
 

 

 

 

 

Opłata pocztowa ulezszea” tyczaltem,

Rok XVIII.
PRENUMERATA

Wilno Poniedziałek 3
 

DZIENNI

>
»

 

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno. Mostowa Nr. 1.
. Administracii i Drukarni 12-44.

Redakcja przyjmuje od 10 - 12 i od 13 - 14, wieczorem od godz. 20-ej. Rękopisów,
niezastrzeżonych Redakcja nie zwraca.

Administracja czynna od g. 9 - 20, w niedziele i święta od g. 12 - 13.
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie
Konto czekowe P. K. O, Nr. 80.187.

 

 

  

_ Konferencja państw, bałtyckich.
Komunikat urzędowy.

TALLIN. (Pat). Estońssa agencja
telegrałiczna ogłasza komunikat wy
danypo zakończeniu pier'vszej kon-
ferencji porozumienia panstw  bał-
tyckich. Komunikat. stwierdza, że
konferencja zbadała wszystkie aktu-
alne sprawy polityki ogólnej oraz
polityki bałtyckiej. Po zbadaniu o-
śólnej sytuacji politycznej konferen-
cja jednomyślnie uznała, że pewne
objawy i tendencje w tej sytuacji
zwróciły szczególną uwagę trzech
rządów i że należy kontynuować z
wytrwałością w porozumieniu i w
zgodzie z innemi państwami dzieło
wzmocnienia pokoju oraz wzmoc-
mienia bezpieczeństwa w tej części
Europy, do której należą członko-
wie porozumienia bałtycikiego. Kon-

 

Echa zabójstwa Kirowa.
MOSKWA. (Pat). Agencja TASS

donosi, że we wszystkich tabrykach
w Leningradzie odbyły się liczne
zgromadzenia robotników, na któ-
rych uchwalono rezolucje  potępia-
jące zabójstwo Kirowa i wyrażające
oddanie partji komunistycznej ze
Stalinem na czele. Jedna z rezolu-
cji stwierdza, że zabójstwo Kirowa
nie zdoła wprowadzić rozstroju w
szeregach robotniczych.

` MOSKWA. (Pat). Żabojstwo Ki-
rowa, będącem pierwszem od kilku
iat ujawnionym zamachem politycz-
nym w Sowietach. wywołało olbrzy-
mie wrażenie w całym kraju. Wszyst
kie gazety ukazały się w żoścónych|
obwódkach. W wielu miastach po-
wywieszano flagi żałobne. Lenin-|
gradzie zw. pisarzy sowieckich wy-|
dał odezwę podpisaną przez. 20 czo-
łowych sowieckich literatów z

Wyjazd min.
do Moskwy.

PARYŻ. (Pat). Minister handlu
Marchandeau wyjechał w sobotę
o 22,45 do M. ;

MOSKWA. (Pat). Francuski mi-
nister kandłu Marchandeau przed
wyjazdem do Moskwy oświadczył'

 

Zamach maisylsti W pilant anulstm.
PORYŻ. (Pat). Na sobotniem

wieczornem i nocnem pos:edzeniu

izby deputowanych ukończono  ge-

neralną dyskusję nad budżeiem po-
szczególnych ministrów. W, dyskusji

nad budżetem ministerstwa spraw|
zagr. jeden z deputowanych usiło- |
wał poruszyć sprawę zamachu mar- |
sylskiego, jednalk na wyraźne i sta-
nowcze życzenie ministra Lavala,
który obiecał deputowanemu, że

Ribbentrop u ministra Lavala,
PARYŻ. (Pat). Na prośbę amba-

sadora niemieckiego minister spraw
zagranicznych Laval udzielił posłu-
chania von Ribbentropowi.

PARYŻ. (Pat). Grupa parlamen-
iarna parfji socjalistycznej SFIO.
uchwaliła rezolucię w sprawie sto-|
sunkėw  francusko-niemieckich, w

Zbrojenie Imperjum Brytyjskiego.
LONDYN. (Pat). Niedzielna ga-;

zeta „Poeple“ donosi, że z począt-;
ikiem przyszłego roku rząd brytyjski|
wniesie do parlamentu dodatkowy
preliminarz budżetowy na zbrojenia
imperjum w wysokości — 10.000,000

KOMUNIKAT STRONNICTWĄ NARODOWEGO
W sobotę, dnia 8 grudnia o godz. 12 i pół

w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1)
odbędzie się

ZGROMADZENIE PUBLICZNE
na którem

Prof. ROMAN RYBARSKI
Prezes Parlamentarnego Klubu Narodowego

wygłosi odczyt pod tyt.:

GOSPODARSTWO a PRAWO
Wstęp wolny.

, nych dyplomatów a nie należy zwra-

ferencja postanowiła raz jeszcze
stwierdzić wierność porozumienia
bałtyckiego wobec paktu Ligi Naro-
dów oraz brać wzmożony udział w
pracach tej instytucji. Trzy. pań-
stwa stwierdzają swe przychylne
stanowisko wobec projektu wschod-
niego wzajemnej pomocy i zgodzie
uważają, że jest on sprawą mającą
wspólną dla nich doniosłość, co do
której będą się porozumiewać mię-
dzy sobą. Wi dziedzinie polityki
bałtyckiej konferencja postanowiła
kontynuować energicznie konsoli-
dację więzów ustalonych między
trzema państwami przez traktat po-
rozumienia i współpracy, podpisany
12.1Х rb. W szczególności postano-
wieno zorganizować wspólne przed-

  

Aleksandrem Tołstojem na czele.
Podpisani w odezwie nawołują
wręcz do represji, wzywając o „nie-
nawiść przeciwko nienawiści”.
podobnym tonie pedpisana jest 0-
dezwa leningradzkich kół nauko-
wych.

. MOSKWA. (Pat)., Dane biogra-

ficzne zmarłego Kirowa należy uzu-

peinić taktem, że w charakterze

członka delegacji sowieckiej do ro-
kowań z Polską Kirow był jedwym
ze współtwórców traktatu ryskiego.

MOSKWA. (Pat). Wedie komu-

"Į nia w

stawicielstwa trzech państw przy
instytucjach Ligi Narodów i na kon-
ierencjach międzynarodowych.
Postanowiono opracować na przy-

szłą konterencję . projekt układu,
pozwalającego zlikwidowac kwestje
sporne mogące wyniknąć między
temi trzema państwami. Przyjęto
wspólne instrukcje dla przedstawi-
cielstw dyplomatycznych i konsu-
larnych zagranicą w celu koordy-
nacji działalności Przyszła konfe-
rencja zbierze się w Kownie w
kwietniu lub w maju roku przy-
szłego.

 

Pomnik powstania
1863 r. w Kownie.|
KRÓLEWIEC. (Pat), Prasa li-

tewska donosi, że w związku z 70-
leciem powstania w 1863, w którem
wzięło udział wielu Litwinów, po-
wstał projekt uczczenia straconych
powstańców przez wystawienie
pomnika na jednem z miejsc strace-

Kownie.

Złoto sowieckie.
NOWY JORK. (Pat). Do portu

Tacoma nad Pacyfikiem przybył
transport rudy złotej z Sowietów
wagi 5.000 t. a spodziewany jest
wkrótce drugi transport wagi 9.000
t. Wedle doniesień waszyngtoń-
skich, Sowiety użyją tego złota na
opłacenie procentów od wielkich 

nikatu komisariatu spraw wewnętrz-

nych dotychczasowe dochodzenia

ustaliły, że zabójcą Kirowa jestby-|

iy urzędnik leningradzkiego oddzia-|

łu inspekcji  robotniczo-wlošciai |

skiej, Leonid Wasiljewicz * Nikoła-

jew, urodzony w 1904,

Marchandeau

korespondentowi „Izwiestyy , że so-
wiecko-irancuskie stosuniu  gospo-
darcze rozwijają się wolniej od zbli-
żenia politycznego. Minister nie li-
czy na zawarcie umowy, chce przy-
$otować grunt w tej sprawie.

odbędzie z nim bezpośrednią konfe-
rencję w tej sprawie, mówca zrezy-
$nował z interpelacji. Następne ро-
siedzenie, które odbędzie się w po-
niedziałek, poświęcone będzie u-
stawie finansowej. Ogólnie przy-
puszczają, że ustawa łinansowa na
35 r. będzie uchwalona przez izbę
najpóźniej w. nocy z wtorku na
środę.

której wypowiada się za rozmowami
między obu krajami w celu utrwale-
nia pokoju zapomocą upełnomocnio-

cać się do osób nieoficjalnych, któ-
rych interwencja może być bardziej
niebezpieczna, niż pożyteczna.

funtów szterlingów. Będzie to pierw

sza transza olbrzymiego pianu obro-
my imperjum, na który przewidziane

są wydatki w ogólnej sumie
150.000.000 „funtów.  Częsć „wydat-
ków pokryją również domina.

a

kredytów, o które się tu starają,
Chodzi Sowietom o kupno wago-
nów, szyn, maszyn, przyborów elek-
trotechnicznych i różnych półwyro-
bów ogólnej wartości 300.000.000 do-
larów.

P. M. Ratal.
„Kurjer Poranuy“ informuje:
B. marszałek Sejmu poseł Maciej

Rataj, który od diuższego czasu nie
"ujawniał aktywności politycznej, po
objęciu z powrotem mandatu posel-
skiego zaczął rozwijać ożywioną
działalność na terenie, gdzie pia-
stowcy zachowali jeszcze resztki
swych wpływów, t.j. w wojewó-
dztwie krakowskiem. W wystąpie-
niach swych — jak donoszą stam-
tąd — pos. Ratai powoiuje się na
autorytet Witosa, z którym widział
się podobno przed niedawnym cza-
sem w Czechosłowacji, i od którego
otrzymał wskazówki dotyczące dzia
żalności partyjnej.

Nacz, Reaa harcerska
WARSZAWA. (Pat). W niedzie-

ię odbył się w Warszawie zjazd na-
czelnej rady harcerskiej. Obradom
przewodni: przewodniczący ZHP
dr. Michał Grażyński, wojewoda
śląski.

Obozy pracy. |
Rozpatrywany jest projekt połą-

czenia obozów pracy prowadzonych
przez Fundusz Pracy przy inwe-
stycjach publicznych, ze specjalne-
mi kursami dla analfabetów. Wiosną
roku przyszłego po wznowieniu ro-
bót przez dyrekcję Funduszu Pracy,
część bezrobotnych, zatrudnionych
przy inwestycjach,  odbywałaby
równolegle naukę przez 1—2 godzi-

| ny dziennie pod kierunkiem specjał-
nych instruktorów.

Samobójstwo trzech młodzieńców.
WARSZAWA Pat. Dziś w połu-

dnie w jednym z pokojów hotelu
„Polonia“ wystrzalami z rewolwerów
odebrali sobie życie trzej 20-letni
młodzieńcy, którzy przybyli wczoraj
do Warszawy z Katowic, mianowicie
Erlich Jagóda, Herbert Brzeziński
i Ryszard Pasternej. Przyczyna sa-
mobójstwa nie została narazie wy
jaśalona.

Książę... wożnym.
Jalk donosi jedno z pism łódzkich

ze Lwowa, w jednym z tamtejszych
sądów ogłoszono w tych dnizch kon-
kurs na posadę woźnego. Stanowi-
sko to uzyskał... książę Radziwiłł.

Z przedłożonych dokumentów
okazało się, że nowy woźny jest zu-
bożałym, zrujnowanym, ale bezpo-
średnim potomkiem rodziny Radzi-
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TEATR MIEJSKI.
„Hamlet“ — tragedja
duńskiego w 19 scenach Williama
Szekspira. Przekł, J. Paszkowskiego.

kiewicz, Łopalewski, Makojnik.
„Ten największy mistrz słowa,

mniejszym był panem charakteru i drama-

tu, i przez lata całe władztwo swoje nad
temi trzema dziedzinami trzymał w sposób
jniewiarogodny, tworząc coraz nowe arcy-

„dzieła. Aż nastąpiło coś zupełnie niespo-

jdziewanego: słowa nie dały się — wzięły
|górę. Skutek był niezwykły. W  później-

szych utworach Szekspira bra postaciom

scenicznym indywiduainości, realności, kon-

flikty drematyczne stają się konwencjonal-

ne, lub w efekcie zgoła operowe, słowa na-

tomiast żyją i wibrują straszniej 1 cudniej

jeszcze, niż kiedykolwiek przedtem. Małe

te żyjątka tak urzekły swego pana, że stał

się ich niewolnikiem... Ostatecznie, Sze-

kspir żył dla mowy — wszystko inne ustą-

piło z placu. Jako poeta zaczął — i skoń-
czył jako poeta. O ludzi, losy * rzeczywi-

stość nie dbał więcej. Były to die niego już

tylko fikcje — ideje. A zatem poezji nie

pisze się myślami — pisze się ją „słowami”.

Gdyby, nie wiem jak po maco-
szemu pod każdy względem, potra-
ktowano w teatrze Szekspira — po-
zostanie on zawsze dla  siuchacza
tym mocarzem słowa, jakim go u-
trwala w świetnej swej publikacji e-
stetycznej Lytton Strachey, znako-
mity krytyk angielski, z której wy-
jątek przytoczyliśmy powyżej.
Na „Hamleta“ wznowionego wczo

raj w Wilnie przez Teatr na Pohu-
lance (w ciągu ostatniego 10-cio le-

nie-

z Stanisławą Wysocką, dzugi z Woj-
ciechem Brydzińskim w roli tytuło-
wej) szedł niejeden z ociąganiem.
„Znów stara piła w nowym futerale"
—podsłuchało się u tego 1 owego —
na której trzeba być „z obowiązku”
dla przyzwoitości”, „przez szacunek
do Szekspira”, „dla przykładu" etc.
etc. Jednak i sceptyka i hipokron-
dryka i notorycznego lenia, i enoba
i wiecznego malkontenta i zwykłego
zjadacza: chleba, w miarę następują-
cych po sobie scen, wciąga w głąb
swego uroczyska potęga szekspi-
rowskiego genjuszu, ustępując miej-
sca (w dzisiejszej atmosterze  psy-
chicznej chłodu i apatji) omal że en-
tuzjazmowi dla nieśmiertelnego pi-
sarza.

Puszczało się mimo uszu słaby,
miejscami niezdarny przekład Pasz-
kowskiego, zapominało o  niektó-
rych, ;alklby zupełnie zaskoczonych
alkiorach epizodycznych, o zabaw-
nych statystach (skąpy dwór kró-
jewski) „odstawiających' swe „ro-
le“, jak kukiełxi drewniane wsuwa-
ne i wysuwane na patykach. Czar
słowa Szekspira wszystkie słabe
strony zatarł, wszystko zwyciężył i
pokrył. :

okia”

 
ostatnie
w nowej

A pięknych stron
przedstawienie „Hamil
inscenizacji dużo.

Przedewszystkiem ogromnie e-
stetyczne, konsekwentne, pomysło-
we dekoracyjnie rozwiązanie 19-stu
obrazowej  tragedji na trzech
planach tej samej dekoracji, bardzo
szlachetnej w linji, barwie, nie przy-
tłoczonej zbytnia kotarami ale po-
sługującej się niemi dyskretnie, tyle
ile wymaga konieczność, niepozba-
wionej powietrze, bogatej w światło,
cienie i półcienie najróżnorodniej-
szych odmian.

Nie wiem, czy są to wyłącznie
własne koncepcje p. Makojnika,
wiemi tylko to, że daje on bez przer-
wy od lat kilku dowody, czy to w
pracy nad oprawą utworów współ-
czesnych, czy retrospektywnych, jak
pojmuje swoje zadanie w teatrze, jak
przez swą bogatą inwencję, estetycz
no - techniczne pomysły, słowem
talent malarsk: i konstruktywny u-
łatwia i pracę reżyserską 1 możność
wprowadzania na scenę dzieł monu-
mentalnych, rozbijających się nie-
jednokrotnie w teatrze G szkopuły
iechniczne. Harmonja — oto jedno z
określeń, . które zastosować można
do wyników pracy p. Makojnika —
zawsze i wszędzie.

Teraz słowo o wykonaniu. Od-
twarzać postać tragicznego królewi-
cza nie jest rzeczą łatwą i dla wy-
bitnego talentu. Poza innemi trud-
nościami są w tragedji słowa znane,
niestety strawestowane w codzien-
nym: żargonie — zaamiy je wszyscy—
których przeciętny widz usłyszeć w
isię a aby go nie as

szyły iczar słowa Szeksprrowskiego
bodaj na chwilę nie prysnął. P. Szpa- wiłłów, kiewicz szczęśliwie się pe nich prze

królewicza

Oprac. T. Łopalewskiego. Insc. Szpa

cią oglądaliśmy go dwukrotnie, raz|.

 

Akcja likwidacji anailabetyzmu
į książkowego pozyskała wielu entu-
| zjastów zarówno w szeregach człon-
| ków wszystkich prawie poważniej-
szych stowarzyszeń i związków, jak

+1 iudzi niestowarzyszonych.
| Znalazła się jednak, jak to zresz-

„ią w nas często bywa przy wielw za-
mierzeniach, i garstka sceptyków,
«którzy starają się szerzyć niewiarę
jw skuteczność podjętej pracy. Mię-
| dzy innemi wyrażają przekonanie, że
„nauczanie jednostkowe analiabetów

przez rzesze ludzi zawodowo nie-
| przygotowanych nie może dać pozy-
| tywnych wyników. Argument ten za
,wiera tylko pozory słuszności, do-
„świadczenie z przeszłości niedale-
| kiej, bo z okresu niewoli, mówi nam
i zupełnie coś innego: szereg pokoleń
w. b, zaborze rosyjskim naukę czyta-
nia po polsku zawdzięcza nie zawo-
dowym nauczycielom, a jednostkom
metodycznie nieprzygotowanym. Pa-
miętamy, że w programie szzoły ro-
syjskiej język polski nie był uwzglę-
dniony, cały więc ciężar i obowiązek
nauczania dzieci po polsku spadał
na rodzinę. I z dumą należy stwier-
dzić, że obowiązek ten rodziny pol-
skie godnie spełniły.

Skora więc nasi dziadowie bez
znajomości zasad metodycznych po-
trafili nas nauczyć czytać (i to do-
brze czytać), to nie ma powodów do
powątpiewania, że i my z niemniej-
szem powodzenie potrafimy nauczyć
analfabetę,

Tylko traktujmy ten wysiłek jako
wielkiej wagi obowiązek narodowo -
państwowy,

Nasuwa się zatem pytanie, czy
waika z analfabelyzmem  wsiążko-
wym nie napotyka na żadne trudnoś
ci. Niestety, trudności będą i to dość
poważne, ale nie należy ich szukać
am w braku chętnych do nauczania
nieumiejących, ani też w nieprzygo-
'towaniu metodycznetmi szeiegów żoł
nierńzy, oświatowych. * Trudności
*kwią w zdekonspirowaniu analfabe
tów. Szkoła polska w okresie swego
17-letniego istnien'a wiele pracy wło
żyła w walkę z analfabetyzmem,
wszystkie wysiłki jednak  rozbijały
się o niechęć analiabetów, którzy na
kursy dla dorosłych prawie się nie
zgłaszali,

Z tego przykrego doświadczenia
dochodzimy do wniosku, że każdy

ARRIGZKEENAROLBRDA "|

sumął, jedynie w scenie z Ołelją —
wezwanie do klasztoru — wypadło
ze zbyt wielkim rozmachem, mimo,
że naogół, w chwilach większej de-
presji psychicznej i melancholji kró-
lewicza, p. Szpak:ewicz był bardziej
szablonowy, gdy przeciwnie, w mo-
mentach przejawiania się w Hamle-
cie inicjatywy i energji — ciekawszy.
Zbyt ostra charakteryzacja postarza
ła Hamleta i podkreślała jego cho-
robliwy wygląd. P. Andryczowna
dała Ofelji co najważniejsze: dziew-
częcą słodycz i dziecięcą bezbron-
ność. Królowa p. Szpakiewiczowa
aobra w sylwetce, bezbarwna w śrze
i mimice, W; królu nie czuło się zbro

ha mówie Lielionių anketa. |

 dniczego uzurpatora i tego zła, któ-
re nawet przez kłamliwą maskę,
przebija winno; p. Bielecki nie mu-|
stał czuć się dobrze w tej roli. Z u-
miarkowanym kumorem ujął p. Neu-;
belt Polonjusza, nieco teatralny byt
Laertes p. Ścibora, dobry Horacy p.'
Zastrzežyfskiego i Duch (p. Vor-
brodt). Wyborny jak zwykie w tej
rali Grabarza, I p. Wołłejko i Gra-
barz II (Węgrzyn), Dobrą dykcją i,
dźwięcznym głosem odznaczył się p.
H. Borowski.
W finale wyłamano się z przyję-

tego szablonu zapuszczania kurtyny
wobec leżących zwłok trojga głów-,
nych aktorów tragedji — i owa-|
dzono wyniesicnie przez żołnierzy|
Fortynbrasa ciała królewicza przy

Podnosi to ogromnie efekt za-
kończenia i jest jakby klamrą, za-
mykająca tragiczny akord. (Piękna
ilustr. muz. p. Czosnowskiežo).

W, momencie tym żałobnym niby-
zgrzyt działają haiaśliwe oklaski ga
lerji. Wrybaczyć je trudno, jeśli jest
to dowód braku kultury, wybaczyć
trzeba — jeśli to dowód entuzjazmu;
młodości dla wiekopomnego dzieła.

Dzięki szczęśliwemu pokonaniu
trudności technicznych związanych z
wystawieniem monumenialnego u-,

łtworu, tragedja kończy się wcześnie,
© wpół do 12-ej.

Pilawa dźwiękach żałobnego marsza. jk

 

człowiek dzisiejszego pospolitego ru
szenia oświatowego będzie miał w
pierwszym rzędzie obowiązek wyna
iezienia analfabety, skłonienia go do
pozbycia się fałszywego wstydu, a
potem dopiero nauczenia go sztuki
czytania.

Zgłoszeń chętnych do nauczania

mamy b. wiele, natomiast znikoma
jest ilość zgłaszających się po nau-
analfabetów.

Jakich środków należy użyć, by
6-miljonowa masa, jako przedmiot
oddziaływania, została zjednana dla
podjętej akcji zlikwidowania analfa-
betyzmu?

Na pierwszy pian wysuwa się ku
nieczność przeprowaazenia ewiden-
cji analfabetów przez wszysikie sto-
warzyszenia i związki w swoich w..
snych szeregach i oddanie każdego
nieumiejącego pod opiekę umiejęce-

mu. Wi ten sposób w ciągu jedne.
czy paru lat nie będzie ami jedne,

analtabety wśród licznych rzesz lu-
dzi zorganizowanych.

Znacznie więcej kłopotu przy-
czyniają nam ana:tabeci pozostający
poza wszelkiego "odzaju stowarzy-
szeniami, tembardziej, że liczba tych
ostatnich znacznie przewyższa sto-
warzyszonych (wiadomem jest, že a-
naliabeta stroni od žycia zorgan:i..

‘латево).
Jedynym środkiem do zaekonspi

rowania tej masy analfabetów „est
powołanie, na wzór opiekunów spo-
/ecznych, opiekunów oświetowych
do wyszukiwania analfabetów. Tere
sem działania takiego opiekuna mo-
głaby być ulica, jeden lub kilka do-
mów o większej liczbie iokatorów.
Po przeprowadzeniu ewidencji opie-
kun składałby wykaz ana'faoetów w
swojem stowarzyszeniu lub związku,
śdzie kandydaci do nauczania przyj-
mowaliby poszczególnych analiabe-
tów w zależności od bliskości miej-
sca: zamieszkania, W wypadku nie-
dostatecznej ilości zgłoszeń do na-
uczania na terenie któregos ze sto-
warzyszeń należy zwrócić się do Pol
skiej Macierzy Szkolnej, która po-
siada już pokaźną liczbę kandyda-
tów do nauki analfabetów,

Wszyscy ludzie dobrej woli, któ-
rzy w jakiś spoosob pragną się przy:
czynić do zwycięstwa w walce z a-
nalfabetyzmem, mogą, nie czekając
na ich powołanie przez ten czy inny
Zarząd, przyjąć na siebie iolę opie-
kunów oświatowych, przeprowadzić
ewidencję analfabetów  mieszkają-
cych w jednym lub kilku domach, i
wykaz złożyć w biurze Poisikkiej Ma-
cierzy Szkolnej.

Tylko przez zdekonspirowanie
analfabetów możemy uzyskać pełne
powodzenie akcji.

Niechże w szeregach żołnierzy
oświatowych staną wszyscy światli
obywatele Rzeczypospolitej i niech
wysiłkiem dopomogą do zwycię-
stwa idei zlikwidowania analfabetyz
mu, do zmycia plamy na naszym ho-
norze narodowm. M. S.

Polskie plantacje
w murzyńskiej republice Liberji
W 1oku ubiegłym bawił w War-

szawie doktór Sajou, upełnomocnio-
ny przedstawiciel afrykańskiej re-
publiki murzyńskiej Liberji. Prze- |
prowadził on w Warszawie pertrak-
tacje, dotyczące układu między Pol-
ską Ligą Morską i Kolonijainą a rzą-
dem Liberji.

Na mocy tego układu, jak już do-
nosiliśmy,  Liberja zaangażowała
rzeczoznawcę ekonomicznego dr.
Brodzińskiego i rzeczoznaweę sani-
tarnego, pułkownika dr. Babeckie-
go. Jednocześnie wyjeżdżają do Li-
berii jako pionierzy sanitarni trzej
lekarze-Polacy.

Pozatem Liberja udzieliła Polsce
oncesji na założenie 50. plantacyj,.

Siedmiu plantatorów, wysłanych
przez Ligę Morską i Kolonjalną już
wyjechało do Afryki, a wbiegacyk

 

„roku uda się tam jeszcze trzech.

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
„krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1, |

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo,
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" że być przegląd. organizacyj t. zw.

, wnętrzne ciągłe przemiany.

, czania języka polskiego w szkołach.

* potonistów jako malum necessarium,

. dych na iamach
, s«iego, że nie naieży liękać się sło-|

"że mietyjko sitowa,

° а stanuwiąca jednak, wdzięczny te-

> skupiają masy pracowników,

, kania

„ gą ciszę wiejską, nie przeraziły się

 

*

RUCH MŁODYCH.
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Kierow. Redakcji: Stefan Łochtin. Redakcja urzęduje w piątki g. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1. Za dział „Ruchu Młodych" odpowiedzialny W. Srednicki.

 

Strategja polityki.
Nie wszystko co się zaa, — zna

się naprawdę! —Та myśl z wielką
słusznością da bię zastosować do za-
śadnień polityki, tej dziedziny życia,
w; której tak często szata zewnętrz-
na słów i gestów, zakrywa wewnę-
trzną tueść. Pod tym wzgiędem du-
żo ciekawego można się dowiedzieć
1 wywnioskować, przyglądając 'się
nie sprawom „wielkiego świata”, ale
małemu światkowi akadzmickiemu.
/W szczególności. interesujący mo-

zw. młodo - sanacyjnych i ich we-

SANACJA W. ROZSYPCE.
ad

Każdego człowieka, inieresujące-  go się życiem ideowem. miodzieży,|
uderza chciwie wielka ilosć organi-
zacyj „państwowych przy nie wiel-
kiej liczbie ich członków i sympaty-
ków. „Z. P. M. D.*”, „Myśl Mocar-
stwowa', „Związek Strzelecki”,
„Korpus Lechiaów', „Liga — mnó-
stwo nazw i rozlicznych programów,
ciągłe rozłamy, upadek jednych, —
powstawanie nowych organizacyj —
wszystio to robi wrażenie sensacyj-
nego filmu.

I ileż zmian w krótkim czasie.
Środowiska akademickie już dziś nie
potrafią doliczyć się, ile organizacyj
powstało od 1926 do 1934 r. ile było
rozłamów i gdzie znikły dawne pro-
gramy zastąpione dzisiaj nowemi.
Jedno tylko się pamięta, Oto każdy
rozłam był „radykalnym*, każdy
prowadził bardziej na lewo, a każdy
nowy program nowej organizacji pod
chwytywał najaktualniejsze hasła na
rodowców i'szybko o nich zapomi-
nał. Byli już państwowi faszyści, byli
państwowi antysemici, ściągało się

od b. O.W.P. nawet krój mundurów
i sposób powitania. Teraz zkolei
przyszła moda na plagjaty gosbodar-
cze. Na jednym z odczytów Myśli;
Mocarstwowej mag. Krasowski: mó-
wiło „upowszechnieniu  wiasności',
nie dodając wcale, że to postulat na-
rodowców.

Co powoduje tę dziwną
taktykę? Czemu przypisać te chęci
strojenia się w nacjonalistyczne piór
ka? Czy wyłącznie bralkowi własnej
ideologii? I diaczego te narodowo-
państwowe próby tak szybko się
kończą i to. w... komunie?

NA FRONCIE.

Walka ideowa toczy się dziś wy-
raźnie pomiędzy dwoma kierunka-
mi: nacjonalizmem z jednej, komuni-
zmemi z drugiej strony. Komunizm
chętnie maskuje się i dlatego jest
mniej widoczny, nacjonalizm wystę-
puje jawnie, . Kierunki  „šrodka“,
chąc mie chąc  zaprzęgają się w
służbę jednego lub drugiego skrzy-
dła. I zdaje się. zupełnie wyraźnem,
że niemal cała „sanacja akademic-
ka' spełnia rolę pomocnika komu-
nizmu. Naibardziej rzucza to się w
oczy. na U.S.B. w Wilnie, gdzie mo-
carstwowcy wychowywują jednostki
bierne, ucząc ie _.,rzeczowej opozy-
cji i walki z wszelką wałką”. Tuma-
niąc- „spokojnym antysemityzmem'”,
a Legjon Mł. wyraźnie już głosi ha-
sła bezbożnicze i komunistyczne.
Kto trafi dalej do Z.P.M.D., ten bę-
dzie już zupełnie przygotowany do
wstąpienia do 3-iej międzynarodów-
ki. ,Jednocześnie każda
tych organizacyj stara się odciągnąć
trochę ludzi od ruchu narodowego,
udając to antysemityzm, to ,praw-

Mod iA aiA iki TEGOAA A IN KT KOKS TOOKIRKNKPDO

Potrzeba reformy studjów
na polonistyce.

W numerze l-ym kwartalnika
„„Marchołt'' porusza prot. S*efan Ko-
łaczkowski sprawę studjów  poloni-
stycznych, ktore według niego po-
trzebują koniecznie reformy

Pot:zebę tej rełormy odczuwa
każdy student, poświęcajicy się ba-
daniom. nad literaturą, to tuż głos w
tej sprawie przejęty został przez po-
lonistów z radością i żywimy na-
dzieję, że głos ten nie pozostanie
bez echa.

Uwolnienie studjów nad literatu-
rą z pod hegemonyji językozuastwa—
to kwestja wielkiej wagi nie tylko
dla studjująsych polonistyxę, lecz w
pierwszym rzędzie dla metody nau-

ie mamy zamiaru przytaczać tu ar-
$umentów, przemawiających za ko-
niecznością tej retormy, gdyż kwe-
'stję tę wyczerpująco orrowił Ko-
łaczkowski, chodzi nam tylko o
podkreślenie pewnych momentów
lokalnych, specjalnie nas absorbują-
cych.

Na U. S. B. studja polonistyczne
znajdują się w takiej samej sytuacji
jak i na innych uniwersytetach, gdyż
i tu ciąży na nich imperjalizm języ-
koznastwa. Jak słusznie zauważył
redaktor „Marchołta”, — egzaminy
językoznawcze są traktowane przez

od iktórych każdy chce się jak naj-
prędzej uwolnić, by zająć się. samą  

literaturą. Skutkiem tego praca nad
literaturą rozpoczyna się naprawdę
dopiero na czwartym (i wzwyż) ro-
ku studjów, kiedy już brak czasu na

| dokładne zbadanie przedmiotu.
Na ten anormalny stan zwrócił

uwagę dziekan Wydz. Humaenistycz-
nego U. S. B. p. prof. Kridl i wpro-
wadził pewne zmiany, dzięki któ-
rym punkt ciężkości przesunął się
na studje literackie, ale zmiany te
nie rozwiązują zagadnienia, a raczej
komplikują sprawę, stwarzając no-
we trudności dla studentów młod-
szych.

Konieczność składania t: zw.
„malego“ egzaminu z literatury po
drugim roku studjów zmusza wpraw
dzie do wcześniejszego zajęcia się
tym przedmiotem, lecz nie pozwala
nim zająć się całkowicie, gdyż nie
uwalnia od potrzeby przygoiowywa-
nia się do egżamińów  językożnaw-
czych. A równoczesna praca nad
obu temi dziedzinamijest niezmier-
nie trudna, ze względu nai zasadnicze
różnice zarówno w metodzie jak i
w rodzaju samych zagadnień:

Jedynem wyjściem z tej-sytuacji,
byłoby odciążenie studjów poloni-
stycznych od przedmiotów języko- |
znawczych i wszelkie reformy w
tym właśnie kierunku powinny
zmierzać.

Sław.

«Dzieci łaknęiy chleba, a nie było,
Kiuby iM g0 Ułamał»,

Bez zastrzeżeń podzielam zdanie
"p. £, umieszczone w: artykule: ,iś0-
iuiy się prowincji* ;

„Dziennika Wileń-|

wa prowincja — ja powiem więcej, |
aięi rzeczywi-

siej reainej prowincji, która wpraw-
zie, nierzaako „est lekceważoną,
„uważaną jalko ' „terra incognita” —|

ten. do pracy, dając możnosć 'ujamać
chleba dia taknących go -— chleba|.
oświaty, kultury.

Źle jest na prowincji, gdyż żniwa
obiite, a pracowników -отаК w
przeciwieństwie do miast, gdzie się

mając
do rozporządzenia wygodne war-
sztąty pracy zawodowej i możność
użycia osobistych kulturalmych przy
зешто$с1,

"A jednak praca na zapadłej pro-
„wineji jest wdzięczną, trzeba tylko
chcieć pracować i rozumieć potrze-
`Бу pracy. ; :

. 20 lat pracy „w zapadiych dziu-
rach”, osiem.lat ‚„ przecudnie po-
łożonej Miejszagole“ nie wytworzy-
ły pojęcia nudy, nie zmusiiy do szu-

towarzystwa „dla zabicia
czasu', nie wpłynęły na denerwują-

w Kuciu Mio- |

 
"Idea ojczyzny wymaga największych poświęceń.

plotek : ploteczek w zrozumieniu,
że

Największe to korony
Przelać ducha w miljony:
Giodnym ciatom—roziač chleba,
Głodnym duszom—mysi z nieba!

(Z. Kras.)
A zresztą, nudzimy się, bo zapo-

mianym o testamencie Słowackiego:
Lecz zaklinam Was—niech żywi

nie tracą nadziei,
A przed Narodem niosą oświaty

kaganiec —
na śmierć idą

po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzuco-

ne na szaniec,
Niech słowa proroczego Skargi

zapalą młodzieńcze serca do pracy
„na zapadłej prowincji'* — gdzie też
żyją ludzie, ale ludzie godii poświę-
ceń, wysiłków  tytanicznych, bo i
oni należą do organizmu Kościoła,
do całości Ojczyzny — potęga, do-
brebyt prowincji — to zarazem po-
tęga, dobrobyt miast — Ojczyzny!

Gdy okręt tonie, a wiatry go
przewracają, głupi  tłumoczki i
skrzynki opatruje i na nich leży, a
do wspólnej obrony okrętu nie idzie
i mniema, że się sam miłuje, a on
się sam: gubi. : ! :
A więc — bez uprzedzeń — do

czynu!

A kiedy trzeba,

niemal z |

"KROWĘG.- |-

 

dziwy nacjonalizm" i t. p. M ten
sposób z jednej stroony usiiuje,się po
derwać rolę nacjonalizmu polskiego,
z drugiej strony wychowuje się a-
deptów komuny.

Cała ta akcja tak wygląda, jak-
by poza grupami wierzących w „i-
deologje' Z.P.M.D.,  Leg;onu, czy
Myśli, krył się ktoś, kto pianowo pro
wadzi akcję walki. I nie pomoże to,
że sanatorzy mięczy sobą się czu-
bią. To im wcale nie przeszkadza.
Akcja ich tak przypuszczalnie się
przedstawia: „Myśl' miała odegrać
rolę czynnika zabierającego nam
bardziej konserwatywnych. Skończy
da swą rolę, przychodzi Rowmundja-
-da na Dynasach w Warszawie i Myśl
upada. Legjon: zbierał początkowo
„faszystów — nie udato się—ko-
muniści zabrali „podchowany nary-
bek'' i poszli do P.P.S. Frakcji Rew.
I tak dalej.

Gdzie jest ten sztab, który tak
sprytnie choć nieskutecznie planuje
akcję wojenną. (O tem dość dużo
wiadomo. W. Legjonie była „Alia*
kto nam zaręczy, że w innych orga-
nizacjach niema też tajnych komó-
rek kierujących. I nie dziwilibyśmy
się, dowiadując się pewnego dnia, że |
nad temi wszystkiemi konspiracjami
jest jeszcze jedna — Ina.

Zresztą kto choč trochę zna „ta-
jemnice masonerji“, ten się nie zdzi-
wi niczemu, A przeciwnie laikty prze
mawiają za tem, że akcja walki z na
jonali jest planowa i ze w kon

sekwencji idzie na rękę komunistom,
których związki z masonerją wyka-
zywano już nieraz.

KONSEKWENCJE

  
Ideologja narodowa okejmuje co-

raz szersze kręgi wyznawców. Ci,

którzy z nami walczą, sami są zmu-
szeni do strojenia się w narodowe
barwy. I jeśli tą metodą oszukują
trochę ludzi, to niewielka szkoda,;
bo ci nacjonaliści, którzyposzliby |
do sanacji, to zwykle tylko karjero-|
wicze, którym głupio, że się sprze-,
niewierzają wyznawanym zasadom,
a z drugiej strony žal im ‚
Ruch narodowy jest dzisiaj, bardzo
silny i potrafi tę siłę wytworzyć i.
wyzyskać, Rozumiemy niedolę gi-
nącego masońskiego świata, wiemy,
dlaczego nas tak gwałtownie zwal-
cza, ale możemy mu przyobiecać,|
że pogrzeb jego nastąpi wkrótce.

Ren.

Adwokat Jan Nowodworski z
Warszawy został pociągn:ęty do od- |
powiedzialności przez są żyscypli-
namy rady adwokackiej w Warsza-
wie za wydanie odezwy, nawołują-|
cej do bojkotu adwokatow-zydów.

©,ZARY.

Policja warszawska zatrzymała
w tych dniach Władysława Łosickie-
go i T. Lewandowskiego podczas
malowania na murach i chodnikach

; napisów antyżydowskich.
й

 
Nieznani sprawcy  icucili do

mieszkania Sziamy  JilŁerwassera
|przy ui. Mławskiej 5 w Warszawie
|probówkę z siiną dozą inieszaniny
cuchnącej, przyczem żona Silber-
wassera uległa poparzeniu. :

Skutkiem wybuchu petardy w
iednym ze składów aptecznych w
Wawrze, aptekarz muszony był się
poddać amputacji ręki. Skiad został
zniszczony. '
— —

Policja warszawska pizeprowa-
dziła szereg aresztowań wśród Mło-
dych Stronnictwa Narodowego, za-  

Przy Kole Prawników studentów
uniw. warszawskiego istniejc Komi-
sja retoryczna, która co roku orga-
nizuje t. zw. turnieje ikrasomówcze
na aktualne tematy. Przed paru laty
dyskutowano nad sprawą pracy za-
jwodowej kobiet, Temat ten i jego
ujęcie przez studentów, a szczegól-
nie przez studentki poruszył całą
prasę i zainteresował starsze роКо-
ienie, czego dowodem: było ukazanie
się na łamach pism: wielu polemicz-
nych artykułów.
W r. b. zapowiadziany przez Ko-

ło Prawników U. W. turniej kraso-
mówczy, obejmuje nastzpujące ite-
maty przemówień: 1) Tradycja a po-
stęp w ujęciu młodych. 2) Duch na-
rodowy w prawie. 3) Czy słuszne
jest prawo dc wynagrodzenia za
szkodę moralną? 4) Znaczenie art.
113 k. k. м dobie obecnej (kto
puwlicznie nawołuje do wojny za-
S „podieśa karze więzienia do
at 5).

 

  
 

, chodzić jako wyraz

/ poety, jako zbiór przemądrych sen-
| tencyj i formuł, upraszczających. ży-

„TURNIEJE KRASOMÓ

GOSPODARKA NARODOWA.
Pod tym tytułem ukazała się

przed kilku tygodniami książka mło-

dego ekonomisty p. Adama Dobo
szyńskiego. 9

Poglady jego są w wielkiej mie-
rze odbiciem poglądow młodego po-
kolenia narodowego. Książka ta

bezsprzecznie była potrzebna dla
wykazania podstaw psychologicz-
nych ekonomji narodowej i jej
związku z katolicyzmem. Wi dużym
stopniu uwidacznia się z niej wpływ

popularnego dziś prądu: powrotu do
ideałów gospodarczych  średniowie-
cza. Pod tym względem widać wpły-
wy głosnego obecnie pisarza Miko-
łaja Bardjajewa, którego p. Dobo-
szyński cytuje.

Książka dzieli się na dwie części.|
W. pierwszej autor wskazuje na Кту-
zys poglądów ekonomicznych, opar-
tych na mechsńicznem pojmowaniu
człowieka, jako maszyny gospodar-
czej, .umiejącej jedynie rachowaći
kierować się zasadą zysku. Prze-
ciwstawia konkurencji homo occono

 

 -GZema,

jako podstawowej jednostkimicus
gospodarczej — rodzinę, a zasadom
materjalizmu — zasady chrześcijań-
skie. I tu opiera się na św. Tomaszu
z Akwinu, cytując go często i tłu-
macząc jego poglądy na tle stosun-
ków dzisiejszych.

W| drugiej części przedstawia
obraz gospodarki narodowej.

Poglądy autora są mocne i nieraz
rewolucyjne. W; dążeniu do podpo-
rządkowania gospodarstwa zasadom
etyki katolickiej, autor przychyla
się nawet do pomysłu skasowania
giełd.

Książka pisana jest bardzo przej-
rzyście i przystępnie. Może być
łatwo czytaną psrzez ludzi, którzy
mało wyznają się w ekonomii.

Jako przejaw poglądów młodego
pokolenia, aczkolwiek autor zastrze-
ga się, że do żadnej organizacji nie
należy, powinna być przeczytaną
przez wszystkich tych, którzy inte-
resują się zagadnieniami gospodar-

i R. W.
TSEINACSE
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0 lokal Koła
Prawników.

Ogói członków Akademickiego
Koła Prawników jest zaniepokojony
kwestją lokalu Koła. Otóż obecne
pomieszczenie przy ul. Žamkowej,
iakkołtwiek troszkę za szczupłe, ale
wygodne zostało w ciągu ostatnich
lat gruntownie odremontowane z
funduszów Koła.

Teraz administracja uniwersy-
tecka wyrzuca Koło, a natomiast
proponuje „zajęcie lokalu w: pod-
wórku przy ui. Uniwersyteckiej 5,
gdzie dotąd mieściło się senyinarjum
germanistyczne. Lokal ten pod
każdym względem jest o wiele gor-
szy od poprzedniego — ponury, nie-
wygodny, z obskurnem wejściem itd.

Naprawdę — jeżeli
nastąpi — to stanie się wielka krzy-
wida polskiej młodzieży prawniczej,
zrzeszonej w Kole. B. B.

LRS

Pamiętaj o Tygodniu Akademika

1 — 8grudnia.

  
 

Estetyka czy historjozofja?
„Poezja jest wybuchem krwi; po- ta sztuki, jako przedmiotu estetycz-

eta uwalnia się od krwi, a ona roz-
pływa się w piasku świata,.' mówi
Hebbel w „Dziennikach”. Przyklaś-
nijmy słowom miastrza i zabierzmy

się do właściwego tematu, Jak ma-

nego, próba zanalizowania objek-
tywnego wszystkich elementów i
motywów, tkwiących integralnie w
utworze poetyckim.

W) świetle takich badań — zginął

my reagować 1a dzieło sztuki albo, autor, a pozostało tyllko dzieło samo

co mamy widzieć w artystycznym|w sobie.

twerze. Oto zagadnienie paiące dnia

dzisiejszego.
Czy dzieło sztuki ma nas ob-

światopoglądu

cie, albo jako źródło naszej mądroś-
ci. Albo może interesuje nas najbar-
dziej związek z epoką, aktualne od-
bicie rzeczywistości, organiczne ze-
spolenie z innemi dziełami 1 td. i td.

Tak, przyznajemy, że dzieło lite-
rackie wraz ze swemi problemami,
genezą, mastawieniem  ideologicz-
nem może i powinno  inieresowąć

czy.

Ale musimy również zgodzić się
z tem, iż dzieło sztuki przeewszyst-
kiem nas intryguje dzięki walorom
czysto formalnym. I tu szerokie pole
do rozważań ma estetyka (pogłębio-
1a ostatnio przez zdobycze tenome-
nologów!). Estetyzowanie—to próba
naukowego uchwycenia istoty dzie-

| i REC aIII i RANI COO AE JE SLOZO A

Na „żydowskim' froncie,
mieszkałych w okolicach Wawra i
Międzylesia.
BE ER BY CA OLE я

„Nasz Przegląd' podaje, że w
dniu 28 listopada r. b. we Lwowie
po rozwiązaniu się pochodu, udają-
cego się na grób śp. Jana Grotkow-
skiego, doszło do zajść antysemi-
ckich. Pobici zostali S$. Nemmer, I.
Ratner i wielu innych. Zdamolowano
szynk żydowski. W, gmaurach uni-
wersytetu i politechniki  eksplodo-
wały petardy. .

Antonina Balcerowa została u-
karana przez sąd starościnski w So-
chaczowie aresztem 2 tygodni „za
rozpowszechnianie nieprawdziwych
i niepokojących pogłosek". (Skazana
twierdziła, że je; zaginiony syn: zo-
stał zabity. przez żydów na t. zw.
macę).

Na rogu MiodowejiKrakowskie-
go Przedmieścia w Warszawie pobi-

ty został w dniu 28,XI przez niezna-
nych sprawców kupiec żydowski
Lefba Rabinowicz.

WCZE“.
dą pp. profesorowie wydziału pra-
wa uniwersytetu warszawskiego, 0-
raż przedstawiciele Koła. Zarząd
Koła przeznacza dla uczestników
turnieju 3 nagrody książkowe oraz
dyplomy, które będą przyznane de-
cyzją sądu konkursowego.

Czy nie byłoby wskazane, aby
Koło Prawników U. S. B. wznowiło
tradycję z przed kilku lat i zorgani-
zowało w bieżącym roku akade-
mickim: turniej krasomówczy na ja-
kiś aktualny temat,

7е swej strony podsuwam temat:
„Pojedynek w swietle prawa i mo-
ralności'. Ale możnaby wybraći
inne nie mniejinteresujące tematy.

| Dżywiłoby to pracę w Kole Prawni-
ków i.miałoby tę wiellką wastość dla
przyszłych adwokatów i prokura-
torów, że zwróciłoby ich uwagę na
zajpoznaną dziś trochę w, Polsce
sztukę krasomówstwa,tak cenną w
tym zawodzie.

W. R   
 

Wytworzył się typ t. zw.
amaliz estetycznych, noszących na
sobie piętno czystej metalizyki.

Babramy się w metafizyce jal: w
glinie, zakasaliśmy rękawy, odbron-
zowiliśmy postaci poetów, zapomnie
liśmy o nich, a tylko ich piody pod-
daliśmy pod lancet wiwisekcji. ‚

Okrzyknęliśmy Croce'go za swe-
go mietrza. Nie zgadzamy się z nim
nylko w jednen. Zaprzeczamy jego
tezie: „niema bowiem objektywne-
go i powszechnie panującego spraw-
dzianu na to, co jest sztuką, a co nią
nie jest'. Nięma, ale usiłujemy go
wynaleźć.

Croce mówi, że sztuka jest istotną
częścią. poznania intuicyjnego.
Cechą poznania intuicyjnego jest

fakt eutetyczny zwany wyrazem.
Niema różnicy pomiędzy treścią a

iormą, istnieje ich nieroziączna an-

tynomja, a zatem w anzlizie esite-
tycznej badamy t. zw. exwiwalenty
treści, jak motywy utworów i ich

tematykę. : : ;

Kanonem, wydawałoby się nie-

zbitym, u estetów jest posiulat ar-

tystycznego piękna. Kryterja este-

tyczne są trwałe. Wi tem miejscu
zdania są podzielone. Uczeni, litera-

ci, mysiiciele biorą się za iby i bary.

Walka intelektów kwitnie 1 rozpala

się do czerwoności. Croce twierdzi,

że estetyczny postęp nie isinieje —

oto znowu kij włożony w miowisko.

Coprawda, nieco później, Croce,

ogłuszony wrzawą swych przeciw-

ników, dodaje, że można mówić o

postępie w literaturze i sztuce co-
najwyżej w stosunku do pewnych
iematów. ; pi

Prawdziwy esteta gardzi zarów-

no utworem o tesdencjach utylitar-
nych, jak i wybitnie abstrakcyjnym.

Właściwa bowiem estetyka mo-
że powstać dopiero wówczas, gdy
się określi w sposób naukowy istotę
fantazji twórczej, jej zdolność two-
rzenia wyobrażeń i wyrazu: chodzi
tu o taką postawę ducha, która bę-
dąc teoretyczną nie jest jednak ro-
zumową; wi takim stanie auch two-
rzy nie wiadomości ogólne, iecz in-
dywidualne.

Rzeczą, niepozbawioną pikante-

rji, będzie fakt, iż Croce vp. łączy

kadania literacko - estetyczne z ię-
zykoznawstwem (podobnie Szktow-
skij, A. A. Potebuja). Z językoznaw-
stwa wyłącza jednak włoska filozof i
myśliciel naukę normatywuą, czyli
gramatykę, lle indywiduowjestna:
świecie, tyle sposobów pisania i mó-
wienia, a zatem reguty gramatyczne
nie mają sensu, gramatyka jest zbio-
rem przesądów, a słowniki zbiorem;
zabalsamowanych trupów! Gwoli
dopełnienia złośliwości przytoczy-
my zdanie Kołaczkowskiego Stetana
о gramatyce historycznej; jest ona
zbiorem hipotez w chronologicznym!
porządku... (Marchaołt).

Oziekan Wydz, Prawa
w nowej siedzibie.

Ponieważ archiwum państwowe
przeniosło się na ul. Teatralną, w
kompleksie gmachów głównych
U. S$. B. zostało opróżnione całe:
jedno piętro, położone nad kwesturą,

Obecnie do tego lokalu przeniósł
się dziekanat Wydziału Frawnego.
Zmiana ta jest b. korzystna. Nowy
lokal jest ładny ijasny, przytem
rzecz ważna, że zupełni y.

 

ie
twa

Ale nie atakujmy zbytnio uczo-
nej gramatyki, która niewątpliwie
zawiera w sobie cenne proby ludz-
kiego wysiłku w. kierunku ustalenia
i zgłębienia metałizycznych proble-
mów, Е

Wracając do estetyki siwierdza-
'my dalej, co następuje: w sztuce i
| poezji nie szukamy prawdy intelek-
| ualnej i objektywnej, naukowej lub
j historycznej. Prawda poetycka jest
imnego rodzaju. Poezja: to nie odbitka
rzeczywistości, Podobne stanowisko
zajmował już Schleiermacher — ten
„prorok jedynej, prawdziwej este-
tyki“ (Croce).

Po dzisiejszych zdobyczach ior-
mainych zarówno w poezji, jak i w
teorji (Awangarda, Peiper, Witkie-
wicz i inni) coraz częściej wracamy
się do dzieła poetyckiegc, abstra-
hując od osoby autora i epoki.

I dlatego tak często zachodzić
może rewizja pozycyj pewnych au-
torów. (Znamiennem jest dla kryty-
ków „szkoły”' estetycznej” pewne
przewartościowanie wartyści. Oba-
12 cię wielkości, uświęcone tradycją,

szonego talentu... mp. Pol, Syro-

komia, Konopnicka, nawet Asnyk i

odwrotnie sława rosnąca Narwidal).

W. laboratorjach literackich wre
praca! Bada się metrykę wierszy, ich
kompozycyj, chwyty  ariystyczne:
stył, motywy i t. p. Realizuje się no-
we spojrzenie na utwór poetycki.

Wyczuwa się pracę, jej tętno i
rytm. Scieranie się szkół „iistorycz-
nej' z „estetyczną' wyda rezultaty.

Ciesz się mój m A
Czy...

Niezamożny akademik  przypo-
mina się Tobie z okazji XII Tygod-

| hc madanwna w bo IAAA JAJCAKŻ OKOŃ

DOWIADUJEMY SIĘ...
Następny wykrad kursu kandy-

dackiego _„Miodzieży Wszechpol-
skiej' odbędzie się 5 b. m. we środę
a godz, 20.

 

Zebranie grupy kobiecej Mł.
Wiszechp. odbędzie się w piątek
7 grudnia o godz. 19.

Kwiatki z U, S. B.
Jest talkie stowarzyszenie aka-

demickie, które współpracuje z ży-
| dami. Jest to koło studeniów wy-
działu Sztuk Pięknych. Na zabawach
lej organizacji spotyka się dużo
fiżjognomii semick:ch.

Proponujemy p. Landhamerowi,
prezesowi koła, aby przeniósł sie-
dzibę organizacji do Tel-Awiwu.
'Tam będzie przyjemniej, bo w Pol-

"niewiadomo, co z tegomoże wy-
niknąć. md 4

„WIELKĄ POLSKA”
narodowy ogran walki,

Do nabycia w kioskach i sprzeda-
ży ulicznej,

„Wychodzi co tydzień. Cena 10 śr.

„ATO
rhce się dowiedzieć, jaki jest
program „Młodzieży Wszech-

polskiej?
jakie są jej zadania na tere-

 

jak pracować społecznie z
pożytkiem dla narodu

— niech przyjdzie donaszego
lokalu ul. Mostowa 1, co-
dziennie między 18—20 dy-
żurny Kolega udzieli mu

wszeikich informacy|. 
 

ta zmiana:

zdejmuje się z nich nimo aienaru-..

sce szerzy się antysemityzm i nigdy,

nie akademickim I ogólnym? .
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„SPORT A TURYSTYKA.
Przed dwoma tygodniami pisaliś-

my o zawiązaniu się w Walnie insty-
tucji, popierającej turystykę.

Powstał Związek Fropagandy Tu
rystyki Wilna i Wileńszczyzny.

Lwiązek ten wstępuje obecnie w
pierszy okres prac.  Powslało już
biuro, godziny urzędowania, jest ni-
by cały aparat organizacyjny, Sło-
wem zegar jest nakręcony. frzeba
go tylko puścić w ruch.

Zanim więc strzałki tego zegara
zaczną obiegać „cyterblat , chcemy
kilka stów powiedzieć o stosunkach
turystyki do sportu.

wrażenie, że rozgraniczenia
są b. trudne, Nie można bowiem
ściśle powiedzieć co jest turysty-
ką, a nie jest sportem i cawrotnie.
Słowem, turystyka ma w sobie, po-
wiedzmy, 7 80 proc. sportu, a sport
traktowany jako przyjemuosć, ściśle

"wchodzi w zakres turystyisi.
Nie zawsze jednak turystyka ży-

je w zgodzie ze sportem.
Turyści uważają siebie za do-

skonalszych, odzywają się oni o
sportowcach biegających na boisku,
czy grających w piikę nożną z pogar
dą. Sportowcy zaś niepozostają diuż
"ni turystom.

Wsród sportowców turystą jest
ten, kto nie potrali osiągnąc rekor-
du, wybić się ponad przeciętność.

Oczywiście, pojęcia są tutaj sprze-
czne, popiątane 1 nie prędko zosta-

ną one uwzględnione.

jednak nam w danej chwili na tem
by miała nastąpić idealna. harmonja
pomaędzy sportowcami, a turystami.

Wi artykule tym pragniemy omó-
wić jedynie tyiko stosunek iurysty-
ki do sportu.

Otóż na sainym wstępie musimy
powiedzieć, że brak jest zrozumie-
nia wspólnego interesu.

Turyści wyobrażają sobie, że
stwarzają coś nowego, że z chwiią,
jak oni zaczną n.p. propagować nar-
cianstwo, czy sporty woane, to do-
piero wówczas rozwijać się zacznie
cała akcja, która przed tem była za-
niedbana. Poglądy niektorych pa-
nów turystów są doprawdy rozbra-
jające. Udkrywają oni Amerykę, a

Ameryką dawno już odkryta.

Co gorsza, że turyści są do tego
stopnia pewni swych sit, że zapomi-

nają o tak elementarnych rzeczach,
jak wykorzystanie w celach propa-

 

   

 

p. sportu. :
|| Przykladow jest tutaj całe mnó-
stwo,

Przecież wszystkie największe
miejscowosci turystyczne na świecie
sławę swoją i popularność zawdzię-
czają w Iwiej częsci sportowi, wiaś-
nie temu sportowi, ktory posiada si-
ię atrakcyjności i jest wyrazem po-
stępu.

: Pierwiastka te zagranicą są umie-
jętnie wykorzystywane. Tamorgani-
zacje turystyczne współpracują ści-
śle zesportem, a zyskuje na tem do-
bro interesu.

| Ostainio za przykładem zagrani-
cy poszły takie ośrodki, jak Kryni-
ca, Zakopane, Wisia, Worochta i td.,
ale nie poszio Wino,

Faktem jest, że do zarządu wy-
żej wspomnianej instytycji turystycz
nej nie wszedł nikt z reprezentan-
tów. sportu. W. zarządzie pominięto
przedstaw:cieli takich instytucyj, jak
Wojewódzki. Kom. W. F, Miejski
Kom, F. F., jużnie mówiąc o związ-
kach okręgowych, które mają naj-
więcej do „ gdyż są in-
stytucjami czystosportowemi, One
właśnie mogłyby przecież pełnić ro-
lę tachowca i doradcy sporlowego.

Sport zostać pominięty. Zachodzi
więc teraz pytanie, co turystyka
zrobić może samodzielnie bezspor-
tu? Jak wyglądac będą „imprezy
turystyczne bez imprez sportowych
i czy na tem nie ucierpi wspólne
dobro.
Chodzitutaj zwłaszcza o atrak-

cje w sezonie zimowym.
W zimie nikt nie chce słuchać

opowiadań o stylach kościołów, nikt
nie chce chodzić godzinanii po mieś-
cie, patrząc na szare mury domów.
Człowieka pociąga natura 1 teren,

Chcąc iść w teren za miasto,
trzeba przynajmniej trochę byćspor
towcem. Potrzebne są narty, a więc
== sport. ,

Przychodzimy do wniosku, że tu-

Wilno pod
bardzo zacofane.

Tempo życia płynie szalenie
wolno. Leniwe rozwijamie się akcji
działa katastroialnie, a wszyscy „le-
cą” przeważnie na tytuły. Każdy
chce u nas być prezesem, dygnita-
rzem, o którym wiedzialby cały
świat, a tymczasem” „głowa ta nie
posiada tułowia, bo niema rąk do
pracy i cała stworzona machina wali
się w gruzy zesypując sobą piękne
poniekąd inicjatywy.

Nie. umiemy w -Wilnie wykorzy-
staćnietylko możliwości  technicz-
nych, ale również i ludzi, którzy zdol
nościami swemi „mogliby dopomóc
przy rózwijaniu się tej czy innej ak-
cji U nas zawsze tak bywa, że jak
brak jest pieniędzy, to są pomysły ii
chęci, ale jalk są pieniądze, to wów-

pod tym wzgiędem jes

W. K. S. šmigly — Śląsk 1:5.
Wczoraj mecz tmałowy o wejście

 
Piłkarze Wileńscy przegrali
w Świętochłowicach.

czas cała akcja zostaje nieoględnie
Spaczana, a puszczony pociąg za-
czyna pędzić mylnym torem.

Akcja turystyczna -na Wileń-
szczyźnie wymaga przecież specjal-
nego nastawienia. Trzeba tutaj dzia-
łać bardzo umiejętnie i fachowo.

Tymczasem. jest odwrotnie, bo
niech mi powiedzą wszystkie orga-
nizacje turystyczne o swoua bilan-
sie pracy.

Bilans ten będzie nikły w stosun-
ku do bilansu sportowego, który po-
średnio propaśuje również i tury-
stykę.

Czyż jeziora Trockie, prócz em
ich znanych zabytków hastorycz-|
nych, oy dzisiaj tak szeroki!
rozgłos, żeby nie sporty wodne, że-.
by nie regaty międzynarodowe, któ-
re są największą atrakcją sportową

Ostateczny więc wynik brzmi
5:1 na korzyść Śląska. Wynik ten

Daczaroży| tui zdobyć ślązacy.

do Ligi, rozegrany w Sw'ętochiowi- gasi prawie zupełnie nadzieje  pił-
cach między Sląskiem, a W. K. S. karskie na wejście do Ligi, bo jeżeli
Smuigły, zakończył yć Sj: dla! nawet uda się W, K. 5. onć w
wilniam przegraną W. K spotkaniu  rewanżowem Śląsk, 9

Milnianie przegrali iš5. Wynik! grudnia w Wilnie, to i tak trudno
ten mówi sam za siebie o przebiegu|będzie zmienić kolejność drużyn w
spotkania i przewadze, jaką potra-| tabelce punktacyjnej, która wygląda

następująco:
1) Sląsk 2 gr. — 3 pkt.
2) Naprzód3gr.— 3pkt.
3) W. K. S$, Śmigły3gr. — 2pkt.
Trzeba dodać, że drużyny śląskie

grać z sobą będą jeszcze 16 grudnia,
a więc będą one miały możność po-
większenia ilości pumktów, jeżeli
nie do 5, to przynajmniej do 4, co
(Wilnu może Lowineysyć przy ewen-
tualnem zwycięstwie9 grudnia no-
wą „kombinację“.

Ale to jest wszystko bardzo
wątpliwe. Z Ligi, zdaje się, już nic
nie będzie.

bokserskie:

Piłkarze nasi mecz  1ozpoczęli
szczęśliwie, bc pierwsza bramka
<trzelona została przez Naczulskie-
$o, a dopiero pod koniec pierwszej
połowy meczu padł goal wyrów-
nawczy.

Do przerwy mieliśmy więc
nik 1:1.

Po zmianie stron sytuacja zmie-
niła się zupełnie, bo wiiaianie za-
częli grać nerwowo i chaotycznie,
Atak Sląska był prawie cały czas
pod bramiką wileńską, strzelając ko-
'ejno aż cztery bramki.

Eliminacje

WY:

 

w. Polsce po Bydgoszczy.
Właśnie sport. wioślarski propa-

guje Troki, ten sport propaguje rów-
nież i turystykę, bo to wszystko jed-
na z druim ścisle łą: się.
A Narocz, to co? Turyści powie-

dzą, że to oni odkryli to prześliczne
jezioro.

Jezioro Narocz propagancią swoją
zawdzięcza również sportowi, ale
ze panom z zarządów organiza-

cyjturystycznych,którzy nie potra-
„ik nawet „wywojować” przez okres
kilku iat dogodnego rozkładu pocią-
$ów.

2 Brasław też ma tutaj także coś
lo powiedzenia.
Niepaw się kłócić,

warto o rzeczach wspominać.
Cóż więc turystyka robić będzie

bonie|za 
bez sportu?

t. d. Nie możewięc byćmowy oprzyNie można nigdy do spraw e.
-, stąpieniu organizacyj sportowych dochodzić wyłącznie z punktu

nia interesu handiowego, bo to i| Zw. Propag. Tur. Wil. i Wileńszczyz
przykro czasem i wogóle niezbyt| ny przez wpłacenie składki człon-
wygodnie może być. kowskiej.

Oto przykład! Turystyka chce się Piszemy o tych rzeczach dlatego,
oprzeć na członkach wnoszących do
Związku pewien kapitał. Tworzy się
jakgdyby spėlka akcyjna o znacze-
niu i ki oczywiscie spo-
łecznych. Sport nie może się zgłosić
mimo szczerych chęci, z tej prostej
przyczyny, że nie dysponuje odpo-
wiedniemi kałpitałami.

Składka do Z.P.T.W. W, wynosi,
jeżeli się nie mylę, 50 zł. Taki n.p.
związek narciarski nie jest w stanie

lacić nawet 10 zł, bo w kasie jest
dług koło 2 tysięcy złotych, Są we-
ksle, które trzeba odświeżać, są naj-
rozmaitsze zobowiązania, procenty i

W. zechciał łaskawie przedyskuto-
wać ten temat, który powinien
wszystkim wydać się tematem po-
ważnym.

Bez sportu turystyka w Wilnie
rozwijać się nie będzie

Na propagowanie turystviki bez
sportu szkoda jest pieniędzy, a pa-
miętać warto, że są to w części pie-
niądze społeczne.

JARWAN. 

 

Przed batalją bokserską.
Za tydzień wiadome już nam bę-

dą uchwaty nadzwyczajneżo walne-
go zebrania bokserów: waleńskich.
„Walne zebranie zwotane będzie w
celu porozumienia się co robić dalej,
jak pracować i t, d.

Frojekt zwołania zebiania po-
wstał bodaj przed dwoma muiesiąca-
mi

IW] ionie Zarząau O,Z,B. nastąpiło
niespodziewane przesilenie.  Czte-
rech członków Żarządu złożyło pi-
serunie rezygnację z dalszej pracy.
Złożone zostały rezyśnacje dlatego,
że ludzie ci, me wiizie możliwości
prowadzenia poważnej pracy spor-
towej.

Wówczas to postanowiono wysto
sować pismo do Polskiego Związku
Bokserskiego z podaniem do wiado-

Wilno prosiło o pomoc pieniężną
500 zł. Niestety, „Poznań' odmówił
udzielenia dotacji, a odpowiedział w
sposób stanowczy, żeby zwołać wal!
ne nadzwyczajne zebranie, Milnia-|

borykało się z trudnościami. Żyliśmy nikt z organizatorów nie choruje na
wiasnem życiem, o trudnościach na- niedłężność starczą, a jeżeli praca

żeby tymczasowy Zarząd Z,P.T.W. i !

szych nikt mie <hciał wiedzieć, a Pol
ski Związek Bokserski miał w sto-
sunku do Wilna tylko jeden obowią-
zek, to ściąganie skiadek członkow-
skich 1 przysyłanie sędziego (egzami
nowanego) na poważniejsze zawody.

Skiadki do P.Z.B. są  naraczem.
Wilno bowiem nie otrzymuje z P.
£.b. wzamian zaio żadnego popar-
cia, nawet moralnego. Stosunek jest
oticjalny, chołodny. Nieraz teki, jako
między żoinierzem a ofice'em (anmja
rosyjska przed wojną).

(Wilno nie chce jednak stawać na
baczność i stawać na baczność przed
P.Z.B. nie bedzie!

(Wilno potrafi uszanować naczel-
ną magistraturę bokserską w Polsce,
ale walczyć będzie ao upadłego o
zmianę stosunku do okręgow prowin
cjonalnych.
A teraz przysyłanie sędziów do

Wilna.
Taki pan sędzia porządnie kosz-

tuje. Pamiętam, przed kilku laty

W sali Ośrodka W. F., przed u-
staleniem skiadu .Wuna na mecz z
(Warszawą, 5 grudnia, ouoyiy się
wczoraj zawoay bokserskie A. 4.

minacyjne.
M. waikach elininacyjnych San-

dler po ciekawej улацсе рокопа! ba-
ginskiego. Lecyzja sęaziow nieco
srzywnuzi bagiuskiego, Ktory miai

przewagę w < runaąch, a w trzeciej
ustępowat.

laiko zremisowań ze Jzczypior-
kiem. laiko byt bardziej agresyw-
ny, ale jak zawsze chavVtyczny,
dzczypiorek zas wykazaj, ze jest b.
wytrzymaiy i lubi waiczyc na
punkty.

Urlicz walczył bardzo pięknie.
W, ll rundzie pokonat on przez K.
U. Wiikojcia. Urticz spędza obec-
nie wagę, by móc walczyć w piór-
kowej na meczu z Waiszawą (3
kig.j. Jeżeli zaś nie spędzi, io może
warto zaryzykować i wyziaczyć go
w iekikiej, zamiasi

Muie wrażenie zrobił Lendzin z
A, Z. S$. w wadze muszej. Nieroz-

5. — W. K. 5. smigiy Lt i walki eli-'

| winien wyglądać boks,a

| punkty z dzymuńskim.

Talki.

strzygnął on spotkania z Nowic-
kam М/. К. 5. rierwsza runda była
sliczna, ale Lendzin nie potrati
walczyć tak piękiie przez dwie na-
stępne rundy.  witzA. 4. S. pokazałjasniepo-

jak wygią-
,da bójka iudzi uzbrojonyca w ręka-
wice bokserskie. Wygri on na

Kossowskiz W. K. S. pokonał w'
Upaj są w: siabej tormie.|| rundzie przez poddanie się (K. O.'

wyliczono — przerwał na 10 wyli-'
czaniu gong) Zylewicza z 4. Z. 5.

Niespoaziankę sprawił lgor z
A. £. », ktory wspaniaiym sierpem|
położyi na deski ringu zninego bok-
sera „Waldę”. bokser lgor jest obie-
cującym zawodnkiem. Walczył on
uprzednio zdaje się w Równem.
Mecz wygrai A. Z. S$. 6:4. W ria-

$u sędziowat p. Hożownia b. dobrze.
runkty obliczali pp. Kaleński i No-
wicki,

Na morginesie tego sprawozda-
nia zaznaczyć trzeba, że W. K. S$.
wystąpił w rezerwowy składzie

,chareferatuReferat zobrazować ma

nie postawili sprawę na ostrzu no-' przyjechał do Wilna jeden ze zna-
ża i zatrzegli, że jeżeli Poznań nie „nych działaczy bokserskich War-
udzieli subwencji, wówczas posta- | szawy (nie chcę wymieniać nazwi-
wiony zostanie wniosek rozwiązują- |ska), który za sędziowanie pobrał
cy okręg wileński. nietylko cały dochód z imprezy, ale

naraził nawet na deficyt. Podobnież
było w roku ubiegłym na meczy z
Estonią.

Oczywiście, żezależy w nie od
samiego sędziego, ale od P.Z.B., któ-

Wmosek ten postawiony będzie
właśnie 8 grudnia o godz. 17 w sali
konferencyjnej Ośrodka W. F. Na
zebraniu będzie p. delegat Polskiego
Związku Bokserskiego, ktory wysłu-

obecną sytuację w pięsciarstwie wi-| cącym. sędziom po 250 zł. za mecz.
iekskim. Wchodzą tutajwydatki takie, jak:

Cóż u nassię robi? Nic. kolej, hotel, utrzymanie, dorożki itd.
Adlaczego nic się nie robi? Nie zawsze jednak bokserzy po-
Nie robi się nic dlatego, że Wił- winni brać przykład od pilwarzy.

no zostało wycieńczone pracą orga-| Polski Zwiazek Bokserski nie
nizącyjną. Przez szereg długich lat | może zrozumieć iego, że w Wilnie

Inowacje sportowe Wiina.
W] ubiegłym tygodniu żościł w, kal sportowy, iaki posiadają chyba

Wilnie przedstawiciel P.U.W.F. z| tylko Katowice.
Warszawy, dr. kpt. Ronan Ettin- W. iokalu tym będą su ‘ро
gier, który przyjechał na iustrację| mieścić się wszysikie związki okrę-
pracy wychowania tizycznego. gowe, jak również Poradnia Lekar-

Delegat zwiedził urządzenia spor|sko- Sportowa, która będzie mogła
towe jak: salę Ośrodka WV/.T., skocz-|na miejscu przeprowadzać kontralę

 

 

bez swoich najlepszych boxserów.

Bokserzy Warty pokonali 14:2
Obersperee (Berlin).

BERLIN, Wczoraj w nocy przy wi jednak pochlebnie o przeciwni-
2 tysiącach widzów odbył się w Po- kach Warty, którzy potrafili zdoby
znaniu ciekawy mecz bokserski| tylko 2 punkty,
między Wartą, a niemiecką druży- Wynik pozostaje wynikiem, a
ną z Berlina Obersperee. zwycięstwo zwycięstwem.

(Warta, obchodząca 10 iecie bok- Jest io również rehabilitacja
serów swego klubu, odniosła wczo-| sportu polskiego w boksie, -zwłasz-
raj wspaniałe .zwycięstwo, bijąc cza po ostatnim spotkaniu między-
Niemców 14:2, Wynik tea nie mó-! narodowym Polska —Niemcy.

 

10 powiedzieć, że Wilno otrzyma lo-

Kraków —
Rozegrany został w Berlinie mecz

piłkarski między reprezentacjami
Krakowa i Berlina. Mecz miał cha-
zakter rewanżowy. Kraków wyka-
zał ponownie swą wyższość, bijąc
Berlin 1:0 (1:0). Polacy grali w
pierwszej połowie nieco słabiej, mi-
mio, że właśnie w tej części gry zdo-
byli przez Kosoka prowadzenie. Po
zmianie pól krakowianie zdecydo-
wanie górowali. Najlepsi z Krakowa rystyka bez sportu wygląda tak, jak

gama,„z en ramionami.
owyższy: fakt pominięcia sportu

jest przykrym dowodem lekceważe-
nia sportu na każdymi niental kroku.,
W Polsce jest wychowanie  fi-,

zyczne, jest przysposobienie wojsko
we, stworzono nawet turystykę, ale!
sportu niema.

Ale gdy sza jakieš =
ważniejsze zawody, gdy zaczynazbi
žač sięolimjada, to opiniasier
domaga się od zawodników nadzwy
czajnych wyników. Nie dość tego,|
wyników domagają się nawet te wła|

z
a
a

mijały sport.
Dzieje siętak z trudnych do.świe

tłómaczenia powodów.
Może jest tak dlatego, żewa

nie potrafił dyktować swych praw,|
że zakres 'sportu. jest„ograniczamy.
przez tych, którzy są wrogami kul-
tury fizycznej, śnie instytucje, które przedtem po-, =

byli bramkarz Koczwara: Ruiesner na
prawem skrzydle. Dobrzy również

byli bracia Kotlarczykowie. U
niemców kiepsko grał atak.

Wynik ten częściowo rehabilitu-
je sport Polski, gdyż dotychczas

przegrywaliśmy wszystkie poważ-
niejsze spotkania piłkarskie,

Krakowianie potrafili więc aku-
| RY

B. Cynka delegatem
P B.  

Polski Związek Bokseiski zawia
wilnian, że przedstawicielem

Z. B. na walnem zebraniu w dn. |
_8 grudnia r. b. w Wilnie będzie p.
Bohdan Cynka, znany działacz spor-|

Przyjedzie on rannym:
8 godz. 7 min, 40 dnia ZE
P. Z. B.prosi, by wileńscy sportowcy, |

$o na dworcu.

„szwajcarski Saint+Moritz w stosun=

15 - - ^^

Berlin 1:0.
rat na koniec sezonu sportów let-
nich uzyskać tak bardzo cenny dla
z polskiego wynikzagranicą.

Brawo Kraków! |

ZYGZA K l.
Nagrodę T-wa Ubezpieczeń „Pa-

 

tria” dla drużyny ligowej, grającej
najbardziej fair, zdobyła wroku bie-
żącytm, Garbarnia. Dalsze miejsca
za : Legja, Warta, Warszawian-
ka i t. d. Na ostatniem mieiscu znaj-
dują się Cracovia i Podgórze.

Nowoyorska (komisja bokserska
zdecydowała, że odtąd sędzia ringo-
wy będzie mógł 1ozdzielać walczą-
na pięściarzy nie rękami, lecz je-
dynie słowami Jeśli walczący nie
'usłuchają słów sędziego, wówczas
sędzia wydać może decyzję dyskwa-
lifikującą,

Międzypaństwowy miecz  lekko-
NE pań Polska — Niemcy,

fadośa 46. odbędzie się również w
zprzyszłym.
Termin meczu ustalony został

na 25 sierpnia 1955 r, a terenem
walki będzie Frankfurt nad Odrą.

Drużyna włoska w hokeju lodo- |i
wym HC Milano pokonaia zespół

ku 3:0.  

nię na Antokolu, boisko na Pióro-
moncie i t. d.
M roku przyszłym Ośrodek ma

być przeniesiony do lokalu b. Małej
Sali Miejskiej przy ul. Końskiej. Lo-
kal ten zostanie odremontowany i
odpowiednio dostosowany do wy-
magań sportowych. Znając pomiesz-
czenia „Sali Mzejskiej” mozna śmia-

 

Poradnia narciarska
w Radjo.

Reierat Sportowy Rad,a wileń-
skiego uruchamia u siebie bezpłatną
poradnię narciarską. :

Poradnia ma na celw informowa-
nia radjosłuchaczy o sprawach do-
tyczących narciarstwa.

Wiemy bowiem dobrze,, że jazda
na nartach należy do rzeczy trud-
nych, a chcąc dobrze jeździć na nar-
tach trzeba mieć idealnie dopasowa-

lekarską, Może również uda się w
iokalu tym zorganizować pierwszą
przyzwoita czytelnię - świetlicę dla
sportowców, bralk której w Wilnie
daje się tak bardzo odczuwać.

Wogóle projekt przeniesienia lo-
kalu Ośrodka z ul. Ludwisarskiej na
ul. Końską jest godną pozarcia.

Realizacja tego projektu przy
przychylnem  ustosumkowaniu się
miejskiego komitetu W. F., jak rów-
nież Okręgowego Urzędu W. F. mo-
ze nastąpić bardzo szybko, a Wilno

ry idzie za. przykładem piźkarzy, pła

 

koleje, to w dużej mierze winę po-
nosić powinien właśnie P.Z.B.

Piękneprzysłowie łacińskie mó-
wi: „na czyim wózku jedziesz, tego
piosenkę śpiewaj”.

Wózkiem P.Z.B. są okięgi, ktore

wybierają przecież rokrocznie na
walnem zebraniu zarząd, piosenką
zaś jest współpr.aca.

Niech mi powie P.Z.B jakaż jest
współpraca centrali z Wilnem?

Opuścimy jednak, to niedyskret-
ne pytanie. Pomińmy je milcze-
niem, ale oto nasuwa się drugie je-
szcze ciekawsze pytanie.

Czy Wilnoi inne okręgi prowin-

cjonalne mają wpłacaniem składek
utrzymywać P.Z.B.?

Poruszanie tematu płacenia skła
dek, względnie niepłacenia jest może
tematem niezbyt dyskretnym, ale w
danej chwili przemawia przez bo-
kserów wileńskich już nietylko do-
bro własnej koszuli, ale wogóle do-
bro sportu.

Cieszymy się bardzo, ze przyjeż-
dża właśnie delegat P.Z.B., który za
pozna się chyba w sposób dosta-
teczny z  kałastrofalnym stanem
pięściarstwa wileńskiego, a przez
zreferowanie Zarządowi, postara się
wpłynąć, by madeszła pomoc.

Nie zapominajmy jednak o wnio*

sku.
Wniosek o rozwiązanie O.Z.B.

ma nietylko charakter  demonstra-
cyjny, ale również znaczenie zasad-
nicze, bo jeżeli P,Z.B. uprze „się i

ie: „nic wam panowie nie ROT,

klepcie własną nędzę do końca-
wówczas odbędzie się ogio:owanie.
Być mże, że wniosek przejdzie, a
Wilno nie będzie posiadało о-
kręgu. Konsekwencje tego będą ta-
kie, że nie będą mogli waiczyć wil-
nianie w zawodach związkowych,
że Wilno znajdzie się ra inaeksie.

To są minusy, ale obok minusów
mi byč iplusy.
Un odetchnie od płacenia

składek, a co najważniejsze, że cała
sportowa Polska dowie się, iż Wil-
no nie pozwoliło sobie w kaszę dmu
chač.

Niech cała Polska sportowa do*
wie się, że jesteśmy upośledzani
przez władze państwowo -
wo - samorządowei że dlslegosport

wschodnich, pomimona ziemiach Į 1
szerokich możliwości znayluje się
wciąż ra niskiem poziomie.

Zebranie bokserskie zspowiada
się więc nadzwyczaj interesująco.

Trzeba przypuszczać, że przynaj-
mniejobrady może staćbędą na wy-
sokim poziomie, a wnioski zgłoszone
i przyjęte przez zgromadzonych przy

 ny sprzęt narciarski. Dobranie sprzę
tu mie jest znów tak bardzo rzeczą
łatwą. |

Samo zagadnienie smarowania
nart nasuwa wiele najrozmaitszych|

ak więc w Radjo po-
radni narciarskiejuważamy za bar-
dzo szczęśliwą myśl, a przypuszcza-
my, że poradnia informowaćbędzie
w sposób fachowy i wy-zerpujący.

Poradnia przyczyniać się
do popularyzowania sportu. Nikt te-
raz nie powie,że niewie, jak sobie
poradzić z kupieniem nar', czy też
z wiyjściem.'wteren.

Trzeba tylko napisać list do Ra- |-
sdja, albo też zatelefonować pod
*13-66 w poniedziałek względnie we
czwartek (każdego tygodaia) od 13
do 14, a odrazu udzielone zostaną

Radio wileńskie zamierza, w cza
sie sezonu organizować również Kur

zacznie wówczas żyć prawdziwem| czynią się do ppn, doli bokse
życiem sportowem bez specjalnych] rów wiieńskic!
ograniczeń. Jarwan

—————
 

SPORT.
Dziś ósmy dzień głosowania

«Dziennika Wileńskiego».

R KUPON
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO „DZIEŃNIKA WILEŃSKIEGO":
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pochód „XII Tygodnia Akademika”.
Wczoraj z okazji „XI! Tygodnia

Akademika'* studenci uniwersytetu
wileńskiego zorganizowali pochód

propagandowy, który przeciąsnął
ulicami miasta. Pochód 1iający na
celu poinformowanie społeczeństwa
o „Tygodniu”*, stał się niejako saty-
rą na szereg aktualnych 1 znanych
w' Wilnie spraw. Ot, tak dla rozwe-
selenia trochę mieszkańców naszego
grodu, którzy pono nietylko są
smutni, lecz ponurzy, jak to szare
owy w ołowiane chmury nie-

Wprawdzie z gotówiką było ską-
po, ale przy pomocy społecznej i
wojska urządziło się wcale rmponu-
jący pochód. Spod gmachu uniwer-
sytetu ruszyła kawalkata przez ul
Zamkową na ul. Marji Magdaleny,
skąd ui. Mickiewicza «podążyła w
kierunku placu Łukiskiego.

Czoio pochodu otwieraio auto
ciężarowe poprzedzone przez jeźdź-

ca konnego, wypożyczone przez ma-
gistrat, a urządzone przez A. Z. S.

Członkowie tej organizacji ustawili

na aucie 3 postacie, nadnaturalnej

wielkości. Jedną z tych postaci był
król Stefan Batory, uczący się

jeździć... na nartach. Samochód wy-

pełniali azetesiacy, w: strojach hoke-
żowych, narciarskich itd. Wóz, był
oblepiony plakatami  „Tygodnia”.
Tuż za niem posuwało się podobne
auto, przybrane przez członków
Koła Prawników, . wiozące sym-
bol sprawiedliwości — Temidę,
trzecim samochodzie usadowił się

„Legjon Młodych”. Wóz nie był
niczem przybrany, tylko organizacja

iesiła... swój sztandar.
Pochód, jak już rzeklišmy, był

niejako satyrą dla rozśmieszenia
WOECD aai OOWÓZ

KRO
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i mgli-

sto. Deszcz począwszy od zachodu

kraju.
Nieco ciepiej. Temperatura w

ciągu dnia do 5 C.
Umiarkowane wiatry z południo-

zachodu.
UYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelei 16-31, Frumkina — ul. Nie-

miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
Wysockie-go — ul. Kalwary;ska Nr. 31,

go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), orazwszyst-

kie na .rredmieśc ach, prócz Śnipiszek.
URZĘDOWE.

— Wycoianie znaczków stemplo-

wych wartości 2 i 5 złotych starego

wzoru. W. „Dzienniku Ustaw R. P.“

Nr. 104 z dnia! 30 listopada br. (poz.

932) ośłoszone zostało rozporządze-

nie ministra skarbu z dnia 16 listo-

pada br., postanawiające, że znacz-

ki stemplowe wartości 2 i 5 zł., spo-

rządzone według wzorów opisanyc

w par. 23 Rozporządzenia Ministra

Skarbu z dnia 10 października 1932

r. (Dz. U. R. P. N-. 99 poz. 342), mo-

gą być używane tylko do końca

ia br

 

Znaczki talkie, nie użyte celem

uiszczenia opłaty stemplowej, zosta-

ną wymienione na znaczki stemplo-

we, będące w obiegu, w razie

edstawienia ich do wymiany w

czasie od 15 grudnia br. do 15 stycz

nia 1935 r.
— Mieszkania zajmowane przez

właścicieli domów. Niektóre urzędy
skarbowe wadliwie interpretują
przepisy w sprawie pobierania opłat
na rzecz Funduszu Pracy od miesz-
kań, zajmowanych przez właścicieli
domów. W związku z tem władze
skarbowe wyjaśniły, że od miesz-
kań tego rodzaju, o ile właściciel
domu zajmuje lokal w swej własnej|
posesji, opłat na rzecz Funduszu
Pracy pobierać nie należy.

+

 

HELIOS|N
W roli tyt. genjalna ROSJANKA
słynna gwiazda ekranów sowieckich

Dziś Premiera tylko w kinie „ROXY (lidiewicza 22).
Największy film sezonu 1934-1935 roku! Nowy wielki triumf reżys

„KLEOPATR
Claudette Colbert i Józef Schildkraut.

światem. Rzym | Egipt wskrzeszone w całej wspaniałości. Monumentalny film z dziejów upadku

W rol.
gł:

W| skwerku

publiczności. Dlatego wszyscy sta-

dali się w tym kierunku przybierać

przydzielone imsamochody.

„Legjon Młodych'”, jak z. tego

widać, uważai, że najlepiej jego

członkowie | zabawią publiczność

napuszonemi i uroczystemi minami.

Może miał słuszność.
Medycy otrzymali 2 samochody.

W jednym, ubran: w białe tartuchy
i z wielkiemi narzędziami chirurgicz

nemi w ręku zgrupowali się dooko-

śal śmierci, a drugi ozdobiii tylko

plalkatami informacyjnemi „Tygod-

nia', Dalej na wozie siedział mary-

narz z fajką i trzymał wędkę, na

której zawieszony był wędzony

śledź. Obok „wilka! morskiego” sta-

ia balja. Miało to przedstawiać roz-

budowę portu w Drui. Na następ-

nym wozie, platformie  -iężarowej,

kilku rannych grało w karty.

Włóczędzy byli orygiraini. Wóz

ich przedstawiał zoo wileńskie w
minjaturze, Obok 2 włóczęgów, w
klatce były zamknięte koty.

wozem wisiały transparenty „Ty-

godnia'. Za nimi posuwai się ро-

wóz prywatny, ubrany plakatami.

Najlnczniej wystąpiło  Studjum

Rolnicze, bo aż na trzech wozach
drabiniastych, które. na czele i po

bokach otaczali jeźdźcy konni.
Pochód przybył na plac Lukiski,

okrążył go i zawrócił, udając sią tą

samą drogą pod uniwersytet. Po

drodze zabrał „niespodziankę“ ze
Orzeszkowej w postaci

bryły, owiniętej szarym papierem,
na której siedziała kuna

Przed uniwersytetem, na ul, św.
Jańskiej pochód rozwiązano. m, I. S,

ELL Au

i K A. :

HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Godziny handlu w' okresie
przedświątecznym. W. roku bieżą-

cym wagilja Bożego Narodzenia przy

pada w poniedziałek, tak že wla-

ściwie święta trwać będą od nie-

dzieli do środy. Gdyby utrzymany

został dotychczasowy termin godzin

handlu przedświątecznego, sklepy

będą otwarte do godz. 9-ej wiecz,

począwszy od dn. 18 bm.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—Dni przeciwgruźlicze. Wzorem
lat ubiegłych w dniach od 1 grudnia
rb. do 10 stycznia 1935 r. odbywają

„|się w całym kraju „Dni Przeciwśgru-
žlicze“.

Polski Zwiazek Przeciwgružliezy,
organizując tę akcję, dąży ćo ogar-

nięcia nią jaknajszerszych warstw

społeczeństwa całej Rzplitej w inte-

resie zdrowia i dobra publicznego.
Wiiieńskie Tow. Przeciwgruźlicze

też prowadzi odpowiednią akcję

h| propagandową.

leatr I muzyka
— Teatr muzyczny „Lutnia* Operetka

Abrahama „Bal w Savoy“ uka*e się dziś

o godz. 8.15 wiecz. pc cenach zriżonych z

występem J. Kulczyckiej w roli Markizy.

Udział bierze cały zespół artvstyczny.
— „Gri-Gri'. Wtorkowe przedstawienie

wypelni  egzotyczna  operetha  Lincke

„Gri-Gri“ z udziałem Z. Lubiczówny i M.

Tatrzańskiego w rolach głównych. Wido-

wisko jutrzejsze przeznaczone zostało dla

garnizonu wileńskiego.

— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o g.

8 wiecz. komedja Bernarda Shaw'a p t.

„Nigdy nie można przewidzieć”,

Jutro o godz. 8 wiecz. „Hamlet“.

— Teatr Objazdowy. Wileński Teatr

Objazdowy gra dziś w Wołkowysku farsę

amerykańską p. t. „Dzień bez kiamstwa“.

Obsadę sztuki stanowią pp.: 1 Jasińska-

Detkowska, T. Suchecka, I. Tomaszewska,
N. Wilińska, H. Motyczyńska, A „Lodzit-
ski, K. Dejunowicz, J, Kersen, St Śródka i

St. Skolimowski. Jutro gra w Słonimie,

 
Honor. bilety nieważne.

starożytności.

Nad program: Ostatale wydarzenie świata — tygodnik Paramountu, Betły Boep,w grotesce

rysunkowej oraz Pat.
Uprasza się o przybycie na początki

 

Spróbujcie—porównajcie,
a przekonacie się, iż

OIŃA WYTWÓRNI

W. limołoyśki
WILNO

MOCNE | ZDROWE
Do nabycia w sklepach
winno - spożywczych.

seansów: 4, 6, 8 | 10,15.

POSZUKUJESIĘTRENтКОНа
Mieszkania OD ZARAZ

1 piętrze,

do wynajęcia 5 poko: |PrZY większem
jowe na 1-m I 2-m 3
piętrze, elektryczność|Ś br 1
zlewy, suche clepie| 056 oe
słoneczne, | tanle. Ul
Jasna 
niec.

BZIENNIK MILENSKI

Macki BB. na terenie
W/ dniu 18 listopada odbyło się

waine zebranie delegatów  Komite-

tów Rodzicielskich szkół powszech-

na mocy wyboru, na przewodniczą-

cego zebrania p. komisarza Dawido-

wicza.
Sprawozdanie z działalności Za-

rządu Zrzeszenia za rok 1954 złożył

p. prezes Węckowicz, nadmieniając,

iż jedną z większych prac zarządu

była sprawa urządzenia kolonii

letniej.dla dziatwy szkółpowszech-

nych.
Po zatwierdzeniu sprawozdania

ustępujący prezes p. sędzia Węcko-

wicz, przedstawił zebraniu listę kan

dydatów do nowego zarządu, ułożo-

ną, jak oświadczył, „po porozumie-

Kabaret przed 20 laty.

Wiele osób z niedowierzaniem prze-

czyta ten tytuł, zapowiadający ciekawą

audycję, którą usłyszymy dn. 3 b. m. o

ścdz. 15.45. Jakto — alboż przed 20 laty, a

więc w r. 1914, w pierwszym roku strasz-

nej, europejskiej wojny istniał jakiś kaba-

1et, grano i śpiewano wesołe melodje, pod-

-zas gdy tylu naszych braci niosło swe 2у-

ce w ofierze?

Właśnie, nigdy może i A

rzono pięknych piesenek, co w czasiewiel-

sze tanga (słynne „Argentyńskie" i „Osta-

inie tango“),

sypaly się piosenki, !

przycichla nieco, ale nie są i nie powinny

kyć zapomniane.
W tym celu

cjalną audycję,

całego szeregu nt

talnych i wesołych, które niewątpliwie bę-

dą się i dzisiaj, a więc po 20 latach bardzo

vodobały naszym radjosłuchaczom.

Zoologia i medycyna.

Nowoczesna zoologja, jak zresztą każ-

da wiedza ścisła rozwinęła się, jako prosta

konieczność codziennego życia:

sowiem przedtem nim stała się tem, czem

jest dzisiaj była podstawą hodowli zwie-

*ząt użytkowych, rolnictwa i wiedzy lekar-

skiej. W miarę jednak, jak rosła cywiliza

cja i kultura rozszerzał się zakres zainte-

1esowań światem -zwierzęcym nietylko ze

względów praktycznych,. ale czysto inte-

!aktualnych, w następstwie czeżowykwitła

wyżyny. Tematem

Odczyt Arkadi'ego Fiedlera.

Dobrze już znanem jest

czom całej Polski nazwisko
podróżnika po krajacn egzotycznych—Ar-

Ladi'ego Fiedlera.

że w swej wędrówce po Peru wzdłuż rzek

i poprzez niedostępne - puszcze, natrafi

"iedler na swych rodaków, którzy jako

koloniści osiedli w Ameryce Południowej.

O nich to i o ich ciekawych sąsiadach In-

djanach opowie A. Fiedler radjosłucha::zom

w poniedziałek dnia 3 grudnia о & 19.30.

Odczyt Fiedlera p. t. „Sąsiedzi polskich

kolonistów w Peru" z Poznania transmito-

wany będzie przez wszystkie polskie roz-

fłośnie.
Rewja orkiestry.

W dniu 3 grudnia © godz. 20.00 pro-

gram radjowy przewiduje ciekawą rewję, w

której jako soliści wystąpią — instrumenty,

wchodzące w zespół orkiestrowy. Po ogól-

nej defiladzie instrumentów usłyszą radjo-

słuchacze popisy skrzypiec, wiolonczeli,

kentrabasu, klarnetu, fagotu, fletu, ksylo-
tonu i t. d. Audycja ta ze względu na sw6'

oryginalny pomysł przedstawia się atrak-

cyjnie. Jako conferencier zabierze głos
Emanuel Schlechter.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 3 grudnia 1934,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50: Pogadan-

ba Zw. Lokatorów. 11.57: Czas. 12.00:Hej-

1ortepianowy. 17.25: „Wędrówki ludności

w Polsce w ostatniem dziesięcioleciu”. —

odczyt wygł. P.- Ornicki, 17,35: Utwór

Masseneta (płyty). 17.50: „Zoologja i me-

dycyna“ — wygl. dr. K. Simm, 18.00: Kon-

cert rekl. 18.05: Z litewskich spraw aktu-

alnych. 18.15: Muzyka lekka. 18.40: Za-

gadki muzyczne dla dzieci starszych. 19.00: 
Inaugur. PREMJERA. — Największe arcydzielo filmowe 1934—35 r.

w-g nieśmiert. powieści

erskl CECIL B. DE MILLE p.t:

A“

Dzieje,
wstrząsnęły

w śródmieściu miesz*
kania na parterze lub

z umeblo-
; ь = 2 — 3 poko-Mieli z оеwygodamiO

szkaniu na przeciąś
Wiado-

Szla*
checki Nr. 8, 303—3

22 (Zwlerzy-

   zaa I > >

Blydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

Recital spiewaczy. 1925: Chwilka strzelec-

ka. 19.30: „Sąsiedzi polskich kolonistów w

Peru" — wygl. A. Fielder. 19.45: Prośr. na

m: Atrakcje w ko-

ANNA STEN. е Рю'"!оп‹п.
Seanse: 4, 6, 8 I 10,15.

które

_ SPRZEDAJE SIĘ
szała dębowa z lu-
strem, toaleta, lampa
stojąca (komplet) ma-
jutki kredens i 6
krzeseł wiedeńskich.
ul. Mickiewicza 11-a
m. 7. Od g. 3—5.

283—3

Ą NAUKA.
ABEPRZUSTWEESI.
NAUCZYCIELKA

nauczania,
posady w miejscu lu

 

" wanych, producentów,więcej nie two-,

kiej wojny. W roku 1914 ukazały się pierw°

poczem jak z rogu obfitości,
których sława może

Polskie Radio nada spe--

poświę oną. przypomnieniu,

tych piosenek, sentymen-

Na długo |

wspaniała gałęź wiedzy ludzkiej,e
ymsię na dzisiejsze

zajmie słuchaczów przed mikrofonem ra-,

djowym w dniu 3 grudnia o godz. 17.50dr.

K. Simm.

radjosłucha- .
znakomitego ,

Któżby się spodziewał, '

nał. 12.03: Wiad. meteor. 12.10: Koncert

muzyki tanecznej. 13.00: Dzien. poł. 13.05:| 15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lek-

Arje operowe rosyjskie (płyty). 15.30] ka. 1645: Skrzynka P. K. O. 17.00: Kon-

Wiad. eksport. 15.35: Codz. odc. pow. cert. 17.25: „W Baburzyne święto'* — słu-

15.45: „Kabaret przed dwudziestu laty”.| -howisko. 17.50: Skrzynka techniczna

16.45: Lekcja niemieckiego. 17.00: Recital | 18.00: Pogad. L. O. P. P. 18.15: Koncert

  

[KIA
z kilkuletnią prakty-
ką, z nową metodą

poszukuje

do majątku. Świade-
ctwa i referencje b.
dobre. Łaskawe ofer-
ty kierować do Ad-
ministracji „Dz. Wil"
dla „Młodej”. 2

szkół powszechnych,
"niu" z Blokiem Bezpartyjnym. Do
'zarządu zostali wybrani: prezes —
komisarz Dawidowicz, wicepr. '

nych, należących do  Źrzeszenia kapitan Pakiesza, skarbnik — p.'

Kom. Rodz. , Giebeń. |

Zebranie zagaił prezes Zrzesze-, Wśród wniosków, znalazła się

nia p. sędzia Węckowicz, powołując propozycja zaproszenia  „Legjonu
Młodych'* do współpracy w Komite-
"łach Rodzicielskich. Propozycja ta,
,grożąca wprowadzeniem polityki
partyjnej na teren szkoły, jak to
niektórzy mówcy stwierdziii, zosta-
ła jednak przyjęta.

Wniosek p. Bilińskiegc, wzy-
wający nowy zarząd Zrzeszenia
do poczynienia kroków na terenie

* Magistratu w sprawie  zredukowa-
nych zapomóg na dożywianie głod-
nych dzieci w szkołach, został je-
dnogłośnie przyjęty. !

| Dr. Wube. /

Z KRAJU.
Odsłonięcie tablicy ku czci Ś. p. Michała

Wołłowicza.
SŁONIM. Wczoraj o godzinie 11

w osadzie Porzecze pow. słonim-

skiego odbyło się uroczyste po-
święcenie symbolicznego krzyża,
wzniesionego na miejscu, gdzie daw
niej stał dom, w którym urodził się
Michał Wołłowicz, emisarjusz Rzą-
du Narodowego z*1831 r oraz do-
konano odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej, na kiórej widnieje napis:
„Śp. Michałowi Wołłowiczowi 18/VI
1806 — 2/VIII 1833, bohaterowi li-
stopadowego powstanią w. setną

rocznicę śmierci za wolność, na
zgliszczach, jego ojcowizny, rodacy
gminy kostrowickiej”. *
Na uroczystość tę przybyli przed-

stawiciele władz państwowych ze
starostą Koślaczem i dowódcą 79

|P. p. ppłk. dypl. Trapszą, który do-
, konał odsłonięcia tablicy, oraz licz-
jnie zgromadzeni okoliczni włościa-
nie i młodzież szkolna. Aktu po-
święcenia krzyża dokonat ks. Śli-
wiński. Ž

 

Katastrofa na przejeździe .koiejowym.
SŁONIM. Z Wołkowyska: dono-

szą: W niedzielę 0 godzinie 1-ej w

TORU ZOE RZEENET WPIZEAZERCYCOZTZDCUJENREGIATYDWRCE 8SOTONOCFK Ba kia SDB IAAEA

Z za kotar studjo. |Organizacja rynku nabiału w Wilnie
"Zlewnie na przedmieściach. Mleko w butelkach opieczętowanych. Wal-

ka z domokrążcami. Mleko zdrożeje.

Codzień w jesieni i zimie 18.000—
25.000 litrów, a w lecie oiecło 40.000
litrów mleka spożywają wilnianie.
Z tego zaledwie 30 proc. n/eka po-
chodzi od większych, już : organizo-

a pozostałe
70 proc. dostarczają dro*o: rolnicy
oraz przekupki, trudniące się spe-
cjalnie handlem nabiałem.

Rzecz oczywista, że mieko, po-

chodzące od większych producen-

'tów, a szczególnie tych, którzy są
zorganizowani w różne spółdzielnie,

sprzedawane przeważnie w mleczar-

niach, odpowiada wymażaniom hi-
|gjeny, jest więc pożywne zdrowe.

Natomiast mleko, które dostar-

czają do miasta drobni relnicy lub

co gorsza, t. z. pošredai y, czyli

przekupki, niezawsze ccpowiada

tym wymaganiom. Wiemy w jakich
warunkach żyje drobny włeścianin,

wiemy też w jakich war.nkachdoi

się krowy i jak utrzymywere są na-

' czynia, służące do transp tu mleka

' dla konsumenta. Dlatego więc nie

miożna się dziwić, że częst” w mleku

tem znajdują się zarazki chorobo-

twórcze, lub wręcz konwie są roz-

*sadnikami chorób. A oprócz tego

|jeszcze, wskutek braku rależytej

kontroli: nabiału, dostarczenego ze

wsi do miasta, bywa on łeiszowany
zapomocą dolewania do n:ieka wo-

dy lub innych płynów. Czqslo to wy-

pływa nie z chęci zarobków lecz ze

względów konkurencyjny:» Przez

tego rodzaju fałszerstwo r:ogą prze-

kupki sprzedawać mleko znacznie

taniej niż sklepy, zaopatrywane
przez majątki w większe |ości.

Wprawdzie z ramienia władz

miejskich przeprowadzane: bywają

kontrole mleka u przekup::s i wieś-

  

wtorek. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil

wiad, sport. 20.00: Rewja orkiestry. 20.45:

Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Pol-

sce. 21.00: „Jak przygotowywano Wielką

Wojnę” — odczyt wygł Jan  Kuczawa.

22.00: Rezerwa. 22.15: Lekcja tańca. 22.35:

Muzyka taneczna. 2300:  Wiad. meteor.
23.05: Muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 4 grudnia 1934 r.
6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań do-
mu. 7.50: Копс. rekl. 7.55: Gielda roln
41.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.

meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Kon-
cert zespołu A. Flato. 12,45: „Estetyka ży-
cia codziennego” — rog. 13.00: Dzien. poł.
13.05: d. c. koncertu. 15.30: Wiad. eksport.

zesp. Instrum. Dętych. 18,45: „Poetka impro
wizatorka” — szkic litet. 19.00: Kontert
dla młodzieży (płyty). 19.20: Pog. aktualna.
19.30: „Na swojską nutę” (płyty). — 19.50:
Wiad. sport. 19.56: Wil.Wód sport. 20.00:
Prelekcje o operze. 20.15: „Czart i Kasia'
apera komiczna. Dzien. wiecz. Jak ргаси-
jemy w Polsce. D. c. opery. „Muzyka w
Ameryce". D. c. opery. 22.55: Konc. rekl.
23,10: Wiad. meteor. 23.15: Muzyka ta-
reczna (płyty).

REWJA|

PAN

  
Fenomenalny

 

słynnego śpiewaka
aparatach dźwiękowych, doskonale każdemu znanych z wylątkowej rz doskonałości. Wkrótce

niaczek, jednak nie daje to pożąda-
nego rezultatu. Trudno bowiem
przypuścić, aby 6 kontrole::+w mogło
w.ciągu paru godzin zbadać mleko
blisko u 3.000 roznosicie : i sprze-
dawców, a więc w około 'С:000 Ба-
niek. Zresztą wszyscy oni tak do-
brze znają kontrolerów, że w więk-
szości wypadków udaje się im
umknąć przed kontrolą. A narazie,
oprócz tej kontroli, niena innych
środków, któreby umożliw.'y uspra-
wnienie badania jakości dostarcza-
nego mleka,

Rozporządzenie Minisie:stwa O-
pieki Społecznej, wydane p:źed paru
iaty, które dopuszcza sprzedaż mle-
ka tylko w mieczarniach  przezna-
czonych na ten cel, a nigdy w skle-
pach spożywczych 1 ko'unjalnych,
nie reguluje wcale kwes'ji handlu
domokrążnego mlekiem. Z iego więc
względu władze adminis racyjnei
samorządowe nie miały drogi, która-
by wskazała in jak tę kwestję nale-
ży rozwiązać, aby uchroni: obywa-
veli przed mlekiem zanie: zyszczo-
nem i  fałszowanem,  j+dnakowo
szkodliwem dla zdrowia .udzkiego.
Dlatego walkę z  niesuuiennemi
sprzedawczyniami mleka prowadzą
tylko więksi producenci, .: szczegól-
nie 40 większych ośrodkow produk-
cji mleka, zrzeszonych w0:ganizacji
p. n. „Zrzeszenie producertów na-
biału”, którzy omijając pos'edników,
sprzedają je po cenach takich sa-
mych jak drobni rolnicy i p!zekupki,
a często nawet i niższych _Wspo-
mniana organizacją ostatnie wystą-
piła z pożyteczną inicjatywą, dążąc
do uregulowania raz nares”cie rynku
nabiału. Zrzeszenie to, porezumiaw-
szy się z Izbą Rolniczą i : Okręgo-
wem Towarzystwem  Orśganizacyj i
Kółek Rolniczych, postazowiło u-
tworzyc w każdej dzielnicy miasta
zlewnię mleka. w której kcncentro-
wałoby się całe mleko, dostarczane
przez większych i drobny-!+ produ-
centów ze wsi Takich zlewni było-
by 6. Każdy włośctanin musiałby
swoje mleko dostarczyć do zlewni,
tam zbadanoby je, poczem mleko

 

dobre, odpowiadające  v'ymogom
higjeny, wlewanoby do butelek,
prawdopodobnie litrowy :ł. które
zostałyby opieczętowane : posiada-
łyby etykiety gwarancyjne. Wów-
czas dopiero mleko byłcby sprze-
dawane bądź przez žievę, ktėora
dostarczalaby je do mies”rań, bądź
też przez samego rolnika. Mieko zaś
podejrzane, budzące wątpi'wości co
do swego stanu higjenicznego lub
zanieczyszczone, nie byłoby w tym
stanie sprzedawane, lecz przetwa-
rzałoby .się je na sery lub w inny
sposób. A mleko fałszowane, za-
wierające wodę lub jakie inne obce
składniki zostałoby zniszczone.

Utworzenie zlewni «ie narazi

Balkon 25 gr,
Na żądanie publiczności z powodu

„Nocy na niestrzeżonym przejeździe
, kolejowym między stacjami Wołko-
wysk Miasto i Wolkowys—Central-
ny pociag osobowy wpadi na prze-
'eżdżającą furmankę, którą jechały
irzy osoby. Wskutek uderzenia wóz
został rozbity, jadąca zaś га nim
Marja Antończykowa ze wsi Ru-
siejki, pow. wołkowyskiego, wsku-
tek silnego potłuczenia i okaleczeń
zmarła. Dwóch jej towarzyszy w
stanie ciężkim odstawiono do szpita
la sejmikowego w Wołkowysku.
 

WYPADKI.
— Zamach samobójczy W ogrodzie po-

Bernardyńskim usiłowała pozbawić się

życia Aleksandra Pawłowska, lat 30 (Po-
pławska 14), mężatka. Pawł'wzka wypiła

buteleczkę esencji octowej * buteleczkę

lwasu siarczanego. Desperatxę wmieszcze-

no w szpitalu. Powodem targnięcia się na

życie byty ciężkie warunki materjalne.

k SET AsnisE

drobnego producenta na straty, bo
za swoje mleko otrzyma takie ceny,
jakie dziś pobiera, z drugiej strony
jest to o tyle dla niego korzyetne, że
zaoszczędzi sporo czasu, gdyż wte-
dy nie potrzebuje dostarc'uć mleka
do każdego mieszkania lub sprzeda-
wać na ulicy czy na rynka. Z chwilą
utworzenia zlewni władze wydadzą
zarządzenie, cołające zezwolenie na
roznoszenie mleka do domów i sprze
daż na ulicach. Zarządzenie to, na-
wiasem mówiąc, już przyśuiowane—
zabroni także sprzedawa: mleko w
sklepach spożywczych i kolonjal-
nych, w których dopuszczci:a będzie
tylko sprzedaż w butelkach opie-
czętowanych. Mleko zaś t. «w. roz-
lewne, na miarę, sprzedawać będą
mogły tylko mieczarnie, pe.iadające
na ten cel specjalne urządzenia i nie
sprzedające niczego innz$. oprócz
nabiału.

Organizacja zlewni, na którą Mi-
nisterstwo Rolnictwa wyasyśnowało
Izbie Rolniczej kilka tysęcy zło-
tych, posuwa się raźno naprzód i w
ciągu najbliższych kilku miesięcy
zostanie zakończona. W grzyszłym
miesiącu uruchomione zosizną pierw
sze dwie zlewnie na Nowyr. Świecie
i na Śnipiszkach, a pozo:!tałe 4 —
prawdopodobnie od Nowego Roku.

Jednocześnie z tem powstała
spółka, która uruchomiła ;.. eczarnię
przy zrzeszeniu. Mleczercia ta od
przyszłego poniedziałku będzie do-
starczać mleko w butelkacn zakor-
kowanych i opieczętowanych po ce-
mie 25 gr. za litr. Narazie mieczarnia
zamierza dostarczać do 1000 litrów
mleka dziennie.

Jak więc z powyższego widzimy,
sprawa uregulowania handiu nabia-
łem wkroczyła na realne tciy i jeśli
wszystko: pójdzie: takim t- bem jak
dotychczas, zostanie wkrótce za-
kończona. Jednak jest małe ale. Po
utworzeniu rozlewni mleko zdrożeje
o tyle, ile wyniosą kosz:a analizy,
opakowania. i transportu“ Zwyżka
cen musi być .bardzo nieznaczna,
aby kaikulowala się konsumentom.
WI przeciwnym bowiem razie nie
zlikwiduje się handlu domokrążnego
mlekiem. : m. I. s,

 
 

!
wielkiego powodzenia jeszcze e

„HALKA*
STANISŁAWA MONIUSZKI z udziałem L. KIEPURY i ZUZANNY KARIN.

Nad program: Komedja wesoła „FLIP i FLAP W WOJSKU".
Dla młodzież:

OSTATNI
Dla młodzieży dozwolony !

głos JOZEFA SCHMIDTA

y dozwolone.

NOCE
znanego z filmu „Swiat należy di ю
będziemyniebawem podziwiać "ns naszych

lim

DZIEŃ.
Nienotowane dotąd powodzenie

Dziś PETERSBURSKIE
„PIESN ZDOBYWA SWIA
 

 

Przekonajcie się
że wszelkiego rodzaju obuwie

zm W. PUPIAŁŁO
(UL. OSTROBRAMSKA 25)

jest eleganckie, modne tanie I gwaranto-
wane.

  
B. nauczycialka

68 lat znajdując się  
— Zdarzają się ta-

€y goście, którzy mó-
wią.

Stolarzpo

 

 
scowość obojętna. O-
terty do Administracji
„Dzien. Wileńsk.'* pod

 

OSOBA inteligentna,|pisy:
wykształcona, lat śre-| „Tu mówi się
dnich, sumienna, ener |francus'u".
giczna, szuka jakiej-| „Tu mówi się
kolwiek pracy: biuro- angielsku".
wej, lektorki, do dzie-| „Tu mówi się
ci, wyręczenia  pani| niemiecku",
domu, ewentualnie| „Tu mówi się
»rzyjmie każdą zao-įwlosku“.
arowaną pracę z| „Tu mówi się

wdzięcznością.  Miej-|rosyjsku*.

po

po

po

po

Wchodzi gość I wl-
dząc, że tam jest tyl-

 

TAKNRKRT
SEKCJA MLODYCH

Strunnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o łaskawe zgłoszenia
jakiejkolwiek pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w

 

przyjmuje _ wszelkie
roboty wchodzące w
zakres stolarstwa jak
również reperacje i

ZE mebli, —
ykonanie solidne.

ceny niskie. ul. Mie”
kiewicza 24 m. 17. J
Chmielewski. 812

 
w skrajnej nędzy, nie ь ko Jeden sprzedawe:,|Wilnie i й
mając ŽaaaaL ras) dana „por |zapytuje z podziwem Gli: ala> bara! m 100 ABD!
nych iznajomych pro- ы * 3 — To paa włada|swych człenków. —
si litościwe osoby o| SŁUŻĄCA w b. cię- $r—2 |tyloma językami? Zdlacziała ujejCzy jesteś
O: pe 3.Kiss mi I]ea 60 w= Sao uš|Administracja jen.

askawe oflary skła- miecha sl = m

dać w Adminlstrcj domowa, „Adminisi,| | „Obes jęki ee ARE 45 wazy członkiem
„Dz. Wii.* dla "| „Dz. Wil" "| Przy wejściu do| — Więc kto? Cojyj :
Adres tamże. | —3|skiepu widnieją ną-|znaczą te napisy? LINII L. 0. P. P.
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