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  "Wszystkim naszym Sz.

ma z dniem i

z prasy
soby wprowadzania w życie nowychPrawo, raetoda, czy kawał?

Naturalnie cała prasa pisze wy-

łącznie o wydarzeniach z dnia 26,
stycznia. !

Prasa sanacyjna gęsto tłomaczy,
się z tego, co zaszło i stara się wmó-,
wić w swych czytelników, że wszyst-|
ko jest w porządku. |

„Gazeta Polska“ zaryzykowala|
następujące śmiałe twierdzenie:

„Kormalnie jest wszystko w porządku.

Tu — choćby talmudyści opozycyjni cho-
dzili na głowie — nic nie pomogą. A nie

jest to rzecz blaha.“

A jednak nawet ten organ pp.
„puikownikėow“ musi przyznać, że
legalność możnaby zaatakować:

„Stąd bowiem tylko, od strony formy,

możnaby atakować nie treść aktu konsty-

tucyjnego — lecz jego legainość.

By jednak jakoś uspokoić własne
i swych towarzyszów partyjnych su-
mienie, „Gazeta Polska“ twierdzi,
że całe zagadnienie ma przede
wszystkiem: charakter polityczny:

„A ta wygląda tak: czy politycznie

wolno było skorzystać z nieobecności na

sali posłów opozycyjnych, aby uchwalić kon-

stytucję? Czy należało akt tak doniosły,

jak zmiana ustroju Państwa — wiązać z

pozorną przypadkowością kompletu obra-

dujących posłów?”

„„Gazeta Polska" zapewnia dalej,
że pragnie być zupełnie szczerą.
„Szczerość” tą polega na tem, że sy-
tuacja na sali sejmowej była tego
rodzaju, iż

zastosować 

 

„pozwoliła tylko pewną

metodę załatwienia sprawy.”

A więc zagadnienie prawa bar-
dzo mało tych panów obchodzi.
Grunt „metoda”. A może nawet nie
metoda, ale zwykły kawał.

Ot, tak, zwykły „cud z rodzaju
, tych, co to bywały... nad urną.

Katzenjammer.
Przechodzimy do prasy

cyjnej. :
Doskonale nastroje

charakteryzuje „ABC”:

opozy-

posejmowe

Deum"

0d Administracji.
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

2-44. Redakcja otwarta od 11

edziele od 12 do 13-ej.
Wileński" wychodzi

   

dn. 27 stycznia r. b.
łomnych zasad i wielkiej pracy.

   PRENUMERATOROM ZA-

   

    

 

lutego 1934 r.  

codziennie.

do 16 i od
 

BIALOGROD (Pat) Dziś rano
odbyło się aprzysiężenie nowego
gabinetu jugosłowiańskiego. Skład
gabinetu przedstawia się jak na-

stępuje: Prezes rady ministrów—U-
zunowicz. Minister spraw zagranicz-
nych — Jewticz, Spraw wewnętrz-
nych—Łazicz, Wojny i marynarki—
gen. Słojanowicz, Finansów—Geor
gewicz, Oświaty -- Szumenkowicz,
Sprawiedliwości Maksimowicz, Ko-
munikacji—Radziwojewicz, Handlu

Strajki w
PARYŻ (Pat). Donoszą z Toledo,

że proklamowano tam strajk po-

Bimetalizm w Stan
WASZYNGTON (Pat). Senat przy-

jał projekty ustaw linansowo-mone-|
tarnych zgłoszonych przez prezy-|
denta Roosevelta, wraz z poprawką
sen. Pittmana, upoważniającąprezy- |
denta do utrzymania parytetu mię-

TT нн са ло Зар У 
konstytucyj: albo zamach stanu,
albo trybem ustawowym. W pierw-
szym wypadku działa się siłą, w;
drugim opiera się o autorytet mo-|
ralny prawa. |
W dniu 26 bm. BB wynalazło

sposób trzeci:
„Polityka jest uważana przez niektó-

rych ludzi za rodzaj sportu. Ale sport jest

walką w ramach określonych prawideł.

Gdy zaczynają się chwyty „poniżej pasa“,

sport przekształca Siłę w „grę fałszywą”!

Dziś wszyscy mają niesmak: jedni, że zro-.

bili kawał, drudzy, że dali się wziąć na!

kawał,"

Kto przed kim zrejterował? ВВ!
twierdzi, że opozycja przed tezami:|

„Nam się zdaje, że było wręcz od-|

wrotnie. Opozycja, nie przyjmując dys:|

PARYŻ (Pat). W dniu 28 b. m.
prezydent republiki Lebrun konty-|
nuował rozmowy konsultatywne z
przedstawicielami ugrupowań рой-
tycznych. W dalszym ciągu panuje
przekonanie, że najwięcej szans na
premjerz ma premjer Herriot. W
stosunku do kandydatury Daladier
mieli wysunąć objekcje socjaliści-
blumowcy, którzy nie mogą zapo-
mnieć Daladier jego stosunku do
uposażeń urzędniczych.

Prezydent republiki, pragnąc
przeprowadzić szerokie konsultacje

   

 

  
  

 

  
   

   

kusji przy tezach, oczekiwała nermalnego | polityczne, ze względu na wyjątko-

trybu prac nad projektem ustawy konsty-|wg trudne okoliczności, w jakich

tucyjnej, by w toku tych pracprzedstawić ; gdbywa się obecnie przesilenie rzą-

swoje ideje i poglądy ustrojowe. |dowe, zamierza poświęcić całą nie-
BB zrejterował przed tą dyskusją i dzielę na konierencje z przywódca-

wołał wyzyskać dwuminutowe zamieszanie.!py grup Ww obu itbach. Dopiero w

fartykuł 21

W ciągu 2 minut, „za jednym zamachem”

„žinterpretowano“ raz jeszcze konstytucję

starą i uchwalono nową."

„Niechlujna robota”.
„Robotnik“ w obszernym arty-

kule na temat dnia 26 stycznin zwra-
ca uwagę na to, że sanacja w swoim
czasie tyle narzekała na „niechluj-
ność'* roboty parlamentarnej w okre-
sie „sejmowładztwa”, a tymczasem

uchwalonej przez BB
konstytucji został przegłosowany w
brzmieniu następującem:

„Art. 27. Sejm składa się z posłów,

wybranych w głosowaniu powszechnem,

tajnem, równem, bezpośredniem i stosun-

kowem (kwestję wprowadzenia tych przy-

miotników do konstytucji, czy też przenie-

sienia niektórych z nich do ordynacji wy-

borczej pozostawiam do rozważenia).”

Ustep ten „Robotnik“ zaopatruje
w następujący komentarz:

„Dosłownie! tak oto jest „sformułowa-

ny prawniczo” art. 27 przez trzy lata —

uważacie!— „opracowywanej” Konstytucji;

  „Zamiast uroczystego „Te

powszechny katzenjammer.

Po obu stronach!

storji i zastał je zamknięte. Skończyło się

na ścisku koło drzwi kuchennych.”

Dotychczas znane były dwa spo-

„Moment“z 15 bm., w depeszy
ż.a.t. z Berlina, streszcza projekt u-

dr. Helmuta Nicali, prezydenta Maś- deburga, na wniosek rządu Rzeszy.

Projekt ten, podany do wiadomości
w prasig, dzieli ludność na 4 kate-

gorje: :
1) „Aryjczycy pełnej krwi, oby-

watele niemieccy”,
2) „zagraniczni obywatele, za-

mieszkali w Niemczech”,

Patos pukał do drzwi Irontowych Hi-|

 

Projekt dr. Nicolai.

stawy o żydach, opracowany przez|

 

Władze gdańskie

Państwa Polskiego w „genjalnem” ujęciu

B. B. -W.. RA

Litości, panie referencie generalny!Ko- |

muż to naród polski pozostawia „do roz-

ważenia” oną „kwestję przymiotników?”

3) „Niemcy, zamieszkali zagrani-
cą”,

4) „niemieccy obywatele obcej
| krwi, szczególnie żydzi, Polacy i Cy-
|ganie, posiadający obywatelstwo
|niemieckie'”.
| Ideologia hitlerowska o przewa-
idze moralnej i intelektualnej rasy
germańskiej znalazła w tym podziale
|swój wyraz, graniczący już z humo-
|rystyką. Polacy obok żydów i Cyga-
nów w jednej kategorji „obywateli”.

 

| przez kordon policji, zaczęli atako-

Inią de la Paix na placu Opery zo-

poniedziałek prezydent republiki po-
wierzy komuś misję tworzenia rządu.

W; ciągu popołudnia w kołach
politycznych stanowisko było dość
niesprecyzowane. Jednak wiele 0so-
bistości politycznych, z któremi
przeprowadzano rozmowy,  wypo-
wiedziało się jasno, iż nalezy utwo-  
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Nowy rząd jugoslowianski, ;
i przemysłu — Demetrowicz, Robót
publicznych, Rolnictwa—S:kulz, Wy-
chowania fizycznego—Hanzek, Poli-
tyki społecznej i zdrowia publiczne-
nege—Putselz. Pozatem ministrowie
bez teki: Kramer, Karamehmedo-
wicz, Kozicz, Andzelinowicz.

Wszyscy członkowie obecnego
gabinetu. z wyjątkiem premjera U-
zunowicza i ministra handlu Deme-
trowicza, wchodzili w skład poprze-
dniego gabinetu.
——

wszechny. W poniedzialek ma się
rozpoczač taki strajk w Avila.

4

ach Ziedaoczonych,
dzy dolarem złotym a dolarem sre-
brnym, przez zmniejszenie wagi do-
larą srebrnego o 60 proc., jak rów-
nież upoważniającą do wypuszczenia
certyfikatów w srebrze.

 

zagranicą 8 zł.

Niepogodne jest niebo nad Euro-
pą. Mniejsza już o to, że Trzecia
Rzesza, pod wodzą kanclerza Hitle-
ra, krzyczy gromko, jak nigdy, ale,
co gorsza, zbroi się ona, wprawdzie
„znacznie ciszej, lecz nieustannie,
dzień w dzień, a bardzo potężnie. I
įszuka sobie przestrzeni do wzięcia
,przedewszystkiem ku wschodowi
Europy.

Najgroźniej jednak wygląda Da-
leki Wschód. Naprzód dlatego, że
Niemcy czują się, oczywiście i słu-
sznie, znacznie mniej na siłach, niż
Japonja. Powtóre zaś dlatego, że tu
się jeszcze nie zaczęło, a tam już, od
chwili uderzenia zbrojnego Japonji z
przed dwu lat zgórą pod Szanghajem
i zajęcia potem Mandżurji. Od tego
czasu zwisa i posępnieje żółta chmu-
ra z nad Oceanu Spokojnego.

Już to, co dotychczas się stało,
jest ogromne rozmiarami i brzemien-
ne w następstwa. Dnia 18.IX.31 roz-
poczęła  Japonja kroki zbrojne,
dnia 18.11. 32 tworzy się pod
jej  pieczą, ruch niepodległej
Mandżurji, dnia 9.IIl. 32 powstaje 

Przesilenie we Francji.
l

Projekt rządu jedności narodowej
Możliwość rozwiązania parlamentu.

rzyć rząd ocalenia publicznego, któ-_
ryby był jedynie zdolny dać opinii
publicznej niezbędne
przeprowadzenia spokoju
partjami, przywrócenia ładu na uli-
cy i wykonania niezbędnych sankcyj,
jakie pociągnąć powinny znajdujące
się obecnie w toku sprawy sądowe.

Aby zapewnić gabinetowi maxi-
mum autorytetu, mówi się o miano-
waniu premjerem jednego z senato-
rów, wymieniając przytem nazwisko
Henri Cherona oraz Ludwiką Bar-
thou.

Pomimo to wiele osobistości po-
litycznych przypuszcza, że najpraw-
dopodobniej misję utworzenia rządu
otrzyma Herriot lub Daladier.

PARYŻ (Pat). Tardieu oświad-
czyć miał, iż tylko rząd jedności na-
rodowej, z nowym człowiekiem na
czele, może przeprowadzić trzy naj-
pilniejsze zadania: sanację życia pu-
blicznego, budżet, oraz — o ile tego
zajdzie potrzeba — rozwiązanie par-
lamentu.

Herriot, po konierencji z prezy-

zapewnienia!
między

żenia jakiejkolwiek deklaracji. Bar-
thou wypowiedzieć się miał za rzą-
dem narodowym ocalenia publiczne-
go, z udziałem kilku osobistości po-
litycznych pierwszoplanowych, Cail-
laux zaś wypowiedział się za rządem
ludzi, na którychby się bez zastrze-
żeń zgodziła cała opinja publiczna.

Marin stwierdził, że przed Fran-
cją stoi nietylko zagadnienie wyjścia
z aiery Stawiskiego, lecz i kwestja
zbrojeń niemieckich.

PARYŻ (Pat). Grupa radykałów
socjalnych obradowała dziś rano pod
przewodnictwem Herriota.
radzie ogłoszono komunikat nastę-

pujący:
Grupa wyraża wdzięczuość byłe-

mu premierowi Chautemps za jego
wysiłki, mające na celu uzdrowienie
budżetu, za jego politykę pokojową,
jak również za odwagę, z jaką szu-
kał prawdy i walczył z atakami i
kalumnjami, zachowując nienaruszo-
ną większość republikańską, tak
niezbędną do przeciwstawienia się
naporowi faszyzmu.

Po na-

 
dentem, odmówił dziennikarzom zło-

 

Rozruchy uliczne w Paryżu.
PARYŻ (Pat). Sobotnie maniie-

stacje początkowo miały przebieg
spokojny, około północy jednak
przybrały ostry charakter. :

Widownią zajść były wielkie bul-
wary des Italiens, des Capucins i de
la Madeleine. W pewnym momencie
manifesianci, do których przyłączył
się tłum, pragnący przedosiać się

wać krzesłami i stołkami kawiarnia-
nemi agentów. Przed znaną kawiar-

stali poturbowani niektórzy z poli-
cjantów. Na placu Magdaleny oba-
lono na ziemię i pobito zast. dyrek-
tora policji municypalnej. Na jednej
z ulic, prowadzącej do pałacu Ope-
ry, wysadzono pasażerów zautobu-|
su, którym zatarasowano ulicę. Na
bulwarach rozbito kioski ogłoszenio-

uszkodzono przewodniki gazowe,'
podpalając gaz, wydostający się ze
złamanych rur.  Wiezwana straż)
ogniowa zapobiegła niebezpieczeń-
stwu pożaru. Podpalono również je-
den z kiosków gazetowych. Policja
szarżowała. Ogień został stłumiony.
Podczas szarży konnego oddziału
maniiestanci rzucali petardy.  Do-
piero około godziny 1 w nocy przy-
wrócony został porządek. Areszto-
wano około 400 osób.

W. maniiestacjach sobotnich, ©-
prócz młodzieży „Action Franqaise''
brali udział komuniści, którzy przy-
byli na wielkie bulwary po odbytym
wiecu agitacyjnym. Redakcja „Ac-
tion Francaise“ twierdzi, że aktów
podpałania kiosków i niszczenia
sprzętów  kawiarnianych dopuścili we. Potłuczono również szyby w

licznych kawiarniach i połamano

Jeden z ,sanacyjnych' brukow-
ców donosi, że komisarzem rządo-
wym Warszawy ma być mianowany

W Tomaszowie zdarzyło się osta-
tnio kilka wypadków wsścieklizny

ATI ISOSKA ALTASWEDWRO UT EB NT RCTVBIS

Jeszcze jeden Kandydat na komisarza.

 

Niesłychana uchwała
czterech starostów.

się prowokatorzy, specjalnie nasłani
przez policję, — Z drugiej strony

obecny wojewoda białostocki,
Marjan Kościałkowski.

p.

wytępić wszystkie psy w czterech
| powiatach.

przeciwkó komunistom.
GDAŃSK (Pat). Policja gdańska mowana, według jednakkrążących

kontynuuje akcję przeciwko komu- wiadomości, w czasie rewizji w

nistom, dokonując nowych areszto- księgarni komunistyczne; przy ul.

wań. | Schmiedegasse znaleziono wiele ma-

wśród psów, czem zaalarmowany W Tomaszowie barbarzyńska ta
starosta zwołał konferencję staro-jakcja już się rozpoczęła. Specjalni
stów z trzech okolicznych powia- |funkcjonarjusze miejscy od paru dni
tów, celem wspólnego uchwalenia|wyłapują wszystkie psy, bez wzglę-

tolerowaniaparyskiej z powodu |
awantur, które powstrzymały przez
dłuższy okres czasu normalny ruch
uliczny w samem centrum Paryża.

PRENUMERATA; miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 58,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. 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. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane:
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 30187.

 

Żółta chmura w Azji.
już rząd z potomkiem chińskie-
$o rodu cesarskiego mandżurskiego
pochodzenia Pu-Yi jako głową pań-
stwa, dnia 15.IX.32. protokoły mię-
dzy Japonją i Mandżuko ostatecznie
obwieszczają powstanie tego państ-
wa, a obecnie, dnia 20.1.34. postano-
wił PuYi ogłosić się 1.IIL34. cesa-
rzem Mandżurji. Olbrzymi obszar о-
koło 17: miljona klm. kw. nowego
państwa Mandżuko, tyle mniejwięcej
co Polska, Niemcy i Francja razem, -
oderwany od Chin, przy” jedno-
czesnem pozbawieniu Rosji kolei
wschodnio-chińskiej na tej ziemi, stał
się w rzeczywistości zdobyczą Japo-
nji, burząc dotychczasową równowa-
gę na Dalekim Wschodzie. Zmiana
na wybrzeżu Azji nad Oceanem Spo-
kojnym, dokonana już od r. 1905
przez usadowienie się Japonji, roz-
rosła się w czasie 1931—34 do roz-
miarów zdarzenia, które zaczyna coś
nowego w dziejach świata,

óż ten świat na to?
Liga Narodów, po półtorarocz-

nych rokowaniach, ostatecznie u-
chwałą z 24.11.33, nie uznała stanu
rzeczy nowego, wskutek czego Ja-
ponja wyszła z Genewy. Z Chinami
po zawieszeniu broni w 23.V,33, to-
czą się rokowania w dużej tajemni-
czości. St. Zj, Am. Półn. nie wahały
się wobec tej groźby na Oceanie Spo
kojnym, nawiązać po 16 latach zer-
wanych w r. 1918, od nastania bol-
szewizmu, stosunków z Rosją So-
wiecką, co się dokonało w układzie
Roosevelt - Litwinow  16.X1.33, w
Waszyngtonie.

Zdarzenie takie, jak porozumie-
nie St. Zj. z ZSRR. nie jest także
byle jakie. Mówi ono najwyraźniej
w stronę Japonji: stop! Mówi może
nawet Państwu Wschodzącego Słoń-
ca: zawracać! W każdym razie, po
tej umowie w Waszyngtonie, zarów-
no odezwanie się prezydenta Roose-
velt'a w mowie z 28.X1L33. o niewie-
lu państwach, które chcą zdobyczy,
jak ostre oskarżenia Japonji wprost
w mowach p. Mołotowa tegoż dnia
28.XIL.33., p. Litwinowa 29.X11.33,, p.
Kaganowicza 21.1134, są objawami
podniesienia głosu.
A Japonja?
Dnia 21-go b. m. minister spr.

zagr. p. Hirota wygłosił w parlamen-
cie mowę, nasfrojoną pokojowo, a
jednocześnie podano do wiadomości,
że Mikado przyjął prośbę o zwolnie-
n,ie którą przedstawił chorujący od
początku b. m. minister wojny, jen.

| Araki, najsilniej dzisiaj zarysowująca
się osobistość polityczna Japonii.
Jen. Araki, który był ministrem woj-
ny już w rządzie p. Inukai, zamordo-
wanego przez zapaleńców w począt-
ku działań w Mandżurji, a następnie
pozostał na tem stanowisku w rzą-
dzie obecnym admirała Saito, jest w

| dzisiejszej Japonji twórcą i przewód-

krzesła i stołki. W kilku miejscach „Populaire* atakuje prefekta policjicą ruchu t. zw. Kodo, który ma mil-
jony zwolenników,  Kodo znaczy:
głos władcy. Zasadą jego jest: Japo-
nja ma sobie pisane w przeznacze-
niach odnowienie świata i panowanie Prowizoryczny bilans  wczoraj-

szych maniiestacyj, ustalony przez
preiekturę policji, przedstawia się
następująco: 21 aresztowań zostało
utrzymanych. Z pośród rannych po-
Jicjantów dwóch znajduje się w szpi-
talu; stan ich budzi obawy. 4 żoł-

odniósł poważne rany w głowę.

Rezygnacja
dyr. Osterwy.

Prasa warszawska podała wiado-
mość o rezygnacji dyrektora Oster-
wy z kierownictwa teatru imienia
Słowackiego w Krakowie. Pogłoski
te są o tyle prawdziwe, że p. Oster-
wa jeszcze w grudniu oświadczył, że
nie przyjmuje odpowiedzialności za
repertuar, gdyż komisja teatralna za-
kazała wystawienia kilku sztuk au-
torów polskich, które jego zdaniem
powinny były wejść do repertuaru.
Do zrzucenia z siebie odpowiedzial-
ności za kierownictwo teatru skła-
nia również p. Osterwę fakt, że
usuwa się go na plan dalszy w de-
cyzjach o prowadzeniu teatru, który
nominalnie pozostaje pod jego, a
faktycznie pod innem  kierownic-
twem. r
 

Popierajcie Poiską Macierz środków zaradczych, du na to, czy są one uwiązane, czy O akcji tej prasa nie jest infor- terjału obciążającego. Na konferencji tej postanowiono|biegają na swobodzie. Szkolną.

|nierzy $wardji republikańskiej zo- musi : :
stało poturbowanych, a jeden z nichi wojsko tak liczne jak Z.S.R.R., a

nad nim. Zrzeszenie tego ruchu p. n.
Kodo-Kai opanowane jest przez woj-
sko, a ściślej przez sztab główny do-
ciera zaś wszędzie. Zamysły jen. A-
raki'ego były zatem bezbrzeżnie roz-
'ległe, a nie taił on ich, bo pod ko-
niec r. ub. oświadczył, że Japonja
musi mieć flotę tak silną jak St. Zj.

w noworocznych oświadczeniach gło
sił zdobywcze posłannictwo Japonii.

Ustąpienie jen. Araki'ego jest w
każdym razie zdarzeniem znacznem.
W jakiej mierze, trudno powiedzieć,
nietylko dlatego, że wiąże się je z
chorobą, ale także dlatego, że na-
stępca jego, jen. Hayaski, należy do
jego bliskich. Wydaje się jednak, iż
Japonja uznała za stosowne nałożyć,
choćby przejściowo, tłumik.

Pozostaje jednak napięcie. Tkwi
ono w już dokonanej zmianie na Da-
lekim Wischodzie przez zabór Man-
dżurji i stworzenie Cesarstwa Man-
dżukuo z dawnym rodem panującym
chińskim u wrót Wielkiego Muru, o-
raz tkwi w niepewności, jakie są dal-
sze zamiary Japonji, która zresztą,
oprócz wojennego pochodu, podjęła
także gospodarcze zagarnięcie ryn-
ków przedewszystkiem w Azji o nie-
bywałej sile rozpędowej, wytwarza-
jąc wszystko po cenach tak niskich,
że współzawodnictwo jest niemożli-=
we dla Ameryki i dla Europy, Tkwią
w: tem zarodki starć już nie azjatyc-
kich tylko lecz światowych.

Stanisław Stroński
—  
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„Walka“
o przymiotnik, czy tumanienie

opinii.

Od pewnego czasu jesteśmy

świadkami dość paradoksalnego zja-

wiska. Na łamach prasy sanacyjnej,

w enuncjacjach polityków „radosnej

twórczości”, w. działalności klubu

Bebe coraz częściej spotykamy przy”

miotnik „narodowy, „nacjonali-

styczny“, przyswajany sobie przez

dotychczasowych wrogów tego ter-

minu jako własna etykieta, z począt-

ku jeszcze nieśmiało, potem coraz

odważniej a wreszcie z caiym tupe-

tem i... naiwnością, z jednoczesnem

podaniem do ogólnej wiadomości, że

właśnie sanacja jest naprawdę na-

cjonalistyczna, z tem tylko zastrze-

żeniem, że w pojęciu „„ideologicz-

nem tego słowa. Przecieramy ze

zdumieniem oczy „Narodowi  sana-

torzy — nie to naprawdę coś rewe-

lacyjnego i zarazem kapitalnego.

Ale życie potwierdza te takty, Bo

oto mamy na Pomorzu przy wybo-

rach samorządowych blok „narodo-

wy” gospodarczo-spoleczny (szyld

„jedynkarzy”) pułkownicy i  mini-

strowie w swych mowach z naci-

skiem podkreślają, że pracują dla

dobra „narodu“ (ciekawe tylko dla

jakiego?), wreszcie „prawomyślna”

prasa zaczyna uskarżać siędlaczego

endecy zawładnęli sobie monopol na

termin „nacjonalizm kiedy to na-

prawdę nacjonalistyczny jest tylko

obóz sanacyjny. Aczkolwiek * duży

odłam społeczeństwa nie spodziewał

się takiego zwrotu naszych „pań-

stwowców” do pojęć, przed któremi

się bronili jak djabeł przed święco

ną wodą, to jednak było do przewi-

dzenia, że prędzej czy później obec-

na elita sięgnie po nie, by zrobić so-

bie z nich frapujący i przyciągający

szyld, niestety tylko szyld, bo nie do

pomyślenia jest skojarzenie ideo-

logii narodowej z polityką masoń-

sko-żydowską. Jest to takie zrozu-

miałe i jasne, że nawet rozwodzić się

nad tem niepotrzeba — każdy kto

zna ideę narodową, a piszemy o niej

bardzo często, pojmie to odrazu i po”
kiwa tylko głową jak ta sanacja jest

jednak, no użyjmy ładnego wyraże-

nia, ...przedsiębiorcza. Bo jak sobie

należy wytłumaczyć to przyiepianie

narodowych etykiet, kiedy się wła-

śnie ze wszystkiem co narodowe

walczy, depcze i poniewiera. Popro-

stu jednym jeszcze wysiłkiem o po-

pularność wśród społeczeństwa, któ-

rą się z dnia na dzień bezpowrotnie

traci. Ponieważ już dawno stwier-

dzono, że nąstroje narodowe coraz

bardziej rosną w szerokich masach,

trzeba było, żeby tych mas nie stra-

cić, dać im na przynętę coś „nacjo-

nalistycznego“. I poczęstowano je
więc narazie pustym, bez żadnej

treści frazesem, który ma te masy

zasugerować i znów przyciągnąć na

stronę sanacji. Cel tej „roboty” jest

więc aż nadto przejrzysty.

Inaczej trochę do tych etykietek

odnosi się młoda sanacja, w której
pewnych odłamach zupełnie pod-

świadomie nurtują idee nacjonali-
styczne. One może i szczerze chcą

być nacjonalistyczne, ale biedne nie
wiedzą jak można połączyć ideologię

„państwową” z narodową. Pocą się
więc nad tem zagadnieniem iod
czasu do czasu kropla takiej wypo-
ciny dostanie się na łamy ich prasy,
z której dowiadujemy się, że nacjo-
nalistą trzeba być...ideowo, ale nigdy
politycznie, że prawdziwy narodo-
wiec to ten kto jest sanatorem, bo
jedynie sanatorzy dążą do Polski
mocarstwowej, a więc eo ipso są
nacjonalistami. My zaś z tego tylko
to rozumiemy, że panowie „mocar-

stwowcy” chcą stworzyć w Polsce |vrotnej stronie ryjecie młotki i kiel-
nowy typ nacjonalizmu, który siłą nie, ani nie będzie tworzyć nowego

rzeczy zasięgiem swoim będzie obej- polskiego
mował i... żydów. Czy wam sięto |  mocarstwowo-legjonowyni”
uda? Sprobójcie. W] naszej ojczyź-

Redakcja urzęduje w piątki godz. 19—20 w lokalu

„Przewrót” Roman Dmowski.
Nie mam zamiaru pisać tu re-

cenzji „Przewrotu“.
nione i bezcelowe.
„Przewrėt“ czytali,

Ludzi, którzy

obchodzić nie powinno, co jakiś

„krytyk o Dmowskim i Jego dzie-,

lubią wyręczać się recenzentem. On

niech dzieło przeczyta i przemyśli;|

oni przejrzą recenzję, powiedzą so-

bie: „to samo właśnie i ja sądziłem”,

a książkę odłożą łub w najlepszym

razie  przerzucą. Dzieł Romana

Dmowskiego w ten sposób czytać.

nie wolno. Kto ich samodzielnie nie

przemyślał — nie czytał ich wcale. |

I dlatego nie che wyręczać tuleni-!

wych „intelektualistow“. !

Dzieło Romana Dmowskiego two-|

rzy, odkrywa, uprzystępnia Gatai)

nikowi pewne prawa życia zbioro-!

wego, prawdy  „inteligeninemu“ о-'

gółowi najczęściej nieznane, wstydli- |

wie przed nim z tych czy innych'

względów osłaniane. i

Może być różna polityka, różne

metody i sposoby działania. Ale jest

tylko jedna myśl politycznaNarodu.

Polską myśl polityczną tworzył,

tworzy i tworzyć będzie Roman

Dmowski.
Jego przeciwnicy próbowali i

próbóją z Nim polemizować. Ale

nadchodzi zawsze moment, śdy ży-

cie samo zmusza ich do wprowadza-

nia w czyn zwalczanych przedtem

prawd. Tak było np. z kwestją sto-

sunków polsko-sowieckich. Ci sami

ludzie, co jeszcze w 1928/9 r. marzyli

o nowej wyprawie na Kijów i Mo-

skwę, smuszeni przez rozwój wypad-

ków zawarciem szereg paktów Z

Z. $.S. R.i doprowadzili do zacie-

śnienia stosunków z naszym wschod-

nim sąsiadem. „Nie poddali się

Dmowskiemu' tylko  groteskowi

„cat czy don-kiszociacy” wywijający

dziś jeszcze drewnianą szabelką

wojny z Rosją lub nawołujący do mi-

tości (za cenę Pomorza?) polsko-nie-

mieckiej. Ale ci wpływu napolitykę

polską nie mają. Mogą co najwyżej

niejeden nasz krok opóźnić, osłabić,

ale nie zniszczyć. Bo życie im na to

nie pozwala.
Nam Młodym w Wilnie dzieło

Dmowskiego jest w 70 proc. niedo-

stępne.

Przyczyna? — Kogo nie stać na

obiad, ten „Przewrotu' nie kupi, a

szczęśliwi nabywcy pożyczają i po-

życzać będą raczej skąpo i niechęt-

nie. Trzeba więc niektóre przynaj-

mniej prawdy tego nowego etapu

Polskiej myśli politycznej podać za

pośredninictwem wileńskiego „Ru

chu Młodych”, Wiem, że to przeczy”

tania „Przewrotu' nawet w części

nie zastąpi Ale musimy w jakiś

choćby niedoskonały sposób zara-

dzić nienormalnemu stanowi, że je-

steśmy doskonale poinformowani O

poglądach osobistych autora tego

czy innego „programowego artyku-

liku, a zasad Polskiej myśli politycz:

nej nie znamy.
Postaram się teraz o sformułowa-

nie najpoważniejszych według mnie

tez „Przewrotu“
1. Kryzys dzisiejszy nie jest

zwykłym okresem nadprodukcji,

przejściową konjunkturalną chorobą

gospodarczą, jakie występowały

przed Wielką wojną.

Jest to gospodarczy przejaw wiel-

kiego przewrotu, zakończenia epoki

cywilizacji naszej, której dała po-

czątek Rewolucja Francuska, przy-,

śpieszonego przez wojnę światową, !

oblanego
sosem.

W. przeciwnym bowiem razie po-

nacjonalizmu, nie obecnie dzieje się tyle parado-
ksów, że może znajdzie się miejsce
i dla tego nowego.
Mywam ze swej strony radzimy,|

żebyście cokolwiek poznali naszą
ideologję, wtedy nie będziecie sięgać |brego nie
po nasze etykiety, na których od-|

Mój feljetonik.
Uechłe gałęzie jedliny. leżące pod ścia-|

64 Da podwórku uniwersytecsiem, nasu-

pęły mi dziś na myśl niedawno minione

święta.
Choinka, rybki wigilijne, kolendy, stru-|

ele, pierniki — wszystko minęło, jak sen

jakiś ziotył... |

Tak niedawno jeszcze pociągi wypeł-

uiał wrzaskliwy, zadowolony z siebie i ży-

«ia tłum studenterji, podążającej do ro-

dzinnych pieleszy, by wyspać się, naješė,
odetchnąć  „tradycją”, ogrzać się przy,

ogniskudomowem inabraćsił przedtru-

| dami... nadchodzącego karnawału.

- Lecz niektórzy wyzyskiwali ferje dla

celów niemal naukowych.  Niespodzianie

spotkałam w pociągu swego kuzyna, stu-
denta Sorbony, który przywiózi ze sobą na

święta przyjacieła Francuza, by mu umożli-

wić zwiedzenie swego „dzikiego” kraju ro-

dzinnego, który przysłowiowa francuska

|amajomość geograiji umieściła niedaleko

 

|przyjdzie, ale o tumanienie opinji,

sądzimy was nie o walkę o przy-

miotnik, z którego wam nic nie

czyli o łapanie ryb w mętnej wo-

dzie. A to jeszcze nikomu nic do-
przyniosło,

‹ ; lub chcą go chowej). Powstrzymanie

przeczytać, nic a nic nie obchodzi i niemożliwe. Jednostki i organizacje,

łach napisze. Są czytelnicy, którzy na dzisiejszym chaosie

DZIENNIK WILEŃSKI.

RUCH MŁO DY ©H.
Kierownictwo Redakcji:

2. Przewrót objął wszystkie dzie-
Byłoby to spóź- dziny cywilizacji: gospodarczą, poli-

du-
jest

tyczną i kulturalną (twórczości

jego

utrzymaniu do-
rzeczy, bądź

(żydzi) za-

którym zależy na
tychczasowego stanu

ostrzają jego przebieg.
3. a) Przewrót zakończy się z

chwilą, gdy stworzone i w czyn

wprowadzone zostaną nowe formy

organizacji gospodarczej, politycznej
i kulturalnej.

b) Próby zaszczepienia pewnych

nowych elementów cywilizacji na

walącym się jej gmachu noszą, jak

dotychczas, charakter /prowizo-
ryczny.

4. Najważniejszemi zmianami już

dokonanemi bądź całkowicie, bądź

częściowo są: a) Koniec prymatu

cywilizacyjnego Europy — powsta-
nie poza Europą nowych z nią
współrzędnych ognisk

b) Decentralizacja gospodarcza świa

ta i jej skutki: likwidacja handlu

światowego, części wielkiego prze-

mysłu, wiełkiego kredytu i pośred-

nictwa — słowem zmierzch libera:
lizmu i wielkiego kapitalizmu. c)

Koniec idei demokratycznej XIX w.

Zwyrodnienie demokracji, parlamen-

taryzmu i liberalizmu w dziedzinie

politycznej. d) Nadprodukcja „iate-

ligencji”. e) Zmierzch żydostwa i je-

šo wpływów na cywilizację europej-

ską.
5. Istotą przewrotu w dziedzinie

przejście od kapitalizmu do komu-

nizmu. Komunizm, marksizm stra-
cił dziś najważniejsze swoje założe-

nie. Teorję koncentracji przemysłu

obaliło życie, bo
przynosi właśnie
decentralizację.

Ustrój kolektywistyczny całkowi-

cie sprzeczny z psychiką wszyst-
kich narodów europejskich, z
przywiązaniem do własności indywi-
dualnej, okazał się mrzonką,

Kolektywizm w Rosji sowieckiej

dekoncentrację,

państwowego (etatyzm np. w gospo-

darce rolnej -— „kot-chozy“). Wobec

przedewszystkiem cele polityczne.

N ož
Bardzo ciekawymi głosem w to:

czącej się dziś w całej Polsce dy-

skusji o „wychowaniu państwowem”

jest artykulik pisma Młodych Naro-

dowców (nr. 3]. Pod tytuiem „Wy-
chowanie domowych  szpiclów'.
Omawia on sprawę skandalicznej

ankiety, dawanej w ostatnich mie-

siącach do opracowania uczniomi

uczenicom państwowych szkół śred-

nich. Treść jej była podana już in

exteuso przez wszystkie dzienniki.

niektóre wyjątki:
„Dzieci w owem zadaniu szkolnem mu-

siaty odpowiadać na pytania: do jakich sto-

warzyszeń należą rodzice, jakie czasopi-

sma i książki czytują, co jest najczęstszym

tematem rozmów w domu i... jaka jest mo-

ralna ałmosfera domu rodzinnego. Ankie-

ta ta, która robi wrażenie szpiegowania ro-

dziców przez ich własne dzie:i wywołała

zrozumiałe oburzenie, tem bardziej, że py-

tania jej wykraczają poza zakres kompe-

tencji szkoły. Nie warto już do niej nic do-

dawać. Dostatecznie bowiem odsłania całą

ohydę tego rodzaju sanacyjnych metod. Do

bagna wszelkich zjawisk... przybywa nowy

sposób krzewienia zepsucia wśród młodzie-

ży, wśród dzieci, za pomocą tak potwor-

nych wprost ankiet".

„Akademik Polski* omawia w
n-rze 8-ym dalszy etap walki z pol-

ską młodzieżą akademicką — narzu-

canie jej stowarzyszeniom zarządów

komisarycznych „mianowanych z gó-

ry'. Przytaczamy zakończenie wy-

wodów „Akademika Polskiego" za- Sławomir Sokołowski.

bieguna, w mniemaniu gościa.

Rozpaczliwym wysiłkiem „naszem ko-

chanem staropolskiem cip-cip-cip“ zwoły-

wałam swoje rozproszone wiadomości,

chcąc się porozumieć z biedakiem, skaza-

mym na niemotę, gdyż mój kuzyn zapo-

mniał o całym świecie, flirtując z dawno

niewidzianemi rodaczkami, a nikt z obec-

mych nie znał francuskiego.

Francuz, dowiedziawszy się, że stu-

djuję w Wilnie, począł spoglądać na mnie

z mieszaniną podziwu, szacunku i cieka-

wości.

Dła niego Polska poza Warszawą przed-

stawiała albo puszczę niezbadaną, albo

polarne góry lodowe i pola śnieżne,

— „Vilna, oui, j'ai entendu dire... tam

noc panuje przez pół roku, a śnieg nigdy

|nie topnieje. Pani kuzyn obiecał, że mię
|tam zawiezie, ale stale mieszkać nigdybym
się nie odważył.*

Wobectego, żesammiałpoznaćistot-

|my stan rzeczy, postanowiłam nie wypro-

|wadzać go z błęduinajego prońbę poczę-

łam opowiadać:  

tytułowanych: „Przyznanie się do

„Życie jest zupełnie miłe w Wilnie, tyle

ko trzeba się przyzwyczaić, Z tą wieczną

mocą i śniegiem to przesada, ale zima trwa

tylko osiem miesięcy, a podczas tego jest

zawsze jakieś dwie — trzy godziny dnia,
W tym czasie życie wylewa się na uli-

ce proste, szerokie, podzielone na trzy

części: jeden „chodnik* dla przechodniów—

łyżwiarzy, drugi dla narciarzy, no i jezdnia, |

po której mkną sanki, zaprzężone w reni-

fery. Z chwilą zapadnięcia zmroku życie

zamiera. Wilki i niedźwiedzie wałęsają się

koło domów, czasami dochodzą odgłosy

walki, czasem monotonne przeraźliwe wy-

cie przez długie godziny nocy -- ale ido!

tego łatwo się przyzwyczaić, po kilku

dniach nie robi już żadnego wrażenia,

Wieczorem wychodzą z domów tylko

cywilizacji. ,

gospodarczeji społecznej nie jest

obecny przewrót

ich

jest tylko skrajną formą kapitalizmu

tego komunizm ma dziś na oku

Jest on programem dojścia do
władzy, przewartošciowania klas,į
wyrżnięcia lub zepchnięcia na dół

„iui aINS SLSS TI ITS

Sławomir Sokołowski.

nadmiaru ludności, aby dać więcej

miejsca tym, którzy do władzydoj-|

dą. Jedynem kryterjum „przewarto-

ściowania” jest przynależność orga-

nizacyjna danej jednostki; stąd ko-

munizm skupia w swych szeregach

przedewszystkiem żydów, którzy

nie widzą innego sposobu odzyska-

nia uprzywilejowanego stanowiska.

Walka między komunizmem i nacjo-

nalizmem już się zaczęła i trwać bę-

dzie conajmniej jeszcze kilkadzie-

siąt lat. Jest to walka o to, czy

przewartościowanie ma nastąpić w

myśl interesu narodu, czy żydo-

stwa. )

6. Etatyzm jest kapitalizmem

państwowym i podobnie jak kapita-

lizm prywatny ulega dziś rozkłado-

wi. Rozrost etatezmu — nadmierny

przerost funkcyj państwa to jedna z

ważniejszych przyczyn kryzysu wo-

góle, a w Polsce obok pośrednictwa

żydowskiego najważniejsza.

7. Cechą walącego się dziś w gru-

zy ustroju gospodarczego jest upo-

Jsiedzenie: z jednej strony wytwórcy

(praca) z drugiej strony konsumenta

oraz nadmierne  uprzywilejowanie

pośrednika. Stawianie interesu po-

średnika ponad pracą — to przyczy-

na t. zw. „amerykanizacji, „postę-

pu“ — nadprodukcji z ogromnym zy:

skiem sprzedawanej tandety i bezro-

bocia. Pośrednictwo i kredyt są ob-

jęte prawie wyłącznie przez żydo-

stwo.
Upadek obu, to upadek żydostwa,

a nie cywilizacji zachodniej, rzym-

skiej, opartej na kulcie pracy nietyle

w znaczeniu pracy najemnej,
znaczeniu

duchowej.
8. Wytycznemi nowego ustroju

gospodarczego są: stworzenie samo-

wystarczalnych gospodarstw naro-

dowych, likwidacja nadmiernie roz-

budowanego pośrednictwa i kredytu.

Iskasowanie etatyzmu przy zachowa-

niu interwencjonizmu dla organizacji

państwowej, rozbudowę warsztatów

pracy ściśle związanych z właści-
cielem ( a więc drobnych i średnich),

przeniesienia punktu ciężkości z ilo-
ści na jakość wytwórczości, ograni-
czenie potrzeb konsumenta (co już
przewrót obecny dokonał) i wzrost
oszczędności.

Opat.

 
(D. <. a)

vy ce.
klęski”. i

„Posunięcie to (mianowanie komisa-

rycznych zarządów przez p. Min. W. R. i

O.P.-- przyp. Opata) świadczy wymownie o

|tem, że sanacja poszukuje „nowych dróg"

! mogących zapewnić jej choć pozory wply-

wów na teren akademicki. Niech już „ob-

„wiepol“ ma wszędzie większość, bo prze-

ciw prądowi daleko nie zajechaliśmy — mó-

|wią panowie z Alei Szucha, ale przecież

my będziemy kierować organizacjami,jeżeli

|wybory zastąpimy nominacjami, a prezesów

kapitanów Kawałkowskiego i Chodackiego.

Gra ta jest zupełnie przejrzysta, panie mi-

nistrze. Rozumiemy chęć pochwalenia się

nawet symulowaniem wygranej. Naszą u-

wagę zwraca też co innego — przyznanie się

sanacji do klęski poniesionej na „odcinku

miodziežowym“. Bo cóż innego oznaczać

może ten fakt, że kiedy p. Jędrzejewicz ko-

dyfikował nowe prawodastwo akademickie,

uzasadniał je polrzebą „poskromnienia par-

tyjnictwa i rządów kliki obwiepolskiej“ —

a dziś po półrocznem panowaniu nowych

przepisów, wprowadzenie rządów  komisa-

rycznych, wręcz sprzecznych z przyjętemi

zasadami, motywuje się obawę przed pa-

noszeniem się partyjnictwa i rządami „kliki

obwiepolskiej“. To przyznanie się do klę-

ski jest dla sanacji tem boleśniejsze, gdyż

poniosła ją ona w walce toczącej całym na-

kładem sił, kupcząc sumieniami młodzieży

(stypendja) i rozporządzając administracją,

sądownictwem i parlamentem"

Wiemy wszyscy, że podobne cha-
otyczne represje nie zwyciężą Pol-

| skiego Ruchu Miodych; dowodzą one

;tylko słabości i chwiejności naszych

 
gle to też przestaję robić wrażenie. Kie-

dyś —- pamiętam — niedźwiedzie przypu-

ściły szturm, wtargnęły do wnętrza domu

'i skonsumowały mieszkańców.

Zato podczas śnieżycy jest spokój; tyl-

ko, że czasem jak śnieg tak zasypie, że

, dziesięcio-piętrowej kamienicy tylko komin

widać, to zdarza się, iż ktoś się udusi.

(Tylko, że o tem wszystkiem się nie

„pisze. Dla zagranicy są wydawane spe-

|cjalne czasopisma, a gdy ktoś przyjedzie

(zwiedzać Polskę, to mu się Warszawę po-
kazuje, tylko za każdym razem z innej

strony.)
| Podczas śnieżycy kopie się tunele do

góry dla wentylacji, a wszystkie biura,

|urzędy, szkoły ect... urzędują przez tele-

fony i radjo.

ile w
twórczości materjalnej i

myśliwi i to grupkami, solidnie uzbrojeni.| Potem ma wiosnę, gdy wszystko sto-

"Tylko policjanci siedzą na specjalnych słu- pnieje, to przez miesiąc pływa się jakby

pach — raczej coś nakształt latarni mor- po morzu. Domy są budowane jakby na

skiej z reilektorem w jednem, z karabinem tratwach...”

maszynowym w drugim ręku. W tem miejscu lot podniebny mojej

Pomimo tego często czyta się w dzien- fantazji zakłócony został przez spazmałycz-

nikachporannych,źe kogoświlkizjadły— nykaszelmego kuzyna.

„Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Ža-gatki mocarstwowe.
Któż z nas tych lat nie pomni,

gdy ..wszystkie korytarze Ц, 5. В.
|były formalnie zaśmiecone „Buntem
Młodych', pismem natrętnie wty-
kanem bezpłatnie każdemu przez
„mocarstwowca' kol. Cygankiewi-
cza, jedynego zdaje mi się naonczas
wyznawcę tej „ideologji”'. Bo póź-
niej, to przybyło jeszcze paru: kol.
Krassowski i koL Mazowiecki — o-
becne filary „Myśli Mocarstwowej”
w Wiilnie.

Był jeszcze czwarty, ale ten do-
jeżdżał aż z Warszawy, by palnąć
gorącą mówkę o niezależności mło-
dego pokolenia od partyj starszego
spoieczeūstwa.

Ten nosit „historyczne“ nazwi-
0 nazywał się Rowmund Pitsud-

ski.
Po takiem wprowadzeniu

telnika przytoczę parę cytat.
Otóż w czerwcu ub. roku: odbył

się w Poznaniu Zjazd Rady Naczel-
nej Myśli Mjocarstwowej,

Fo wysłaniu. depesz gratulacyj-
nych do Pana Prezydenta, min. Pił-
sudskiego, premjera Jędrzejewicza i
prezesa BB. pułk. Sławka z wyraza”
mi „hołdu i uznania dla Ich pracy

dla dobra Narodu i Państwa” przy-
stąpiono do rzeczy.
Otóż +„Prezes okręgu wileńskiego;

kol. Witold Krassowski, zawiado-

mił Radę o wpływach, uzyskanych w

największych kołach naukowych U.

S. B., oraz o nowem kole uczelnia-
nem, powstałem na terenie LN.H.G.

Możliwości objęcia zarządu Brat-

niej Pomocy odpadiy wskutek czyn-

nego rozbijania walnego zebrania

„Bratniaka” przez inne organizacje.

Na rok przyszły widoki są w tym
kierunku jak najlepsze”.
W innem znów miejscu mamy

wiadomość (cytujemy tutaj „Akade-

mika“ Nr. 2 z 1933 r. dodatek do

„Buntu Młodych”), że Rada Naczel-

na uchwaliła kol. Krassowskiemu
swoje uznanie.

Następnie omówiono „współpra-
cę w ramach obozu marszałka Pił-
sudskiego.“

P. red. Józef Wiiniewicz (któremu

Rada Naczelna wyraziła znowu
„głęboką wdzięczność i cześć za 0-
fiarną pracę') w gorących słowach

podkreślił  niezmienność  ideologji

Myśli Mocarstwowej... racja stanu,

praca dla narodu i państwa... zdecy-

dowane stanowisko M. M. przy oso-
bie marszałka Piłsudskiego i nieza-

leżność ruchu mocarstwowego.

Ciekawa jest druga uchwała Ra-
dy Naczelnej, która: „potępia najsu-

rewiej próbę roziamu i jej spraw-

ców p. Rowmunuda Piłsudskiego i
Włodzimierza Stankiewicza, jako
zdrajców ideologji i organizacji mo-
carstwowej''.

A więc kol. Krassowskiemu u-

chwalono uznanie za „widoki' na

Bratniak, a p. Rowmunda Piłsud-

skiego uznąno za zdrajcę. Wspa-

niałe!
A teraz dla porównania zestaw-

czy

 

my uchwały Rady Naczelnej Myśli
Miocarsiwowej z lipca 1933 r. (za-
mieszczone w pismie „Ofenzywa''].
, „Wyraža się podziękowanie w
imieniu służby dla dobra  ldeologji
Mocarstwowej wszystkim władzom
oraz członkom organizacji, którzy
przyczynili się do wykrycia i zlikwi-
dowania akcji, mającej na celu pod-
porządkowanie Myśli Mocarstwowej
A. M. P. ugrupowaniom konserwa-
tywnym. starszego społeczeństwa;

„wydala się z Organizacji nastę-
pujących członków za zdradę Ide-
ologji Mocarstwowej: Jerzego Gie-
droycia, Józeła Winiewicza, Ksawe-
rego Pruszyńskiego, Mieczysława
Pruszyńskiego, Witolda Krassow-
skiego, Andrzeja Szczawińskiego,
Zygmunta Kanderskiego, Zdzisława
Kleszczyńskiego i Norberta Żabę;

potępia się wydalonych członków
za złamanie solidarności i szkodze-
nie interesom cołości obozu  Mio-
dzieży Państwowej przez ujawnienie
zatargu, powstałego w łonie Myśli
Mocarstwowej A. M. P. na drodze
rozesłania tendencyjnych komunika-
tów do pracy opozycyjnej, które nie-
tylko, że musiały być następnie pro-
stowane przez legalne władze orga-
nizacji, lecz dały również okazję
prasie opozycyjnej do szeregu napa-
ści na całość Obozu Młodzieży Pań-
stwowej;

poleca się władzom organizacji
wyegzekwowanie na drodze sądowej
pismo „„Bunt Miodych“ jako stano-
wiącego moralną wlasnošė organi-
zacji, a zatrzymanego przez wydalo-
nego członka Jerzego Giedroycia,
pod formalnym pretekstem rejestra-
cji uskutecznionej na jego nazwisko."

Sodoma i Gomora! (ale już bez
Legaciszek!) Nowa rebelja wykryta!
|Nowa zdrada „ideologji“!

Jak tam z tem podporządkowa-
niem starszemu społeczeństwu?

To jednak ci endecy mieli rację,

choć to się nazywało demagogją.
P. Ksawery Pruszyński — wyda-

lony — on, który znaczek „„mocar-

stwowy” nosił nietylko w klapie u-
brania, ale i na palciel

Kol. Krassowski — prezes na
Wilno — wydalony, też za zdradę!

Ale co najkapitalniejsze — zbun-
tował się i „Bunt Młodych” i zerwał
z „Myślą Mocarstwową”.

Qt i przykrość! )
Gdy do tego dodamy, že tym ra-

zem w obradach Rady Naczelnej
brali udział p. Rowmund Piłsudski,
ten „zdrajca”, i, że kol. Krassowski

nadal jest leaderem Mysli Mocar-

stwowej w Wilnie, to wtedy dopiero

będziemy wiedzieli, dlaczego niniej-

szy artykuł nosi tytuł: za-gatki „mo-
carstwowe”. N. G-

 —

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. 
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Tu przypomnę tylko za „Czuwamy“ i zarządy komisarzami, mianowanymi przez przeciwników.

‚ Narodowo - Radykalna „Ształeta*

(ar. 7). poświęciła artykuł wstępny

„ostatnim wypadkom w Rumunji, Cy-

tujemy charakterystyczny wyjątek:
| „Organizacją, skupiającą całe młode

pokolenie rumuńskie była „Żelazna

| Gwardja św. Michała”. Jak pisze sanacyj-

|na „Gazeta Polska“: „Želazna  Gwardja“

| odgrywała rolę zastępu „młodych”. Jest to

typ „nacjonalizmu* podobny w gruncie rze-

czy nie do włoskich czy niemieckich, lecz

do pewnych polskich wzorów. Głównym

motorem demagogicznej agitacji był anty-

semityzm'. Żelazna Gwardja ogarnęła mio-

dzież akademicką, potem robotniczą i rze-

mieślniczą, później wieś. Główną jej dzia-

łalnością była nieubłagana, a nieraz krwa-

wa walka z żydami w całym kraju. W li-

stopadzie rząd ministra Duc'i rozwiązał Że-

lazną Gwardję. Jako przyczynę rozwiązania

podano krótko, że „zagrażała bezpieczeń-

stwu i porządkowi”. lstnieje ona nadal... W

końcu listopada odbyły się wybory do par-

lamentu, Były to wybory „rumuńskie z

orkiestrami i 90 procentami mandatów po-

selskich dla rządzącej partji. Listy wybor: 

cze zbliżone do Żelaznej Gwardji zostały

uniewaźnione... W grudniu... absolwent Wyż-

|szej Szkoły Handlowej...  Constantinescu

zastrzelił premjera (Duc'ę)... ponieważ Duca

„zaprzedał Rumunję żydom i masonom",

Kto to był Duca i dlaczego walczył z

Żelazną Gwardją? — Przywódca wszech*

światowej organizacji żydowskiej, Nahum

Sokołow, powiedział w swojem przemówie-

niu w Warszawie na kilka dni przed zama-

chem: ,... Duca z niepokojem patrzył w 0-

statnich latach na wzrost nastrojów antyse-

mickich w kraju, brał za złe tym, którzy

byli u władzy, że nie prowadzili należytej

walki z nieuczciwemi elementami, które pod-

sycały nienawiść do żydów. Przed kilkoma

laty w rozmowie ze mną zapowiedział Du-

ca, że kiedy jego stronnictwo dojdzie do

wladzy, rozpocznie ono energiczną walkę z

antysemityzmem. Należy stwierdzić, że

premjer Duca dotrzymał słowa... Rząd jego

rozwiązał Żelazną Gwardję”.

„Sztaleta“ dodaje.
„W miesiąc po rozwiązaniu Żelaznej

Gwardji Duca padł od kul młodego Ru-

muna“. A
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— „Wyraźnie koklusz”, zdecydowałam,

odwracając głowę. Biedak schował głowę

w palto i dusił się ze śmiechu na widok

|zzielenialego z przerażenia oblicza zasłu-

| chanego Francuza.

| | żałowałam szczerze, że nie będę mogła
| zapytać tego cudzoziemca o wrażenia na

wyjezdnem, lecz w Warszawie drogi nasze

| rozchodziły się w przeciwąe strony.

Tymczasem jednak... „góra z górą”, jak

mówi stare porzekadło.

Niediugo potem, przechodząc wieczo-

rem Marszałkowską, naprzeciw Dworca uj-

rzałam ciekawy (żywy) obraz, który — jak

to w Warszawie — zdążył już zgromadzić

tłum gapiów. Jakiś elegancki pan siedział

na stosie walizek pośrodku chodnika i pa-

trzył — filozoficznie na reklamę Wedla,

I — o zgrozo! — poznałam w nim

„swego“ Francuza. Nie poznał "mię po-

czątkowo, gdy podeszłam, lecz apatycznie

powstał i, uchyliwszy kapelusza, zapytał:

„Pardon madame „kti est glupi tloszic?"

Zrezygnowany ton wskazywał na utra-

tę wszelkich nadziei, iż wreszcie ktoś to

pytanie zrozumie, Jak się potem okazało,

į kuzynek przesadził w gorliwości w

swej roli cicerona po Polsce, W Warsza-

Iwie oprowadzał przyjaciela po wszystkich

restauracjach, począwszy od Bristolu, aż

wreszcie skończyli „Pod Gąską' na Po-

wiślu.
Wreszcie, po nieudanej lekcji języka

polskiego (rozpoczętej od przysłowiowego

„chrząszcz brzmi w trzcinie"), posłał przy-

jaciela jako niepijącego, a więc przytomne-

$o, na Dworzec z walizkami i umiejętnością

jedynego, wyżej przytoczonego frazesu, a

sam zaczął się w czułych słowach oświad-

czać przez telefon... automatowi, o którego

wprowadzeniu zapomniał z winy najdo-

wcipniejszego z polskich ieljetonistów, pana

Nowakowskiego. Przejął się bowiem zbyt-

nio tą cenną maksymą: „Alkohol, używany

w miarę, nie szkodzi nawet w największych

ilościach".
Alina Stankiewicz.

—
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Zvci
Możemy zupełnie śmiało uważać,

że minął już dla sporiu pierwszy
miesiąc roku 1934, że sezon zimowy
jest w „pełni”*. Warto więc słów kil-

"ka powiedzieć o niektórych galę-
ziach sportowych i wogóle o tem co
się teraz w sporcie polskim dzieje.

Przed kilkunastu dniami śledzili-
śmy przebieg walk naszych pięścia-
rzy, którzy walczyli w Szwecji. Nie-
stety nie powiodło im się. Powrócili
do kraju posiniaczeni, rozbici, prze-
grani Prasa sportowa ustosunkowa-
ła się nie wiem dlaczego dość przy-
chylnie, bo w zasadzie, to trzeba by-
ło przejechać się trochę po naszych
pięściarzach, którzy zawiedli pokła-
dane nadzieje.

Po świetnym sukcesie Poznania
mad Berlinem myśleliśmy, że w
Sztokholmie  odniesiemy również
zwycięstwo, a tymczasem stało się
całkiem inaczej. wrażenie, że

poziom pięściarstwa nieco się obni-

żył, a po drugie reprezentacja Pol-
ski w Szwecji walczyła w osłabio-
nym składzie, Może więc to i dobrze,
że Niemcy nie chcą z nami walczyć.

Odmowa przyszła akurat wówczas,

gdy druty telefoniczne niosły rado-

śną nowinę, że Poznań rozgromił re-
prezentację Berlina. Niemcy prze-
straszyli się i woleli zrezygnować z

/ przysłania do Warszawy reprezenta-
| cji państwowej. Kontrakt został zer-
wany. Władze polskiego związku
bokserskiego czynią jednak w dal-
szym ciągu starania by namówić

szwabów doprowadzenia meczu do
skutku. Niemcy mogą oczywiście
zgodzić się, gdy jeszcze raz przeko-

nają się, że Polska w chwili obecnej
nie rozporządza zbyt silnym  skła-
dem reprezentacyjnym. Najlepiej w
danym wypadku, jeżeli chodzi o
Niemców, to przegrać z jeszcze jed-
ną słabą drużyną państwową, a wów
czas można gwarantować, że Niem-
cy sami poproszą o zorganizowanie
meczu Polska - Niemcy.

Miejmy jednak nadzieję, że Pol-
ska nie będzie ubiegać się specjalnie
o względy sportowe Niemców.

Jak nie, to nie i basta!
№ przeciwstaniu bokserom, moż-

na postawić narciarzy, którzy nie

zdradzają specjalnej chęci prowadze-

nia walki. Ci szykują się cicho i

skromnie u siebie w domu, u pod-

nóża Tatr. Na szczęście strajk górali

został już zażegnany i praca idzie na
całego. Najpoważniejszą przeszkodą
jest oczywiście brak śniegu, Zakopa-
ne przyzwyczajone jest do nieco
grubszej warstwy śniegu niż jakiś
tam blade uwwarstwienie kilkudzie-
sięciu centymetrów.

Za dwa tygodnie mają się odbyć
wielkie zawody narciarskie. Będzie-
my mieli czwórmecz państ słowiań-
skich. Na starcie staną narciarze.
Jugosławii, Rumunji, Czech i oczy-
wiście Polski. Najgroźniejszemi prze

ciwnikami są bezwzględnie Czesi,

którzy w Polsce są dobrze już znani.
Wystarczy wymienić takie nazwiska
jak Barton, Nowak i słynne ongiś na-
zwisko — Nemecky. Czesi mają
pierwszorzędne młode siły, które

spotykają się z naszymi Marusarza-
mi, Poki, a i Bronek ma jako-

by zamiar jeszcze raz przypomnieć
się światu sportowemu. Mecz odbę-
dzie się 11 lutego. Oczywiście, że
wszystko zależy w danym wypadku
od śniegu, który nie chce jakoś spaść

Zima płata figla. Styczeń minął,
tak jakby go wogóle niie było. Nie
mieliśmy przecież żadnych poważ-
niejszych imprez. O nartach, o sko-
kach zaczynamy zapominać, żyjąc
nadzieją, że to może już jutro pokry-
ją się śniegiem czarne dachy domów,
że zapanuje sportowa radość, że nar-
ciarze będą mogli nareszcie choć
przez luty sobie trochę pojeździć.

Ze śniegiem jest źle, ale z lodem
też nie lepiej.

Fiaskiem zakończył się turniej
międzynarodowy w Zakopanem a w
Krynicy też jakoś niezbyt udało się.
Teraz zaś zawody eliminacyjne przy-
noszące szereg niespodzianek nie
mogą dojść do końca. Dopiero gdzieś
w połowie lutego będzie wyłoniony
mistrz Polski, Faworytem była Cra-
covia, ale po ostatniej porażce zach:
wiała się mocno jej pozycja i teraz
trudno jest prorokować. Sezon ho-
kejowy mija bez wrażenia. Jest on
jałowy w imprezy. Dawniej, to zna-
czy za czasów dyktatury Polakiewi-
cza było inaczej, przynajmniej im-
prez było więcej. Polska reprezenta-
cja ciągle gdzieś walczyła zagrani-
cą, a teraz jakoś wszyscy siedzą ci-
cho, czekając chyba na lepsze jutro.
Ciekawi jesteśmy jakie padną wyni-
ki w Medjolanie. Kto zostanie mi-
strzem świata. Z kim i w jakim sto-
sunku przegra Polska, bo ną sukcesy
trudno jest rachować.

O hokeju można powiedzieć jed-
ną pochwałę. a mianowicie tą, że
stał się on bardzo popularny, że kij
hokejowy nie jest już dzisiaj czemś
nieznanym. W przyszło'ci będziemy
mieli wspaniałą reprezentację Pol-
ski, a i Wilno nasze będzie mogło
pomyśleć o nieco większych sukce-
sach jak pokonanie nieźle grających
studentów, Łotwy.

Skromnie wygląda praca rów-
nież i naszych łyżwiarzy, którzy
wciąż mają zamiar zorganizować coś

niebywałego, ale my jakoś nie może-

my doczekać się i tak płyną puste

w imprezy sportowe tygodnie zimy.

Pisano, mówiono, reklamowano
start w Warszawie mistrza świała.

Sygnalizowano wiadomość, że już,

już nadjeżdżają łyżwiarze Rosji, a

tymczasem w Warszawie biega so-

bie sama „Lena“. Ściga się Kolbar-
czyk i na tem koniec. Jak na sezon

Bilerówna i Kowalski zdobyli
wczoraj w Pradze trzecie miejsce w
zawodach łyżwiarskich 0 mistrzo-
stwo świata.

Mecz hokejowy Kanada—Węgry
zakończył się wynikiem 0:0.

Finałowy mecz bokserski Warta
—-sSkoda zakończył się przy wyniku
7:5 na korzyść Warty awanturą,
spowodowaną przez publiczność,

Ognisko przegrało wczoraj mecz
hokejowy z Legją. Przegrało tylko
1:0, ale przegrało. Zespół nasz zo-
stał wyeliminowany z daiszych roz-
grywek o mistrzostwo Polski.

Łabędzia pieśń Ogniska była rze-
czywiście pieśnią pełną tragedji, bo
przegrać w ostatnich minutach gry,
mając przewagę, to trzeba mieć rze-
czywiście pecha. Ale cóż robić, Le-
gja, grająca bez Szenajcha i Pastec-
kiego, triumlująco odjechała z Wiina.

Częściowo do wyniku na korzyść
Legji przyczynił się p. sędzia Sze-
ranc, który od publiczności wileń-
skiej usłyszał pod swoim adresem
kilka niezbyt miłych słów.

Legja grała w składzie osłabio-
nym, ale Ognisko też grało osła-

 

DZIENNIK MILEŃSKI

to stanowczo za mało.
Jeżeli narzekamy na brak imprez

sportowych, na próżnowaniu z tych

czy innych względów naszych czo-

łowych zawodników, to nie możemy
narzekać na brak szeregu zebrań.

Tydzień temu depesze przyniosły | bo wogóle rozwiązać, tworzącLigi ków, Lwów, Wilno, Białystok,

nam ciekawy materjał z licznych ze-

brań piłkarskich. W połowie lutego

w Wlarszawie będziemy mieli jedno

ATRI ILS NO ISPI TAI,OTIII IITIK)

Wiadomošci z o statniej chwili,
która obrzuciła ring zgniłemi ja-

jami.
Polska nie weźmie udziału wroz-

grywkach hokejowych o mistrzo-

stwo świata. Uchwała decydująca
zapadła wczoraj.

Cracovia pokonała wczoraj w

hokeju Lechję ze Lwowa 2:1. Cra-

covia grała lepiej. Wyróżnili się
Marchewczyk i Wołkowski.

Przegrany mecz Ogniska
Sędzia z zupełnie niewiadomych

|względów usunął z boiska aż na 2
|minuty Godlewskiego Cześka. W

jtercji drugiej Wilno ma wyraźną
|przewaśę, ale bramki zdobyć nie

możemy.

| Obie drużyny śrają, nie zmienia-

jąc graczy. Najlepiej gra Materski,

Ustępuje mu nieco Godlewski.
Legja strzela z daleka, a Wilno

stara się z krążkiem wjechać do

jbramki. Ślicznie strzela kilka razy
| Józet Godlewski, strzały którego idą
tuż koło słupków Legji.

Dopiero w trzeciej tercji Legja

zdobywa upragnioną bramkę. Strze-
la Materski.

Ognisko stara się wyrównać, ale

z historycznych zebrai P.Z.P.N. Od-
razu postanowiono na zebranie prze-
A dwa dni, ale i tych nie wy-

|

 

starczy. Osią zainteresowania jest o-
czywiście Liga, którą kluby A-kla-
|sowe będą chciały zreformować, al-

|lokalne.
Drugim ciekawym zebraniem bę-

dzie ogólna konferencja lekkoatle-

Czem jest gimnastyka w ogólnem
tego słowa znaczenia, a czem jest
gimnastyką sokola?

Gimnastyka wogóle jest to syste-
matyczne ćwiczenie naszego ciała
dla udoskonalenia naszych zdolności
fizycznych bezpośrednio, duchowych
— pośrednio. Jest ona częścią wy
chowania fizycznego, opartego na
naukowych doświadczeniach, które
sięgają głęboko w dziedzinę umie-
jętności medycznych i  przyrodni-
czych, czynnością, którą kierować
winni przygotowani do tej pracy
specjaliści, baczący, by żaden wysi-
łek gimnastyka nie był zmarnotra-
wiony, by ćwiczeniem wydobyć naj-
więcej korzyści dla zdrowia cieles-
nego gimnastyka. Jednostka i indy-
widuum, zdrowie fizyczne i siła fi-
zyczna — jest dla nauczyciela gim-
nastyki bezwzględnym początkiem i
końcem wszelkich poczynań; do te-
go, zupełnie jasno wytkniętego celu
przystosowane są wszystkie drogi i
metody. Gimnastyka wogóle jest pra
cą fizyczną, i, jak każda inna, wy-
twarzaną z przemiany materji, może

 

 

niestety mecz kończy się wynikiem być wyrażona bez reszty w kalor-

1:0 na korzyść Legii, | | jach, centymetrokilogramach lub ki-
Legja grała w następującymskła-  |owatach.

dzie: ON DZA: A Czemś innem jest gimnastyka so-
| wacki, aterski, Szabłowski i Ry- * й
lbicki. Ognisko zaś: Wiro-Kiro, prof. AO OP AS

Weyssenhoff, Staniszewski, Godlew-
ski I, Godlewski II i Okułowicz.

Sędziował b. słabo p. Szeranc.

bione brakiem Andrzejewskiego,
który leży w szpitalu (garło).

Mecz rozpoczął się ze znacznem
opóźnieniem, przy obecności 3 ty-
sięcy widzów. Jest to piękny rekord
frekwencji.

Pierwsza tercja mija bezbramko-
wo, przy lekkiej przewadze Ogniska.

H. Ławrynowicz i Brewiński mistrzami
Wilna,

Zygzaki.
—Jutro w kasynie podoficerskim

przy ul. Tatarskiej 5, odbędzie się o
godz. 18 zebranie wszystkich dele-

 
Doskonale udały się pod wzglę-

dem propagandowym wczoraj odby-

šlizgawce M. K. W. F. na Łukisz-
kach.

Zawody zgromadziły sporo wi-
dzów. Tor był „oblężony” tłumem
publiczności, która przyglądała się
słabo udanym wyścigom i względnie
niezłym popisom,

Sport łyżwiarski jest w Wilnie
bardzo słaby, a szkoda, bo chętnych
do jazdy jest coraz więcej.

Wil. Tow. Łyżwiarskie, na czele
którego stoi p. inż. Glatman, zachę-
cone powodzeniem tej imprezy, po-
winno solidnie wziąć się do pracy
od podstaw, wprowadzając sport
łyżwiarski na nowe, piękniejsze tory.

Bieg narciarski na 50 km. jest
bodaj największą konkurencją z po-
śród istniejących w sporcie, nic też
dziwnego, że wymaga on specjalnego
treningu i nadzwyczaj pilnego przy:
gotowania zawodników. la najwyż-
sza skala wysiłku na jaki może się
zdobyć człowiek pokonywujący prze
strzeń, wymaga od jego organizmu
bardzo wiele.  Zgóry musimy po-
wiedzieć, że w maratonie narciar-
skim nie może brać udział byle kto.
Potrzebne tu są nieprzeciętne wa-
runki fizyczne,aobok tego umiejęt-
nie i staranie przeprowadzony plan
zaprawy. Te dwa czynniki decydują
o starcie zawodnika. Sprawdzianem
pierwszego jest ścisłe badanie lekar-
skie jakiemu każdy zawodnik musi
być bezwzględnie poddany przed
startem. Z drugim zaś jest nieco ina-
czej. Tutaj niemożliwością jest skon-
trolować, czy zawodnik został odpo-
wiednio przygątowany do tego wy-
siłku i czy jego kondycja fizyczna
nie odpowiada wymogom.

Decydującą rolę i odpowiedzialną
odegrywają tutaj organizacje, które
są przez zawodnika reprezentowane,
a przedewszystkiem sam zawodnik.

Zawodnik, który mało trenował i jest słabo przygotowany, lub niezu-

'wać, Nie pójdzie mu to na zdrowie,
a dobre miejsce, jakie może i „wy-
śrubuje' dla „honoru klubu“, na pe-
wno nie będzie warte wysiłku jaki
włoży do konkurencji.

Potwierdzają to obserwacje wielu
maratończyków, których  $wiazdy
zbyt szybko straciły swój blask.

Plan przygotowania biegu nar-

| W jeździe popisowej pań mistrzy-
,nią Wilna zostafa znana sportsmen-|

te mistrzostwa łyżwiarskie Wilna na|ka, doskonała narciarka lialina Ła-|
wrynowiczówna, która valcoverem
zdobyła zaszczytny tytuł mistrzyni
Wilna w łyżwiarstwie, a że jest ona
jednocześnie mistrzynią nart, przeto
zasługuje na specjalne wyróżnienie.

Wśród panów mistrzem został
Brewiński przed Lubarskim i Dobo-
szyńskim.

W. jeździe figurowej wyniki, jak
już powiedzieliśmy, były słabe. Cza-
sy są złe, ałe temu nie trzeba się
dziwić, bo tor wynosił tylko 130 mtr.
Wyróżnili się Downar-Zapolski i Go-

towski.
Organizacja słaba.

Przygotowanie do maratonu narciarskiego.
wadzą się w miarę możności na dob-
rym. śladzie.

Po za tem:
bieg 15 km.,
bieg 25 km.,
wycieczka 30 km. lub więcej.
5 tydzień:
Gimnastyka, ćwiczenia technicz-

ne dowolne (w trasie lub terenie):
bieg 35 km.,
wycieczka 40 km.,
wycieczka 50 km.
Omawiając kolejno w kilku od-

cinkach najbardziej popularne kon-
kurencje z dziedziny narciarstwa (bo
istnieje inne jeszcze znaczna ilość
jak bieg zjazdowy, ślalom, kombina-
cja i t. d.), scharakteryzowałem po-
szczególne konkurencje i podałem
ogólne warunki i sposoby przygoto-
wania się narciarzą zawodnika do
każdej z nich.

Mając ograniczoną ilość miejsca,

szczegóły,
nie mogą być ignorowane przez po-
ważnie traktujących sport narciarski
i jego przeznaczenie jako takiego.
Odnoszą się one głównie do higjeny
zawodnika. Parę powyższych uwag
muszą stać się podstawą bez której

z celem.

paw ) Г ue warto wogóle mysliė otrenin-|
pełnie dobrze, nie powinien starto-|gach i starcie, gdyż będą mijały sie

gatów poszczególnych związków ok-
|ręgowych, klubów sportowych, oraz
biorących czynny udział w pracy or-
|ganizacyjnej sportu. Na konferencji
omawiane będą sprawy związane z
wyjazdem z Wiilna prezesa związku
piłki nożnej i lekkoatletycznego.

Żostały już zatwierdzone pla-
ny budowy trybuny krytej w Tro-
kach u wylotu toru regatowego. Try-
buna posiadać będzie 500 miejsc sie-
dzących. U dołu zaś wybudowane
będą hangary na łodzie, a z boku
mieć będziemy pomieszczenia dla
wioślarzy. Trybuna budowana bę-
dzie z drzewa.
— Do hokejowych mistrzostw

świata zgłosiły się następujące pań-
stwa: Stany Zjednoczone, Kanada,
Belgja, Anglja, Francja, Włochy,
Austrja, Rumunja, Szwecja, Szwaj-
carja, Czechosłowacja, Więśry i Pol-
ska.  Uderza brak zgłoszenia Nie-
miec. Rozgrywki rozpoczynają się 3
lutego. Terenem walki będzie Med-
jolan.
— W Los Angels odbędzie się w

kwietniu mecz bokserski Schme-
ling — Baer.
—Pięściarze Polski w maju wal-

czyć będą w Ameryce. Jechać ma tyl
ko 8 zawodników, a więc bez rezer-
wy.

—Łyżwiarze wileńscy projektują
w dalszym ciągu zorganizować w
Wilnie wielkie międzynarodowe za-
wody łyżwiarskie. Jest jakoby pro-
jekt sprowadzenia czechów.
— Do przemyśla na zawody lek-

koatletyczne prócz Wieczorka i
Szczerbickiego mają jechać Żyle-
wicz, Molicki i Fiedoruk. 
cego pod zimny tusz hartuje nerwy

stępuje na skutek wrażliwości por na
zimne powietrze. Po „parówce” dob- chowania fizycznego. I w tem mieści”

rze jest przyjąć masaż. W czasie tre-
ninśów nigdy nie odpoczywać na
zimnem powietrzu. Podczas całej za-
prawy trzeba zwracać pilną uwagę
na samopoczucie.

Gdy po treningu brak jest apety-
tu, to oznacza przemęczenie, nale-
ży zmniejszyć jego tempo.

e sportowe Pols
tów, która odbędzie się już 10 lute-

'$u w Warszawie. Na zebraniu okręgi
prowincjonalne mają wystąpić z ost-
rą krytyką działalności P.Z.L.A., sta-

į wiając żądanie by w przyszłości

większą uwagę zwracano na oe
ale

nie traktowano miast tych po ma-

|coszemu, oddając wszystko co naj:
'lepsze Warszawie.

od zwykłej gimnastyki ten moment

uduchowienia, który zdolen jest mo-

'cą swego idealizmu  uszlacheiniač

,każdą czynność człowieka i z rzeczy

|jednej zrobić zupełnie inną, do niej

zgoła niepodobną. Tak więc kowal,

wykonywujący cały dzień ciężką fi-

zyczną pracę swego zawodu, prze-

kraczając próg ćwiczni sokolej, wy-

konywawprawdzie znowu pracę ti-

zyczną, ale pracę już zupełnie inną,

pracę wyidealizowaną, pracę, która

przeszediszy przez kryształowy pry-

zmat pewnych dążeń ludzkich, usz-

lachetnia się sama w sobie mocą idei,

którą jest owiana, a gimnastyk,

wzmacniając swe mięśnie i nerwy,

równocześnie krzepi bezpośrednio

czynności ducha, stojące i tak juz

bezspornie w bezpośrednim iunkcjo-

nalnym stosunku do fizycznego ustro

ju człowieka (odpowiada to mniej

więcej naszemu hasłu. W zdrowem

ciele, zdrowy duch). Praca mecha-

niczna, jaką pochłania każda gimna-

styka, jest w systemie gimnastyki so-

kolej tylko tłem, tylko metodą i for-

stotą i celem. Istotą zaś i celem na-

szej gimnastyki jest szlachetna dą-

żność do zrobienia z człowieka pier-

wotniaka i z objektu fizycznego jed-

nostkę o wysokich kategorjach este-

tycznych i etycznych, jednostkę,

którą starożytni Grecy mianowali:

kalos kagathos (piękny i dobry). Na-

sze dążenia idą dalej w tym kierun-

ku, aby zapomocą naszej gimnastyki

przekształcić osobnika, idącego sa-

mopas, w karnego członka społe-

czeństwa, uspołecznić go, aby umiał

podporządkowywać się

dę, umiał i rozkazywač.
Tych przymiotów nie

żadne studjum
da

całemu narodowi wielką krzywdę.
Nasza gimnastyka jest

dreszczu

na
odczuł tajemniczego
sprawy, jeżeli stając
przed

społeczeństwa, nigdyś

szy i Twego serca.

spełnia użyteczną zresztą pracę mie-

tylko martwem narzędziem.

sowanym Sokołem!

nasza, to nie szpital, gdzie leczą cho-

środkami najnowszemi.
Nasza metoda to droga do opa-

łecznych, do podporządkowania naj-

kraju i narodu nietylko swe siły fi-
zyczne, ale i zdrowie, a nawet i ży- 
cie, Jeden idealista, a choćby nawet
„ideowiec, wyćwiczony w kuźni soko-
lej, jest nam więcej wart, niż sto e-

zmuszony byłem pominąć niektóre; wyklucza przeziębienie, które na- goistów, zaprawionych jaknajracjo-
które pomimo wszystko| |nalniej w instytucie klasycznego wy:

 

mą zewnętrzną, nie jest atoli jej i-'

poświęcić się dla dobra ogółu, umiał
rozkazowi

gromady, a powołany przez groma-

nam
owania fizyczne-

go. I gdyby ktoś chciał Sokoła zde-

gradować do jakiegoś towarzystwa,
tyłko wychowania fizycznego, wy-

rządziłby Sokołowi, a tem samem i

wielką
sprawąi I jeżeli Druhu, przestępując
próg sali gimnastycznej, nigdyś nie

tej
baczność

Swym naczelnikiem, nigdyś
nie odczuł głębi tego symbolu bez-
względnego posłuchu dla władz i

nie był do-
brym Sokołem. Żadne mundury lub
odznaki, nie zakryją pustki Twej du-

Twoje wnętrze jest martwe, jak
martwym jest kamień młyński, który

lenia ziarna, tej pracy jednak jest

Z Ducha nie byłeś tedy nigdy pa-

Nasze Sokolnie, nasze ćwicznie,
niech będą kuźnią Ducha! Sokolnia

rych, według najświeższych metod i

nowania jaknajszerszych warstw spo

większych mas, zdolnych i chętnych
oddać w razie potrzeby na usługi

a

| 1 R

Zanim jednak coś będzie, to tym-
czasem świat sportowy całej Polski
zgodnie błaga o śnieg.

Śnieg doda niewątpliwie bodźca
do pracy, która odrazu nabierze siły
do przezwyciężenia szregu przesz-
kód.

Sport polski oczekuje więc z nie-
cierpliwością większych _ opadów
śnieżnych. Jarwan.

SZEWTNA

Z życia „Sokoła.
Gimnastyka „Sokola. 2 życiu duwnych

Sokolic Wieikopulskich
Wzrastający ruch żeński sokoli

obudził czujność policji pruskiej.
Pruska ustawa o stowarzyszeniach
głosiła, że kobietom do towarzystw
politycznych należeć nie wolno, A
że sądy pruskie uważały Sokoła za
organizację polityczną, więc rozpo-
częto prześladować szykanami i za-
kazami druhny w Sokole zorganizo-
wane. Społeczeństwo ówczesne Wiel
kopolskie doskonale umiało się jed-
nak przystosować do szykan zabor-
ców i robotę swą narodową prowa-
dzić dalej tajnie.

Wiadze sokole, chcąc ruch żeń-
ski od zagłady uchronić przetworzy-
ły już istniejące drużyny żeńskie na
odrębne oddziały o charakterze „kó-
iek towarzyskich”. Tym rzekomo
odrębnym oddziałom Sokół udzielał
swych sal i sprzętów oraz kierowni-
ków technicznych, a równocześnie
oficjalnie głosił, że niema z oddzia-
łami gimnastycznemi nic wspólnego.
Między innemi ukazały się w „So-
kole“ poznańskim wskazowki dla to-
warzystw gimnastycznych sokolich i
osób przychylnie usposobionych dla
Sokoła. podpisane przez druhów Ber
narda Chrzanowskiego i Karola Rze-
peckiego, w których czytamy: „O
jakichkolwiek  „sokolicach”, druh-
nach i członkiniach nie może być u
nas mowy, ponieważ organizacją ko-
biet ćwiczących jest czemś odręb*
nem od naszego Sokolstwa”. Dalej
następują wskazówki w jaki sposób
zakładać oddziały gimnastykujących
kobiet, aby uniknąć nieporozumień z
policją! A nieporozumienia te były
niebezpieczne, gdyż groziły w nie-
których wypadkach rozwiązaniem
towarzystwa, co też miało miejsce w
Gnieźnie. Zatarg z władzami zakoń-
czył się procesem. W! skład sądu na
tymże procesie wchodzili sędziowie,

znani z procesów politycznych, a je-
den z nich z procesu wrzesińskiego.
Zamknięcie towarzystwa gim. żeńsk.
umotywowano tem, że towarzystwo
jest polityczne, ponieważ ma w usta-
wach obok gimnastyki, również po-
lecenie podtrzymywania życia to-
warzyskiego i prowadzenie pogada-
nek.

Sytuacja ta naprężona stwarzała
nowe trudności w pracy, jednak
ruchu sokolic stłumić nie mogła. Bar-
dzo ciekawy i charakterystyczny
jest przebieg Zlotu IV w Poznaniu,
który cieszył się specjalną opieką
policji. Zakazano wtedy pochodu,
rozwinięcia sztandarów, a sam zlot
odbyć się musiał w zamkniętym kole
sokolem za zaproszeniami. Kobiety
wykluczone zostały zupełnie od u-
działu w zlocie. Zlot ten cieszył się
specjalną opieką policji: wszędzie
tam, gdzie ukazywały się nasze mun-
dury sokole towarzyszyła im policja.
Oddalano każdego, kto nie był so-
kołem. Pomimo to tłumy pubłiczno-
ści obsiadły łąki, okalające ogród,

nia lub usłyszeć dziarskie sokole
melodje i pobudki.

Co robiły w tym czasie sokolice?
Niedopuszczone do zlotu, wyprawiły
sobie wspólne śniadanie, na którem
nastrój był bardzo patrjotyczny, a po
południu urządziły wycieczkę aż hen
na drugi brzeg Warty. Odosobnione
sokolice wyprawiły sobie ćwiczenia.
Wieść bowiem o prywatnym zlocie
sokolic rozeszła się z błyskawiczną
„szybkością i dookoła zaroiło się od
ciekawych. Sokolicom przygrywałą

się głównywzgląd, dła którego Sokół: muzyka — w pierwszej chwili nie-
nie może być zwolennikiem nad-|widoczna. Niejeden pytał, czemu i

| miernego racjonalizmu gimnastycz- gdzie się ukrywa tak dyskretnie.

' nego.

W naszej gimnastyce nie neguje-
my pierwiastka racjonalnego. * Musi
'on jednak ustąpić względom innym
wszędzie tam, gdzie tego wymaga

„Skoro przybyliśmy do ogrodu —
tłumaczyła jedna z sokolic po-
licjant przestrzegł gospodarza, że nie
pozwala na muzykę „ponieważ nie
uzyskało się pozwolenia wyraźnego

aby choć zdaleka zobaczyć ćwicze-.

Decydującą rolę odegrywa regu- To wskazówki o których warto
larny tryb życia, po za tem kwestja pamiętać i wielką zaletą zawodnika
odżywianią zawodnika też nie może | pyłąby, gdyby do nich mógł się przy-
być ignorowaną, ale to już sprawa 'zwyczaić. Niestety najczęściej tak
życiowo trudniejsza do zrealizowa-się zdarza, iż zawodnik ignoruje, u-

nia, jednakowoż co jest szkodliwe, a ważając podobne szczegóły za bła-
co pożyteczne dlą organizmu, za- hostki, a rozliczają na zdrowie i wodnik musi sam: rozgraniczać, przyrodzone warunki, startując nie-

24 godzin przedtem“.
wyższych. Dlatego nasza gimnastyka Ale sokolice złemu zaradzily!
posiada dużo elementów takich, któ- Muzykantów posłały na czółno i tak
|rych rutynowany racjonalista nie ro- przepisowi policyjnemu stało się za-
zumie, a w ślad za tem potępia. Po- |dość. Zlot ten zakończył się żywio-
tępi ją każdy, kto szuka w swej gim- łową owacją na cześć całego Sokol-
nastyce racjonalizmu chemicznie stwa, gdyż do ogrodu napłynął, mi-
czystego, realizmu sto procentowe-mo kordonu policyjnego, potok wi-

nasz cel specjalny, cel kategoryj 
ciarskiego na 50 km. będzie wyślą-| Szczególnie biegacze, a z pośród |raz bez przygotowania, toczy wtedy
dał następująco: |nich głównie maratończycy, powin- ząaciętą walkę na wyznaczonym cho-

Pierwsze trzy tygodnie podobnie 'ni, w miarę możności, podlegać su- rąkiewkami szlaku, narażając się na
jak w 18-ce otwartej (co już podałem |bordynacji i poziomowi wymóg jakie | przykre w przyszłości konsekwen-

w jednym z RO numerów ,swemti organizmowi zamierzają sta-| cje.
niniejszego pisma): jwiać. Norwegja, Szwecja, Finlandja, to

4 tydzień: Biegacze muszą używać (konsu- kraje z Aiasi Rukia SopranRy,
Lekka gimnastyka na nartach (5- mować) dużo tłuszczu i odżywiaćsię | „królewskiego sportu“, to kraje

10 minut) i ćwiczenia techniczne, co cukrem, ale w miarę. Po kolacji ro- |współczesnych zasad higieny życia,
drugi dzień spaceremi, ćwiczenia tech bić przechadzki, sypiać 7 — 10 go-|to narody w którym sport jest nie-
micze odnoszą się tu głównie do wy- dzin na dobę, stosować kąpiele raz tylko hartem ciała i woli, ale i po-
robienia miękkich i produktywnych w tygodniu. Bardzo dobrze robi „pa- tęgą ducha. й ` |
ruchów w czasie biegu, co przypro: rówka”, a przechodzenie się z gorą:|

g0, a nie rozumie, że gimnastyka so-
kola musi być w naszych stosunkach
w pierwszym względzie szkołą kar-
nego idealizmu.

I w tym idealiźmie widzimy tę
moc twórczą, która w naszej, egoiz-
mem  przesiąkniętej epoce będzie
nam twardym fundamentem dla
wzniesienia wielkiej budowy Sokol-
stwa Polskiego, H. B. 

jdzów, aby móc pod koniec Zlotu po-
patrzeć zbliska na teren popisów.
ina tańce z chorągiewkami i raz jesz-
|cze pod niebiosa wznosi się okrzyk

|pieśń sokolą:
i z» bracia Sokoły, dodajmy mu
sił!

|
BBBOWOZOZEZDIACĄ17RZOGWKAGZAWNKN

Czytajcie
„illustracje Polską, |
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G
E
N

"
S
E
R

= w
a
a

S
S

 



 

4

"KRONIKA.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Auguistowskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 (telet. 16 51), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Snipiszek.

JAKA DŁis BĘDŁIE POGODA?
Naogół pochmurno i mglisto, z

zanikającemi opadami W ciągu
dnia niewielkie rozpogodzenie. No-
cą lekki mróz, dniem temperatura
w pobliżu zera. Słabe wiatry miej-
scowe.

Z MIASTA.
— Wilno we mgle. Wczoraj w

godzinach rannych nad miastem i
pobliską okolicą rozpostarła się nie-
spodziewanie silna mgla, która
szczególnie dalej od śródmieścia u-
niemożliwiała ruch kołowy. Komu-
nikacją autobusowa w godzinach po-
rannych odbywała się z dużemu tru-
dnościami, niektóre zaś taksówki
dla bezpieczeństwa zapaliły latarnie.
Mgia w godzinach popołudniowych

zrzedła, niernniej jednak trwała do
późnego wieczora,
— zaćmienie księżyca. We wio-

rek, 30 bm. o godz. » popoł. w Wil-
nie będzie wiaziane częsciowe za:

ćmienie księżyca. Začmienie trwać
będzie około ź godzin.

ŻYCIE ARTYSTYCZNE.

— Odnawianie dziei sztuki i za-
bytków archiiextonicznych w swią-

tyniach. Na skutek starań Związku

Ławodowego Artystów Kzežbiarzy 0
pozyskanie kredytów z Funduszu

Fracy na zatrudnienie bezrobotnych
artystów rzeźbiarzy i sztukaterów,

istnieje możność odnowienia szere-

gu zabytków dzieł rzeźbiarskich w

kościołach archidiecezji wileńskiej. .

W związku z tem Urząd Konser-

watorski woj. białostockiego zwrócił

się do Kurji Metropolitalnej Wileń-

skiej z prośbą o poiniormowanie o

tem księży proboszczów i rektorów

kościołów archidiecezji naszej. Je-

dnocześnie wspomniany urząd prosił

władze kościelne o podanie mu ob-
jektów zabytkowych w  archidie-

cezji z zakresu rzeźby, zarówno fi-
guralnej, jak: pomniki, nagrobki,

epitafja i t. p., oraz również rzeźby

dekoracyjnej (ołtarze, rzeźby deko-

„racyjno-architektoniczne), które wy:

magałyby nieodzownych prac kon;

serwatorskich. Pozatem urząd pro-

sił o podanie nazwisk tych specjali-

stów, którzy podjęliby się wykonać

wspomniane roboty.
Kurja poleciła duchowieństwu po-

dać te dane bezpośrednio do war-

szawskiego Urzędu Konserwator-

skiego do dnia 1 marca r. b.
SPRAWY SANITARNE.

— Lustracja sanitarna sklepów

żywnościowych. Wi ub. tygodniu na

terenie miasta z ramienia Zakładu

Badań Żywności przeprowadzona
była lustracja sanitarna w sklepach

żywnościowych, mleczarniach, ka-

wiarniach, jatkach miejskich i t. p.

Zlustfowano przeszło 100 zakładów,

przyczem stwierdzono, iż około 20

właścicieli tych zakładów nie prze-

strzega przepisów sanitarno-higje-

nicznych oraz sprzedaje towary nie-

świeże.
— Komisja do walki z chorobami

wenerycznemi. Dowiadujemy się,

że w najbliższym czasie ma wyje-

 

Wskutek prac przygotowawczych do premiery najwybitniejszego

filmu produkcji „Sowkino" roku 1934

Dziś Kin

 

chać na prowincję kolumna do wal-

ki z chorobami wenerycznemi. Na

cjalista, dr. Kudrewicz.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Dodatkowe posiedzenie Ko-

misji Poborowej wyznaczone zostało

na dzień 14 lutego. Wszyscy męż-

czyźni, którzy z jakichkolwiek p0-

wodów nie uregulowali swego sto-

sunku do wojska, winni skorzystać

z nadającej się okazji.

Komisja urzędować będzie w lo- |

kalu przy ul. Bazyljańskiej 2.

— Poiskie Towarzystwo Che-

miczne. Na Walnem Zgromadzeniu

Towarzystwa w dniu 22 b. m. Został

obrany nowy Zarząd w osobach:

prof. Dr. Władysław Karaffa-Korbutt

—Piezes, dr. Jadwiga Goworecka—

Skarbnik, Mgr. Leon Filipczyk—Se-

kretarz, Dr. Antoni Basiński i dr.

Leon Kamieński—referenci naukowi,

prof. Eaward Bekier i prof. Eugen-

jusz Micnaiski cziokowie komisji

cewizyjnej.
SPRAWY ROLNE.

— Posiedzenie komisji rozjemczej

do spraw rolnych, Dziś w lokalu!

inspektoratu Fracy przy ul. Ostro-

bramskiej 17 odbędzie się posiedze- ;

nie nadzwyczajnej komisji rozjem-

czej do spraw rolnych. J

Zadaniem wspomnianego posie

dzenia będzie ustalenie warunków

pracy i wysokości stawek robotni- |

czych dla pracowników rolnych z

terenu województw wileńskiego i

nowogródzkiego.
W posiedzeniu wezmą udział de-

legaci wszystkich organizacyj zawo”

dowych, zrzeszających pracowników

rolnych.

SPRAWY ROBOTNICZE.

— Walne zebranie szewców (cha-

iupników). Celem powzięciawspól-

nych środków, zmierzających dozła-

godzenia nędzy, szerzącej się wśród

szewców w czasach obecnych, Chrz.

Zw. Zaw. Szewców (chałupników)

zwołuje walne, zebranie członków

na dzień 30 b. m. na godz. 5 popoł.

do lokalu przy ul. Metropolitalnej

Nr. 1.
— Przedszkole dla dziatwy ro-

botniczej. Jak już  donosiliśmy,

Chrześcijański Uniwersytet Robot-

niczy wespół z chrześcijańskiemi

związkami zawodowemi organizuje

przedszkole dla niezamożnej dziatwy

członków tych związków. Jedno-

cześnie w tem przedszkolu będą

wydawane obiady dla dzieci, :

Organizacja przedszkola i kuchni

została onegdaj zakończona. Otwar:

cie jej nastąpi dziś, kiedy to wyda-

ne zostaną pierwsze obiady dla 50

dzieci.
— 6495 bezrobotnych w Wilnie.

Podług ostatnich danych bezrobocie

na terenie Wilna w ciągu ubiegłego

tygodnia wzrosło o 21 osób. Ten

siosunkowo nieznaczny wzrost bez-

robocia tłumaczy się tem, że w ty-

godniu ubiegłym na robotach miej-

|skich zatrudniono większą ilość bez-

' robotnych.
| Obecnie Wilno liczy 6495 bezro-

| botnych. Najwięcej bezrobotnych re-

krutuje się z pośród pracowników

 

czele tej ekspedycji ma stanąć spe-'

Ż ŻYCIA STOWARZYSZEŃ, |

 | umysłowych i  niewykwalifikowa-

nych robotników fizycznych.
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bilety dzienne:

„ROMANS
ukaże się w
dniach jednocześnie

w 2-ch kinach

DZIEŃ
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TEN TRZECI»

LusonoGREE O727 aROTRA

i gł. wielki LIONEL BARRY

Film jakiego dotychczas nie było.

Rezerwis

RANG
naturalnych. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,20. W sobotę,

DZIENNIE MILERSKI
 

r OWYAOAO i

| gprowd zamordowania gen. Rymk
jest dotąd nierozwiązana.

Dochodzenie w sprawie zagad-

kowego morderstwa rabunkowego

przy ul. Beliny na osobie szanowa-

nego generała Rymkiewicza prowa-

dzone jest pod osobistym  kierun-

kiem komisji prokuratorskiej. w,

ciągu dnia wczorajszego zbadano
przeszło 30 świadków, mieszkańców

domu Nr. 16 przy ul. Beliny. Poza-

tem przeprowadzono rewizje i do-

chodzenia wśród elementu przestęp-

czego miasta Wilna. Wyniki docho-

dzenia są trzymane w ścisłej ta-
jemnicy.

 

Ś. p. gen. Rymkiewicz znany był
ogólnie z dobrego serca i oliarnošci,

Szczególnie miał na sercu nędzę

rzeszy bezrobotnych, żebraków i

nędzarzy. Codziennie zmarłego od-

wiedzali żebracy i bezrobotni, któ-
rym udzielał jałmużny.

z bandytów, udając nędzarza-żebra-

|ka, zdołał bez najmniejszego podej-

rzenia dostać się do mieszkania $. р.

Rymkiewicza, $dzie następnie na-

stąpiła tragedja.

(A SNE YES SOSVJAPOZWUCEZARY

SPRAWY LITEWSKIE.

— Delegacja litewska u woje-

wody blałostockiego. Jak dono-

si „Vilaiaus Ritojus“ z Białegostoku,

p. wojewoda białostocki przyjął pre-

zesa Litewskiego Towarzystwa Oświa-

towego „Rytas“ księdza K. Czybira

sa i sekretarza W. Budrewicza, któ=

rzy przedstawili p. wojewodzie po-

łożenie szkolnictwa litewskiego w

powiecie grodzieńskim i suwalskim.

Życie akademickie.
Młodzież w szeregach narodowych!;

Zarząd Akademickiego Związku,

Młodzieży Wszechpolskiej U. S. B..

podaje do wiadomości, iż trzeci kurs

kandydatów Młodzieży Wszechpol- |

skiej rozpoczyna się w dniu 30.1. w

lokalu Stronnictwa Narodowego

przy ul. Orzeszkowej 11 o godz. 20.

|
Karnawał Akademicki. i

XV-ty Doroczny Bal Akademicki

pod protektoratem Jego Magnifi- |

cencji Rektora U. S. B. prof. Dr. Wi-|

tolda Staniewicza odbędzie się 10,

ultego 1934 roku w salonachHotelu

„Georges'a”. Początek o godz. 22-ej.

— Zabawy. Zarząd Koła Medy-

tów U $ B. ma zaszczyt prosić w

iniu 3 lutego 1934 r. na XII Bal
Medyków, który odbędzie się w Sa-

lonaco Izby Przemysłowo-Handlowej.

Mickiewicza 22 (gmach P. K. O)
Początek o godz. 22. Wstęp 5zł

Akademickie 2 zł 50 gr.

Szopka Akademicka, l

Bratnia Pomoc U. S. B. jest w

toku pracy nad przygotowaniem

Szopki. |

Szopka wystawiona będzie 'w

poście stanowiąc wielką  niespo-

dziankę, gdyż na treść jej złożą się

nowe motywy, zupełnie odmienne
niż były w latach poprzednich.

Dokładniejsze informacje o tej

imprezie, która znajduje się już w

pełni przygotowań, napiszemy w

następnych numerach.
ZABAWY,

— Najwspanialszy bal w Каг-
nawale! Zwyczajem lat ubiegłych

w dniu 1 lutego (czwartek) r. b. od-

będzie się w Salonach Kasyna Саг-

nizonowego tradycyjny Bal Związku

Oficerów i Podchorążych Rezerwy.

Ustalona renoma balów Z. O. R-u,

wspaniałe dekoracje salonów, 4,

pierwszorzędne orkiestry i moc roz-

maitych niespodzianek zapowiedzia-
nych przez gospodarży nakazują

przypussczać, że tegoroczny bal bę-

dzie clou karnawału, wobec czego.

wspomniany wieczór należy zare-

zerwować w tegorocznym kalenda-|
rzyku balowym eleganckiego Wilna.

Y“ niecz

MAE WEST"ziereszym rewelacyjnym Himie”
dodatki dźwiękowe

w I akcie.
SENSACYJNA NOWOŚĆ.

BEZPŁATNY DANCING!
do godz. 6-1е]
Parter 54 gr. Balkon 35 gr.

MAŃKI
tych

 

Wzruszająca treść.
aktorów  Czarowna kraina

UEIDANIS

p. t. „Romans Manki Greszynoj“

 

arcywesola farsa

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. H. Jenkins'a „Kobieta i

szmaragd”. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Pan z towa-

rzystwa”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dzis po

cenach propagandowych „Targ na dziew-

częta“.

— „Marjetta“ po cenach propagando-

wych. Jutrzejsze przedstawienie wypełni

operetka Kollo „Marjetta“.

— Najbliższa premjera w „Lutni*, Co-

dziennie odbywają się przygotowania do

wystawienia operetki Herve „Nitouche“.

Premjera w czwartek najbliższy.

— Teatr Objazdowy — gra w dalszym

ciągu współczesną komedję A.

go p. t. „Lekarz bezdomny” — dziś, 29. L

w Piūsku, jutro, 30. I. w Kobryniu.

seansu o godz. 4) film p. t. „Lady Lou”, Na

scenie „Moje drugie ja“.

Poniedziałek, dnia 29 stycznia.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory

Czajkowskiego (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Utwory Liszta (płyty). 12.30: Kom. meteor.
12.33: Muzyka operetkowa (płyty). 15.15:
Walka o szkołę polską zagranicą. 15.40:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10: Z ar-
cydzieł oper francuskich — płyty. 16.40:
Francuski. 16.35: Recital fortepianowy.
17.30: Pieśni. 18.00: „Zatarg polsko-czeski
o Śląsk w r. 1919", 18.20: Muzyka salono-
wa. 19.15: Odc. pow. 19.25: Odczyt aktu-
alny. 19.40: Kom. sportowy. 20.02: Kon-

2|cert. 21.00: Feljeton literacki. 23.00:Kom.
meteor. 23.05: Muzyka tan.

KRONIKA POLICYJNA.

— Qszustki w roli emigrantek
francuskich. W! mieście ukazały się

 

dwie oszustki, które podają się zaj
emigrantki francuskie. Oszustki za-
trzymują naiwnych i pod pretekstem
wymiany franków na złote wyłudza-
ją od nich pieniądze. Ofiarą oszu-
stek padło I ozóda osób, a mię-
dzy innemi wczoraj M. Kuleszowa
(Konarskiego 13) której wepchnięto
zamiast 50-frankowej srebrnej mo-
nety 50 kopiejek carskich.

— Echa okradzenia sklepu Węcewi-

cza. Jak już donosiliśmy, w nocy z dnia

25 na 26 b. m. do sklepu Węcewicza Kle-

mensa (Mickiewicza 7) dostali się złodzieje

i skradli 19 butelek francuskiego szampana,
6 tuzinów kart do gry, tytoń i wyroby tyło-

niowe, 50 kg. herbaty różnego gatunku,

wina, wódki i inne drobne rzeczy, łącznej

wart. około 5.000 zł.

Tej samej nocy ze sklepu galanteryj-

nego Zdanowicza Romana, przy ul, Ostro-

bramskiej 8, złodzieje wynieśli pończochy,

skarpetki i koszule męskie, łącznej wart.
565 zł.

ynne.
«LADY LOU»  

W tragicz-

nym dniu również widocznie ktoś!

Słonimskie- '

Rozolqzanie organizacyj okademiekich.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.|

 

 

O morderstwie ś. p. Rymkiewicza
powiadomiona została rodzina zmar-
łego, zamieszkała w Warszawie,
Wczoraj przyjechali do Wilna człon-
kowie rodziny, którzy zajmą się po-
grzebem oraz sprawami majątkowe-
mi zmarłego generała.

lenicza |
WYPADKI

— Wrzątek na głowę. Dwuletni
A. Wiszczulis (Syśnałowa 16), ba-
|wiąc się wrzątkiem, wyłał sobie na
jgłowę dzbanek. gorącej wody, do-
| znając ciężkich poparzeń,

! — Cudem uniknęli śmierci. Podczas

!ślizgawki na brzegu rzeki Wilji w Dolnej

Ipod Wilnem do wody wpadli 17-letni Sin-
owicz.

 

| kiewiez i 16-letni Dow Dzięki po-

|mocy jedne   > z rybaków chłopcy uniknęli

niechybnej Śr
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| Stan sokolstwa w Polsce

Sokolstwo podzieione jest na
65 Okręgów i liczy 888 Gniazd, przy-
czem najwięcej a mianowicie 347
przypada na Wielkopolskę.

Ogólna ilość członków wynosi
53,520 w tem. 10.181 kobiet i 43,339
mężczyzn. Członków
jest 18.532, w tem kobiet 4.778 i
mężczyzn 13754, Ilość młodzieży so-
kolej sięga 10.890, przyczem dziew-
cząt jest 3.426 i chłopców 7.464.

Sokolni własnych posiada Sokol-

jacie (Wileńska 10). Będzie to jedy-
W. dniu 3 lutego Sokół urządza

zabawę karnawałową. Wstęp wy-
łącznie za zaproszeniami, które
wcześniej można nabyć w sekretar- 
W Krakowie i Warszawiesjuż roz-

wiązano kilka stowarzyszeń akade-|
mickich, a spodziewać się należy, że
rozwiązaniu ulegną dalsze stowarzy-
szenia.

Między innemi w Warszawie zli-
kwiduje swoją działalnośc Akade-
mickie Koło Macierzy Szkolnej, roz-
wijające swą działalność na terenie
Gdańska, gdzie w dużej mierze przy-
czyniło się do poparcia moralnego i
finansowego szkolnictwa polskiego
na terenie Gdańska.
W Krakowie zaprzestanie swej

działalności 11 stowarzyszeń akade--
mickich, między niemi Akademic-

1

ćwiczących |

na dzień 1 stycznia 1934 r.
stwo w Polsce 167, boisk 144, zaś

/strzelnic 45.
| Oddziały sportowe w Gniazdach
|przedstawiają się następująco: sek-
cyj lekkoatletycznych 207, teniso
wych 31, strzeleckich 30, szermier-
czych 11, narciarskich 37, tyżwiar-
skich 18, wioślarskich 11, pływac-
kich 20, konnejjazdy5, kolarskich 48,
bokserskich 28, czyli razem sekcyj

sportowych 446.

Zabawa sokola.

na zabawa, jaką w tym karnawale
|urządza Gniazdo, gdyż musimy nad-
|mienić, że na ubiegłe zabawy sa-
Jla Sokoła była wydzierżawiana.

kie Koło Towarzystwa Szkół Ludo-
wychi, organizacji kulturalnej, mają-

cej swój odpowiednik w naszem
FG M

Wszystkie te organizacje ulegną
|rozwiązaniu jako międzyuczelniane.
| Nowa ustawa akademicka, zaprojek-
|towana i przeprowadzona przez pre-
mjera Jędrzejewicza, nie zezwala
bowiem na łączenie się stowarzy-
szeń różnych uczelni,

Chodzi o to, aby organizacje róż-
nych szkół wyższych nie występo-
wały razem, lecz oddzielnie. Wtedy
będą słabsze i... łatwiejsze do kiero-
wania.

 |
|Niebywałe zajście w garderobie teatralnej.

Onegdaj przed przedstawieniem
„Czwartego do bridža“ w teatrze
Nowym w Warszawie do garderoby
wszedł p. Norbert Jezierski, b. lot-
nik, mąż artystki, grającej w tej ko-
medji jedną z czołowych ról. P. Je-
zierski zwrócił się do grającego
główną rolę w sztuce, p. Antoniego
Różyckiego, uderzył go, wyjął re-
„wolwer i zarepetował. Rewolwer
zaciął się i nie wystrzelił. Wówczas
p. Jezierski chwycił leżące na stole
nożyczki i uderzył niemi p. Różyc
kiego w głowę i szyję, ranią go lek-
ko. Obecni rozdzielili walczących
i unieruchomili p. Jezierskiego, któ-
;rego policja odstawiła do komisarja-
tu. Przedstawienie odbyło się nor-
malnie.

Stan zdrowia Różyckiego jest
dobry i podobno, jak wczoraj, bę-
dzie on grał w sztuce w dalszym
ciągu, przykrywając zranienia na
głowie peruką. Aresztowanego Je-
zierskiego oddano do dyspozycji sę-

LICYTACJA
W ZAKŁADZIE ZASTAWNICZYM

KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI M. WILNA
ul. Trocka Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie)

odbędzie się w dniach 13-go, 14-go I 15-go lutego 1934 r.
o godz. 5-ej p. p. ('7-e)), sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawó
do Nr. 19.938, których ulgowe terminy (terminv siais zlicytacji)

upłynęły do dn. 30 stycznia 1934 r.
DYREKCJA.

 

szych czytelników pole-
camy nieszczęśliwą Ana-

dziego śledczego. W; kołach teatral-
nych uważają, że całe zajście po-
lega na nieporozumieniu i jest wy-
„nikiem starganych nerwów Jezier-
skiego, który przez długi czas był
„pilotem.
'

D

 

к оКЕ
OD BILETU WIZYTO

z WEGO DO POWAŻNYCH
= DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH

| = WYKONUJE SPIESZNIE
= I GUSTOWNIE PO CENĄCH
= KONKURENCYJNYCH
DRUKARNIA
A. ZWIERZYŃSKIEGO

ZĘ Wilno, UL, mosTOwA 1
ZĖ TELEFON Nr. 124

  

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

Zgodzi

 

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

—1 gr.

+

 
 

 

GRESZYNOJ"

PAN i ROXY.

FILM „Taaak, | Żaku"m

 

Miljonowy film dia miljonėw!

MORE. — Zdjęcia z dna morskiego
Švieszcie ujrzeć |

ŁÓW iu!

Swietna obsada
miłości. Dramatyczna w © Ika

z rekinem. Bejeczne zdjecia podmorskie. Nad pro Sram:

OSTATNIA NOWOSC SEZONU — wspaniały film ry sun:

niedzielę i święta od godz. 2-ej pp.

 

dak |. 5. Maltzycielka- |=:Sprzedaż |
| AEC0260rWRZPCZOPOWZZO 175

wychowawczyni wyjedzie
UWAGA. do dzieci lub w mieście.

Sprzedaje się Świadectwa b. dobre.
z okazji bardzo tanio
fortepian nieduży. Tar-
gowa 9 m. 8. 324

Uizlarda,
Urządzenie kompletne
fabryki musztardy bar-
dzo tanio do sprzeda-
nia. Oferty pod „Musz-
tarda'* do „Par” Poznań,

Marcinkowskie*
13201—0

  

Lebanon“.
|, NAWKA |

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Może
na wyjazd. Adres w Adm.

A“

„Dz. Wii.“ lub łaskawe
oferty pod „Syn urzęd-
nika“. —2 gr.

 

Młoda panienka z ukoń-
c'onem gimnazjum i
kursami handlowemi po-

szukuje posady, pisze
na maszynie. oże u-
dzielać korepetycji w za-
kresie gimnazjum. Zgło-
szenia łaskawe do Adm.
„Dz. Wii.“ pod „absol-
westka”. —i gr.

I niebywała gra  

Referencje poważne. Ad-
res: ui. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej p.p. grl

RÓŻNE |

Obiady
domowe

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

2020—9

INTELIGENTNA
wychowawczyni poszu-

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

śr. 4

Potrzebny rolnik do po-
mocy właścicielowi ma-
jątku (pomocnik gospo-
darczy). Bez rodziny. Po-
wiat  Oszmiański.  Mo-
stowa 7 m. 6. Od godz.
10—11%/: przed poł.

337—2

  

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno,

  
RY Odpowiedzialny Redaktor ST

 
 

stazję Łusaszew czową
znajdującą się w skraj-
nej nędzy wraz z małem
dzieckiem. Obecnie znaj-
dują slę w Domu No:
ciegowym dla Kobiet,
Łaskawe ofiary prosimy
składać w Administracji
„Dz. WIL* lub pod jej
adresem w Domu No-
clegowym. grl

| PRACA i
 

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą 1 t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB' 12,
m. 1-a, A. B. gr—2

Inteligentna osoba zna-
jąca gospodarstwo  do-
mowe, kuchnię i szycie
poszukuje posady do
wielkiego domu lub do
samotnej osoby. ul. Po-
łocka 9—9. 329

Młoda panna poszukuje
pracy. Piszę na maszy-
nie, mam zamiłowanie
do gospodarstwa domo-
wego oraz na ekspe-
djentkę do sklepu. Ła-
skawe oferty do Adm.
„Dz. WiL“ pod „krytycz-
ne položenie“, gr.

 

Poszukuję
pracy do wszystkiego z
b. dobrem gotowaniem,
piśmienna, samotna w
śrgdnim wieku. Posia-
dam referencja Sw. Mi-
chalsk! 12 — 3 od g. 12
do 2. gr2
—
Polecamy gorąco mło-
dą panienkę z ukończo-
ną szkełą handlową. Zna
dobrze  trykotarstwo |
szycie. Zgodzi się do
dzieci. Refereneje po-
ważne. Sadowa 21, m. 2.

gr.—3

 

Kucharka | młoda słu*
żąca poszukują służby.

Mają zaświadczenia,
©fiarna 4/2, m.7. 344—2

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana.  Kaiwaryjska 12
m. 33. gr.2

PWYYYTYYYYYYYTEYTYVYVYTYTY

Szczyt dobrego wycho
wania.

Jeżeli facet, którego
ludożercy zaczynają jeść
na surowo, powie:
— Dobrego spetytu—

to to jest szezyt debre-  go wychowania.

ANISŁAW JAKITOWICZ,

ul.,  
i


