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Zwycięstwo narodowych socjalistów
 

«prasy.

+ głosów. W. powiecie tym, jak wiado-

* miunistyczną — 452 1 polską — 215.

w wyborach gdanskich.
GDAŃSK. (Pat). Ogólne wyniki

dzisiejszych wyborów komunalnych
są następujące:

MW wyborach do rad $minnych w
powiecie Gdańskie Niziriy złożono
ważnych głosów 13.174 na 15.664
uprawnionych do głosowania. Na li-
stę narodowo - socjalistyczną padło
głosów 12.128, ma listę centrowo-
niemiecko - narodową — 118, s0-
cjalistyczną — 573, komunistyczną
— 355 Na listę narodowo-socjali-
styczną padło wiec okoto 92 proc.

mo, listy polskiej nie zgłoszono.
Wyniki wyborów do rady .gmin-

nych w pow: Wielkie Żuławy są па-
stępujące: Oddano ważnych głosów
21.500. Z tego na listę narodowo-
socjalistyczną padło 18,737, na listę
centrowo.- niemiecko - narodową—
1250, na socjalistyczną — 646, ko-  Rezultaty wyborów do sejmiku
powiatowego w powiecie Wielkie
Żuławy: Oddano głosów ważnych|

Hitier o stosunku Niemiec do Francji.
PARYŻ. (Pat). ,„Le Matin' ogłasza

sprawozdanie z dwugodzinnej roz-
mowy, jaką przedstawiciel byłych
kombatantów dep. Goy i radca
miejski Monnier odbyli z kanclerzem !
Hitlerem.

Kanclerz Rzeszy miał oświadczyć
między inremi: „Nie może być żad-
nych nieporozumień między naszemi
krajami. ls'niejące obecnie związane
są ściśie z zagadnieniem Saary. By-
łoby; szaleństwem sądzić, że Niemcy
uciekną się do siły celem uniemożli-
wienia plebiscytu Oświadczam zu:
pełnie formalnie, że zastosujemy się
do wyników głosowania. „W. dal-
szym ciągu rozmowy kanclerz do-
dał że Niemcy nie mogą mieć żad-
nych agresywnych zamiarów na Za-
wynosi 237 mieszkańców na kilo-
chodzie, gdzie gęstość zaiudnienia'

Zmiana na stanowisku ambasadora|:
е

Francji w
BERLIN. (Pat). Według donie-

sień „Berliner Tageblatt' z Paryża,
przewidziana ma być jakcby zmiana
na stanowisku ambasadora  fran-
cuskiego w Berlinie. Miejsce Fran-
gois Ponceta zająiby zawodowy dy-

 

Zaówi pogłoski o ustąpieniu
Weyganda.gen.

PARYŻ. (Pat). „Le Matin" twier-

dzi, że w końcu stycznia przyszłego

roku ustąpi ze stanowiska wice-,

przewodniczącego Wyższej Rady;

Wojennej gen. Weygand z powodu

osiągnięcia przez niego przepisanej  

Kanclerz austrjacki w Rzymie.
RZYM. (Pat), Bawiący tu kan-'

clerz Austrji Schuschnijg wraz z
ministrem spraw zagranicznych

Berger - Wialdeneggiemucz: stniczył
w wycieczce do Littorji i Sabaudji. |
Wieczorem w poselstwie ' austrja-
ckiem odbył się obiad, w Łtórym ze
strony włoskiej wzięli rówiuież udział

ERYodAy SPE OWE ARACEAEЕОБНОБRE,

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, dn. 25 listopada o godz. 12 i pół

w SALI KONSERWATORJUM

odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem Mecenas JAN NOWODWORSKI poseł na Sejm

złoży Sprawozdanie z otwarcia sesji sejmowej.
-prezes Narodowego Koła Radnychi Dr. ZYGMUNT FEDOROWICZ wice

złoży Sprawozdanie z rozpeczęcia prac
'nowej RadyMiejskiej;Wilna.

Wstęp wolny.

23.452. „Na listę narodowo - socyali-
styczną padło -18.102, centrowo-nie-
miecko. - narodową —2.156, socjali-
styczną — 2.079, komuni.tyczną —
830 i polską 255.

Rezultaty wyborów ao sejmiku
powiatowego w pow. Gdanskie Ni-
ziny: . Ogólna liczba uprawnionych
do głosowania 15.942, Ważnych gło-
sów oddano 14.614. Z tegą na listę
narodowo-socjalistyczną padło 11610
na centrowo - niemiecko - usrodową
— 956, na socjalistyczną — 1.575,
na komunistyczną — 473.

Wi porównaniu z wynikami po-
przednich wyborów w. tych powia-
tach.daje się zauważyć. kolosalny
wziost głosów padłych na listę na-
rodowc - socjalistyczną.  licść tych
głosów wzrosła w pow Gdańskie
Niziny z około 3-000 do bl'sko 11.000,
a w pow. Wielkie Żuławy z przeszło
3 i pół tys. do prawie 14 i pół tys.
Pozostałe listy wykazują spadek
głosów, dochodzący do 50 proc.

metr kwadratowy”, Jak x.0żna przy
puszczać, że dążymy do odzyskaniai
terytosjów o tejże gęstośc zaludnie-
nia, aby przez to utrudnić jeszcze
naszą sytuację. My, któ:yśmy do-
świadczyli wojny, rozumiemy całą
bezużyteczność tej okropności. Naj-

;że zjawiła się tam tajna delegacja

W „Legjonie Młodych”,
Rozłam w  „Legjonie Miodych“

systematycznie postępuje naprzód.
Narodowy „Kurjer Zagłębia”, wy-
chodzący w Sosnowcu, otrzymał list
treści następującej:

„Pozwalamy соЫе powiadomić  Sza-

nowną Redakcję 0 rozłamie, powstałym

ostatnio w L. M. obwód Sosnowiec. Dnia
3.Х1 34 na walnem zebraniu grupa człon-

ków wystąpiła z Legjonu Młedych, zgła-

szając następującą rezolucję:

„My, niżej podpisani członkowie L. M.
w Sosnowcu występujemy «z organizacji,

która prowadziła robotę wywrotową, a o-

statnio usiłowała wejść na tory pracy pod-

ziemnej. Nie mając zaufania do organizacji,

działającej wszędzie i zawsze metodami

najohydniejszej prowokacji i crganizacji,
ktėra stala się odskocznią osobistej karjery
różnych osobników, doszliśmy do przeko-
nania, że ni? ma w niej miejsca dla ludzi
uczciwych, dla których zasady etyki i do-
bra spofecznego są najświętszan prawem”.

Następuje 31 podpisów. Niemal we
wszystkich środowiskach tej sana-
cyjnej organizacji doszło do podob-
nych wystąpień. .

Žydzi będą głosować za Hitlerem.
Sjonistyczny „Nowy Dziennik“ му

korespondencji z Londynu donosi,

ludności z zagłębia Saary w sprawie
gwarancyj dla pracowników Hitlera
w okręgu plebiscytowym. Oczywi-
ście Foreign Oftice odpowiedział od- lepsi synowie obu naszych narodów

padli w walce i nawet zwycięzcom
nie udało się uniknąć kryzysu. Nale-
ży pracować nad stworzeniem no-,
wego ładu społecznego. Gdyby
Francja i Niemcy doszły do porozu-
mienia, to niepokojące nas zamiary
znikłyby nazawsze i nastąpiłoby
znaczne polepszenie gospodarcze w
całej Europie. Cd naszycii dwóch |
narodów zależy spełnienie tego ma-
rzenia. Sądzę, że byli wombatańci
mogą narzucić pokój całemu światu-

Berlinie.
plomata, nie zaś polityk. Pismo no-
tuje niesprawdzoną pogłoskę, że
Franęois Poncet objąłby w tym wy-
padku stanowisko sekretarza gene-
ralnego na Quai d'Orsay.

—

ustawowo granicy wieku. Następcą
gen. Weyganda zostałby dotychcza-
sowy szeł sztabu gen. Gamelin. W
tymi wypadku szefem sztabu został-
by mianowany gen. Georges.

premjer Mussolini i podsekretarz
stanu Suvich. W dniu jutrzejszym
kanclerz Schuschnigg odbędzie kon-
ferencję z Miussolinim. Konferencja
ta będzie miała za przedniiot pogłę-
bienie i rozszerzenie  slusunkėw
kulturainych włosko - au:trjackich.

MUZYCZNEGO (Końska 1)  

mownie. W, rozmowie z korespon-
dentem oświadczył delegacji, że lud-
ność saarska nie będzie głosować za
Francją, gdyż Francja tego nie chce.

„Na dowód przytoczymy  iakt, że w
Zagłębiu Saary nie prowadzi się żadnej
propagandy za Francją. Pozsstaje więc,
jeśli nie Niemcy hitlerowskie, żo status quo.
„Jeśli zaś status quo oznacza, że zagłębie  Saary ma być terenem ciągłych zatargów
pomiędzy narodami i partjami, nigdy nie“

—

Otwarcie kolei
PŁOCK. (Pat). W! niedzielę od-'

yła się uroczystość otwarcia nowej
linji kolejowej Sierpc — Piock- Uro-
czystość rozpoczęła się w. Sierpcu,

Wagon motorowy
WARSZAWA (Pat). W dn. 17

b. m. odbyły się pierwsze przejazdy
normalne wagonów  mctorowych
między Warszawą a Łodzią. Pu-
bliczność, zwłaszcza” mieszkańcy
Łodzi skwapliwie skorzystali z no-
wej okazji szyblkiego przejazdu w
wygodnym i czystym wagonie moto-
rowym. Za cenę, wynoszącą prawie

zaznać spokoju ani dniem ani nocą, tak

jak obecnie, to nie miejcie nam za złe: na

to nie starczy nam sił. Człowiek pragnie

dziś spokoju i zarobków.
— A odezwy Henryka Manna, Feucht-

wangera i innych, aby głosować za status

quo? =
— To są głupstwa, to jest ładne dla

świata, ale u nas w Zagłębiu Saary wie

„się, że nie istnieje status quo i nie będzie

istniało, albowiem Anglja nie chce

łu z nowem państwem i kłótni z

cami,
— Skorc więc nie możecie

za status quo — czy będziecie *

wszyscy za Hitlerem?

— Tak. Nie mamy innego wyjścia.

A co słychać z żydami? — za-
pytał w pewnym momencie kores-
pondent.

„Kiedy tylko nastąpi uspokajające
prrrzeczenie ze strony hitlerowców będą

żydzi zagłębia Saary głosow:' za Niem-
cami,

klopo-

Niem-

głosować

głosować

— Czy panowie jesteście iego pewni?
— (Całkiem pewni. Znamy żydów,

znamy zagłębie Saary. Zagłębie Saary sta-

nie się niemieckie. Wszystk» jedno, czy

przy pomocy głosów żydowsk'cl. czy bez
ich pomocy. Głosowanie jest dla żydów

tylko sprawą sumienia i kwcstją obawy

przed konsekwencjami. Skoro więc z jed-

nej strony daje Hitler uspokajające oświad-

ezenie, a z drugiej strony wie się napew-
no, že ukarze wszystkich, któczy głosowali
przeciwko Niemcom, pocóż mają się żydzi
bezcelowo poświęcać i na wieki unieszczę-

śłiwiać? Oświadczenie uspokoi ich  „su-
mienie żydowskie” i będą giosować za

Hitlerem. — Oto wszystko, co uzyskają
działacze światowego kongresu žvdowskie-
go i działacze rewizjoinstyczni przez swoje

interwencje," ‘

Plebiscyt saarski jest próbą sił
na terenie międzynarodowym  mię-
dzy nowemi Niemcami i międzyna-
jrodowem żydostwem- Jest to próba
niezmiernie ciekawa i godna uwagi.

 

Sierpc—Płock.
gdzie p. minister Butkiewicz prze-
ciął Pa E e Aaa
specjalny ią$ ruszył w do

Packu 1. A čio
Warszawa—Łódź.
tyle, co cena biletu II klasy pociągu
osobowego, pod1óżny przejeżdża ca-
łą trasę zaledwie w ciągu 80 kilku
minut bez zatrzymania się. Wagon
niesie lekko, pozwala na pełną swo-
bodę ruchu. Miejsca wyściełane za-
pewnione są dla każdego podróżne-
go. Większy bagaż ręczny przyjmuje
na przechowanie konduktor:

Dwa nowe polskie statki transatlantyckie.
Rok 1935 będzie przełomowym

w rozwoju polskiej morskiej żeglugi
pasażerskiej. W. ciągu tego roku po-
kiększy się znakomicie tabor żeglu-
gowy polski przez uruchomienie
dwóch nowych statków pasażerskich
o pojemnosci 13.000 ton każdy. Stat-
ki te budowan: w stoczni włoskiej
dla towarzystwa „Gdynia — Ame-
ryka Linja Żeglugowa Sp. Akc.* no-
sić będą nazwyM/S „Puisudski* i
M/S „Batory”. Obydwa są statkami
motorowenii o pojemnośc: dwukrot-
nie większej niż „Polonia.

Statek „Piłsudski spuszczony bę
dzie na wodę w grudniu r.b., a pierw-
szą podróż odbędzie w sierpniu
1935. Prawdopodobnie w czerwcu
1935 spuszczony będzie na wodę sta-'
tek „Batory“ i po upływie siedmiu
do ośmiu miesięcy odbędzie pierw-|

 

szą podróż.
Budowa nowych statków oparta

została na korzystnej dla gospodar-
stwa polskiego pełnej kcrapensacie
towarowej. Oba statki wyposażone
w ostatnie zdobycze techaiki zarów-
no w dziedzinie nawigicyjnej, maszy
nowej, jak i urz ń p.sażerskich
obsługiwa< będą trasę Gdynia —
NewYork w ctągu 8 dni. Uruchomie
nie ich jes: gwarancją dalszego roz-!
woju polsxiej morskiej żegiugi pa-
sażerskiej tem bardziej, 1% dzięki
szybkości i nowoczesnoś:1 statków
możliwe będzie zdobycie kiienteli w
szerszym) zakresie, t. j. nietylko pa-
sażerów polskich, lecz rownież pa-
sażerów amerykańskich oraz pod-
różnych z krajów środkowej, wschod
nie i północnej Europy.

CNEEC OK KSK COZ TRASOI:AR AOR KODYSRKORREGRA BOJ

Rokowania angielsko-japońskie.
LONDYN. (Pat), Dzienniki lon-

dyńskie podają wiadomość, że w to-
ku wczorajszego spotkania radcy.
ambasady japońskiej Kato z radcą
morskim w Foreign Office Kraigiem|
Kato podał do wiadomiosci przed-
stawiciela Foreign Office w ogėl-
nych zarysach odmowną odpowiedž
japońską, której formalne doręcze-
nie ministrowi Simonowi nastąpi
prawdopodobnie w najbliższy wto-

 

|tyce.

rek. Japonia odrzucać ma, zdaniem
prasy londyńskiej, propozycję an-'
gielską i podkreśla, że kwestja pa-
rytetu sił morskich jest dla Japonji
nietylko  kwestją ' prestiżową, ale
również «prawą materjalnej potęgi
dla celów obrony. W tych warun-
kach Japonja domaga śię parytetu
nietylko w zasadzie, ale i w prak-

Jak już niedawno pisaliśmy, nie-
tylko opozycja jest niezadowolona
ze złożonego przez rząd w Sejmie
preliminarza budżetu państwowego
na r. 1935-36, Nowy  preliminarz
budzi niechęć i zastrzeżenia śród
pewnych kół sanacyjnych. Najsilniej
daje temu wyraz sanacyjny konser-
watywny ,.Czas*”, Trudno dziś usta-
lić, czy poza tym organem stoi gru-
pa konserwatywna Bloku Bezpartyj-
nego w pa'lamencie, czy też jet to
tylko frondowanie dziennika sana-
cyjnego, czy wreszcie jestto jakaś u-
kryta gra polityczna pewnych kół
sanacyjnych, wysuwających na
pierwszy plan organ krakowski.
Okaże się to dopiero w Sejmie, pod-
czas dyskusji w komisji pudżetowej.

W) każdym razie godne jest za-
notowania, że „Czas” w krytyce
budżetu chwycił się argumentów,
które doprowadziły do tego, że zo-
stał skonfiskowany. Przydarzyło mu
się to w tych dniach z powodu arty-
kułu pt. „Tytuty do nowych podat-
ków'. Widocznie samten, tytuł tak
rozgrzal pismo sanacyjne, że aż na-
raziło się cenzorowi. W. nieskonfi-
skowanycn ustępach tego artykułu
znajdujemy dość wyrazistą krytykę
nowych projektów:

„Ten pobieżny przegląd nowych podat-
ków wystarcza, by ustosunkować się do

nich conajmniej niezmiernie krytycznie.

Są one sprzeczne i z postulatea: reformy

ustroju podaikowego, albowiem go nie po-

łepszają, lecz wybitnie pogarszaja. Są one

zasadniczo »przeczne ze wszystkiemi zało-
żeniami zdrcwej i rozsądnej polilyki deila-

cyjnej, która musi polegać na zmniejszeniu

ciężarów publicznych, a nie szukać drogi

wyścia z kryzysu w ich množeniu“,

„Tytułów podatkowych jest dość, Jest
za dużo. Płatnikowi jest ostatecznie obo-

jętnem, czy ma płacić z tytuia podatku
takiego czy innego. Chodzi mu o to, ile w
sumie globalnie płaci. Otóż nie jest on w

stanie zapłacić wszystkiego ego, czego

skarb dotychczas od niego żąda. Świadczą
ю tem zalegiości podatkowe, świadczy ©

tem fakt, że wpływy skarbu są stale niższe

od preliminowanych. Pomimo kar, egze-
kucyj i sekwestratorow“.

Ilež to razy poruszala len sam
temat prasa narodowa! Wanę tego,
że jeszcze trzeba tę sprawę w spo-
sób — jak powyżej rozważać,
ponoszą w wielkiej mierze konser-
watyści, właśnie związane z niemi
koła gospodarcze, posłusznie w cią-
gu ubiegłych kilku lat popierające w
Sejmie rozrost obciążenia podatko-
wego ludności.

To też dotąd należy nieufnie
przyjmować podobne głosy  orga-
nów konserwatywnych dopokąd nie
zmieni się w praktyce stanowisko
tych posłów i senatorów konserwa-
tywnych, którzy oddają swe głosy
za wszelkimi projektami rządowymi.

„ „Czas“ nie poprzestał na tym
(artykule, o którym mowa wyżej.
Następnego dnia poruszył  kwestję
zadań  referentów budżetowych.
Znajdziemy w tym artykule cha-
rakterystyczną ocenę dnriychczaso-
wego stosunku posłów z BB do
przedłożeń rządowych.

| W roku ubiegłym większość reieren-
jėw stanęła na stanowisku „konieczności
państwowych i wprowadziła do budżetu
minimalne poprawki. Takie stanowisko
nie pomogło ani rządowi, ani popularności

BB. ani autorytetowi poszczegolnych reie-

rentów. Zainteresowanie publiczności ze-

środkowało się wyłącznie na oświadcze-

niach rządu, wzśl. opozycji: głos pržedsta-
wicieli BB. mijał bez echa, bez wrażenia.

Należałoby to zmienić. Kraj cały do-

maga się oszczędności, Kraj cały uważa
kompresje przeprowadzone w preliminarzu

budżetowym za niedostateczne. Referenci

budżetowi powinni budżet wziąć do ręki i
z ołówkiem w ręku zaproponować skreśle-
nia.

Oszczędności są niewątpliwie możliwe

w dziale administracji Jeszcze większe są

możliwe w  przedsiębiorstwach i fundu-

szach.

Działalność budowlana i inwestycyjna

lasów państwowych dostarcza możliwości

ogromnych skreśleń, W budżecie kolejo-

wym wydatki na motoryzację mogą być
spokojnie odłożone na lepsze czesy: pilniej-

sze jest budowanie nowych sziaków i ob-
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Mogliby, ale czy będą chcieli?
niżanie taryf, niż powiększanie szybkości

pociągów pośpiesznych dla wygody nie-

licznych podróżnych. W budżecie kolejo-

wym widnieje pozycja 100 miljonów zł. na

emerytury, gdy budżet emerytu: całej ad-

ministracji wynosi 150 milj, zł. Nie ulega

żadnej wątpliwości, że emerytury kolejowe

są wygórowane zarówno co d» wysokości,

jak co do ilości. Dla wygody : przyjemno-

ści kolejarzy nie może cały kraj płacić wy-

górowanych taryi, ani podatków, które

możnaby zastąpić dochodem z kolei.

I dalej ,„Czas”* wylicza „iugą listę
możliwych skreśleń i oszczędności w
budżecie, nie pomijając kwestji wy-
duszania więcej wpływów z przed-

siębiorstw, a mawet ewentualnego

ich zwijania. į
Wszystko to już było, wszystko

lo już miało oddźwięk na trybunie
sejmowej, w: prasie opozycyjnej, na
zgromadzeniach publicznych. Ale
wszystko to tak niedawno jeszcze
traktowano jako 'robotę  rozklado-
wą, a bodaj że i antypaństwową:
Trzebaż że teraz przyłącza się do
owej słusznej krytyki również or-
gan tej grupy, która najmniej może
była wrażliwą na głosy ostrzegaw-
cze. '

Powtarzamy teraz to, co już pi-
saliśmy. Szczerość obecnych wystą-
pień „Czasu”, dyktowanych zapew-
ne przez konserwatywne koła sa-
nacyjne, da się stwierdzić w  naj-

bliższym czasie podczas obrad nad
preliminarzem budżetowym. W! ko-
misji budżetowej jest sporo refe-
rentów, „związanych -poglądami z
„Czasem”. .Będą oni chyba mogli,
jak inspiruje „Czas'':

ze spokojnem sumieniem zażądać wy-

magać się reformy podatkowej. W rezulta-

cie będą mogli oświadczyć swoim wybor-

com, że nietylko współpracowali z rządem,
ale że się skutecznie przyczyniii do ureal-

nienia budżeiu, do usunięcia deficytu, do

odrzucenia nowych podatków i do reiormy
podatkowej.

Więc zobaczymy. Że mogliby —
to przecież oczywiste, a nawet po-
winni! Ale inna kwestja, czy „będą
mogli”, czyli czy będą chcieli?

у

Posłowie na płatnych
posadach.

Pod koniec poprzedniej sesji sej-
mowej przedstawiciele sanacyjnej
większości sejmowej zdecydowali
się wziąć pod obrady komisyjne za-
legający oddawna wniosek Klubu
Narodowego w sprawie, osobistych
korzyści, uzyskiwanych przez' po-
słów i senatorów. w  przedsiębior-
stwachi instytuciach państwowych.

 

go badali, opracowywal: i przera-
biali, aż zamiknięcie sesji uniemożli-
wiło uchwalenie go mna plenum.

,.„Wówczas prezes Sławek wydał okól
|mik do członków swego klubu, aby,
| mimo to, już obecnie zastosowali się
| do treści wniosku i polikwidowali te
|swoje interesy, ' które pozostają z
nim w sprzeczności,
Całą tę sprawę przypomniały ko-

iom politycznym ostatnio ogłoszone
nominacje pos. Dąbrowskiego na
prezesa Funduszu Pracy, sen. Kle-
mensiewicza na komisarza ubezpie-
czalni społecznej w Krakowie, zaś
pos. Madeyskiego na komisarza po-
iączonych funduszów pracy i bezro-

' bocia. я
Posady te, niewątpliwie bardzo

 
' korzystne, w instytucjach zależnych |
' bezpośrednio od ministerstwa opieki
| społecznej, jakoś nie bardzo godzą
„się z moralnem założenie:n zarówno
| wspomnianego wyżej wniosku, jak i
|okólnika pos. Śławikka, Chyba, że
wspomniani posłowie i senatorowie
złożą swoje mandaty do Sejmu i Se-

| natu. Płk- Sławek powinien tego do-
| pilnować. Przecież chyba nie
| puszczał słów na wiatrl

lgt kardynała (asparrego. |
RZYM Pat. W niedzielę 18 b. m.

o godzinie 22,30 zmarł tu kardynał
Gasparri.

 

cofania projektów nowych, będą mogli do--

Wniosek ten posłowie z B3. tak dłu- |
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Świat robotniczy a sztuka.Brak Pracy.
Niejednokrotnie pojawiały się w

prasie artykuły przeciw za;mowaniu
posad przez mężatki. Ponoc głosy te
nie pozostały bez echa, nazewnątrz

iednak mało się uswiadom'io, by cos
konkretnego zdziałano w tym kie-
runku. £ każdym dniem rosnie rze-
sza ludzi żądnych pracy, ktorej brak
coraz dotkliwiej daje się odczuwać.
Liczne zastępy młodzieży po długich
latach kosztownej nauki opuszczają
mury szkolne, marząc o zajęciu sa-
modzielinego stanowiska w świecie,
i po długotrwatych, bezskutecznych
poszukiwaniach osiada na bruku-

Niektórzy tracą czas na bezna-
dziejnych, bezpłatnych praktykach
w rozmaitych urzędach 1 instytu-
cjach i, zebrawszy kupę świadectw i
opinji często bardzo korzystnych i
pochlebnych, tułają się bez zajęcia.

Plaga bezpłatnych prastyk sze-
rzy się coraz bardziej. Urzędy samo-
rządowe i państwowe girios roboty
„odwalają“ siłami  'bezplatnych
praktykantów; po kilku miesiącach
jedni odchodzą, przychodzą inni,
„Murzyn zrobił swoje, murzyn może
odejść ', a w nagrodę dostaje papier
z mniej lub więcej pochlebną opinią,

Coraz więcej przybywa nam а-
chowców w rozmaitych dziedzinach,
iecz coraz mniej mają do roboty.
Przyjmowanie na nieliczne zresz-

tą posady odbywa się dawnym, utar-
tym zwyczajem: silne plecy, znajo-
mości, stosunki i droga otwarta, a
šwiadectw:, opinje, stan materjal-
ny petenta nie grają żadnej roli.
Łatwie, zaiste' przejść  wiel-
błądowi przez ucho igielne, niż
zwykłemu śmiertelinkowi dostać się
bez protekcji na posadę. Stan ten
powinien wreszcie zwrócić uwagę
czynników miarodajnych 1 wywołać
reakcję.

Ten nieustalony wzrost liczbы к y
bezrobotnej młodzieży powinien
wreszcie obudzić czujność starszego
społeczeństwa:

Bo jakaż jest przyszłość młodzień-

 

ca, kończącego po wieiu
szkołę? Pełen zapału i energii ma-
rzy o niezawisiem stanowisku, sztur
muje do wszelkich możliwych  źró-
deł zajęciai rozczarowany, pełen
żalu do społeczeństwa, powiększa
gromadę bezrobotnych. staje się apa
tyczny, traci ową  niewyzyskaną
energję i przyzwyczaja się do bez-
czynności iub szuka łatwych, a śli-
skich dróg do zarobku.

Tymczasem jakże liczne są wy-
padki, że mąż pracuje w jednej in-
stytucji, a żona w drugiej, a nieraz
mają i dodatkowe zajęcia. Bywają
rodziny, gdzie ojciec, matxa i dzieci

zajmują posady w urzędach pań-
stwowych, chociaż inne dzieci pada-
ją z głodu, bo ich ojciec najpodlej-
szego zajęcia znaleźć nie może.

Ż jakąz zawiścią patrzą ci nie-
szczęśliwi, pozbawieni pracy, na lu-
dzi, którzy oprócz posiadanych
dóbr, czy  intyatnych  przedsię-
biorstw, kióreby im mogiy zapewnić
beztroski byt, zajmują oprócz tego
lukratywne posady. Czyż nie mają
czuć zawiści do tych wybrańców
losu, czyż mogą nie złorzeczyć spo-
ieczeństwu, ktore ich odpycha bez-
litośnie i skazuje na żywot bez ju-
tra?

 
tym

pójść
Czas wreszcie skończyć z

absurdalnym stanem. Czas
śladem innych państw i przeprowa-|
dzić scisią rewizję zajmowanych
stanowisk, żeby dać
którzy tego najbardziej potrzebują.
Nie wolno wszystkiego ilumaczyč
kryzysem. Z ludźmi, żerującymi bez
skrupułu na krzywdzie ludzkiej, na-
ieży postępować bez skrupułu. Gdy,
mąż ma pracę, obowiązkiem żony
pilnować domu- Właściciei majątku
„powinien utrzymywać się z gospo-
|darstwa, kamienicznik — z kamieni-
cy, przedsiębiorca z przedsię-
«biorstwa.
dziś zbijać foriumy, gdy całe rzesze

« bezrobotnych przymierają z głodu.
P,

 

Kio pod kim dołki kopie.
Bogaty żyd budował fabryki w

Łodzi 1 Częstochowie, zakiadat ban-
ki, przerabiał i wywoził roziiczne to
wary zagranicę... ..piedny izraelita
organizował polskich robotników
pod sztandarami Socjalaemokracji
Królestwa Polskiego. dawało się,
że i w „wybranymi narodzie istnieje
prawdziwa walka klas, waika, mają-
<a się skończyc, w myśl zapowiedzi
Marksa, zwycięstwem „proletarja-
tu“ i wywlaszczeniem „burzujazji“.

Na wiecach robotniczych różni
jPertowie 1 Menaelsohn'y  grzmieli
przeciw wyzyskowi, wskazywali ną
«abrykaniow, jako na „pijawki krwi”
gudu pracującego i wzywaii na bary-
Kady rewoiucj. spotecznej, Kobotni-
gy szli i ginęli. Uzasem za'zwykią
Ai międzynarodówkę, czasem za
„socjalistyczną Folskę'. l ymczasem
wodzowie nie chcieli siedzieć w
pierwszej linji — co było zrozumia-
ie, bo zawsze sztabowcy icpiej się
czują się w kancelarji, tiz w oko-
pach- Natomiast skwapliwie dyskon-
uowali do swej kieszeni zyski zwy-
cięstw robotniczych. Toepiih zrobił
się właścicielem „banca Lomerciale
ię Milano“, Lew Lrockij ma tež tro-
chę tinansów, Blum jeździ „wvivastel-
są” osmiocylindrową i t. p. Co naj-
ciekawsze, że większość 15ch „mię-
dzynarodowych proletarjuszy“ zosta
ła zwyktysm burzująmi i to burżuja-
mi pierwszej klasy. Niektórzy z nich
w dalszym ciągu organizują różne
„łronty” i noszą w klapaca maryna-

swego stanu posiadania i diatego kie
rował „gniew ludu“
skim burżujom, ograniczając prole-
tarjacxich „Braci Włoskich”, „Ma-
michejczyków', „Wałdensyw”, „Ana
baptystów” i t« p., aż do zwykłego
komunizmu włącznie,

Tak z praktycznej działalności ży,
dów powstało powoii pojęcie walki
iklas. Siužyč mieli i służy „narodowi
wybranemu”, jako sposób prowoka-
«ji wrogów do „uderzenia w ptóż-
nię'. Jestto klasyczny niemal wypa-
dek ataku frontowego, połączonego
z rozbijaniem nieprzyjacieia od we-
wnątrz.

Morgan robi miljony; Dzisiaj or-
ganizuje banki a jutro plaity. Tysiące
judzi wpada. Oburzenie na bankiera
pośnie, Zjawia się ni stąd ni z owąd
jakiś powiedzmy Trock i pcna wzbu- ibitcllen. A Morgan dalej robi miljo-
ny, organizuje banki i plajty.

Kończą się jednak „złoie dni A-
tenjuczu”. System wieki trwał ale
się dziś na nim poznano. Wiemy te-
raz dobrze, że oszukiwano. nas, ale
się więcej oszusiwać nie damy.

Konsekwencje tego uzdrowienia
„šlepych“ «nogą być smutne dla wie-
Au, bo wzburzone narody mają wiel-
ką ochotę obcinać nietylko „ręce'*
socjal-komuny, ale i „glowy“ moca-
rzy anonimowych. Care Juda!

Ren.

latach

zajęcie tym,

Czasy są ciężkie — nie

„przeciw aryj- '

rzone masy do walki z..,? Vander--

Nie będę się kusił o dokładne i
analityczne rozpatrzenie problemu
w,tym krotkim teljetonie. Wystar-
czy mi w zupełności „liznąć*

stępstwa zagadnienia. Sziuka i pro-

letarjusz, to parjas i królestwo z baj-

ki, nędzarz i witryna z kunsztowne- |
"sarzy mniejszego

dzie... Sieroszewski: I szlus — spra-
Gdyśmy spojrzeli na

«mi meblami o typie barośowym czy

|gdańskim. Słowem  proietarjusz i

sztuka to dwie różne dziedziny, Ta-
kim jest stan obecny: Co pokaże

| przyszłość — niewiadomo. Z róż-

nych gałęzi sztuki najbardziej przy-

stępne „plebsowi* wydają się być czówna.
literatura, muzyka, teatr, i... względ
nie malarstwo.

Wszystkie te „cudownosci“,
nie zawierają w sobie głębokiego

ujęcia,  tiłozoficznych oświetleń,

wyższych walorów, są dostępne —

światowi pracy. Po wygłoszeniu po-

wyższych, wyświechtanych jak ron-|

del kucharski truistycznych  formu-

łek (za które powinienem właściwie

wstydzić!), chcę przystąpic do meri-

tum sprawy. Wysnuwajmy więc re-

fleksje, dotyczące literatury dla

mas pracujących, (inne dziedziny na

razie pomiiam milczeniemj — a two-
ją rzeczą jest, ewentualny czytelni-

ku, refleksje te przetopić na Коп-

| krety rzeczywistości dzisiejszej.
Chciałbym wyłączyć z naszych

rozważań zagadnienie sziuki ludo-
wej. Dzisiejsze nastawienie epoki

' poszło na miasto, wieś została wy-

pchnięta z orbity życia:
| Urbanizacja życia.  Opiewajmy

| miasto! — mówi Peiper i zespół re-

| dakcyjny „Zwrotnicy” z 1922 do

„1924 roku.

Uwielbiamy maszyny, rozpęd

sportowy zachłannego człowieka i

tętno teraźniejszości. Chcemy Gdy-

nię śpiewać i morze, Żyrardów i Bo-

rysław, wielkim chórem zachwytu

obłożyć Ślask — miasto olbrzym!

Tyle polski futuryzm. Poezja lu-

dowa wraz z jej odwiecznemi re-
| kwizytami, fujareczkami, wierzbi-
I ną, ruczajami, krynicami, słonkami:
| żórawiami, tęsknicami, dumkami,
guślarzami. cnłopeczkami, bydeł-
kiem i pastuszkami, bezpowrotnie—
jak się wydaje — oddaje ostatnie
tchnienie. Skonała  p'zyaajmniej

stara forma. Młodzieńcowe chwyty
czy osobliwe zresztą „gaworzenie”
, Zegadłowicza, szy uśmiech przyjaz-
ny „Kwadrygi“ — wszystko to prze-
ciež robiona ludowość o zmoderni-
zowanem obliczu, suto pokrytem
szminką nowości, Ostatecziie Bóg z
nimi, niech piszą i tworzą rzeczy».
udane na chwałę polskiej iiieratury.
"Ale kwestją jest, czy ich poetyckie
kwiłenie będzie duchową strawą
dla mas robotniczych? W żadnym
wypadku nie. A

W. takim razie może Awangarda,
albo Słobodnik lejąc atrament ze
swego pióra, rozczuli estetycznie
naszego robociarza? Nie, mimo na-
szego szacunku do gorączkowych
wysiłków lirycznych | Slobodnika,
nie ośmielmy się podrzucić owych:
poezyj ludlsowi z miasta.
A Awangarda?  Brzękowski,

.Czuchnowski, Kurek, Czechowicz
albo Przynoś? Może Łobodowski,
którego poezję w  synletycznym
skrócie możnaby było określić jako
płomienne, wibrując tragiczne litery
na rewolucyjnym plakacie?

Poezja awangardowa
swoich wysokich walorów  formal-
nych nie może stać się przedmiotem
łatwo percypowanym nawet u prze-
«iętnego inteligenta.
bek poetycki
jest narazie wediug słów Pejpera| ostatni 1

lata a|szerzeme socjalizmu

12 miljonėw!/w szeregach wlasnych czlonkėw. A
poezją dla dwunastu, miną

| zdobędzie ona sobie
konsumentów. Wszystko jak w fa-

rek „Ś strzały”, Ciekawe, czy uwa-| uznozmusanoczewmAwznzza ||ryce. Motory tanim oportunizmem
żają się za proletarjuszy?

Prawdziwi proletarjusze jednak
przejrzeli 1 zrozumieli poltykę „mo-

carstwa anoniniowego. Poznali bra-

ci z Jeruzalem i uznali icn wszyst-
įkich za wyzyskiwaczy. Pizestali roz
różniać žyda łabrykanta od żyda
rzemieślnika czy kramarza, Zrozu-

mieli dobrze, że nie kapitarizm czyni

z żyda wyzyskiwacza, ale że każdy

Hebrajczyk jest potencjonalaym wy-
zyskiwaczem. Dlatego odrzucili wal--
ikę klas i przejęli się walsą ras:....
pa 4a),

MWaika klas jako pojęcic jest pro-
duktem umysłu semickiego i jej „€-
alizacja siužy interesom żydostwa.

Żyd — bogacz zawsze był wyzyski-
iwaczem. Piynęło to z jego psychiki.
jlworzyć sam nie umiał, zawsze żył
z pośrednictwa i spekulacji. Będąc
z natuąy chciwym i nieczułym na los
śoja, dusił z niego co tylko mógł. Co
majważniejsze, że niema: zawsze i
wszędzie zajmował się tylko tem,
co mu przynosiło bogastwa i niena-
wiść. W starożytnym Egipcie był spe
kulantem zbożowym  (Jakób), w
.Chaldei — bankierem, Hiszpanji a-
1abskiej poborcą podatków (Józef
Ha Lewi wiek XI-ty), we Francji
„wyklym lichwiarzem
Koucy, Leon ge Pariw, Szymon de
Joinville etc.) Budzii nienawišč swą|
aziałalnością, wyciskając z tubylców
wszystko, co mieli.

Ż drugiej strony musiał bronić

(Mojżesz de

— —- Tydzień Akademicki, dodatek do“
„Stowa“ slabnie z dnia na dzień.
Ostatnio z brasu tematu polemizuje

'z maszym zeceiem, który w pośpie-
„chu zamiast (y) wstawił „ęc”. A mo-
żę „wysoka inteligencja" z. Tygodnia
Akademickiego jest zamaio inteli-
gentna, aby wiedzieć o tem, że zecer,
może się mylić i że tego rodzaju
omyłek nie przypisuje się autorowi?

1

 

|žydowski dogmat o zmar-
twychwstaniu.

„Sprawiedliwi ożyją, aby wziąć
udział w królestwie Mesjaszowem.
Zmartwychwstaną ich ciała, posiądą
świat, w którym będą kró!ami i sę-
dziami, oglądać będą triumf swych
zasad, a poniżenie swych w 'ogów '...
(Renan „Żywot Jezusa”).

Poniżenie wrogów! Prawdziwie
zdemaskowana małość duszy žydow-
skiej. Poniżenie!

O makabejskie syny!

Młodzież Wszechpolska
Sekcja koleżanek Mł, Wszech-

polskiej zawiadamia, że następne
zebranie sekcji odbędzie się w pią-
tek 23 bm. 

Przypominamy, że w niedzielę
"25 bm. Młodzież Wszchprissa urzą-
dza zabawę taneczną w Ognisku
Akademickiem

pędzone, z warkotem będą pchać
bagaż estetyczny na drogę wchła-
miania kulturalnego i spycnać go w
rozwartą gardziel olbrzyma, czytel-

nika., 1.) «le
| Tak mówi przyszłość. Teraźniej-
'szość tymczasem „krzyczy wielkim
głosem” — nieprawda!

tego

brzemiennego w socjalistyczne na-
' Ratują sprawę,
| Rodziewiczówny,

 

 

kiem, Tyle z prozy, a z literatury

wierszowanej

| Krótko mówiąc bryndza, przeważ-

nie kuplety i przeboje Wiasta, He-

mara, Toma i innych tandeciarzy.
poczytalność pism
Sienkiewicza, Wey

senhofa, nawet Żeromskiego, z pi-
autoramentu doj-

wa skończona.

ilteraturę, jako na produkt umioral-

miający człowieka, to olbrzymie po-

ie zasług miałaby tu  Rodziewi-

Utylitaryzm w sztuce proletar-

jackiej wydaje się być niesmieriel-

o ile| nym kanonem. Poprzez uzdrowienie

oblicza moralnego człowieka dążyć

| do pogłębienia jego kuliury esty-

tecznej. A wtedy poezja, wysokiego

gatunku, poezja dia dwunastu stanie

się chlebem powszednim 12 miljo-

mów.

Rozumieć życie, jego istotę i
wchłaniać w siebie. tony wyższej

muzyki, jaką się staje sztuka- He-

donizm estetyczny więc? Czy byłby

on szkodliwy? Po stokroć nie. Sztu-

ka wtedy stałaby się funkcją spo-

łeczną, myślą o pięknie, zapładnia-
jącą myśl człowieka, sunącego w
mroki przyszłości.

' Literatury współczesnej, odpo-
wiedniej dia robotnika w prawdzi-
wem tego słowa znaczeniu, niema.
Odpowiedniej, t. znaczy z pewnem
naświetleniem utylitarnem — i ten-
dencją szlachetną. Wydaje się, iż
ostatniemi czasy Dąbrowska, autor-
ika wielce ceniona, miałaby najwię-
cej predyspozycji w tym kierunku,
podobnie Szczucka, z męskich piór
Grzymała-Siedlecki.

, A zresztą oczekujemy! Oczeki-
„wanie mozemy sobie skracać ryt-
micznem skandowaniem  kunszłow-
nych wierszy Czechowicza...

| Czy...

ADS SKATIPETTRBABo i

ZA KULISAMI.
| Kto prowadzi propagandę wy-
|wrotową? Komuniści! Ale jak prze-

dziwnie łączy się komuinzm z maso-

nerją i żydostwem — o tem šwiad-

czy treść jednej z korespondencyj

beigijskich pisma niemieckiego

„Welt Dierst', który psrzytaczamy

dosłownie (Nr. 1/23 dn. 1.X1 1934).

W Belgji pracuje niejaxi Lucien

Llova, Mało ludzi wie, że ten pan —

to austrjacki żyd, który mieszka w
Paryżu pod nazwiskien: Laurat i

jest jednyn. z ogólnych wszółpracow

ników . pisma komunistycznego

„Monde“, wydawanego pizez H.
Barbusse'a i drugiego wychowanka
pn. „Critique Sociale“ (Krytyka 

 

Zresztą doro-| botniczej, kierowanej przez
miodego pokolenia demokratów. | co najciehawsze, że

Poezja społeczna, albo yroletar- ę O carewd

społeczna), redagowanego przez ży-
da Borysa Suwarina, recte Lipszuca-
Ceiem, do którego zdąża p. Laurat,
jest założenie i organizacja „czwar-
tej międzynarodówki'. _ Wreszcie
wspólnie z Suwarinem założyli w ca-
łej Francji szereg komórek organi-
zacyjnych „czerwonego [rontu.

Laurat był przedtem wykładow-
cą w jednym z. uniwersytetów w
ZSSR. Nazywa? się wtedy Primus i
pod tym nazwiskiem napisał szereś
artykułów do komunistycznej prasy
niemieckie, w iatach 1920-23.

W Belgji znów zmienił nazwisko
wobec |i występował jako p. Ramon, Praco-

wal tu w pišmie „Drapeau Rouge“
(Czerwony sztandar) i zdobył stano-
wisko profesora Włyższej szkoły ro-

socjal-

komunišcie na
rewolucyjnego

požwolili

tajemnica jest w tem, że nasz Lau-
rat—Primus—Ramon był protego-
wanym Wielkizgo Wschodu Francji.
MW ten sposób pomimo wydalenia go
z granic Austrji, gdzie redagował
pismo „Komunismus“, pomimo usu-
nięcia go przez władze z Belgji, pra-
cuje w daiszym ciągu, przybierając
fałszywe nazwiska, ufny w protek-

„cję braci z lóż masońskich*.

propagandę
jacka, jak kto woli, nie jest poezją przewrotu! Dla kogo to si; robi! Dla

: dla proletarjatw Wi twierdzeniu ро-
wyžszem rie wygłosiliśm, nic no-
wego, przeciwnie, powtórzyliśmy
iuż to, co było przez wielu wypowia-
dane. Chodziło nam bowiem o

| stwierdzenie tej okoliczności, że naj-
bardziej ulubieni pisarze „plebsu
to nie artyści a wyrobn:cy. Przy-
patrzmy się im bližej „beziitosnem“
okiem. Lecą już „z okropnym tęten-
tem' — oto Marczyński, Marko Ro-

' mański, Łuczyńska, Meissner, Za-
|rzycka, Wierzbiński, Maciejowski,
Staśko, Muniszkówna i wielu, wielu
innych, Do ogolnego ich koncertu
dołącza się... Boy, chętnie czytany
przez doktora, filozofa i... fryzjera.

Eureka! Znaleźliśmy, boy  pisa-
rzemi dla robociarza. Stwierdzenie
bolesnej rzeczywistości. Można
mnożyć gaierję przestępstw, a więc
Wojciechowski—grafoman wśród ro-
botników, Urke Nachalnix najwięk-
szy pisarz wśród złodziei, dalej „bie-
dula' Wanda Melcer Stekkerowa,
obrabiająca ghetto żydowskie, i ca-
ła plejada komiwojażerów przygod-,
nie żerująca na podwórku  literac-

dobra robotnika? Nie! — tylko i
jedynie dla korzyści żydostwa i ma-
sonerji Robotnicy, chłopi, akade-
micy i wszyscy pracownicy fizyczni
czy umysiowi! Pamiętajcie, że.ko-
munizm to oszustwo i broń, mająca
zamienić swiat aryjski w niewolni-

, ków Syonu.
Es—te.

chce się dowiedzieć, jaki jest
program Młodzieży Wszech-

polskiej? |
Jakie są jej zadania na tere-
nie akademickim I ogólnym?
jak pracować społecznie z

« pożytkiem dla narodu
— niech przyjdzie do naszego
lokalu ul. Mostowa 1, co-
dziennie między 18—20 dy-
żurny Kolega udzieli mu

wszelkich informacyj.

 

0 STYPENDJĄCH CICHO.
Rok akademicki, formzinie przy-

ersonu łod r z Is pezoodzcz 'lotuuieu

ca: temu. Podania studenckie już

dawno leżą w ministerstwie ośwaty-

Studenci czekają, a paa minister
wcale się nie śpieszy.

Zresztą — jeżeli mamy mówić

szczerze — sprawa stypenujów pań-

stwowych w szerokich masach mło-

| dzieży nie budzi większego zainte-

resowania. Jest to niewątpiiwie spo-

'wodowane zeszłorocznem  „rozwią-

zaniem* kwestii stypendjainej, kiedy

' to okazało się, że naizdolniejsi i naj-

pilniejsi studenci należą do „Legjonu

' Młodych”, „Piłsudji”,  „Cresowji“,

„Myśli Mocarstwowej' i t. p.

W. tym. roku więc już nie oczeku-

jemy niespodzianek. Przy stosowaniu

takich samych kryterjów, otrzymają

stypendja ci sami studenci, Sprawa

jedynie skomplikuje się z iego po-

wodu, ze niektórzy z tych. „wyjątko-

wo zdolnych, pilnych, niezamożnyc

i wyróżniających się nies«azitelnym

«Hallo! tu gimnazjumi»
Element uczniowski w szkołach

kresowych rekrutuje się prawie

wyłącznie z żydów idzieciurzędni-

kow oczywiście państwowych, nic

też dziwnego, że wybujaiości „wy-

chowania państwowego dochodzą

tam do szczytu.

Np: w gumnazjum w ludzie wy-

dają uczniowie, którym wytyczne

Lesjonu Młodych nie są obce, pisem:

ko pt. „Ha!lo! tu gimnazjum!” Jest

tam: wszystkiego potrochu: 1 wolna

miłość... i przeżycia erotyczne  pią-

toklasisty... i świadome  macierzyń-

stwo... a nawel coś z poglądów na

religję itd, słowem podstawowe

punkty „odpowiedniej ideologii".

Mežmy dla przykładu artykulik
zatytułowany: , U rozszerzenie praw

kobiety”, Mamy tam m. in. takie u-

stępy:
„Kobieta pragnie przeważnie

miłości szlachetnej,  bezgrzesznej.
Mężczyzna — więcej zmysłowej.
Kochać według niego można tylko
jednocześnie i duszą i ciaiem.

Tak jozumując, puszcza się na
krzywe drogi, szukając często zado-
wolenia w prostytucji. A iradycja z
okresem jego panowania nad kobie-
tą przyzna'e mu w tej mierze dwa
prawa,

Stoimy wobec nowego zagadnie-
nia, wobec -dwu różnych *poglądów,
wyłaniających się w związku z zu-
pełnem zrównaniem kobieiy, z peł-
nią danej jej swobody”.

„Kobieta ma się wyzbyć pew-
nych przestarzatych, koi:wencjonal-
nych poglądów..."

W: zakładzie tym napsawdę pod
tym względem jest mocno niewyraź-
nie, skoro nawet wielbiciel Boy'a,
Kurjerek krakowski
głowę:

„któż to walczy tak o nową ety-
kę seksuainą? któż z taką czupur-
nością praśnie rozszerzyć prawa ko-
biety? Czy to jakieś nowe „Wiado-
mości Seksualne?”

„-.Przypominają się najlepsze
czasy ,„Bochana”*. Mówić o bocia-
nie w związku z gimnazjum: lidzkiem
to bynajmaiej nie taki wielki nietakt,
Oto — jak nam donoszą osoby wia-
rogodne — w koedukacyjnem tam
gimnazjum mają panować stosunki,
które praktycznie dążą do. rozsze-
rzenia praw kobiety“. (L K. C.
Nr. 268).

Jedna z najruchliwszych organi-
zacyj akademickich na Uniwersyte-
cie wileńskim, Sodalicja Marjańska
Akademiczek U. S. B. wczoraj ob-
chodziła uroczyście dziesięciolecie
swego istnienia.

Organizacja ta, powstała dla
służenia wielkiej idei, swój byt opie-
rająca na niezłomnych zasadach
Wiary Świętej, przez długie dziesięć
lat, tak różnych, zmiennych, obfitu-
jących w nowe prądy, kierunki, po-
traliła utrzymać działainość na tej
linji, jaką wytknęła z początku.
Prąca zaś, prowadzona beż rozgłosu,
niemal w ikryciu, stale wydawała i
wydaje pożyteczne owoce, a zastępy
gorliwych pracowniczek na tej niwie
ustawicznie rosną. Świadczy to, że
młodzież akademicka, wbrew ha-
słom pewnych kół, zwalczających
Boga i Kościół Katolicki, pragnie
póznawać jaknajściślej Naukę Chry-
stusowąi bronić Ją przeu niewla-
ściwemi zakusami.

Obchód jubiieuszu wypadł nad-
zwyczaj okazale i zgromadził elitę
katolickiego Wilna. Zrana o godz. 9
m. 30 J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-
lita Romuald  Jatbrzykowski cele-
brował w kaplicy Ostrobramskiej
uroczystą Miszę św. podczas której
ks. kanorik Miłkowski wygłosił
piękne ka:anie okolicznościowe.
południe' w sali Śniadeckich odbyła
się uroczysta akademja jubileuszo-
wa, w której wziął udziai Arcypa-
sterz, liczne duchowieństwo, przed-
stawiciele orgenizacyj katolickich, 

charakterem obywatelsko - państwo|

wziął się za;

wym' poprostu. wytażając się wul-

| garnie, „siedli'* na drugi rok na tym

samym kursie.. Czy i oni w dal-

szym ciągu „na chwałę nauki pol-

skiej” będą kształciłi się na koszt

państwa?
Jesi to naturainie możiiwe, jak

zresztą wszystko w dzisiejszej Pol-

SCe-
Przecież

jest bardzo łatwo
tłumaczyć. Byi bardzo zdolny do

krzyczenie w stosownen: miejscu

„niech żyje', odznaczał się wyjątko-

wą  pilnością 'w urządzeniu „aka-

demij okolicznościowych', a że nie

pozdawał tych kilku głupich egza-

minów na uniwersytecie, to pech i

kwita. Zresztą zda je napewno, jeżeli

nie za rok, to najpóźniej za dwa

albo trzy lata. A tymczasem w czap-

ce akademickiej na głowie, będzie

realizowai „ideologję“ i n'osi sztan-

takiego siypendystę
zrozumieč i Wy-

 hl dar miodego pokolenia współpracu-
| jącego z Rządem.

a A. Z.

 

Z CAŁEGO SWIATA.
Rewolucja w Hiszpanji, kierowa-

na przez komunistów i auarchistów,
przyczyniła się do zupełnej ruiny
okręgów _ przemysłowej  Asturji,
Wiarsztaty pracy, w których zatrud-
niano setk' tysięcy robotników, są
zamknięte W. ten sposób maija
marxistów pogrąża masy pracujące
w ochiań bezrobocia i nędzy...

Według sprawozdania z działalno-
ści Funduszu bezrobocia wypłacono
zasiłków w roku 1933 na sumę
26.365.360 zł. Koszta administracji
wynosiły 4,675.240 zł.

W roku 1933, według imiormacji
gazet amerykańskich,  Zamarło z
głodu 2-400.000 ludzi, a odebrało
sobie życie z powodu nędzy
1.200-000. Czy ci, co topią w wodzie
kawę i palą zboże, myślą o tem?

American Joint Distribution ko-
mitėe subsydjuje 699 kas pożyczek
bezprocentowych dla rzemieślników
żydowskich w Polsce. Kas tych
jest 910 w województwie warszaw-
skiem, 61 w lubelskiem, 60 w biało-
stockiem, 63 w wileńskiem i 64 w
łwowskiem. Suma udzielonych po-
życzek w 1. 1933 wynosi 14,668.614
złotych A możeby ktos  zaintere-
sował się polskiem izemiosłem,
które dosłcwnie zdycha z nędzy.
Tylko nie pan ldzikowsk:, ani jemu
podobni „państwowo - tworczy” lu-
dzie.

Bezrobocie rośnie, Oto cyfry,
przedstawiające odsetek  bezrobot- 
nych w r żnych krajach w latach
1932 i 1933

1932 1933
Anglija 217 5116
Czechosłowacja 16,9 71
Niemcy 45,1 24,7
Polska 23,5 31,4
Największy przyrost liczby bez-

robotnych — w Polsce!

Cena kilograma winogron w hur-
cie loco Gdynia wynosi po opłace-
niu cła 60 groszy, w sprzedaży deta-
licznej 2 zt. 40 &
Cytryna w Gdyni kosztuje w hur-

cie 2 grosze, w detalu 15 groszy.
Któż to zarabia na winogronach

500 proc., a na cytrynach 750 proc?
Ci, co zmonopolizowali import owo-
ców do Polski — żydzi! : Р

Jubileusz Sodalicji ARK ur zain Akademiczek

członkowie innych sodalicyj, profe:
oU. 5. B. i prasa miejscowa.
Alkademję rozpoczął śpiew chóru
„Echo“ pod kierownictwem prof.
Wiadysława Kalinowskiego. W; ro-
dzaju zagajenia słowo wsiępne wy-
głosiła prezydentka. Sodalicji p. Ma-
łunowiczówna. Prelegentka scha-
rakteryzowała czasy obecne, twier-
dząc, że czyn wprawdzie narazie
dominuje w życiu duchowem, lecz
niedaleką jest chwila, kiedy jego
miejsce zajmie myśł. Dalej omówiła
charakter Sodalicji, podkreśliła zro-
zumienie prac jej u młodzieży i w
końcu przedłożyła krótkie sprawo-
zdanie,

Następnie prof. B. Jasinowski
wygłosił referat p. t. „Św: Augustyn
a myśl rowożytna”. Produkcjami
wokalno - muzycznemi i odśpiewa-
niem hymnu Akcji Katoliskiej „My
chcemy Boga* — akademię zakoń-
czono.

MY. 8.

IDAAUDIAAADDU
Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z letnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-
W |czennic do Bursy i do Szkoły i na

Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1 |

Zarząd Radv Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo, 
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Józef Godlewski to fila: hokeju
wileńskiego, to reprezentant Polski
—niedoszty olimpijczyk.

Spotykam go w sali gimnastycz-
nej w czasie treninguw prowadzone-

| nego przez Wii. Ok. Zw. Hokeja o-
| bozie. ›

Zapytują na wstępie, czy rzeczy-

wiście ma opuścic ma stałe Wilno i
przenieść się, jak prasa warczawska
podaje, do Pogoni Lwowskiez, lub do
Polonji Warszawskiej.
— Nic podobnego Zosia;ę w Wil

nie — odpowiada mój sympatyczny
rozmówca
— Jeduak musiało w tem coś

być, że zaczęły kursować wiadomoś
ci o wyjeździe pana jak również bra-
ta pańskiego Czesława i Staniszew-
skiego.

— Stawiano nam najrozmaitsze
propozycje. które zostały przez nas
narazie odrzucone, Pan sam rozu-
mie, że gdybyśmy byli w. Warsza-
wie, Lwowie, czy Katowicach, to mie
byśmy możnóśc łatwiejszego wybi-
cia się. Niewątpliwie bylibyśmy, stale
brani pod uwagę przy usiaianiu skła
du reprezentacji Polski. (rzebą pa-
miętac o tem, źe czas robi swoje, że
iata płyną, a my chcemy wciąż grać
i to grać w najlepszych zespołach,

| zwłaszcza, że czujemy, iż nie jesteś-
my gorsi od innych, którzy wchodzą
automatycznie do reprezentacji Pol-
ski, a po drugie wchodzą iutaj w grę
czyniki natury zasadniczej. *

MW. Wilnie zawodnikarii nikt się
nie opieku,e. Musimy; samu myśleć o
wszystkim. Zywimy jednak nadzieję,
że w najbliższym czasie warunki te
ulegną zasadniczej zmianie, a w
pierwszym rzędzie otrzymamy, jakieś
zapewnienia z klubu Ognisxa K.P.W.
ze będziemy spokojni o swoją przysz
iošė,

Tutaj przerywam na chwilę roz-
mowę,

Rzeczywiście, że w Milnie nie
umie się oceniać swych asów. Wieź-
my chociażby takt z Pilnikiem, któ-
ry gdy był w Wilnie, to nie przekra-
czał gramic przeciętności, a z chwilą
kiedy znałazł się w Warsząwie, o-
drazu zaczął się wybijać.

Drugim takim taktem mówiącym
o zacotaniu prowincji jes: sprawa
może dawna, ale jeszcze aktualna.
Mam tu na myśli mistrztw Polski
Szrajbmanów, którzy przecież też
pochodzą z Milna.

Są to sprawy bardzo subteine,
ale poniekąd zasadnicze.

Szkoda byłaby wielka, żeby spor
towe Wilnc miało tracić trzech naj-
lepszych hokeistów, którzy są chlu-
bą sportową Wilna.

Mamy więc nadzieję, że kiub God
lewskich : Staniszewskiego — Og-
nisko K-P.W dotožy wszeikich sta-
rań, by otoczyć ich właściwą opieką.
— Mówi więc pan, że teraz spra-

wa wyjazdu na stałe przestała już
być aktualną.

— Tak, podpisaliśmy zobowiąza-
nie, że grać będziemy w Wilnie.
— A jak będzie w Katowicach w

obozie?
— (Cieszę się bardzo, że zosta-

łem wyznaczony do obozu treningo-
wego. Mam nadzieję, że na trenin-
gach dam się pozmač apitanowi
sportowemu P. Z. H. L. Sachsowi,
który wyznaczy nietylko mnie, ale i
Cześka (brata) do reprezeztacji. Prze
cież trener kanadyjski Tarlow, wi-
dząc wszystkich najlepszyca hoke-
istów Polski zwrócił  najwięk-

no tutaj coś Ikonkretnego powie-
dzieć, bo czasami w sporcie grają
niestety rolę czynniki inne, niż zdol-
ność sportowa.

Jeżeli trafię do reprezeutacji, to
czekać mię będą liczne wyjazdy za-
$ranicę. Polska zakontraktowala
przecież s.eres spotkań n:iędzypań-
stwowych ‚

Marzę o zagraniu na iodowisk
w Davos па mistrzostwaca świata.

„| Będzie to jakgdyby uwertura nad-

| oe lad Skaz ć, jak gra
Ameryka, jak walczy Kanada, 2

O wartości tych drużyn nie po-
trzebuję chyba, panu opowiadać,

Ach, panie co to za przyjemność
$rać w hokeja w dobrej dzażynie-
— A z kim panu jest najprzyjem-

niej grać?
— Ze Staniszewskim...
— Nie, no niech pan powie, z kim

najlepiej gra się panu w ieprezenta-
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Zatrzasnęly się drzwi lokala klubowe-
to. Na odchodnem prezes Glorji rzucił Wi-
ktorowi kilka pożegnalnych słow: 3

— Słuchaj chłopcze! Pamiętaj o swoim
Niedzielnym starcie. Nie zrób nam wstydu.
Otrzymasz pierwszy raz koszulkę klubową.

Wiktor został sam na ulicy
Szedł wolno do domu. Cisnęły mu się

jrozmaitsze myśli, które płąsały się jak

drzerwana piersią zmęczonego zawodnika,
laśma.

Za dwa dni ma stanąć pierwszy raz w
Życiu na starcie jesiennego biegn naprzełaj

* mistrzostwo miasta. |
Stanie wśród plejady znanych biegaczy.

tanie jako szary, mało znany człowiek —
tak, ale na treningach miał przecież cał-
kiem_ niezłe wyniki. O wyąikach Wiktora
Tdyńskiego wiedział tylko sam prezes

szą uwagę właśnie na nas. Ale trud-

Józet Godlewski o sobie I o hokeistach,
«cji Polski, a o Wilnie potem pomó-.
- wimy, '

— Lubię giać 7 Moikowykim,!
Marchewczykiem i Kowaiskim, a
najpewniej czuję się w ataku, jeżeli
w pomocy gra Czesiek.

— Panie Józefie! A teraz po-'
wiedz pan kilka słów o przeszłości.*

—W. meczach 'międzypaństwowych |
miaiem zawsze pecna. Nie sirzeli-

iem ani jednej bramki. W meczach
zaś międzynarodowych uzawało się

lepiej. Duo
— Niech pan się nie dziwi, mówi

J- Godlewski — irema też coś zna-
czy. 1U tysięcy widziów, usce mia-

sto, oapowiedzialność 1 t. u. Byfem
aotychczas Ź razy w Wiedniu, a po
Z w berlinie, Pradze, viemuńcu.
Nie mogę aarowac tego, że nie poje-
chaiem do Ameryki na Uismpjaaę.
byiem. przecież wyznaczor.y, ale...

— Lo, ale... °
— Nie mogiem. Nie niiaiem pie-!

niędzy. Nie mogiem przecież jecnać
tak, jak stoję.

„Wae pan chyba o wszystkim aż
nazbyt aoorze,  Lóż, jesiem tylko!
czasowym urzędnikiem koiejowym, a
i to dobrze, że udzelane mu są przy-

najmniej uriopy. —

Fada ciężkie westchnienie. Spu-;
szczają się w dół iskrzące się oczyj
sportowca. todlewski czuje, ze mo-
ze niepotrzebnie powiedziai o swoum

niedostatku. у

Staram się jednak w dalszym
ciągu utrzymac w tonie szczerości
naszą rozmowę:

— A teraz, panie Józetie, o Wil-
nie. Jaki — zdóniem pana —- będzie
w tym sezonie sxład reprezentacji
Wilna?
'— Reprezentacja Milua pokry-

wa się cafkowicie z reprezeniacyjną
drużyną Ogniska K. P, W. Na bra-
mie grać będzie Wiro-Kuo. Innego
niema bramkarza, Wi obronie zagra
brat mój Czesiek. Nie chcę chwalić
brata, ale powiem szszerze, że jest
on doskonatym obrońcą. Fartnerem
jego będzie chyba w. dalszym ciągu
protesor Weyssenhotf.

Miie pan co? Prołescr stracił 7
klg. wagi. (renuje zapamiytaie z na-
mu w sali, Jest zawsze w doskona-
łym humo:ze, zresztą nic dziwnego,
my go bardzo lubimy, on w przecież
nauczył nas grać w hokeja.

Pierwszy atak to — Ukułowicz,
za (Godlewski) i Staniszewski. W  

SLĄSK POKONAŁ REWERĘ 5:0.
Nareszcie zakończyły się już

ciągnące się szalenie długo półfina-
łowe rozgrywiki z serji walk o wej-|

Śląsk w spotkaniu rewanżowem
z Rewerą uzyskał piękue zwycię-
stwo, a i iepszy stosunek bramek,
który zakwalifikował ostatecznie
ślązaków do finału.

„ W. finale rozgrywek o wejście do
Ligisą więcjuż 3drużyny, awięc:
W. K. S. Śmigły, Naprzód i Śląsk.

Milnianie rozegrali dwa mecze z
Naprzodem. Pozostały więc teraz
dwa tylko decydujące spotkania ze

em: ‚
Śląsk zaś ma jeszcze do rozegra-

nia aż cztery mecze.
W najiepszym * więc wypadku

rozgrywki zakończą się 16 grudnia,
a jeżeli uzyskany zostanie równy
stosunek uramek, to akurat o finale
walk o wejście do Ligi dowiemy się
na święta Bożego Narodzenia.

IW. K. S. Śmigły pierwszy swój
mecz ze Śląskiem mieć będzie chyba

,. Rozgrywki o mistrzostwa Ligi
uważane mogą być za skończone.
Bo jeden pozostały do rozegrania
miecz Garbarni z L. K. S. nie wpły-
nie już na zmianę kolejności drużyn.

'Wczoraj.ze mecze przyniosły nam
następujące wyniki: Cracovia —
Polonia 5:0, Garbarnia — Podgórze
3:1, L. K. S. — Pogoń 2:1, Wisła —
22 2:1, Legja — Warszawianka

Cracovia zwycięstwem nad Po-
lonią zdobyła zdecydowanie wice-
mistrzostwo Polski przed Wisłą.

Ciekawą jest rzeczą, ze Garbar-
nia zgasiła nadzieję za. Dziw-
nem jest, że działo się to właśnie w 
Glorji, który w tajemnicy zwierzył się naj-
błiższym przyjaciejom klmbowym.

Chłopak ten będzie rewelacją biegu.
Wy zobaczycie, panowie, że  Ordyński
wszystkich nabije, że Glorja znajdzie się
znów na czele klubów walczących o nagro-
dę przechodażą. Ordyński to talent. Lękam
się tylko, żeby nie zmylił trasy i nie zała-
mał się nerwowo. Jest io przecież jeszcze
bardzo młody, ale nadzwyczaj sympatycz-
ny chłopak..

Ordyński był biednym chłcpcem. Miał
lat 18. Pracował w zakładach tebrycznych
wyrobu mydła, a do klubu trafit niemal przy
padkiem.

Karjera sportowa  Ordyńskiego miała
właśnie rozpocząć się w  nizazielę jego|
pierwszym startem. Liczył na siebie, żewy-
„bije się na czoło dłagodystańsowców, 6

 
 
 

CRACOVIA WICEMISTRZEM POLSKI.

drugim alaku zagrają chyba: Andrze
jewscy, Lzasznicki 1 Nuszei.

Doskonale zapowiadają się mło-
dzi gracze, jak Lzasznicki, a nawet
i Stamiszewski. który jesi podporą
drużyny,

Wino wogóle może ziobić nie-
spodziankę,

Ciekaw jestem. jak wyjdziemy na
święta b. iNaroazenia z w.iki z Lot-
wą 1 z mistrzem Volski A.4,S- Poz-
nanskim? Ognisko bęazie miało ten
wielki handikep, że grac będzie u

siebie na boisku,
Słyszałem, ze nastąpił wsród gra

czy Ugniska roziam?- |
— Nie, rozłamu niema. Są to tyl-|

ko zwykie tarcia osobiste. Dadzą się|
one dia dobra sportu zafagodzic, a|

drużyna stanie cnyba w swoim naj-|
lepszym składzie. Musimy nareszcie
w turnieju o mistrzostwo ii0iski zdo
być jakieś „płatne miejsce, |

Wilno cieszy sę w Poisce SOP)
marką. lmponujemy szyb»oscią i am|
bicją. Brak nam tylko wykończenia
i może wytrzymania nerwowego,
— Zapytuję, dlaczego Godiewski;

pali papierosy” Panie — to prze-
cież szkodzi zawodnikowi?
— Et, głupstwo.  Kanadyjccycy

palą i piją, a grają o całe niebo le-

 

 

Na zakończenie rzucam może nie
co intymne pytanie: — Kiedy się że-
nisz?
— Za sześć lat!
— Czemu za sześć?
— Bo chcę być jaknajdiużej czyn

nym: zawodnikiem, Może uda mi się
w 1936 roku pojechać na olimpjadę
do Niemiec. Wogóle, uważam, że
człowiek żonaty jest stracony dla
sportu* Tupalski ożenił się i skoń-
czył się,... |
— A jak jest ze zdrowiem pań-

skiem? st Sł
— Jestem już zdrów jak ryba.'

Czuję się doskonale. Jestem pełen'
energji, Chcę jaknaprędzej grać, Za-:
pewne zazdrościć będą ci kole-'
dzy, którzy czekać będą musieli, za-!
nim w Wa!nie nie nastaną mrozy, ja
tymczasem rozbijać się będę za kil-
ka dni na sztucznem lodowisku w
Katowicach. Pisać będę z Katowic,
a i z podrożu, jeżeli wyjadę zagrani-
cą, szereg listów do pawa, do re-
dakcji. ;

 

„| JARWAN.

S grudnia w. Milnie, a rewanż 16
grudnia na Śląsku. Jeżeli rzeczy-
wiście tak będzie, to w takim razie
wypływa z tegu, że Naprzód teraz
grać będzie ze Śląskiem.

W. przeciwnym razie warto za-
strzec się co do systemu przeprowa-
dzania rozgrywek o wejście do Ligi.
System ten budzi szereg zastrzeżeń,
a nie chcemy żeby podejrzenia na-
sze były rzeczywiście aktualne. W
pilkarsiwie często bowiem odegry-
wa rolę solidarność drużyn, zwła-
szcza jeżeli drużyny pochodzą z jed-
nego terenu.

Wilno powimno więc domagać
się by Naprzód grał odrszu ze Ślą-
skiem, albc też P. Z. P. N. przesłał-
by do Wilna protokut iosowania
ro: rek,
Sm W. K, S. są znaczne. Ma-

my więc nadzieję, że jeżeli walka
odbywać się będzie tylko ua zielo-
nej murawie, a nie przy zielonym
stoliku, to Wilno „na gwiazdkę”

1935 roku otrzyma Ligę:

Krakowie, że Garbarnia mogła prze-
cież wyratować Podgórze, które gdy
by nawet zremisowało, io już mia-
ioby zapewnione miejsze w Lidze,
wobec sromotnej porażki Warsza-
wianki z Legją 0:4. Legja też nie
okazała „miękiego' serca. Mecz
grany był na serjo.

Los chciał jednak by Podgórze
spadło z Ligi, do której dostać się
z powrotem będzie bardzo trudno.

Kolejność drużyn w Lidze przed-
stawia się następująco: 1) Ruch, 2)
Cracovia, 3) Wisła, 4) Gasbarnia,, 5)
Legja, 6) Pogoń, 7) Warta, 6) Ł,K.S.
9) Polonia, 10) Warszawianka, 11)

DZIENNIKMIGRKNSRIį

  Podgórze i 12) Strzelec—Siedlce.

Chciał być popularnym.  Zazdrościł tym
wszystkim, którzy zwyciężali. Chciał slawą
sportować imponować nietylko dyrektorowi

iabryki, ale również i tej małej Zosi, która

codziennie razem z nim zawijała w koloro-

wy papier szare kostki mydła.
Monotoana ta praca miała właśnie być

przerwana. !
On, Wiktor Ordyński — prosty robot- |

nik iabryczny, mógł się stać «frazu sław-
nym.

Szedł wolno pustą ulicą.

— Za dwa dni stanę na słarcie, Włożę|

piękną koszulkę, a potem padnie strzał star
tera. Rozpocznie się walka sportowa.

— Znam ja tych sia S biegaczy.

Wygrać z nimi będzie bardzo trudno. Cie-
kaw jestem, jaki otrzymam numer zawod-

niczy i czy dużo przyjdzie na start i metę

ludzi.

Ktoś skrycie szeptał mu, że wszystko

 

„Miesiąc likwidacji analiabetyzmu książ  kowego” pod hasłe
żołnierzem oświatowym; umiejący czytać — uczy analiabetę”.

NAUKA
Pomoc dla osoby uczącej czytać analiabetę,

z obrazkami Wandy Romejkó wny.
ułożona przez

m: „Każdy światły Połak —

CZYTANIA
iózefa Stiemiera
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Wskazówki dla uczącego podane na tablicy +

Następną, czwartą tablicę, zamieścimy we czwartek 22 b. m.
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Za tydzień rozpoczynamy głosowanie. |
Zbliża się dzień rozpoczęcia

czwartego konkursu sportowego
„Dziennika Wileńskiego".

Konkurs rozpocznie się 25 b: m.
pierwszym kuponem, któty druko-
wany będzie przez 10 dni w ,„,Dzien-
niku Wileńskim”.
Konkurs „Dziennika W'leńskiego"

budzi coraz większe zaciekawienie.
W tym roku walka powinna być
wyjątkowo ostra i ciekawa, zwła-
szcza, że do pierwszej dziesiątki za-
czyna kandydować szereś młodych
sportowców. Walka ta dajedużo |
moralnego zadowolenia poszczegól-
nym zawodnikom, którzy dowiadują
się bezpośrednio, że pamięta o nich
szerszy ogół sportowców.

Plebiscyt na 10 najlepszych spor-|okólniki:
iowców Wilna jest wyrazem opinii
publicznej, która jak dotychczas
sprawiedliwie wypowiedziała się za

U

stanie się mistrzem, ale potem po chwili

przychodzić zaczęły smutne myśli
— Et, gdzie tam mi wygrać
I tak przez długie godziny wieczoru

męczyły Wiktora najrozmaitsze myśli o za-

wodach. Z chwilą zbliżanie się startu stawał
się coraz bardziej wrażliwy na wszelkie
szczegóły,

Dlaczego oni nic nie napisali v Ordyń-
skim. Przecież pisać o wszystkich niemal
biegaczach, a zapomnieć o mnie, to już do-

prawdy zakrawa na prywatę. |

— Ja im pokażę, że ci wsryscy wielcy

znawcy sportu są djabła warci, ja przekreś-
„ię stawiane horoskopy. Bieg musi zakoń-
czyć się sensacją. Jeżeli, a jeżei przegram...
Przegrać nie mogę. Nagroda powinna do
mnie należeć. Gazety zamieszczą fotografje.

Tłum powita owacyjnem brawem Będzie
| szalenie przyjemnie. Wówczas nic będę czuł
j zmęczenia. A jeżeli przegram -- — ach,

„będzie w porządku... że przerwie taśmę że lepiej nie mówić, Tłum będzie obojętny.: w dalszym ciągu

poszczegėlnemi faworyta:ai:
Warto więc już teraz zastanowić

się nad ufożeniem listy jak 10 spor-
towców, tak też klubu i szkoły.

Podając jednocześnie zapowiedź
rozpoczęcia konkursu, prosimy je-
szcze raz o łaskawe zwrócenie na-
gród przechodnich, zdobytych w po-
przednim konkursie.

KAANANAEZARANWAWAAAAAA 600001)
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
P-zyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze,
plakaty, bilety, wizytowa,

Ceny konkurencyjne

Zimne padać będą wejrzenia. A może na-
wet ktoś z tłumu zaśmieje się zgryźliwą
ironją. Policzki palić się będą wstydem.
Krok będzie zmęczony, niezgrabny, Nie, nie

będę zmęczony, nawet jeżeli przybiegnę o-
statni, nie dam znać po sobie, że jestem

skonany.

— Jeżeli rzeczywiście bieg zakończy
się niepowodzeniem, to nigdy nic dam za
wygraną. Startować będę stalc, dopóki nie

dopnę swego.

— Szary człowiek — — może odrazu
zmienić się w mistrza. Chyba nie powiedzą,
że to przypadek. Pierwszy mój start musi
zakończyć się zwycięstwem.

— Chcę wygrać! Muszę wygrać!
Wiktor zdawał sobie doskonale spra-

wę z tego, że tylko od niego faktycznie za-

leży wynik niedzielnej walki.

Krzyżowały się plany. Plątały się myśli.
" Nikomu nie miał zwierzyć się z nich. Był

szarym człowiekiem, a|

ZYGZAKI.
— W stukiikometrowym druży-

nowym: wyścigu kolarskim w dort-
mundzkiej „Wiestfallenhalic weźmie
udział, jak donosi prasa niemiecka,
Polak Krajewski, przebywający sta-
le we Francji.

Polak stariować ma w Siebel-
hoffem., W] wyścigu tym startują m.
in. mistrz świata, Holender Pelle-
naers, Pijnenburg, Schón i t. d.

— W czasie trwania wystawy

światowej w Brukseli 1935 roku od-
będą się na stadjonie wystawowym
wielkie popisy gimnatyczne, w któ-
rych wezmą udział zespoły dwu-
dziestu kiiku kraiów:

Do Komitetu Organizacyjnego
wpłynęło'w tych dniach zgtosdenie
Polskiego Sokoły.

Popisy odbędą się dn. 17 — 22
lipca 1935 r.

Przed pierwszym startem. myśl o zwycięstwie niepokoiła go. Nie wie»
dział, czy w przyszłości potrafi wynik swój

utrzymać, czy potrafi stale zwyciężać, by

udowodnić, żę nie był to właśnie przypa-

, dek.

! Maiowała się przed nim szeroka i bar-
| wna perspektywa możliwości sportowych, a

krzepiący sen skleił powieki. _Wówczas
przyszła do niego roześmiana Zesia, Skła-

| dała gratulacje, O'rzymał skromną, ale pięk

ną wiązankę kwiatów.

Następnego dnia przy robocie w fabry-
r ce czuł się inaczej. Koledzy robotnicy witali
się z nim daleko uprzejmie, a dyrektor ma-

/Jący na klapie marynarki sportowy znaczek
| klubu Głorji podał mu, pierwszy raz od kil-
| ku lat pracy, rękę. :
| Gdy się obudził, zdawało się, że jest
| Juž po biegu, była to jednak jesżcze sobota.
. — Jutro o 13 godzinie odbędzie się po-
| jedynek. Stanie pierwszy raz na starcie.

JARWAN,  



KRONIKA.
UYŻURY APTEK:

Dziś w mocy dyżurują następujące
apieki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Filemonowicza
1 Maciejewioza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, prócz
Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W kościele św. Michaia dziś

przypada doroczna uroczystość Świę
tej Elżbiety, hrabiny turyngijskiej,
założycielki SS. Elżbietanek, nio-
sących pomoc chorym ubogim i dla-
tego zwanych SS. Szpitalnemi. Na-
leżała ona do III Zakonu św. Fran-
ciszka, dlatego zakony franciszkań-
skie obchodzą tej uroczyscość, która
w kośc. św. Michała odbędzie się w
nast. porządku: O g. 7 Prymarja, o
g. 9 Wotywa, o 6. 10 m. 30 Suma,
о g. 18 Nieszpory.

We środę 21 b. m. w tymże ko-
ściele uroczystość Ofiarowania N.
Marji Panny, która wraz z uroczy-
stościami Narodzenia (8 września) i
Imienia Marji są echem cyxiu Chry-
stusowego (Narodzenia, Ofiarowania
i Imienia Jezus). Porządek nabo-
żeństw, jak wyżej.
W oba dnie całodzienne wysta-

wienie P. S.

Z MIASTA.

Willa przybrała,
ostatnich deszczów poziom wody na
rzece Wilji podniósł się nieznacznie.
istnieje obawa, że przybór wody
przeszkodzi w robotach przy regu-
lacji rzeki.

SPRAWY SANITARNE.
— Zachorowania na grypę. We-

diug danych sfer lekarskich i Ubez-
pieczalni spolecznej w osialnim ty-
godniu w Wilnie zanotowano około
300 wypadków zachorowań na  śry-
pę. Wobec łagodnej jesieni wypadki
śrypy notowane są coraz częściej.

SPRAWY WOJSKOWE

— Wcielenie rocznika 1913 r.
W) grudniu nastąpi wcielenie do sze-
regów wojsk technicznych poboro-

wych rocznika 1913, Otrzymali już
omi karty powołania.

 

Skutkiem ;

| propagandy Towarzystwa

| SPRAWY UNIWERSYTECKIE. | nia

DZIENNIK MILENSKI

BUDUJEMY SZKOŁY POWSZECHNE!
Od dnia 12-go do 18-g0 b. m. ob-

chodzimy na naszym terenie lydzień
Popiera-

Budowy Publicznych Szkół

— Wyjazd gości przybyłych na| Powszechnych. Towarzystwo to po-
otwarcie Collegium  Anatomicum. | wstało przed rokiem; celem jego jest

MW dniu wczorajszym opuścik Wilno| gromadzenie funduszów na budowę
wszyscy profesorowie bawiący w, szkół powszechnych.

naszem mieście w związku z otwar-
ciem Collegium Anatomicum.

| SPRAWY PODATKOWE.
cza Podatek lokalowy. W: b. m.

j upływa termin IV raty podątku lo-
alowego: W, myśl nowych przepi-

sów obecnie nie są rozsyłane powia-
domienia płatności, gdyż wykazy
wysyłają się jeden raz do roku. W
początkach grudnia podatek ten bę-

| dzie ściągany w drodze egzekucji.
POCZTA I TELEGRAF. przyrost

—Zniesienie agencji w Tabo-
ryszkach, Z dniem 30 listopada b. r.
zwija się agencję pocztowo-telegra-
ficzną Taboryszki, pow. Wilno —
Troki, woj. Wileńskie, a na jej miej-

1934 r. pośrednictwo pocztowo-te-
iegraficzne o rozszerzonym zakresie
działania-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
—Protokuły za handci w nie-

dzielę. Władze policyjne w ciągu
dnia wczorajszego sporządziły 15
protókułów za  nieprzestrzeganie
przepisów o handlu w dnie świą-
teczne i miedziele.

Protokuły sporządzone zostały
przeważnie w dzielnicy żydowskiej.
— Kontrola loteryj iantowych.

Wobec częstych wypadków dokony-
wania oszustw przy urządzaniu lote-
rji fantowych, władze administra-
cyjne  zarządziły ostrą kontrolę

' wszelkich loterji fantowych, urzą-
| dzanych w Wilnie przez różne orga-
nizacje. Bez uprzednich zezwoleń

' władz administracyjnych nie wolno
urządzać żadnych loterji fantowych.
— Protokuły za naruszenie spo-

koju. 12 protokułów karno-admini-
stracyjnych sporządzono w dniu
wczorajszym osobom za zakłócenie

spokoju publicznego i op:istwo.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

‚ dzić za pomocą bonów
i  |ałmużniczych „Caritasu”.

 

  

sce uruchamia się dnia 1 grudnia| 

Władze zaborcze nietyiko nie
popierały, ale nawet hamowały i
prześladowały rozwój szkolnictwa
na naszym terenie, ażeby utrzymać
iudność w ciemnocie i aby nas
łatwiej wynarodowić, co niestety w
pewnym. procencie udało się im zro-
bić. Po odzyskaniu niepodległości,
do sprawy szkolnictwa powszechne-
go też nie przywiązywano tyle wagi,
ileby należało. Obecny kryzys oraz

liczby dzieci w wieku
szkolnym spowodowały, iż mamy
blisko miljon dzieci w wieku szkol-
nym poza szkołą. Miljon prawie
dzieci nie będzie umiało czytać, pi-
sač i rachować, miljon prawie dzieci
wychowuje się bez nauki religji,
miljon prawie dzieci mnie będzie
mogło się nawet pomocilić z ksią-
żeczki do nabożeństwa. {

Największą przyczyną iego stanu
rzeczy jest brak odpowiednio ob-
szernych izb szkolnych, Te bowiem
sale, kfóre są w budynkach wyna-
jętych, są przeważnie ciasne i tak

 

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski na Pohwlance, Dziś

0 godz. 8-ej wiecz. ciekawa, peina świet-

nych paradoksów i kapitalnego dowcipu,

komedja G.b. Shawa „Nigdy nie można
przewidzieć”, wykonaniu doskonale

zgranego zespołu. Reżyser — J. Bonecki.
Przepiękne dekoracje pomysłu — W. Ma-

kojnika. Ceny zwyczajne.

Jutro o godz. 8-ej w. „Nigdy nie mož-

na przewidzieć”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Ptasznik
z Tyrolu* po cenach propagandowych.
Dziś o godz. 8.15 w. po cenach zropagando-
wych barwna i wielce melodyjra operetka

Zellera „Ptasznik z Tyrolu".
głównych J. Kulczycka i K. Dembewski, W,
zoli Stanisława zadebiutuje młody, uzdol-,
niony śpiewak p. Jakutis. Ceny ргорафап-‘
dowe. I
— „Madame Pompadour" w „Lutni“.|

Jutrzejsze przedstawienie operetki „Mada- |
me Pompadcur* przeznaczone zostało — &'
Garnizonu Wileńskiego.

w

l
i

Balkon 25 gr. — Fil, który zadziwił cały świat Najnowsze areydziełe ostatnich czasów.

MarkizaYorisaka»
w-g powieśc! Claude Farrerea.

 

Niespodzisnta z zza 1

Obie serje — całość w jednym

zapchane, że stłoczenie obecne i tak
już odbija się b. ujemnie na uczącej
się w nich dziatwie. Dlatego też spo-
łeczeństwo polskie organizuje się w
Koła Popierania Budowy Fublicz-
nych Szkół Powszechnych, które
zbierają składki od członków (4 zł.
rocznie), rozprzedają znaczki, urzą-

dzają imprezy, a zebrane kwoty
przeznaczają na budowę szkół w
iormie bezprocentowych pożyczek i
zapomóś. Przy tem poparciu na te-
renie naszego okręgu szkolnego wy-
budowano w obecnym roku około
200 sal szkolnych, około 60 jest w
budowie. Rok drugi winien dać wy-
niki jeszcze

Każdy dobry Polak powinien;
poprzeć tę akcję, gdyż w obecnych
warunkach jest to jedyny sposób
zwalczania  analtabetyzmu wśród
szerokich mas ludności.

Zapisujmy się więc na członków
T-wa, którego Koła są przy każdej
szkole powszechnej.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 19 listopada 1934.
6.40: Pieśń. Muzyka. (płyty). Gimna-

styka. Muzyka (płytyl. Dzien. por. Muzyka
(płyty). Chwilka pań domu. 7.50: Pogadan-
ka Straży Ogniowej. 11.57: Czas. 12,00; Hej-
nał 12.03: Kom. met. 12.05: Przegląd Prasy
Foiskiej. 1200: Koncert Zespołu Salonowe-
go. 13.00: Dzien. połudn. 13.05: D. C. kon-
certu. 15.30: Wiad. o eksporcie polskim.
15.35: Codz. odc. powieśc. 15.45: Koncert.

 

"16,45: Lekcja jęz. niem. 17,00: Koncert chó-
1u „Echo“. 17.25: „Jak robi piwo“.
17,35: Kwadrans muzyki Wagnerowskiej
(płyty). 18.00: Koncert reklamowy. 18,15:
ecital fortepianowy. 18,45: „Co widziałem
ua Huculszczyźnie'. 19.00: Audycja żołnier-

ska. 19.25: Pogadanka Aeroklubu. 19:30:
Pogadanka. 19.50: Wiad. spoitowe. 19.56-
Wil. Kom. sportowy. 20.00: Muzyka lekka.
20.45: Dzien wiecz. 20.55: Jak pracujemy w
Polsce. 21.00: II-gi Koncert Historyczny.
22.00: Skrzynka pocztowa. 22.15. Lekcja
tańca. 22.35: Muzyka taneczna z dancingu
„Adria”. 23.0: Kom. met. 2305: D. C. mu-
zyki tanecznej z dancingu „Adria”.

się

 

uczy analfabetę!
Wskazėwki w sprawie Miesiąca
walki z analiavoetyzmem -— w Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście Nr. 7.

 

TYLKO

Skład nowych rad miejskich w Litwie
Prasa kowieńska podaje, że we-

dług wiadomości Departamentu Sa-
morządowego, procent  źłosujących
w r. bież. do samorządów jest prawie
ten sam, co w r. 1931. 1 tak w r.
1931 głosowało 87 proc. wyborców,|
w roku zaś bież. 87,1 uprawnionych
do głosowania. Na 369 obranych
radnych przypada
czyli 65 proc. (uprzednio było 203
Litwinów, czyli 55,4 proc.).

Żydów jest w obecnych. radach
110 (było 136), czyli 29,8 proc. (było
37,1 proc.), Polaków — 12 (14), czyli
3,2 proc, (3,8 proc.), Rosjan było 3,

OPZEZAREDAIECEWCZ"IRC" EEE

Z ZA KOTAR STUDJO.
Polska muzyka XV i XVI stulecia.
Rozgłośnia ' krakowska: zorganizowała

na dzień 19-go listopada godz. 21.00 II-gi
koncert historyczny, który będzie odzwier-

| ciadleniem muzyki polskiej z XV iXVI stu-
' еста. W programie pozńają się słuchacze

, która w wieku XV stanęła w Polsce na wy-;
bogac-|

 

 

z cennemi zabytkami muzyki wielogłosowej,

sokim stopniu kultury, imponując
twem kunsztu. Na wstępie będzie tó hymn
trzygłosowy na cześć św. Stanisława „Chwa
ła Tobie Gospodzinie“, zachowany do tej
pory jako rękopis w bibljotece kórnickiej.
Pozatem wykonane będzie Kyrie z mszy
— niemca, Henryka Fincka, który wy-
kształcenie muzyczne podobno odebrał na
dworze królewskim w Polsce i był następ-
nie kompozytorem nadwornym Jana  Ol-
brachta, Aleksandra I i Zygmunta Starego.
W części Il-giej koncertu usłyszą słuchacze|-
utwory chóralne Mikołaja z Krakowa, oraz
tegoż autora transkrypcje na zespół instru-
mentalny picsenek tanecznych formy
muzycznej rozpowszechnionej wielce w
wieku XVI-iym, w którym forma .tańca
polskiego doszła do rozkwitu i budziła po-
dziw w całej Europie. Tańce te przeważnie
były kompot owane na lutnie. *' Na zakoń-
czenie odeśiane zostaną jeszcze dwa tań-
ce polski i żydowski lutnisty Hansa
Newsidlera i utwór na cztery głosy współ-
czesnego Finckowi Sebastjana z Felsztyna-
Felsztyńczyka.

Koncert poprzedzi prelekcja znakomi-
tego badacza dawnej muzyki polskiej prof.
U. J. G. Zdzisława Jachimecxiego. Wyko-
nawcami będą: Chór Cecyljański pod dy-
1ekoją ks. Józefa Nowaka i Zespół Instru-
mentalny ' Urzędników  Ubezpiečzalni w

| Krakowie.

Każdy światły Polakpionie-|
W rolach FEM oświaty: umiejący czytać

Z Wilna na całą Polskę.
Zasłużony w popularyzowaniu

«wokalnej witeński. chór „Echo“ pod dy-
rekcją p. Wł. Kalinowskiego wystąpi w po-
niedziałek o godz. 17 z własnym —Копсег-
tem, który transmitowany będzie z Wilna
przez wszystkie rozgłośnie polskie.

Jak się robi piwo?
Nietylko amatorzy piwa, ale i ci, któ-

rzy interesują się wiedzą praktyczną, .po-
winni wysłuchać reportażu wileńskiego w
poniedziałek o godz. 17,25, kiedy to mikr>-
ton będzie gościem w jednym z browarów.

„NĘD 

240 Litwinów, |

muzyki;

ZNICY“
Ceny n!e podwyższone — UWAGA. Uprasz” sie » p-zybyci» na pocz. seansów: 3.45, 7-ej I 10 ej.

czyli 0,8 proc., obecnie zaś ani jed-

nego radnego.
Powyższa statystyka

że w miastach litewskich
litewski jest względnie słaby.

wykazuje,
element

 

| Stan ozimin,
Z całego kraju nadchodzą wiado-

mości, że ciepia jesień spowodowa-
jża' obecnie wystąpienie
|rdzy brunatnej na oziminaca, szcze-
j gólnie na życie. Ponadto zjawił cię
wielki szkodnik p. n- muchy heskiej,
która niszczy całe obszary żyta i
pszenicy: Całe listki pokryte są
rdzawemi zarodnikami g.zyba. Go-
rzej przedstawia się sprawa z rośli-
nami opanowanemi przez muchę he-

ską.
W niektórych okolicach epidemia

rdzy i muchy heskiej zmłisiła rolni-
ków do zaorania oziminy. Nauka
niestety nie zna żadnych sposobów
tępienia rdzy. W: kołach 1olniczych

| przypuszczają, że na wiosnę należy
spodziewać -się silniejszego rozwoju
rdzy, szczególnie podczas okresu
wegetacyjnego. Tym sposobem plo-
ny w przyszłym roku byłyby znacz-
nie zmniejszone. . Należy nadmienić,
że mucha heiska jest przyleczona do
nas z Azji.

 

KRONIKA. POLICYJNA.
— Fałszywe banknoty, W Urzę-

dzie pocztowo - telegraficznym Wil-
no I zatrzymano M. Soler (Stefań-
ska 6), która usiłowała w kasie wy-
mienić fałszywy banknot 20 ztotowy-

Zatrzymaną skierowano do wy-
działu śledczego.
— Kradzieże. H. Eljaszbergowi

(Końska 26) skradziono narzędzia
budowlanę i budulec prży ul. Ro-
mantycznej, gdzie miał budować
dom.

Z Portu Lotniczego na Poruban-
ku skradziono żelazne belki i inne
narzędzia techniczne. .
— Napady i pobicia, Na prze-

chodzącego ul. Wileńską J Brazyla
(St. Grodzieńska 13) napadł jakiś
nieznany osobnik, który przebił go
nożem. 7 я

R. Germaniski (3 Maja 1) powia-
domił 3 komisarjat P, P. iż wczoraj-

. szej nocy na ul. Mickiewicza napadło
na niego kilku osobników, którzy go
pobili, a następnie usiłowali obrabo-
wać Е
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porządzać swoim czaśem? Był najlepszym chirurg lem,

Ostra Brama i Zydzi.
(Dokończenie).

Nie pomogły nawet dziwne znaki, któremi samaOpatrzność wska-

zywała szacunek dla Ostrej Bramy i ulicy tej nazwy, jak śmierć czterech

żołnierzy szwedzkiegc wojska w kwietniu 1702 r., wskutek upadku na

nich drzwi dęsowych, oraz w r. 1708 śmierć żołnierza z armji Piotra 1,

który to żoiniezz chciał zedrzeć szatę srebrną z cudownego обтаги.

* Te « tym podobrie wypadki budująco działały na lud wileński, obraz

zaś ostrobram xi powszechnie zaczęto nazywać — cudownym.

Gdy więc pomimo wszeikich ostrzeżeń i napomnień Zydzi w dal-

szym ciążu okazać czci dla ulicy Ostrobramskiej nie chcieli, aleusta-

wicznie uprawizli na niej handel, karmelici bosi w r. 1748 zaskarżyli Ży-

dów do ządu. s 3

Sąd się zoytnio z wyrokiem nie śpieszył. Sprawa z jednej instancji

szła do drugiej i wreszcie w r. 1785 zapadł wyrok w najwyższym sądzie,

w samyim Ułównym Trybunale, Wyrok brzmi:
„Wi spraw:e w Bogu wieiebnych JXX. Karmelitów Bcsych przy

Ostrej Bramie w Wilnie rezydujących z niewiernemi Żydami Wileńskimi

  

"iz całym kahałem Wileńskim 7rybunał Górny W. X. Lit. maniiest JXX.

Karmelitów zaniesiony akceptuje. Interea, ażeby obserwancjam odprawu-

jącego się przed obrazem Najświętszej Panny w Ostrej Bramie uabożeń-

stwa, ciż Żydzi schadzek, kommercjow, handlow pod tąż Bramą i na sa-

mej ulicy ż tejże Bramy idącej mieć nie ważyli się, Trybunał Głowny na-

kazuje. A Żyazi, którzyby dia interesów swoich z miasta Wiina i do

miasta na przedmieście i z przedmieścia przez Ostrą Bramę przechodzili,

lub przejeżdżali, ażeby cam omni modestia idąc cicho czapki, kapelu-

sze, jarmułki zdejmowali, Trycunał Główny W. X. Lit. decernt, i tego

postrzegat na «awsze J. P. Inetygatorowi, Vice Instygatorowi 1 Genera-

łowi Trybunalskiemu nakazuje Denique jeżeliby który z Żydów pod tąż

Bramą Osirą i na uli:y tejże Bramy idącey schadzkę i handel mieć jako-

wy waży: się, tedy J. Panu Instygatorowi Trybunalskiemu takowych Ży-
dów prze: wartę Trybunalską bnać i łapać permittit“,

mmsmawampm wmai a i еim
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DrukarniaA.Zwierzyńskkiego, Wilno,

Dek'et pywyższy ostatecznie ustala szacunek dla Ostrej Bramy. Za-

kazuje on urządzania na ulicy Ostrobramskiej — podczas nabożeństw w

kaplicy — wszcikiej sprzedaży i handlu; nakazuje Żydom, przechodzą-

cym przez Ostrą Bramę, zdejmowanie czapek. Dekret poleca władzom

administracyjnym powoływać winnych przekroczenia powyższych posta-

nowień d* odpowiedzialności sądowej.

Żyd butny, Żyd hałaśliwy, krzykliwy. odtąd będzie musiał „cum

ommi modestia — z całą skscannością, jak jagniątko, trzymając w rącz-

kach czapeczkę lub jarmułkę, iść cicho, skromnie, nie oglądając się, nie

rozmawia ą4c, uie śmiejąc. A gdy nie zechce, należy zaprowadzić go do

więzienia, gdy będzie uciekai, — łapać go.

Odiąd, czując po swojej stronie uchwałę sądową, sprawę szacun-

ku ulicy Ostrobramskiej bierze żywo do serca lud katolicki, Kozpoczy-

na się dłuża, pełna w ciekawe epizody, walka między ludem wiernych

chrześcijan a Zydami o cześć dia Ostrej Bramy i ulicy Ostrobramskiej. O,

jakże Żydom irudno było zastosować się do rozporządzeniaGłównego

Trybunału: Gdy Żydzi nie chrieli zdejmować czapek, lub przez Ostrą

Bramę ich nie przept.szczał: '

Nieiucewicz, odbywający podróże po Litwie w r. 1819, wczyni

swych pamiętnikach następującą aluzję do powyższego dekretu:
„Od niepamiętnych czasów lud ten (wileński) nie dopuszcza, by żyd

jaki przez tę (Ostrą) oramę przechodził. Dziś, gdy żydzi tak wiele znaczą

 

 

niUE L KGS mbKLA INS.L NU CiT nsVKT OCTI ADSL SSIS ATB

stała się zelem odległych pielgrzymek, ulica Ostrobramska zamieniła się
na miejsce movlitwy.

„Iluž tutaj ciekawych tylko — pisze w tym czasie Kraszewski —
zmieniło s ę w pobożnych, dzięki atmosterze modlitwy, która ich otacza-
ła... Spytajmy sudzi, a jeżeli szczerze wyznać zechcą, przekonamy się, że
u wielu z nici tu pierwszy raz pobożnie uderzyło serce... Wieczorem,
gdy tylko jedna lampa płonie przed obrazem, a w mieście cicho i zdala
słychać tylko tarkot oddalonych powozów, gdy żebrak tu klęczy i modli

* się jeszcze, jest jakiś urok tajemniczy, który na widok kaplicy przejmuje,
nawet najinnie, usposobionych do przyjęcia religijnych wrażeń Tu może
najlepiej wówczas się modlić; : zdaje się, że ten obraz wznoszący się po-
nad miastem, z złożonemi rękcma błagający za nas Boga, poda modlitwę
wyżej i uprosi jej skutek. Przychodzą też wieczorem: ci, którzy we dnie
miejsca nie zna eźli, !ub dla zgiełku modlić się nie mogli, klękają z odkry-

, tą głową : szepczą pacierz cicny... Widziałem tu nieraz płaczących, wi-

i wszystko mogą, prosili rządcy wojennego, by przez tę bramę przecho- :

dzić mogli. Z łatwością otrzymali pozwolenie; weszli więc licznie; lecz '

lud porwał się do kamieni; rozbił pejsakowate zastępy. Odtąd, nie od-

wažyli się żydzi chodzić tą bramą, a jeżeli który przejdzie, lud zdziera jar-

mułkę i du bramry ćwiekiem przybija“.

Jeszcze w r. 1828 Żydzi woleli zupełnie omijać Ostrą Bramę i przez
nią nie przechodzić i nie przejeżdżać, niż zdejmować czapki.

Minęło zgórą lat 43 od wydania dekretu, musiało minąć caie poko-
ieńie, zańim wieszcie upokorzyi: się Żydzi 1 poczęli się stosować do ogól-
nego zwyzzaju. `

W. poiowie XIX w. szacunek dla Ostrej Bramy i ulicy Ostrobram-
skiej okazywaii wszyscy bez :«żnicy wiary j narodowości, Ostra Brama

a Nr. 1, :
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dzialem utogica, ktėrzy grosz wdowi kladli do zawieszonej na łańcuchu
Skarbony — widziałem tu wiecej nabożnych, niż we wszystkich razem
ikościołac:, jes! to bowiem ulubiona nieszczęśliwych, strapionych, a je-
szcze nie „epsutych ucieczka *. 4

„Dzi“ juž obraz įesi ukorcnowany, dziš już część ulicy Ostrobram-
skiej jest zagwarantowana długim, bo dziesiątki i setki lat iiczącym,
zwyczajeń:. O przymusie mow; niema, Dziś wzyscy chętnie, samorzutnie
uchylają nakrycie z głowy, bo Ostrą Bramę już dawno ludność tak ka-
tolicka, jak i asatolicka serdecnie pokochała. Zdarza się nawet widzieć.
jak Żyd wrzuca pieniądz do skarbony ostrobramskiej. Dziś kapłani, pra-
cujący w Ostre; Bramie, są świadkami, jak Żydzi zamawiają mszę św. w
Ostrej Bramie za zdrowie chorych, a.kochanych osób, w czasie mszy św.
pobożnie «ię modlą w kaplicy, a potem — rzecz dziwna — głoszą zdania,
iż prośby 'ch zostały wysłuchane.

Dzieje Ostrej Bramy zaprawdę wymownym są dowodem, że w wal-
'ce ducha : materją — duch dotychczas zwyciężał.

Ks. dr. Tadeusz Sieczka,
UWAGA. W. artykule naszynt w numerze wczorajszymzakradł się biąd zecerski.

W. drugiej koluninie wierszu trzec'ni zgóry zamiast: 11633 — 1645) winno być: (1633
— 1654), ”

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ, 4

 

 


