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KTO PRAGNIE BEZPŁATNIE OTRZYMAĆ
egzemplarze okazowe interesujących go wydawnictw

proszony jest o zwrócesie się do «ióregokolwiek pusktu
sprzedaży gszet e pocztówkę, zawierającą wykaz czasopism.
Bliższe wskazówki w wymienionych pocztówkach.
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Nowy proces sobotażowy © Jowietach.
PARYŻ (Pat). Moskiewski ko- oraz 5 innych cudzoziemców, zatru-

 

chodzi codziennie.

Ustawa walutowa Rooseveliu przyjęta,

 respondent dziennika „Excelsior“
donosi, że w najbliższym czasie na-
leży oczekiwać procesu sabotažowe-|
$o w Sowietach. |

Tym razem chodzi o przedstawi-
cieli T-wa motorów zagranicznych,
które wykonywały kontrolę ilości i

jakości towarów, wywożonych z
Rosji zagranicę.

Aresztowano już głównego dy-

 

dnionych z ramienia tego T-wa w
portach nad morzem Czarnem.

Zaaresztowani wraz z 20 innemi
osobami postawieni będą w stan
oskarżenia pod zarzutem korupcji

urzędników sowieckich i aktów sa-
boiażu oraz szpiegostwa ekono-
micznego. Ponadto obwinia się wy-
mienionych wyżej o usiłowanie pod-
palenia i uszkodzenia jednej z so-

rektora tego towarzystwa na Ro-lwieckich łodzi podwodnych.

sję — Belgijczyka inż. Bernarda

Wojownicza buta hitlerowców.
BERLIN (Pat). Na zjeździe ko- przeszłości. Nowe Niemcy nie po-

mendantów szturmówek w Frie- winny nigdy stać się państwem biu-

drichsroda przywódca oddziałów rokratów. Jeśli marzyciele i reak-

szturmowych minister Roehmwy-|cyjni eunuchowie polityczni nie mo-
głosił znamienne przemówienie za- |gą tego zrozumieć, to pouczą ich

wierające niezwykle ostre akcenty |o tem w należyty sposób szturmow-

 

polityczne. cy. Oddziały szturmowe ze wszyst-

Mówca zaznaczył między innemi: |kiemi swojemi scalonemi iormacjami

„Nie jesteśmy klubem mieszczań-|są związkiem bojowników i wład-
skim, lecz związkiem zdecydowa- |ców. Na miejsce ducha niewolni-
nych bojowników politycznych, W |czego, ducha bezsilnej pokory, którą

oddziałach szturmowych musi być!w przeszłości próbowano Niemcom

utrzymana ta rewolucyjna linja, któ-
ra odpowiada duchowi całej naszej

zaszczepić, oddziały szturmowe wy-
chodują celgy:0 natury władcze”. -

Morderca prem, Duci stanie przed
sądem wojskowym.

BUKARESZT (Pat). Proces prze-
ciwko
zabójcy premjera Duca, i jego towa-
rzyszom przekazany został sądowi
wojskowemu w Bukareszcie. Szereg
osób, aresztowanych w związku z tą
sprawą, został zwolniony po prze-

słuchaniu. Wśród aresztowanych
studentowi Constantinescu, znajdują się m. in.: żona, trzech bra-

ci i ojciec szeia „Želaznej Gwardji“
Kornela Zelea Codreanu. Sam jed-
nak Kornel Codreanu nie został do-
tąd przez władze odnaleziony.

 

PRASA WŁOSKA A SKANDAL BAJOŃSKI.
Stawiski był maseonem.

RZYM. (KAP). Skandai finanso-

wo-polityczny francuski. który tak
jaskrawo oświetlił kulisy życia poli-'
tycznego i odkrył cały bezmiar roz-
kładu sfer, które dzięki grze wybor=,
czej rządzą dziś we Francji, spotkał
się w prasie włoskiej z ostrą ale nie
mniej objektywną oceną. Dzienniki|
włoskie stwierdzają odpowiedzial-!

ność w całej tej sprawie koł rady-
kalno masońskich (Stawiski był
członkiem loży. Wielkiego Wschodu
Francji) i wskazują na niebezpie-
czeństwo masonerji i żydostwa, za-
truwających organizmy narodowe i
państwowe współczesnych  społe-
czeństw. ;

 

Bliskie cele Hitlera. |
Berlińska Diplomatisch - politi-

sche Korrespondenz zamieściła ata-

ki, dotyczące Zagiębia Saary i Gdań-

ska, które pozostają pod opieką Ligi

Narodów. dą one skierowane prze-

ciw p. Knox'owi, przewodniczącemu

komisji zarządzającej Zagiębia Saa-

ry, której urzędowanie konczy się

31 marca rb., poczem działać ma ko-

misja, przygotowująca  giosowanie

ludności na styczeń 1955. Podobnie

skierowane są one przeciw p. Ko-

stingowi Wysokiemu Momisarzowi

Ligi Narodów w Gdańsku, który

właśnie skończył swe urzędowanie.

Z obu tych przedstawicieli Ligi Na-
rodów jest placówka niemiecka nie-
zadowolona, gdyż widocznie nie ro-

zumieli oni dostatecznie, że mają ro-

bić to, co dogadza Niemcom.

cztery te kraje będą miały rządy nacjonal-

no-socjalistyczne, przyłączenie do Rzeszy

trzech dalszych będzie już tylko zabawką.

Wysoki Komisarz w Gdańsku także jest

przedmiotem niezadowolenia. Dlaczego?

Udyż i tam, chociaż nacjonalno-socjalni do-

szli w Gdańsku do władzy. Wysoki Komi-

sarz, troszcząc się o interesy Gdańszczan,

podniósł konieczność łączności Gdańska z

Polską.

Wiąże się z tem działalność hitlerow-

ska w Austrji, gdyż cały terroryzmaustrjac-

kiki jest organizowanyi opłacany z Mo-

nachjum, czyli z Berlina.

Plany Hitlera idą jednak jeszcze dalej.

P. Noel Panter, współpracownik  londyń-

skiego „Daily Telegraph'u', zna szczegól-

nie dobrze Niemcy. Twierdzi on ostatnio, że

prawdziwą stolicą hitlerowców pozostaje

Monachjum, oraz że jednym z ich giów- W. związku z tem pisze p. Pierre
Dominique w La Republique z 14-g0
bież. mies.: ! Moldawję, idącego przez

nych celów jest, oprócz zdobycia Austrji,

założenie wielkiego państwa od Renu po
Wiedeń, Buda-

„Tak więc p. Knox był nie na rękępo-| peszt i Bukareszt”.

lityce hitlerowskiej.

clerz? Zrobić w Zagłębiu Saary to, co zrobił '

w Gdańsku, tj, pchnąć nacjonalno-socjali-|

stycznych do władzy. Liczy się w tej chwili

kraje niemieckie: Rzeszę, Austrję, Saarę,

Gdańsk. Jest rzeczą jasną, że w dniu, gdy

A czegoż chce kan-| Nie ulega wątpliwości, że wytwa-

rzanie przez Hitlera w Niemczech i
siły zbrojnej i mastrojów zdobyw-

czych musi mieć jakieś cele, a te na-

leżą do najbliższych.

B. kronprinc niemiecki nie chce dać ziemi.
Hitlerowski organ Frontu Pracy

„Der Deutsche” donosi o zatargu, |
jaki wybuchł między kierownikiem
t. zw. Śłużby Pracy a zarządem dóbr |

b. kronprinca — Przemków na Ślą-
sku: Opolskim. |

Kierownictwo służby w t. zw.
"kadrach pracy zwróciło się do admi-'
nistracji dóbr książęcych z żądaniem

miano 150 drobnych gospodarstw
chłopskich. Zarząd dóbr odrzucił to

żądanie, oświadczając, że spowodo-

wałoby to utratę dochodów z polo-
wań.

Dziennik nazywa to stanowisko

administracji -dóbr b. kronprinca

niewiarogodną czelnością elemen-
i zapytuje co jesttów reakcyjnych” oddania 26.000 morgównieużytków ważniejsze, czy budowa osiedli, przy

na cele kolonizacji rolnej. Na zmel- których ma znaleźć pracę 5.000 ro-

joryzowanych działkach utworzyć 'botników, czy też prawopolowań.

do 16 i od

LONDYN (Pat). Ustawa waluto-
wa prezydenta Roosevelia została
wczoraj późnym wieczorem przyjęta
przez Izbę Reprezentantów, uzysku-
jąc 360 głosów, a tylko 40 głosów
przeciwko.

Neutralny obserwator o stosunkach.
— Ludność Saary podzielona na

różne obozy.
W ostatnim czasie osią zaintere-

sowanią europejskiej opinji publicz-
nej jest problem Saary, które to za-
głębie za rok drogą plebiscytu ma
zadecydować o swym losie, jak to
przewiduje traktat wersalski. Kwe-
stja granicy wschodniej tymczasowo
zniknęła z widowni, aby rozgorzała
walka o Austrję a obecnie o rozwią-
zanie problemu saarskiego, który już
obecnie doprowadza do poważnych
komplikacyj i który w przyszłości
może być ogniskiem nowych spo-
rów. Jak wiadomo w tych dniach
sporem pomiędzy saarską komisją
rządzącą a saarskiemi wyrazicielami
reżymu hitlerowskiego zajmowała
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Prezydent Reosevelt poparty zo-
'stał nietylko przez demokratów, lecz
i przez większość republikanów,
uzyskując imponującą większość w
„IzbieReprezentantów,
I

{

 

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz mnilim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. 0. Nr. 80187.

Terminy

Listy z Czechosłowacji.
Rzecz niesłychana, — Czeski publicysta na usługach hitleryzmu prze-
ciw Polsce. — Antypolski pamilet Vezki w języku niemieckim. Prasa

czeska potępia wybryk

Z pism czeskich dowiadujemy się,
że w w tych dniach wyszła z druku
w Berlinie znana broszura czeskiego

 

problem Saary.
(Korespendencja własna.)

PRZECIWNICY TRZECIEJ RZESZY W ZAGŁ, SAARY.

„Neue Ziircher Zeitung“ zamie- to więcej członków klas mieszczań-
ściło w tych dniach korespondencję |skich i proletariackich. C1 oczywi-
swego specjalnego korespondenta o ści teroryzowani są przez hitlerow-
politycznem rozwarstwowieniu lud-|ców. Władze francuskie ukrywają w
ności zagłębia saarskiego. W kore- | tejemnicy liczbę zgłoszeń o obywa-
spondencji tej autor chce wyjaśnić,|telstwo irancuskie. Powszechnie jed
kto na terytorjum tem jest przeciw-, nak sądzi się, że na całym terenie

jest przeciwny przyłączeniu
do. Niemiec.

że Saara dobrowolnie
zostanie do Niemiec. Pod wrażeniem
rozwoju wypadków w trzeciej Rze-
szy, powstał na terytorjum Saary sil-
ny ruch autonomiczny, w którym ko-
muniści i socjaliści demokraci tylko
idą równolegle; ci bowiem mośliby się Rada Ligi Narodów na swem taj-

nem posiedzeniu. Szczegoły obrad
nie były opublikowane, ale z komu-
nikatu urzędowego dowiedziano się,
że mandat komisji
Saary przedłużony został
kwietnia 1934 do tegoż dnia następ-
nego roku. Równocześnie polecono
generalnemu sekretarzowi Ligi Na-
rodów, aby wyraził uznanie komisji
iządzącej za dotychczasową pracę.
Symbolicznym tym gestem Rada Li-
$i odrzuciła oskarżenia wniesione na
komisję do Ligi Narodów.

Z tej okazji nie od rzeczy będzie
zaznajomić się z łaktycznemi sto-
sunkami panującemi w zagłębiu Sa-
ary i przypuszczalnemi wynikami e-
wentualnego plebiscytu.

Stanowisko Niemiec.
Niemcy, których stanowisko wy-

raża prasa niemiecka trwają na sta-
nowisku, że większość ludności w
zagłębiu saarskiem czuje i myśli po
niemiecku, po hitlerowsku i że tero-
ryzowana jest przez znikomą mniej-
szość frankofilską, Niemcy uskarża-
ją się, że ich ludności uniemożliwia
się działalność polityczną, że tłumio-
na jest wolność przekonań, podczas
gdy antyniemiecka propaganda ma
wolne pole działania. Niemieckie
pisma twierdzą, że jest to niespra-
wiedliwość krzycząca, że w plebis-
cycie, który odbędzie się w przysz-
łym roku 98 proc. ludności wypowie
się za Niemcami.
Dlaczego komisja rządząca poczyni-

ła nadzwyczajne zarządzenia?

Inne całkiem stanowisko zajmuje
saarska komisja rządząca. Zmuszo-
na była ograniczyć możność propa-
gandy na tem terytorjum. Zarządze-

rządzącej dla; 2 +
od 1 WYZNnaniowemi.

ustroju autonomicznym

stanąć za Niemcami, gdyby tam nie
rządził Hitler. Front antyłaszystow-
[ski rekrutuje się przedewszystkiem
z żywiołów frankofilskich, które kie-
rują się względami gospodarczemi i

Koła te widzą w
: opartym o

zachód jedyne wyjście z sytuacji.
' Autęnomiści odrzucają jakiekolwiek
inne rozwiązanie. Wszystkie grupy
autonomiczne zrzeszyły się w spec-

Liabis zrzeszeniu dla ochrony inte-
resów Saary. Do zrzeszenia tego na-
leżą Związek Saarski, Związek Saar-
skich górników, Związek pracowni-
ków technicznych i urzędników, Sa-
arskie gospodarcze zjednoczenie, Li-
ga ochrony praw człowieka, Union
France - Sarroice, Stowarzyszenie
Alzatczyków i Lotaryńczyków i cały
szereg innych organizacyj, które ma-
ją mmiej czy więcej zabarwienie
frankofilskie. SaarskichH stronnistw
socjalistycznych nie można zaliczyć
do obozu marxowskiego. Najsilniej-
szą i najciekawszą organizacją jest
Association des Natiralises francais
en Sarre. Od roku 1927 każdy mie-
szkaniec Saary może ubiegać się o
francuskie obywatelstwo państwo-
we, aniżby musiał przeprowadzić się
do Francji. Pierwotnie z prawa te-
go korzystali tylko potomkowie nie-
licznych rodzin francuskich. Ale od
czasu przewrotu o prawo obywatel-
stwa francuskiego ubiega się coraz

 
nie to dotknęło nietylko hakenkreu-

misja rządząca zdaje sobie sprawęz|
tego (tak jak i w Genewie są tego|
zdania), że w zagłębiu Saary jest|
znaczna część ludności, która sprze-|
ciwia się temu, aby terytorjum to
przypadło Niemcom a la właśnie
część ludności narażona jest na nie-
bezpieczeństwo fizyczne ze strony,
hitlerowców. Propaganda hitlerow-
ska prowadzoną była tak gwaltow-
nie, że komisja rządząca propagan-
dę musiała zakazać, gdyż do gwalto-

i inne strony, Władzom udało się
skonfiskować różne dokumenty, któ
re niezbicie dowodzą, że w zagłębiu
saarskiem działają zakazane hitle-
rowskie oddziały szturmowe i że
niemiecka młodzież z Saary ćwiczo-
na jest wojskowo w specjalnych о-
bozach w Niemczech, aby zbrojnie
wpaść do walki plebiscytowej. Na
wzor „legjonu austrjackiego“ utwo-
rzono w Niemczech oddzialy saar-
skie, które organizowane są ostroż-
niej i nie mówi się o planach otwar-
cie, Właśnie na podstawie tych do-
kumentów komisja rządząca domaga
się w Lidze Narodów, aby całe te-
rytorjum plebiscytowe obsadzone zo
stało przez neutralną policję lub ne-
utralne wojsko i to już w najbliż-
szym czasie, tak jąk to było pod-
czas plebiscytu na Górnym Śląsku.
W Genewie większość mocarstw już
w pewnej mierze wypowiada się za tem żądaniem.

miec, planuje — na wypadek, gdyby

nikiem reżymu hitlerowskiego i kto znajduje się obecnie 10 — 15 tys.
Saary francuskich obywateli, których licz-

Przed kilku laty nie ba się podwoi o ile podania napły-
mogło być nawet wątpliwości o tem, 'wać będą tak jak dotychczas. Po-

przyłączona |nieważ prawo głosowania mają rów-
nież obywatele Saary, którzy w licz-
bie 5 — 10 tysięcy żyją we Francji i
którzy wezmą udział w plebiscycie
a dalej 6.000 Francuzów z Alzacji i
Lotaryngji, którzy stale pracują na
terenie Saary, można sobie wyrobić
właściwe zdanie o  twierdzeniach
Niemców, którzy przypuszczają, że
98 proc. ludności wypowie się za
Niemcami. Głosujących będzie oko-
ło 220.000.

Zrozumiałą jest rzeczą, że komi-
sja rządząca chroni tę część ludno-
ści, tembardziej, że wynik głosowa-
nia, jeżeli weźmie się pod uwagę na-
stroje niemieckiej ludności, która
dawniej wypowiedziała się za Berli-
nem. ale dziś nienawidząc rężymu
hitlerowskiego  niewiadorto jakie
zajmie stanowisko, nie jest pewny.
Korespondent pisma szwajcarskiego
stwierdza, że mocarstwa zmuszone
będą interwenjować. Zwraca się u-
wagę na to, „że ruch autonomiczny

nie ma zamiaru znosić dalej teroru
hitlerowskiego. (W' kraju istnieją
wprawdzie nieuzbrojone oddziały 0-
chronne, które zdecydowane są unie

możliwić grasowanie bojówek hitle-
rowskich. Stosunki zaostrzyły się do
tego stopnia, że do starcią pomiędzy
temi obozami nie brakuje wiele a za-
pobiedz im może tylko pośrednik
wyposażony w rozległe pełnomocni-
ctwa. Dlatego saarska komisja rzą-
dząca domaga się od Ligi Narodów
aby w jaknajkrótszym czasie ustali-
ła porządek i przygotowała grunt do
głosowania. Inaczej plebiscyt może
być poważnem niebezpieczeństwem.

| Zygmunt Różycki. 
|
|

Saarbriicken, w styczniu (Centropress).

Planewany zamach mna Saarę.
STRASBURG (Pat). „Der Elsis- niedaleko granicy saarskiej, „do-

ser” donosi, że opanowana przezhi- browolnych obozów pracy”, w któ-
tlerowców organizacja saarska p. n.: rych młodzież saarska przygotowy-
„Niemiecki Front“, grupująca zwo- wać się ma do tego rodzaju inier-|
lenników powrotu Saary do Nie-|wencji.

Agresywne plany hitlerowców

zlerów, ale i inne stronnictwa. Ko- plebiscyt nie wypadł po jej myśli — usprawiedliwiałyby, zdaniem pisma,
zorganizowanie wtarśnięcia uzbrojo- całkowicie powołanie do życia przez|

czeskiego publicysty,

publicysty Jarosława Vozki nakła-
dem Volks u. Reichsverlag — Ber-
lin. W oryginale, w języku czeskim
broszura ta, pod tytułem „Polska
więzieniem narodów” wyszła w Pra-
dze w roku 1932. W owym czasie
broszura ta wywołała dużo złej
krwi i jako zgrzyt w wzajemnych

czechosłowacko - pol-
skich potępiona została wówczas
przez całe polskie społeczeństwo.
Również wybitne czynniki czecho-
słowackie oraz prasa czechosłowac-
ka antypolski ten wybryk napiętno-
wały jako rozmyślne mącenie polsko
czechosłowackiej przyjaźni.

Stanowczej jeszcze broszura ta
potępiona została obecnie, kiedy
wyszła w języku niemieckim w Ber-
linie. Narodowo - socjalistyczne pi-
smo czeskie - „A-Zet' występuje
ostro przeciwko autorowi pamfletu.
Na wstępie zaznacza, że książka
wydana została już podczas reżymu
hitlerowskiego, co trzeba ma wstę-
pie skonstatować — pisze „A-Zet”.
Przedmowa do pracy Vozki napisana
została we wrześniu ub. r. Ponieważ
i obecnie obowiązuje ochrona praw

stosunkach

autorskich pomiędzy Czechosło-
wacją a Niemcami — wnioskuje
wspomniane pismo — przypuszczać
można, że czeski autor, znany jako
pisarz socjalno-demokratyczny dał
zezwolenie na przekład.

Fakt ten rzuca ponure światło na
charakter autora. Zaznaczyć bo-
wiem wypada, że w roku ubiegłym
w rozmowie z praskim: koresponden-
tem krakowskiego „LK:C.“ autor

książki wyraził żal, że wydał tę

książkę; ze padł "ofiarą slronntczych
informacyj i że ostatnio obrócił na
całych 180 stopni, mając sposobność
przekonać się o nieprawdziwości je-
go informacyj.

Książka zawiera cały czereg ten-
dencyjnych wymósłów a ponieważ
autor dochodzi do wniosku, że Pol-
skę.czeka czwarty i ostatni rozbiór,

autor przedmowy do niemieckiego
wydania Cleinow nazywa -pamfleci-
stę „białym krukiem”. Tak też na-
zywany jest przez recenzentów pism
hitlerowskich, którzy nie znajdują
słów dla wyrażenia uznania autoro-
wi czeskiemu. „Mają też być za co
wdzięczni — pisze „A-Zet” bowiem
propaganda hitlerowska znajduje
pomoc pochodzącą z ręki czeskiej, z
ręki słowiańskiej. Dla Cleinowa
książka Vozki jest dowodem, że hi-
tlerowskie wołania za rewizją gra-
nic są usprawiedliwione".

„A-Zet” zaznacza, że każdy ma
prawo patrzeć na Polskę krytycznie.
Ale i dziecko wie, że jeżeli chodzi o
polską politykę zagranczną, cały na-
ród, wszystkie stronnictwa polskie
występują: zgodnie. W Polsce zwłasz
cza nie ma ani jednego człowieka, —
pisze dziennik czeski — któryby ro-
bił sobie jakieś iluzje, jeżeli chodzi
o Trzecią rzeszę. Pismo dalej wska-
zuje na to, że podczas gdy polscy
socjaliści biją na alarm z powodu

nych oddziałów hitlerowskich do|Ligę Narodów międzynarodowego | WSZczętych rozmów polsko-niemieć"
Saary i postawienie Ligi Narodów korpusu policyjnego, któryby miał

zackie wskazuje na powszechnie
znany fakt istnienia w Niemczech,

TOKIO (Pat). Premjer państwa
wnych metod potem uciekałySię | Mandżurskiego oficjalnie zwrócił się

|do szeia państwa Pu-yi z prośbą,
|by zgodził się zostać cesarzem Man-
| dżurji.

CZANG-CZUN (Pat). Pu-yi zgo-
dzil się wstąpič na tron Mandžuko,

Wystawa sztuki polskiej
w Rydze.

RYGA (Pat) W niedzielę odbyła
się w Rydze uroczystość otwarcia
Wystawy. Współczesnej Sztuki Pol-
skiej.

Przywrócenie stepni
naukowych w Rosji.

Według doniesień z Moskwy, u-
kazał się dekret rządu sowieckiego,
przywracający stopnie naukowe,
skasowane po rewolucji październi-
kowej w 1917 r. Dekret wprowadza
dla absolwentów wyższych uczelni
stopień kandydata nauk ©" = stenień
doktora . 

 

Zaofiarowanie Pu-Yi
mandżurskiege

|wobec faktu dokonanego. Pismo al-|za zadanie strzec bezpieczeństwa i
porządku w Saarze.

tronu

czy też wielkieśo imperjum man-
dżurskiego, jak prawdopodobnie bę-
dzie nazwane w przyszłości. Dzi-
siejsza ceremonja ograniczyła się do

zaofiarowania Pu-yi tronu przez
prezesa rady ministrów i do przyję-
cia tej propozycji przez Pu-yi.

 

Kto wygrał na loterii?
W dwunastym dniu losowania IV-ej

klasy 28-ej loterji państwowej głowne wy-

grane padły na następujące Nr. Nr.:

Ciągnienie ranne.
ZŁ 15.000 na N-ry: 34136 36938.
Zł. 10.000 na N-ry: 34586 112901 119029. 

|

ZŁ 5.000 na N-ry: 21470 35350 36211
49690 100471 112735.

Zi. 2000 na N-ry: 4502 14458 18605

29487 41264 53178 114572 115101 121901

129838 130280 140052.

ZŁ 1.000 na N-ry: 4056 4310 7018 11468
18327 28183 50179 52546 58640 59637 63272

65202 73763 73237 73905 77119 77461 82924 
86854 105547 105722 108729 108744 111174

kich, znajduje się czeski socjalny
demokrata, który podziela hitlerow-
skie wołania o rewizję granic.
„A-Zet” pisze, że pocieszającem mo-
że być, że „dalsze białe kruki* w
społeczeństwie czechosłowackim już
się nie pojawią. Ponieważ nie jesteś-
my przeznaczeni do tego — kończy
organ czechosłowackich socjalistów
narodowych — abyśmy pomagali
hitleryzmowi, którego powalenie jest
dla nas najwięszym nakazem.

Koresponden Centropressu _do-
wiaduje się, że praski komitet Pol-
sko - Czechosłowackiego _ Porozu-
mienia Prasowego zajmie się tą spra-
wą na najbliższem swem posiedze-
niu.

GP
Praga, w styczhiu.
—

111474 113485 118141 128151 139673 146982

153621 164768 168723.

Ciągnienie popołudniowe.

ZŁ 50.000 na Nr. 32756.

ZŁ 10.000 na Nr. 72087.
ZŁ 5.000 na N-ry: 50232 51928.

| Zi. 2000 na N-ry: 13557 58133 66931
„80843 84988 85219 99799 100658 105871

113929 131075 131259 134860 136458 138567

|139087 142982 144480 165396.
ZŁ 1.000 na N-ry: 1209 13729 16174

18494 35990 55439 55618 90693 102277

j 104094 120205 129070 138364 165582 166796

| 165364.
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RUCH MŁODYCH.

Jm Ludoik
Do tych, którzy po upadku po-

wstania 63 r. nie dali Polacom pogo-

dzić się ze smutną rzeczywistością

niewoli, lecz, nie żałując wysiłków i

ofiar krzewili ducha niepodiegłości,

należy w pierwszym rzędzie Jan

Ludwik Popławski, On to wraz z

Zygmuntem  Balickim,  Komanem

Dmowskim i całym szeregiem mniej

znanych cichych bohaterów narodo-

wych wypowiedział nieubiaganą woj

nę zakradającemu się do serc pol-

skich zwątpień w powodzenie spra-

wy narodowo - niepodległościowej.

Popławski i jego polityczni przyja-

ciele, powodowani poczuciem przy”

należności do narodu polskiego i

wyrikającemi z niego obowiązkami,

stworzyli trwałe iundamenia pod

rozwój prądu narodowego, zatącza-

jącego coraz szersze kręgi w cza-

sacn dzisiejszych. Zato cześć im się

należy.

£ rumieńcem wstydu stwierdzić

należy, że Fopiawski, pomimo swych

zasiug, maio jest znany szerokim

warstwom spoieczeństwa odrodzo-

nej Folski, Jest to skutek panują-

cych obecnie stosunków w naszem

państwie z jednej strony, z drugiej

zaś tego, że pracę nad odbudową

naszej państwowości ten wielki Ро-

lak prowadził wespół z ludźmi, któ-

rzy całą swą działalność polityczną

traktowali jako moralny obowiązek,

nie starając się o to, aby odbudowa-

ne państwo polskie: siużyło im za

arenę popisów, dających rozgłos i

korzyści materjalne.
W. tym krótkim artykule niema

miejsca na głębsze zastanawianie

się nad rolą, jaką odegrał Popław-

ski w budzącem się samopoczuciu
narodowem, czy nąd charakterem

jego spuścizny literackiej i dlatego

muszę to odłożyć na później, chcę

natomiast w 70 rocznicę urodzin Po-
piawskiego zaznajomić pokrótce z

życiorysem tego wielkiego Polaka
czytelników, a głównie młodzież,
ktorej obecnie wyrywa się z rąk
Sienkiewicza i wszystko to, co jej

mówi o wielkości i żywotności na-
szego narodu.

Jan Ludwik Popławski, syn Wik-
tora i Ludwiki z Ponikowskich, uro-

dził się dnia 17 stycznia 1894 r. w
majątku ojca Bystrzejowicach.

Atmostera domowa, w której

spędził dzieciństwo, była bardzo

patrjotyczna, ojciec był nawet szo-

winistą, a ciotka Ponikowska prze-

bywająca w ich domu, naležaia Za
czasów swej młodości do miodzieży,
która szła ttumnie na Sybir.

Melodje piosenek patrjotycznych

z roku 1830, śpiewanych chętnie

przez ciotkę, jak również deklamo-

wane przez ojca wiersze Mickiewi-
cza, Siowackiego czy Krasińskiego—

ksztaitowaiy duszę młodego chiop-

ca, który już w szóstym roku życia

znał historję Polski. W. roku 1863

dom ojca Janka był centrum ruchu
powstańczego, dziesięcioletni chło-

piec przysiuchiwał się naradom ojca

z Zygmuntem Sarneckim, czy Rol-
skim, członkiem Rządu narodowego.

Nic też dziwnego, że z tej atmo-
stery domowej wyniósł Popławski
umiiowanie sprawy narodowej i

przekonanie, że całe życie musi dla

niej poświęcić, a kiedy w r. 1886

zdał egzamin do 3 kl. gimnazjum w

Lublinie, to już na terenie szkolnym
odznacza się jako chłopiec o zdecy-
dowanym poglądzie na sprawy pa-

trjotyczne. Za awanturę z niejakim

Dracem, uważanym za szpiegai do-
nosiciela, zostaje wydalony z szóstej

klasy i musi przygotowywać się do

egzaminu ostatecznego samodzielnie,
co jednak, dzięki wielkim zdolno-

ściom, nie sprawia mu lrudnošci.

Już na ławie szkolnej pisuje Po-

pławski wiersze, ale nikomu ich nie

pokazuje i dopiero pierwszy jego
drukowany wiersz na łamach  „Ku-

rjera Lubelskiego" zdradził tajemni-

cę, świadcząc o zdolnościach lite-
rackich młodego chłopca.

Po otrzymaniu świadectwa z u-
kończenia szkoły średniej, wstępuje
Popławski na wydział prawny uni-
wersytetu warszawskiego, i tu do-

piero rozwija pracę patrjotyczną w
° — tajnej organizacji polskiej „Synowie

Ojczyzny”, za co w 1878 r. zostaje
aresztowany i osadzony przeszło na

3 rok w Cytadeli a następnie wywie-
|. ziony do Rosji na 4 lata pobytu w

|. MWiatskiej guberni.
'__ Po powrocie do kraju w roku 1884
' zawiera związki małżeńskie z pan-

"ną Felicją Potocką, ale ognisko ro-
/ dzinne nie może odciąśnąć go od

pracy narodowej, dyktowanej naka-
zem sumienia, ani ciężkie warunki
materjalne nie mogą osłabić zapału
w dążeniach nad budzeniem poczu-

' cia narodowego w szerokich ma-
sach społeczeństwa.

|... Jako przykład samozaparcia i
|. bezinteresownego poświęcenia się
° — «Па ojczyzny, niech służą słowa jego

' żony Felicji Potockiej: „Na drugi
_ dzień po ślubie mieliśmy w kasie...
- pięć rubli! Ale jak wesoło, jak jasno

; nam na duszy, jak bardzo czu-
liśmy się bogatymi! Ani miłość, ani

_ zmięnione warunki życia prywatne-

Kierownictwo Redakcji: Sławomir Sokotowski.
Redakcja urzęduje w piątki godz. 19—20 w lokalu „Dzie nika Wileńskiego*' Mostowa 1.

Popławski.
go, ani na jedną chwilę nie wstrzy-
maty, nie osiabiiy w nim tego, co po-
nau wszystko ukochai — pracy pa-

 

O wychowanie narodowe.
Sprawa wychowania młodzieży

wysuwa się aziś na czoio zagadnień
spoiecznych, Najtęższe umysiy $wia-
ta zastanawiają się nad tem, jakie

trjotycznej. ramiętam, że juz na dru-| śroaki mogą być użyte dia wyjścia z

gu dzien po ślubie miał jakieś posie-|dzisiejszego stanu rzeczy. Środki ta- w Ojczyźnie, Hrzygotowanie to win-

azenie i wrócił pózno... Nie zuaiam kie ma uać
jeszcze dokiadmie i nie umuaiam je-
jszcze wtedy pojąć tej wielsiej du-
|szy.. Literainie nie przypominam
| sooie wypadku, żeby kiedykolwiek
interes osobisty stanąt mu na prze-

szkodzie w robocie spoiecznej. Mie-
dy byfa bieda w domu — powiadai:
„to trudno. Pamiętam, kiedy raz...
powiedziałam mu, że nie mam zą co
xupic dzieciom trzewikow, oapowie-
aziai mi: to trudno, moje dziecko,

iuech chodzą boso... Nie siusznem
jest mniemanie, że Janek był czio-
wiekiem, nie posiadającym żadnych
antpicyj osobistycn. Frzeciwunie, byi

to cziowiek wieikiej ambicji, ale z

bohaierstwem uimiai w sobie poko-
nać wszelkie osobiste pragnienia i
dla ukochanej idei poświęcai ządo-
wolenie osobistych aspiracyj.
W trzy miesiące po ślubie zro-

biono u Popiawskiego rewizję i a-
resztowano go, a wyrokiem sądu
skazano na dwumiesięczną karę
aresztu którą odbył na Pawiaku,
Mimo to jednak, po wyjściu z Pa-

wiaka, nieustraszony dalej prowa-
dził roboię patrjotyczną. W. miesz-
kaniu jego w Warszawie było pełno
nielegainej „bibuły”, tu pisało się i
układato proklamacje, a potem on
sarw rozrzucał je po mieście.

I znowu niech mi wolno będzie
przytoczyć siowa pani Popławskiej:
„Nie zapomnę nigdy strasznej dla
mnie sceny w wigilję wielkiej, setnej
rocznicy 5 maja. 4 balkonu pokoju
jadainego widziałam musztrę i sły-
szaiam rozkazy starszyzny: „być
pod bronią na jutro”. Jakąś burzę
czuć byto w powietrzu. Nadeszła
noc. Na ulicach zroibło się cicho,
tylko dzwony cerkiewne huczały
(bo było to jakieś święto u prawo-
sławnych).  Jankowi przyszło na
myśl, żeby rozrzucić proklamacje w
nowobudujących się kamienicach,
dla robotników. Wypakował .więc
kieszenie i wyszedł, Myślałam, że
zwarjuję. Siedziałam na oknie od
ulicy, to znowu biegłam na balkon
od podwórza — żoinierze stali pod
bronią. Godziny biły jedna za drugą,
a Janka wciąż nie było (poszedł z
kimś drugim, ale nie pamiętam z
kim), aż wrócił wreszcie nad ranem,
upadający ze zmęczenia — obeszli

caiją Warszawę”.
Popiawski nie lubił pisać, ale zo-

stał dziennikarzem z konieczności
spełnienia swej misji w narodzie.
rrzyrodzone zdolnosci sprawiły, że
przeszedł do historji, jako jeden z
najlepszych publicystów. Przed nim
staiy otworem wszystkie redakcje
najiepiej wynagradzające swych pra-
cownikow, względami materjalnemi
nigdy się jednak nie dai skłonić i pi-
sywał tylko w tych pisiuach, w któ-
rych mogł jasno woiać do rodaków,
że przeszia Polska niepodlegia jesi
koniecznym postulatem ich istnienia
narodowego, że jest, ona wynikiem
logiczneżo prawa  przyrouzonego.
Pracę swą publicystyczną zacząt w
„Prawdzie”, którą musiał jednak
dwukrotnie przerywać na skutek
aresztowań,
W październiku 1886 r. powstaje

w Warszawie „Głos”, który od na-
stępnego roku prawie wyłącznie
przechodzi pod wpiywy Popiawskie-
go. Na łamach tego pisma może Po-
pławski obszerniej i śmielej wyrażać
swe myśli niż w „Prawdzie” i tu ro-
dzi się wielka idea wszechpolska,
która ma zjednoczyć wszystkie zie-
mie polskie w walce o niepodiegłość,
budzić myśl polską i organizować
opinję publiczną. W „Głosie' pracu-
ją również takie talenty, jak Koman
Dmowski, Zygmunt Wasilewski, Ste-
ian Żeromski, St. Reymont, K. Tet-

| majer, J. Hłasko, Józef Potocki, A-
leksander Więckowski, Antoni Lan-
ge i imni, W] roku 1894 „Głos' został
zawieszony naskuiek aresztowania
członków redakcji za maniiestację w
rocznicę Kilińskiego. Poplawskiego
również aresztowano i osadzono w
cytadeli, ale już w 1895 r. udało się
go uwolnić za kaucją, W zimie tegoż
roku  niestrudzony ten bojownik
sprawy narodowej jedzie do Lwo-
wa, gdzie pracuje w „Przeglądzie
Wszechpolskim'', założonym w lipcu
1895 r. przez Romana Dmowskiego.
Wkrótce potem wydaje Popławski
„Polaka“ — pismo przeznaczone dla
ludu i zdobywa dla ruchu wszech-
polskiego pisma codzienne jak

„Wiek XX" i „Słowo Polskie". Ale
jest Popławski nietylko publicystą.
We Lwowie, podobnie jak przedtem
w Warszawie jest on kolporterem
pism narodowych.

Jedynie on znał tajemnice dzię-
ki którym prasa narodowa docierała
do najodleglejszych zakątków miast
i wsi polskich, ucząc rodaków miło-
ści „ojczyzny i obowiązków względem
n PoWA za
żonej pracy w icji wraca aw-
ski do W

  

wychowanie miodego
pokolenia. Każdy kio zdaje sobie
aokiadnie sprawę z doniosicści za-
dania, jakie ma spełnić miodzież w
niedalekiej przyszłości, musi wie-
dzieć, jak się ją wychowuje, w jakim
duchu i w jakiej ideologji. Przecież
od wychowania. zależy charakter
miodzieży, jej obywatelskość i siły
do rządzenia Polską. Słuszna tedy
jest zasada, žė miodziež to przy-
szłość narodu, jego potęga i cała na-
dzieja. Starsze spoteczeństwo, któ-
remu sprawa powyższa żywo leży
ma sercu, odczuwa niejednokrotgie
niepokój i zadaje sobie pytanie: Czy
młodzież z isiniejących opresyj ti-
nansowych i moralnych, stosowa-
nych ze wszech miar przez znane
nam czynniki wyjdzie zwycięsko?

Czy pod presją „czynnika wy-
chowawczego” nie ulegnie i zdepra-
wuje się i porzuci swoje ideały, któ-
re pokochała i w które wierzy, że
zwyciężą? Czy zabraknie jej siły do
walki o miłość tego, co jest prawe,
piękne i szlachetne?
a kwestja jest bardzo poważną

i decydującą. Musimy zdać sobie z
tego dokiadnie sprawę i zastanowić
się, kto ponosi i będzie ponosił za to
wychowanie odpowiedzialność wo-
|bec narodu i państwa?

W wychowaniu młodego poko-
lenia zarysowują się w dobie obecnej
zasadnicze różnice, wynikające z
różnych poglądów na stosunek jed-
nostek do zbiorowości i do zasad mo-
ralnych. Jedni uważają, że jednostka
nic nie znaczy, że tylko organizacja
państwowa może podołać dzisiej-
szym trudnościom. Obóz ten można
nazwać obozem kultu siły materjal-
nej.
Obóz drugi szuką oparcia w tych

zdobyczach ducha ludzkiego, które
wychodzą z praw nadprzyrodzonych,
nie ulegają zmianom wskutek kon-
junktur, a skodyfikowane są w nau-
ce Chrystusa. Można śmiało powie-
dzieć, że przyszłość świata zależy od
tego, który obóz zwycięży czy opar-
ty o kult siły, czy o religię i prafa
Boże,

Jeżeli się wzniesiemy nad sf
polityczną i spojrzymy oczyma
przyszłość narodu, „która rysuje się|
jako brzemienną w ciężkie i ważkie
wydarzenia dziejowe”, należałoby się
mocno zastanowić nad odpowie-
dzialnością współczesnego pokole-
nia wobec następnych właśnie za tę
dziedzinę za wychowanie 1 za kieru-
nek, po którym ono pójdzie. Jeżeli
spójrzymy na rzeczywistość polską
w omawianej dziedzinie, muszą na-
stąpić smutne refleksje. O tem, co
się u nas dzieje w szkolnictwie nie
wszystko pisać można.

Jedno możemy stwierdzić, że
wychowanie państwowe w swej za-
sadniczej koncepcji jest błędne i dla-
tego przeciwstawiamy mu wycho-
wanie narodowe. Chcemy mieć

| polską myśl, polską twórczość, pol-
'ską ideę.

Żadna dziedzina nie woła głośniej
o narodowość swego ducha, jak wy-
chowanie, które jeżeli ma głęboko
oddziaływać na psychikę narodu,
musi soki żywotne czerpać z gleby
rodzinnej. Nie potrzebuje dowodze-

WWEŁABYWEEK AITTWCTCO IE ATASTAR OEPORZSOACH

Gdzie są stypendja?
Gdzie są stypendja? — ten ste-

reotypowy okrzyk powtarza się sto-
krotnie na wyższych uczelniach w
Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Kra-
kowie i Wilnie, bo jak się okazuje
wszędzie niezamożni studenci nie
potrafią żyć tylko... świeżem  po-
wietrzem. Nowa ustawa stypendjal-
na ukazała się przecież jeszcze w
marcu 1933 r., nawet rozporządzenie
wykonawcze do tej ustawy obowią-
zuje już od ostatnich dni listopada,
!а podania studenckie od 15 grudnia
|leżą w ministerstwie. Ta niczem nie-
uzasadniona zwłoka słusznie niepo-
koi studentów.

Karnawałna U.S.B.
Karnawał akademicki zapowiada

się w tym roku bardzo wesoło. Do-
latują nas już pierwsze jaskółki.
Przedewszystkiem dużo się mówi
już teraz o XV Balu Ogólnoakade-
mickim.

Nietylko „z wieku i urzędu na-
leży mu się pierwszeństwo, ale głów
nie dlatego, że to jest wogóle naj-

APS RSA RPN KOR TEONIKE

Dmowskim pracowač w zmienionych
już warunkach, wywołanych ka-
taklizmem na Wschodzie. Do tej
ciągłej pracy pchało go polskie sęr-
ce, żywo bijące dla wszystkiego, co
się z losami ojczyzny wiąże. otacza-
jące gorącą miłością wszystko, co do kiego budowniczego nowej Polski

niej należy, kochające „cały naród
we wszystkich przeszłych i przy-
szłych jego pokoleniach”, Niedługo

arszawy, aby wespół z już jednak pracował, bo ciężka cho-

nia prawdy, że człowiek w latach

| aziecięcycn i młodzieńczych, prócz|

|rozwoju cielesnego i umysłowego |

musi nabyć pewnego przygotowania|
|ao życia spofecznego i publicznego |

|no znaiezć wyraz przedewszystkiem

w tem, aby „jemu i znim byi* do-

|brze” żyć wśrod społeczeństwa.
| Musi więc dany materjał na przy-
szłego czionka społeczeństwa wyro-
Joić się pod względem charakteru,

woli, iieaiów, wysubtelnić swe po-
czucie ludzkie i zmysł prawa. 4a-

sadniczą bowiem wadą przeciętnego

Polaka, jest chorobliwa chęć aby

jego zasługom naród przypisywał
wartość nadzwyczajną, by je latami

omawiał, сепй 1 wynagradzał i za

życia stawiał pomniki
Tak więc wyrobienie charakteru,

a nadewszystko silnej woli, głębo-

kie ujmowanie sprawy, wires-cie po-
czucie ludzkości, zmysł prawa leżeć
winno na sercu każdemu z wycho-
wawców polskich.

Uczyniiem tu wzmiankę o po-
czuciu ludzkości. Każdy człowiek
kulturalny, musi uszanować godność

ludzką, czy w nieprzyjacielu, czy w
więźniu, czy wreszcie przeciwniku

politycznym. Sposób ustosunkowa-
nia się do tych kwestyj jest świa-
dectwem nie tylko wartości moral-
nej danej jednostki, lecz dowodem
kultury duchowej całego narodu.

„Szkoła w Polsce musi być pol-
ską, to znaczy nie państwową, lecz
narodową w znaczeniu ducha w niej
panującego, idei i tradycyj.

Musi niecić uczucia wzniosłe,
prawdziwe, z poznania dziejów pol-
skich płynące, musi przejmować

głębokiem ukochaniem narodu, nie
iormy rządów państwa, lub co gor-
sza poszczególnych jednostek rzą-

dzących, musi wyszukać wady naro-

dowe, by je tępić i zalety narodowe,
by je krzepić, umacniać, za przykład

stawiać.
Szkoła o t. zw. ideologii państwo-

wej nie spełnia tego, zwłaszcza gdy

historji Polski uczy nie Polak. Mu-
simy odróżnić nareszcie od kierun-
ku narodowego państwowy. Nie na-
ród winien służyć państwu, a państ-
jwo narodowi. Państwo jest formą na-
rodu. A więc naród jest czynnikiem
|decydującym i w zależności od jego
siły organizacyjnej i tężyzny. poto-
czą się przyszłe losy Polski.

  

Trudno chyba wyobrazić sobie;
większy chaos, ideowy, a mówiąc
Ściślej, bałagan bezideowy, maż jaki!
przedstawia młodzież t. zw. pań-|
stwowa.

Opiera się ona głównie na trzech
organizacjach: „Legion Miodych'*,
„Myśl Mocarstwowa' i „Strzelec”.
Już to samo świadczy, jaki pėle-mė-
le programów mieszczą w sobie uni-
wersaini „państwowcy', bo wiasnej,
odrębnej „ideologii nie posiadają
zupełnie.

Najpierw więc ,Legjion Miodych*
z szumnym  podtytuiem „związek
pracy dla panstwa , śpiewa wpraw-
dzie jeszcze „Pierwszą brygadę",
ale coraz śmielej zerka poprzez
wschodnią granicę Polski, coraz
szczerzej wzdychą do kołchozów, do
sowchozów, wogóle do „państwa
zorganizowej pracy” i dostaje ze
wzruszenia wypieków na twarzy,
gdy do uszów jego dolatują słowa:
"ER podymajsia raboczyj na-
rod...
Co innego „Myśl Mocarstwowa—

związek młodzieży państwowej, któ-
ra panicznie boi się wszystkiego, co
„czerwone'. Boi się też „Legjonu
Młodych” i dlatego w listopadzie
1933 r. prosiła min. Jędrzejewicza,
aby rozwiązał tę organizację, przy-
najmniej w Warszawie.

„Mocarstwowcy” przed paru la-
ty akcentowali jeszcze bardzo silnie
przynajmniej w słowach, swoją nie-

Młodzież „państuowa”.
Zejdźmy teraz na teren wileński.

Kto się u mas nie przewinął przez
kramik „ideologii państwowej?
„kłaństwowcem” był p. Dembiński
entuzjasta sowieckiej  piatiietiki,
„paūstwowcem“ był kol. Kapała,
który już wtedy machał czerwoną
chorągiewką — dzś oni inną poszli
drogą.

Zostali inni, mniej zdolni i już cał-
kiem niemal bezideowi, jeśli chodzi
o ogół, ale grunt, że jeszcze są. I bę-
dą dopóty, dopóki przynależność do
„sanacji' będzie połączona z pew-
nemi korzyściami.

Weźmy teraz organizacje „sana-
cyjne' wileńskiego środowiska. A
więc znowu „Legjon”, „Myśl Mo-
carstwowa”, „Strzelec, poza tem
„Piłsudja”, „Vilnensia* „Cresovia'—
do koloru, do wyboru — sześć orga-
mizacyj, a wszystkie przecież „licz-
ne', „doskonale się rozwijające”,

„ideowe“.
Na szczęście rzeczywistość co-

dzienna przynosi co innego — cała
młodzież „państwowa” skompromi-
towana  ustosunkowaniem się do
projektu ustawy o szkołach akade-
mickich, znoszącej autonomię, zbła-
źniona swoją  „neutralnością” w o-
kresie walki o niepodwyższanie
opłat uniwersyteckich, jaką podjęli
narodowcy w imię interesów ubogiej
młodzieży polskiej, wreszcie potę-
piona za sympatje żydowskie przez
niezależną myśl akademicką, nie wie zależność od ugrupowań  politycz-

nych starszego społeczeństwa, dziś
zmienili taktykę i już się nie kryją
ze swojem sanacyjnem obliczem.

Wreszcie „Strzelcy — ci są naj-
pewniejsi, myśleć im „nie kazano”,
na baczność stać umieją, krzyczeć
„niech żyje” potrafią, jak przyjdzie
rozkaz, to pokazują nawet swój
„entuzjazm, o więcej wcale nie
dbają, są zadowoleni z siebie, z nich
2 = zadowoleni , staruszkowie” z
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„Nožyce“.
Nie zamierzam tu wypisywač ela-

boratorów o jakichś „nożycach” cen
it p

Moje nożyce nie są przenośnią,
to tylko  miezmiernie pożyteczny
tobok koszaj przyrząd:. wedakcyjny, Kierunek narodowy uważa pań-

stwo za narzędzie urzeczywistnienia
swoich ideałów. Musimy nareszcie

państwowej, która przedstawia i uo-
sabia w sobie kult przeważnie dla
pewnej kliki lub jednostki.

Czy to można nazwać wychowa-
niem?

Tej zgubnej i krótkowzrocznej
metodzie stanowczo się przeciwsta-

wiamy.
Nie możemy pozwolić na spacza-

nie dusz i serc młodego pokolenia.
Rozpoczynamy walkę o duszę

młodzieży. Szkoła polska i wychowa
nie muszą być narodowe. Wymaga
tego kultura współczesna, W'ymaga
tego życie polskie. Nietylko szkoła i
młodzież, Cały naród, który chce,
musi, powinien być wychowany w
duchu polskiej kultury narodowej.

Polska musi być dla Polaków.
Idziemy w służbę idei narodowej,
idziemy pewni zwycięstwa.

Kazimierz Oskar. 
wytworniejszy i najlepszy bal sezo-
nu. Odbędzie się on w: salonach ho-
telu Georges'a w dniu 11 lutego.

+ Chronologicznie jednak pierw-

szym będzie Bal pod Równikiem,
który urządza Akademicki Klub
Wióczęgów w dniu 1 lutego w salo-
nach lzoy Przemysłowo-Handlowej.
"Na ten wesoly bal Akademicy szy-
| kujcie kostjumy.

 

Bratnia Pomoc Uniwersytetu
warszawskiego działa.
Mimo niesłychanego utrudnienia

jakiem było zamknięcie lokalu,
Bratnia Pomoc udzieliła  niezamoż-
nym studentom pożyczek na opłace-
nie czesnego w wysokości przeszło
8.000 zł. Ź tego mniej, niż 4.000 zł.
pochodzi z Biura Opłat  Akade-
mickich, reszta zaś, pochodzi ze
zwrotu pożyczek udzielonych w ro-
ku ubiegłym.

Obecnie Bratnia Pomoc poszuku-
je odpowiedniego lokalu, poczem
otwarte agendy urzędować będą,
jak dawniej. 
„roba, długo znoszona z bohaterską
"cierpliwością, zmusiła go do położe-
nia się do łóżka, a w parę dni potem,
112 marca 1898 r. śmierć zabrała to
drogie narodowi życie.

Pogrzeb tego prawdziwego wiel-

zamienił się w wielką manifestację
|narodową, w której udział wzięła
„cala Warszawa.

zerwać ze sztywną formą ideologii|

dzięki któremu mozfia czasem do-
|wiedzieć się, co inni piszą ciekawe-
Igo. Nie dość tego. „Nożyce postara-
ją się w miarę swych sił i możności
zespolić ściślej Czytelnika „Ruchu
|maodych* z wielkim, potężnym Ru-
chem Młodych, idącym dziś jak bu-
rza przez caią Polskę, Nie wystar-
czy wiedzieć to, co myślą i piszą |o
ile im na to p. cenzor pozwala) mio-
dzi w Wilnię, trzeba poznać twór-
czość ich i w innych, może żywiej
pulsujących ośrodkach, Ale nie stać
przecie nas na kupowanie większej
ilości pism Ruchu Młodych, nie mó-
wiąc już o prasie innych odłamów
miodzieży, którą też przecie trzeba
przynajmniej przeglądać. Lecz ad
remi

Tegoroczny 1-y nr. „Glosu“, dwu-
tygodnika Radykalno - Narodowego
(roznańj, przynosi w artykule X. Jó-
zeła Prądzyńskiego „U samego źró-
dia' głębokie myśli o stosunku no-
woczesnych ruchów narodowych do
boga.

„Złóbek betlejemski był i pozo-
stanie szkołą dla wszystkich. Niech
pójdą do niej z pokorą w sercu
wszyscy niecierpliwi, którym się
dłuży mozolna i powolna nieraz pra-
ca nad przerobieniem dusz i przy-
sposobieniem ich do nowych torm

le ma do powiedzenia na U. S. B.
Najlepszym tego sprawdzianem są
|zebrania Bratniej Pomocy, gdzie ca-
ła ta miszkulancja polityczna, mimo
'zespalającego hasła „hajże na ende-
|ków", zbiera po tych właśnie „en-
dziwak” jedynie odpadki, cyfrowo
jprzedstawiające się w sumie stu kil-
kudziesięciu głosów. Przynajmniej
tak było dotąd, kiedy nie było przy
głosowaniu ani urn wyborczych, ani
cudów nad urną, N. G.

leńcy! Z motyką na słońcei Naraża-
cie się napróźno... Głową muru nie
'przebijesz| Tacy „rozsądni” ludzie
'to ludzie bez wiary. My wiarę ma-
jmy! Wierzymy w nasze młode ra-
miona, imające się ciężkiej pracy,
wierzymy — i wiemy, że żadne ofia-
ry i prześladowania nie złamią mło-
došci!- My w naszych zapasach z
podłością wrogów i z niezaradnością
sojuszników rzuciliśmy na szalę ar-
gumenty krwi, Wacławski, Grot-
kowski, Materka i Kozłowski—mo-
giły, które rosną i przybywają — to
siupy graniczne na drodze do Wiel-
kiej Polski, Dlatego idziemy na-
przód. Dlatego zdobywamy piędź po
piędzi w wysiłku, w trudzie, w wal
ce — ale zdobywamy!”

Jaki kontrast tych słów ze smęt-
nemi dumaniami organu sanacyjnej
„Myśli Mocarstwowej' — „Buntu
Młodych".

„4a tym ogromnym samobójczym
planem upaństwowienia nęazy idzie
chyikiem, cichaczem, ale ciągle, ale
wiernie upaństwowienie dusz, Ża-
wsze schyieni, zawsze uniżeni, głusi
na sprawy mniejszościowe, ślepi na
kwestję konstytucji, niechętni
wszystkiemu, co aktualne, piękne,
natychmiastowe, co spotykamy co-
dzień, idą legjony miodyca, nie wi-
dząc teraźniejszości, a wpatrzeni w
przysziość nędzy i wyzysku, którą
zwą przyszłością Państwa  zorgani-
zowanej pracy”, :

Jak na sanatorów —о sanatorach
to wcale nieźle! Na szczycie „upań-
stwowionych dusz” mamy w Polsce
nie legjony, tylko garstkę... życia. Oby trafili do niej europejscy

bezkrytyczni czciciele  mussoliniz-
mów, hitleryzmów i podobnych im
prądów, wierzących po dziecięcemu,

słów w kilka lat przekształcić do
głębi. Jest w Europie całej olbrzy-
mia rzesza ludzi już zmęczonych
walką, albo z natury gotowych do
kompromisu i układu, byle żyć, a
jeżeli się uda, żyć w wygodzie i kom-
torcie. Jeżeli jednak dyktatorom XX
stulecia dzisiaj wieczorem powinie
się noga, powiła ten sam tłum z en-
tuzjazmem jutro ich następców, by-
le mieli klucz od kasy. Praca nad
duszami jest oporna i trudna, trzeba
ją pełnić z entuzjazmem i zapałem,
ale także z pokorą i cierpliwą ci-
chością serca. Zwycięży, jeżeli w
trudzie nie uroni pierwiastka Bo-
skiego”.

O tem polski Ruch Młodych pa-
miętać musi zawsze. I pamięta, Że
przypomnę tu słowa „Deklaracji Ide-
ologji” rozwiązanego Obozu Wielkiej
Polski — „Wiara Narodu Polskiego,
religja rzymsko-katolicka musi zaj-
mować stanowisko religii panującej,
związanej z państwem i jego życiem,
oraz stanowić podstawy wychowaw-
cze młodych pokoleń",
W 1 (7) n-rze „Sztafety”' — pisma

Narodowo - Radykalnego (Warsza-
wa) pisze kol. Jan Mosdorf o Ruchu
an

Poznańskie pismo Młodych Na-
rodowców „Czuwamy'” w n-rze 2-im
ostrzega przed nowemi sztuczkami
|sanacji, która, nie mogąc powstrzy-

że można dziesiątki miljonów umy- |imać nas zzewnątrz stara się w nasze
szeregi wprowadzić ferment od we-
wnątrz:

+„Nasyłanie do naszych karnych
szeregów różnego autoramentu pro-
wokatorów, których zadaniem jest
sianie zamętu, niezgody, wykorzy-
stywanie istniejących w każdej or-
ganizacji chorobliwych ambicyj jed-
nostek, wzajemnych sympatyj i an-
typatyj i wogóle osobistych wad i
błędów, a wreszcie próba przeciw-
stawiania młodych starszej genera-
cji narodowej. Zatem temi drogami
idzie robota nieprzyjaciela, ba,
śmiertelnego wroga, który za wszel-
ką cenę usiłuje nas osłabić od we-
wnątrz, W tym duchu wygrywania
młodych przeciw starym  kilka-
krotnie robiła próby sanacyjna „Ga-
zeta Polska“ oraz inne tego rodzaju
pisma. Nie jest to pierwsza i nie
ostatnia próba masonerji i žydow-
stwa, zdążająca do rozbicia naszej
jedności, a przez to i osłabienia siły
Obozu Narodowego"...

Możemy się różnić od „starych
swem nastawieniem  psychicznem,
bo trudną jest rzeczą, by człowiek
np. pięćdziesięcioletni myślał w ten
sposób co dwudziestoletni, ale ide-
owo i organizacyjnie stanowimy jed- „Wielu starszych patrzy na nas : - J. Balsewicz,

 
z niedowierzaniem i bojaźnią. Sza-

ność. Jedną armją walczącego 'naro-
du jesteśmy, jar A drai

 
 



   
Coraz więcej zaczyna się mówić wdzięczną pracę oświatowo - kultu-

o retormach życia sportowego aka- 'ralno - sportową.
demuków. Nasuwają się aktualne za-| Uważam, że praca akademików
śadnienia nietylko natury technicz- będzie miała daleko wdzięczniejsze
nej, ale wprost natury zasadniczej, pole-w dziedziny wychowania
podstawowej. |zycznego niż samego sportu.

Naczelne władze akademickie !

dosziy do przekonania, że sport aka- | graniczyć.

fi

Tutaj te dwa pojęcia trzeba roz- |

DZIENNIK MILENSKI

tu w szerszym tego słowa znaczeniu, stawicznych treningów. Trudno spe-
a sport, jest siłą, mającą w sobie ta- |cjalizować się, bo specjalizacja wy-
kie pierwiastki, jak: walka, rywali-| maga wiele czasu.
zacja, zwycięstwo i t. 4. Oczywiście,| Nieraz kilka lat trzeba stracić,
że i w wychowaniu fizycznem są by poprawić wynik.g ułamek sekun-
|pierwiastki charakterystyczne spor- dy, wówczas gdy praca w wychowa-
tu, ale występują one mniej wyraź- niu fizycznem nie napotyka specjal-

niej, nych trudności,

Rola akademików w sporcie.
|nizacje wychowania fizycznego, Nie spostrzeżenich z pracy poszczegól-
jznaczy to bynajmniej, żeby miało to nych ośrodków życa akademicko -
w jakimkolwiek znaczeniu dyskre-| sportowego przychodzimy do końco-
dytować organizacje akademickie,|wego wniosku, że A. Z.S-y wkro-
która w miarę swych możliwości |czyły już na nową drogę pracy spor-
propagują również pięknemi sukce-| towej.
sami wysiłki sportowe na boiskach.

Poruszone w tym artykule zagad- |
Jarwan.

demicki powinien być otoczony nie-
co większą opieką, niż obecnie,

Nic też dziwnego, że czynione są

kiemu nadać więcej praw, by sport
akademicki zyskał na swej sile, na
spoistości, stając się poważnym prą-
dem współczesnego życia, ||

Trzebpa przyznać, że po latach
wspaniatego rozkwitu nadeszły lata
chude, ktore zaznaczyły się ogolnym
kryzysem poszczegolnych Akademic
kich Żwiązków Sportowych.

Kryzys ten, dający się zauważyć
wszystkim, — 208181 spowodowany
zbyt wielkiemi wysidkami organiza-
cyjiemi do których A. Z. S-y nie
były przogotowane, ale rzucone inic-
jatywy nie zmarnowafy się. lnną jest
całkiem rzeczą, że przez wydajność
pracy, przez inicjatywę wyczerpały
się organizmy A. 4. S-ów, a praca
zaczęia co raz więcej pozostawiać

do życzenia.
Fatrząc w przeszłość, widzimy

przecież doskonale caży cykl pracy
sportowej. Nie będziemy tutaj wspo-
minali o dawno minionej przeszłości,
bo dziś o wiele więcej interesuje nas

oczywiście terazniejszość i przysz-

łość.
'erazniejszość sportu akademic-

kiego jest jakgdyby wstępnym okre-

sem renesensu. Okres ten zapowiada
nadejście lat peinych zadowolenia
moralnego i konsolidacji pracy spor-
towej.

Wielkim plusem życia akademic-
kiego jest jednolitość zapatrywań na
sport. Oczywiście, że w ścisiym tego
siowa znaczeniu jednolitości nie ma-
my, ale w każdym razie w A. Z. S.
jest ona większa niż w: innych orga-
nizacjach sportowych.

Co tam dużo mówić — ława uni-
wersytecka ma swoje prawa i bastal

Akademik - sportsman stanowi
poniekąd wzór do naśladowania,

Akademicy powinni o tych rze-
czach ciągle pamiętać, że wiele rze-
czy im nie wypada, że muszą świecić
przykładem.

Stosunek do sportu akademika
jest więc zupełnie inny, niż wszyst-
kich innych sportowców.  Oczywi-
ście, -że-wyjątki zawsze były i są.
(Wyjątki te mogą się nieraz przytra-
fiać, ale jeżeli chodzi o stosunek pro-
centowy, to nie warto silić się na
przeprowadzenie statystyki. :

Drugim powažnym plusem žycia
akademickiego jest wzajemna szcze-
rošė, ktėra potrzebną jest przy pro-
wadzeniu wspėlnej pracy. Idąc dro-
gą szczerošci, poznaje lepiej jeden
drugiego, a sport przez to nabiera
sporo treści.

Treść ta jest różnorodna. Zawie-
ra ona sporo nierozwiązanych jesz-
cze problemów sportowych, jak cho-
ciażby sprawę należenia do klubów
sportowych młodzieży szkolnej. Pro-
blem ten wiąże się ściśle z zagadnie-
niami, a powiedzmy nawet i intere-
sami akademickich związków spor-
towych.

usilne starania, by sportowi akamic- |"

Wiychowanie fizyczne opiera się| Akademikom trudno nieraz po- Akademicki związki przekształ-
na masach; napopularyzowaniu spor godzić konieczność prowadzenia u- cają się więc same przez się w orga-

    
   

Treningi narciarskie
W jednym z poprzednich nume-

rów „Dzienuika Wiienskiego' poda-
iem schematycznie ujęty sposób przy
gotowania zawodnika, narciarza do

oiegu otwartego na 15 kim. Ubecnie

rozpoczęty temat uzupeiniam, poda-
jąc pian przygotowamia się do biegu

ziożoOneżo, ||

bieg ziożony jest „klasyczną
konkurencją w dziedzinie narciarst-
wa, jest wysiikiėm, którego wynik
staje się swiadectwem doskonaiego
opanowania nart i starannego przy-

gotowania zawodnika, Wynik biegu
1 skoków dodane, mogą na czoio wy-

sunąć niekoniecznie pierwszego w
biegu lub skokach. Często nawet tak
się zdarza, iż mistrzem zostaje za-
wodnik, który w żadnej że skiado-
wych konkurencyj nie był pierw-
szym; ten właśnie moment zrówna-
nia szans wielkiej ilości startujących
i niepewności wyniku do ostatniej
chwili, obok wyzej wymienionych
cech, zasiuguje na podkreślenie, jako
też charakierystyczny dla biegu zio-
żonego, wzmacniający jego tytuł
„klasyczności, Łresztą, czyż można
zaprzeczyć temu, że „mistrzem kun
sztu narciarskiego jest ten, kto sze-
rzej i wszechstronniej go opanowai/
Nie poniżamy bynajmniej wartości i
nie zmniejszamy doniosiości szeregu
pozostałych konkurencji w narciar-
stwie, dalecy jesteśmy od tego, bo
np. taki bieg na 50 kim, zasługuje na
specjalne wyróżnienie może wogóle
w sporcie jako najbardziej męski wy-
siłek, nie możemy jednak go stawiać|
przed opinją jako wzor „klasyczno-
ści”. Zresztą dla zaawansowanych w
sporcie jest to zupełnie zrozumiałe.

Tak więc bieg złożony wymaga
specjalnego przygotowania, Nie zna-
czy to, że praca jest bardziej skom-
plikowaną lub uciążliwą, naodwrót,i
jest ona dużo ciekawszą i bardziej
zajmującą, a przyczynia się do tego
urozmaicenie, zajęć: dzisiaj się ska-
cze, jutro biega, pojutrze wypoczy-
wait d.

Zmniejsza ona więc monotonnie,|
maleje trud, wiemy zaś, że na te u-
przykrzające życie i nieodiączne od
niego zjawiska, człowiek jest bardzo
wrażliwy. Nie wątpię,że.,klasycz-
ność” biegu złożonego na nartach o-
świetlona z tego punktu widzenia,
zjedna sobie wielu narciarzy marzą-
cych o karjerze zowadniczeji. zmusi
ich do myślenia nietylko o biegu ale
i o skokach.
„Na podstawie doświadczenia
śmiem twierdzić, że narciarz, który
zącznie najpierw skakać, a potem
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do biegu złożonego.
myśleć o szlifowaniu trasy, 2 razy

ty, miżby do tego doszedi w innych
warunkach. Nie należy myśleć odra-

tycznej „Krokwi, których sam wi-
dok u przeciętnego śmiertelnika bu-
dzi dreszcze dość oryginaine reflek-
sje(!). Zaczynamy przecież od zjaz-
dów, a cała rzecz w tem się zawiera,
że wystarczy ma pochyiości tego
zjazdu zrobić maleńki nasyp (pró-
żek) ze śniegu, który sam urośnie jak
na drożdżach (ręczę, že sam!) bu-
dząc w nas zachwyt i... przyszłych
mistrzów!

Ale do rzeczy,
Nadmieniam, że bieg złożony wy-

maga specjalnego przygotowania.
Specjalność ta jest jednak mniej
złożona niż może z nazwy konkuren-
cji wynika, bo polega ona na drob-
nem uzupełnieniu podanego prze-
zemnie w jednym z poprzednich nu-
merów niniejszego pisma planu tre-
ningu do i8-ki otwartej. Otóż w u-
kładaniu zaprawy dla biegu złożone-
go, dnie skoków wpisujemy do pro-
gramu na miejsce ćwiczeń technicz-
nych. Przytem pierwszy tydzień za-
wodnik spaceruje w terenie, w na-
stępnym tygodniu przystępuje już do
systematycznego treningu.

Na
wskazówek dla skaczących i zaczy-
nających skakać.

Trening skoków, lub wogóle nau-
kę skoków, rozpoczynamy od ćwi-
czeń odbicia i lądowania na pła-
skim terenie — zwracać uwagę głów
nie na silne odbicie i dość elestyczny
iecz pewny zeskok. |

Następnie przeprowadzamy ćwi-
czenia dojazdu, wybicia i lądowania
na małej, zbudowanej w terenie,
skoczence stopniowo zwiększając
rozbieg  (rozbieg narazie musi być
bardzo łagodny).

Dopiero po przejściu tej szkoły
skoczek wychodzi na wielką skocz-
nię i tutaj pozostaje mu już tylko o-
panowanie przestrzeni i lotu w po-
wietrzu.

Doznając rozkosznego skupienia i
emocji lotu przez przestwór na „za-
czarowanych' deskach, skoczek nie
ma prawa zapominać o małej tere-
nowej skoczence, na której się wy-
chował, musi ją otaczać szacunkiem
i przynajmniej raz na 2 tygodnie po-
wracać do niej dla doskonalenia i
utnwanienia składowych części sko-
ku,

Jerzy Hermanowicz. 

 

CZY WYGRAMY z ŁOTWĄ? Akademicy powinni koniecznie
wziąć pod swoją opiekę sportową
młodszych kolegów ze szkół śred-
nich, przyzwyczajając ich do barw
klubowych, do rygoru sportowego 1/
wreszcie do zdobywania zaufania u
swych starszych kolegów. :

Obecnie przecież wyczuwa się
tendencję, że znany okólnik przej-
dzie do historji, że w życiu sporto-
wem zajdą poważne zmiany.

Moment ten powinien być ko-
niecznie wyzyskany.

Uważam, że prędzej czy później
władze szkolne udzielając zewoleń
poszczególnym uczniom na branie u-
działu w niektórych (ściśle zastrze-
żonych) imprezach uczynią pewien
wyłom w dotychczasowych stosun-
kach sportowych. Wyłom ten będzie
perwszym krokiem  ściślejszego po-
rozumienia, a nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że porozumienie władz
szkolnych co do młodzieży szkolnej
pójdzie za pośrednictwem sportu a-
kademickiego, który dopiero wów-
czas otrzyma wielkie „posłannictwo”
sportowe. Pó

Zagadnienię jest bardzo poważne,
a rola akademików nadzwyczaj od-
pówiedzialna, ы ERYK

Obecnie właśnie jesteśmy. w. cie-
kawym okresie kształtowania się

czasie będą już chyba nareszcie przy
najmniej częściowo, rozwiązanę,

Akademickie Związki Sportowe
muszą więe dzwignąć się na siłach i

1 stając do twórczej pracy pamiętać,
że od akademika sportowca wymaga
się daleko więcej. Im więcej będzie
u nas w społeczeństwie sportowym
ludzi reprezentujących inteligencję,
tem samem podnosić się będzie bar-
dziej poziom intelektualny sportow-
ców.

tych zagadnień, które w najbliższym|

We czwartek rano ma opuścić

szego miast, udająca się na mecz nar
ciarski do Kygi,

Wilno walczyć będzie z Rygą, ale|
faktycznie w Kydze spotkamy się na
śniegu z pełną reprezentacją państ-
wa Lotewskiego.

Mecz ten ma więc dla całego
sportu polskiego ogromne znaczenie.

dądzę, że nie potrzebuję o tych rze-
czach specjalnie dłużej pisać.

Mając nawiązane siosunki nar-
ciarskie z Łotwą, znamy już trochę
siły naszych przeciwników, z kióry-
mi walczyliśmy ubiegłej zimy w Wil-
mie i w Kydzė.

Dotychczas wilnianie odnosili
sukcesy, a' najpiękniejszym zwycię-,
stwem było zdobycie nadzwyczaj
wartościowej nagrody dla nas nagro-
dy Prezydenta Łotwy Kwiesisa, Je-
dziemy dó.Rygi, by bronić zeszło-
rocznych sukcesów, a wiemy, że
bronićjest zawsże trudniej, niż zdo-

bywači“ |. МЫ
„Stosunki narciarskie z Łotwą w
tym roku nabierać już zaczynają for-
mty walki, oblczonej na szereg dłu-
gichlat, a to, że wszystkie konku-
rencje będą punktowane do ogólne-

"wyniku spotkania, stawiają na-
szą.wileńską reprezentację wobec
jtrudnego zadania.

Wilnianie powinni już nietylko
obronić nagrodę przechodnią, ale
zwyciężyć w meczu.

Przyjrzyjmy się więc poszczegól-
nym konkurencjom zawodów.

Na pierwszy ogień idą biegi. W
sobotę o godz. 11 nad brzegami krę-
tej rzeki Aa odbędzie się wyścig na
18 klm.

W. osiemnastce klasycznej Wilno
ma minimalne szanse zwycięstwa.

Łotwa posiada bowieni doskona- Akademicy nie pówinni więć za-
kać się w swoich lokalach, ale

ta @ bi
samo jak w innych dziedzinach Re

życiateż.i w.sporcie prowadzić|wał

łego biegacza Rekstnisa, kióry w u-
iegiymo sezonie pokonał Łabucia.

stnis czuje się świetnie, Treno-
nietylko na śnięgu, ale- również

i na boisku. Widzieliśmy go prze-
'Wilno reprezentacja narciarska na- cież w Wilnie w zawodach lekkoat-

letycznych, gdy walczył z mistrzem
| Polski Kucharskim. Osiemnastka bę-
dzie więc waiką nadzwyczaj ostrą.

| Wilno reprezentowane będzie przez

|Labucia i młodego jeszcze narciarza
Zylewicza. £ przykrością stwierdza-
my, że niestety nie jedzie Starkie-
|wicz, którego brak najdotkliwiej da
się odczuć w Rydze. Drugim poważ-
nym konkurentem obok Rekstnisa
będzie typowy biegacz Kanieps. Je-
żeli Łabyc zajmie drugie miejsce, to
i tak będzie dobrze,

Jednocześnie z biegiem otwar-
tym odbędzie się bieg do kombinacji.

Wilno reprezentowane będzie
przez Zajewskiego i Wojeickiego.

Rywalem najważniejszym będzie
jchyba Gruzitis. Każda sekunda wy-
|walczona w biegu da naszym biega-
czom przewagę nad Łotyszami, któ-
rzy w skokach powinni być słabsi
od naszych, Uwagę zasadniczą trze-
ba więc zwrócić na biegi. Zdaje się,
że zawodncy nasi czują się dobrze
i bodaj, że są w dobrej formie, zwła-
szcza Zajewski i Wojcicki.

Niedziela 28 bm. będzie dniem
decydującej walki, Przed konkursem
skoków odbędzie się pojedynek pań
na 8 klm. Wilno ma nadzieję, że p.
Ławrynowiczówna powtórnie poko-
na p. Ciekurs, a Barhardtówna rów-
nież przysporzy kilka potrzebnych
(punktów. Od wyników pań w dużej
|mierze zależeć będzie końcowy wy*
nik meczu.

Konkurs skoków rozegrany na
przerobionej skoczni będzie ostat-
niem akordom ostrej walki,

Dwa skoki do biegu złożonego
zadecydują o mistrzostwie Łotwy i
o losach nagrody przechodniej. Wil-
|nianie powinni skakać bardzo ostro-
| żnie, by skoki były ustane 1 możliwie
najdłuższe,. bo io mniejszą u-
wagę kładą na długość, niż na styl.

 

szybciej i 5U proc. lepiej opanuje nar|

zu o Antokolskiej skoczni iub źigan-|

zakończenie podam parę|.

 

Związek Związków Sportowych
wystosował okólnik do wszystkich
podległych sobie organizacyj w
|sprawie zreformowania siosunków
sportowych z młodzieżą szkolną.

Myślą Z. Z. jest, by do klubów
sportowych jaknajwięcej zapisywało
się nauczycieli szkół średnich.

elementu zmieni „oblicze” niektórych
organizacyj. Chodzi o to, by władze
szkolne, dbające o rozwój sportowy
młodzieży, miały trochę więcej za-
ufania do klubów sportowych, a do-
piero wówczas może być aktualną
kwestja zniesienia zakazu należenia
młodzieży szkolnej do klubów.

Dwa dni trwały w Warszawie
obrady piłkarskie Ligi państwowej.

Rozpatrywano wnioski, dotyczą-
ce reformy rozgrywek piłkarskich.

Wczoraj odbyło się doroczne

nienia mogą oczywiście wywołać dy-
skusję, ale, opierając się na licznych

| Oczywiście, kluby starać się te-
„raz będą о pozyskanie względów
„sportowych pp. profesorów, przez
których może dojdzie do pewnego

| porozumienia.

| Nie można jednak liczyć, żeby
(tak odrazu został zniesiony okólnik.

|prowadzone są stale prace, odbywa-Н
|ją się konferencje.

| Miejmy więc nadzieję, że wcześ-
niej czy później reforma nastąpi i
młodzież szkolna będzie mogia upra-
wiać sport nietylko w czasie lekcji
gimnastyki, ale również w godzinach
pozaszkolnych,

 

Liga liczyć będzie 12 drużyn.
Postanowiono rozgrywki zosta-

wić w dalszym ciągu w tej samej
formie co dotychczas to znaczy, że
Liga ma liczyć 12 drużyn.

 

7 GODZINNE OBRADY PIŁKARSKIE.
Delegaci klubów żydowskich zgłosili demonstracyjne wnioski,

Do komisji rewizyjnej powołano:
walne zebranie Wil. Okr. źw. Piłki por. Stełańskiego, sierż. IMototkina,
Nożnej. ь | Merłę, berwinzaca i Nasielskiego,

Na zebraniu przekonaliśmy się|  Zdawałoby się, że zebranie już
najlepiej o stosunkach, nurtujących zaczyna zbliżać się ku końcowi, ale
wśród naszych piłkarzy. Żupednie |gdzie tam. Dochodzić zaczęła 6 go-
słusznie mówił p. dyr. bernącki, že
sport dzisiejszy odbiegł bardzo da-
leko od sportu przedwojennego, że
dziś przemawiają przeważnie pier-
wiastki osobiste, materjalne, niskie.

Wróćmy jednak do przebiegu
samych obrad, Zebranie zagaił wi-
ceprezes p. Bernacki, prosząc do
komisji skrutacyjnej: red. Nieciec-
kiego, por. Malca i p. Gisina.

Frotokół komisji skrutacyjnej wy-
wołał żywszą dyskusję, gdyż nie
wszystkie kluby otrzymały prawo
głosu.

Zgromadzeni na przewodniczą-
cego obrali p. Wohlmana, na wice-
przewodniczącego por. Malca, a na
sekretarza p. Lachowicza.
W kolejności odczytano szereg

sprawozdań i tak: por. Kossacki
zdał sprawozdanie z prac ustępują-
cego zarządu, mgr. Coch — skarbu,
sierż. Gąsiorek — wydziału gier i
dyscypliny, Кас sędziowskie,
sier, [ruhan — trenerskie i wresz-
cie sierż. Mołotkin odczytał sprawo-
zdanie komisji rewizyjnej, stawiając
wniosek udzielający  absolutorjum
ustępującemu zarządowi.

Nad odczytanemi sprawozdania-
mi wywiązała się długa dyskusja.

Omawiano w pierwszym rzędzie
sprawy związane ze sportem pro-
wincjonalnych klubów, jak Lidy i
Baramowicz, które są pozostawione
na łaskę losu.

Delegaci klubów żydowskich
ostro protestowali przeciwko kry-
tycznemu ustosunkowaniu się za-
rządu do prasy żargonowej, która
nie popiera sportu, pobierając za

Dyskusja trwałaby niewątpliwie
dobrych jeszcze kilka godzin, gdyby
nie zdecydowane przemówienie p.
dyr. Bernackiego.

Po  kilkugodzinnych debatach
przewodniczący p. Wohlman posta-
wił nareszcie pod głosowanie wnio-
sek udzielenia absolutorjum ustępu-
jącemu zarządowi. Wniosek oczy-
wiście przeszedł jednogłośnie.

ktu porządku dziennego, zaczęto
zgłaszać kandydatów do nowego za-
rządu. й

Zarząd W. O. Z. P. N. na rok
1934 został wybrany w następują-
cym składzie: prezes płk. Wenda.

Przęchodząc do następnego pun-|

|dzina obrad. Przystąpiono dopiero
teraz do zgóry przygowanych wnio-
sków.

Najbardziej_ charakterystyczne
wnioski zostaty zgłoszone przez de-
ilegatów Ż. A. K. $, którzy, mając
za sobą głosy niektórych klubów
chrześcijańskich, poprzeprowadzały
swoje zamierzenia.

Delegat Ž. A. K. S. mgr. Coch
zgłosił wniosek, mający zabarwie-
nie polityczne. Żydzi poruszyli spra-
wę prześladowania w Niemczech.
Sprawa ta była szczegółowo rozpa-
trywana a wniosek postawiony pod
głosowanie przeszedi, Brzmi on na-
stępująco: „Walne zebranie ostro
protestuje przeciwko terrorowi hi-
tlerowców, stosowanemu w Niem-
czech w stosunku do innych naro-
dowošei“.

Żydzi zgłosili jeszcze dwa inne
ciekawe wnioski, jak przeniesienie
olimpjady z Berlina do Warszawy 1
zerwanie stosunków sportowych
Polski z Niemcami, Woski nie
otrzymały większości głosów,

Oczywiście, że wnioski te nie
mają prawie żadnego znaczenia na
bieg wypadków  polityczno-sporto-
wych. :

Żydom chodziło więc tylko o za-
akcentowanie swych uczuć, o pew-
nego rodzaju demonstrację która
daje się zauważyć również i w in-
nych okręgach sportowych,

Żydzi robią więc w dalszym cią-
gu wielki krzyk, starają się poru-
szyć wszystkie możliwe sprężyny,
a nawet i sportowe,

| Prócz tych znamiennych wnios-

 
notatki sportowe specjalne opłaty, |ków zgłoszono cały szereg innych, skie,

ale już wybitnie sportowych.
Postanowiono więc dążyć do po-

działu Ligi, a jeżeli ten podział nie
|doszedłby do skutku, to zorganizo-
„wać Ligę „kresową', wprowadzając
‘а Wilna dwie drużyny: W. K. S. i
„Makabi,
| | Walne zgromadzenie nadało płk.
„Wendzie tytuł członka honorowego
(W. O. Z. P. N.

Przyjęto do A klasy wileńskiej
dwie drużyny prowincjonalne: P.K.S.
Na Lidy i Makabi baranowicką.
| Wybrano delegatów na walne

I

!

t

zgromadzenie P. Z. P. N., którymi
zostali płk. Wenda i red. Nieciecki.|

Postanowiono W. K. S. wręczyć
I wiceprezes dyr. Bernacki, II wice- dyplom sportowy za zdobycie wice-

kretarz por. Kossacki, zast. sekreta- wych.
rza sierż, Olechowski, skarbnik mgr. Zebranie zakończono, po 7-go-
Coch, kapitan sportowy Frank; dzinnych naradach, przemówieniem
członkowie zarządu: Bajbakow, Ru-p. Wohlmana, który apelował do
deński i red. Nieciecki. |wszystkich działaczy sportowych,

Do wydziału gier i dyscypliny by w zbliżającym się sezonie wyka-
weszli: sędzia Tarasiewicz, sierż. zali-jaknajwięcej inicjatywy sporto-
Gąsiorek, inž. Nelkin, Babicz, Ża-.|wej.
mejć, kom. Kobylski i Olkienicki.

W. konkursie skoków otwartych oczekując
pownniśmy zająć dobre miejsce, a w Wilnie.
w najgorszym wypadku zremisować. Od zawodników naszych wyma-

Bilansując poszczególne  konku-;gamy, by walczyli ambitnie i by zda-
rencje, należy zauważyć, iż wynik |wali sobie całkowicie sprawę z od-
meczu wypada różnicą1 — 2 punk-|powiedzialności, jaka została na nich
jtów na korzyść Wilna. Różnica jest| włożona.
nieznaczna. Jeżeli więc komuś po-
ślizgnie się noga, to będziemy mu-
sieli zwycięstwo oddać Łotwie,

Start narciarzy Wilna w Rydze
budzi ogólne zaciekawienie, prezes sędzia W. Tarasiewicz, se- mistrzostwa Polski drużyn A klaso-|

| A: '

MŁODZIEŻ a SPORT. (ZEBRANIE
. _ TURYSTÓW.
| Dziś o śodz. 11 w Dyrekcji Ko-
jlejowej odbędzie się zwołana specjal
jnie konierecja turystyczna.

Na konierecji tej, która niewąt-
pliwie zgromadzi przedstawicieli nie.
|tylko turystyki, kolejnictwa, ale i

Władze sportowe przypuszczają, | W każdym razie w tym kierunku|sportu, omawiane będą aktualne
|že wprowadzenie do klubów nowego |sprawy, związane bezpośrednio z

ruchem turystycznym Wilna. :
Zapewne na konierencji ustyszy-

jmy wyczerpujący referat o nowej
| taryfie kolejowej, która już weszła-w
życie, a która ma ogromne znaczenie
dla turystów.

Ponadto do porządku dziennego
wstawiono projekt zorganizowania
wycieczki zbiorowej do Białowieży.

Wycieczka do Białowieży uśmie-
chałaby się specjalnie narciarzom,
bo trzeba wiedzieć, że obecnie w.
Białowieży trwa kurs narciarski,
prowadzony przez trenera, sprowa-
dzonego z Finlandji. Trener Lappe-.
lainen jest specjalistą od biegów pła-
skich.

+ Jadąc do Białowieży, wilnianie
mieliby możność zapoznania się z a-
sem narciarstwa.

Konferencję zwołuje się bardzo
na czasie. Sądzimy więc, že роги-
szone na niej będą najaktualniejsze
sprawy związane z postępem życia
sportowo - turystycznego.

Burzliwe zebrania.
| WARSZAWA (Pat). Odbyło się
tu walne zebranie Warszawskiego
Okięgu PZFN. Żebranie było bar-
dzo burzliwe. Uchwalono między
innemi zniesienie autonomji kole-
śjum sędziów, co spowodowało opu-
szczenie sali przez przedstawicieli
„sędziów.
| KATOWICE (Pat). Na walnem
|zebraniu tutejszego PZPN uchwalo-
no m. in. postawić na walnem zebra-
'niu PZPN wniosek o udzielenie wła-
| dzom obecnym PZPN votum nie-
jufności za pogwałcenie statutu w
|sprawie Naprzodu i WKS Wilno.

Mecze hokejowe
odwołane.

WARSZAWA (Pat). Wszystkie
mecze hokejowe o mistrzostwo Pol-
ski, które miały się odbyć w nie-
dzielę, zostały odwołane z powodu
odwilży. !

— Wiieczorek z W.KS. i Szczer-
jbicki z Ogniska wybierają się do
| Przemyśla, by wziąć udział w zimo-
| wych zawodach lekkoatletycznych o
|mistrzostwo Polski. Zawody odbędą
lsię 2 — 4 lutego.
— Schmeling 14 lutego walczyć

będzie z pięściarzem Ameryki Stave
amas. Mecz odbędzie się w Fi-

|ladelji,
|  — Na kurs narciarski do Poro-
nina pojechali z Ogniska: Żyliński,
Pawlak i Radziul. Kurs trwać będzie
dwa tygodnie, Po kursie odbędą się
prawdopodobnie zawody  narciar-
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— Józef Szuleński odbywa pie-
szą podróż dookoła Europy. Idzie on
już od roku 1929. Podróż rozpoczął
z Poznania.

—Pilnik przestał
nować, poświęcając się
pracy zawodowej.
— Podobno Heljasz zamierza 0-

puścić szeregi sportowców Warty
poznańskiej, przenosząc się do War-
szawianki.
— Wyszło niedawno uzupelnie-

„nie do regulaminu P.O.S. Chodzi o
|ściślejszą kontrolę nad tymi, którzy
|noszą odznaki.
— W Warszawie odbędzie 28

bm. finałowy mecz bokserski o mi-
strzostwo Polski między Skodą a

j Wartą.
| — Protektorem mistrzostw nar-
"ciarskich Wilna będzie
Beczkowicz.
— W lutym odbędą się w Wilnie

zawody narciarskie o mistrzostwo
Strzelca.

|  — Wilno posiada 611 zgłoszo-
jnych w klubach graczy piłki nożnej.
Каа Jutro o godz. 18.30 odbędzie
jsię walne zebranie Wil. Okr. Zw.

zupełnie tre-
całkowicie

TRRBRCZYNĘKEOREOGIER ZASODGREOO= BEOSROZTO TOYOTYORAZ Gier Sportowych.

spotkania rewanżowegoTRIOATSINTENSOРИ

Čaytajtie I ptenumerujtie!
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„lisracja Polska”.
  

do nabycia we wszystkich kioskach,

/

p. minister ,
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KRONIKA.
Wciąż” niepewny termin wyborów miejskich.

Do nowego preliminarza budże- Jak ogólnie przewidują, rozwią-

towego na rok 1934/35 magistrat | zanie obecnej Rady nastąpi w ciągu

wstawi pozycję wydatkową na prze- lutego,

prowadzenie nowych wyborów do wiosnę,

Rady Miejskiej. |tniu r. b.

Fuzja szpitali miejskich.

przypuszczalnie w kwie-

Oddział wewnętrzny szpitala Sa-i zajmie lokal po b. klinice uniwet-;

wicz w przyszłym tygodniu zostanie syteckiej.

przeniesiony do szpitala św. Jakóba'

Projekt budowy portu na Wilji.

Wi swoim czasie donvsiliśmy, że zbliża się najbardziej do toru kole-

do zarządu miasta wpłynął opraco- jowego.

wany w najdrobniejszych szczegó-| Sprawa budowy

łach, projekt budowy w Wilnie por- przedmiotem obrad najbliższego po-

tu na Wilji dla celów handlowych. |siedzenia radzieckiej komisji tech-

Port ten miałby stanąć na Za-|nicznej. które odbędzie się w dniu

krecie, w miejscu, $dzie bieg rzeki | dzisiejszym.

Park sportowy na Pióromoncie.

« Dowiadujemy się, że islnieje pro- komisyj radzieckich. ;

jekt urządzenia parku sportowego O ile projekt ten uzyska apro-

ną Pióromoncie. Ibatę władz miejskich, realizacja

Sprawa ta będzie w najbliższych.jego nastąpi na wiosnę r. b.

dniach przedmiotem obrad jednejz|
 

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Walne zebranie żeńskiej służ-

by domowej. Wczoraj wieczorem w

lokalu przy zaułku Kazimierzow-

skim 3 odbyło się walne zebranie

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym, miejscami ; mgli-|

stym ranku, w ciągu dnia dość po-

godnie, przy słabych wiatrach lokal-

nych. Wi nocy lekki mróz. Dniem;

temperatura w pobliżu zera.

DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-48); Jurkowskiej : Romec-

kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapoźnikowa —

ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-

kie na przedmieściach, prócz Snipiszek.

HANDEL I PRZEMYSŁ.

zawodowego żeńskiej służby domo-

wej im. św, Zyty. Obradom przewo-

dniczył ks. dyr. Al. Mościcki w

obecności kilkuset członkiń.;
Na wstępie p. prezeska Grohman

Zuzanna odczytała zebranym proto-

kół z poprzedniego walnego zebra-

nia informując przytem, iż powzięte

wówczas uchwały zostały zrealizo-

wybory zaś odbędą się na;

DZIENNIE MILERSKI

Pierwsze poświąteczne zgromadzenie
Stronnictwa Narodowego.

Wi dniu wczorajszym odbyło się

w sali przy ul. Orzeszkowej 11

pierwsze poświąteczne zebranie pu-

bliczne Stronnictwa Narodowego.
Przemawiali posłowie Karol Wier-

czak, sekretarz generalny Stronnic-

|twa, oraz prof. Wacław Komarnicki.
Przewodniczył red, Kownacki.

Pos. Wierczak wyjaśnił przede-
wszystkiem zgromadzonym. że obóz
narodowy wobec panujących w kra-

jju stosunków cenzuralnych wyko-
|rzystuje trybunę sejmową dla ujaw-
nienia i wyświetlenia tych spraw,
które nie mogą dostać się do wiado- 

porlu będzie.

członkiń Chrześcijańskiego Związku |

mości publicznej na drodze nor-
j malnej. ;
| Mówca kolejno omawia interpe-
lacje, zgłoszone przez klub poselski

| Stronnictwa Narodowego w sprawie
į Rnadużyć wyborczych przy wyborach
|samorządowych, w sprawie ohydne-
|go mordu w Brzozowie, gdzie padł
Jz ręki konfidenta policji ś. p. Jan
| Chudzik.
| Przy sposobności wyjaśnia poseł
; Wierczak znaczenie wyborów samo-
rządowych i wykazuje, iż wszędzie
ujawniły one wzmożenie się siły or-  |ganizacyjnej ruchu narodowego.
| Sanacja bała się otwartej walki i|
juciekała się wszędzie do znanych
'metod wyborczych. — Dziwnie to|
jakoś wygląda, powiada mówca, że!
ludzie, którzy chwalą się, iż przeszli
„do polityki z wojska, zapomnieli
całkiem o zasadach rycerskości.

Przechodząc do spraw gospodar:|
iczych, zwraca uwagę mówca na to,
że w innych państwach odczuwa się
pewne ożywienie i odprężenie w
przesileniu ekonomicznem u nas
natomiast jest coraz gorzej.

Wystarczy stwierdzić fakt, iż w
roku bieżącym mamy o 100 tysięcy
więcej bezrobotnych (zarejestrowa-
nych), niż w tymże okresie r. 1933.

Zmniejsza się konsumpcja nawet
— Rękawiczki wileńskie na wy- wane.

Z kolei zabrał głos przewodni-

czący, który omówił szereg spraw

organizacyjnych, informując w koń-

cu, że należy już obecnie ustalić

listę kandydatek do' przyszłego za-

rządu. Wybór jego nastąpi 18 lu-

lego r. b. Wezwał również zebrane,

stawie egipskiej. Firmy wileńskie

rękawiczek postanowiły wziąć u-

dział w wystawie w Egipcie. Na

wystawę wysłano transport rękawi-

czek wileńskich. Firmy wileńskie

spodziewają się zdobyć rynek egip-

ski dla rękawiczek wileńskich.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

tak niezbędnych produktów, jak sól
kuchenna, bo ludzie zaczynają jadać

tańszą sól, przeznaczoną na karm

dla bydła. 6

Wszystko to wykazały interpe-

lacje poselskie, oraz przemówienia

przedstawicieli Stronnictwa Narodo-
wego w komisjach.  

—Dalsze zgromadzenie stolarzy.

Wtczoraj w lokalu przy ul. Metropo-
litalnej 1 odbyło się walne zebranie

Chrześcijańskiego Zw. Zawodowego

Stolarzy pod przewodnictwem ks.

dyr. Al. Mościckiego. Na zebraniu

by ubezpieczały się, względnie pro-

siły swoich pracodawców o zapisa-

nie ich w instytucjach ubezpieczeń

społecznych,

Ale narodowcy nietylko kryty-;

kują bo jednocześnie budują realny|
program uzdrowienia życia gospo-|

* darczego Polski. |

Najważniejsze wskazamia zawie-*

Po zebraniu członkinie związku

odegrały bardzo ładnie obrazek sce-

niczny p. t. „Nowy Rok“. Pozatem
dzieci wygłosiły dwa djalogi. Za-

równo obrazek, jak i wspomniane

djalogi sprawiły na licznie zebranej

publiczności bardzo miłe wrażenie.

ODCZYTY.

— Odczyt w Kole Chemików.
Dn. 23 bm. w sali Instytutu Jędrzeja

Śniadeckiego (Nowogródzka 22) p.

dr. Antoni Basiński wygłosi odczyt

p. t. „Rzut oka na rozwój chemji w

Polsce". Początek o godz. 7-ej. —

Wstęp wolny.

tem omawiano sprawy, związane ze

zbliżającym się sezonem budowla-

nym. W] związku z tem zarząd przy-

gotowuje obecnie umowę zbiorową,

która ustali wysokość wynagrodze-

nia i unormuje warunki pracy.

W najbliższym czasie będą pro-

wadzone pertraktacje w celu za-

warcia tej umowy z pracodawcami.

WI końcu postanowiono nabyć
ogólnorobotniczy znaczek chrześci-

jańskich związków zawodowych i

powzięto uchwałę w sprawie skła-

dek członkowskich.

Wobec rekordowego
powodzenia jaklem

się cieszy fllm

2 DNI
Фгаг dodatki
dźwiękowe.

UWAGA!!
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NADZWYCZAJNE, przewyższające wszelkie ocze

dla cęzekujacej publiczności parterowej przy dźw ekach pierwszorzędnej or

BEZPŁATNY DA
UWAGA! Od dnia dzisiejszego wprowadza się bilety dzienne do goda. 6-ej p.p-

и ARSKETORANNT ATKOJROA TTT

w sprawie ulg i stypendjów.

Rektorzy wyższych uczelni pe-,

dały do wiadomości młodzieży aka-

demickiej, że wszelkie podania o u-|

dzielenie stypendjów i ulś, które są|

uzależnione od decyzji Ministerjum

Oświaty, muszą być kierowane nor-

malną drogą służbową za pośred-

nictwem  dziekanatów  poszczegól-

nych wydziałów. Podania zgłaszane

bezpośrednio do Ministerjum nie

będą uwzględniane. (PID), }

Podania studentów |
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ra ostatnia książka prof. Rybarskie-
go, z którą zaleca się zapoznać.

Dalej mówi pos. Wierczak o cięż-|
kich walkach,  staczanych
Stronnictwo Narodowe,
członkowie są ustawicznie narażani
na aresztowania i procesy sądowe.

Dziś jednak „ludzie do kozy idą
z ochotą”.
W Łodzi, Częstochowie. War-

szawie odsiadywanie kozy przez па-
rodowców jest zjawiskiem codzien-
nem.
W Częstochowie aresztowano

cały Zarząd Stronnictwa oraz Sekcji
Młodych. Zdarzyło się tak, że w
jednej celi siedział ojciec z synem.

Usiłowano im wytoczyć oskarże-
nia o Bóg wie jakie zbrodnie, ale w
końcu wypuszczono i Yziś praca
wre ze zdwojoną energją.
W zakończeniu przestrzega mów-

ca przed naśladownictwem obcych
wzorów.

Ani faszyści, ani hitlerowcy ni-
czego nowego nas nie nauczą. Mie-
liśmy swój program polityki narodo-
wej już przed 45 laty i po dziś dzień
śo wykonujemy.

przez

Pos. Komarnicki w krótkim ale!
jędrnym referacie ujął t. zw. tezy
konstytucyjne obozu rządowego.

Wykazał on, že projekt konsty-
tucyjny BB ma jeden tylko cel:
utrwalenie rządów obozu pomajo-
wego i obecnego stanu rzeczy w

| kraju.
A ponieważ to, co dziś jest, na-

leży uznać za złe, więc chyba jas-
nem jest, że projekt, który chciałby
to zło na stałe utrwalić, musi być
przez społeczeństwo zwalczany.

Tak zwany , legjon zasłużonych”,
który ma jednoczyć w sobie „naj-
godniejszych' obywateli, sprowadza
się do zjednoczenia nie tyle najgo-
dniejszych, co raczej najdogodniej-
szych ludzi.

Zresztą poco nowa konstytucja,
kiedy stara już dawno faktycznie
obowiązywać przestała. W. takich
warunkach uwchalanie nowych praw
nie daje gwarancji praworządności.

Obu mówców nagrodzono hucz-
nemi oklaskami'

Na zakończenie obecna na sali
grupa młodych odśpiewała „Hymn
Młodych”, poczem przewodniczący
zamknął zebranie, zapowiadając na
następną niedzielę przyjazd posła
lks. Czetwertyńskiego.

 

którego|

Teatr «Lutnia»
„Marjetta“,

operetka w 3 aktach Kollo.
„Marjetta“ -— to niewątpliwie

jedna z lepszych operetek tego kom-
'pozytora, Muzyczka nie może pre-
tendować do oryginalnośc:, lecz jest
miła i ma sentymencik, łatwo chwy-
tający za serce operetkowego widza.

zręcznie napisane, ma akcję zabaw-
ną i żywą, dając wielu wykonawcom
pole do popisu.

Tytułową rolę kreowgia p. Hal-
mirska, bardzo w tej roli wdzięczna.
Temperament sceniczny artystki, jej
humor i żywa mimika bardzo odpo-
wiadały wymogom roli uroczej po-
marańczarki,

Już niejednokrotnie miałem spo-
sobność do wyrażania uznania p.
Tatrzańskiemu za żywe i zabawne
postacie sceniczne. które stwarza na
scenie. I tym razem jego Nikolo
był jedną z atrakcyj wieczoru. Ni-
kolo był jednak za mało pociąga-
jący, jak na zwycięskiego rywala
książąt, hrabiów i dżokeja,

Pozostali wykonawcy, a szcze-
gėlniej pp. Łasowska, Dembowski,
Detkowski i Kubiński tworzyli ze-
spół zgrany i dobrze przez reżysera
przygotowany.

|  Całością kierował energicznie p.
Kochanowski. Wystawa siaranna.

Osobne słowa uznania należą się
zespołowi baletowemu z p. Martów-
ną i p. Ciesielskim na czele. Za-
równo „Arlekinada' jak i „Figle na
dachu'* były ładnie pomyślane i
wykonane.

Po raz pierwszy bodaj nasze mło-
dziutkie adeptki choreografji wystą-
piły w charakterze solistek.

Debiuty wypadły bardzo po-
myślnie. PP. Szomańska i Dziurkie-
wiczówna są naprawdę uzdolnione i
zapowiadają się jaknajlepiej.

Operetka powinna mieć powo-
dzenie.

Wieczór H. Ordonówny.
Występy Hanki Ordonówny cie-

szą się u nas niezwykłem powodze-|

 

I libretto „Marjetty'* jest dość|

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. dany będzie faktomontaż w
6-ciu obrazach J. Tepy p. t. „Fraulein Do-
ktor”, z H. Skrzydłowską na czele. — Ce-
| propagandowe.

— eatr muzyczny „Lulnia* Dziś
wspaniale wystawiona operetka ilollo „Ma-
jena; urozmaicona wielkim baletem „Ar-
piekinnaa: do muzyki Drigo. Dzisiejsze
przedstawienie przeznaczone dla Garnizonu
Wileńskiego. Jutro w dalszym ciągu „Ma*
rjetta'.

-— Teatr Objazdowy — gra z wielkiem
powodzeniem komedję A. Słonimskiego
p. t. „Lekarz bezdomny” — dziś w Nie-
mnie, jutro w Nowogródku.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.

seansu o godz. 4) „Wielka grzesznica“. Na
scenie „Pacjent z prowincji”, :

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 22 stycznia 1934.
7.00: Czas. Muzyka 8.05: Komunikat o

  

 

XIII Ralye-Automobile de „Monte Carlo.
111.50: Muzyka (płytyj. 11.57: Czas. 12.05;
Muzyka popularna (płyty). 12.30: Kom.
meteor, 12.55: Kewja stynnych śpiewawów

(piytyj. 15,4U: Koncert dia młodzieży (pły-
|tyj. 16.10: Koncert. 16.40: Francuski, 10.53:
| Koncert solistów. 18.00: „Wódz Zuawów
śmierci' (Franciszek  Rochebrun) pogad.
18.20: Audycja żołnierska. 15.45. „Pacitic”
— Heneggera (płyty). 19.15: Odc. pow.
19.25: Płyty. 19.40: Kom. sport. 20,00: Kon-
cert. 21.00: Odczyt aktualny. 22.00 Słucho-
wisko: „Urodziny Iniantki“ p/g Oscara
Wilde. 22.30: Muzyka taneczna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wyroki na Wyrwicza-Mun-

sztuka, Wyrwicz-Munsztuk, znany
oszust i hochsztapler. skazany zostai
zaocznie przez sąd wilenski na 1
miesiąc aresztu za bezprawne no-
szenie Krzyża Niepodległości, Po-
zatem toczą się przeciwko Wyrwi-
czówi zaoczne procesy w innych
miastach Polski za różne oszustwa.
Sam on ukrywa się przed policją i
władzami sądowemi, które rozesłały

za nim listy gończe,

Wogóle strona muzyczna jest naj-
'słabsza. Nie wiem, czy współpraca
'artysty plastyka, czy też nieomylny
|instynkt artystki są tego przyczyną,
"że tyle walorów plastycznych po-
siadają jej występy.

Chociaż teksty są bardzo nie-

 

 

niem. Nic w tem dziwnego. Praw- równej wartości, przyznać trzeba, że
dziwy talent artystki posiada suge- |strona literacka bywa nierzadko
stywną moc narzucanią nastroju, kapitalna.
wciągania słuchacza w atmosferę Nie można niestety tego powie-
piosenki. Na sztukę
składają się recytatorstwo, gra, mi- |lodyj ludowych teksty muzyczne są
mika, taniec w najogólniejszem po-ina poziomie przebojów warszaw-

Ordońówny |dzieć o muzyce. Za wyjątkiem me- “

jęciu tego wyrazu i śpiew.
Najbardziej fascynującemi z tych

różnorakich uzdolnień wydaje mi
się sztuką gestu i gry mimicznej.
W jakimś nadzwyczajnym skrócie,

skich, to znaczy poniżej dopuszczal-
nego poziomu. A szkoda! Muzyka
to przecież czynnik decydujący o
stylu piosenki. .

Jakže często na występach Or-
przy pomocy nic zdawałoby się nie- donówny uderza dysproporcja po-

 
znaczącego ruchu rąk lub całego między powagą zamierzeń artystki

URALAUTDONATAS

GRZESZNICA

 

Znaczki z kopertą
i papierem I'stowym.

W min. poczt i telegrafów trwają
prace nad sprawą kosztów, którę

pociągnie za sobą bezpłatne doda-
wanie kopert i papieru listowego do

znaczków pocztowych. Zmiana ta
ma być wprowadzona od 1 kwietnia.

Ministerjum nie powzięło jeszcze

decyzji, czy dodawanie kopert i pa-|
pieru będzie zastosowane

urzędach mniejszych czy też na te-

renie całej Polski,

2 DNI

"OR

 

 

Pan)

 

Nowa forma miłości! Czy można znaleźć sze
NOWE——— Odpowie na to niezapomniana gwiazda nad gwiazdami

w najnowszym fllmie erotycznym

О
2

-
и
С

Nad z
i wiena || PGK 

Z powodu kolosalnego powodzenia
jeszcze dziś podwójny program:

i komedja polska „10 proc. DLA
Wkrótce film po-
święcony sztuce

kochania

 

HELIOS|
z najmodniejszą kobietą

DZIŚ WIELKA PREMJERA. Z za kulis nowoczesnego małżeństwa|

GLORJA SWANSON
i mężczyzna, w którym kochają się wszystkie kobiety

„KONTRAKT MAŁŻEŃSKI"
Ostatnia nowość sezonu! Wspaniały dźwiekowy FILM RYSUNKOWY

„Pieśń Wiosenna* w KOLORACH NATURALNYCH.
Początek seansów: 4, 6, 8 i 1020 wiecz.

„HRABIA ZAROW
(Krukowski, Walter, Mankiewiczėwna).

ich Ramionach“
JEAN HARLOW.

 

„W Two
świata

zęście w wolnej miłości.

LAURENCE OLIWIER

Wkrótcea Pierwszy w roku 1914 przebój produkcji „SOWKINO” p. t „ROMANS MANKI GRESZYANOJ".

W następnych ogłoszeniach—ściślejsze szczegóły.

  

„TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ* oto zgodny okrzyk zachwyconej publiczności.

 

Mydawca: ALEKSANDERZEIERZTRSKI,

  

Polski przebój 1934 r.

„PRZYBLĘDA“ z INĄ BENITĄ|

 
 

 
prostemi

tylko w tylko*
dł

Ekspresja w wypowiedzeniu jest,
nadzwyczajna, a przytem wydobywa skali talentu, programy są zawsze
ją artystka środkami nadzwyczajnie bardzo urozmaicone i prawie zaw-

ze szlachetnym umiarem. sze z
Pewną afektację wytknąc trzeba wykonywane.

Ordonówna popa-|
a w manjerę, która niestety zna-, wkładać tyle śmiecia!

w śpiewie.

lazła nawet naśladowców,

 

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana. Kalwaryjska 12
m. 33. gr.3

 

3 POKOJE osobno lub
razem z wygodami do
odnajęcia. Ul. Pańska 23,
wejście z zauł, Montwił-
łowskiego w podwórzu.

2098—2

A CZEGO WC ZDRADA Baa

U krawcowej.

— Po raz trzeci już
zepsuła mi pani suknię.
Nigdy już do pani nie
przyjdę.
Krawcowa

się.
—Bardzo int przykro;

stracę najlepszą  klijent-
©.
— Niech się pani po-

cieszy; polecę pani zato
wszystkim mym  przyja-
ciółkom.

zasmuciła

"

 

|NAUKA į
===:Ir-=---=-==—=

Maury
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w mieście,
Świadectwa b. dcbre,

Referencje poważne. Ad-
res: ul. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej р.р: gr2

——————————

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Może
nawyjazd. Aires w Adm.
„Dz. a > łaskawe
oferty pod „Syn urzęd-
nika” —3 gr.

zz,

Kupno
į Sprzedaž į

Garnitur Zimlerowski —
okazyjnie do

sprzedania. Adres w Ad- .
salonowy

ministracji „Dz. Wil”

pozować

ny,

Moja długoletnia

zadowoleniu

ciała artystka stwarza niętylkopo-|a płycizną muzyki.
trzebny obraz, zastępuje rekwizyty
i dekoracje, lecz z niezwykłą siłą szawskich nie podsunął znakomitej
podkreśla istotną treść wypowiada-.artystce myśli o staranniejszym pod
nego słowa. |

Że też żaden z muzyków war-

|tym względem wyborze!
Dzięki

Reparuję, restauruję,

 

 

Miłość 1 powodzenie pozyskasz używając wody
kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 gr.

POLECA

WŁADYŚsŁAw IKUBILLO,
skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.
Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania

bielizny.
 

 

INTELIGENTNA
wychowawczyni  poszu-
kuje posady do dzieci,
zna freblowską metodę,
robótki, gimnast. i t. d.
Wymagania najskrom-
niejsze, Poważne šwia-
dectwa i refer. UL Ta-
tarska 12—13, od 2—4 g.

gr. 4

 

KUCHARZ
wykwalifikowany poszu-
kuje posady, za skromne
wynagrodzenie,  Zgodzi
się na wyjazd. Zwierzy”|
nie, Jelenia 3 m. 9. gr.3

Uprzejma gospodyni.
— Mój panie, albo za-

płaci, albo nich się pan
wyprowadza! mówi , właścicielka umeblowa-
nego pokoju do lokatora.
-— Bardzo to uprzej-

mie ze strony pani, bo
! dotychczas zwykle żą-
« dano odemnie jednego i
drugiego.  MAAAAAAAAAAAAAAKAAAIAAA

*

Sprytny.
— Jesteście zdrowym
silnym człowiekiem,

dlaczego żebrzecie za-
miast pracować?— stro-
fuje pani domu żebraka.
— A paniusia jest ta-

ka śliczna, że mogłaby
być gwiazdą filmową, a
jednak siedzi w kuchni!
Nigdy jeszcze żebrak

nie dostał tak smaczne-
go obiadu.

Poszukują posady rząd-
cy domu za skromnem
wynagrodzeniem. Posla-
dam b. poważne reko-
mendacje. Kasztanowa 4
m. 18. Tamże do sprze-
dania 2 szafy, 2 ióżka,
kozetka i inne rzeczy.

—2 gr.
A

Młoda panienka z ukcń-
czonem gimnazjum 1
kursami handlowemi po-
szukuje posady, pisze
na maszynie. Może u-
dzielać korepetycjiw za-
kresie gimnazjum. Zgło-
szenia łaskawe do Adm.
„Dz. Wlu* pod „absol-
westka”. —2 gr.

MAAALAAMSAAAAAAAAAAAAA

niezwykłej

Tylko pocóż

rozpiętości

jednakowem  mistrzostwem

pomiędzy perełki

S. W—ski.

(wadze Wielebnego Duchowieństwa!
odaję do wiadomości Księży Proboszczów

rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty
kościelne, rzeźbiarskie, malarskie, architektonicz=
ne, a mienowicie: figury, ołtarze, ambony, feretro-

stacje męki Pańskiej.
odświeżam figury | t. pod.

Powyższe roboty mogą być wykonane z glp-
su, drzewa, kamienia, cementu, stluku.

raktyka w zakresie rzeź:
blarskim, malarskim | zdobnictwa kościelcego da-
je zupełną gwarancję, iż powierzone mi roboty
zostaną wykonane artystycznie | ku zup: Inemu

NOWORYTTO
Ostrobramska 22 m. 16.

EKONOMA
posady poszukuje  sa-
motny w wieku lat 33,
energiczny, sumienny,
posiada długoletnią prak
tykę, b. dobre świa-
dectwa. F. Baniel, p-ta
Bieniakonie, i. Kazimie-
rzowo skr. poczt. 16.

Гкогне|

Obiady
domowe

2—3 razy w tygodniu
drób, w piątki ryba
z 2-ch dań 1 zł., z 3-eh
dań 1 zł. 20 gr. Ul. Sie-
rakowskiego 31 m. 4.

2020—9

Na nerwy.

Taka zimowa miejsco
wošč kuracį Įna to wprost
wymarzone miejsce dla
nerwowo-chorych. Gdy
czowiek uprawia sporty
zimowe, zasypia ze zmę-
czenia, a jeśli Ich nie u-
prawia, zasypla z nu:
dów.

GCN

DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

L. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Mr.1.

Telefon 12-44.

CENY Niskis

GSAAli 
Odpowiedzialny Bedaktor STANISŁAWJAKITOMICZ —
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