

rzeczoznawcami uzyskałby w о-

kresie 10 tygodni poprzedzających

objęcie władzy przez niego dosta-

teczną znajomość przedmiotu tak,

że odrazu po czwartym marca mógł

podjąć odpowiednią inicjatywę bez

straty czasu na badanie faktów.

Z Waszyngtonu z otoczenia
Hoovera donoszą, iż Hoover deli-
nitywnie zrzekł się wszelkiej ini-

cjatywy, uważa on bowiem propo-

zycję Roosevelta co do współdzia-

łania za niewystarczające, z dru-

giej jednak strony doszły wiado-

mości, że Norman Davis, który po
wrócił z Europy, ma odgrywać rolę

pośrednika między Hooverem a

Rooseveltem.

WASZYNGTON (Pat). Po dość
długiej konferencji z prezydentem
Hooverem i sekretarzem stanu Sti

msonem na temat konferencji eko-
nomicznej i rozbrojeniowej Nor-
man Davis wyjechał do Albany,
gdzie zobaczy się z Rooseveltem,

poczem wróci do Waszyngtonu ce

lem prowadzenia dalszych rozmów
w Białym domu.

Panuje tu pogląd, że spotykania

Ameryka udzieliła
Р LONDYN (Pat.)— Z Ameryki
donoszą, że rząd waszyngtoński
udzielił Grecji przedłużenia mo-
ratorjum Hoovera na dalsze dwa

„lata. Aczkolwiek suma, jaka

Złoto dla
PARYŻ (Pat.) Wczoraj zała-

dowano w Cherburgu na statek
Albert Ballin 198 skrzyń złota
przedstawiających wartość 127

te umożliwą przygotowanie nowe-

śo sposobu poruszenia zagadnie-
nia długów. Prezydent Hoover wy
jeżdża na 10 dni do wód południo-
wych.

PARYŻ (Pat.) Dzienniki uwa-
żnie śledzą przebieg kontrowersji
pomiędzy Hooverem a Roosevel-
tem w sprawie długów, wyrażając
prżytem przekonanie, że do chwi-
li objęcia władzy przez Roosevel-
ta nie zajdzie nic stanowczego jak
również w kwestji ogólnego uregu
lowania długów europejskich. Pi-
sma podkreślają, że pomiędzy A-
meryką dzisiejszą a Ameryką ju-
trzejszą zachodzi wielka różnica
zapatrywań. Wyrażana jest na-
dzieja, że dojście do władzy Roose
velta rozpocznie nową erę. Stając
ściśle na gruncie głosowania izby
deputowanych, pisma aprobują u-
siłowania rządu Paul Boncoura
kontynuowania rokowań celem u-
sunięcia nieporozumienia między
Paryżem a Wlaszyngtonem. Opinja
francuska zadowołona jest z tego,
iż Waszyngton zrozumiał że gło-
sowanie izby deputowanych nie o-
znacza odmowy spłacania długów,
a świadczy jedynie o pragnieniu o-
statecznego uregulowania sprawy
długów, opartem na przyjaźni obu

narodów z uwzględnieniem słusz-
nych interesów, Zdaniem „Excel-
sior”', byłoby rzeczą najbardziej po
żałowania godną, śdyby ta dobra
atmosfera zakłócona została takie-
mi faktami jak wyłączenie od ro-
kowań narodów, które nie doko-
nały spłaty w dniu 15 grudnia,

moratorjum Grecji.
wchodzi w grę, jest bardzo małe,
to jeanak w Londynie uważają,
że w Waszyngtonie zaczyna po-
woli przejawiać się zrozumienie
dla sytuacji państw europejskich

Ameryki.
miljonów franków francuskich,
przeznaczonyyh dla Stanów Zje
dnoczonych.

Niemcy żądają milicji.
BERLIN (Pat.) Były minister

Reichswehry Groener zamieszcza
w „Volkszeitung” artykuł, poświę-

cony zagadnieniom konferencji

rozbrojeniowej, w którym m. i.

oświadcza: Centrum zagadnienia

pacyfikacji świata jest nie tyle
kwestja rozbrojenia, ile raczej
sprawa zrównania zbrojeń. W o-
becnej sytuacji wojskowej Nie-
miec dla wystarczającej ocheny

granic nieodzownem jest utwo
rzenie milicji zwłaszcza na wscho
dzie. Nie wystarczy jednak с-
przeć milicję na debrewolncį
službie echotniczej obywateli, nic
zbędnem jest ustawowe stwier
dzenie, że każdy Niemiec w okrc-
ślenym wieku obowiązany jestco.
służby w milicji. Jako wzór Gro
ener stawia milicję szwajcarską,
stojącą na wysokim poziomie.

Żydowsko-arabskie Imperjum.
(Jerozolima—Kap.) W  tutej-

szych kołach politycznych wiel-
kie zainteresowanie wywołała

książka Kadmi Kohena, propagu-
jąca całkiem nowe rozwiązanie

kwestji żydowskiej. Pisarz ten jest
zdania, że dzisiejszemu sjonizmo-
wi grozi zarówno ze strony eko-

nomicznej jak i politycznej cał-
kowity krach. Kohen przedstawia
projekt, mogący uratować sytua-
cję żydów w Palestynie: Żydzi i
Arabowie jako pochodzenia se-
mickiego są braćmi i powinni
rozpecząć współpracę celem u-
tworzenia własnego państwa. Pań-
stwo to nie może się ograniczyć
tylko Palestyną, ale powinno ob-
ąc ró wnież i Syrję, [ransjordan-

ję, Irak oraz Półwysep Mrabski.
Dzięki temu planowi około 15
miljonów Izraelitów będzie mo-
gło powrócić do swych dawnych
biblijnych krajów. Nie powinno
się, pisze Kohen, mówić o ży-
dach i Arabach, jako o dwóch
różnych narodowościach, lecz
tylko o Semitach, jako o całości,
łączącej te dwa narody. Wszyscy
żydzi powinni włożyć obecnie nie-
tylko całą swoją energję i wpły-
wy, ale i bogactwa w zrealizo-
wanie powyższej idei.

Zamieszczając powyższą wia-
domość, wyrażamy powątpiewa-
nie, czy aby Frabowie na takiej
kombinacji „semickiej” wyszliby
dobrze,
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ROKOWANIA HANDLOWE.
WIEDEN (Pat) Ma zebraniu

zjednoczenia posłów chrześcijań-
sko-spełecznych kanclerz Doll-
fuss wygłosił mowę, w której
oświadczył, że rokowania han-
dlowe, toczące się między FAustrją
a Polską, Niemcami, Czechosło-
wacją i Francją znajdują się
przed sfinalizowaniem. Dzięki tej
akcji w austrjackiej polityce han-
dlowej zaprowadzony będzie sy-
stem preferencyjny, co wpłynie

na polepszenie się sytuacji Au-
strji na terenie międzynarodowej
polityki handlowej. Omawiając
ubiegły rok kanclerz zaznaczył,
że układ londyński w sprawie
Austrjackiego Zakładu Kredyto-
wego jest w przededniu zawarcia.
Punkty, ustalone w Londynie,
będą z małemi poprawkami uło-
żone w formie umowy, a przed
ostateczną decyzją rząd złoży
sprawozdanie komisji głównej.

Majątki redziny carskiej.
CZĘSTOCHOWA (Pat) Sąd

Okręgowy pod przewodnicwtem sę
dziego Swiakowskiego rozpozna-
wał sprawę hr. Brassowej morga-
prawa trwała od godz. 10 rano do
Mikołaja II, Wielkim Księciu Mi-
chale Aleksandrowiczu o przyzna-
nie jej tytułu własności do mają-
tków jej męża położonych w pow.
Częstochowskim. Wartość powódz
twa sięgała 15 miljonów zł. Roz-
prawa trwałaa od godz 10 rano do

12 w nocy. Przedstawiciele Proku
ratorji Generalnej domagali się od-
dalenia skargi, wychodząc z zało-
żenia, że artykuł 12 Traktatu Rys-
kiego wyraźnie mówi o przejęciu
przez Skarb Państwa majątków ro
dziny cesarskiej. O godz. 12 w no-
cy sąd ogłosił wyrok oddalający
pretensje hr. Brassowej i zasądził
od niej opłaty sądowe w wysoko-
ści 6757 zł.

Ped sąd doraźny,
WARSZAWA (Pat.) Jak dono-

szą pisme, w wyniku dochodze-
nia w sprawie napadów rabunke-
wych na sklepy w dzielnicy za-
chodniej miasta, zatrzym nych
przy rozbijaniu sklepów Mrona

Diehtmana i Joska Derfnera pro-
kuratura przekazała sądowi do-
raźnemu. Dwaj inni pochwyceni
onegdaj Abram Wekstein i Izaak
Stein odpowiadać będą przed
sądem zwykłym.

 

Kongres komunistów
WIEDEN (Kap. tel. wł.) —

W przeddzień podpisania paktu
o nieagresji z Rosją sowiecką,
w Wiedniu odbył się kengres
komunistów polskich. Po zanali-
zowaniu stosunków wewnętrznych
w Polsce i po sprawozdaniu z
działalności partji komanistycznej,
powzięte uchwały, wzywające
obydwa edłamy partji komuni-
stycznej (stalinowców i trochi-

Zamach
BIAŁOGRÓG (Pat).  Ubiegłej

nocy pewien osobnik położył bom-
bę na torze kolejowym linji Guev-
gueli — Skmowica. Wybuch uszko
dził tor tylko nieznacznie, zama-
chowiec zaś, nie zdążywszy usunąć

polskich wóWiedniu.
stów) do wytworzenia wspólnego
frontu w walce z „burżuazją”
polską, do wywoływania strajków
i stosowania metod rewolucyj-
nych. Jednocześnie zalecono czu-
wać nad powstrzymaniem Polski
ed wszelkich kroków zaczepnych
przeciwko Rosji sowieckiej.

Na zebraniu kemunistów pol-
skies byli obecni przedstawiciele
międzynarodówki moskiewskiej.

się w porę, został siłą wybuchu

zabity.
Ubrany był w mundur komitad

żów bułgarskich, miał przy sobie
bombę zapasową.

Wybuch w kopalni.
LONDYN (Pat.) W miejscowo-

ści Moweaqua w stanie Illinois w
Ameryce nastąpił przed 48 godzi-
nami wybuch w kopalni węgla. 54
górników uległo zasypaniu. Dotych

czas wydobyto 14 trupów. 42 gór-

ników pozostaje przeszło od 48 go

dzin zasypanych. Mała jest nadzie-

ja odkopania ich żywych.

Proces Dunikowskiego.
PARYŻ (Pat). W drugim dniu

procesu Dunikowskiego panowała
na sali, przepełnionej publiczno-
šcią, atmosfera naprężonej cieka-
wości. Na wstępie obrońca oskar-
żonego wyraził żal, że nie pozwo-
lono przedstawionemu przez niego
ekspertowi widzieć się z Dunikow
skim w celu dokonania doświadcze
nia. Sąd zadecydował, że ekspert
przybędzie w przyszły piątek, zło-
ży przed sądem przysięgę, a nastę
pnie uzyska zezwolenie na rozmo-
wę z Dunikowskim.

i Nastąpiło badanie świadków.
Pierwszy zeznawał inżynier Oren-
śo, przedstawiciel Towarzystwa
„Finindus”', stwierdzając, że był o-
becny przy doświadczeniach oskar
żonego i nigdy nie stwierdził jakich
kolwiek machinacyj oszukańczych.
Na podstawie przeprowadzonej a-
nalizy inżynier Orengo skłonił To
warzystwo „Finindus” do finanso-
wania wynalazku Dunikowskiego.
Gdy jednak późniejsze doświadcze.
nia stale się przeciągały, Duni-
kowski zaś nie dopełniał zobowią-
zań, Towarzystwo powzięło podej
rzenie, iż padło ofiarą oszustwa.

Tu Dunikowski wtrąca, że
wprawdzie zawarł umowę z Towa-

Misjonarze polscy
do Chin.

(KRAKOW — Kap. tel. wł. 23-
XII). W pierwszych dniach sty-
cznia wyrusza ze Stradomia czwar-
ta grupa księży misjonarzy do
Polskiej Misji w Chinach.

Tym razem pod przewodnie”
twem ks. prof. Czekaja z Nowej
Wsi jedzie sześciu kapfanów, świę«
conych w grudniu b. r. \

 

rzystwem, łecz z zastrzeżeniami.

Obrońca Dunikowskiego zarzu- ,

ca ekspertowi Guillet, że jest on

zainteresowany finansowo w roz-

maitych Towarzystwach wydoby-

wania złota.

Guillet powołuje się na innych
rzeczoznawców, których orzecze-
nia były zgodne z orzeczeniem
przez niego wydanem.

Po 10-minutowej przerwie ze-

znawał jubiler nicejski Medecin,
który, finansował próby Dunikow-
skiego.

Świadek Gufanti, detektyw pry
watny, stwierdza, że widział z o-
kna budynku, mieszczącego się na
przeciwko Szkoły Centralnej, jak

dyrektor Guillet wszedł do sali

Towarzystwa na 3 piętrze i pomi-

mo, że maszyny Dunikowskiego by
ły zaopatrzone w pieczęcie, pró-
bował funkcjonowania ich.

Guillet oświadcza, że szczegółu

tego sobie nie przypomina, jednak

możliwe jest, że wszedł do sali po
jakieś instrumenty.

Zeznania dalszych świadków
nie wnoszą nic nowego. Przewód

sądowy odroczono do 30 grudnia.

05:AOWWOTEEZEZKSE 0 REEOARAJRIE

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-
ratorom zamiejscowym, którzy
zalegają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-

mać przesyłanie pisma z dniem

į 1 Stycznia.
AETKO OST ENIT AS |

  
Klęska sanacji

W wyborach do sejmika'po-
wiatowego w Tezewie canacja
poniosła klęskę, uzyskując na ©-
gólną liczbę 24 mandatów»tylko

1 miejsce. Pozostałe mandaty
przypadły opezycji, przyczem li-

sty narodowe zdobyły 11 miejsc.

e 4 mim: tm —

zagranicą 8 zł.

— ——-—

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową 7. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za więrsz milim. przed tekstem i w tekscie (6 lamowe) 35 gr., za

tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy
gr. Ogłoszenia

być przez Administrację dowolnie zmienianedruku mo
Ronto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

© prasy.
Niepewność jutra.

Przeglądamy numery świątecz-

ne pism.
Jak zwykle wiele bajek i le-

gend. Bardzo wiele wspomnień z

lat poprzedzających odzyskanie

niepodległości, lub z pierwszych

lat budownictwa odiodzonej Oj-

czyzny.

Jakiś smętek przebija przez

wszystkie artykuły świąteczne.
Skąd ten nastrój?
Może najtrafniej odpowiada na

to pytanie cytata z artykułu świą-
tecznego „ABC“:

„Piętnaste Boże Narodzenie w od-
zyskanej niepodległości, nie nastraja we-

soło. Świeci gwiazdka nadzieją, bo któż-

by się jej wyzbył, ale w mroku. Świat jest

skłopotany i skłopotana Polska.

Prawdopodobnie w pierwsze po zakoń-

czeniu wojny światowej Boże Narodze-

nie, w r. 1918, nikt sobie nie wyobrażał,

że w piętnaste, w r. 1932, będzie rozpa-

miętywał taki właśnie bieg zdarzeń. |

Piętnastolecie bolszewizmu w Rosji.

Dziesięciolecie faszyzmu w Italji. Przej-

ście z konstytucyjnego królestwaw dy-

ktaturę i z dyktatury w rewolucyjną re-

publikę, w Hiszpanii. Siedmiolecie prze-

wrotu politycznego w Polsce. Złamanie

kręgosłupa konstytucji weimarskiej i rzą

dy dyktatury wojskowej w Niemczech.

Zawierucha wojenna lub początek zawie
ruchy wojennej na Dalekim Wschodzie.

Zarazem czwarty rok bez-

przykładnego załamania gospodar-

czego. o
„Jak długo jeszcze? W pierwszym

roku przepowiadano, że już drugi będzie

dobry, a teraz przestano wyczekiwać
końca.

Skurczenie obrotów. Zamykanie war

sztatów. Nieopłacalność. Niewypłacal-

ność. Miljony bezrobotnych. Niedobory

budżetów. Utykanie zobowiązań pienię-

žnych.“

A u nas,gospodarczo słabych,
co oprócz tego?

„Skrzecząca bieda. Wysprzedawanie

się za bezcen. Powiew powrotu w pier-

wotność. 2

I przedewszystkiem niepewność ju-

tra.“

Ta niepewność jutra jest naj-

groźniejszym objawer: kryzysu, =

u nas jedną z najważniejszych jego

przyczyn.

Sztuczny entuzjazm.
W takich warunkach nie dziwi

nas nastrój smutku i zwątpienia i

rozproszy go sztuczny entuzjazm,

który usiłuje wykrzesać lejb organ

dzisiejszych władców „Gazeta

Polska”, która na przestrzeni dwu

stu przeszło wierszy artykułu

wstępnego dowodzi, wspominając

Boże Narodzenie z 1918 roku, że
„Mimo całej radości z odzyskania

wolnej Polski, ludzie, którzy siadali do

stołu wigilijnego w grudniu 1918r. mo-

gli mieć w sercach ciężar głębokiej tro-

ski i niepokoju.
Smutne było pierwsze w niepodle-

głej Polsce Boże Narodzenie. Z trwogą
w sercach zasiadali przy wigilijnym sto-
le biesiadnicy.“

Wszystko to urzędówka pp.

„pulkownikėw“ wypisuje poto, by

w końcu spróbować nastroić swych

czytelników na nuty bardziej

optymistyczne,
„W dzisiejszej ciężkiej walce o przy

szłość państwa nie opieramy się już na
ruinach, jak w roku 1918, lecz na wido-
cznym w każdej dziedzinie dorobku, Kie
ruje nami ta sama nieugięta wola, pod
której przewodem opanowaliśmy wszyst
kie trudności owej najcięższej w dzie-
jach Odrodzonej Polski zimy. I dlatego
— z tą samą, co wówczas wiarą patrząc
w przyszłość, większe mamy dzisiaj po-
czucie mocy i pewności osłatecznego zwy
cięstwa,“ i

Brzmi to jakoś nieszczerze, bo
trudno o szczerość tam, gdzie
przedstawienie stanu faktycznego
jest conajmniej jednostronne.

Bo wprawdzie. w 1918 roku
mieliśmy ruiny, ale ruiny pookupa-
cyjne i powojenne, ale mieliśmy
wiarę w przyszłość, wiarę w ludzi
i entuzjazm szczery i młody. Dziś
widzimy także ruiny, ale ruiny
„wyrobu krajowego” — pomajo-
wego.

No, a entuzjazm i wiara nie
zrodzą się przy dźwiękach oklepa-
nej piosenki niemieckich błękit-
nych husarów.

Gdzie konia kują..
Najkapitalniejsi są w okresie

świąt nasi (i nie nasi także socja-

liści.
Niby w Boga nie wierzą, świąt

chrześcijańskich nie uznają, a jed-
nak gdy Boże Narodzenie nadcho-
dzi, nietylko do fabryk i biur nie
idą, ale, a jakże, artykuły świą-
teczne piszą.
Co oni mają tu do powiedzenia?
Taki „wolnomyślicie!'', dla któ-

rego religja, to opjum, przypomina

w czasie świąt przysłowiową żabę,

co nogę nadstawia, gdy kowal koń
skie kopyto w podkowę zaopatru-
je.

Tak właśnie wygląda świątecz-
ny artykuł w „Robotniku“, aczkol-

wiek zatytułowany „W noc wogi-
ITA

: „Stoimy u rozstajnych dróg Historju..

Stary świat umiera, znacząc drogę swego

upadku krzywdą ludzką, wyrosłą ponad

wszelką miarę, prawdziwym odmętem nę

dzy, rozpaczy i łez, anarchją we wszel-

kich stosunkach i we wszelkich dziedzi-

nach.
Trzeba stworzyć świat nowy. Trze-

ba stworzyć go własnym wysiłkiem, wła-

sną ofiarą, własną świadomą wolą. Je-

steśmy wszyscy odpowiedzialni za swój

los i za los pokoleń następnych. Każda

klasa, każdy naród, każdy człowiek —

sami dźwigają własne swoje dzieje.

Po szeregu frazesów na temat:

„socjalizm to przyszłosć! to wol-

ność” „Robotnik” końszy tak:

„Nie życzymy więc nikomu „weso-

łych świąt”. Jakież mogą być „święta

wesołe” dla trzydziestu miljonów bezro-

botnych „zarejestrowanych' ojców ro-

dzin na świecie? Ale czerwonechorą wie

socjalistyczne, ale proporce Polski Nie-

dległej wołają do nas wszystkich w noc

wigilijną: В 5

Odwagi! Odwagi! Odwagi!

Ale co to ma wspólnego z%,no-

cą wigilijną”.

 

Co przyniesie nam rok 1933?
według wróżki francuskiej będzie... lepiej!

Znana wróżka paryska, pani

Fraya, stawia dość pomyślny ho-

roskop nadchodzącemu roko-

wi 1933.
Zrodzony w niedzielę, pod

wpływami Saturna, nadchodzący

rok przedstawia się z początku

niezbyt obiecujące. Złe jednak

wpływy Saturna nie przetrwają

nawet pierwszych dwu miesięcy,

poczem w Europie zachodniej

i środkowej sytuacja zacznie na-

bierać ksztaliėw coraz pomyšs!-

niejszych
W pierwszej połowie tego roku

nie należy spodziewać się zbyt

wielkich zmian politycznych w Eu-

ropie zachodniej, w Niemczech na

tomiast ustąpienie Hindenburgai

walki o spadek po nim stanowić

będą nutę dominującą, zwłaszcza

w drugiej połowie roku.

Ważniejsze jednak od tych zda

rzeń politycznych będą postępy,

osiągnięte przez medycynę i tech-

nikę, Lekarzowi angielskiemu przy

padnie w udziale odkryć środek *

przeciwko chorobie raka i uwolnić

w ten sposób ludzkość od tej

* strasznej plagi. Lekarz ten zastrzy

knie sobie zarazek raka, aby do-

wieść, że środek przeciwko niego,

jest skuteczny.

Inną sensacją będzie w kwie-

tniu francuski lot do stratostery,

przewyższający znacznie lot prof.

Piccarda, w Niemczech zaś wyna-

leziony będzie samolot, mogący

wzbijać się pionowo w powietrze

i zapewniający zupełne bezpieczeń

stwo lotnikom.
Pod koniec wreszcie roku Ame

ryka zadziwi świat nowym wyna-

lazkiem w dziedzinie «lektryczno-

ści. >

O wojnach i rewolucjach wiesz

czka paryska jakoś nie wspomina,

i to więc już należy uważać za ob

jaw pomyślny, o ile, naturalnie,

kto wierzy w tego rodzaju przepo

wiednie.

SRSKEIRA Z TO 6 IIS

(ttromne skale.
Na zebraniu klubu BB. po o-

statniem posiedzeniu Sejmu przed

ferjami świątecznemi przemawiał

prezes Sławek, który—jak już do-

nosiła prasa—nawoływał do kon-

tynuowania „czystki w _ myśl

słynnego okólnika z września.

Czego jedmak prasa nie zano-

towała, to że przemówiła także

posłanka Moraczewska, domaga-

ąc się, aby akcja usuwania nie-

ožądanych żywiołów toczyła się

nietylko u dołu BB, lecz także

u góry.

Na to prezes Sławek odpo-
wiedział, że u góry często spoty-

ka się z obustronnemi oskarże-

=

niami i dlatego akcja „czystki” u -

góry jest znacznie trudniejsza.

Dobre znać pojęcie ma o so-
bie „góra” BB!

ое

 



 

Kapryśna zima nie chce w ża-
den sposób do nas w tym roku
zawitać.

Dwa już razy wylewano šli-
zgawkę, ale nic z tego, bo ciepłe
podmuchy wiatru zniszczyły cien-
ką skorupę lodowej tafli, która

| nie wiadomo na jak diugo znikła,
a tyle mieliśmy planów i zamia-
rów na święta. Zima spłatała
więc nam przykrego figla.

Zanim jednak słupek rtęci о-
| padnie niżej zera i pójdziemy na
| ślizgawkę, zastanówmy się nad
i szeregiem aktualnych spraw, któ-
| re bezpośrednio wiążą się z sezo-

nem sportów zimowych.
| Sądząc z minionego sezonu, w
' tym roku, a mówiąc ściślej tej

zimy będziemy mieli jeszcze wię-
| kszą frekwencję na ślizgawce.

Trzeba jeszcze nadto pamiętać,
że jakoby młodzież szkolna ma
wyjątkowo tak długie ferje zimo-

|. we, by mogła w całej pełni zapo-
znać się ze sportami. To też
frekwencja na lodzie powinna być

— — zdwojona i dlatego właśnie trze-

_ _ ba koniecznie pomyśleć już teraz
i o pewnych urozmaiceniach w cza-

sie sezonu.
Stanowczo zamało jest tego, że

ktoś nauczy się utrzymywać rów-
nowagę na lodzie i jakoś tam bę-

dzie się posuwał. rzeba mło-

|. dzieży ślizgającej się dać odrazu
" dobrych instruktorów, którzy za-

znajomiliby ją z bogatym reper-
tuarem figur łyżwiarskich.

Czekać, zanim dziecko wy-

rośnie, by dopiero potem jako do-

rosłego kawalera uczyć, jest błę-

dną metodą. Niech w danym wy-
padku przyjdzie nam z pomocą

zagranica. Tam odrazu maleństwo

zapoznaje się z prawidłowem wy-

konywaniem estetycznych  ru-

chów, które z biegiem czasu po-

zwalają wykonać nieraz trudne
figury.

Zwrócenie uwagi na szkolenie

"_ młodzieży jest zasadniczym celem
sportowych opiekunów

Najlepsi mistrzowie łyżew re-

krututją się z młodzieży. Wszyst-

kie, znane nam dobrze, głośne na-

zwiska fenomenów łyżwiarstwa

|| rozpoczęły swoją karjerę od dzie-

| ciństwa i teraz również mają oni

3 ' przeważnie po kilkanaście lat.
Dziecko potrzebuje zatem spe-

__ cjalnej opieki i z daleko większą

łatwością nauczy się ono odrazu,

niż potem, gdy się zmanjeruje.
> Muuczyuie SPOTLÓWYy iusi ju

|, nak mieė pelne kwal:fikacje nie-
__ tylko sportowe, ale i pedago-
“| giczne. 3
| Z nastaniem więc zimy staraj-
> my się zwrócić uwagę na dzieci,

nadając im sportowy kierunek.
Przesądem jest, że na ślizgaw-

kę trzeba dzieci ciepło ubierać.
Okutany dzieciak nie może często
zupełnie się poruszyć i dlatego

| właśnie marznie, a potem choruje.
_ Zanim więc dzieci wybiorą się na

ślizgawkę, trzeba na jednej z kon-
ferencyj z rodzicami omówić

_ wszystkie te kwestje, zapewniając
| należytą im opiekę.
i Lekcje dzieci odbywać się mu-

szą na specjalnym lodzie, gdzieś
' z boku ślizgawki, by tam można

‚ — było spokojnie pierwsze stawiać
“| kroki.
& Łyżwiarstwo obok narciarstwa
iz jest bardzo zdrowym sportem, a
“ przewyžsza narciarstwo tem, že

jest tańsze i ślizgać się można
| 0 każdej porze dnia. Ma jednak

łyżwiarstwo w stosunku do nar-
'ciarstwa poważne minusy. Jest
sportem mniej indywidualnym.

Nie daje tyle wrażeń, jak chociaż-
by w wycieczce narciarskiej. Sło-

    

w.

 

| wem, zamknięta ślizgawka nie

może przeciwstawić się bezgra-

Ep nicznym przestrzenicm  narciar-

skich tras, nie mówiąc już o sko-   

| kach.
ю Uczmy więc jeździć i na ły-

'_ żwach i na nartach.
Przechodząc teraz do umiejącej

| już jeździć na łyżwachmłodzieży,
trzeba i tutaj mieć pewien pro-

| gram. Potrzebny znów jest in-

2 struktor, ktėrego brak w Wilnie
się odczuwa.

В Wśród młodzieży zawsze są

zwolennicy wyścigów, to też za-

lecałoby się przynajmniej raz w
Wilnie zrobić zawody na szyb-

kość, bo te wieczne popisy ły-

žwiarskie z udziałem wiecznie

tych samych zawodników mogą

"wreszcie znudzić i koniec będzie

taki, że zmniejszy się zaintereso-
wanie tym sportem. Póki więc

| czas, należy obmyślec program

pracy.
į Dužo w danym wypadku može,

a nawet musi zrobić, uważając za

M swój obowiązek Wileńskie Towa-

- rzystwo Łyżwiarskie.
= Uważam, że wylewanie włas-

| nej ślizgawki na malutkim, nie-

| równym do tego placyku mija się

| z celem pracy T. Ł, które

/ powinno w swe ręce wziąć całe

życie sportu łyżwiarskiego Wilna,

nie poprzestając na szkoleniu kil-

ku pań i panów.
Trzeba wreszcie na te rzeczy

nieco szerzej patrzeć, a jeżeli jest

| ku temu stworzona organizacja,

to niech ona coś robi, bo prakty-
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ka wykazuje,” że brak środków
staje się tylko wymówką leni-
wych.

Ślizgawkom naszym trzeba na-
dać przyzwoity wygląd i niema

sensu zalewać wodą male pla-

cyki obok wielkiej i niewyzyska-

nej całkowicie ślizgawki w Parku

Sportowym. Osobiste ambicje
muszą ustąpić, a wszystko da się

zawsze zgodnie omówić i za-
łatwić.

Czekać więc będziemy na wy-

ścigi łyżwiarskie z jednej strony,

a z drugiej na organizowanie po-
pisów łyżwiarskich.

Trzeciem zagadnieniem do

omówienia jest kwestja hokeja.

W roku ubiegłym z przyjem-

nością oglądaliśmy ciekawą wal-

kę szkolnych drużyn hokejowych,

które walczyły 0 mistrzostwo

szkół średnich. Zapewne w tym

sezonie ujrzymy jeszcze więcej

DZIERNIK MILERSMI

Na ślizgawkach wileńskich.
Na lodowej i śnieżnej posadzkach. zespołów, co przyczyn: się znacz-

nie do zwiększenia zainteresowa-
nia zawodami, a będzie wyrazem
popularności krążka hokejowego
wśród młodzieży szkolnej.

Mistrzem szkół jest Szkoła
Handlowa. Poziom drużyny jest
w stosunku do najlepszych graczy
klubowych niski. Uczniowie po-
winni więc starać się dorównać
swoim kolegom z klubów sporto-
wych, by po skończeniu szkoły
zasilić szeregi i najlepszych gra-
czy wileńskich.

Co święto musi być koniecznie
jakiś mecz hokejowy. Niech to
będzie mecz rezerwowych zespo-
łów, ale niech on będzie, bo do-
piero wtedy zacznie u nas podno-
sić poziom sportowy.

Byłoby bardzo dobrze, gdyby
reprezentacja szkół wileńskich
nawiązała kontakt z Warszawą
i rozegrała niezmiernie ciekawe
spotkanie. Można pomyśleć rów-
nież o jakiejś nagrodzie prze-

chodniej na ten cel, by nawiązać
stały kontakt sportowy.

A teraz słów parę o naszych
reprezentaniach, o kiubowcach.

Niestety, tutaj mamy obraz
wręcz dwrotny. Jeżeli w szkołach
jest sporo łyżwiarzy, to w klubach
nie widzimy ich wcale, a co naj-
smutniejsze, że łyżwiarstwo klu-
bowe tak jakby nie istniało. Ma-
my tylko W. T. Ł. i na tem ko-
niec. Jak na Wilno, to chyba nie-
co zamało. Nic też dziwnego, że
wyniki sportowe znajdują się u
nas na opłakanym poziomie. Tłu-
maczyć to należy z jednej strony
niedołężnością W. T. Ł., a z dru-
giej brakiem klubów, a tem sa-
mem brakiem rywalizacji, - ale
przez przeszło 10 lat można chy-
ba było coś zrobić. Gdzie jest
i jak wygląda bilans pracy spor-
towej W. T. Ł.?

Celem ożywienia ruchu ły-
żwiarskiego, w tym już roku po-
winny koniecznie być przeprowa-

dzone poważnie mistrzostwa Wil-
na. Może w tej sprawie coś po-
wie nam również W. T. Ł., albo
P. Z. Ł, który winien działalno-
ścią W. T. Ł. zainteresować się
bliżej, nadając mu bardziej spor-
towy kierunek.

Z hokejem wileńskim jest i
dobrze i źle. Forma drużyny
Ogniska uzależniona jest od ka-
prysów zimy. Nie mogła ona bez
żadnego treningu jechać na tur-
niej do Zakopanego, ale. gdyby
mawet był u nas mróz, to Ognisko
nie miałoby z kim trenować, bo
w chwili obecnej nie posiada po-
ważnego przeciwnika i partnera.
A szkoda, bo gracze Ogniska za-
liczają się do najlepszych ho-
keistów Polski. Wystarczy wy-
mienić obu Godlewskich, by móc
sądzić o walorach drużyny.

Tragedją hokeju wileńskiego
jest właśnie kolosalna różnica po-
ziomu gry Ogniska z poziomem
wszystkich pozostałych drużyn

szkolnych, czy też klubowych.
Można więc śmiało mówić, że

w Wilnie jest tylko jedna druży-
na „Ognisko '. W danym wypad-
ku cofnęliśmy się, bo przed kilku
laty mistrzostwa Wilna rozegry-
wane były z udziałem czterech
zespołów. Jest to skutek bezpla-
nowej pracy i formowanie klubów
na rozkaz, które teraz po zni-
knięciu wodza rozpadły się.

O sezonie hokejowym narazie
nic powiedzieć nie można. Ognis-
ko pertraktuje niemal ze wszyst-
kiemi klubami Polski, a nawet
wysłało propozycję na Łotwę, ce-
lem rozegrania meczu w Rydze.

Zapewne Ognisko weźmie u-
dział w kilku turniejach krajo-
wych. Może ktoś przyjedzie do
nas, a najlepsi nasi gracze znajdą
się niewątpliwie w reprezentacyj-
nej drużynie Polski, która weźmie
udział w mistrzostwach Europy,
mających się odbyć w lutym
w Pradze. Ja. Nie.

iiiii iii iiiii

Wilnianie trenują w Zakopanem.
Staraniem najlepszego klubu

sportowego Wilna „Ogniska” w Za-

kopanem od dwóch już tygodni

znajdują się najlepsi narciarze wi-

łeńscy, którzy tam trenują.

Zamieszczamy otrzymany od

mistrza Wilna, Jerzego Hermanowi-

cza, nadesłany z Zakopaneja +

Zakopane, grudzień.

Mamy już zimę, lecz nie mamy
śniegu, więc słusznie uwaga
wszystkich sportowcow skupiła
się na polskich Tatrach, gdzie za-
zwyczaj bywają najpewniejsze wa
runki do uprawiania narciarstwa.

Toteż jako ten „wybraniec”,

podziwiający obecnie piękno gór

Polskich, spieszę podzielić się
wrażeniami ze sportowcami Wilna

ichoć w odrobinie wynagrodzić

te krzywdy, jakie sprawia spóź-

niona zima na Wileńszczyźnie.

Śniegu w Zakopanem jest b.

mało, lecz narciarzom i tego wy-

starczy, bo czyż można być wy-

brednym, gdy się przez tyle mie-

sięcy „pościło*. Więc choć jest

twardo i niewygodnie padać, to

jednak na Lipkach, Wilczniku i

pod Reglami uwija się moc nar-

ciarzy. Słychać śmiech, radosne

nawoływania i wesołe okrzyki!

Co chwila któryś z narciarzy od-

rywa się od krawędzi pagórka lub

skraju lasu i mknie po pochyłości

rozpromieniony, szczęśliwy, koń-

czac zjazd pieknym fakmarkiem

lub efektowną christjanją. Ruch

na śniegu panuje od  wczes-

nego ranka aż do późnego wie-

czora, a w dnie pogodne (jak np.

teraz) nawet i przy blaskach księ-

życa.

Najwcześniej jednak wstają

narciarze zawodnicy i zewsząd

ścigają na miejsce zbiórki ogólnej,

by na czele z norwegiem Tomte-

rem ruszyć w teren na trening.

Tomter jest bowiem trenerem pol-

skich narciarzy zawodników i

przeprowadza z nimi specjalne

treningi przed zawodami w Inns-

brucku  organizowanemi przez

F. L S. o mistrzostwo Europy.

Tomter jest bodaj najlepszym tre

nerem z pośród tych, których do-
tąd mieliśmy w polsce, a jego pra-

ca napewno niepozwoli długo cze-

kać na wyniki — gdy tylko będzie

pomiędzy trenerem, a zawodnika-

mi współpraca. Trener jest wzo-

rem pracowitego i sumiennego

sportowca, a sposób jego pracy

jest naprawdę jakby rozwiąza-

niem zagadki i tajemnicy dotych-

czasowej hegemonji w narciar-

stwie Norwegji. Tomter jest w Za

kopanem zaledwie paię dni i prze

prowadził 4 treningi, a jednak jak

dużo już można o jego pracy po-

wiedzieć, jak dużo już wielu z

pośród zawodników skorzystało;

a Wilnianie chyba najbardziej to

odczuwają i umieją ocenić, bo

przecież tak daleko jeszcze kro-

czymy w tyle poza czołową klasą

Zakopiańską.

Każdy narciarz zawodnik mu-

si pamiętać o dwóch zasadniczych

rzeczach, które stanowią podsta-

wę racjonalnego treningu. Po

pierwsze — trenować należy jak-

najwięcej (najlepiej pomiędzy 60-

dziną 7 a 9 rano), a po drugie, że

„trenin narciarski jest spacerem,

a spacer treningiem . Pierwszy

punkt jest zrozumiały każdemu,

drugi zaś wymaga krótkiego wy-

tłumaczenia. в

Sprawnošė narciarza zawodni-

ka opiera się na wytrzymałości i

technice, a te dwa walory, decy-

dujące o wyniku w czasie zawo”

dów, przychodzą drogą stałej i

systematycznej pracy, która ma

swoje najlepsze warunki w swo-

bodnej i nienarzuconej planowości

treningu. Tę planowość należy

traktować jako umiejętnie wyzy-

skany spacer, w czasie którego

zawodnik doskonali się technicz-

nie + stając się wytrwałym. Po-

wiedzenie sobie, że np. dziś bieg-

nę „na gaz”, a jutro odpoczywam,

lub coś podobnego nie jest plano-

wością pracy narciarskiej w kie-

runku zawodniczym — co nieste-

ty utarło się wśród naszych za-

wodników.

Narciarz biegacz musi być za-
wsze w formie, bo tylko wtedy je-
go organizm potrafi zdobyć się na
maximum wysiłku bez szkody dla
zdrowia.

Żadna praca wymuszona nie

daje takiego wyniku, jak praca

chętna z uśmiechem ua ustach i
w dobrem samopoczuciu. Nie
można siebie zmuszać do trenin-
gu, traktując go jako obowiązek,
bo taki trening nie przyniesie po-
żytku, a odwrotnie, prowadzi do
większego przemęczenia fizyczne-
go i moralnego.

Niech więc każdy wileński

narciarz pamięta o tej maxymie

każdego narciarza nowego

„trening jest spacerem, space:

jest treningiem".
A teraz słów kilka o sobie.

Trenujemy w grupie najlepszych

narciarzy Polski, którzy są kandy-

datami do walki o mistrzostwo

Europy. W grupie naszej jestBro-

nek Czech, którego podziwiamy
brawurę i nadzwyczajną tech-

nikę.
Czesik Łabuć szuje się dosko-

naale. Ma on kilka sińców, ale to

nic nie szkodzi. Trener wróży mu

wielką przyszłość narciarską.

Przez cały dzień jesteśmy na śnie-

gu. Stołujemy się w naszej dawnej

restauracji koło kościoła. Miesz-

kamy u górala Matei, tuż za fa-
bryką nart Schyllego.

Przed kilku dniami doskonały

narciarz, Zbigniew Motyka, otwo-

rzył ładny sklep sportowy i robi
Bujakowi konkurencję.

Pogoda w Zakopanem jest

słoneczna i z każdym dniem coraz

więcej przybywa turystów.
Wiieczorami chodzimy na śli-

zgawkę, gdzie za kilka dni ma się

odbyć ciekawy turniej hokejowy.

W: Zakopanem będziemy praw-
_dopodobnie jeszcze do 4-go, by

przyjechać do Wilna na otwarcie
sezonu i wziąć udział w zawo-

dach.
Tymczasem za pośrednictwem

„Dziennika Wileńskiego" zasyła-
my wszystkim sportowcom Wilna
serdeczne pozdrowienia.

Jerzy Hermanowicz.

 

w całej Polsce
brak śniegu.

Zima jakoś nie przychodzi. Nie

tylko w Wilnie mamy błoto, ale

jak donoszą komunikaty, to w ca-

łej niemal Polsce brak jest śniegu.

W okresie więc Świąt B. N. zo-

stały odwołane prawie wszystkie

imprezy narciarskie.

Zakopane jest również bez śnie

gu. Trochę jest go pod reglami i

łam kręci się moc narciarzy, ale

śniegu tego na długo nie wystar-

czy.
ok jesteśmy jak długo je-

szcze będziemy musieli czekać na

upragnioną zimę.

AKTUALNY, NIEZALEŻNY
TYGOBNIK ILUSTROWANY

NIEWYCZERPANE

Dziś sanacja i drożyzna
oraz pusty trzos,

bezrobacie| golizna,
licytacy] stss,—

niewesolo, každy przyzna,
kształtuje się los,—

więc ze zmartwień aż siwizna
bieli każdy włos.

Gdy tak smutek widzę wkełe,
radę chcę wam dać;

życie trzeba brać wesoło
1.. trzeba się śmiać.

Nie pomoże, kledy gele,
jęczeć albo Ikač, —

lecz fortuny zmienne koło
irza za szprychy brać.

Grunt, — to humor i otucha,

W kąt więc troski rzuć

mieshaj szczery śmiech wybneka,

nigiy się nie smuć.

€ENA PRZEBPAŁATY:—rocznie zł. 8,—pó!

Niemcy —
Wczoraj w Lipsku odbył się

międzypaństwowy mecz piłkarski
dwóch robotniczych zespołów.

Przy 20 tysięcach widzów dru-
żyna Polska po bardzo ambitnej
walce z reprezentacją Niemiec mu
siała niestety skapitulować i zejść
z boiska pokonanną 4 : 1. р

Do przerwy wynik ustalił się
1:1. Barwom Polski bramkę zdo
był Frajman. W czasie pierwszej

EE
W. Zakopanem odbył się w pro

gramie międzynarodowego turnie-

ju hokejowego pierwszy mecz po-

między drużyną austejacką V. E.

F. a Pogonią (Lwów). Mecz wy-
grali austrjacy 3 : 1.

Jedyną bramkę dla Pogoni

Polska 4:1
połowy gry walka była równorzę-
dna i miało się wrażenie, że o zwy
cięstwie zadecyduje mała różnica
bramek, tymczasem po przerwie
lepsi technicznie Niemcy przez do
skonałego Graffa strzelili pod ko-
niec meczu trzy dalsze bramki.

Wi rozgrywkach więc o mistrzo-

stwo robotnicze Europy prowadzą
Niemcy przed Austrją, Polską i
Czechosłowacją.

Pogoń 3:1.
strzelił Sabiński.

Ponadto odbyły się również w
Krynicy dwa mecze K. T. H
Sokół (Kraków) 1 : 0, a rewanžo-
we spotkanie przyniosło Sokołowi

wynik remisowy 2 : 2.

ZRPCEKIYZRKRZNATWYANETJYYAREROARIAREP:h .OSZYRROZAKOZOEIAAACYKA

Potrzebne nam są wyniki sportowe.

Wykładnikiem poziomu ipo-
pularności sportu są wyniki uzy-

skiwane przez sportowców w licz-

nie organizowanych zawodach.

Dlatego też właśnie do tych

wyników sportowych przywiązy-
wane jest tak wielkie znaczenie.

Wystarczy przypomnieć zmaganie

się państw w igrzyskach olimpij-

skich, w których o kolejności de-

cydował każdy punkt. To też nic
dziwnego, że w krajach, dbają-

cych nietylko o propagandę, ale

również o zdrowe ustosunkowa-

nie się do wychowania fizycznego,

zwraca się wielką uwagę na sa-

mych zawodników.

Nie trzeba tylko tego źle rozu-

mieć i z mistrzów stadjonu robić

bohaterów narodów. Polityka ta

daleko nie doprowadzi, a jedynie

zdeprecjonuje sport do reszty.

Nie można jednak całkiem za-

niedbać strony reprezentacyjnej,

a biorąc pod uwagę, że społeczeń-

stwo reprezentowane jest zawsze

przez jednostki, trzeba starać się,

żeby jednostki te były rzeczywi-
ście zdolne i wyspecjalizowane,

Tak samo jest i w sporcie.

Masy zdobywają odznaki spor-

towe, ale nazewnątrz reprezen-

tują sportowcy — zawodnicy, spe-

cjaliści.
Nie można wpadać w przesadę,

zapominając o również ważnych

sprawach. Zawody sportowe mu-

szą odbywać się koniecznie, a bez

czynnika rywalizacji sport straci

swoją zasadniczą wartość.

Mówi się wciąż, że sport wi-

Jeński na szarym znajduje się koń-

cu, że ostatniemi czasy znacznie

podupadł.

Mojem zdaniem, jedną z Za-

sadniczych _ przyczyn upadku

sportu wileńskiego jest brak za-

wodów.
Dziś, gdy się mówi o sporcie,

nasuwają nam się nazwiska naj-

lepszych sportowców, naprzykład,

«ŻÓŁTA MUCHA»?
ŻRÓDŁO HUMORU I SATYRY POLITYCZNEJ

V-ty ROK WYDAWNICTWA

Jak to zrebić? „Żółta Mucha*
uczy dobrze kłuć

tych szkodników. Jej posłuchaj,

ku niej myśl swą zwróć.

Humor, dowcip tam zawarty,
ilustracje też,

śmiech, satyry, cięte ża ty

zdrowie niesą,—wierz!

Lepszem jatrem tchną jejkarty,
więc się człeku €lesz,

wszak szkodników porwą слаг!у, —

czegóż więcej chcesz?.

„Tse-Tse"* tylke grosz kosztuje,

“ opłaci się dać,

 

Tą kto zaprenumeraje,
y go na to stač),

radeść życia otrzymuje; —.
więc każdemu radź,

kto w sanacji nie gustuje,
by chciał „Tse-Tse" brać...

Irecznie zł. 4.50, kwartalnie zł. 2,50

A PRZEDPŁATA tylko do 20 stycz,
miesięcznie zł 1. ULAOWA — JūBILEUSZOW

— le zł. 5. półrecznie zł. 3, — kwartalnie zł. 1,50. miesię-

nie 938 roku OKAZSWE NAMEŻ ięnażądaniebezplatnie. €alorecz-
cznie gr. 50.
ne komplety (z roku 1931 | 1932) po

Malezność przesyłać należy na P.

OKAZOWE MUMERY wysy!
zł. 6 (sześć).

K. O Nr. konta 3,400 „Życie”.

Adres redakcji I administracji: — WARSZAWA, Wspólna 6 m. 16.

gdy mówimy o Warszawie, wy-.
mieniamy Kusocińskiego, Wala-
siewiczównę itd. To samo jest z
Poznaniem, Lwowem i Krako-
wem. W każdym z tych miast są
jednostki, które reprezentują
sport, gdy tymczasem Wilno jed-
nostek tych ma bardzo mało, a co
wyraźnie nam mówi, że sport wi-
leński jest wciąż kopciuszkiem.

Bardzo ładnie, że w ostatnich
czasach na boiskach naszych za-

częli ukazywać się starsi pano-

wie, którzy z tych czy innych

przyczyn zaczęli dopiero teraz

uprawiać sport, ale trzeba te rze-

czy ujmować krytycznie i pamię-

tać, że co innego jest sport za-

wodniczy, a co innego zdrowotny.

Tych pojęć nie można mięszać.

Sądzę, że ci szanowni panowie sa-

mi wiedzą doskonale, iż młodzież

potrafi daleko lepiej od nich wy-

konać te i owe ćwiczenia. Z dru-

Siej strony młodzież na ten zdro-

wy odruch zainteresowania się

sportem starszego społeczeństwa

musi spoglądać jako na czynnik

propagandowy i nie starać się wy-

wiązać z nimi pewnej rywalizacji.

Powtarzam jeszcze raz, że nie

można tych dwóch kierunków łą-

czyć, bo wpadniemy w błąd.

Nam potrzebne są wyniki spor-

towe, bo dopiero wtedy sportwi-

leński nabierze rozgłosu i wtedy

nikt nam nie powie, że u nas ni-

czego się nie robi, Obok więc

propagandy sportu wśród star-

szego społeczeństwa, trzeba ko-

niecznie dać możność młodzieży

do rywalizacji i do osiągnięcia

wyników, bez których sport skar-

łowacieje.
Wyniki sportowe nie mogą

być zastąpione ilością zdobytych

P.O.S., bo odznaki odznakami, a

sport sportem.
Przeto trzeba we wszystkich

gałęziach sportu wileńskiego

wprowadzić czynnik rywalizacji.

© Nieliczna kadra zawodników

zwiększy się znacznie, a przez to

samo akcje sportu wileńskiego
pójdą w górę.

Unikajmy więc beznadziejnej

śpiączki i nie cieszmy się tandetą,

albo tem, że sale nasze zapełnia-

ją się nieraz zwolennikami od-

tłuszczającej kuracji, którzy usi-

łują robić z siebie sportowców.

Sport wileński, chcąc się wy-

džwignąč, w pierwszym rzędzie

musi zwrócić uwagę na wyniki

sportowe i na zawodników, bo

dobry zawodnik jest najlepszym

czynnikiem propagandy, a mło-

dzież powinna w danym wypad-

ku mieć głos decydujący.
Dalsze więc losy sportu wileń-

skiego uzależnione są od mło-

dzieży i od organizatorów, którzy

wspólnie powinni dążyć do zdo-

bywania należnych sportowi wi-

leńskiemu praw.
Ja. Nie.

A]

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

ZYGZAKI.
WI Warszawie w lokalu I. M.

C. A. przy ul. Konopnickiej istnie-
je jedyny kryty kort tenisowy.

Szóstego stycznia w Warsza-
wie odbędzie się mecz bokserski
z Brnem. :

Łabuć w Zakopanem w zawo-
dach narciarskich na 108 startu-
jących zajął 27 miejsce.

Łyżwiarze węgierscy przyjadą
w końcu grudnia do Warszawy,
by w Dolinie Szwajcarskiej wziąć
udział w pokazach łyżwiarskich.

Włosi chcą rozegrać mecz pił-
karski z Anglją. Mecz ma się od-
być 7 maja w Rzymie.

Kisiel Andrzej z Ogniska zo-
stał wybrany na prezesa Wil.
Ork. Zw. Pin-Pongowego.

Latem 33 roku gościć będą

w Europie wybitni lekkoatleci
amerykańscy: a mianowicie
mistrz olimpijski w  dziesięcio-
boju Jim Bausch, mistrz świata
na 400 mtr. Bill Caar i specjalista
biegów średnich Gene Venzke.

Babe Dedrikson uzyskała na-
nowo prawa amatorskie, gdyż,
jak wyjaśniono, firma automobilo-
wa reklamowała nazwisko słyn-
nej lekkoatletki bez jej porozu-
mienia.

Hokejowe mistrzostwa Europy
zgromadzą w Pradze 14 drużyn
reprezentujących
państwa.

Piątego lutego mistrz Polski w
jeździe szybkiej na lodzie, Kolbar-
czyk, weźmie udział w zawodach
łyżwiarskich 0 mistrzostwo Au-
strji.

Pogoń Lwowska w 33 roku
obchodzić będzie 30-lecie swego
założenia. Z okazji jubileuszu od-
będą się we Lwowie liczne zawo-
dy sportowe o charakterze mię-
dzynarodowym.

Dziesięć tysięcy dolarów za-
proponowała Ameryka mistrzowi
świata Ballangrundowi za wzięcie
udziału w zawodach łyżwiarkich.

Tegoroczny sezon narciarski w
Wiilnie urozmaicony ma być sze-
regiem imprez, organizowanych
przez naszych kawalerzystów.

Słynny łyżwiarz fiński Thun-
berg ma zamiar odwiedzić Polskę.

Do Zakopanego ma zamiar
przyjechać berlińska łyżwiarka,
mistrzyni Zakopanego Schwarzów-
na

Włoski dziennik sportowy
„Littoriale'' drukuje dłuższą kores
pondencję o Tatrach polskichi
Karpatach, omawiając je z pun-
ktu widzenia narciarskiego.

Ignazio Ara (Hiszpania) zdobył
tytuł mistrza Europy w wadze pół-
ciężkiej. Bokser ten pokonał osta
tnio Francuza le Pesanta.

Wczorajszy mecz bokserski
-między Hasmoneją (L.), a Gwia-
zdą (W.) zakończył się zwycięst-
wem Lwowa 8 : 4. я

W. KIEWLIC i Ha
WILNO, MIEKIEWICZA 19.—Tel. 1-468   

 

  
Nonteru GIEŚCHE Sp. Mt.

Dostawa natychmiastowa w szezelnie
zaplombowanych wozach.   
   

I NTRO LIGATORNIA
AL.ZWIERZYŃSKIEGO

 

 

MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr.1244.
PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY

wykenanie staranne| ceny niskie
OTWARTA OD £-ej D 4-aj POPP

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

poszczególno —-
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Byd znakiem pipa.
Polska jest krajem rolniczym,

63,8 proc. ludności zawodowo

czynnej stancwią rolnicy, zawodo-

wo bierni stanowią 72,3 proc. o$gó-

łu ludności. Frzemysł nasz w chwi

li obecnej jest nastawiony na we-

wnętrzne rynki zbytu. Właściwie

nie tyle jest nastawiony, co winien

być. Zagraniczne rynki zbytu są

prawie niedostępne, jeżeli ekspor-

tujemy, to przeważnie produkty

rolne, natomiast importujemy

wszelkiego rodzaju wyroby prze-

mysłowe.

Dlaczego tak jest, możnaby

długo dyskutować. Niewątpliwie

nasz stosunkowo młody i słaby

przemysł z wielkim trudem może

konkurować z przemysłem krajów

silnie uprzemysłowionych, sieć na-

szych placówek handlowych jest

słabo rozwinięta, wreszcie nie u-

miemy brać się do rzeczy. To osta-

tnie trzeba sobie wyrażnie i szcze-

rze powiedzieć i zmienić. Fakt po-

zostaje faktem; opieramy się na

rolniku. Przedewszystkiem musi-

my przemysł rodzinay doprowa-

dzić do takiego stanu, aby mógł

pokryć zapotrzebowania wewnę”

trzne, to znaczy zapotrzebowania

rolnika.

Założenie takie odrazu w od-

powiedni sposób zabarwia zagad-

nienie — przemysł nasz musi wy-

twarzać takie produkty, jakich

potrzebuje wieś.
Jeżeli porównamy nasz bilans

przywozu i wywozu w ostatnich

latach, zobaczymy, że jedynie

przemysł rolny i drzewny dają

nadwyżkę wywozu nad przywo-

zem, natomiast wszystkie inne po-

zycje są ujemne, Oczywiście, jeżeli

zaczniemy badać poszczególne ga-

łęzie przemysłu, zobaczymy, że

niektóre branże wykazują bilans

dodatni, lecz nam chodzi o stan

ogólny, o zagadnienie: kto ratuje

choć w pewnej mierze bilans Pol-

ski. Okazuje się, że rolnik.

I ten właśnie rolnik jest najbar

dziej upośledzonym obywatelem

kraju. Poziom życia rolnika i ro-

botnika jest niewątpliwie podobny

lecz rolnik jest stanowczo w gor-

szem położeniu. Nie znaczy to by-

najmniej, że stan materjalnywsi

należy polepszyć kosztem sytuacji

robotnika i rzemieślnika, bo tym

ostatnim niema co odejmować od

ust, lecz organizacja zycia zbioro-

wego w Polsce musi być w pierw-

szym rzędzie nastawiona nawieś.

Poprawa stanu materjalnegowieś-

niaka jest poprawieniem stanu

materjalnego miast. Są to prawdy

tak znane, że się o nich wprost za-

pomina, lecz właśnie dlatego nale-

ży raz przejść od słów do działa-

nia.
Prócz strony handlowo-ekono-

micznej, zagadnienie wsi czy mia”

sta ma jeszcze stronę psychiczną i

higjeniczną. Nam narodowcom za-

leży nie tylko na stworzeniu pań-

stwa, któreby ekonomicznie góro-

wało nad sąsiadami, załeży nam

również na stworzeniu wewnątrz

kraju takich warunków, wktórych

możliwy jest jaknajzdrowszy i naj-

normalniejszy rozwój narodu. Nie-

wątpliwie tryb życiawieśniaka

jest zdrowszy od trybu życia ro-

botnika czy rzemieślnika, nie mó-

wimy tu ani o służbie folwarcznej,

stłoczonej w czworakach, ani o

półgłodnych przez. okrągły rok

* matorolnych właścicielach karło-

watych arstw.

Źródłem zdrowego pokolenia

narodu staną się liczne rzesze wła-

ścicieli średnich odarstw. Dla-

tego jesteśmy zwo ennikamipar-

celacji, która udostępni części

bezrolnych i małorolnych osiąśnię

cia minimalnego poziomu życia

kulturalnego i higjenicznego, która

stworzy podstawę dowychowania

zdrowych kadr narodu. ч

Dopiero po zalatwieniu tej pa-

lącejzwą nadmiar ludności

skieruje się do przemysłu, handlu

i rzemiosła. Ochrona prawna g0-

spodarstw przed rozdrobieniem,

przekraczającem minimum, będzie

właśnie tym regulatorem kierują-

cym nadmiar ludności do innych

warsztatów pracy. Kadry te znajdą

inne warunki pracy, niż obecnie—

znajdą przemysł oparty owłasną

wieś, o zamożny wewnętrzny ry-

nek zbytu. Przemysł, mający taką

podstawę, możesięgać dalej, może

dążyć do podboju ekonomicznego

innych krajów. Wątpliwą jest rze-

'czą, aby się nam odrazu udało

podbić wymagające rynki miast

zachodnio europejskich. Mimo

szumnych napisów w języku an-

gielskim czy francuskim, nasze

wyroby nie zdołają na tym terenie

pobić przemysłu angielskiego, nie-

mieckiego czy francuskiego.Nasz

teren eksportowy to nieuprzemy”

słowione kraje bliskiego wschodu,

wreszcie innych małouprzemysło-

wionych krajów.

' Potrzeby bułgarskiego, czy tu-

-reckiego wieśniaka nie wiele się

różnią od potrzeb polskiego wieś-

niaka i przemysł nastawiony na

polską wieś łatwo sprosta zapo-

 trzebowaniom wsi tureckiej. Jest

 

RUCH MŁODYCH.
stanowią koledzy: N. Siemaszko $. Sokołowski, i K. Hałaburda —Sekretarjat Redakcji' 'urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Chamstwo dusz.
Minęły już, nie tak dawno co-

prawda, czasy, kiedy w społe-

czeństwie istniał podział na t.

zw. „panów' i „chamėw“, czyli

ludzi lepiej i gorzej urodzonych,

reprezentujących krew błękitną

w rozmaitych jej odcieniach, albo

też zdeklarowanie czerwoną. Jed-

nakże słowo „cham”, oprócz ©-

kreślenia gminnego pochodzenia,

oznaczało jeszcze coś więcej; pod

jego mianem rozumiano człowie-

ka, pozbawionego kultury, zwłasz

cza towarzyskiej, swojem postę-

powaniem  kolidującego często z

ogólno-przyjętemi ludzkiemi kon-

wenansami i nakazami.

Dziś, w dobie ustroju nawskroś

demokratycznego, przekreślają-

cego wszelkie różnice stanowe,

dającego jednakie prawa obywa-

telstwa każdemu, lecz względnie

na jego pochodzenie, kiedy wstęp

do „salonėw“ umożliwiają w

pierwszym rzędzie pieniądze a

przedstawiciele świata towarzy-

skiego rekrutują się z różnych

warstw, niema już tej klasyfikacji,

stwarzającej dwa światy zupełnie

sobie obce i wrogie. Nie znaczy

to jednak, by wraz z przeobraże-

niem społecznem większości spo-

łeczeństw można było ze słowni-

ka wykreślić termin „chamstwo”,

który właśnie obecnie nabiera

właściwego znaczenia i, nawia-

sem mówiąc, trzeba go niestety

dość często używać. Wiemy jak

nasi radykali brzydzący się tem

słowem, widząc w niem przejawy

absurdalnego zacofania, czyhają-

cego na te epokowe zdobycze de-

mokracji, streszczające się w ha-

słach „równość”, „wolność”, „bra-

terstwo'. Niema żadnych chamów,

wszyscy sobie równi, wszyscy są

braćmi itd, itd. Ta kategorja ludzi

nie chce dotąd zrozumieć, że po-

jęcie chamstwa niema już nic

wspólnego z organizacją społecz-

ną i należy je ujmować ze stano-

wiska raczej psychologicznego,

dopatrując się w niem znamion

często | barbarzyūskiej matury

ludzkiej, kształtującej się na pod-

łożu fizjologicznem.

Istnieje taka teorja, że dusza

człowieka jest idealna, zbudowa-

na z samych pierwiastków dobra,

dąży nieustannie do doskonałości,

do wielkich celów, górnych idei

itp. Przejawami tych dążności są

pomniki sztuki, literatury, wielkie

czyny humanitarne, jednem sło-

wem to wszystko co zwykliśmy

nazywać wzniosłem, wielkiem i

szlachetnem. Na przeszkodzie jed-

nak do tego idealnego kształto-

wania się duszy stoi niestety na-

sze ciało, które, wymagając za-

spokojenia wszystkich jego popę-

dów, walczy, że tak powiem z

duszą i tam, gdzie nieraz ze

względów patalogicznych popędy

te są szczególnie wielkie a pier-

wiastki duchowe stosunkowo ma-

ło rozwinięte, następuje opanowa-

mie duszy przez ciało, to znaczy,

że wszystkie funkcje tej pierwszej

warunkowane są funkcjami tego

„drugiego. I teraz w zależności co

nad czem będzie panować, czy

dusza nad ciałem, czy też ciało

nad duszą — formuje się nasz, jak

go zwiemy stan moralny i du-

chowy.

Jest to teorja z gruntu fałszy-

wa, bowiem w duszy znajdują się

nietylko elementy dodatnie, jak
również 0 naszem „nieetetycz-

nem* postępowaniu nie stanowi

tylko zaspakajanie potrzeb cie-

lesnych.

Zastanówmy się teraz nad tem,
co mamy rozumieć pod pojęciem
chamstwa. Skonkretyzowanie te-
go pojęcia jest bardzo trudne, z
powodu jego, że tak powiem,
płynności, z tego zahaczania o
różne płaszczyzny, z których
trzeba wyodrębnić wyraźnie tą,
na której można było oprzeć tak
dowolnie interpretowane zjawi-
sko. Nikt dotąd nie oświetlił jas-
no tego jakiegoś dziwnego stanu,
nie podszedł do niego ze stanowi-
ska naukowego i tylko często da-
je się słyszeć narzekanie „o jakie
dziś chamstwo panuje na świe-
cie“, a nie zdaje się sobie sprawy,
czem też właściwie w samej rze-
czy jest to określenie. Przecież
chamem nie nazywamy ani oszu-
sta, złodzieja, lub bandyty
przeciwnie ta kategorja ludzi by-
wa nieraz bardzo wytworna, do-
skonale ułożona, odpowiadająca
wszystkim wymogom świata kul-
turalnego — nazywamy ich po-
prostu przestępcami, których po-

stępowanie koliduje z kodeksem
karnym. Ktoś w takim razie po-
wie, że wobec tego cham będzie

ten, kto stoi w sprzeczności z ko-

deksem honorowym, i w tym jed-

nak wypadku można dać tylko
połowiczną odpowiedź, bo jednak

ani kodeks karny, ani honorowy
zasadniczo nie prowadzi nas do
tego pojęcia, gdyż przecież nieraz
człowiek jakiś nie przekracza
przepisów ani jednego, ani drugie-
go a mimo to chamem, w tem
właściwem tego słowa znaczeniu,
jest.

Czy bowiem istotą chamstwa

jest takie a nie inne postępowa-
nie? Nie, ono jest tylko zawsze
taką formą jego, dającą się przy-
kro odczuć otoczeniu, ale nie sta-
nowi jego kwintesencji. Istoty tej
należy się. dopatrywać tylko w
psychologji człowieka, tak trudnej
do całkowitego zgłębienia.

Nie zamierzam bynajmniej kre-

ślić jakiegoś studjum  psycholo-

gicznego — na to nie pozwala ani

charakter artykułu dziennikar-
skiego, ani też cel, o jaki mi cho-

dzi; pragnę tylko w paru słowach
zdefinjować najbardziej uderzają-

ce przejawy tego wstrętnego zja-

wiska. Prawie wszyscy ludzie u-

ważają za największą obelgę

przyrównanie ich do zwierzęcia,

ja natomiast uważam, że w pew-

nych wypadkach takie właśnie
porównanie winno być dla nich

tylko korzystne, wobec faktu, że
nieraz nie zasługują na miano о-
wego zwierzęcia, częstokroć od

nich „etyczniejszego”. Wszystkie

tak dla nas straszne czyny roz-

maitych drapieżnych bestji są

tylko wykonywane pod wpływem
fizjologicznych dążeń, a więc w

pierwszym rzędzie głodu. Wilk
porywa owcę i dusi ją poto tylko,
by ją zjeść, bo jest głodny, i ten
głód, stosownie do prawa natury,

musi zaspokoić, ale po nasyceniu

się nie będzie się już rzucał na in-

ne zwierzęta, bo jeżeli robi, to

tylko z konieczności, a nie z „nie-

nawiści'. Samiec walczy z sam-

cem o samicę, na śmierć i życie,

bo go zmusza do tego popęd płcio-

wy, który również według prawa
natury musi zaspokoić. Jak wi-

dać więc „bestjalstwo” zwierząt
jest zupełnie zrozumiałe i wypły-

wa tylko jedynie z praw przyro-
dy. A czy, jak głosi wspomniana
przezemnie teorja, człowiek staje

się bestją tylko też dla tego, że
musi zaspokoić swoje popędy?
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to droga, którą kroczył przemysł

niemiecki w walce z angielskim

przemysłem, dziś my musimy

wkroczyć na tę drogę.

Lecz nigdy nie wolno zapomi-

mać, że naszą podstawą jest polska

wieś, że naszem dążeniem raczej
winno być podniesienie poziomu

egzystencji większości Polaków-

chłopów, niż stworzenie przez eks-

port pomyślnej atmosfery do bo-

gacenia się mniejszości handlowo-
przemysłowych przedsiębiorców.

Nie jesteśmy przeciwnikami tej

czy innej klasy, rzutkość i ener”

gja zawsze przynosiły, przynoszą i

będą przynosić zysk w każdym

ustroju, takie jest prawo życia —

prawo silniejszego, ale wszystko

winno mieć granice. Przekroczenie

tych granic prowadzi do rozbicia

narodu na wyzyskiwaczy 1:wyzy”

skiwanych, osłabianaród, solidar-

ną gromadę dzieli na zwalczające

się odłamy i dlatego jest szkodli-

we. :

Krzywda, która się obecnie

dzieje rolnikowi, robotnikowi i rze

mieślnikowi nie można zwalač na

kryzys. A

Kryzys nie powstaje niezależnie

od człowieka, jak trzęsienie ziemi

czy nieurodzaj, jest to wada w or-

ganizacji. życia zbiorowego i na-

prawa jego leży w zakresie możli-

wości. °
Dla tego narzekający na kryzys,

zwalający na niegoleka zjwła-

sne błędy i czekający biernie po-

prawy sytuacji — zasługują jedy-

nie na potępienie. Przełamanie

kryzysu należy do kierowników i

organizatorów życia zbiorowego, a

organizatorami życia zbiorowego

są ci, co mają odwagę wziąć to za-

danie na siebie. Gdy jedni kierow-

nicy nie umieją czy nie chcą spro-

stać zadaniu, wcześniej czy później

przychodzą inni.

Zagadnienie naszego kryzysu
to zagadnienie wsi w pierwszym
rzędzie, naprawa kryzysu to zada-
nie nasze, inteligencji.

Ale jeżeli zamiast podchodzić
do tego zadania rzetelnie, będzie-
my myśleli jedynie o przeszwarco-
waniu się przez życie za pomocą

dostania się na jakąś p ę, je-
żeli będziemy powiększali kadry i

tak potwornie, jak nasze możliwo-

ści, rozrośniętej biurokracji, jeżeli

będziemy jeszcze bardziej obcią-
żali nadmiernie obciążonego wieś-

niaka, rzemieślnika, przemysłow-
ca, robotnika i kupca — nie speł-

nimy roli organizatorów i na na-
sze miejsce przyjdą inni. Będą oni
może mniej wykwalifikowani, mo-
że jeszcze bardziej rozprzęgną i
zrujnują życie zbiorowe, jak to

iś ma miejsce w Rosji, ale za ich
winy będziemy również i my od-
powiedzialni, gdyż nie zdołaliśmy.
w swoim czasie spełnić swojego
zadania — nie zdołaliśmy scemen-
tować narodu za pomocą silnego i
zdrowego _ ustroju gospodarczo-

społecznego.
Hałaburda.
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Nie, jest stokroć gorszą bestją, bo
staje się nią nie pod wływem
praw natury, lecz tylko z podłości
i wyrafinowania swej duszy. I tu
właśnie zawiera się kwintencja
chamstwa. Wprawdzie  bestja
ludzka nie koniecznie musi zabi-
jać, ale swojem ustosunkowaniem
się do życia i otoczenia, swoistem
pojmowaniem tego życia, ogólnem
nastawieniem psychicznem staje
się czemś odrażającen:, ohydnem.
Według mnie, cham jest czemś
najgorszem, co się tyczy duchowej
strony człowieka.

Jego panowenie tak silnie za-
korzenione w dzsiejszych  społe-
czeństwach znajduje swój wyraz
w obyczajach, upodob»niach i po-
glądach; weźmy pewien odłam
obecnej literatury, sztuki — wszę-
dzie uderzy nas wulgarność i roz-
wydrzenie dostosowanie do smaku
większej części publiczności. Ten
swoisty wyraz duszy iudzkiej, po-
zbawionej jakiejkolwiek subtel-
ności, przesiąkniętej jedynie miaz-
matem gruboskórnego zmaterjali-
zowania, niezdolnej zupełnie do
odczuwania rzeczy wznioślejszych
i idealniejszych, zawierającej w
sobie pierwiastki wyrafinowania i
chytrości z jednocześnie posunię-
tą aż do niebywałej skrajności, si-
łą woli w kwestjach mających na
widoku korzyści osobiste, to 0-
braz duszy chamskiej, smutny
obraz człowieka, obleczonego w
skórę ohydy i wstrętu. Człowiek
taki rozumie tylko sobie właści-
wemi kategorjami—stwarza świa-
topogląd nie poddany wcale ob-
jektywnej krytyce, odpowiadający
zresztą najbardziej jego naturze.
W ramach kultury, o ile ją ma na-
rzuconą, czuje się bardzo źle i w
wypadkach, kiedy trzeba wyka-
zać panowanie nad swemi nerwa-
mi, popędami — wyłamuje się ze
sztucznych nakazów i ujawnia
w prawdziwej formie rozhukane-
go, dzikiego stworzenia. Wykazu-
je niepodzielnie prawo pięści czyli
siły, stosowane pod rozmaitemi
postaciami, bo nie może pojąć, jak
nie pokonać słabszego, kiedy ten
nie jest zdolny mu się przeciw-
stawić?

Tu tkwi ten pierwotny odruch,
zakrzewiony w charakterze tego
człowieka, nadający piętno całe-
mu postępowaniu, Wszędzie z
pięściami, z iokciamni, by wszyst-

ko zniszczyć, stratować, byle tyl-

ko dopiąć swego celu, zawięrają-
cego osobiste korzyści. Czyni to
z niebywałem zacięciem a postę-
powanie takie zwie się „cham-
skim, twardym uporem”, ja to na-
zywam ordynarnem brutajstwem.

Osobiste korzyści na cku po-
zbawiają właśnie chama zdolności

objektywnego ujmowania całego

szeregu zjawisk. Z nienawiścią

odnosi się do wszystkiego, co ma

nad nim przewagę czy to fizycz-

ną, czy materjalią (duchowej nie

pojmie), pod wpływem tej przewa-
$i stanie się siewolnikiem, pozor-
nie uległym i oddanym, ale gdy
nadejdzie okazja wyswobodzenia
się z pod niej, staje się okrutnym

w stosunku do tego, który Ppo-
przednio nad nim górował, i z ja*
kimż faktycznem „mści* się nad

nim. Brak jakichkolwiek hamul-
ców duchowych, któreby były

zdolne utrzymać go w równowa-
dze obcowania z ludźmi, roz-

wydrza go i dopiero „zastosowa-
nie bata* może go wdrożyć w kar

by przyzwoitości. ь
Pojęcie chamstwa ma bardzo

dużo stycznych z pojęciem etyki. ,

Ujawnia się to chociażby w zaob- $

serwowanem zjawisku, że jeżeli

cham czegoś złego nie robi, to

tylko dlateog, że się boi. Jest
wiecznym malkontentem, żądają-

cym wszystkiego dla siebie, wza-
mian starając się nic nie dać.

Zawsze uważa, że jemu wszystko

należy, i co jest charakterystycz-
ne, że im się jemu więcej daje,

tem więcej pożąda, nie okazując

za to żadnej wdzięczności, Można

to twierdzenie poprzeć faktem,

najbardziej jaskrawym, ilustrują

cym _psychologje, omawianych

przezemnie ludzi. Pewien dzie-

dzic rozdał chłopom wszystkie
swoje dobra, sobie zostawiając

tylko tyle ile mu było potrzeba

do prowadzenia niezbędnej egzy-

stencji. Kradnący jednak nadal z

jego własności chłopi, zapytani,

dlaczego to czynią, odpowiedzieli,
że wszak pan jeszcze sobie zosta-

wił ziemię. Ktoś może mi na to

odpowiedzieć, że tak robi lud nie-

oświecony, nie znający zasad e-

tycznych. Nie, to jest właśnie na-
tura chamska, której nie zwalczy
ani żadne wykształcenie, ani żad-
ne wyrobienie towarzyskie, w

pewnych wypadkach jeszcze po-

magające swojem  wyrafinowa-

niem do takiego postępowania.

Na to, aby wyplenić chamstwo

duszy potrzebna jest kultura wie-

lu pokoleń, kształtująca ducha

ludzkiego na wytwór szlachet-

ności j subtelności. Trzeba odróż-

nić moc działania od ordynarnej

siły w przechodzeniu przez życie.

I dlatego wielka powinna być

rola inteligencji duchowej, mają-

cej urabiać charakter całego na-
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WYCHOWANIE KARODOWE.
W artykule p. t, „Jednostka a

masa' omówiłem zagadnienie wza
jemnego wpływu, jaki zachodzi
między jednostką a społeczeń-
stwem.

Obecnie pragnę się nieco za-
trzymać nad wychowaniem jed-
nostki i społeczeństwa.

Czynię to z przeświadczenia,

że żaden ustrój życia zbiorowego

nie prowadzi do polepszenia sto-

sunków, dopóki społeczeństwo na-

sze nie będzie się składało z jedno

stek o naprawdę silnych charakte-

rach — dopóki etyka jednostek nie

będzie na wysokimpoziomie.

Przekonanie swoje w tym

względzie opieram na faktach z

historji. >
Grecja starożytna runęła, gdy

zaczęła się w niej szerzyć zgnilizna
moralna.

Potężny niegdyś Rzym upadł,
kiedy zmaterjalizowało się w nim
życie, a miejsce surowych żołnier-
skich obyczajów zajęła rozpusta,
zbytek i chęć użycia.

Upadek Polski spowodowany
został spodleniem jednostek szla-
checkich. Przysłowie „jedz, piji
popuszczaj pasa”, przekupstwa i
„targowica“ więcej się przyczyniły
do rozbiorów Polski, nież niedoma
gania ustrojowe i agresywność ów-
czesnych naszych sąsiadów.

Sądzę, że przykładów wystar-
czy. „Ask

Oczywistą jest rzeczą, że nie
należy negować form ustrojowych,
ale same formy, to „śmach, gdzie
niema Boga”. (Słowacki).

Starannie obmyślana konstytu-
cja musi dążyć do podniesienia e-
tyki i umysłowości jednostek i w
ramach tego dopiero może urzą-
dzić względnie najbardziej spra-
wiedliwe stosunki społeczne.

Jednym z zasadniczych czyn-
ników, wymierzających destruk-
cyjny wływ na jednostkę i społe-
czeństwo, jest światopogląd ma-
terjalistyczny, dążący do wyplenie
nia z dusz jednostek wszelkiego
idealizmu.

Konsekwencje jego streszczają
się w walce klas i dezorganizacji
społecznej.

I dłatego trudno jest wyobrazić
sobie marksietę i patrjotę w jednej
osobie, Zresztą Karol Mharks, du-
chowy ojciec materjalistów, wy*
raźnie zaprzecza istnieniu oj-
czyzny.

Sądzę, że postąpię zgodnie z
rzeczywistością, jeżeli zawkalifi-
kuję marksizm i mitość ojczyzny,
jako dwa przeciwległe bieguny.

Ojczyzna nie jest czemś tylko
materjalnem, np. ziemią i jej pio-
dami, składa się na nią minóstwo
pierwiastków duchowych, jak tra-
dycja, język, wiara etc.

Nie chcemy być bolszewikazni
nietylko dlatego, że zniekształciło-
by się wówczas życie gospodarcze
naszego narodu ale głównie dlate-
go, że bolszewizm zatruwa życie
duchowe jednostek i narodu, ni-
szczy „arkę przymierza między
dawnemi a młodszzmi laty” —
niszczy to, co stanowi prawdziwy
postęp ludzkości.

fo też wychowanie społeczeń-
stwa musimy opszeć na innych za-
sadach.

Twierdzenie marksistów, że lu-
dzie w postępowaniu swojem kie-
rują się jedynie najnižszemi in-
stynktami jest niesłuszne, w isto-

cie bowiem są ludzie, którzy czer-
pią bodźce do swej działalności z

; wyższych pobudek.
Nikt nie zaprzeczy istnienia lu-

dzi umiejących ująć w karby swoje
instynkty, a postępowaniem swo-
jem realizować ideę miłości bliź-
niego.

Ta ostatnia kategorja ludzi jest
szczególnie pożyteczną w życiu
narodu, stanowi ostoję przeciwko
czynnikom rozkładowym.

To też powstaje konieczność

wychowywania w społeczeństwie

jednostek o silnym charakterze,

zdolnym przeciwstawić się dzikim

instynktom chciwości i nienawiści,

wogóle wszelkiemu złu, umieją-

cych bez obłudy” spojrzeć w rze-

czywistość i odpowiednio do tego

postępować.
Przykładów zgubności postę-

powania według niskich instyn-
któw mamy dużo.

Krakowscy przywódcy nasze-

Łe ——————————
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rodu. Niestety, jest jej bardzo

mało i to prędko się zużywającej,

której luki pragną wypełnić

„Świeżemi siłami”. Zanim się jed-

nak te świeże siły dopuści do
swego środowiska, trzeba je
przedtem urobić, przeselekcjono-

wać, pracować nad niemi dużo,
dużo, by uczynić z nich kruszce

szlachetny, a nie fałszywy ka-
mień. Praca ta niełatwa, ale ko-
nieczna, bo straszne jest cham-

stwo dusz.
Sławomir Sokołowski.

 

 

$o życia politycznego w czasie
wielkiej wojny i część społeczeń-
stwa będąca pod wpływem socja-
listów w postępowaniu swojem
kierowała się jedynie ślepą niena-
wiścią ku Rosji i nic też dziwnego
że działalność ich była sprzeczną
z interesem naszego narodu.

I dopiero ci politycy, którz
potrafili wykształcić za skoczka
ry przez rzetelne przemyśleniei
wczucie się w dzieje naszego na-
rodu, zdołali pracować na drodze,
która prowadziła do niepodległo-
ści.

; Ludzie ci nie negowali istnienia
pierwiastków duchowych w naro-
dzie,

Niepodległość więc Polski ma-
my nie dlatego że istniały Legjo-
ny, walczące przeciw Rosji, ale dla
tego, że nastąpiło odrodzenie wię-

kszości naszego społeczeństwa w
imię ideałów narodowych.

Z doświadczenia niedawno mi-
nionego okresu powinniśmy całą
mocą korzystać, by pielęgnować
w naszem społeczeństwie naprąw-
dę cenne pierwiastki.

Negatywnie ujmując to zagad-
nienie, stwierdzić należy koniecz-
ność usunięcia wszelkich destruk-
cyjnie działających wpływów na
życie jednostek i na kształtowanie
się ich poglądów.

Rzecz oczywista, że chodzi tu-
taj w znacznym stopniu o zatamo-
wanie wpływu żydowstwa, jako
głównego rozsadnika marksizmu i
temu podobnego niedowiarstwa.

Powłóre należy dążyć do sta-
rannego wychowania spoleczef-
stwa. By były naprawdę silne,
patrjotyczne charaktery, trzeba
wychowanie jednostek oprzeć na
trwałych pierwiastkach.

Takim trwałym fundamentem
jest idea chrześcijańsko-narodowa
(nie kult jednostki, jak się naszej
sanacji zdaje).

Gdy większość jednostek na-
szego narodu będzie wychowana
w duchu zasad Chrystusowych,
śdy będzie świadoma celów swe-
go narodu — państwo nasze stanie
na mocnej podstawie. A

Bo kto wczuje się w dorobek
kulturalny naszego narodu i bę-
dzie nosił w sercu swem głęboką
wiarę w Boga, ten napewno bę-
dzie patrjotą, zdolnym do najwię- 2
kszych poświęceń za Polskę.
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znajdą artykuły odżywcze
światowej sławy
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krępa i zaniedbąza, me uałroniu wieś,
Objąła pochylone chaty zsiekształconym

pierścieniem.

Skryła się wśród wąwozu,
by mniej znany, a twardy zywot samotnie

в wieść.
Wryła się fandamentem do starej ziemicy,
Przywarła do jej piersi.
Zjednała się na zawsze, wiedząc, że jak

matczyne,
choć szrstkie — najłaskawsze.
I żyje na jej łonie przez pracę, troski,

trud.
Walczy do upadłego o każdy skrawek,

piędź.

Zakochana, wpatrzona w ogorzały lud,

w stare dęby i sosnową żerdź...
I stoi tak zazdrosna o chleba krom.
Kąpie się wiosną w słońcu.

Odrodzeniem brzmi.
Łka trelami słowika,
Sypie sadów kwiatem. *
Brzemienna pelnym klosem, chelpi się

uina latem.

Napełnia stodół rzędy.
Sarka, że jej za mało.

A gdy jesień nadejdzie senna w ciągłej
szarudze,

Patrzy kędy zagonów kartolli długie

grzędy.
Nie ustaje w trudzie, о
Jeno grzebie się w ziemi, zanim nie zbie-

rze jej darów do ostatka.

Wreszcie zmęczona pracą cichnie wolno,
jak pole

wyczerpane,

gołe,

rozciągnięte w bezruchu,

I jak ono czasami się wzdryga.

Odezwie się miarowym :tukiem cepów
w stodole,

Porykiem wracających z pustej łąki trzód.

Zahuczy młocarniami.
Zastyga...

A gdy śnieg ją okryje bezpiecznym
kożuchem,

dźwięczy dzwonków odgłosem |||

I wre w karnawale weselem po weselu.

Kipi życiem wytrwała, niestrudzona.,

Pamiętając o dziatwie,
istnienie widzi w jednym celu:
oddać ziemi swą duszę, ramiona.

Watal    



KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

W dalszym- ciągu przeważnie
pogoda pechmurna i mglista.
Temperatura bez zmian, slabe
wiatry zachodnie.

-. SPRAWY MIMSKIE.
— Roboty kanalizacyjne.

Na ul. Kalwaryjskiej prowadzone
są obecnie roboty kanalizacyjne.

Na robotach tych znalazło za-
trudnienie kilkudziesięciu bezro-

botnych.
i Z MIASTA.
— Piekarze na rzecz bez-

rebotnych. Zanotowališmy ofia-
rę tutejszego cechu rzežnickie-

go, który dostarczył dla bezro-
botnych m. Wilna pewną ilość
mięsa (400 kg.), zaś 23 b. m.
zjawiła się u p. Starosty grodz-
kiego deputacja piekarzy chrze-
ścijan i żydów, z oznajmieniem,
że piekarze wileńscy ofiarowują
do dyspozycji p. Wojewody wi-

leńskiego cztery tysiące kilogra-
mów chleba dla rozdania bezro-
botnym.

| — Otwarcie kina Z. A.S. P-u.
W dużej, pięknie odnowionej sali

kina miejskiego uruchornione zo-

stałe w ubiegłą sobotę kino-Re-
wja Z. A. S. P.-u.

Na otwarcie newego kina
przybyli bardzo licznie przedsta-
wiciele władz samorządowych na
czele z prezydentem miasta dr.
Maleszewskim, prasa i goście za-

‚° proszeni.
Na inauguracyjay  pregram

złożyły się: film p. t. „Kobieta

z Monte Carlo“, dodatek Tlei-

chera oraz szereg atrakcyj dźwię-

kowych.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Sprawa nadużyć emery-
talmych. Dochodzenie prokura-
terskie w sprawie naduzyć eme-

Wilnie, wszczęte w wielkiej mie-

rze z inicjatywy p. Prezesa inž.

Falkowskiego, prowadzone jest
bez przerwy nadal przy współu-

dziale Dyrekcji P. K. P. w eelu
ostatecznego ustalenia winnych
dokonania tego przestępstwa, a

zwłaszcza w celu ujawnienia t.

zw. „naganiaczy”, którzy wyszu-

kiwali zamieszkałe na terenie Dy-

rekcji wileńskiej osoby o wątpli-

wych względnie przedawnionych

prawach do otrzymania emery-

tury. Urzędnicy Józef Zabłocki
i Aleksander Popławski zostali w

dniu 24 b. m. przez władze pro-

kuratorskie zwolnieni, po prze-

słuchaniu ich i konfrontacji z in-

nymi aresnowanymi.
HANDEL i

-- Posiedzenie Izby Przem.-
Handl. W duiu 28 grudnia roku

Dži

ul. KA 42. Tel. 928.

 

DZIŚ Program Świąteczny! Precz z tęs

HAROLD LLOYD
nie jest w stanie, powstrzymać się od wybuc       

  
|OWY KINQO-TRA'

„HELIOS“
ul. Wiłeńska 36.

 

DZW

at.

KINO-

KA42. PAN i

SES CĄSIN
41. tel. 15-41.

nowszej
predakeji

  

WIRKOWY KINO-TEATR

MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

х га kalisžycia
<yrkewęgo p. t.:

Dž CENY ZNIŽONE: PARTER0D 25 gr.

«HOLLYWOOD» ,.;wokaviemi tamuńskiej.W rel.
са muzyka. Mad progrzm; Atrakcje dźwiękowe. Ceny zniżone.

plenarne wileńskiej Izby Rze-
mieślniczej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Najwyższy czas wykupić

świadectwa przemysłowe. |z-
ba Skarbowa w Wilnie komuni-
kuje: z dniem 31 grudnia r. b.
upływa termin nabywania świa-
dectw przemysłowych na rok
1933. Żadnych ulg w kierunku
odroczenia tego terminu nie
przewiduje się, przeto Izba Skar-
bowa wzywa płatników podatku
przemysłowego, aby we własnym
interesie zastosowali się do po-
wyższego terminu, gdyż z dniem
2 stycznia 1933 r. rozpocznie się
lustracja przedsiębiorstw i winni
niewykupienia świaoectw będą
peciągnięci do edpowiedzialności
karnej z art. 98 ustawy o pań-
stwowym podatku  przemysło-
wym, który przewiduje kary pie-
niężne do wysokości 20-krotnej
wartośći świadectw  przemysło-
wych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Opłatek w 4 drużynie

harcerskiej im. ks. Józefa Po-
niatewskiego. W lokalu Kasyna
Oficerskiego przy ul. Mickiewi-
cza 13, odbył się opłatek dla
członków 4-tej drużyny harcer-
skiej im. ks. Józefa Poniatow-
skiego, zorganizowany staraniem
koła Przyjaciół wspomnianej dru-

— Prepaganda hedowii ku-
kurydzy. W dniu 22 bież. mies.
w lokalu przy ul. Metropolitalnej1
odbył się konkurs i wystawa ku-
kurydzy.

Wystawę tę zorganizował Zwią-
zek Młodzieży Polskiej ziemi wi-
łeńskiej.

Udział w konkursie  wzięłe
109 zespołów S. M.P. z 65 Sto-
warzyszeń.

К Sąd konkursowy pod prze-

rytalnych w Dyrekcji P. K. P. w wodnictwem p. prezesa Stanisła-
cały szereg

nagród za dobrą hodowię kuku-

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Sanatyjay awiązek za-

„samechodowców"
wszczął kampanję przeciwko

Od dłuższego juź

wa Białasa przyznał

rydzy.

wedowy

„Arbonewi”.
czasu między dyrekcją „Pirbonu*
a pracownikami tej

zku Zawodowego

prężone stosunki.
Ostatnio wspemniana ergani-

zaeja wszczęła przeciwko „/irbo-
nowi“ ostrą kampanję.

Związek

Nikt słachania | oglądania tege najdeważp:

1 Nad program: Ałrakeje dźwiękowe. Ceny kryzysowe: Na | seans

: na pozostałe seanse: balken 49 gr. parter 85 gr.

Dziś estatni dzień! DZIŚJ GWIAZBA kemików,

BUSTERAKEATON <.
«DOBROCZYNCA LUDZKOŚCI» """*

  

Bziš! Lekka, wesoła, pełna radesnege wdzięku i słonecz-
nej radości bajka filmowa z udziałem niezr.

SNOWŁOSY SEŃ»P

instytucji,

należącymi de sanacyjnego Zwią-
racewników

Samochodowych, panowały na-

й ' „samochodowcėw“

oraz Rada Główna sanacyjnych
i PRZEMYSŁ związków zawodowych wystoso-

wały onegdaj do wejewody i dy-
rektora „Arbenu“ memorjaly, do-
magając się uporządkowania pa-bież. edbędzie 4 posiedzenie

Fo. «PAJO|Kto Zdobędzia Serduszko
«PAŁAC NA KÓŁKACH»

relina Lobleńska, Nina Grudzińska | In. wkrótce na naszym ekranie.

 

knėtą i smutkiem! Król śmiechu | radeści! 2

najulabieńszy i najpopulafniejszy mistrz kamera deby obecnej
i śmieszy wszystkich, starych,

 

wiek, który sam nigdy się nie Śmieje,
deresłych | dzieci w sweim najdowelp.

gram: Mtrzkeje dźwięk
6, 8 i 10,15 w dnie św.

ėwnane]
Sen o szczęściu, o spėln. nadziejach, © ziszczemych marzeniach. Nad program:

dlrozmaicone dodatki dźwiękowe. Cany od 29 groszy. Początek seansów o g.

RAPSODJA RUMUŃSKA
si. MARCELA ALBANI I MIKOŁAJ MALIKOW. Wspaniała wystawa. Czarcją”

Początek e gedz. 4, 6, 8 | 10,15.

DEIENKIAMIEARAR),
Zatwierdzenie Rady 6iełdy zbożowe-

Iniarskiej.
Prace organizacyjne na ukończeniu.

Onegdaj wpłynęło na ręce
Komisarza Giełdy, p. W. Szaniaw-
skiege pismo Min. P. i H. za-
twierdzające skład Rady Giełdo-
wej, wybranej na walnem zebra-
niu Giełdy w dniu 27 ub. m.

Wyłoniona w myśl odnośnego
obwieszczenia Min. P. i H., Ko-
misja egzaminacyjna, składająca
się z prezydjum Rady Giełdy:
Dyrektora Giełdy,dokooptowanego
członka Rady. Giełdy i komisarza,
w dniu 23 b. m. przeegzamino-

wała 5:ciu dopuszczonych do
egzaminów kandydatów na mak-
lerów giełdowych.
W tymże dniu: odbyło się ró-

wnież posiedzenie Rady Gieldo-
wej, na którem został wybrany
narazie jeden makler, którego
zatwierdzenie przez Ministra P. i
H. nastąpi w dniach najbliższych.

Wobec tego, że prace orga-
nizacyjne Giełdy dobiegają końca,
uruchomienie Giełdy nastąpi w
pierwszych dniach stycznia 1933 r.

nujących w tej instytucji niepe-
rządków.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Teierancyjni Żydzi. Wczo-

raj wieczorem mieszkańcy domu
Nr. 57 przy ul. Lwowskiej byli
świadkami następującego zajścia.
W domu tym zajrauje miesz-

kanie redaktor żydowskiego „Del
Kol „Mewaser*, Mojżesz Eogiel-
sztern. Wspomniany Engielsztern
powrócił wczoraj z Warszawy
i niemało się zdziwił, gdy zastał
swoje mieszkanie zamknięte.

Depiero na dłuższe stukanie
wyjrzała jego matka, która ka-
zała mu pójść precz.

Gdy Engielsztern chciał siłą
dostać się do mieszkania eblegi
go tłum żydów, uzbrejonych w
laski. Z tłumu posypały się pod
adresem Engielszterna obelgi i
pogróżki. Widząc, że to nie prze-
lewki, powiadomił policję i do-
piero na skatek interwencji po-
sterunkowego zdołał dostać się
do mieszkania.

Jak się dowiadujemy, przy-
czyną  niewpuszczenia  Engiel-
szterna do mieszkania przez
współwyznaweów i rodzinę było
przejście tego ostatniego na pra-
wosławje, a ostatnie na katoli-
cyzm.

NADESŁANE.

NAJPOPULARNIEJSZA POSTAĆ.
Czytelnicy naszego pisma z pewno-

ścią zauważyli toczącą się od szeregu
tygodni na łamach naszego pisma akcję

propagandową firmy Polskie Zakłady
Philipsa z motywem „prądożercy'”. Ten
„prądožerca“ stał się już pustacią niemal
legendarną, wszyscy wiedzą o „prądo-
żercy”, głośno o nim w całej Polsce. Jest
on obecnie jedną z najpopułarniejszych
postaci, grasujących w naszem mieście.

Któż to jest właściwie ten „prądo-
żerca'? Ciekawe, czy wszyscy czytelnicy
zdają sobie z tego dość jasno sprawę.
Pewien pan, zapytany, kto to jest „prą-
dožerca“ odpowiedział na to pytanie w
następujący sposób:

„Kiedy byłem małym chłopcem wie-

rzyłem święcie w aniołów i djabłów. Te-
raz wierzę w „prądożercę'”. To jest prze-

cież zupełnie pewne, że w tych t. zw.
„tanich“ żarówkach siedzi jakiś obżar-
tuch chciwy i nienasycony, który wysysa
nadmierne ilości prądu w przeciwieństwie
do pełnowartościowych żarówek Philipsa,
które dają światło dobre i zdrowe dla
oczu przy jednoczesnem minimalnem zu-
życiu prądu”.

 

PIĘKNEJ WOLTYŻERKI bogaty przemysłowiec, czy
qyrkowiea. Odpowiedź na to

W rol. gł: KAZIMI!

ke-
medji

    
 

  

4,6, 8i 10,15.
TL

tanie daje pierwszy
KRUKOWSKI, AL INDER

ZELWEROWICZ, ZBYSZKO SAWAŃ, IG6 SYM, Ka-

 

edziny humeru I śmiechu
w gajlepszej, pikantnej, eretyczne]

«<KINOMANJAK>
ów śmiechu podczas
Įszego filmu,

balkon 48 gr. parter 75 gr.
Peczątek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15.

 

 

ZABAWY.
— Na bezrebotnych. W dniu

5 stycznia 1933 roku Wojew. Ke-
mitet do Spraw Bezrobocia orga-
nizuje niezmiernie atrakcyjną za-
bawę-rewję w salonach Izby Prze-
mysłowo Handlowej.
W zabawie tej wezmą udział

artyści scen wileńskich. Dochód
z tej imprezy przeznaczony zo-
stanie na rzecz bezrobotnych.

WYPADKI

— Wybuch w piecu. W dniu
wczorajszym -do policji śledczej
wpłynęło zameldowanie służącej
Weroniki Rowniwiczówny zamie-
szkałej przy ul. Giedyminowskiej
22 następującej treści: Przed kil-
ku dniami opróżnił mieszkanie b.
sekwestrator Włodzimierz Man-
surow. W dniu wczorajszym o-
trzymała ona polecenie od swe-
go gospodarza wypalić piec w
opróżnionem mieszkaniu. W chwi-
li, gdy rozpalała piec nastąpiła
nagle eksplozja i Równiwiczówna
została lekko ranna w brzuch gil-
zą ed kuli rewolwerowej.

Przeprowadzone dochodzenie
policyjne wykazało, iż w piecu
eksplodowały kule rewolwerowe.
Poszkodowana  Równiewiczówna
przypuszcza, iż Mansurow pozo-
stawił naumyślnie kule w piecu,
chcąc w ten sposób zemścić się
na gospodarzu domu.
— Nieszczęśliwy wypadek.

W pierwszy dzień Swiąt przy
zbiegu ulic Mickiewicza i 3 Maja
szybko mknący samochód Nr. 1521
wjechał na dorożkę konną Nr. 36
którą jechał referent Województ:
wa literat p. Tadeusz Łopalewski.
Na skutek uderzenia dorożka wy-
wróciłajsię zaś p. Łopalewski wy=
padł na bruk, odnosząc ogólne
obrażenia.
— Tragedja nieszczęśliwej

matki. Jenta Szapiro, zamiesz-
kała przy ulicy Giedyminowskiej
Nr. 47 zameldowała policji, iż na
schodach gminy żydowskiej przy
ul. Orzeszkowej 7 znalazła ona
troje podrzuconych dzieci w wie-

ku od 10 do3 lat. Przy dzieciach
znaleziono kartkę, w której mat-
ka prosi dobrych ludzi o zaopie-

też dzielny RSA
olski film

*   
    
  

  

młodych,

   g. 2ej. ryczne i

 

 

UR RESRSSESRT
WITOLD JUREWICZ

WILNO, ul. AD.

| |
Za 2 złote — dziennie!

jejszym parom pór daje komedji nej- Dr. Sz.Bernsztejn miody (I 22), energiczny

leanse: © g. 4, Choroby skórne wene-
i moczoplciowe

9—1 i od 4—8 pp.
Mickiewicza 28,

Liljany HARVEY i Kamy GARATA p. l: <JA- > :
"> a : Dr. Ginsberg

UL

Z KRAJU.
Katastrofa samochedowa.

” Onegdaj na szosie, prowadzą-
cej z Landwarowa do Wilna, na
2 km. do Wilna, zdarzył się nie-
szczęśliwy wypadek.

Mianowicie, jadący
samochód wojewódzki

tą szosą

wskutek

defektu w kierownicy wpadł na
przydrożną  barjerę, uderzając
osią motorem. Wskutek uderze-
nia samochód został częściowo
rozbity.

ss мОВ s. з >

Weseła zabawa.
MOŁOBECZNO. Wczoraj wie-

czorem we wsi Czamdzy, gm.
kraśnieńskiej, podczas odbywają
cej się u Menczyłowa zabawy

Cheąc skutecznie prze>rowadzić reklemę

w wschodniej Małopolsce
należy adresować tylko

Kurjer Lwowski

tanecznej, Piotr Herman ugodził
nożem w twarz Michała Laurela.
Bójka wynikła na tle pora-
chunków osobistych.

  

 

NOWA KSIĄŻKA
prof, ROMANA RYBARSKIEGO

Przyszłość Gospodarcza Poli
Zawiera następujące rezdziały:

1. Przesłanki i zasadnicze fakty. Il. Kapitalizacja. Ill. Bilans

płatniczy IV. klandel zagraniczny i zewnętrzna pelityka han-
diowa. V. Kredyt I ebce kapitały. VI Ciężary publiczne.

VII. Równowega gospodarcze; kartele i wolna wytwórczość,
 VIII. Kapitał a „praca*, jadnienia rebotnicze. IX. Struktura9

społeczna Polski; warstwa średnia. X. Pedstawyustreju
 

Stron 220

gospodarczego. XI. Wychowanie gospodarcze.
 

Cena 8 zł.

Żądać w księgarniach i kioskach „Rucbu”.

ISISI I II T ITA III

kowanie się jej dziećmi. Dzieci

umieszczono w przytułku.
— Pod kołami wozu. 57-letni Kazi-

mierz Mikszys, zam. przy ul. Nieświe-

skiej 12, wskutek własnej nieostrożności

dostał się pod koła wozu, które zgniotły

mu prawe ramię,

Pomocy lekarskiej udzieliło mu Po-

gotowie Ratunkowe.
— 50 bójek świątecznych. W cią:

$u świąt Bożego Narodzenia na terenie

Wilna i okolic zdarzyło się około 50

nieszczęśliwych wypadków, w tem 14

bójek.
я

— Tragiczny wypadek na stawie.

Na stawie odległym pół kilometra od

ul. Dolnej, wydarzył sięnieszczęśliwy wy

padek, którego ofiarami padli 29-letni

kowal Józef Wersocki, zam. przy ul. Le-

gjonowej 142 i 33-letni robotnik Jan

Rudziński, zam. przy ul. Legjonowej 140.

Podczas połowu ryb na wspomnia”

nym sławie eksplodował granat, który

bardzo ciężko  poranił wymienionych

Wersockiego i Rudzińskiego.

Zawezwane na miejsce wypadku Po

gotowie Ratunkowe, po udzieleniu pierw

szej pomocy, przeniosło obydwu do szpi

tala św. Jakóba. :

—- 7тай! мосхавйе аЙИ. W mie-

szkaniu nr. 11 w domu przy ul. „Wielkiej

zmarł nagle podczas wigilji świątecznej

80-letni Antoni Miłaszewicz, zam. przy

ul. Słowiańskiej 11.
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kla wygody, Il piętro Wi-
leńska 25—wiademość —
miesz. 9.
—iоу рна
Mieszkanie do wynaję-

okojowe na no- jg,
odremontowane z

wodą w  suterenach ul.
Dobroczynna 2a wiado-
meść u dozorcy.

Ziešliwy.

©na. „W strasznych ży-

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież biżuterji i garderoby.

W dniu wczorajszym nieujawniony nara-
zie sprawca przedostał się do mieszka-
nia p. Marji Dyseltowej zam. przy zaułku
Literackim nr. 11 i skradł stamtąd roz-
maitą garderobę oraz biżuterję ogólnej
wartości ponad 1930 zł. Policja wdroży-
ła dochodzenie, które nie doprowadziło
narazie do ujawnienia sprawcy. Policja
prowadzi dalsze dochodzenie.

— Okradzenie kooperaiywy kolejo-
wej. W nocy z piątku na sobotę niewy-
kryci narazie sprawcy dokonali nieźmier
nie zuchwałego włamania do lokalu ko-
operatywy kolejowej przy ul. Raduńskiej

25.

Włamywacze, po  przepilowaniu
sztab u drzwi wejściowych, przedostali
się do wnętrza, skąd skradli szereg to-
warów kolonjalnych na ogólną sumę prze
szło 1300 złotych.

— QOkradanie bezrobotnych. Jak wia
domo, w dniach 23 i 24 bm. Wojewódzki

Komitet do Spraw Bezrobocia rozdawał
bezrobotnym bochenki chleba.

Stwierdzono, że podczas dostarcza-
nia chleba do punktów, gdzie był rozda-
wany, ginęły bochenki.

Dochodzenie ustaliło, że kradzieży

tych dopuszczali się robotnicy, zatrudnie

ni przy przewozie chleba.
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SELMA LAGERLOFF,

Daletiąlio Belleenśkie
Przed miejską bramąw Bet-

leem stał żołnierz na warcie. W
szyszaku i hełmie, krotki miecz

miał u boku i długą włócznię w

ręku. Cały dzień stał nieruchomo

prawie, tak, że można było mnie-
mać iż jest z żelaza. Mieszkańcy

miasta wchodzili 1 wychodzili

przez bramę, żebracy układali się

„w cieniu sklepienia na ziemi, prze-

kupnie owoców i wina rozstawiali

swe kosze i naczynia obok żołnie-

rza, ale on nie zadał sobie nawet

tyle trudu, aby głowę zwrócić i

popatrzyć na nich.
Wszakże na to i spojrzeć nie

warto, — zdawał się mówić. —

Handlarze dzbanów oliwą, albo

wy co z worami wina wleczecie

się z daleka, cóż ja dbam o was!

Pokażcie mi zastępy wojenne

zbrojno ciągnące na wroga! Po-

każcie mi skotłowanie ciał w u-

tarczce, w chwili śdy konnica spa-

da na szeregi piechoty! Pokażcie

mi walecznych, którzy lecą pierw-

si z drabinami, aby wnijść na mu-
ry oblężonego miasta! To widok,

którym wzrok pokrzepić można!
Wojna! Spragniony jestem tego,
abym ujrzał orły rzymskie poły-
skujące w powietrzu. Spragniony
jestem huku trąb miedzianych,
błysku broni i czerwonej bluzgają-
cej krwil...

Wprost przed miejską bramą,
rozciągnęło się przepyszne pole,
całe porosłe liljami. Żołdak stał
tam codzień i miał to pole przed
oczyma, ale ani chwili nie przyszło
mu na myśl, aby podziwiać niewy-
słowioną piękność tych kwiatów.
Zauważył niekiedy, ze przechod-
nie stawali aby się nacieszyć kwia

tami, ale nie pojmował jak można
zatrzymywać się w drodze, aby
oglądać coś tak marnego. Nie wie-

dzą ci ludzie, co ładne — myślał
sobie.
A kiedy tak myślał, nie widział

już zieleni pól, ani oliwnych wzgó-
rzy wokoło Betleem, tylko marzył
o żarze upalnej pustyni Libji, w

słońce bogatej. Wfidział legjon żoł-
nierzy długim, prostym szeregiem
idący po żółtym piasku. Nigdzie
schroniska przed promieniami
słońca, nigdzie krzepiącego źródła,

z nikąd dopatrzeć granicy pustyni,

ani celu wędrówki. Widział jak

żołnierze zmożeni głodem i pra$g-

Mrdewia. ALEKSANDERZMIERZYRKSKI

nieniem, chwiejnym krokiem po-
stępowali dalej. Widział jak padali,
jeden po drugim, tknięci upałem
gorącego słońca. Ale mimo to po-
czet posuwał się ustawicznie dalej,
bez wahania, bez myśli, że byłoby
możliwem opuścić dowódcę i wró-

cić.
Tam, patrzcie oto, to jest pię-

kne! myślał żołdak. Poznajcie co
jest wartem spojrzenia walecznego
męża!

Podczas gdy żołdak dzień w
dzień na tem samem miejscu war-
tę odbywał, najlepszą miał spo-
sobność przypatrywać się pięknym
dzieciom igrającym wkoło niego.
Ale z dziećmi jak z kwiatami. Nie
pojmował, żeby warto było im się
przypatrywać. Co jest na tem, aby
się tem radować myslał, widząc

jak ludzie się uśmiechali, patrząc

na igrające dzieci. To szczególne,
że się ktoś może radować z nicze-
go.

Pewnego dnia, kiedy żołnierz
jak zwykle stał na swoim posterun
ku przed miejską bramą, ujrzał
małego, może trzyletniego chłop-
czyka idącego na łąkę, dla zabawy.

Było to ubogie dziecko, odzia-

ne skórką jagnięcą i zabawiające

wiednie patrzył na małego przy-
bysza. Pierwsze, co w nim zasta-
nawiało, było to, że biegał tak lek-
ko po polu, iż zdawał się unosić na
źdźbłach traw. Ale gdy następnie.
zaczął wzrokiem ścigac jego igrasz
ki, zdumiał się jeszcze bardziej.
— Na mój miecz — rzekł wre-

szcie — to dziecko nie zabawia się
ak inne, co to może być, czem się
ono tak raduje?

Dziecko bawiło się o parę kro-
ków od żołdaka, łatwo więc mógł
jego czynności zauważyć. Widział
jak pszczoła siedziała na brzegu
kwiatu, tak obładowana pyłem
kwietnym, że zaledwie mogła
skrzydłami poruszyć do lotu, a
dziecko wyciągnęło rączkę i ujęło
ją. Zauważył, na wielkie swoje
zdziwienie, że pszczoła nie usiło-
wała uciekać, ani cięła żądłem,
Mały trzymając ją bezpiecznie w
paluszkach, pobiegł do szczeliny
w murze miejskim, gdzie rój
pszczół zamieszkał i posadził tam
zwierzątko. Uratowawszy tak jed-
ną pszczołę, pośpieszył zaraz aby
drugą ratować. Przez cały dzień
widział żołnierz, jak zbierał pszczo
ły i odnosił do ula.

To dziecko bawi się doprawdy

go do dziś dnia widziałem, myślał
żołdak. Co mogło mu wpaść do
głowy, że usiłuje oto pomagać
pszczołom, które sobie i bez niego
mogą dać radę, a jego w dodatku
pokłuć żądłami. Co za człowiek z
niego urośnie, jeśli się wychowa?

Mały, dzień w dzień przycho-
dził i bawił się na łące, a żołdak
wciąż dziwował się jeżo zabawom.

To szczególne, myślał sobie,
całe trzy lata stoję przy tej bramie
na straży, a nigdy nie widziałem
tu niczego, coby moje myśli tak za
jęło, jak to dziecko.

Żołdak jednak wcale nie miał
pociechy z tego dziecka. Przeciw-
nie, mały przywodził mu na pa-
mięć straszną przepowiednię sta-
rego judajskiego proroka. Przepo-
wiedział on mianowicie, że kiedyś
czas pokoju zejdzie na ziemię.
Przez przeciąg lat tysiąca nikt
krwi nie przeleje, wojny żadnej
nie będzie, a ludzie miłować się
będą jak bracia. Kiedy żołdak po-
myślał sobie, że coś tak okropnego
ziścićby się mogło, wtedy dreszcz
przebiegł jego ciało i silniej ściskał
włócznię w ręce, jakby szukając
oparcia.

Im dłużej przypatrywał się ma-

się samo jedno. Żołniesz stał i bez-niedorzeczniej niż ktokolwiek, ko- łemu i jego zabawom, tem częściej

Dźsieetnia A.Zwięteginkiago, Montana 1.

 

musiał myśleć o panowaniu tysiąc-
letniego pokoju. Co prawda, nie
było obawy, żeby się już zaczęło.

Jednego dnia, kiedy się mały
między kwiatami na pięknem polu
zabawiał, lunęła ulewa z obłoków,
Chłopczyk zauważywszy, że duże
i ciężkie krople uderzają w deli-
katne kwiaty lilij, zdał się być za*
troskany o swoje piękne przyja-
ciółki, Pośpieszył do najwyższych,
najpiękniejszych między niemi i
przeginał sztywne łodygi kwiatów
aż do ziemi, tak, że deszcz bił w
nasadę kielichów. Skoro jedną ło-
dygę przegiął, spieszył do drugiej i
przeginał ją tak samo, zwracając
otwory kielichów ku ziemi i tak
dalej i dalej, aż wszystkie kwiaty
na łące zabezpieczone były od
gwałtownej ulewy.

Żołdak musiał się uśmiechnąć,
widząc usiłowania chłopięcia.

— Obawiam się — mówił do
siebie — że lilje nie będą mu
wdzięczne za to, naturalnie wszy-
stkie łodygi połamane, nie można
przecie sztywnych łodyg tak prze-
gonač.

(D. c. n.)

Bedzktez odpowiedzialny: JAROSŁAJM NIECIECKA


