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Skarga jugosłowiańska O Radzie Ligi NarodówLupowiedź nowych
WYKOPÓW.

Liczne organy prasow2 stołeczne
i prowincjonalne z okazji wznowie-
nia sesji sejmowej zaznac «ją, że w
całum kraju czuć już nastrój przed-
wyborczy. Niewiadomo wprawdzie
czy wybory odbędą się ia wiosnę,

czy na jesieni, ale, że rox 1935 bę-
dzie rokiem wyborów, to ;4ż nie ule-
śa. wątpliwości.

Najwięcej interesuje się grzyszłe-
mi wyborami konserwatywny odłam
sanacji, Wybory będą miaty dla nich
decydujące znaczenie, Cz sanacja
zechce się przy tej вроворло$с1 po-
zbyć konserwatystów, czy utrzyma
się BB, czy powstanie jaxiś nowy
prorządowy twór polityczzy — oto
pytania, które dręczą konserwę.

Korserwatyści świado:ni są do-
skonale swoich wpływów : walorów.
„Wiedzą, jaką rolę odgrywak a czę-
ściowo dziś ieszcze odgrywają w
sanacji; wiedzą też znakoznicie, że
pozostawieni sami sobie. zostaną
poprostu w życiu politycznem Polski
uniczestwieni. Dlatego cizgie tłoma-
czą sanacji, że są dla nich uiezbędni
i dlatego chcą koniecznie utrzymać
BB, w «tórego ramach zawsze zmie-
ścić się mogą.

Niewątpliwie konserw:tyści, a
zwłuszcza ich organ „Czas”, rozu-
mieją, że taki twór polityczny, jak

nie może być trwały. Kilko-
letnie jego istnienie dow:odło, że
albo się go przekształci, a!'bo musi
on się rozlecieć, „Czas' oczywiście
woli, aby się przekształcił

Ostatnio organ konserwatystów
poświęcił znowu tej sprawie artykuł
wst A r
! aaa — pisze „Czas“ — jak kie-
rownicy BB. wyobražają sobie »woją akcję
wybcrczą. Ale na marginesie miarodajnych

decyzyj, którym oczywiście się io'alnie pod-

porządkujemy, niech nam będzie wolno wy-

powiedzieć parę uwag.
Jesteśmy zwolennikami śmiałego wy-

powiedania naszego zdania, Poplecznicy

prasowi, zawsze kryjący się ze swojem zda

niem, redagujący artykuiy, jak noty dyplo-

matyrzne, pour cacher la pensće jak ma-

wiał Talleyrand, są djablo maic warci, To

też chcemy powiedzieć parę słów o tem,

jak wyobrażamy sobie przyszią kampanię
wyborczą BB. (hal

Następnie wypowiedziawszy pod
adresem: marsz, Piłsudskiego i „puł-

kowników”, spory szereg duserów i

wyikonawszy wiele  reweransów,
„Czas'' oświadcza:

Ale o ile autorytet Marszałka i puł-

kowników — każdy na innej kondygnacji—

stoi wysoko, o tyle byłóby łućzeniem sie-

bie wmawianie, że wielkim jest prestige re-

prezentacji parlamentarnej BB, o ile chodzi

o p:zeciętnego posła czy Senaiora, Bier-

ność, apatja, a nieraz co gorsza służalstwo

i brak charakteru wielu z pośród naszych

parlamentarzystów pozbawiły wielu z nich

wszelkiego autorytetu nietylko w społe-
czeństwie, ale nieraz i wśród najbliższych
współpracowników politycznych. Nie chce-
my przytem rzucać kamieniem w lewicę

B. B. Chętnie — o jakżeż chętnie! — przy-
znajemy przytem, że i na prawicy BB. nie
brak  parlamentarzystów, którzy w pełni

zasiużyl: sobie, by pójść ad patres, by

przejść na skromną emeryturę zapomnienia,

Powyższa — dość surowa—cha-
rakierystyka reprezentacji parlamen
tarnej BB. została zaostrzona: jeszcze
przez „Czas* dodaniem charaktery-
styki tych cech, które -- zdaniem
„Czasu” — powinien posiadsć każdy

eł. i
POW sejmie nie potrzeba genjuszów, nad-
ludzi, nadministrów, Solonów. Trzeba tylko
ludzi porządnych, rozsądnych, owianych
trosrą o dobro publiczne, poważnych, spo-
kojnych, dających pewną $waraację rzetel-

nej pracy.

Z dalszych wywodów widać, że
konserwatystom najbardziej obrzy-
dło uprawiane przez sanac,ę stawa-
nie na baczność przed kazcym roz-
kazem.

Jeżeli BB. chce mieć lepszą ekipę par-
lamentarną w przysziym sejmie, jak obec-
nie... to musi dać posłom pewien zakres nie

zależności, pracy i „wyżycia się+ Niech to

będzie zakres choćby jak najmniejszy, ale

niech poseł wie, że w tym zakresie nie jest

on automatem, maszyną do giosowania,
Jecz może mieć własne zdanie i własny po-
gląd. Można posłowi powiedzieś: panie, nie
będzie się pan mieszał do polityki zagra-
nicznej. Zgoda. Nie będzie się pan wtrącał
do polityki wewnętrznej rządu. Zgoda, Ale

poseł musi mieć pewną dziedzinę, w której

obowiązuje zasada „wolno Tomku w swoim

GENEWA (Pat). (Wi dniu 8-go
grudnia Rada Ligi Narodów dysku-
towała nad skargą jugosłowiańską.

PRZEMÓWIENIE MIN. LAVALA.
Pierwszy przemawiał minister

Laval. Oświadczył on, że Francja
stoi u boku Jugosławii i zaznaczył,
że przez zabójstwo króla Aleksan-
dra — Zjednoczyciela próbowano
trafić wi jego dzieło, a jenocześnie
uderzyć w pokój. Od Rady Ligi za-
leży, aby pokój nie znalazł się wnie-
bezpieczeństwie. Jugosławianiepró-
bowała wymierzyć sobie sprawiedli-
wości, jak to uczynił inny naród
przed 20 lat, lecz zwróciia się do
Genewy.

(WI sprawie, czy działalność emi-
grantów jugosłowiańskich mogła roz-
wijać się na Węgrzech bez wiedzy
władz: węgierskich, min. Laval przy-
pominiai, že rząd węgierski obiecał
rządowi jugosłowiańskiemu czujność
władz węgierskich i zaznaczył, że
można conajmniej twierdzić, że nie”
które władze węgierskie nie wyka-
zały nakazanej im czujności. Fran-
cja pragnie, aby udzielone było za-
dośćuczynienie, którego wymaga
sprawiedliwość talk, aby mogło na-
stąpić pojednanie.

Jednocześnie trzeba zająć się
przyszłością, kierując się zasadami

Telefon Redakcji,

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

 

 

MW obliczu tak drażliwej sprawy
między dwoma zaprzyjaźnionemi na-
rodami, musimy zachowac cały ob-
jektywizm i zbadamy fakty i oko-
liczności, które zostały tu przedsta-
wione bez żadnego uprzedzenia ibez
chęci przesądzania w: czemkolwiek
stanowiska Rady Ligi.

Pragnąc wtrącić, że nie leży w
moim zamiarze odwrócić uwagę Ra-
dy od spraw; figurujących na naszym
porządku obrad, jednakże wobec te-
g0, že w jednem z przemówień wy-
głoszonych wczoraj wspomniana zo-
stała sytuacja interesująca specjalnie
mój kraj, uważam za swój obowią-
zek wypowiedzieć kilka uwag na ten
temat. Fakt, że mój rząd nie uważał
za wskazane przedstawić tej sytuacji
opinji międzynarodowej, nie ozna-
cza, że mie miałby on do stormuło-
wania poważnych zarzutów. Sytu-
аса ta była przedmiotem w ciągu
wielu lat licznych interwencyj dy-|
plomatycznych z naszej strony, Do-
piero po ohydnym mordzie, popeł-
nionym na osobie jednego z naszych
największych patrjotów 1 mężów
stanu, ministrze Pierackim, otrzyma-
liśmy pewne zadośćuczynienie, pole-
śające na wydaleniu pewnej liczby
terorystów. Sam fakt, że rząd, o
który chodzi, zastosował się do na-
szych żądań, dowodzi słuszności na-

paktu Ligi, którego jeden z artyku-|szych poprzednich | interwencyj,
łów nakazuje szanowanie integral- Przyjmuję do wiadomości zasady
ności terytorjalnej, niepodległości
polityki 'członków: Ligi. Nie chodzi
tu o ograniczenie prawa azylu, ale
to prawo nie jest do pomyślenia bez
zobowiązań zarówno ze strony osób,
które z niego ją, jak i ze
strony państw. Trzeba dokonać ne-
wej reglamentacji międzynarodo-
wej i zapewnić skuteczną walkę ze
zbrodniarzami politycznymi w skali
międzynarodowej. Rząd francuski
zastrzega sobie przedstawienie kon-
kretnych propozycyj w tej dziedzi-
nie.

Po przemówieniu min. Lavala za-

brał głos delegat włoski baron
Aloisi, który oświadczył, że opinja

świata, której Liga Narodów  iest
organem, wyda sprawiedliwy wyrok,
czyniący zadość poczuciu prawdy
narodom. ŻA M ha

PRZEMÓWIENIE DELEGATA
POLSKI, MIN. KOMARNICKIEGO.

Delegat Polski minister Komar-

nicki podkreślił na wstępie donio-

słość rozpatrywanej sprawy, która

powinna być aa duchu
objektywizmu i spolkoju.
oh OS SR

że Polacy żywią głęboką sympatię
dla ludu jugosłowiańskiego, że cała
Polska głęboko odczuła niezmienny

ból Jugosławii, która w: ohydnym
zamachu utraciła okrytego chwałą

króla. Polacy rozumieją oburzenie,
jakie ogarnia naród jugosłowiański

w. obliczu tej zbrodni, potępiońej z
| odrazą przez jednomyślną opinię cy-
wilizowanego świata. Mówiąc o
stracie, jaką poniosła Francja przez
tragiczną śmierć wielkiego  fran-
cuskiego męża stanu Barthou, mów-
ca oświadczył, że Polska przyłącza
się z całem sercem do wielkiego
bólu zaprzyjaźnionego i sprzymie-
rzonego kraju. i a

W dalszym ciągu przemówienia
minister Komarnicki zaznaczył, że

uczucia przyjaźni wiążą również Po-

lalków i z drugą stroną koniliktu,to

jest z (Węgrami. Polacy, opierając
się „na. 1000-letniem doświadczeniu
stosunków. między narodem polskim

i węgierskim, nauczyła się wysoko
cenić Węgrów i nigdy nie wątpić w
uczucia honoru i godności narodo-
wej tego szlachetnego narodu.

sformułowane we wczorajszem  0*
świadczeniu i pozwalam sobie wyra*
zić nadzieję, że zasady te będą zaw-
sze stosowane. !

MOWA LITWINOWA. |
W] dalszym ciągu debaty w Ra-:

dzie Ligi Narodów przemawiał komi-
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PRENUMERATA mies, s odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą
OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt. w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem

30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej. Dia poszus
kujących pracy 50% zniżki. Komunikaty iastyt, społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Układ ogłoszeń

przed tekstem i wtekście .6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobie prae

zł. 7.

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

sarz Litwinow. Oświadczył on, że
Jugosławja oddała usługi, zwracając
uwagę na zagadnienie ieroryzmu.
Mówca zaznaczył, że teroryzm do-
brze był znany w poprzedniej Rosji,
gdzie ówczesne partje rewolucyjne
uprawiały przy jego pomocy walkę
z caratem, Dzisiejszy teroryzm słu-
ży ideom reakcjonistycznym, które
skazane są na zagładę przez historję.
Charakterystyczną cechą dzisiejsze-
$0 teroryzmu jest to, że zamachy
przygotowują się zagranicą i że fi-
nansowane są Gne z zewnątrz, Te-
roryzm często praktykowany jest
jalko środek polityczny i ztego po-

$dyż stanowi niebezpieczeństwo dla
pokoju.

W, końcu Litwinow zaznaczył, że
gdyby pokój opierał się na solidnych

| podstawach, Liga Narodów nie mu-

1

 
siałalby się zajmować teroryzmem.
Koniecznem jest, aby Liga zmniej-
szyła liczbę możliwości zagrożeńpo-
koju,

Nasiępny mówca delegat W.
Brytanji, Eden, oświadczył, że.spra-
wę może badać z jaknaywiększym
objektywizmem, gdyż jego kraj nie
jest w niej specjalnie zainteresowa-
ny. Dalej zaznaczył, że w zakresie
nadużywania praw azylu pożądane
jest ujednostajnienie prawodawstwa.
Kontrola cudżoziemców i traktaty o
ekstradycję bardzo ię różnią w po-
szczególnych k1ajach. Wysiłki Ligi
Narodów ją być uwieńczone po-
wodzeniem wówczas, śdy wszyscy
postarają się zachować umiar,

„Dalsza dyskusja została odłożona
do poniedziałku. Przewidywane są

| epłiki stron. * - >

Dzien niedzieiny w Genewie.
GENEWA (Pat). Mimo niedzielę, Podczas gdy Jugosławja i pozo-

wodu Rada Ligi winna się nim zająć,| '

panowało dziś w Genewie duże oży- staie kraje M. Ententy w oparciu o
wienie, Wi ciągu całego dmia odby- Francję domagają się, aby Rada w
wały się między delegatami rozmo-| tej czy innej tormie, uznała, że wła-
wy, które przeciągnęły się do późne-| dze węgierskie ponoszą pewną od-
go wieczora. Laval przyjąi popołu-|powiedzialność w związku z zama-
dniu Jewticza i Politisa, podczas| chem marsylskim i akcją terory-
gdy Aloisi konferował z Kanyą. Po-| styczną przeciwiko Jugosławji, Wę-
południu długo rozmawiali Laval i| gry, poparte przez. Włochy, przeciw-
Aloisi, poczem Aloisi przyjął Kanyę.| stawiają się tej tendencji w sposób
Wieczorem Laval konterował zEde-| najbardziej stanowczy W. tych wa”
nem: i Beneszem. Przedmiotem tych
rozmiów jest sytuacja, jaxa wytwo-
rzyła się pa dwudniowej debacie
Ag we jugosłowiańską.

jytuację uważają za zagmatwaną
i delikatną, | o ;

runkach osiągnięcie kompromisu i
znalezienie iormuły, którą mogłaby
uzyskać konieczną jedność, jest nie-
zmiernie trudne. W, kołach dele-
śacji francuskiej i włoskiej przewa-
żały dziś nastroje pesymistyczne,

prawą wysiedlania Węgrów Z Jigosłanji.
LONDYN (Pat).. Reuter donosi

z Białogrodu, że minister spraw we-
wnętrznych polecił natychmiast za-
przestać wysiedlania obywateli wę-
gierskich, nawet tych, których ze-|

zwolenie na pobyt w Jugosiawji już
wygasło. (Większość wydaien przy-
|pisują tu zbyt gorliwemu stosowa-
niu ustawy o cudzoziemcaca przez

, władze miejscowe.

 

Kłopoty finansowe Włoch.
RZYM (Pat). Włoska rada mini-

strów. uchwaliła na sobotniem po-
siedzeniu na wniosek ministra finan-
sów. kilka doniosłych projektów
ustaw, mających na celu obronę lira,
a wprowadzających  centralizację
obrotu dewizami zagranicznemi, któ-
ra pociągnie za sobą zaostrzenie re-
glamentacyj dewizowych.
Pierwsza ustawa nakazuje wszyst-

kim bankom, bankierom, przedsię-
biorstwom i osobom prawnym, mają-
cym obywatelstwo włoskie oraz sie-
dzibę we Włoszech lub posiadło-
ściach kolonjalnych Włoch, scedo-
wać państwowymi instytucjom i na
żądanie sprzedać i przekazać tym

parlamentartej BB. zdaje sobie do-
skorale sprawę cały kraj Wszyscy
wiedzą, że koncepcja BR, a jedno-
czetnie posiadanie przez niego więk-
szości w Sejmie zlikwidcwały na-
strój, przewidziany przez Konsty-
tucję. r ac Mię td

iJwagi „Czasu” tylko dlatego są
znamierne, że pochodzą z. t:mtejstro

ny, że świadczą o przejrzeniu, o spo-
strzeżeniu niebezpieczeństw, grożą-
cych życiu publi Polski,

Ale uwagi „Czasu* rie będą
miały prawdopodobnie ».ha. BB. bez stawania ma baczność byłob
tworem. zgoła zbytecznym, || я

 domku”, Niech ta dziedzina będzie ograni-
czona choćby tylko do budżetu i podatków,
ale niech tutaj poseł rozporządza autono-

mją. Stan obecny, w którym referaty bud-
żetowe są pisane nieraz przez reierentów

ministerjalnych, w którym reieceaci budże-
towi nieraz rezygnują całkowicie z jakie-
gokciwiek własnego zdania — ten stan nie
zachęca nikogo, miłującego własby honor i
własną powagę, do ubierania się w mandat
poselski,

(Wszystkie wyżej podane myśli
zostały już wielokrotnie wypowie-
dziane na łamach pism  cpozycyj-
nych. Z charakteru reqrezentacji

į TA 4 AAS

instytucjom wszystkie swojewierzy-
telności wobec zagranicy Wierzy-

dle ceny, która będzie ustalona.
Cesja tych wierzytelnosci musi

być dokonana za pośrednictwem
Banku Włoch w ciągu 10 dni, licząc
od 8 b. m. :
Ustawa nakazuje ponadto wszyst-

kim obywatelom włoskim, mieszka-
jącym we Włoszech, zadeklarować
Bankowi Włoch swoje wierzytel-
ności wobec baników i przedsię-
biorstw, mających siedzibę poza
Włochami i ich posiadłościami ko-

lonjalnemi. Obywatele, banki, sto-
warzyszenia i osoby prawne, mające
obywatelstwo włoskie, zobowiązane
są zadeklarować papiery zagranicz-
ne i włoskie emitowane zagranicą,
które znajdują się w ich posiadaniu,
lub które oni zdeponowali zagrani-
cą. Deklaracje te mają być złożone
do dnia 31. XIL r. b. pod g1oźbą po-
ważnych kar.

 

 |  KRÓLEWIEC (Pat). „Lietuvos

V Aidas" 1 „Lietuvos Žinios“ donošzą,

že organa bezpieczeūstwa areszto-

wały członków tajnej organizacji

hitlerowskiej w Kownie i skonfisko-

wały wielce obciążający materjał,

| Na podstawie znalezionych materja-

telności płynne zapłacone będą we-|

Hitlerowcy na Litwie. m

 

Wizoraj w sai1 Konserwatorium
Muzycznego przy ul. Monskiej odby-
10 się wieikie zebramie * polityczne
zorganizowane przez diuoanictwo Na

rodowe,
£ebranie, jak zwykle wywoiało

wieikie' zaimteresowanie w szerokich

sterach społeczeństwa wiieńskiego.

Na sali zebrało się około GUL osób z
najrozmaitszych warstw _społecz-

mych. | ‚
"Zgromadzenie zagaił i przewodni-

czyi posei proi, dr. W, Kos.arnicki,
Reterai polityczny wygłosił prezes
Parlamentarnego Klubu Narodowego
prot, dr. Roman Kybarski ua temat:
„Gospodarstwo a prawo”,

Reierat wygłoszony przez wybit-
nego uczonego ekonomistę odzna-
czał się giębok:em, iachowem, znaw|
stwem. przedmiotu, a. równocześnie|

wypowiedziany byś w tormie popu-
larnej, to też znalazł żywy oddzwięk
wśród zebranej pablicznosci. Prze-
mówienie było kilkakrotnie przery-
wane gorącymi oklaskami.

Na wsiępie prelegent zobrazował
obecną sytuację gospodarczą w: Pol-
sce; która przedstawia się opiakanie.
len stan rzeczy nie może być wy-|
tłówiaczony wyłącznie kryzysem
światowym, Polska bowiem ze wzglę
du na swą strukturę gospodarczą, ma
(wszelkie warunki na to by kryzys nie
był tu- odczuwany. tak dodciiwie, jak
w. krajach o bardziej rozwiniętym ka
pitalizmie. [ymczasem jest w Polsce|
gorzej. Czasowa poprawa światowej:
sytuacji gospodarczej w roku 1933,
mie odbiła się ua sytuacji w Polsce.|

Stery rządzące ograniczają walkę |
z kryzysem głównie do obietnic.
Na wiosnę się obiecuje,że będzie ie-
pie) w ;iesieni, aw jesieni, że będzie
lepiej na wiosaę, Do tego już społe-
czeństwo się przyzwyczaiło. . Tym-
czasem w. roku bieżącym bezrobocie
zwiększyło się o 14,000 osób,

Poprawa _ stanu gospodarczego
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śo systemu polityki gospodarczej.
Jedną z największych bolączek go-
spodarstwa naszego jest to, że wsku
tek przerostu funkcji państwa zbyt

Otwarcie Kościoła
Oficjalnem otwarciem kościoła

O.O. Franciszkanów pol wezwa-
niem Wniebowzięcia N. M. P. za-
kończyły się wczoraj odbywające się
tam od ubiegłego czwartki. uroczy-
stości, zorganizawane pr.cz zakon
w związku z przekazaniem mu przez

państwo tej świątyni,
Końcowe uroczystości cdbyły się

nadzwyczaj uroczyście p:zy udziale
Licznego duchowieństwa 0:az władz
państwowych i samorządowych»
przybyłych na czelez pp. w:cewoje-
wodą Jankowskim i prezydentem

Maleszewskim. :
M kilka minut po wp3l do dzie-

siątej przybyt J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita. Zebrani przed kościo-
łem O. O. Franciszkanie. przybyli
goście i olbrzymie tłumy sudności
powitali Arcypasterza. Wkrótce po

W, dniu.7 b. m. odbył się w Mil-
nie 8 zrzędu zjazd członkków Związ-
ku Ociemniałych Żołnie: zy. Rzplitej
Połskiej. Przybyli nań delegaci z
wszystkich większych miast kraju.
Zjazd rozpoczęło nabożeństwo w
Ostrej Bramie, celebrowete przez

"J. E. ks. Arcybiskupa-Metropolitę,
w którem wzieli udział, oprócz de-
legatów, przedstawiciele wiadz, za-

R—— NOZNAR ZARA ож

Porozamienie trancnsko-$owieckie,
MOSKWA Pat. Ambasada fran-

cuska w Moskwie komunikuje, że
trwające od 4 b. m. rokowania
francusko-sowieckie zakończyły się;
sporządzeniem protokułu podpisa-|
nego w obecności ambasadora Fran-;
cji przez ministra handlu Marchan-
deau i komisarza handlu zagr. Ro-
zenholca. ‘

  
 

łów stwierdzono, że w lecie 33 r.
7-miu studentów: Niemców, obywa-

teli litewskich, przeszło w Prusach
Wschodnich specjalny kurs propa-
gandy hitlerowskiej. Po powrocie
|na Litwę utworzyli oni dwa niele-
galne obozy pracy уу < оыA

Zebrnie Stronnictua Narodowego.

uwarunkowana jest zmianą obecne- |

 

wiele jest osób utrzymywanych
przez państwo. W, urzędach, ban-
kach i zarządach przedsiębiorstw
państwowych, samorządowych : u-
bezpieczeń społecznych uposażenie
ze skarbu państwa łącznie z emery-
tami pobiera miljon osób. Licząc, że
każda z tych osób ma przeciętnie na
utrzymaniu jeszcze 2 osoby z rodzi-
my, można wnioskować, że aż trzy
miljony obywateli w: Polsce, czyli
dziesiąta część całej ludnosci żyje z
pieniędzy, na które się składają po-
datki i inne daniny publiczne reszty
obywateli, Jest to ciężar zbyt duży
dla biednej Polski,

Nic się nie robi dla zmiany tego
stanu rzeczy w kierunku dodatnim.
Przeciwnie państwo coraz bardziej
rozszerza swoją działalnosć w zakre
sie bezpośrednio wchodzącym do
|właściwych jego zadań. Jaskrawym
przykładem jest objęcie przez pań-
stwo największej fabryki wiókienni-
czej Scheiblera i Grohmana w Łodzi.
Fabryka ta, wskutek złej organizacji,
zbankrutowała i banki państwowe
przejęły ją za długi. Zamiast zająć
się reorganizacją zapewniającą ren-
towność, utworzono obszerny aparat
administaracyjny, w którym zasiedli
suto opłacani emerytowani pułkow-
nicy i majorowie, świeżo kreowani
na znawców przemysłu włókiennicze
go.. Przedsiębiorstwo wdalszym cią-
śu będzie przynosiło straty, które o-
płacać będą podatnicy.

Dalej prelegent podkreślił łącz-
mość gospodarki z prawem. Życie go-
spodarcze wymaga stałości stosun-
ków prawnych. U nas tego niema.
Mamy coraz to nowe ustawy podat*
kowe, a co jeszcze gorsze lo, że no-
we ustawodastwo jest często sprzecz
me z zasadami prawa cywilnego, jak
niektóre ustawy oddłużeniowe, wre-
szcie to, że ustawy są pizeważnie
tylko ramowe i w istocie dają nie-
ograniczone pełnomocnictwa admi-
stracji.

Po przemówieniu prof. Rybar-
skiego, zabrał głos w sprawach or«
ganizacyjnych prot, Komarnicki, po-

| czem zebranie zamknął,
›

 

oo. Franciszkanów.
tem wprowadzonoArcypasterza pro*
cesjonainie do kościoła. ©О godz. 10
zrana J. E. ks, Arcybickup-Metro-
polita w otoczeniu liczneżo ducho-
wieństwa rozpoczął  pontytikalną
Mszę św. Podczas Mszy O, Fran-
ciszkanin, ks. Norbert. wygłosił pię-
kne. kazanie okolicznościowe,

Msza św. sikończyła się po godz.
1i-ej. Kościół został oficjalnie
otwarty,

Po zakończeniu uroczystości O,0.
Franciszkanie wswojej siedz:bie po-
dejmowali skromnym obiadem Arcy-
pasterza, duchowieństwo : gości za-
proszonych. Przy stole wygłoszono
kilka przemówień. Między innemi
zabierał głos J. E. ks. Arcybiskup-
Metropolita, dając jeszcze rez wyraz
wielkiej radości z powodu otwarcia
świątyit Franciszkańskiej,

Vili zjazd żołnierzy ociemniałych.
równo administracyjnych jak isa-
morządowych i delegaci pokrew-
nych o:ganizacyj, :

4 Ostrej Bramy uczestnicy zjazdu
udali się pochodem na :mentarz
Rossę. Tam złożyli wieniec na gro-
bie poległych żołnierzy,

W. południe w Izbie Przeinysłowo-
Handlowej otwarto obrady zjazdu,
którym. przewodniczył gen. Żeligow-
ski, a które zaszczycili swoją obec-
nością J. E. «ks, Arcybiskup-Metro-
poliia, wicewoj. Jankowski i inni,

Sprawozdania zarządu głównego
i poszczególnych zarządów lokal-
nych, grzedłożone podc«:1s obrad»
wykazały, że Związek skupic ponad
700 członków. Działalnosz jego zaś
przejawia się przedewszystikiem w
administrowaniu hurtowniami wyro-
bów monopolowych, w niesieniu pod
różnemi postaciami pomocy samym
członkom i ich rodzinom. W: tym
celu związek organizuje ieiniska, a
wkzótce za posiadane 40) tys. zł.
przystapi do budowy własnego do-
mu kuracyjnego.

Wieczorem odbyła się alkademja,
na której przybyli delegaci złożyli
hołd ziemi Wileńskiej. Uroczystości
zakończył wspólny bankiet, wydany
w kotełu Georges'a. MAS TRUE
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HłHfejże na Ssoplice!
 

— „Czy widziałeś w „Słowie!

totogratje z rozruchów w P:adze?
— „Uwszem! i zwróciło moją u-

wagę zdjęcie, pod którem hioś napi-

sai, ze narodowcy czescy pastwią się

nad protestującymi przeczw  gwai-

tom. Nie diaiego zajęiem się tem że
ktoś się nad kim pastwi to dzuś jest

p.
r

' częstej, ale dlatego, że to „iaroduw-
cy” pastwią sia nad „protestującymi
przeciw gwaitom' przywiaszczycie-|
tami narodowych skarbów czeskich.

zmiernie słabo. | ciekawe, że są lu- gdy mowa o klęskach polskości na-
dzie, którzy miewiadomo czemu,
krzyczą na caiy świat: „jestesmy

mocarstwem, „jestesmy  potęzni 1
silni”, „rozwijamy się” 1ip. mio to —

my? Naród Foiski, czy 34 muijony
mieszkanców naszego panstwa? Na
to jakoś niema odpowiedzi,

WALKA Z NACJONALIZMEM,
W. imuę dzisieszej rzeczywisto-

ści zwaicza się polski nacjonalizm.

 

Mazurach Pruskich, dlaczego milczy
o tem, co Niemcy robią z. naszymi,
braćmi na Śląsku Opolskim 1 dlacze-
go ta „część prasy” umie na pamięć
nistorję Węgier i walk polsko-czes-
kich, a nic wiedzieć mnie chce o
zniszczeniu tysięcy Słowian pomię-
dzy Łabą i Odrą, dlaczego nie pa-

' mięta u Wrześni, o ustawie wy-
właszczeniowej 1908 r.

| Nie wytłumaczy się Polakowi,
Nie dziwię się auiorom notatki bo Doskonale! Przecież mało jest Niem- dlaczego niektórzy ludzie gotowi
wiem, że są zdecydowanymi prze- ców, Zydów, Litwinów 1 Ukraiń- byliby tworzyć polskiemi rękami

ciwnikami nacjonalizmu, aie nasuwa ców. Uni sobie rady z nami dać nie różne Wielkie Litwy czy Wielkie

mi się w związku z tem wiele re-|
tleksyj. Są bowiem iudzie, którzy |
ikażay przejaw: nacjonalizmu sktonni;

są uwazać za zbrodnię. 1 nie widzą
wcale, że ich rzekoma REZ
wosc i rzeczowosć* siuzy wrogom
narodu, do którego sami należą.

POLSKOŚĆ W DEFENZYWIE.
Polscy rolnicy i osadnicy już od

1931 roku tłumnie opuszcza,ą Mało-
polskę Wschodnią, w naszych mia-
stach żywioł żydowski coraz więcej
wpływow zagarmia w swoje ręce,
posiowie żydowscy w sejmie mówią
o podporządkowaniu polityki zagra-|
niczne; interesom narodu żydow-|

| skiego; likwidure się Związek Obro-'

.  mezmiernie

ais

- qłem tak modnych obecnie gwiazd.

ny Kresów Zachodnich, Niemcy co-
raz silniej i wyraźniej mowią o wrogowie Polski — wedłuż 1. K. £;!
łącznosci swych współbraci w Pol-
sce z germańską macierzą, w nie-|
których majątkach na Pomorzu i
Poznańskiem kształci się hitlerow-
skich agitatorow; na Śląsku kupuje
się polskie dzieci do niemieckich
szkół — to samo robią Litwini
(Wileńszczyźnie.
Majątek narodowy Polski wycień-

czony kryzysem i podatkami prze-
chodzi w obce ręce. Nasz przemysł
siedzi w cudze; kieszeni, domy w
IWainie przechodzą w ręce obce, li-
Ikwiduje się polskie wydawnictwa
we Lwowie, a na tym miejscu po- į
wstają ukraińskie.

Na każdym niemal kroku ataku-
ją nas, a my bronimy się 1 to nie-

|
{

па

 

 

| cami'* — pisał ktoś kiedys.

mogą. lrzeba im pomóc, trzeba tiu-
maczyc Volakom, że dobzze jest —

ak jest, że nie można się bronić, a
już bron boże — atakować,

Momus jest za doorze w Polscei
Nie wiemy tylko, czy jedynie tym
co mówią zargonem, czy moze i tym,
którzy kryzys spostrzęgii wiedy, gdy
ustawa  oOdiuzeniowa —przycisnęta
większą wiasnosc rolną, tym, któ-
rzy zaczęli mówić o niebezpieczeń-
stwie zydowskiem po wyaupieniu
iwje przez żydow.

Możeby nam p. Cat na to odpo-
wiedział.

DZIWNA POLITYKA.
Czesi pastwią się. nad Niemcami!

O zgrozo! Domagają się insygniów
uniwersytetu Karola. Czesi! zaklęci

naród, z którego nie możaa razem
działać na forum międzynarodowem

| wedle „Słowa”.
A Niemcy? To — niemai przyja-

ciele. „Już dawno wykazywaliśmy
konieczność porozumienia z Niem-

„Czesi
uciskają Słowaków, którym lepiej
było pod rządami węgierskiemi“ —
czytało się niedawno.

Autorowi niniejszego anrtykuiu,
który opiera to, co pisze, na dłu-
gich owserwacjach pewnycn grup
prasy—można będzie wytiumaczyć,
że „Się jeszcze nie zna” na „wielkiej
polityce”, że jest za młody” itp., ale
mie wytłumaczy się Polakowi, dla-
czego pewna część prasy milczy,!

SORAO aid

Ukrainy, ale nie chcieliby naprawdę
| Wielkiej Polski.

Są ludzie, którzy nienawidzą
! słowa „nacjonalizm', boją się go,
| alk strasznej zjawy czegos -
| rzyńskiego. Fatalne nieporozumie-
nie, łączące się 'w Poisce z cpacznem
pojmowaniem zadań i misji naszego
narodu. Ucieczka od idei narodowej
prowdzi wprost w objęcia „nierozu-
mu*, którego niestety tak dużo jest
ERnas...

1

Ren.

 

Kryzys teatru.
Wszystko ma się ku

Nic nie jest wieczne. Dwa potworne
truizmy, potwornie
Uchylmy kotar przybytku Melpome-
ny. (Niedyskretny wywiad).
Z caią pewnością możeiiy stwier-

sem strukturalnym i ideoiogicznym.
Wydaje się. iż teatr w obecnym
(swym stanie przeżywa się, a przy-
najmniej wyrodnieje. Zginął reper-
tuar, zbladła sztuka sceniczna, wy*
miera

i
aktor! A publiczność?

| Publiczność jak w prologu Fausta.
Skretymiała już ta hałastra, tanim
chlebem rzemiosła i doktryny panu-
jącej karmiona.

I tak oto jesteśmy świadkami,
]
|

W trosce o nowego czlowieka.
Nie skrystalizował się jeszcze typ

studenta polskiego, zresztą zak Oli-
cera, policjanta 1d.

Okseślenie „student niemiecki”,
„policjant rosyjski” odraz nam ma-
iowaio obraz  „bursza“, „siupajki”.

'W. ciągu szesnastu, czy powiedz-
my cziernastu lat normalicgo życia
organizmu pansiwowego nie mógł
się taiki typ uksztailiować, — to miu-
si, poza mnemu czynnikąmi, rzeźbić
czas.

Na terenie wyższej szaoły coraz
częściej spotyka się typ Karjerowi-
cza. Łwykie to miodzieniec ukiadny,

ożywiony i przede-
wszystkiem wszędzie obecity. £api-
suje się do różnych kół naukowych,
sportowych, towarzyskich, wstępuje
ao korporacji; jednak zawsze Oosiroż-
nie stara się przedtem wywiedzieć,
jakie korzysci materjalne osiągnie
czy to doraznie, czy w wiektownie
przedstawiającej się  przysziości.
<uwiaszcza przy wstępowaniu do
korporacji interesuje się taki mio-
qzieniec, jacy wpiywowi iuuzi są ti-
listrami; towarzysze korporacyjni
muie,szą tu grają rolę, chociaż ich
stan iimansowy, (czy przynależność

klasową, bierze pod rozwagę, — to
wszystko dopiero decyduje © wy-

borze danej korporacji, która ze

swej strony po. upiywie diuższego
czasu orjentuje się w wariości na-
Doytku, umiejętnie  mskującego
się i  zasianiającego się  bez-
interesownością w każuym calu,
Wiele się można nauczyc, rozima-
wiając z takim panem nu iaki bądz
temat; zawszę potraii wyiuskać z
niego ponętny owoc do skonsumo-
wania. › | lalaVaikiška

Typ ten najczęściej trafia się na

młodszych latach studjów; potem

samo życie bądź radykalnie ich

przeobraża, bądź rozgoryczonych w

cień usuwa, reszta zaś piosperuje

już w mocno uszczuplonej liczbie.

Chciałbym jednak zwrocić spe-

cjainą uwagę na tego rodzeju typ

bardzo charakterystyczny dia cza-

sów w jakich żyjemy i w trosce, że-

by właśnie on nie zaciążył na spo-
ieczeństwie umiwersyteck:«m.

Zjawisko pojawienia się karjero-
wicza w tysiącach egzemplarzy
mniej lub więcej wyraźnych odbitek
tłumaczy się niezmiernie ciekawemi

warunikami maierjalnemi, w jakich

znalazło się obecnie nasze  społe-
czestwo, gdzie każdą droża jest do-

bra i każdy środek dopuszczalny,
byleby prowadził do celu, czyli do

utrzymania się na powierzchni, a
nawet zabłyśnięcia odbiiem  świa- 

Każdy dziś może marzyć o kar:

Bac i Ek IS Ak M Aa

- lid gruzach masofskiego i komunistycznego Świata,

jerze Forda czy innego Łiitiera.
Rozpęd powojenny wciąż jeszcze

trwa, wciąż się kręci 10zpędzone
koło, chociaż już dawno motor poru-
szający je przestał pracować. Ulep-
szonej maszynie, robiącej setki kilo-
metrów na godzinę, człowiek towa-
rzyszył, apeiyty zaś jego wzrastały
jeszcze szybciej. Dziś to wszystko
musi się równie szybko zwijač i li-
krwidować, ale jalkże trudno jest zre-
zygnować z nadmiernie wyrosłych
ambicyj.

Drugą przyczyną narot:tn karje-

rowicza w .tem uniwersyteckiem
społeczeństwie, tak jeszcze młodem,
jest starsze społeczeństwo—jego ro-

dzice i wychowawcy, którzy, tkwiąc
mocno korzeniami w poglądach XIX
w., niemogąsię zniegootrząsnąći

wciąż rozumując kategoriami przed-
wojennemi namawiają swych synów,
czy córki, by tak postępowali, a nie
inaczej; aby wyzyskując zdolności,
okoliczności, znajomości i inne
„ości” budowli świetlany gmach

swojej przyszłości.
lch też w znacznej mierze jest

winą, że to smutne zjawisko staje

się dziś powszechne. Jalkzeż często

stawiają za przykład swym  pocie-
chom starszego kolegę, ktory w re-
kordowym czasie zrobił tyie a tyle,
osiągnął to a to... |

Trochę się wprawdzie czują nie-
swojo, gdy taki ideał pochwali się,
jalk to sobie ułatwił zadanie,. po-
wiedzmy, należąc do pęwaych orga-

| nizacyj i, jak to poparty przez nie,
otrzymał płatną praktykę, o którą'
,zabiegało bezskutecznie kalkudzie-
| sięciu kolegów.

Jedynym środkiem  zapobiegaw-
czym jest tu opinja społeczna, ona

| jedna radykalnie może uleczyć.
Trudność zjawia się

braku tej opinii, z w star-
szem pokoleniu, to też, pozbawieni
pomocy zgóry, musimy liczyć jedy-
nie na samych siebie.

M. R. J.

Lnm iiii TSTICIo

INAUGURACIA U WSZECHPOLAKÓW
Korzystając z pobytu w Wilnie

prot. kyoarskiego, Miuazież wszech.

polska urządza w SsODOiĘ inaugu-
rację roku pracy.

Krogram byt krótki 1 prosty.

Zrana msza w kosciele św. Jana,

wieczorem. w sali $maaeckich aka-
aemja.

Wprawdzie obeszło się bez — оТ-

kiestry wojskowej .bez wysokich

aygnuarzy we trakach i munaurach,

mumo to, — a może właśnie dzięki

temu — nastrój był mity, serdeczny

i swojski.
Słowo wstępne wygłosił pan prof.

Waciaw Komarnicki. Mówił krótko

i treściwie. Nie zamykać się w

ciasnym kręgu zainteresowań zawo-

dowych. Stać mocno na straży wy-

znawanych zasad i ideałów. „Nic

niema przykrzejszego, jak widok

młodzieży starej,  opontunistycznej,

idącej na kompromis'.
Zkolei wygłosił swójreferat prof.

Rybarski. lemat — „Przysziość go-
spodarcza Polski' — znany, bo taki

właśnie tytuł nosi jedna z ostatnich

Iksiąžek prof. Rybarskiego, ściągnął

jednak kilkuse: studentów do sali

Śniadeckich, bo osoba prelegenta — ›

który iączy w sobie głęboką uczo-

ność z niezwykłą trzežwošcią poglą-

dów jest doceniana nietyiko przez

zwolenników, ale i przez przeciwni-
ków politycznych.
Bieg myśli referenta był następu-

jący:
Życie narodu nie musi toczyć się

po jalkiejś fatalnej drodze. To samo

dotyczy strony gospodarczej tego ży-
cia.

*._ Przyszłość gąspodarcza zależyod
samego narodu Życie gospodarcze z

punktu widzenia narodowego nie
jest celem samo w sobie, iecz tylko
środkiem, wiodącym do celu.

To też bogactwo — jeden z prze-
jawów życia narodowego — jest na-
rzędziem potęgi kultury materjalnej
i duchowej. Naqiepiej spełnią swe za-
danie, gdy jest state, pewne i dobrze

| rozdzielone. A pod tym względem
nie jest w Polsce wcale „idealnie”.
Przedewszystkiem naród polski nie
jest pełnym gospodarzem w pań-
stwie polskiem To musi i to ulegnie
— gruntownej zmianie,

Przemysł, handel i wolne zawo-

dy muszą być odżydzone, rolnictwo
uniezależnione od obcego kapitału,
a Polska nie może nadal być „ziemią

obiecaną“ czyli przytułkiem dla ży-
dów całego świata.

Dziś każdy naród. idzie własną
drogą. Jeśli chodzi o stosunki pol-

skie, to podstawą ustroju  społecz-
nego muszą byč-nie lewjatany i inne
ikartele, ale ja. średnia i
drobna

 

Ciężary publiczne powinny być

mniejsze, aby mie żjadały
stwa: społecznego.

- Państwo nie powinno dążyć do
„stwarzania* dobrobytu obywate-

lom, ale powinno tylko umożliwiać

obywatelom tworzenie teżo dobro-

bytu indywidualnie.
Etatyzm, na który cierpi obecnie

 

prawdziwe. '

| dzić, że i teatr został objęty kryzy-|

"w postaci.

 

Ekonomja|
denberga, wykryta w ostatnich ty-
godniach listopada, kosztrwała Fran
cuzów około miljarda franków, a
więc pięć razy więcej, niż sprawa
Stawisky'ego. Przemyšlay p. Gol-
denberg, wyzyskując swe rasowe
zdolności hand!owe, założył szereg
towarzystw akcyjnych, za któremi
kryjąc się popełnił wiele nadużyć i
oszustw. Między innemi „nabił w
butelkę* niejednego  Crapelle'a-
przemysłowca, na 18 miljonów fran-
ków. ;

Nie dziwią nas te historje świata
wielkich finansów, ale czas wysnuć
konsekwencje.

Towarzystwa akcyjne, emitujące
akcje „na okaziciela”, są niemoral-
ną iormą gospodarczą. Bezimienna
akcja umożliwia szwindle i naduży-
cia, a winnych nie można schwytać
całemi latami. Należy zabronić za-
„kładania przedsiębiorstw, opartych
o bezimienne akcje. Społeczeństwo
musi znać ludzi odpowiedzialnych za.
wytwórczość i udzielenie kredytu.

| Według statystyki związków za-
wodewych pracowników  umysło-

GIDAS

końcowi. gdy ze sceny wieje do nas wiatr de-|
kadencki, cuchnący zgnilizną i u-

| padkiem. Po przez igraszuę błahych
| słów: (patrz komedję Hemaia, Sło-
nimskiego i całej plejady wyszcze-
kanych francuskich pisarkowl), po
przez wątpliwe akcesoria, mdłe
przyblaski mieri się

Korowód dźwięków pustych ba-
nalnych (jak dowcip Słonimskiego
czy Tuwima), wygranych na stru-
nachpożądliwości. seksualnej.

lście drobnomieszczańska pedal-
ста sztuka? A teatr?

Teatr to
arcytwór  rzemieślnictwa, szopka,
jarmark codzienny z życia małego
miasteczka. Sanctuarium szluki? Do
diabła, skąd takie pretensje? Dziś i
$0 dziś! Artysta poszedł spać, a miej-
ссе jego zajął kuglarz, bawiący ga-
wiedź z galerji i snobów z parteru.

Wielki dramat  Szeksp'rowski:
wieszczy teatr wielkich romanty-
ków polskich, (Gdzieżeś wielki mi-
strzu Słowacki?) dalej teatr Wy-

spiańskiego, Żeromskiego  Miciń-

skiego... brutainie odkomendorowa-
no do taborów, między giaty i re-
kwizyty przeszłości.

Sednem teatru prawdziwego jest
tragedja, ów najwyższy gatunek po-
ezji dramatycznej.

| | (Pewnikiem jest, że prawdziwe

tragedie zawdzięczamy tylko wiel-

kim twórcom!).
Jest rzeczą oczywistą, że zagad-

! nienie tragizmu nie da się rozwiązać

metafizyki i spekulacyj iilozo-

3 ‚ — Нсгаусь.
Twėrca więc, o niedosiaiecznem

 
'

przygotowaniu— Шогхопсгает, п

zrodzi „porządnej тафейр”. Kiož

więc teraz w Volsce ma tworzyć tra-

gedje, może Kaden, może Słonim-

ski... i

Wszystko to chłystki. Dotych-

czas istotnym dramaturgiem jest Hu-

bert Koztworowski. Po za nim giu-

sza i bezrybie (chyba, że za ryby u-

wazać będziemy takie raki.. jak

Hemar,. Kiedrzyński,, Tepa, czy; na-

wet Szaniawski). Aha... zapomniai-

|Буп o dramacie Peipera i Witkie-

wicza. Co do mnie uznaję utwory

powyższych twórców, za bardzo
cenne próby skonstruowania czegoś

nowego, innego i lepszego.

Matkiewicz, może stoi nieco wy-

żej od--Perpera mocą swego intelek-

tu—niepośledn:ego w kazdym calu.

Cóż,... kiedy publiczność, 0 ta pu-

bliczność... szmoncesy, sex appeal'e,

dreszce freudyczne, * lekkostrawne
paradoksy, szarże i bomby ikretyń-
skich iars — oto duchowa  strawa,
dla której warto dać złotego...

| Da;cie nam aktora! — cicho mó-
| wią do siebie prawdziwi wyznawcy
teatru. I oto jak manna z nieba spa-

| 4а па nas pokancerowany zbiedzo-
ny, zrzemieślniczony, kto....

„Hamlet“ na Pohulance...
Aktorze-artysto, gdzie obróciłeś

swe kroki, giniesz w mgle przeszło-
ści dziecino — grająca cudnie na

A. przecież... jak dobrze, jak

 
organizm państwowy; ы
chorobą. Państwo liczy, że wszyst-
ko zrobi samo, a obywatelom każe

wierzyć w tę zdolność, Skutek jest

taki, że państwo pakuje pieniądze w
deficytewe przedsiębiorstwa, a ini-
cjatywa prywatna słabnie. Państwo
musi być narodowe. Gospodarstwo
stanie. się narodowe przez pracę 

--dnia powszedniego 'każdego z nas. -. Młodych.

RailiksAROETPA сЭОННЕ СОАМОНЕБАЕА ASS

powstanie nowy świot — Narodowy.

Afera finansowa p. Lėvy-Gol-

 

iTпа °

jest straszną!

 

na codzień.
wych, około 30 tys. ich członków.
posiada po dwie i nawet 5 posady,

względnie pobiera emerytury i po-

siada pozatem płaune zajęcia. Jedno-
cześnie mamy w Polsce 40 tysięcy

bezrobotnych pracowników umysło-

wych, a młodzież kończąca szkoły i
uniwersytety błąka się bez zajęcia.

Kto to tak umie gromadzić posa-
dy, odbierając chleb innym? Wia-
domo! Napewno nie „endecy!“

Głośna jest dziś sprawa „zdolne-
60 akdministratora“ hr. Jakoba Po-
mockiego, miejakiego  Ro:emberga,
który okradł swego chiebodawcę,
przywłaszczając sobie miljonowe|
sumy. „Naród wybrany wydał z
siebie więcej takich zdolnych ludziių
dlatego p. Rosembergiem specjalnie;
zajmować się nie będziemy, co inne-|
go jest ważniejsze. Oto „kwesta|
administratorów”. P. Potocki umarł
już, De mortuis aut tene aut nihil.

Ale „wielcy rolnicy** mogliby sa-
mi być. swoimi administratorami.|
Praca robi bardzo dobrze na spleen;
i pozwala uniknąć takich rzeczy, jak
detraudacje administratorów.

Es-Te.

i

wzniośle... dramat Słowackiego, czy
naturalistyczny  lbsena.. aktorzy
grają jak święci... zniknęły nasze du-
sze у —

mistyczne zespolenie ze sceną...
Ot, szkoda słów...
Suponujemy kilka zdań z teorji,

gwoli pocieszenia i ukojenia zbola-
lych postaw estetycznych.

(Życie trzepnęło twardą garšcią
w pysk estety, entuzjast; tetru.,.
stąd płynie potrzeba wynurzenia je-
go- żalów i myśli...).

„Tragedja mierzy się z odwiecz-
ną zagadką bytu, rodzi się z głębo-
kiej zadumy nad ludźmi i swiatem i
utrwala te objawy życia, które
świadczą o jego powadze i moralnym
porządku świata. Ponieważ zaś za-
gadka bytu i zasadnicze problemy
moralne zawsze i wszędzie interesu-
ją człowieka, jako związane z naj-
głębszą jego istotą,

 

'* dzisiejszych

` SD UNOSES"-

la odciakų «miańieiowyn».

Kto obserwuje młodzież akade-

micką od lat siedmiu czy ośmiu

przynajmniej, temu mimowoli nasu-

wa się uwaga: jak gruntownie uleg-

ła zmianie t. zw. psychociogjąa życia

akademickiego. Kto pamięta jeszcze

czasy jubileuszu 350-lec'a USB,

kiedy to, co tylko miało „katorów-

ęk* na głowie wylegato na ulicę, by

tormować olbrzymi, gwarny i weso-

iy pochód, ten naprawdę nie chce w

studentach _ widzieć

młodszych kolegów tamtego pokole-

nia. .
A. „Czwariki akademickie”, a

„żywa gazetka”, kiedy to ściany

Ogniska rozsadził nietylko tłum stu-
dencki, ale także beztroski, wybu-

chowy humor Bohdziewiczów, Ko-

rabiewiczów, Hałaburdów 1 in.

Dziś jest inaczej. Dziś Klub

Włóczęgów, mimo  nausiiniejszych

starań, potrafi zebrać na pochód

setkę ludzi.
Dziś wieczór humoru w „Ognisku

będzie świecił pustką, jezeii w tym

czasie ktoś w sali Śniadeckich urzą-

dzi wiec o posmaku politycznym.

Właśnie o tem chciałem mówić.
Dziś jesteśmy swiadkami t. zw. roz-

politykowama młodzieży. Dawniej

'mponowały wszystkim „kawały”

popularnego kilometra, kiedy to np.

kupowano kilkadziesiąt pączków u

Sztralia, a nasiępnie kilkudziesięciu

studentów _ jadło je, siedząc na

chodniku pod cukiernia.
Dziś toby nas śmieszyio, nato-

miast dziś uważamy za zupełnie sto-

sowne, gdy studenci koiportują na

ulicach „Wielką Polskę”.
I jeżeli teraz zastanowimy się

nad tą — nietyle zmianą, ile nad

tym przewrotem w psychice akade-
miekiej, to łatwo dojdziemy do wnio.

sku, że wstrząsy na które jest wy-

stawione całe społeczeństwo, swój

wyraz najdobitniejszy znalazły w

przeoraniu dusz młodzieży.

 

ta zmiana jest korzystna?
Bezwątpienia tak.
Sv N. G.

Obrazek.
Siedzę w fryzjera. Choć jestem

klijentem za 40 gr., bawi mię rozmo- tragedja jest najwyższą sztuką,
ma znaczenie

ogólnoludzkie
i wiecznie jest młoda..."
„Teorje dramatu').

Żyjemy i chcemy znaleźć swe

miejsce... W_ rozległych prerjach
światą i sztuki, my ludzie — i,
odartej z prawdziwej filozofji Za-

brano od nas światopogląd, narzu-

cić chcą ideologję sztywną, jak pa-|
1ес... mamuta! Teatr sł:a'lał.. А

młodzi skowyczą!
Błazeński strój aktora dziś jestį

alfą i omegą w teatrze. W połama-

nym zźrzycie jazzu, pławiąc się w

blasku  „Kinkietów'  podryguje...
szminka i pozór. Sztuka, tiul O
prawdżiwej komedji kiedyś jeszcze
powiem. i

Czy...

(życzyński

Wobec tego, že coraz częściej

poruszany jest problem  specjainej

mentalności technicznej, bytoby po”

ządanem, aby miodzież wypowie”

dziata się, jalkie jej zdaniem, cechy

umysłu i charakteru winienposiadać

cziowiek, Obierający sobie ządź je-

den z zawodów technicznych, bądź|

przygotowujący się do innych zawo-

dów w uniwersytecie,

Nie chcę wchodzić tu w dziedzi-

nę psychotechniki zostawiam to na-

ukowym badaniom, chod.i tylko o

zwyłkią obserwację umysiów i chą-
rakterów młodzieży przez nią samą

na terenie Kół Naukowych i róż-

nych  organizacyj akademickich,

chodzi o pewne rozróżnienie tych

typów, spotykanych przecież w jed-

nej i tej samej szkole. Podobno spe-

cyficzne cechy mentalności technicz

nej przewijają się właśnie w  orga-

nizacjiżycia akademickiego „wta-

dzie i surowym porządku, u pewnej

racjonalizacji życia akademickiego,

w. organizacji, dyscyplinie" —

twierdzi kol. My Bem w. „Kronice

Akademickiej" na łamach „Kurjera
Warszawskiego” z d. 27.X1. Wydaje
nam się, że te talk cenne wiaściwo-
ści są tylko w pewnej części wro-
dzone. W dużej mierze zawdzięczać
je należy może właśnie studjom tec

‘ Musimy-zerwać ż obecnym. cha-
|ralkterem państwa urzędniczego:
Aspiracją młodzieży nie powinien
być t. zw. spokojny kowalek chleba
w stanie urzędniczym. Młode poko-

ienie musi być zdobywcze, nie li-
czyć na subwencje i pomoc.

Zebranie zakończono w podnio-

słym nastroju odśpiewaniem Hymn  «w Polsce typ ,,konstrukktora: społ:

wą, opowiadając © pogodzie i o swo-

ich niedolach. Między innemi opo-
wiada historję, która jest godną po-

wtórzenia.
„Mówiłem swoje; służącej

powiada fryzjer — „Marysiu, za du-
żo zołuierzy u ciebie bywa. Uważaj,

żebyś nie płakała!
— „0! — Wal“ powiada Mary-

sia — teraz wą takie poradnie, że i

bać się nie trzebal Podobno sam

rząd 0 to dba, żeby dziewczyny

| dzieciów nie mieli".
Ciekawa histona! Gdy się po”

równa sposób myślenia tej prostej
dziewczyny z uchwałami Kongresu
Reformy seksualnej w Krakowie,

to nie pozostaje nic innego, jak
winszowač p.p. „reiormatorom“ za-
służ na polu... prostytucjiw >

ot.

ad a ii iii iii

Wyrabiajmy typ konstiunto:ów SpołeCenyCh
nicznym. I tu zgadzamy się z kolegą
M. Y. bemem, że nauki techniczne
wyrabiają specjalne metody  myśle-
nia, które znajdują swoje odbicie w
dziaialiności spoiecznej siudentów.

Nie brak jeanak i uniwersytecie
ludzi, umiejących układać piany
Nie ulega kwestji, że życie samo-

pomocne ma dia przyszłych inżynie-
rów-wielkie znaczenie, ja dla
przyszłych kierowników 1 organiza-
torow epołecznego życia robotni-
ków, niemniejsze jednak znaczenie
ma ono i dla studentów uniwersyte-
+u dła których również musi być
kuźnią charakterów i szkoią wyro-
bienia społeczno-obywate!skiego.

Czyż bowiem tylko inżynierowie
będą organizowali życie 1 brali na
siebie odpowiedzialność kierowni”
ka, lub przywódcy w  najszerszem
tego słowa znaczeniu? Czy praca
nauczyciela 'w szkole, do której
przygotowuje uniwersyteł, nie jest
również oparta o momenty  zbioro-

tak wości? Czy te same cechy, które są
potrzebne  inżynierowi — kierowni-
kowi robót, nie muszą charakteryzo-
wać lekarza — dyrektora szpitala,
lub urzędrika, obowiązanego zorga-
nizować pracę i ułożyć warunki
wspėldziaiania z kolegami? Jeżeli
zespół cech, które potrzebne są in-
teligentowi, obowiązanemu organi-
zować życie i wnosić w nie pozytyw
ne wartości, najczęściej spotyka się
wśród umysłów technicznych, to
musimy wyszukiwać ich wśród: nas,
w naszem środowisku. akademic-
kiem'i powierzać im odpowiedzialne
prace w naszych organizacjach.

Wydaje mi się,że i uniwersytet
bardzo pożądany

łecz-
nego. Iwari-  



 

Jesieśmy pod wrażeniem. walne-
go nadzwyczajnego zebrania. bokse-
rów. wileńskich, które zwołane było
ubiegłej soboty.

yprawy poruszane na ten zebra-
niu, w związku z kłopotami bakse-
rów, łączą się bezpośrednio z caio-
kształtem życia sportowego; omów-
my przeto szczegółowo kwestję, któ
ra stad: się zagadnieniem ogólnem.

Bokserzy wieńscy: wystąpi.prze-
ciwko lekceważeniu Wilna. przez
związki centralne. !

Los tak chciał, że issia. padła
akurat na związek bokserski, że
śraaat wybuchł wśród pięściarzy.
któzy bynajmniej nie przestraszyli
się eksplozją, a postanowili przepro-
wadzić retormę stosunków.

Na zebranie przyjechał delegat
Polskiego Związku  Bokserskiego,
który chciał spełnić rolę medjatora,
ale z chwilą zgłoszenia szeregu
wniosików i rezolucyj, delegat P.Z.b.
zacząt zmieniac linję postępowania.

Žebranie zgromadziio około 30
przedstawicieli sportu.  konierencja
zaszczycona została obecnością de-
legata Polskiego Komitętu Olimpij-
skuego, mgr. Cz. Mierzejewskiego.

Kością niezgody był mylny sto-
sunek centrali do Wilna. Zarząd
główny stawał zawsze.na stanowi-
sku iormalnem, mając na celu ścią-
śame jedynie skiadek  członkow-

Nu oburzeniu zgromadzonych p.
deiegat P. £. b, na wstępie wyraźnie
powmedziai, že P. Z. B. na Wulnie
spevjaime nie zaležy, bo (Wilno jest
najbiedniejszem i najsłabszem: okrę-
śiem sportowem, że.P. Z. b. ma da-
leko wazniejsze cele jak przygoto:
wywanie zawodników: do oumpjądy,
aie me zaymowanie się Walnem..

Szydło wylazio z wowsa, Więc
Wiino ma tylko biernie przysłuchi-.
wačtemu,co się dziejew Poznaniu,
Ma:szawe į Krakowie, ale wiasne-:
$o zycia sportowego prowadzić nie
moze.

Deiegat powiedział na zebraniu,
ze składka, togrunt'iżedoWilna
nie mogą przyyezdżać druzyny za-

miejscowe, bo Waino daleko leży od
„sercą sportowego” Polski.

Tak. rzeczywiście Wilno "leży
dośc daleko, aie czyż dlatego P.Z.B.
misi zapomunac o kresach/

Hostawienie sprawy byio szczere

1 jasne.
Delegat P. Z. B. wyjął z teki nu-

mier „Dziennika .Wilenskiego!, w
którym drukowaliśmy- w uoiegiym
tygodmu artykuł pod tytułem: „Przed
batzują bokserską. Artykuł ten nie
podobał się Zarządowi Gt*wnemu w
Poznaniu. Natomiast krytyka autora
artykuiu spotkała się z oburzeniem
zebranych. Wyrażono podziękowa-
nie prosie, że porusza ona bolączki
spoatowe Wilna, dążąc. konsek-|.
wentnie do. polepszenia sytuacji;

Po wygłoszonym reieracie o sto-
sunaąci,sportowych w Wunie, zmie
miła się odrazu sytuacja, Delegat
P. £. B. „zmiękł”. Zacząłsię tłuma-.
czyć:i obiecywać, że P. Z. b, postara
się o przyjście z pomocą.

Na zakończenie zebrania przez
aklamację przyjęto następującą re-.
zolucję:

„Zebranie informacyjne O. Z. B.
zwołane 8.XII 1934 r. postanowiło
prosiė:

1) Umorzyć wszystkie zaległe
składki członkowskie klubow wileń-
skich, gdyż uiszczenie ich wobec ka-
tastrotalnego stanu nie będą urze-
czywisinione, a tylko przeszkadzają

na sezon 1935 roku trenera p. Miry-
nowskiego.

DZIERNIK MILARSKI

8) Zebrani żywią nadzieję, iż

P. Z, B., które. zostanie. ścisle poin-

SPORT WILEŃSKI WAL
prawa:

futaj zawodnicy sami. nic nie

3) Przysyłać stale do Wilna po tormowane przez delegata p. Cynkę, zrobią. Zawodnikom trzeba pomóc,

kilku czołowych zawodników
imprezy propagandowe. . wi dalszy ciąś pracy, zapewniając

na wejdzie w położenie Wilna i umożli- a pomóc mogą entuzjasci sportu,
których niestety jest w: Wilnie bar-

4) Ustosunkować się przychylnie egzustencję Wil. Okr. Zw. Bokser- dzomało,. a mało jest dlatego, że
do związku okręgowego w Wilnie, skiego, który ze swej strony uczyni Wino jest zdane na łaskę i niełaskę

nawiązując ścisły kontakt sportowy. wszystko by praca ta nareszcie za- lost

3) Udzielić subwencji 500 zł. na
pokrycie częściowo długu 978 zł.

częią: wydawać cenne owoce.

| Delegat P. Z. B. przyrzekł, że
| Samodzielne borykani: się z
'rudnościami nie przyniesie nam

6) Zebranie informacyjne wyraża wszystko się zmieni i zaczął już za- rozwiązania sprawy.
. chęc prowadzenia pracy sportowej
| na terenie
: 4) Wilno . ma. na celu realizację
planów. propagandowych, prowadząc

iralstacje z zagranicą (Łotwa i

poziom. pięściarski na. Kresach.

Warszawa  zlekceważyia sport
wileński, przysyłając do. M. /na mažo
zauyca ZawognikOw.

Loprawdy trzeba byś wielkim
specem'wboksie, by wiedzieć, że

Wrzosek, to mistrz, jakich. mało, że
Kułsziejn, czy Fabisiak, względnie

Waymanio bokserzy, którzy równa-

ją się klasie Kajnara,. Chm ciewskie-

śo, Koiholtza. czy chociażby pozio-
mowi walki Pilnika.

'W. Walnie na deskach ringu wal-
czy; t:zeci garnitur. Warszawy, a
biocąc ściśle to byla to osłabiona

klubów, reprezentacja Poionii, a

potęgą w: sporcie boksersAim..
Nawet. taki Polus, k:ory miał

kiedys mistrzostwo Polski nie poka-

zał absolutnie nic ciekawego, ba-

wiąc się przeż trzy rundy z bezna-

dziejnie siabym, aię nadzwyczaj .am-

bitnym ozczypiorkiem...
(jo samo da się powieczieć na-

wet o mustrzu „Warszawy Ożarku,

go uderzenia. Walka jego z Wojtkie-
wiczem, chociaż. byla piękitą, jednak

nie można.o niej mówić : zachwy-
tem, gdyż Ożarek był stren.owany na

ringu i niepotraiii mieć ir.cjatywy,

a nawet chwilami. ustępował Woj-

tkaewiczowi.

412.
Jeżeli chodzi.o szczerość, to nikt

chyba, idąc na mecz, nie liczył, że

Wuno wygra, było. to wszystkim

jasne, ale publiczność chc:sła zoba-
czyć piękno walki bokserskiej, 

(walnie. dobrych zawodnii.ów.
Niestety przez dwie godziny

oglądaia bokserów, któs:y więcej
już chyba do. Wilna w podobnym
składzie nie pokażą się.

jeżeli przysyła się drvżynę do

Wilna, to trzeva przysyłać drużynę
silną.. V. Z. B. powinien tsiaj zrozu-

mieć, że jedną « zasad. doDie] propa”
gandy zest tair prowadzona walka,
Stojąca na wysokim pozimie spor-
towym. Mniejsze o wygrane, chodzi
o styl, piękno, o emocje 74 Lowe.
Swończmy jednak z tyn: tematem,

a miejmy nadzieję, że więcej po-
dobne. wypadki lekceważenia nie
powtórzą się..

Przejdźmy do sali, do rivgu i do
zawodów.

Przy kasach tłok trudny do opi-
sania, lżoks rozpoczyna się już w ho-
lu teatru ludowego. Częsć publicz-
ności rezygnuję z tej przyiemności.
Nairzekań jest moc, a. przeto szkoda,

ĮY

 w prowadzeni udalszej pracy.
4) Spowodować zaangażowanie

 

że policja nie delegowała swych

Z WARSZAWY DO SZANGHAJU
Znana w szerokich słerach towa-, dnikami snuje się tłum wy.ieczek zi przepełniona.

<zyskich Wilna sportsmenka, a obec|prowincji, Gdzie szukać Berlina? — p
nie tež i dziennikanka, p. lialina Ko-|,Nad. Wannsee....
rolcówna - Bujakowska, wyruszyła
w dn. 23 sierpia, wraz ze swym mę-
żem. na: motocyklu w dalesą podróż:
Warszawa — Szanghaj.
Wóz z koszyczkiem, a w nim

drobny „balast” dziennikaiski pędzi
szybko naprzód do celu podróży po*
= Niemcy, „Czechy, Jugosławię i

arję i dalej.
Ż drogi p. H. Korolcówna nadsyła

daredakcji „Šwiata“„osiaga pod
róży, pisane żywo i barwnie. Proste-
mi słowy, krótkiemi zdamami p. Ko-
rolcówna-Bujaxowska malwe- przed

a drogi, którą już
przeb „ dającbezpośredn10 odczu-

cie piękna przyrody, jakie oglada,
miast i miasteczek, zabytkow histo-
jrycznych, kultury i t. p.

Z punktu granicznego Gorzycko,
wśród pejżaży wsi różniącychsięod
Poznańskiego jedynie germańskim
porządkiem, szosami ze„ szerokiemi
światłem, regulującym ruch — dzien |
nikarka dojeżdża.do Berlina.
— Do Berlinawjeżdżamy:wieczo

rem. Masa świateł, Poczwórny sze-
reg pędzących maszyn. Pod kołami
wyślizgany asfalt, przezroczystyjak
woda — jezdnia robi wrażenie:szkla-
nej... Sztandary ze swastyką, oddzia:
ły Loże

| niedzielę Berlin wymarł.
Gdzieś niezliczone szeregi sa-
mochodów, w jezdnia. Tylko cho'

Tam też udają się podróżni.
— Jak okiem sięgnąć. roziskrzo-

ne słoncem jezioro, usiane niezliczo-
ną ilością żagli. U stóp naszych ta-
masami schodzi do plaży gmach ką-
pieliska, załany różnobarwnym tłu-

Idealnyy porządek i legitymacja
prasowa udostępnia p  Korolec-
.Bujakowskiej zwiedzenie zlaży. Na-
wał atrakcyj jest. oszałamiający.
Przez mikrofon mówią, śpiewają sła
wy teatrów, odbywają się mecze
pokserskie, konkursy -elzgancjiko-
stjumów kąpielowych, balet dziecię-
cy, szereg reklam i t. p, O:brzymi za-
kład kąpielowy posiada .10,000 ka-
„bin a plażajestobliczonana 70.000
į Na parterze szeregi sklepow, zakła-
dy fryzjerskie, fotograficzne i t. p.,
„kabiny masażu, stacje Czerwonego
Krzyża ze. stałym personelem lekar-
skim;

ł Napra zamknięt
dlainwalidów: wojennych

a plaża
1 kalek, —

na lewoogródek:dziecięcy.
kawiarni, obliczonej na 2,000

osób, ceny o połowę niższe, "niżw
„Berlinie —.dla:uprz: ienia ma-
som: Komunikacja z imembezpo
średino kolejką elektryczną: lub
metro -— trwa 25 minut.

„ Kierownik plaży, u którego dzien
nikarka zasięga informacyj, twierdzi,
żetokomrpiefisko"jest już za małe dla

„ Estonjaj, by w ten sposób podnieść.

dokooptowanymi bokserami innych.

wiemy, że kolonia nie jest przecież|

któcy nie miał an; jedneg? porządne,

Fowie może toś, że jaki był:
skład.Warszawy, taku był, w takt po-'
zostanie taktem, że Wilno regio:

chciała choć raz podziwiać u siebie|

pewniać, że Zarząd Główny P. Z. B.

rozwiązać okręg i,

Tyle o bokserach. A teraz po-
mówmy o sporcie wogóle.

Najwyższy przecież już czas, by
Wino zaczęło zdobywać.większe

stodole. Na ringa ukazują ::ę bokse-

(rzy. Krzemawią pik, iwo U'zycki, a

poiem Wuino komprom:tuje się O-
śrzykiem. Lzy doprawdy irudno jest

nauczyć się krzyczeć na komendę?
Urugą skanaauczną ' szvawą jest

brak koszuiek dla zawoda:kow Wi- |

lenskich. lak 'wyszdo, że wszyscy.|

musieli walczyć w jednej i te, samej
mokrej, opiamionej kiwią. ikoszuice.

Jeżeli już tak szczegół wo pisze-

my o zawodnikach, to sów kilka

powiedzieć trzeba o p. sędzim. PZB.

przystało do nas'z biategosioku p.

Notsalkowskiego, który <wikowicie

dostosowat się do pozioma walki!
Nowalkowski popełni sze.eg błę-
dów, a co gorsza, ulegał w: bliczno-
ści. Jaxiś pan z loży krzyknał, że nie
można fotograłować zawrdników i
sędzia stanąt na baczność, «. fotograf
sportowy musiai wycotać się z riugu.
Mnsejsza jednak o totogra:a ale oto
ten nieznajomy pan z loży honoro-
wej krzyknął, że nie możn, walczyć

bez bandaży i sędzia ringowy kazał
jowinąć ręce Wajikiewicza taśmą.

Cóż to jest za porządck? Wy-

i
į{

iad

Bokserzy Warszawy po zwycię-
„stwie w Wilnie 12:4 pojechali do,
 
zaledwie 9:7.

+. Wynik ten mówi, że Białystok
mało ustępował Warszawie, zdoby-
wając aż 7 punktów, wówczas gdy

'

Wi Katowicach zostai zorganizo-
wany turniej piłkarski z udziałem

S. C. Bayern z Monachium.
Pierwsze miejsce w turnieju zdo-

Wczoraj zostai zakończcry obóz
treningowy hokeistów. N- zakoń-
czenie abozu odbył się me: a

Cóż, przegraliśmy jeszcze jeden
mecz piłkarski, Wilno jes. uż prze-

w każdym bądź razie liczyliśmy w
tym roku więcej miż w mych la-
tach, że dostaniemy się d» Ligi.

Sam wynik sportowy rie decy-
duje o kształtowaniu sę opinii,
która kieruje się przeważnie zawsze
wrażeniami bezpośrednio «dniesio-
nemi z imprez sportowyc'

Te właśnie wrażenia wypadają

Berlina i na przyszły rok ma być roz
szerzone, ale i to nie pomcże, plaża,
(podług jego zdania, będzie zawsze

Z Berlina nasza wilnianka po-
przez Liebenwerde, Drezno dojeżdża
do Czech.
— Przed nam: Czechy — białe,

błękitne, cynobrowe, pomarańczo-
we, pomazane jaic paleta malarza.
Domy, domki, kościoły, nawet świąt-
ki przydrożne malowane kilku ja-
skrawemi barwami. Architektura
współczesna *— tandetna. seryjną
współczesnością, Domek w formie
pudełeczka, pomalowany ma błękit-
no, czerwony dach, pomarańczowe
okiennice, żabio-zielone dązwi w ru-
dym otoku. Most cynobrowy. Słupy
przydrożne białe w  szalirowych
ikapturkach. Dziw, że droga nie ma-
iowana  —tyłko jedna biała kresa
środkiem jezdni,

Po parogodzinnyni deszczu,
ry podróżnych łapie w: drodze,
zeżdżają przemoknięci do: Pragi.
— Aatyczna wspainała Praga, spo-

wita w opalizujący słońcem welon
„ mgły... Mosty, bajka rzeźbiona w pia
„skowcu lub kuta w żelazie... Uliczki
,wązkie kręte, łamane dachy, kościo
|ły, pałace, dziedzińce sklepione, wi-
rydarze klasztorme, bogactwo i nę-

 
któ-
do-

dza, stłoczone bezpłatnie w jedną nie'
e: w swem: pięknie całość...

ure legendy średniowiecza przy-
, wiązane do każdego załamania. mu-
| т

Noc zastaje podróżnych w polu.
i Chłód, zmęczefnie, kąpiel w strumy-|

S. C. Bayern pokonał Garbarnię 3

Rozwiązano obóz hokejowy w Katowicach.

Pogrzebano nadzieje piłkarskie.

cież przyzwyczajone do porażek, ale,

Wino powinno „robić ruch-w in-

Kresów wspólnie z P.Z,B. nie dopuści nigdy do tego by miano ieresie', a wówczas i wyniki, będą
! lepsze i imprez będzie więcey i liczyć
się z nami zaczną.

| Sobotnie zebranie bekserów było
„akśdyty hasłem rzuconem do walki
o lepsze jutro. '

jakby w Wilnie nikt |
nie wiedział o przepisach  obowią-|
zujących. Jak sobie przypominamy,
w reguiaminie nie jest zarnaczone,
że bokser musi walczyć w banda-|
żach. Zależy to tylko od dcbrej wolał
zawodnika, a zachowywan:«. 6ię sę-
dziego na ringu było rażące.

Wilno powinno ostro wystąpić|
przeciwko podobnym metedem.

| Na ringu zostają dwai p.ęściarze
j wagi muszej.

Sandler (Wilno) walczy z Kry-
siakiem. Sandier ma lepszą postawę.|
Walczy piękniej i skuteczna ej. Ciosy
jego dochodzą Krysiaka, %tóry za-
czyna tracić się, a w ostasr.iej run-

| dziż był moment, że Sand'c' mógiby
nawet wygrać przez K. O Zwycię-
*stwo na punkty Sandlera jest bardzo
cenie, |

W. drugiej walce wagi muszej Ba-'|

giński z Walna miał nadwagę (1 klg.),

Warszawa zdobyła więc 2 pkt. wal-

kowerem, a w walce towarzyskiej
Bagiński zremisował z be-1.adziejnie |

słavym Rutsztejnem, który powinien
był pokonać na dobry ła- słabego
obecnie'Bagińskiego.

 

 
Wirszawa==Biatystojk 3:0. |

]Wilno zdobyło tyiko 4 pi.
Zapewne w Białymstoku p. No-,

Białegostoku, gdzie wygrali wczoraj wicki z Wilna lepiej sędziował w Wilnie odbyć się pierwszy mecz eli-

(ringu, niż p. Nowakowski zBialego- |

stoku w Wilnie, a i zawodurcy bia-

iostoccy byli chyba tež lepsi od wi-
| leńskich. i

była właśnie S. C. Bayera. bijąc w
tinale Garbarnię 3:0, a Ruch, wal-

| cząc o trzecie miejsce, poxonał Cra-
cgovię również 3:0. -

Pierwsze poważniejsze mecze od-
będą się zapewne dopiero w czasie
lswiąt B. Narodzenia.

mówić, Śląsk był drużyną lepszą ij
zastużył na zwycięstwo ni-lylko 2:0,!
ale jakieś 4:0, albo. i więczj.

Przecież drużyna waileńska nie
śstniała prawie zupełnie ua boisku
w: oierwszej, połowie gry.

W; lej poiowie Sląsk w t minucie
gry zdobył przez Gotta vrowadze-|
nie. Wynik 1:0 trwał do +rzerwy.

Przecież wtakiejsamej sytuacji
jak pięściarze znajdują się: lekiko-
atlele, piłkarze, tenisiści « +-ioślarze,
hokeiści i narciarze.

Lekceważą nas, bo r:zyslanie

talkiej np. reprezentacji Warszawy
bez czołowych zawodnik.w, czyż

nie jest lekceważeniem.
Fiłkarze też są narażan: na naj-/

rozmantsze szykany. Lekkoatletom

dzicie się krzywda, że 'e wyzna-

czare są do Wilna więk.”e zawody

sportowe, wioślarze mają F'opot, że
jalk w Trokach odbywają się regaty,
to w tym daniu akurat są mne też
poważne imprezy, a o tenisistach

wogóle już nie warto mówic.
Wniosek jest taki, że Wilno nie

 

W: koguciej Krasnopiorow z Wil-

3

zasłużyło na względy par w, zasia-

dających w zarządach związków

anstwowych. '

7 Warto więc mioże by za przykła-

dem agresywnych” bokserów po:

szły i inne gałęzie sportu, a wspól-
nemi siłami uda się może +7ilnianom

wybić się na czoło.
Mosnotonność nietylko męczy

człowieka, ale miszczy również
wszelkie wysiłki sportowe, mono-
tonność jest wrogiem spo tu, a mo-

notonność będzie do tej chwili, w
której nie nastąpi porozumienie i
zrozumienie potrzeb okręgów pro-
wincjonalnych,

Jarwan.
——

\М а г 5 # а уу аа — МУ йп о 12: .
Wehodzimy do sali. Zinino jak w gląda to tak, W lekkiej, jak było 44 przewi-

na sprawił miią miespodzia:ikę, wal- dzeniawygrał Fabisiak z Warszawy,
cząc. z Weymanem. Krasropiorow, zwyciężając Talkę. Wilnianip ma

| to wadzieja bol:serska Wi'na. Lękam dużo szczerych chęci, ale maio tego,

się tylko, żeby nie zmanie ował się by zwyciężać, Talko wal>zył słabo,
te nmłody chłopak. Walka w pierw- a występ jego wypadł słab dlatego,
szej rundzie rozpoczęła się па dy- że źle rozłożył swe siły. W. pierwszej
stans, z lekką przewagą winianina.! rundzie dał on z siebie wszysiko, za-
Krasnopiorow walczył ź!2 taktycz-! pominając, że walczyć trzeba będzie
nie, musiał on dążyć do zwarcia, bo! jeszcze przez 6 minut w 2 cstatnich
przeciwnik mając dłuższe :ęce nie |
dopuszczał go do głosu.

W. drugiej rundzie K-ssnopiorow;
zmienia taktykę, mając wyrazną
przewagę. Trzecia runda ,est bardza
ciekawa. Sędziowie ogłaszają wyn:k
remisowy. Publiczność głusmo „u »-
tesiuje. Sala trzęsie się z «turześia
Krasnopiorow zasłużył *. zwyci,
stwo —- sędziowie wyraźn:'e skrzyw-
dzili naszego zawodnika.
W piórkowej Polus z Warszawy

waiczyi ze Szczypiorkiem . który
dzięki nadzwyczajnej ambxj. potra-
fił przetrwać trzy rundy. Walka była
mafo c'ekawa. Polus jest obecnie w
beznadziejnie słabej formie. Jest on
cieriem samego siebie z przed kilku
lat.

Ognisko 16 grudnia
Walczy z WarSzawians*q.

W; niedzielę, 16 grudua ma w

minacyjny o mistrzostwo kolski w

holkeju.

Na lodzie Ognisko ma spotkać
Się z Wawszawianką, która w roku

ubiegłym sromoinie prześsuła, wal-
cząc'z Ugniskiem.

Mecz ten ma być początkiem

szeregu walk o zaszczytny tytuł mi-
strza Kolski.

Sam system prowadzer:a i TOZ-

losowywaaia mistrzostw budzi po-
ważne. zastrzeżenia.

Całe szczęście, że giatze nasi
trenowali przez diuższy czas w sali,
a teraz mogą już trenowac na lodzie.

SARASEDIT BIADOLCE R X)

streelić sobie jeszcze jeda, oramkę,
ustałając wymik 2:0. na korzyść

Śląska.

Nie piszę kto grał lepiej, a kto
gorzej, bo i poco to robić. ?

«Ligą trzeba się pożegrać, Wej-

dzie do niej zapewne Śląsk, który

ma obecnie 5 pkt., a Naprzód tylko
3 pkt. Drużyny te wałczyć będą

16 b. mi, w Lipmach. 
Po zmianie stron obraz nieco się;

zmienił, Wilnianie zaczę.wykazy-,
wać inicjatywę, ale bram'i nie zdo-

na niekorzyść Wilna. Co tam dużo|byl a wręcz przeciwnie, pozwolili! Sport. k 133
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ku i śniadanie zgotowane na maszyn
ce.

Wiedeń spotyka deszczem. —
Jezdnia nie do opisania. Pierścień
Ringu i ulice zewnętrzne przypomi-
nają posadzkę kościoła Św. Marka w

'enecji.
Z Wiednia droga prowadzi przez

chmurny Semmering. — Góry pa-
chną już pierwszym śniegiem. Oło-
wiane chmury ścielą się na poziomie
szosy,  nieporównanej w poezji
swych serpentyn, a w doie pieni się
wezbrany Mur.

Nocieg w Gratzu, starem mia-
steczku o zamkach otoczonych mu-
rem i — granica.

Jugosławia. — Wi Masitor pa-

Na meczu sędziował p Sznajder.

Pubiiczności bardzo mało, bo tylko

200 osób.

bi tak niesamowity hałas, że żadna z
wielkich stolic mu nie dorówna, Na

głównej ulicy, na przestrzeni kilku-

set metiów, kręci się sto maszyn о-

głuszających się wzajemnie sygna-

łami.
Co krok kawiarnia, sklepy. peł-

ne, sztuki ludowe, błyskotek, słody-

czy. Miasto się mieni od mundurów

śwardi i różnobarwnych strojów lu-

dowych.
— Belgrad współczesny nie ma

zbyt wiele zabytków i osobliwości,
Słoneczne miasto leży na pochyłości
wzgórza nad brzegiem Sawy:

górę miasta idzie jedna szeroka uli-

ca, tam w ciągu jednego tygodnia

wywłaszczono wszystkich właścicie-

rundach.
W półśredniej Janczak z War-

szawy wypunktowai  Maiiukowa,

któsy. nie miał am jednego skutecz-

nego ciosu.. Obiecujący ten zawod-

nik jest widać bez treningu  Matiu-

kow powinien być więce* :.gresyw-

nym. Uderzenia muszą być szybsze i

celniejsze. Stać i patrzeć każdy pa-

traii. Matiukow ustęporwa: bardzo

nieznacznie Janczakowi, ntóry wy-

grał małą różnicą punktów. Publicz-

ności wydawało się nawe' że Ma-

liukow powinien był jeże. nie wy-

grać, to przynajmniej zremisować,

W. drugiem spotkaniu wagi pół-

średniej Wrzosck z Warszawy poko-

nai na punkty Czyża. Waika rozpo-

częża się chaotycznie. Wszosęk jest

o głowę wyższy, ale nie pokazuje nic

osobliwego. Czyż, chociaż jest pięk-

nie zbudowany, to. jednak walczy

gorzej od: Wrzoska. Ostatecznie zwy

cięża Wrzosek. :

W, ostatniej walce dnia w wadze

średnie; rozegrała się najciekawsza

walka, przynajriniej zapowiadała. się

najciekawiej.. .Wiojtkiewic” bił się z

misiczem Warszawy | 'żarkiem

Obaź rośli chłopcy. Obaj 'ękają się

jeden drugiego. Obaj wiedzą, że

zwyciężyć i przegrać moz 1a jednym

przypadkowym ciosem. Na ringu

statystuje więc dwuch bokserów.

Taniec trwał równo 9 minuł,dzielo-

aych na trzy raty stopere:a komisji

sędziowskiej.

Może Wojtsiewicz był lepszym?

A może to tylko patrjotyzm lokalny,

któremu ulegamy, mówiąc, że sę-

dziowie skrzywdzili ulubieńca pub-
liczności wileńskiej. :

Mecz kończy się więc osłatecznie

sukcesem Warszawy 12:4, a delacto
wynik powinien był brzmieć 10:6,

ale cóż — sędziowie... 3

W: 1ingu sędziował Nswakowski,

a punkty obliczali Hołownia i Pa-

sturczak. '

Organizacja słaba, ae nie bez

winy jest tutaj publiczność, która

chce punktualnie o godz. 12 w ilości

tysiąca osób dostać się na salę.

W Ameryce publicznosc na me-
cze czeka nieraz w krzestach po kil-

kanaście godzin. Porządek jest
idealny,

Jorwan.

—

naju, by iść aż do Nisu wzdiuž Mora-
wy. Póla kukurydzy, winnice, biały
pył drogi, wsie rozległe, a na widno-

kręgu góry...
tygzotyzm Bałkanów porywa po*

dróżnych.
*'*— Ruda, jak z miedzi szosa i po*

szarpane góry, pokryte nie lasem, 4
zagajnikiem dębowym. Wyrwy prze-
paście, piramidy, urwiste zbocza...
Wązka kamienista droga wije się z
bezprzykładną fantazją. Wspina się
wprost w. niebo, to znów spada kar-
kołomnym zjazdem lub wirażem...

W| „Wspinamy się coraz wyżej; jak о-
kiem sięgnąć martwe skały pokryte

szarym mchem Góry z rudych zmie-

niają się w szaro-błękitne. Niesamo-  chnie już wschodem. Trzy dni bez-
ustannogo deszczu i brnięcie w b!

jest udziałem podróżnych.

zimno, hotel „raczej dom publiczny”,
plugawe korytarze, pełne żołnierzy:

Sid.
Posileni i ogrzani podróżni znów

toną w bagnie. Do Belgradu jeszcze
40 klm., gdy braknie benzyny. Cze-
kanie zbawienia, posiłek u chłopów,
popychanie wehikułu czworgiem mło
„dych rąk przez pięć kilometrów,
wreszcie auto serbskie bierze moto-

| cykl na linkę — podróżni dobijają do
Zemon, przedmieścia Belgradu...

Wreszcie są w Belgradzie. W. po-
selstwie doznają nader sercecznego

Teraz droga wiedzie do Wiednia.|przyjęcia, załatwiają formalności i, kłe i nieprawd
wpadają w wir małej stolscy.
— Tomiastochcebyć duże i ro- 

li, zburzono domy i długim szeregiem

postawiono gmachy ministerstw, po-
wite wrażenia jazdy na księżyc”.
Przełęcz wśród gór — gramica zam-

cie po żyznej, słowiańskiej ziemi — selstw i urzędów. To było kilka lat knięta. —

Ožarkiem. |

Waraždin, nocleg w Virovitive—| pozostał stary konak i jako wspom-

Obiad w Osjaku, następny nocleś w: Dunajem. A
| Dalsza droga do granicy bułgar-

' szlakiem handlowym wzdłuż Dunaju

Sofja podróżnych nie zachwyca.
' —. Brudno i-żółto... wrażenie małego

nienie prawie trzywiekowej niewoli prowincjonalnego miasta rosyjskie-

tureckiej sterczą mury twierdzy nad go. Wschodnim zwyczajem.oszukują
| cudzoziemców. Bułgarja kolorowa i
| egzotyczna jest na drodze, w polu, w

skiej prowadzi starym bizantyńskim górach i w małych miasteczkach.
\ Z Sofji droża prowadzi podróż*

u Morawy. | nych w góry — w krainę romantycz-

|  — Przed nami Serbja roztacza nej starej Bułgarii, gdzie każda wio-
pełnię swego jesiennego uroku,Te- | seczka ma swoją wielką historję z

ren falisty, już o charakterze podgór , okresu walki o niepodległość. Gdzie

skim. Zaprzęgi na drogach w płowe chłopi noszą ludowe stroje tak, jak

| woły stepowe, lub małe, silne konie, przed wiekami... sg

| Czasem spotyka się osiołka. Chłopi, ,— Kraina bajki, chatek białych,
| ubrani w stroje ludowe: barwne to, róż, ostów i owiec. '

* zbudowane prześlicznie, rosłe, smu-. „„podrėžni zbliżają się do grani-
dobnie rasowe.W|cytureckiej. gig:

ewie najeżonem basztami for-

tecznychruindroga odchodzi od Dt-

temu. Z zabytków po Obrenowiczach

 

cz.



KRONIKA. |
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
WI całej Polsce pogoda naogół po-

chmurna. Przejaśnienia, zwłaszcza
na zachodzie i południu, 1 mglisto,
miejscami dżdża. Na wschodzie lek-
iki mróż. Pozatem temperatura bez

jwiększych zmian. Słabe wiatry z
kierunków południowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
' Jundziłła P. — ul. Mickięwicza Nr. 33

ойЗ

] SPRAWIY WOJSKOWE scenę tę sztukę, która jest
— Ćwiczenia rezerwistów. M

dalszym ciągu rozsyłane są karty
powołania do osób obowiązanych
odbyć wir. b. ćwiczenia wojskowe.

‚ Przypuszczalnie ćwiczenia przecią-|
„gną się przez całą zimę. Ostatni
| turnus tegoroczny wróci w lutym.

IW związku z tem akcja zasiłkowa
trwać będzie dłużej,

Teatr i muzyka

 

DZIENNIK MILENSKI |

TEATR MIEJSKI.
„Kwiecista droga” kom. w IV. aktach

1 0 pierwszem zrzeszenin właścicieli

 

"Z KRAJU.
Walentina Katajewa. | O konieczności organizacji kan-

Dziwne, że Sowiety, puściły na: gy Skoa Šito su r, b. Wypadki kolejowe.
jawną

drwiną z całej blagi i humtugu, jaką
jest propaganda wewnętrzna (i na
,zewnątrz) obecnego ustrcju Rosji
i sowieckiej, mającego stworzyć szczę
śliwego, wolnego „człowieka przy-
szłości i pchnąć go na „awiecistą
drogę“ „šwiadomego, * ku'taralnego,
wyzwolonego z wszelkiego przymu-
su życia. Bo jakikolwiek satyra Ka-
tajewa ostrzem swem skierowana
jest ku jednostce, reprezentowanej
w sztuce przez znanego, podziwia-

(W ubiegłą niedzielę zamieściła pra-
sa wzmiankę o zawiązaniu się spół-
dzielni właścicieli sadów w Łużkach
|(powiat  Dziśnieński). Inicjatywa
| zrzeszenia producentów owoców wy
| szła od miejscowego sędziego grodz-
kiego.

Jest to na terenie Wileńszczyzny
pierwsza próba zrzeszenia się właś-
cicieli ogrodów owocowych celem
zapewnienia sobie bezpośredniego
rynku zbytu, a więcuniemożliwienia

Z pociągu zdążającego z Wilejki:
do Wilna niedaleko stacji N. iWiiej-
|ka wypadł mieszkaniec wsi Rabu-

ciun, który odniósł ciężkie obraże-
nia ciała i potłuczenia głowy. Pie-
ciuna odwieziono do szpit1!ą żydow- |
skiego w: Wilnie,

Również koło Podbrodzie z po-

nie, gm. košcieniewickiei, Jan zde.

ciągu wypadł i uległ ciężk'm obra-
żeniom ciała G. Butryk, Który je-
chat na „gapę“ do Wilna Chcąc
uniknąć kontroli, usiłował wysko-
czyć z pociągu, lecz tak niefortun-
mie, iż zmiażdżył sobie nogi. Przy-
wieziono go do Wilna i un:ieszczono
w szpitalu żydowskim.

aidaiTal

Sielankowy areszt W Balli-Wielkiej.
Osadzony w areszcie przy ś$mi- do którego czuł nienawiść za pobi-

el 10-98); Mańkowicza —ul. Piłsudskiego Ki о . : : :z30 Gal! 18-83); Narbutta — ul. $-to Jań- — Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o į. żelbi oco EL. żydom handlującym owocami prowa nie Balla-Wielka, pow. awgustow-|cie, Postanowił się zemś::ć,
| ska; _ Sokołowskiego — ul. Tyzenhxu-| S-ej wiecz. po raz ostatni „Hmiet” — naj- |NeŚO, uwie. ianego prelegenta 1 pi- | dzenia nadal bezprzykładnego wy-|skiego, z wyroku władz administra- Wyszedł z mieszkania, podszedł

> grrų R = p”: SĘuu większe arcydzieło literatury dramatycznej|SATZa aria i tego das zysku producenta jabłek. cyjn:ych . 19-letni Paweł Makarczyk|pod aja i przezszybę strzelił w
‚ : + . +!na ц5& mającego „; "42 2 i . j : . < go : ь og

wszystkie na przedmieściach j-| wszystkich czasów, w ss Z ja A ickie, kókońnistęż jego a M Sowa a dniach| (kol. Świack-Górski) uwolnił się —|Rekiecia, trafiają go w plccy, pod
: ima| inscenizaeji. Udziai bierze cały aespół, Ce- aja a GRWR ass grudnia cena detaliczna waha się W |usunąwszy. zasuwkę — z aresztu i |łopatkę. Następnie wrócił do are- |

1 й
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SPRAWIY MIEJSKIE.
Posiedzenie  Komisii Tech-

nicznej Rady Miejskiej odwędzie się.

ny propagandowe,

Jutro o godz. 8 w, „Kwiecista droga”,

— Teatr muzyczny „Lutnia' Dziś po
raz 40-ty odznaczająca się pięksemi melo-

własnej wygody życia, a w gruncie
stuprocentowego „buržuja' — więc
dla nmapiętnowania tego rodzaju

zależności od gatunku od 80 gr. do
2 zł. za kilogram jabłek, za które
żyd sadownik chłopu czy ziemiani-
mowi płacił od 7 gr. — do 15 gr. za

udał się do wsi Łojki, gdzie odby-
wała! się wówczas zabawa wese!na.
Tam zauważył Franciszka Rekiecia,

sztu. ||
Makarczyka pociągnięto do od-

powiedzialności karnej.

dziś, dn. 10 bm., o godz 40-ej. Na djami rekordowa op. Granica,taedtena „idealistów* została zapewne pu-|pjlogram, nie ponosząc żadnego ry-

zienny duje się й i K. Le im |szczona na scenę — tojeinak mimo| zyjęj handlowego. W.- ostatnich į
porządku dziennym znajduje się „Ortow“ z J. Kulezycką i K. liembowskim : e ю ) ) ’ Wi

wszystko, cała. rzecz w swej treści| latach, banda eksploatująca polskie- ŁGON L D° SY I INA.
sprawa nabycia kotła dla Ejektrowni
Miejskiej.
—Posiedzenie Komisji Firansowo-

Gospodarczej Rady Miejskiej odbę-
dzie się we wtorek,dn. 11 grudniao
godz, 20-ej. Na porządku dziennym.
są sprawy budżetów dodx'kowych,
konwersji oraz prolongaty pożyczek
i przeniesienia kredytów.

Z MIASTA.

— Walka z żebractwem. Jak się
dowiadujemy, Starosta Gnodzki, za-
pewniwszy sobie współpiacę i po-
moc Wydziału Opieki Społecznej
Zarządu Miejskiego oraz Momitetu
do walki z żebractwem i włóczęgo-
stwem przystępuje w: bież tygodniu
do zkcji, mającej na celu ukrócenie

w rolach głównych. Ceny propagendowe.,

— „Gri-Gri* po cenach z1'żonych w

„Lu'ni*, Jutrzejsze przedstwizi:e po ce-
nach zniżonych wypełni egzutyczna op.

Lincke „Gri-Gri“, W roli tytuswwej Z. Lu-

biczawna. i
— „Zemsta nietoperza w „l.utni*, Naj-

bliższą premjerą będzie utwór muzyczny” J,

Straussa „Zemsta nietoperza mająca w

świecie artystycznym ustaloną opinię.
— Wileński Teatr Objazdowy gra dziś

w Niemuie jedną z najweselszych fars ame-
rykańskich p. t. „Dzień bez kłamstwa”,

jutro — w Lidzie

' eż Ika o

Polskie Radjo Wilnu
Poniedziałek, dnia 10 grudnia.

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-

wewnętrznej jak i w środkach, któ-
remi posługuje się śwoli podkreśle-
nia konieczności dzisiejszych bra-
ków i mankamentów dla , błogosła-
wionych' w przyszłości owoców,
tchnie zupełnie niedwuznacznemi
kpinanii.
Więc niebezpiecznie było stawiać

ją la oczy publiczności Sowietów,
tembardziej, że nie ratują sytuacji
talkie postacie, jak doktór i Masza,
matka Tani i Gusiew i widać jaskra-
wo, że cóś się „psuje w państwie
duriskiem“,

Takie to bywają sku'ki propa-
gandy, gdy celem: ostatecznym walki
o jakąś ideę okażą się nie dobra du-
chowe, nie uszlachetnienie duszy 

go rolnika uważa za korzystne pro-
wadzić pertraktacje o odnajem ogro-
du nie wcześniej niż w lipcu, kiedy
zbiór owoców można dokładnie obli-
czyć,

Powstanie w Łużkach pierwsze-
go zrzeszenia właścicieli sadów musi
zachęcić całe rolnictwo kresowe do
zawiązywania ' na: terenie każdej
śminy podobnych organizacyj, gdyż
tą jedynie drogą czy to chłop czy zie
mianin mą możność wywalczyć sobie
godziwą cenę za tak wartościowy
produkt, jakim są owoce.

Inicjatywa spółdzielni owocar-
skich, zapoczątkowana w Łużkach,
zasługuje na najszersze poparcie
wszystkich instytucyj wileńskich, zaj

(W. tych dniach zmarł w Moskwie
nieprzeciętny człowiek, .w Rosji
przedwojennej największy wydawca
rosyjski, który przepełnii rosyjskie
rynki księgarskie taniemi  książka-
mi, a zarazem twórca największego
pisma: rosyjskiego ,,„Russkoje Słowo”
wydawanego w Moskwie, któremu
żadne inne pismo nie poiratiło do-
równac.

Ciekawa jest biografja I. D. Sy-
tina. Zmarły wydawca pochodził z
rodziny chiopskiej z guberni kost-
romskiej. Ojciec jego był pisarzem
gminnym. W roku 1566, licząc lat 15»
dytin przybył do Moskwy, gdzie od-
razu ujawnił się jego taleat wydaw-

gola, które sprzedawane były, tylko
po 50 kopiejek. - Taniość tego wy-
dawnictwa przyczyniła się znacznie
do spopularyzowania dziei tego pi-
sarza: rosyjskiego.

Sytin bezustannie rozszerzał swe
przedsiębiorstwo wydawnicze, Zaku
pił małe pisemko „Kusskoje Słowo”,
które potem pod jego kierowni-
ctwem. urosło do rozmiarów najwięk
szego pisma rosyjskiego. Podczas
wojny; pismo to wychodziło w nakła-
dzie półtora miijona egzemplarzy
„Russkoje Słowo miało około ty-

najmniej 10 stron ogromnego „rosyj-
skiego“ formatu, W; niedzielę i świę-
ta „Russkoje Siowo“ sweau rozmia-

žebractwa i wióczęgostwa na tere-| Zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań| jedąostki a przez to całego społe- : : ; : „el niczy i księgarski. Utworzyt grupy| rami i objętością przewyższało naj-
mie Wilna. Starosta Grodzki wydał Z lie an L0MWa.kolko: czeństwa — ale zdobycie najpospo- my cdj oola A kolporterów, którzy sprzedawali| większe Świ Raczak i A
uż zarządzenia, zmierzające w|12,10: Koncert zesp. N. Mańskiej. 13,00:j litszych dóbr materjalnych, takich, rolniczych i i d których jest bardzo książki domokrążnie w miastachina| jakoby codzienną encyklopedją ży-

pierwszym rzędzie do zapewnienia| Dzien. poł, 13,05: Pieśni Schuberta i Mo-| jąkijemi rozporządza kap''alizm, co,| wiele a konkretnych wyników  ich|WS!- Były to jakgdcyby „żywe handle] cia rosyjskiego.
miuszki_ (płyty). _ 15.30: Wiad. eksport., „, spso, walkę o nie czysi w naj- książkami”, które przynosiiy książ- „Ruskoje Słowo" miało około tynaležytej opieki dzieciom. włóczą-

cym. się i żebrzącym na uliczch mia-
sta. Napiywowy element zebraków
i włóczęgów będzie w mi:rę moż-
mościz Wilna usunięty, Względem
żebiakow i włoczęgów zawodowych
będą stosowane odpowieda'e środ-
ki represyjne, podobnie jak w sto-|P.
sunku do rodziców, którzy skłaniają
dzieci do żebrania. (W nia1ę moż-

15.35: Codz. odc. pow. 15,45: Muzyka lek-

ka. 16.45: Lekcja niemieckiego. 17,00: Re-
cital fortepianowy. 17.25: „Wykopaliska
archeologiczne na Wileńszczyźnie w r.
1934", 17.35: Pieśni Debussy'ego (płyty).
17.50: „Fotograf, krajoznawstwo, zima” —
odczyt. 18.00: Konc. rekl, 18.15. Koncert
kameralny. 18,45: „Poczytajmy sobie” —
og. 19,00: Audycja żołnierska. 19.25:

Chwilka łowiecka. 19.30: „Krajobraz Polski
a jej kultura“ — felj. 19.50: Wiad, sport.
19.56: Wil, wiad, sport. 20.00: Muzyka lek-

ostatniejszym rezultacie aepsurdem—
bo waiką z kapitalizmen: o dobra...
kapitalistyczne.

Sztuka napisana zostaia z rze-
telnym talentem, postać główna —
Zawiatowa, wyborniepo ipatrzona,
element humoru uwięziony w każdej
scenie, w której bierze udział jej
„bohater”. Groteskowe spzcery tego

pracy dotychczas rolnik nie dostrze-
ga. Producenci owoców zbyt wielu
wysiłków od opiekuńczych organiza
cyj nie będą wymagać, Wskazać na-
bywcę owoców, względnie skiero-
wać go do poszczególnych organi-
zacyj 1 publikwać w czasopismach
ceny: hurtowe jabłek.

Nie należy mieć zbyt wielkich
nadziei, aby akcja zrzeszenia się

kę nawet do najodleglejszej wioski.
Przy współpracy. Szarapowa, Sy-

tin otworzył w 1883 r. sklep księ-
gazski, a później założył drukarnię,
która drukowała miljony opowiadań
iudowych rozpowszechnianych w ca-
łej Rosji, Drukowano rówmeż kalen-
darze, Równocześnie Sytim począł
wydawać dzieła bardziej wartościo-  

siąca stałych korespondentów we
wszystkich zakątkach Rosji. Oprócz
tego pismo posiadało wspaniale zor-
$anizowaną sieć korespondentów za
granicznych, tak że było doskonale
informowane o wszystkich zdarze-
niach na świecie, 3
"Przed rewolucją Sytin nabył naj-

większy tygodnik rosyjski „Niwa”,
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