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NNеннНЕ

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szanow. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 lutego 1934 r.

оОННЕ

   

  

będziemy zmu-

Wyjazd min. Becka do Moskwy.
WARSZAWA (Pat). Pan minister

Beck wyjeżdża z Warszawy w po-|
niedziałek rano o godz. 7.05. Pana |

ministra powitają na granicy przęd-
stawiciele władz sowieckich.

 

Nowe naczelne władze ;sowieckie.
MOSKWA (Pat). Ostateczny skład

nowoobranej egzekutywy Centralne-|
go Komitetu Partji jest następujący:
Stalin, Kaganowicz, Kirow, Ždanow,
Jeżow. Szwernik, Kosarew, Stecki,

twinowa w polityce zagranicznej.
Z ramienia czerwoaej armji wi-

dzimy na liście naczelnych władz
partyjnych niemał wszystkich naj-
wybitniejszych wojskowych sowiec-

Gamarnik, Kujbyszew  Litwinow. kich. gab
Do Centralnego Komitetu wybrano| Pewną sensację stanowi usiąpie-
m. in.: Rozenholca,Tuchaczewskie- |nie z C. K. szeia GPU Menzynskie-
$o oraz generałów Bluechera i Bu-| go, co nie świadczyjednak o spadku
di о, wplywėw tej instytucji, Na miejsce

Skiad nowych wiadz wszech:| chorego Menżyńskiego wejdzie iak-
związkowej partji komunistycznej tyczny kierownik GPU Jagoda i szei
dość wyraźnie wskazuje na wytycz- ukraińskiego GPU Balicki,
ne polityki zagranicznej i wewnętrz- Podkreślić należy równiez zwię-

wszystkiem zwraca uwagę coraz skich.
ślejsze zespolenie aparatu pań- Z Centralnego Komitetu usunięto

stwowego z partyjnym. Wszystkich 20 członków, przeważnie byłych
13 członków rady komisarzyludo- | opozycjonistów; Rykowa, Bucharina
wych umieszczono na liscie człon-i Tomskiego ponownie zdegradowa-
ków, bądź kandydatów do C. K. jno do roli kandydatów.

Na podkreślenie zasługuje wybór. Na czele nowoutworzonej komisji
komisarza spraw zagranicznych Li- kontroli partyjnej stanął Kagano-
twinowa. Wybór ten nastąpił nie-|wicz.
wątpliwie w uznaniu sukcesów Li-

„pania giządkówo przygotowaje Sę do wojny”.
Tak zapewnia Sowiecki głównodowodzący na Dalekim

„Wschodzie.

MOSKWA (Pat). Na ostetniem żadnej gwarancji, że Związek So-
posiedzeniu XVII kongresu partji wiecki nie zostanie wplątany wbrew
komunistycznej głównodowodzący swojej woli w wojenne kompiikacje.
specjalnej armji na Dalekim Wscho- Wobex tego poczyniono odpowiednie
dzie Bluecher wygłosił przemówie- zarządzenia obronne na Dalekim
nie, w którem podkreślił, >e „Ja- Wschodzie. Granice są obecn'e bro-
ponja gorączkowo przygotowuje się nione przez łańcuch iortyiikacyj że-
do "wojny". Związek sowiecki — lazo - retonowych, które — ак о-
oświadczył mówca — prowadzi po- świadczył Bluecher — są dostatecz-
litykę rozwažną, jednakže polityka nie mocne, by się oprzeč ukąszeniom
imperjalistów japońskich nie daje najsilniejszych zębów.

ŻYCIE KATOLICKIE.
 

& рг
„Czochrają šię“

„Waadomości Literackie" obsłu |
giwały przez długi czas i sanację i le-
wicę (L. į. PPS). Od pewnego czasu

asy.
Obecnie zjawili się! Jak Deus «x mą-

china, jak grzyby po deszczu, jak siądc sza-

kali, co żer poczuio!

Wychodzą ze wszystkich stram, ze

(czy nie od założenia literackiego ty- | wszystkich kątów, partyj, odłamów, ugrupo-
godnika sanacyjnego „Pion') zaczy- wań, cisną się, tłok nawet wytsarzając,
nają u»rawiać wybitną propagandę | wzajemnie częstokroć konkurencję sobie
sanacji. Do ostatniego np. numeru czyniąc. Byleby po tej stronie czemprędzej
dodano reklamę „Gazety Polskiej.| się znaleźć, byleby w tym obozie ciepłe so-
Gniewa się o to organ PPS. „Ro- bie gniazdo posłać, byleby tutaj był żer dla

botnik“... Przytacza naprzód nastę- |ich apetytów.
pujące słowa p. Słonimskiego z Zjąwiają się coraz liczniej, coraz śmie-
„Wiadomości Literackich!: lej, swe usługi, o które ich nikt nie prosił,

„Świat zmaga się z coraz nowemi trud- |proponując, do szeregów starając się wci-

nościami, człowiek walczy z bydlęciem ale| snąć, siejąc się tam, gdzie ich nikt x'c po-

nawet obraz bydlęcia ryczącego miej jest| siał,

wstrętny od zadowolonego czochraria się Wydaje im się widocznie, że bez żadnej

ludzi w płytkiej i spokojnej kałuży”... zasługi, pracy, ofiary, byleby tu się dostać,
„Bardzo dobrze — zauważa „Robotnik” |ą zaczarowany Sezam otworzy się i wszel-

— i tralnie powiedziane. Ale nie wszystkich |kie skarby doczesne przypadną w udziale:

widok „,czochrania się” w płytkiej i <pokoj-| pieniądze, posady, koncesje, przywileje,
nej kałiży wywołuje wstrząc obrzydzenia. zaszczyty i honory.

Przeciwnie, takie „czochranie się" potrzeb- A więc dostać się, wepchnąć, wtargnąć,
ne jest riektórym właśnie do —- dobrego sa- | usądowiś najwygodniej, zagarnąć wszystko,

mopoczucia, wypływającego prze.lev'szyst- co się ta, a co później — to czas pukaże...
kiem z poznania i porozumienia się < brat- Dla ludzi skromnych, uczciwych i otiar-

niemi istotami, „czochrającęmi się' w po-;nych pracy nie zabraknie, ale iaryzeuszom,
bliżu. chciwcom i karjerowiczom wsaeikiegc typu,

nej w najbliższym okresie. Przede-| kszenie liczby członków ukraiń- [Muzę dodać; że łowczy dec

|jaśmieiie przytoczonego w

Zauważył to już dawno Henryk Heine i
napisał taki czterowiersz ironiczny. „Selten
habt аАг mich verstanden, selten. auch

verstand ich Euch, nur wenn wir im Kot
uns fanden, da verstanden wir uns gleich".

(„Rozumieliście mnie rzadko kiedy, tak sa-

mo, jak ja was; dopiero gdy znaleź' śmy się
w błocie, porozumienie nastąpiło szybko”).

niemiecwim również bardziej drastyczne
znaczenie...” A

„Gdzie djabeł nie może...”
P. Strzetelska daje w sanacyjnym

„Kurjesze rorannym* ciekawe wy-
tytule

powiedzenia... Praca mężczyzn —
oświadcza p. Strzetelska — okazuje
się dzis niewystarczająca.

„W tylu sytuacjach — pisze —- potrze-

ba dziś niekiedy wcale niewiclkiego rozu-

mu, wizlkiej wiedzy i wspaniałej ideologji.

Potrzeba poprostu i zwyczajnie deru orjen-,

 
wyznania i narodowości, bez zasłuź i talen-
tów, którzy jeno po to do szeregów ię cisną

i wpychają, by wiasną pieczen upies i cu-

4га рга się utuczyć, należy stanowczo

oświadczyć:

Miejsce wasze nie po tej stronie, precz

stąd!

Łepiej wyraźnie i stanowczo "'przedzič

ich o tem, niž później różne „czystki” urzą-

dząć!” 4

Sanacyjna poezja.

'W| pięknie wydanej biało-amaran-
towej książeczce p. t. „Święto nie-
podlegtości”, zawierającej materjały
ma uroczystości szkolne w dniu 11 li-
stopadz, wydanej w Warszawie w r.
1953 przez Z, Koguska i R. Korup-
czyńską, znajdujemy dwa śliczne
wierszyki pedagogiczne dla dorasta-
jących dziatek pióra p. E. Szelburg:
„Sztandar“ i „Pan Prezydent”,

Wierszyk o „Panu Prezydencie”

EE uayuhjest tax ujmujący, tyle zdiadza szcze

dy między wierszami. Dar ten posiadają W rego uczucia, patrjotycznej głębi i
najwyższym stopniu kobiety, Molywem ich.pedagogicznego smaku, że nie może-

działalności jest nie zimna „%alowa”, czy my się oprzećchęci zacytowaniapo-

„želazna“ konstrukcja myślowa, powzięła | ważniejszego fragmentu z tego wy-

w drodze niezawodnego (teoretycza«), ro- tworu pracy państwowo-twórczej P.

zumowa ia, ale intuicyjne wyvzuwanie za-E. Szelburg:

chodzących procesów i w wyniku tężo traf- W atolicy, w.. Warszawie.

na ocena sytuacji. I zawsze dominująca chęć kliny ZeeK Git.

znalezienia wyjścia. Podwcia otwarć.

warta u podwoi.

Na tym ślicznym Zamku

w dawnych, dawnyca: latach,

mieszkali królowie
w purpurowych szat:ch.

Sta:e, oklepane, bardzo niewyszukane
i niesalonowe „gdzie djabeł nie możr, tam
babę pośle”, kto wie czy nie jest dowodem
że mądiość ludu dawno już bardzo upowie-

działa się za udziałem kobiet w budowie

świata. Mądrość ludu wypowżłedziała się za

cywilizacją mieszaną, nietylko męską i

przez mężczyzn tworzoną.

Przeminęty lata...
l na Zamku zmiany: 

Prymas Polski do Czechów,
PRAGA. (KAP). Dwutygodnik

praski „Przehled” (Nr. 3 r. b.) organ
słowacji i w Polsce.

PRAGA (KAP).

|Znaczaiy spadek urodzeń w Czecho- "darką i t. d. całkiem kiepsko wygląda.Nie |

W, roku 1921 mam zamiaru propagować idci mat:jacha-

A z ową cywilizacją, z kulturą, : gospo- zamiast królów mieszka,

' Prezydent kochany.
Nie nosi korony,

jak pradawni króle,

rozwijam tematu, przedewszystkiem nie

Ligi katolickiej im. św. Wacława,
zwrócii się do J. Em. ks. Kardynała
Prymasa Hlonda z prośbą o kilka
słów podnoszących na duchu dla
swych czytelników.
W odpowiedzi na to życzenie

ks. Prymas Polski przesłał do Ligi w
Pradze odezwę, którą podajemy w
tłumaczeniu polskiem:

„Dziś, gdy nowoczesne: pogań-
stwo dociera do nas z Zachodu, a
bolszewizm azjatycki chce nas zato-
pić od Wschodu, wielka rodzina na-
rodów słowiańskich jednoczy się na
podstawach solidarności katolickiej
w tej nadziei, że oparta o nieza-
chwianą epokę wiary Chrystusowej,
odeprze zwycięsko wszelkie niebez-
pieczeństwa i usunie przeszkody na
drodze do swych wielkich przezna-
czeń,

W tym zaszczytnym boju wybitną
rolę odgrywają drodzy bracia Czesi.

Кагще się wielce, widząc, jak na
ich ziemiach wzrasta i rozwija się
myśl Chrystusowa.

Czeskiej Akcji katolickiej i „Ргте-
hledowi“ žyczę powodzen:a w ugrun-
tówaniu w:narodzie siły : mocy du-
cha Chrystusowego.

Poznań, 20. I. 1934 r.

ft August Kardynai Hlond".
Pismo powyższe zostało podane

wielkiemi czcionkami na naczelnem
miejscu „Przehleda”. Nadto w tym-
że nuaierze na pierwszem miejscu
działu ilustracyjnego został podany
pięknie odbity na kredowym papie-
rze portret Ks, Prymasa Hlonda
wraz « niezwykle serdecznem po-
dziękowaniem redakcji za nadesła-
ne pisino, ;

m

|

 

, narodziło e. W. Czechosiowacji u, Tego jeszcze brakowałol Podkreś':m je-
| 403.00. dzieci, W latach nasiępnych gynie konieczność udziału elementu kobie-
liczba ta stopniowo się zmniejszała, cego w budowie nowych form życ'a. Ele-
aż w roku 1932 doszła do cyłry | ment ten był niedoceniany całkowi:ie. Su-
319.000. Rok 1933 po ostalecznem premacja mężczyzn dotychczas i 'eorja o
obliczeniu „wykaże się niewątpliwie konieczności supremacji kobiet obecnie jest

jeszcze mniejszącyfrą. „ ,.|wielkim błędem. Koniecznością staje się

Do cyłr powyższych katolicki|natomiast sprawa wyzyskania każdego no-

i nie chowa skarbów
w złocistej szkatule.

Jak zwyczajny człowiek,

niedumny ni trocha,

a każdy, kto Polak,

serdecznie Go kocha
Bo ten Pan Prezydent,

czeski dziennik z Ołomuńca „Naszi-
nec' dodaje taki krótki, lecz wiele
mówiący komentarz: „Mamy tedy
o 100.000 konsumentów mniej, nie
mówiąc już o perspcktywach na
przyszłość. Przyczyną tego zjawiska
jest nietylko kryzys, ale przede-
wszystkiem upadek wiary i moral-
nošci".
W Polsce za trzy pierwsze kwar-

tały r. 1933 było o 55 tysię:y mniej
urodzeń aniżeli za ten sam okres
r. 1932 (rok 1932 — 701.546 uscdzeń,
rok 1933 —646.052),przyrost natu-
ralny wynosił 297,567 (w r. 1032 —
343.136).
Macierzyństwo a praca kobiet poza

domem,
PRAGA (KAP). Według na;now-

szego statystycznego leksykonu Cze-
chosłowacji w caiem państw.e jest
zatrudnionych 15.717 mężatek na
służbiz państwowej. Z te; liczby w
fabrykach  tytuniowych zatrudnio-
nych iest 5,289, jako urzędniczki
pracuje 1797, w szkołach mriejszo-
ściowych 389, lekarek 8, ekspedjen-

jak ojciec troskliwy,
wego źcódła współpracy i współtworzenia. troszczy się o kraj nasz,

Tem nowem źródłem jest bezwarunkowo

swoista niewyzyskana zdolność kokiet do
wprowadzenia innych, koniecznych warto-
ści, a pizedewszystkiem nowych wartości,

Naiważniejszą z nich jest właśnie prak-
tyczne ;odchodzenie kobiet do rzeczywisto”

ści, do zjawisk i do człowieka i pewna dy-
namika życia, sprawiająca, że gdy zachodzi

tego potrzeba, kruszy się obręcz papiero-

wych, rygorystycznych doktryn, klauzuli
dopuszcza do głosu konieczpość.

żeby był szczęśkiwy.

Pracuje dla Polski

o każdziutkiej porze,

więc Mu dopomagaj,
dobry Panie Boże!
Dodawaj Mu siły,

otuchy i zdrowia,

żeby jak najdłużej

żył nam i pracował.
A my, polskie dzieci,
przyrzekamy glošno

Jemu do pomocy Nie skostniało credo tych czy innych
poglądów, ale poczucie zmiennośc' kształ-
tów życia stanowi o jego wartości i zmianie

na lepsze”. į

Inaczej mėwiąc, zadaniem kobie-
ty, nie posiadającej „wiele rozumu”|
ale za to „dar orjentowania się w sy-
tuacji“ jest zwabienie mężów naj
podwórko sanacyjne do pełnego ko-|
rytka.

Wiinszujemy.
Kto i poco pcha się do sanacji. |
Sanacyjna „Ziemia Siedlecka“ do-'

maga :ię oczyszczenia obozupiłsud- |

 

na zuchów wyrosnąć ,

Mojzesz, Napoleon, Piłsudski i...
ciotka p. Chwistka.

W. dziele o „„Zagadnieniach kultu-
ry: duchowej w. Polsce”, wydanem w
Warszawie w r. 1933, filar sanacyjnej
filozofji, p. Leon Chwistek pisze:

7 „Wizjonerami byli niejednokrota: wiel-

cy wodzowie i wielcy organizatorzy społe-

czeństw. począwszy od Mojżesza i Jrzuego,
a skończywszy na Napoleonie 1 Pilsudskim”,

Autorowi nie wystarczają jednak
tek 180, nauczycielek w szkołach|czyków z elementów, nie mających historyczne typy wielkich wizjone-
powszechnych i miejskich 7265, na  różnych innych stanowiskach 766,

Godny szczególniejszej uwagi jest

nic wspólnego z jego ideolog;4, któ- rów, Niemało
rych nie było wśród legjonistów w,
okresie walk o niepodległość i w ma-

fakt, że na podanych powyżej pra-|fu 1926 r.
cujących w służbie państwowej w| „Nie było ich wreszcie i poźniej przez

talentów tego typu
znajdzie i w swojej rodzinie:

„Wizjonerkami są bardzo uzęsto kobie-

ty. Taką była w najwyższymstopn'u. moja

matka, taką jest moja siostra.. Typowym

Czechosłowacji 15.717 męzaiek tyl- długi, długi czas, gdy walka o władzę trwa-|wizjonerem był szwagier mojej malki. inży-
ko 700 ma dzieci. Groźny dla pge: lecz jeszcze najlżejsze bodaj pozory nie- |nier Śmiałowski, u którego się wychuwywa-
azłości znak czasu. pewności istniały... lema...“

|

|

į

Z terenu kilku powiatów Wileń-
szczyzny, szczególnie zaś z północ-
nych, nadchodzą wieści alarmujące o
wybuchu i rozszerzeniu się duru pla-
mistego. W ostatnich czasach choro-
bę tę zawleczono i do miejscowości,
bliżej Wilna położonych, Możliwe
jest przerzucenie się duru na teren
naszego miasta i to w stosunkowo
niedługim czasie.

chcąc zapobiec temu, postanowiły
przeds'ęwziąć energiczne kroki, W
tym celu w sobotę w lokalu Staro-
stwa Grodzkiego odbyła się konie-
rencja władz administracyjnych z
przedsiawicielami zarządu miasta,
lekarzami i przedstawicielami prasy
miejscowej w celu omówienia sposo-
bów zapobieżenia wybuchowi duru
na terenie Wilna.

P. starosta Kowalski zagajając
konferencję, po wyłuszczeniu jej ce-
lów, podkreślił, że obecna pogoda
zmienna, ciężkie warunki Życiowe,
nędza i mieszkania utrzymywane
niehigjenicznie, w wielkim stopniu
sprzyjają rozszerzeniu się tej choro-

by. Azeby więc zapobiedz temu, na-
jeży usunąć takie warunki, a prze-

dewszystkiem wytężyć wszystkie si-

ły w kierunku podniesienia higjeny

mieszkań, jak również i samych
mieszkańców. :

Przyczyny, które powodują wy-

buch tyłusu i umożliwiają mu roz-

wój, szczegółowo sprecyzował w

dłuższym reieracie dr Bielski, Na
wstępie mówca zaznaczył, że są to

jego luźne 'spostrzeżenia. oparte jed-

nak na podstawie specjalnych badań.
Miejscami, gdzie najłatwiej może się

rozwijać choroba — zdaniem mów-

cy — cą w Wilnie: zajazdy, pokoje

umeblcwane, domy nociegowe, łaź-

nie puwliczne, handel starzyzną, szko

iy powszechne i wreszcie iryzjernie,

Łajazdy utrzymywane są niehigje-

nicznie, są ciasne i nie posiadają ta-

kich urządzeń, w jakie muszą być

wyposażone tego rodzaju zakłady dla

zabezpieczenia zdrowia publicznego.

Zatrzymuje się w nich przeważnie

ludność wiejska zawsze brudna, pei-
na insektów i mało dbająca o czy-

stość. Zajazdy nie posiadają pokoi

oddzielnych, a tylko ogólne sale, w

których nieraz po kilkadNiesiąi 065b |

mocuje, mając łóżka, wzgiędnie t.

zw. „mary“, ustawione obok siebie.

Drugim takim czynnikiem są pokoje
umeblcwane, gdzie panują identycz-

ne warunki, Dalej idą łaźnie publicz-
ne—zbiorowiska ludzi ze wszystkich

sfer. W, czasie kąpieli ubranie prze-
chowuje się w niewielkich pudłach,
ustawionych na posadzce, Pudła rze-
komo co tydzień oczyszcza się, Usta-
wicznie jednak są brudne i zanie-
czyszczone oraz pełne piasku i bło-
ta, Brak higjeny powoduje, iż one są

rozsadnikiem choroby. Dla dziatwy
ze szkół powszechnych, beziabot-
nych i biednych istnieje miejski za-
kład kąpielowy, gdzie w czasie ką-
pieli przeprowadza się za minimalną
opłatą czy też bezpłatnie, dezyn-

To też władze administracyjne,

Edena dim plaitstego zbóda się do Wilna.
Władze i społeczeństwo przygotowują się do walki z tyfusem.

branie nie było zwalone a wisiało; w
handlu starzyzną przez oczyszczanie
sprzedawanych ubrań i kontrolę, by
nie było w handlu ubrań niedyzenfe-
kowanych; w szkołach — zamienie-
nie wieszaków zbiorowych ua od-
dzielne i w końcu we iryzjerniach
przez nasilenie akcji kontroli, czy
zakłady są czysto utrzymywane,

| Po referacie wywiązała się dy-
skusja w której przedstewiciei za-
rządu miejskiego uzupełmł rowemi
danem. wywody dr. Bielskiego. Prze
dewszystkiem zaznaczył, że Magi-
strat rozważa obecnie koncep:ję bu
dowy owej łaźni miejskiej w b. sta-
cji porip u stóp góry Bouliałowej.
Coprawda jest to kosztowne. Samo-
rządowi podobno przyrzeczcno na
ten cel subwencję w wysokości coś
około «5.000 zł. Magistrat jedaocześ-
nie rozważa drugą koncepcję. Za-
miast Łudowy łaźni można wejść w
kontakt z prywatnemi zakładami
kąpielowemi i za minimalną opłatą
posyłać tam biednych. W łaźni miej-
skiej kąpie się przeciętnie 10cznie
60.000 osób (w styczniu 1. b. 5.412).
INatomiast w zakładach prywatnych
trekwencja jest mała. Na takiej kom-
binacji zakłady prywatne mogłyby
coś zarobić. Oprócz domów noclego-
wych ala bezdomnych, utrzymywa-
nych przez Magistrat lub tylko sub-
wencjonowanych, znajdują się w
Wilnie (gdzieś w okolicach rogatek
kalwaryjskich) podobne domy, utrzy:
mywane przez osoby prywatne, W.
takich lokalach panują straszne wa-
runki. Na jednej narze (bo o iożkach
niema mowy) śpi niekiedy КИКа о-
sób, lub za ściankami z fornieru —
całe rodziny.

Zdzniem przedstawiciela Magi-
stratu dr. Narkiewicza, należałoby
iudność z tych domów conajmniej
raz na dwa tygodnie posyłać do
daźni.

W końcu starosta Kowalski poin-
formował, że tego rodzaju domy bę-
dzie likwidować jeżeli właściciele
ich nie usłuchają zarządzeń lekarzy
miejskich, zwróci się ponadto do
swoich władz przełożonych o sub-
wencje na mydło dla idących się ką--
pać biednych.

W] zamierzonej akcji wielką rolę
odegrać może właściwa propaganda,
polegająca na uświądamianiu przez
prasę, plakaty i t. p. druki ludności o
sposobach walki z chorobą. Na kon-
ferencji zwrócono specjalną uwagę
na tę część akcji i postanowiono roz-
winąć jaknajbardziej ożywioną pro-
pagandę zapomocą wspomnianych
środków.

m. r. S.

Piękny przykład
ministra francuskiego.;
PARYŻ (Pat). Jak donosi „Le

Matin", Tardieu postanowił pełnić*
swe funkcje ministra bez teki w ten
sposób, by skarb państwa nie po- iekoję ubrań, Wspomniany zakład

jest zaszczupły, by mógł oczyszczać |
niósł z tego tytułu żadnych kosztów.

Dlatego Tardieu postanowił pra-
większą ilość ubrań, Posiada nuiejsca |cować sam, bez żadnych współpra-
zaledwie na 40 par. Jest on czynny |cowniliów, i nie otrzymywać żadne-
przez cały tydzień: 3 dni dla dziatwy
i 3 dla starszych. Najłatwiej jednak |
chorobę przenosi lotny handel sta-|

rzyzną Dla uprawiania tego handlu/
przeznaczony jest rynek zwany „Bo-
saki — Tyszkiewiczowskie”.  Znaj-|
duje się on w znacznej odległusci od
śródmieścia to też handel starzyzną
odbywa się nie tam, lecz w centrum
miasta—w okolicach ul. Żydowskiej.
Zbierają się tam ludzie biedni, nę-
dzarze prawdziwi i sprzedają jakieś
stare szmaty, skupowane na terenie
całego miasta. Osoby samych handla
rzy i ich towary są najgorszym  roz-,
sadnikiem zarazy. !

Szkoły powszechne mają nadzór|
lekarski i specjalny personel, stojący
ma straży higjeny. Są one najmniej |
zagrożonym , odcinkiem.  .edynie
szatnie zbiorowe przez brak specjal-
nych przedziałów bardzo łatwo mo-
gą się stać rozsadnikiem choroby. |

Wreszcie fryzjernie wskutek nie-
chlujnego utrzymywania też mogą
przyczynić się do rozszerzania duru.
W konkluzji dr. Bielski uważa, że

podniesienie higjeny w tych zakła-
dach może nastąpić: w  zajaz
dach przez pomalowanie ścian farbą
olejną i zastąpienie wieszaków
zbiorowych przez oddzielne;
w łaźniach przez zamienienie pudeł

 
   doubraniana szafeczki gdzicby w

$o uposażenia ze skarbu państwa.
,

Angielskc-sowiecka.
umowa handlowa.

LONDYN (Pat). Dzienniki dzi-
siejsze zapowiadają, że przy kóńcu
bieżącego tygodnia nastąpi w Lon
dynie podpisanie tymczasowej an-
gielsko-sowieckiej umowy  handlo-
wej. s

Złoto do złota.
NOWY YORK (Pat.) Dziś przy-

bił do portu statek „Berengaria* ze
znacznym ładunkiem złota europej-
skiego. Statek oczekiwać musiał
porę godzin, zanim łamacze lodu
i holowniki utorowały mu drogę na
rzece Hudson, na której grubość
lodu jest bardzo znaczna. Na wy-
sokości stanu Massachussets uka-
zały się liczne góry lodowe.

|TB KORECZA S AL STSŽK

tylajde i premmenjdei
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„nsitarja Polska”.
do nabycia we wszystkich kioskach,  
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"po deszczu i doskonale się rozwijać

| gi. Tu mogą się wykształcić pierw-

- ment.

/ny przez zrzesznie kół prowincjonal-

| nie. Tego wymaga życie.

Kto czytał książkę

"DZIENNIK WILEŃSKI

 

оара —

 

RUCH MŁ

К— prawiacjonalne.
Największy kontyngent siudeatówi

daje uniwersytetowi nie miasto, w;
ktėrem on się znajduje, aie i. zw.

prowiacja.
Jeżeli więc chodzi o stosunki wi-

leńskie, to słuchacze USB w znacz-
nej części rekrutują się z takich
miejscowości, jak Nowogródek Lida,
Słonim, Baranowicze, Święciany,

Dzisna i wiele inn. Do tego aocho-
dzą przypadkowo już z tym lerenem
związane — Łódź, Ostrowier Ka-
lisz, Zagłębie itp.

Jest rzeczą zupełnie naturalną,
że młodzieńcy, których wydało jed-
no środowisko, czują się bliżsi sobie

co szczególnie w silnym stopaiu wy-
stępuje w nowem, dużem 1 częslo zu-
pełnie obcem mieście.

Bo chociaż wszyscy niemal pod-
kreślają, że Wiilno posiada specjalny
urok „swojskości, jednakże zawsze
co innego jest miasto rodzinne gdzie
się docrych „lat kilka chodzito do
sztuby, gdzie znało się każdą ulicę,
każdy dom niemal.

Druga rzecz, to oderwaaie od
godziny. Nie trzeba być „maminym
synkiem” aby odczuwać rozkosze

swobody i niezależności, ale 1 liczne

kłopot;, które są nieodlączne od
„samodzielnego” życia.

Na tem tle łatwo jest wytiłuma-

czalne owo szczególne zżycie się

studeniów, z jednej pochodzących

miejscowości. To nie jakiś „patrjo-

tyzm” regjonalny, to poprostu więź

"naturalna, wytworzona na gruncie

wspólnych wspomnień, wspólnych

trudów i kłopotów w związku z za-|

łatwianiem pierwszych formalności

w uniwerku, a później wspólnych

wegetacyj od wakacyj do ieryj, od
jednych świąt do drugich byie prę-

"dzej do domu!
W tych warunkach zdawałoby

się, że powinny rosnąć, jak grzyby

„koła prowincjonalne — instytucje

samopomocowe (w najszerszem tego

słowa znaczeniu), w którychby spot-

kali siz i pracowali dla wspólnego

dobra ludzie z jednej pochodzący
„prowincji.

* Tu pierwszoroczniacy spolykač

się mogą ze swymi starszymi kole-

gami którzy w wyścigu po maturę

wyprzedzili ich o lat parę, od nich

więc mogą zasięgnąć niezbędnych

wiadomości tyczących się studjów,

podręczników, warunków mieszka-

miowych itp. — a wszystko przecież

są to dla mowicjusza rzeczy nie-

zmiernie ważne,

Organizować takie koło należy

maturaalie stopniowo. Na jakieś im-

prezy dochodowe czy towarzyskie

można pozwolić sobie, gdy žarstka

członków, jeżeli jest niezbyt liczna

to przynajmniej zwarta i ujęta w

karby. Później zorganizowanie ko-

leżeńskiej kasy pożyczkowej, wypo”

<życzalni choćby tyłka najpotrzeb-

niejszych skryptów czy podręczni-

ków, będzie zapewnewystarczającą

siłą atrakcyjną dla tych, którzy

na prosty sentyment „nabrać się”

mie dadzą.
Dobrze zorganzowane koło pro-

wincjonalne może oddać społeczeń-

stwu akademickiemu znaczne usłu-

szorzędni pracownicy Santopomoco-

wi, którzy później z pożytkiem dla

majszerszych już mas młodzieży mo-

gą pracować w największej insty-

tucji o tym charakterze, wbratniej

Pomocy.
Większa ilość dobrze postawio-

nych kół prowincjonalnych może i

powinna stanowić podstawę dla

Bratniaka —to jest najzdrowszy i

najbardziej naturalny ego funda-

A że tak jest w istocie, że nie są

to jakieś doktrynerskie dowiekania,

pozbawione praktyczne znaczenia,

dowodzi choćby przykład Krakowa i

częściowo Poznania. W, Krakowie

(jak np. Łodzianie), wetetują iylko i

ry bratniackie nie są areną walk ja-

.kichś ugrupowań, nie budzą nawet

zbyt wielkiego zainteresowania, los

Bratniika jest corocznie przesądzo-

nych i tu leży cały punkt cięzkości.

W Wilnie jest inaczej. Koła pro-

wincjonalne, z małemi wyjątkami

Redakcja urzęduje w piątki godz. 19—20 w lokalu

. Jedynym ruchem, mogącym

wyprowadzić z kryzysu cywalzację

europejską jest nacjonalizm, Licera-,

lizm i komunizm przyczyniają

ROMAN DMOWSKI.

9. J

cywilizacji, są to bowiem. dziś

sztuczne doktryny,
niemające wspólnego.

przechodził i przechodzi ciągią ewo-

iucję: od uczuciowego raczej patrjo-

tyzmu do głębokiego prąGu uinysio-

wego — wiedzy 0 społeczeństwie,

niezależnej, bo wolnej od narzuco-

nych przez „zmasonizowaną” często

naukę absurdów. Ewolucja ta nie

iest zakończona; od jej dalszych eta-

pów zależeć będzie zdolvošė nacjo-

malizmu do uratowania cywilizacji.

10. Zasadnicza teza nowoczesne-

go nacjonalizmu:  „Społeczenstwo

jest tem silniejsze, im silniejsze i

jednoliisze są jego tworzące się i u-

trwalające w licznym szeregupoko-

ień instynkty społeczne. Żanikanie

tych tradycyjnych instynktów roz”

kiada siłę społeczeństwa i piuwadzi

do jego zniszczenia.
11. Równolegle z ewolucją idei

postępuje ewolucja ,techniki' nacjo-

nalizmu, który zapożyczył — ой

marksizmu pewne metody działania

na masy oraz ich organizowania.

Charakteryzują się tem  przede-

wszystkiem ruch faszystowski w

itakji i hitlerowski w Niemczech.

12. Żydzi niezależne od klęski

gospodarczej (upadek opanowanego

przez uich handlu międzynarodowe-

go) są obecnie konsekweninie wy-

pieran: zewsząd przez nowoczesne

ruchy narodowe. (Wyjątkiem jest tu

Italją gdzie żydzi stanowią 1—2 pro-

Imille ogółu ludności).

Nacjonalizm walczy z żydami z

dwóch zasadniczych powodów: 1-0

uważa żydów za czynnik rozkiadają-

cy społeczeństwo, niszczący we

wszystkich dziedzinach „instynkty

społeczne”, 2-0 żydzi w wielu kra-

jach zabierają miejsce ludności

rdzennej (głównie w handlu, rzemio-

śle i t. zw. zawodach wolnyci. Ka-

tastroła gospodarcza kwestją tę nie-

zwykl: zaostrzyła. Jak wynika z

przypuszczeń co do dalszego ciągu i

następstw „kryzysu“ usunięcie przy-

czyn walki nacjonalizmu z żydami

jest niemożliwe, wobec tego żydzi

znaleźli się w położeniu bez wyj-

ścia.

13. Nowoczesny nacjonalizm

zwraca się przedewszystkiem prze-

ciw komunizmowi, wyslępując

zresztą z podobnym na pierwszy

rzut oka programem dojścia do wła-

dzy, przewartościowania 1usunięcia

ludzi niepotrzebnych. Podobne są

jednak tylko metody a nie celwalki.

Ruchy narodowe mają bowiem prze-

dewszystkiem interes danego naro-

dzie. Ważkim współczynnikiem jest

tu instynkt samozachowawczy naro-

du: „ludzie w Europie nie lubią być

biernie tępionymi i, z dwojga złego,

wolą już tępić innygh*. [u leżą

przyczyny walki na śmierć i życie

nacjonalizmu z komunizmem.

14, Rewolucja narodowa jako re-
akcja przeciw  liberalizmowi z jed-

nej a komunizmowi z drugiej strony

jest dalszym ciągiem Rewolucji

Francuskiej przeprowadzonej „w

imię zesady, że źródłem i celem poli-

tyki jest żywy naród, a państwo jest

tylko tego narzędziem*.

przez masy najczęściej bezrobotne

nie wytworzyła Rewolucja Narodo-

wa dotychczas swoistej łormy rzą-

dów. Opiera się na prowizorjum —

dyktaturze.

15. W) poszukiwaniu nowego u-

stroju chce widzieć nowoczesny na-

cjonalizm rządy elity, oligarchji na-

rodowej. ,/Wywieszenie wskaże ha-

sła eliry rządzącej świadczy tylko o

tem, że rewolucja narodowa poszu-

kuje sposobu oddania rządów w rę-

ce narodowej oligarchji, nie zaś o

tem, żeby ten sposób znaiazła. Zna-

lezienie żo to największe i najtrud-

niejsze z zadań politycznych jutrzej-

szej doby, Wszystkie elity, wszyst-

kie ol:garchje. które kiedykolwiek

rządziły, prędzej czy późniejwyrod-

miały. Zaczynało się zwykie od tego,

że brały one na siebie wieikie obo-

wiązki, do których spełaienia po-

trzebne były wielkie zalety, istotna (jak np. łodzianie), wegetują tylko i

jeżeli w rozwoju swym nie stoją na

martwym punkcie, to się wstecz co-

fają. A szkoda. To musi ulec zmia-,

N.G. |

 

wyższość nad resztą ludności. Przy-

wilej rządzenia okupywały one wy*

siłkam.. do których inne żywioiy nie

były zdolne, Z czasem wszakże ich

własna zdolność do wysiłków mala-

„Świat Powojenny | Polska“

ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p. t:

„PRZEWR
STRON XII ++ 494.

SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA

ni“
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 3.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICHKSIĘGARNIACH.

_ Na prowincję wysyła się
mależności na konto „Gazety Wa rsza'

%

  

za zaliczeniem pocztowem lub ponadesłaniu

kiej” w P. K. ©. Nr. 104.

się|

ltylko do zaostrzenia choroby naszej |

nic z życiem.
Nacjonalizm

| mają
Iły narodu, jest zbyt nieokreślone;
|powtóre jak zabezpieczyć prawnie,

"rolę tej elity; po trzecie, w jaki za-

'kres praw ją uposażyć, wreszcie po

| Bo elitą naprawdę może być tyl-

du jako organicznej całości na wzglę- -

dokonana|

ła, ich obowiązki się zmniejszały,

natomiast rosły ich przywileje i ro-

sły ich apetyty na niezasłużone ko-|

rzyści...
Myśląc dziś o rządzącej elicie,

trzeba myśleć o czter ch naraz rze-|

czach: po pierwsze o tem, kto ma tę:

elitę tworzyć — powiedzenie, że

ją ją tworzyć kierownicze żywio-

czwarte, jakim zakresem obowiąz-

ków ją obarczyć.

ko sfera, posiadająca o wiele więk-

sze obowiązki od reszty ludności,

zmuszona do większych od niej wy-

siłków a tem samem do posiadania

wyższych zdolności i większej e-|

nergji politycznej, obowiązana do;

postępowania nietylko

 
w życiu pu-,

blicznem, ale i prywatnem, wymaga-;

jącego o wiele większego, niż prze-|

ciętne panowania nad słabościami i

niższemi instynktami naiury ludz-

kiej. Jeżeli rządząca elita nie będzie

obarczona obowiązkami okupujące-

mi jej prawa, będzie ona środowi-

skiem przyciągającem i skupiającem

wszelką sprytną lichotę. W, krótkim

czasie stanie się ona nieznosnym cię-

żarem dla narodu i najniebezpiecz-

„niejszym punktem organizacji pań-
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a stwa. Niewiele czasu upłynie od jej |,.

uznania i powierzenia jej władzy do 1

przewrotu, który ją od tej władzy

odpędzi.

Przyszłość polityczna narodów

europejskich zależy nietylko od te-|

go, czy będą one zdolne wytworzyć

silną oligarchję, ale także, i to prze-

dewszystkiem od tego czy będą u-

miały zabezpieczyć ją od rychłego

zwyrodnienia. Na to zaś trzeba, żeby

prawa tej oligarchii były zrównowa-

żone dwoma obowiązkami i żeby te

obowiązki nie mogły szybko  stop-

mieć, a na ich miejsce, żeby nie po-

zostały tylko niezasłużone przywile-

je i płynące z nich z krzywdą dla ca-

łego narodu korzyści.

Jeżeli narody Europy nie będą

umiały tego zagadnienia pomyślnie

rozwiązać, to może się okazać, że

słuszność mają ci pisarze którzy

przepowiadają rychły koniec cywili-

zacji europejskiej.
(Uważałem za stosowne podać tu

in exlenso rozwiązania Romana
Dmowskiego. Artykuł mój bowiem
nie jest publikacją mych osobistych
myśli i poglądów, stanowi raczej

| morzu

у с
„Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Co jest naszym celem?
Mylą się ci, którzy, sądząc, że

tleryzm jest majdoskonalszem u-

rzeczywistnieniem idei narodowej

dowodzą, iż każdy ruch narodowy

prowadzi do zatopienia jednostek w

manifestacyj tłumnych, w jed-

nakowych mundurach, wciśniętych

na całą ludność. Przedewszy:ihieim

podporządkowanie nie jest oznaką

wyrzeczenia się samoistności, a na-

wet samodzielności. Podporządko-

wanie jest objawem zdyscypiinowa-

nia woli i zdolności poddania jej w

pewnych wypadkach ogólnemu kie-

rownictwu. Ale poza temi specjal-

nemi wypadkami każda jednostka

ma cały zakres spraw, w których de-

cyduje samodzielnie.
Tę samodzielną decyzję jednost:

ki, a dalej uznanie, żę kazdą jed-

nostka musi starać się o jasnajpeł-

niejszy rozwój swej osobowości pod-

kreśla polski ruch narodowy. I tem

różni cię od hitleryzmu, który szyb-

ko dochodząc do władzy nie zdążył

przetworzyć społeczeństwa w myśl
swoich idei i dziś musi je trzymać w

karbach zbiorowym  enluzjazmem.

Dołącza się tu jeszcze specjalna wła- 
pewne udostępnienie „Przewrotu”,

który dla wielu czytelników , Ruchu,

Młodych” pozostanie choćby
względu na. cenę, marzeniem),

Opat.

ze

(D. e. n)

ściwośc narodu niemieckiego, lubu-

jącego się w „ujednostajnieniu “.

Dla nas jest rzeczą oczywistą, że

„jednostka będąca tylko pionkiem,

|iak w wielu wypadkach u hiiierow-

|cėw, lub robotem komunistycznym,

lnie może być ideałem narodowca-

(Lik BS TSC RKA LRIO EOS|Polaka. Ale z drugiej strony zie mo-

м о #
Hasio „rządów silnej reki“ bardzo

+ często wysuwa sanacja w swej obro-

nie. Z konieczności. Poprostu dlate-

| go, że nie ma innych argumentów.

Frezes Młodzieży Wszechpolskiej wlent przechodzący jeszcze,

Poznaniw kol. W. Grott tak to cha-
rakteryzuje w n-rze 4

я „Ježeli w Polsce narzeka się na biedę i

nędzę i szuka dróg naprawy, jeśli twierdzi

się, że pewne grupy ludzi i pewne warstwy

są temu winne, a wyjściem z tej sytuacj ma

być, jak to się mówi „trzyman'e chuma za

mordę", to mówimy słusznie!! Ale musimy

sprecyzować, kto jest tym chamem? Bo

często i to głównie z sier wysoko stcjących

i dobrze postawionych padają zdan':, że za

mordę lrzeba trzymać chłopa i rr kotnika

polskiego. Pytamy: kto jest chamem? Czy

chłop i robotnik połski?, który siedzi dziś

często ta ławie oskarżonych i w więzieniu,

ale za '0? Za budzenie ducha narodowego,

za pracę w organizacjach narodowych,*za

walkę z żydostwem, za obronę, zdrowego,

narodowego charakteru Polaka. Czy też cha

mem jest inżynier Ruszczewski, inspektor

Siedlecki, sędzia Łopatto, naczelnik aresz-

tów Kropiwnicki, komornik Żytkowski, ko-
misarz Policji Państwowej Drewińsk' i sze-
re$ innych, skazanych na kilkuletnie więzie-

nie za morderstwa, oszustwa i złodziejstwa?

Czy chamem jest ten, kto w dzisiejszem ży-

ciu polsiiem postanowił walczyć o czystość
: idealėw, o pracę dla Polski ofiarną, 0 odwa-

44 cywilną i niezaiežnošė przekonań? Czy
raczej do chamów zaliczyć należy tych, któ-

rzy postanowili się podobać ogólnej fali,
która niesie tchórzostwo i karjerowiczo-

stwo, na której płyną ci, których celem naj-

wyższym uzyskanie posady i subwencji,|
których ideałem branie od Polski i Jej wy-

zysk, a nie ofiarna slūžba i poświęcenie.

Jeśli się dziś woła: „trzymać chama za mor-

dę”, to wołamy: tak jestl Ale nie do chłopa
i robotnika trzeba zastosować to hasło.

Tych, których należy „trzymać za mordę”,
śdzieindziej trzeba szukać”.

W. ostatnich dniach ukazał się w
Wilnie drugi zkole: numer subwen-
cjonowanego pisemka Wieści Aka-
demicxie'. Podtytuł jego brzmi:
„Pismo młodych państwowców". Z
każdej strony, z każdego artykuliku,
z każdego zdania niemal bije grom-
kie i śroźne hasło: „,dałoj endzków'.
Młodzież Wszechpolska gubi Bratnią
Pomoc, młodzież państwowa buduje
domy akademickie, stwarza dla stu-
dentów raj na ziemi. Jednak coś z
tym rajem niebardzo jest w porząd-
ku, bo dlaczego to gros akademików
popiera tych niuczciwych endeków
a nie kryształowych państwowców.
Czy dla pięknych oczu „kliki obwie-
polskiej'', Ja mam wrażenie, że isto-
tna przyczyna leży gdzieindziej. W
szereguch Młodzieży Narodowej jed-
nostka nieuczciwa jest wyjątkiem.
Ogół akademików doskonale to ro-
zumie. W! każdym razie trzeba
stwierazič, że „państwowcy” mocno
w swojej gazetce piórkiem ruszają.
Zasługują się przed pierwszym na
podwyżkę, skąpo im zdajc się udzie-
lanej gaży. Ciekawe jednak są te
harce, Wszystkie ataki kierują „Wie
ści Akademickie" bezosobowo. Wy-
tłómaczyć to sobie można w bardzo
prosty sposób: Zarzuty skierowane
personalnie można byłoby zakwalifi-
kować jako zwykłe oszczerstwo.
Na zakończenie gwoli pocieszenia

czytek:ika, zasmuconego  zwycię-
stwem „młodych  pafslwowcėw“,
maleńka próba „uzgodnionego te-
kstu: p. Wiuką pisze w jednym z ar-
tykułów:

„Dotychczas rządy w Bratniakach opie-|

rają się na systemie kliki, przy którym

wszystkie władze obsadza wyg'ywająca

większosć (p. Wuka odkrył Amerykę!| Mo-

żeby chciał, aby wszystkie władze w Brat-

niaku obsadzała przegrywająca mniejszość?

Wtedy napewno zostałby prezeseim), Przy  

yce.
solidna i poważna

kontrola zaś jest
takim systemie rządów
praca musi bardzo cierpieć,

ogromnie utrudniona”.

Tymczasem inny zapoznany la"
według

stów wiasnych, „okres dojrzewania

„Czuwamy*:i marzący o „punkcie przecięcia się

dwóch płaszczyzn” (uwaga koledzy

z wydz. mat.-przyr./) p. W. A. Ka-

duszkiewicz dodaje:
„Nowa konstytucja daje Prezydentowi

Rzplitej prawdziwą władzę: z osohy repre-

zentacyjnej i symbolicznej staje się on rze-

czywistą głową państwa, która nietylko re-

prezentuje lecz równięż i przedewszystkiem

—rządzi". : j

bardzo pięknie. Jeden z autory-
tetów p. Kaduszkiewicza p, St. Car

tak ująt tę kwestję: „Prezydent Rze-

czypospolitej jest odpowiedzialny

tylko rzed historją i bogiem”. A jak

tu z kontrolą p. Wuka. Prosta re-

cepta. gdzie jesteśmy przy władzy

tam obsadzamy wszystkie władze i
rządzimy bez kontroli. Tem się wiaś-

nie „niedojrzali* państwowcy różnią

"od Młodzieży Narodowej, która
"kontrolę stosuje wszędzie nietylko u.
przeciwników politycznych. Jakoś
tu „zwrotniczy” młodych państwow-
„cėw niebardzo się porisał. Fociąg
może się wykoleić!

Zastępca.

 

Kol Napoleon Grabowski prosi nas o

„žakomusikowanie, że sprawy autorow na-

| pastliwych artykułów, skierowanyc: ra je-

| go osobę, a które się pojawiły ostatnio w

prasie akademickiej, znajdą się na wokan-

dzie Sądu Koleżeńskiego, z chwilą jego u-

konstytuowania się przy Bratniej

IP, M A U.S. B.|
|

Red, Ruchu Młodych.

Ja chcę robić karjerę...
Dzień zaczął się jaknajgorzej. Przede- wicie nowej ustawy uposażeniowej, która |

wszystkiem wstałem lewą nogą.  Fuwtóre obowiązuje już równo tydzień caly i nie

zr.owelizo+
„gospodyni moja w swojej bezgraniczaej bez-

czelności ośmielił: się od samego rana po-

psuć mi humor upominaniem się o womorne,

z którego opłatą zalegam od lata. Tłuma-
.zyłem przebrzydiemu bapsztylowi ivź nie-

raz, że cbeonie, kiedy Europa nie płaci dłu-

gów Stanom Zjedsoczonym, to trudso, że-

bym ja obił z siebie warjata i wyrzwcał nie-

potrzebrie pieniądze, których noiabene nie

mam.
Wreszcie sprawa nieopiaconej westu-,

ry. Bo proszę sobie wyobrazić co tosię

dzieje teraz na USB, Otóż dziekat odro- |

czył oplaty studenckie różnym p erwszo-

roczniakom, co to po wykładzie pytają, „a

co na jutro odrokić w domu”, altc kiedy

prof. B»ssowski wsadłszy w swadę otator-

ską przedłuży wy'::ad nieco, to wstajetaki |

bubek, podnosi dsa palce do góry . pyta

naiwnie: „Proszę Pana, czy mogę wyjść”.

A tymczasem ty — akademika wetera-

mie, który -- jakby to dziś było — pamięta

chwilę wskrzeszenia Wszechnicy, — płać

kwesturę w całości, a nie to cię wyleją z

murów świętojańskich. I to ma być spra-

wiedliwość- Stanowczo musi. wniknąć w

tę sprawę p. min. Jędrzejewicz, bo inaczej

to się naprawdę zacznie „mierzch sniwer-

sytetów w Polsce.

W :akim to poważnym i pochmurnym

nastroju wyszedłem z domu na ulicę, trza-

snąwszy uprzednio dość solidnie drzwiami.

A na ulicy, jak na złość wszystko zdawało

się być wesołe i w różowym humorze.

Ledwo zrobiłem kilkanaście kroków, a

Т отосу

żemy przyjąć ideału masońsxiego i

demo-iberalnego, gdzie każdy pra-

cuje dia siebie, nic, albo niewiele go

| wtedy. kiedy ojczysta waiuta zaczy-

na się niepokojąco załamywać.

BARDZO

Nie dziwcie się, o oierpiiwi czytelnicy

moich ieljetonów, jeśli w niniejszym będzie

dużo wody, ale łzy stają mi w oc»ach ma

myśli o ciężkich warunkach życia. W bar-

wien mój znajomy „łegjoner”, dwoch jego

druhów z „Piisadji* i jeden mocarstwowiec

„| (serdeczny przyjaciel mimo częstyck „%iepo-

rozumień w rodzinie”),

Biedni ci chiopcy nietylko nie mogli

czem marzyli od dawna, ale nawe! — po

trzydniowem pocieszaniu się u Bukieta —

musieli zrezygnować z tak elementaej po-

irzeby, jak codzienne „pół czaraej” u

Sziralla, (1 w obliczu tego znajdują się jesz-

cze indywidua wypominające jakie: sub-

sydja, pożyczki, synekurki... poprostu nie

do wiar;!)

Głęboko wstrząśnięty usiyszaną por

wieścią

całe życie nic innego nie robii.

fantazją
djował

Furmanologję. Dla

iężkiego żywota dorożkarskiego,

szósty rok na 
jest jeszcze ani zmieniona ani

wana — zakończył z pewną godnością w

głosie dziennikarz i pożegnał się ze mną.

Powlokłem się dalej. Ciągle denerwo-

"wały mnie roześmiane twśrze przechod-

niów, wśród których szczególnie wyróżniała

się brat urzędnicza, ci byli poprostu  sza-

leni z radości, jacyś pełni entuzjazmu, jak-

gdyby to był okres podpisywania pożyczki

| narodowej, albo jakgdyby tylko c» «ię do-

| wiedzieli, że tezy p. Cara stały się | onsty-

tucją. To też mimowoli spojrzałem na le-

wo i na prawo, szukając na bramech bia-

ło-czerwonych chorągwi. Niestety, widocz-

nie alb» entuzjazm nie udzielił się dczor-

|com domowym, albo policja nie kazała

|jeszcze wywiesić flag państwowych

Z zadumy tej wyrwało nagłe zjawienie

|się przedemną jakiegoś elegancko ubrane-

go pana, który przypomniał mi z rysów

twarzy dawnego kolegę.

— Kazik! Krzyknąłem wreszcie.

-- A Zyg-Zag, jak się masz stary, od-

powiedział po chwili,

„— No ja nie — bryndza i tyle — ale ty

skądeś iaki wystrojony.

Widzisz — noblesse oblige — od

poniedziałku będę starostą w Grajdołku,

właśnie idę teraz na audjencję do woje-

wody.

Rozmowa urwała się. Pożegnal smy się

wkrótce. Mnie znów ogarnęły refleksje. Ha,

jak ten czas prędko leci! Wszak to nie tak

dawno jeszcze, trzy, może cztery iata jak

Kazik rozwiązał kontrakt" z Uriwersy” spotkałem red. Cap'a, który pędził z bu-

telką szampana pod pachą.

— (o to Panie Redaktorze —- zagad-

nąłem — czy to znowu „uchwalono“ kon-

stytuoję!

— Nie, Panie — odrzekł z pośpiechem.|

Dziś „olilewamy” coś innego. Dziś wznosi-

my toasty na cześć nie mniej wiekopomne-

go dzieła polskiej elity rządzącej — miano-

tetem, pięć lat uczciwie na pierwszym roku

prawa spędziwszy uprzednio.

A teraz starostą... Panta rei. A prze-

demną jeszcze cały rok studjów. A potem

pięć lat terminowania u patrona... Nie,

dość już tego. Stanowczo kwestury nie о-

płacę. Niech mnie wyleją z uniwersytetu.

Ja chcę robić karjerę! Zyg-Zag.

reszta obchodzi a o Ojczyźnie myśli,

wach czerni obojętnej odmalowai mi je pe- ,

wyjechać do Warszawy na uarnewał, 0,

Trudno mi było uwierzyć własnym 0-,

czom, lecz będąc kilka godzin później za |śledzie w beczce czarnoocy,

interesami w Nowej Wilejce, ujrzałem tam |o kręconych włosach i miejscowepiękności,

znowu — tym razem bez żadnychwątpli- ; o oszałamiających kolorach pomadk: do war$

wości — jego. Dzielnychłopiec powoził zii kapeluszach trzymających się na „słowo

i znajomością rzeczy; jakby stu- honoru* na prawem oku i części ucha, Mu-

USB nie Prawo a zyka gra po raz piąty z rzędu pogrzebowe-

osłodzenia widocznie go foxtrota z
jako asy- nych i trzynastego elektrycznego. Kelnerzy

Ro:wój jednostki moralny i umy-
słowy musi mieć jakiś cel i spraw-
dzian. Jest nim dobro narodu.
MW/szysiko, co masz w dziedzinie u-
myslowej. zostało ci przewszane
przez naród, przez polską sztukę,
naukę, [iteraturę; dług ten możesz
spłacić, pracując dla tego narodu,
dla jego rozwoju. a nieraz, dla wy-
dźwignięcia go z upadku. Celem
więc budowania silnej osobowości—
przydanie narodowi jeszcze jednego
pracownika, któryby umiał zużytko-
wać swe siły dla dobra narodu. To
dobro narodu jest nietylko celem
dążeń każdego, kto się czujy jego
członkiem, ale jest zarazem hainul-
cem dla wybujania indywidualizmu.

Dobrze jest, jeżeli ktoś piacuje
mad sobą; ale jeżeli wynikiem tej
pracy miałaby być duma, wynosze-
nie się nad innych, chęć rozstrzy-
gania spraw narodu, ot tak, a może
się uda, albo, co gorsze dla zadowo-
lenia ambicji własnej; tahi cziowiek
musi być potępiony, a w ustroju na-
rodowym będzie* strącony z wynio-
słości, na którą go zawiodła pycha i
lekceważenie powagi spraw narodo-

wych.
| Uzrajemy człowieka, staramy się
„o jego rozwėj indywidualny ale ni-
gdy się nie zgodzimy i na żaden
„kompromis nie pójdziemy z tymi,
którzy własną korzyść, siebie sta-
|wiają ponad korzyść narodu, ponad
| dobro narodu.

Podporządkowanie, hierarchja jed-
nostek o wysokiej wartości — prze
dewszystkiem moralnej i umysłowej
w imię dobra narodu —— oto cel
przyszłego ustroju narodowego.

| Z,
B

DZIWNE

 

a w większej części prawdziwe wydarzenie.
stenta przybrał sobie wcale przysicjną pan-

nę i obcje wyglądali wcale zadowwieni ze

swego Iasu.. (Na jej obliczu kwitły róże

Sarenu * uśmiechy słodkie jak „mańuagiga”).

Przyszły mi na myśl na ten widok

wzniosł: maksymy z wzorów kaligralicz-

nych w rodzaju: „Żadna praca nie hańbi",

„Cierpliwością a pracą ludzie zmysły tracą”.

| „Od ziarnka do ziarnka mówił KarolMiar-

ka” i „Miłuj bliźniego rodzaju żeńskiego"...

Op>wiadałam to później dwom swoim

znajomym, a że rozmowa zeszła wkrótce na

| „Jerozolimkę Wyzwoioną* Tassa, więc za-

szliśmy do Sztralła.

Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy

wolny stolik pomiędzy jednem iowarzy-

stwem,„ cieszącem się donośnemi głosami,

silnym akcentem południowym i lekkim za-

pachem cebuli, a drugiem — o dyskretniej-

|szem zachowaniu się, ale zato mnie: dy-

powracaiam do domu przez ulicę skretnych garbonosach.

| Mickiewicza, gdy niespodziany widok ude- |

rzył moje oczy. Uto jeden z nieszczęśliwej jest „nieparzyste“, wysyłam jednegoze'żna-

czwórki (Piłsudja) prowadził zwyczajne do- |jomych po koleżankę, mieszkającą o kilka

rożkarskie sanki z tak pewną miaę,jakby ,

Ponieważ nie lubię, gdy towarzystwo

domów dalej. Oczekiwaliśmy ich za kilka

minut, tymczasem mija kwadrans, pói godzi-

ny — we drzwiach pojawiają się gęsto jak
ogniści bruneci

 

Dwunastu Krzeseł wyścieła-

'10znosz? piramidy mniej, lub więcej starych

pączków i morze Czarne (a raczej Czerwo-

| ne) kawy.

Zaczynamy się denerwować. Wyczer-

‚ puje się nawet temat o powolności w ubie-

„raniu ksbiet. Wreszcie, gdy chcen:y już za-

| dzwonić do policji... zjawia się dlugo ocze-

kiwana para i bladolicy polonista w о-

datku,

Kwestja wyjaśnia się szybko, Łatwo

zrozumieć sytuację, kto zna starą jak Her-

kuryusz Ordynaryjny anegdote o „Wilku,

kozie i kapuście”.

Gdy wysłany przezemnie iomek wdra-

pał się na trzecie piętro, gdzie cieszkała

koleżanka, spotkał u drzwi bledego poloni-

stę, Po wymienieniu wściewłego spojrzenia

powitali się serdecznie i weszli. Po kilku-

minutowej rozmowie o niczem Tom wyjaśnia

cel wizyty, nikt nie ma nic przeciwko pizyj-

ściu do cukierni, lecz złośliwe fatum każe

„zgubić się” kluczowi od drzwi (0 złośliwości

rzeczy by martwych ileż nas zdrowia i hu-

moru %usztujesz!), Długie poszukiwenia nie

dają rez"ltatu,

Polonista jest młodzieńcem skromnym i

nieśmiałym, Tom słynie ze swej cnoty na

całe miasto plus powiat  Wiicńsko Trocki,

opinja panny jest jaśniejszą niż śnicg. który

jeszcze nie upadł, jednak nikt nie chce

ustąpić 7 placu boju. Projekty sypią się fak...

ulotki komunistyczne ma sali Sniadeckich

po zgaszeniu światła,

|Czy wyjść ma Tom, a polonista zostać

z panną? Czy Tom wyjść z panną, 2 polo-

'nista zostać? Czy polonista z panną wyjść i

zostawić Toma? Czy polonista wyjść i zo-

| stawić parę? Czy panna ma wyjść i ich

„zostawić? Czy oni zostawić pannę?

| Pols do pomysłów ograniczone, wtem.

okazuje się, że klucz leży spokojnie w muf-

|ce koleżanki
Za prawdziwość sytuacji nie ręczę, ale

"test taki, coby się tego podjął, gdyby wie-

dział, ż: nikt nie będzie sprawdzał
Alina Stankiewica
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Do najbardziej aktualnych tema-
tów, a niestety nadzwyczaj rzadko
poruszanych, w prasie sportowej, jest

kwestju życia i całokształtu pracy
klubów sportowych.

Kluby sportowe mające wznio-
słe hasła szkolenia, wychow; wania
pokoleń klubowych w  podmiosłym
duchu idei sportowych nie stoją nie-

stety ną wysokości swych zadań.
Wystarczy rzucić okiem na pracę,

zdaważoby się. najpoważniejszych
organizacyj sportowych, by przeko-
nać się o istnieniu szeregu najroz-
maitszych usterek.

WI klubach sportowych wyczuwa

się po pierwsze brak chętnych do

Pracy ludzi. Jest to opłakany wynik

mylnej poniekąd polityki zarządów

Prawie wszystkich klubów które do

„ołtarza nie chcą nieraz dopusz-
cząć młodych sił, które w przyszło-
Ści możłyby zastąpić tych wszyst-
kich, którzy do sportu nie wprowa-
dzą już nic nowego, którzy poprostu
Już p.zeżyli się i muszą odejść speł-
niając jedynie tylko rolę zwykłego
członka klubówego, będąc szczerym
przyjacielem.

Kluby sportowe kierują się mylną
polityką, zapraszając na kierowni-

ków ludzi, którzy w większości nie
znają :ięna sporcie, którzy nigdy nie
mieli nic wspólnego ze sportem a
chcą być sportowcami tylko dlate-
go, że dzisiaj tak wypada, że sport
staje się modą i wreszcie, że najmo-
wanie jakiegoś stanowiska sporiowe-
go jest poprostu dobrze widziane.
Momeut ten jest bardzo diażliwy,
ale niestety prawdziwy. Oczywiście,
że nie można tego brać ogolnie. Ni-
kogo tutaj nie chcemy bynajmniej o-

brażać ale wszyscy zgodzą się chy-

ba ze mną, że dobory niektórych za-

rządów są fałszywe, a praca źle

zmontewana organizacyjnie, nie wy-
daje owoców. Marnuje się poprostu
drogi wszystkim czas. Trzeba dążyć

do tego, żeby każdy sumiennie wy-
pełniał swoje obowiązki sportowe,

żeby jeden nie pracował za trzech
czy czierech jak to niestety bywa
bardzo często. Praca taka jest mało
produkcyjna, na to cierpi tylko do-
bro sportowych interesów.

Trzeba prócz zapału i chęci znać

sport 1 samych sportowców, trzeba

umieć ich zrozumieć, wchodząc nie-
raz w zawikłane sytuacje niejeanego
mistrza sportowego.

Życie sportowe nie jest jakąś ro-
mantyczną bajką, bo z chwalą gdy

sport stał się poważnym ruchem

społecznym, to odrazu zaczęty nur-

lować w sporcie zagadnienia natury
ogólnej.

Klub nie jest więc jakąs jaskinią

zabawy. a placówką społeczną, pla-

cówką, która powinna mieć nad so-

bą jakąś kontrolującą siłę. Dotych-
czas jednak kluby sportowe żyją bez
specjainej kontroli, a jeżeli jest na-
wet jakaś kontrol, to jest ona bardzo
luźna, a praktyka codziennych dni
wykazuje, że kontrol własnej za-
przyjaźnionej komisji rewizyjnej nie
wystarcza. Najbardziej może kon-
trastowe obrazują się stosunki życia

klubowego na prowincji, gdzie dzia-

łalność klubów mie idzie właściwą

drogą. Weźmy chociażby przykład

niezdrowego objawu, że w klubach

wojskowych gromadzi się młodzież

akademicka, a w organizacjach A. Z.

S. figuruje na listach członków spo-
ro sportowców, którzy nigdy nie
mieli nic wspólnego z uniwersyte-
tem. Przykładów takich może „być
całe mnóstwo.
praca pójdzie normalnie tylko wów-
czas gdy wojskowi będą w organi-
zacjach czysto wojskowych, a aka-
demicy w akademickich, kolejarze w
kolejowych, młodzież robolnicza w
klubach robotniczych itd. W. tym
kierunku musi pójść konieczna  re-
forma. Oczywiście, że nie można tu-|
taj stosować odrazu jakichś rady-
kalnych, nagłych bezwzględnych
środków, ale z biegiem czasu zasada
ta powinna wejść w życie, zdobywa-

Uważam jednak że!

jąc ogólnie przyznane przez zwyczaj
„prawa.
| Pisząc o niezbyt przyjemnych ob-
|jawach życia klubowego trzeba
wspomnieć jeszcze o jednej usterce,
a mianowicie o braku życia we-
wnętrznego. Ileż to może byc przy-

go klubu nie znają się z sobą a do-
piero na zawodach zachodzi potrze-
ba zapoznania się.

Kluby sportowe nie przywiązują
znaczenia do swoich lokali klubo-
wych i nie starają się członków swo-
ich czemś zainteresować, zjedno-
czyć, a wspólną więzią może być
tylko idea klubu. Klub powinien
szeroko propagować swoje hasła,

POZNAŃ (Pat). W niedzielę za-
kończył się w Poznaniu drugi zimo-
wy turniej o mistrzostwo Polski w
siatkówce. W! ostatecznej klasy-
fikacji pierwsze miejsce i tytuł mi-

rodowych zawodów
mistrzostwo akademickie.
czas nie mieliśmy jeszcze niśdy w
historji sportu akademickieg“ tak
świetnie udanych zawodów, jak te,
które tak niedawno minęły.

IW Rabce było rzeczywiscie roz-
kosznie.

Śnieg, słońce narty, sport std., itd.
Na zawody przyjeckało moc za-

wodników z całej Polski, któszy ra-
zem z gośćmi zagranicznymi stano-
wili poważną ilość, bo koło 150 za-
wodników.

Ilość ta jest pięknym rekordem
zawodów akademickich a w dużej
mierze do powodzenia tych zawo-
dów przyczynił się fakt, że stawać
do nich mogli nie tylko ci którzy
należeli do A. K. S., ale i ci wszyscy,
ktėrzy są w innych klubach sporto-
wych.
Poziom zawodów był wyrównany.
W porównaniu z ekstra klasą zawod-
ników Polski, to trzeba przyznać zu-
pełnie szczerze, że mistrzowie za-
wodów akademickich nie zaliczają
się niestety do czołowej grupy. Nie
chcemy w danym wypadku zmniej-
szać wartości sportowej akademic-
kich zawodów, ale robimy porówna-
nie talie tylko dlatego by zupełnie
trzeźwo ocenić wyniki uzyskane w
Rabce

Lankosz jest narciaczem wy-
kończonym. Żytkiewicz już nie star-
tuje. Wojna jako biegacz w naj-
iepszym wypadku w konkurencji z
zakopiuńczykami zakwalifikuje się
do drugiej dziesiątki. To samo da
się powiedzieć o paniach, ale już z
nieco mniejszemi zastrzeżeniami, bo
pozion. zawodniczy wśród pań jest
mało znany.

Słów kilka powiedzieć trzeba
koniecznie o wynikach Łotwy, któ-

Naiazie jej niema. Śnieg stopnia-
„ły, zmieszany z błotem spływa bul-
|gocącemi strumieniami wzdłuż cho-
dników.

'. -Porywiste wiątry przynoszą raz
,tumany białych płatków raz gęste
strugi deszczu, i tak na zmianę.

Ciężkie westchnienia i nasępione
ściągniętą brwią spojrzenia są jedy-
ną ulgą i ozdobą narciarzy!

Lecz czyż wszystkich? Zpewno-
ścią mało jest takich, kiorzy teraz
spędzają czas na deskach bo bardzo
mało kto wie o tem, że są możliwe
a nawet dobre warunki śnieżne,

W. mieście niama zimy zupełnie,
tego nikt nie zaprzeczy, ale zaczy
,nając od schroniska na Kaczym
Dole, „zata śnieżna pozwala nietylko
trenować zawodnikom którzy w ta-
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„DZIENNIK MILEASKI

Zagadnienia społeczne sportu.
ny grunt, a grunt ten będzie wów-|

czas podatny gdy klub składać się
będzie z dobranych ludzi a ludzi ci
będą wówczas dobrze do siebie do-
pasowani, gdy większością swoją
zaczną reprezentować te same spo-
leczeństwo (akademickie, wojskowe,
kołejnictwo itd.).

W) klubie człowiek nieraz czuje
się , dziko”, jakoś nieswojo. Odczuwa
się brak harmonji, nastroju sporto-
wego, a co gorzej, że po wejściu do
niejednego lokalu klubowego zaczy-
na Oopanowywać nastrój przykry
|przyśnębiający. W dużej mierze za-
leży ot-zywiście od lokalu, od ścian
klubowych, od gustu gospodarza
klubowego. Maksymą w danym wy-

ale hasła te powinne znaleść podat- padku powinno być hasło „czuj się

zakończenie turneju © mistrzestwo
w siatkówce,

strza Polski zdobył AZS Warszawa
(12 p.) 2) Cracovia (10 p.), 3) „Absol-
wenci' z Łodzi (8 p.), 4) Wartą po-
znańska (6 p.).

. .

Sukeesy wilnian w Rabce.
Raska była terenem międzyna- |rzy w Rabce odnieśli szereg sukce-

narziarskich o sów. Łotysze spisali
Dotych-|Wyszki: oni lepiej od wilnian. Gruzi-

się swietnie.

tis w biegu złożonym był 6, wówczas
gdy Stankiewicz z A. Z S. znalazł
się na miejscu 10. Kanieps z Łotwy
w biegu otwartym zajął trzecie miej-
sce, a Słarkiewicz czwarte.

To samo tylko z podwójną róż-
nią stosunku powiedzieć da się o
biegu zjazdowym. Znalazł się jakiś
Hermanowski z Łotwy który zajął
piękne 4 miejsce. Azetesiacy byli
zaś w trzeciej dziesiątce,

Jedynie tylko lepiej od ,Łoty-
szów wyszli panie z Ogniska. Ławry-
nowiczówna, zdobywając tytuł mi-
strzyni, a Burhardtówna tytuł wice-
mistrzyni osiągnęły czasy lepsze od
Ciekurs z Łotwy.
A teraz słów kilka o wrażeniu 0-

gólnem.
Wilnianie w Rabce uzyskali sze-

reg dobrych miejsc. A. Z. S., otrzy-
mal puhar przechodni za pierwsze
miejsce w punktacji ogólnej , azete-
sów.

Zawody w Rabce wykazały, że
sport narciarski w Wilnie zaczyna
coraz bardziej dorównywać  pozio-
mowi przeciętnemu. Nareszcie wy-
szliśmy już z okresu początkującego.
Przed nami zaczyna otwierać się
piękna perspektywa. Musimy jednak
wszystkie wyniki sportowe odpo-
wiednio oceniać i zareagować.

Sukcesy A. Z. S. w Rabce i zwy-
cięstwa Ogniska zwróciły na Wilno
uwagę świata narciarskiego Polski,
a w pierwszym rzędzie uwagę nar-
ciarzy-akademików. może nareszcie
nadejdzie niebawem rok, że mi-
strzostwa narciarskie akademików
odbędą się w Wilnie, stając się ogól-
nem świętem sportu  narciar- 
 

skiego.

Czy będzie zima?
kich okolicznościach są daleko mniej
wybredni od wycieczkowiczów, ale
umożliwia odbywanie swobodnych
promenad aż do Nowej Wilejki.

Wprawdzie tegoroczna zima jest
wyjątkowo „niewdzięczna”, lecz nie
powinno to zawodników peszyć i
pośrążać w apatji. Kto chce, ten
musi i może trenować bo, jak za-
znaczamy, jest to w zupełności moż-
liwe.

Należy się spodziewać, że lada
dzień zima powróci w całej swej
okazałości. Komunikaty już sygnali-
zują o tem, że w innych krajach pa-
nują silne mrozy z opadami. Szy-
kujmy się więc do jej przyjęcia i
uczczenia w czasie mistrzostw nar-
cianskich Wilna.

 

jak u siebie w domu'. Wówczas gdy
nastąpi pełna swoboda io zacznie
płynąć piękno treściwe, oparte nie
ma obłudzie, a szczerości prawdziwe
sportowe życie klubowe.

Pamiętajmy, że życie składa się
z drobiazgów, że najmniejszy szcze-
gół może nieraz razić jak również i
rozwezelić. Zwracamy więc uwagę
mało, u czasami nawet na pierwszy
rzut oka niewidoczne. Uczmy się
życie sportowe tak układać by było
nie tylko nam wygodnie, ale wygod-
nie i pożytecznie wszystkim.

Przywiązując wielkie znaczenie
do życia klubowego, którego fak-
tycznie jest lokal klubowy. Może
więc warto pomyśleć о ргхергома-
dzeniu pewnego rodzaju powiedział-

ZAKOPANE (Pat), Olicjaica klar
ssyfikacja narciarskiego biegu ziožo-
nego o mistrzostwo Polski jest na-
stępująca:

Mistrzem Polski na rok 1334 zo-
stał Bronisław Czech (Poiskaj, nota
4409. Na drugiem miejscu — Fr, Si-
munek (Czechosłowacja) 452,8 p.,
3) Marusarz Andrzej (Polsk:) 425,
4) Izydor Łuszczek (Polska) 421,7,
5) Orlewicz (Polska) 411,5, 6) Maru-

Przed Koncentracją
MW połowie lutego, a mówiąc ści-

śle od 16 do 18 odbyć się ma w
Wilnie wielką koncentracja oddzia-
łów narciarskich P. W.

Koncentracja obejmuje cały te-
ren podległy O. K. III Grodno, a więc
obejmuje ona nietylko wileńszczyz-
nę, ale nowogródczyznę, a nawet
białostockie i oczywiście grodzień-
szczyznę.

Teren jest więc ogromny. Z tego
całego terenu mają ściągać do Wilna
poszczególne oddziały narciarskie.
Część narciarzy ma przybyć rajdem,
a część oczywiście przyjedzie koleją.

Znaczenie koncentracji jest dość
wielkie. Chodzi bowiem w pierw-
szym rzędzie o stworzenie pewnego
celu w ćwiczeniach, w pracy wysz-
koleniowej. W] danym wypadku ce-
lem tym będzie przybycie do Wilna
by w Wilnie wziąć udział w szeregu
mających się odbyć zawodach spor-
towych. Zawody te nie będą oczy-
wiście miały charakteru wybitnie
|sportowego. Nie zobaczymy biegu
klasycznego na 18 klm., ani też ma-
ratonu, ale kto wie czy w dzisiej-
szych czasach nie przedstawia więk-
szej wartości bieg drużynowy ze
strzelaniem, albo bieg z przeszkoda-
mi. Musimy zawsze pamiętać o stro-
nie praktycznej wychowania fizycz-
nego, to też z tego punktu widzenia
należy zapatrywać się na zawody
oddziałów P. W.

Nie znaczy to bynajmniej, że mie-
libyśmy zmniejszać wartości konku-
rencyj wybitnie sportowych, które
mają swoje całkiem inne cele rów-
nież bardzo potrzebne,

Rzecz oczywista, że w danym
wypadku zależy od poziomu po-
szczególnych imprez. Dotychczas
niestety nie mogliśmy powiedzieć o
wysokim poziomie nietylko narcia-
rzy P.W., ale i innych oddziałów. Ja-
koś tak nieszczęśliwie się składa w
całej Polsce, że P. W. pod względem
doskonałości pozostawia wiele do
życzenia. Droga do doskonałości, do
pewnego rekordu jest bardzo, a bar-
dzo jeszcze daleka.

Nie wiem faktycznie czem to na-
leży tłumaczyć. Może brakiem spec-
jalistów, a może pewnemi niedo-
ciągnięciami organizacyjnemi. W
każdym bądź razie z każdym dniem
sprawność sportowa polepsza się.

Uważam, że trzeba dążyć do te-
go by zatarły się jak najprędzej róż-
nice między sportowcem należącym 

„bym konkursu na wzorowo urzą-
|dzony lokal klubowy. / Warun |
|kami konkursu byłyby nietylko wy- |
glądy zewnętrzne urządzeń  klubo-|
wych, ale również musiałyby być|
brane pod uwagę wyczute przez|
członków komisji konkursowej istnie|
jący zapewne w każdej organizacji |
sportowej silny duch klubowy. |

Wiemy przecież, że siłą odżyw|

\

 

 

 | czą klubu jest właśnie duch sporto-
jwy. Duch sportowy swoją potęgą
młodości potrafi działać cuda, pro-|
wadząc od zwycięstwa do zwycię-|
stwa w coraz większe triumiy spor-|
towe. |
Žyč sportowo možna nie tylko wy-

nikami mierzonemi ułamkami  cen-
tymetra i sekundą, ale również za-

|

jsarz Stanisław (Polska) 402,2.
Wizczorem odbyło się uroczyste

rozdanie nagród.
W ramach międzynarodowych

mistrzostw Polski obchodzono rów-
nież 15-lecie Polskiego Związku
Narciarskiego. Z tej okazji wysłano
depesze hołdownicze do p. Frezy-
denta Rzeczypospolitej Mościckiego
i Marszałka Piłsudskiego.

 

narciarskąw Wilnie.
do klubu, a członkiem P. W. Są prze
|cież pewne wspólne platformy na
których powinno dojść do wzajem-
nego porozumienia. W. danym wy-
padku chodzi mi o wykazanie ciąg-
dości pracy. Trzeba większą zwra-
cać uwagę na dobór ludzi, których
się szkoli, a wówczas postęp pracy
zacznie wyraźniej się zaznaczać,

Nie odbiegajmy jednak od zasad-
niczego tematu.

Koncentracja wileńska powinna
mieć jeszcze jedną wielką rolę, a
mianowicie rolę propagandową.

ldące polami i lasami oddziały
narciarskie P. W. będą doskonałym;
czynnikiem żywej propagandy ;
wśród ludności wiejskiej, do której:
nie dójdzie artykuł drukowany wj
gazecie, do której nie dojdą słowa;
mówione do mikrofonu, której pla-
kat propagandowy będzie niezrozu-
miałym symbolem.

Ludność wiejska powinna prze-
konać się, że narty mogą służyć za
środek lokomocji, że narty są sprzę-
tem pierwszej potrzeby.

Z chwilą gdy wieś nasza dojdzie
do przekonania, że sporządzenie pa-
ry desek jest rzeczą wygodną, to od-
razu zacznie budzić się wśród zubo:
żałych nieraz mieszkańców naszych
wiosek chęć wykorzystywania prak-
tycznie sportu narciarskiego. Pow-
stanie wówczas potrzeba uświado-
imienia narciarskiego licznych miesz-
kańców głuchych nieraz osiedli,
Zadanie oddziałów narciarskich P.

W. jest na kresach ogromne.
Przypominają mi się tutaj żywe

obrazki z gór, gdzie wszyscy prawie
jjeżdżą na nartach. Dzieci do szkoły
ljadą. Do kościoła w niedzielę wszys-
cy walą na nartach, słowem nikt nie
chodzi a wszyscy :ieżdżą i to
jak jeżdżą! Niech nasi mistrzowie
schowają się ze swoją jazdą. Weźmy
tutaj chociażby Austrję, Czechosło-
wację, a i nasze Zakopane,

Narty powinne więc stać się nie
luksusem, ale tem czem są na wsi
grabie, widły i inne konieczne w go-
spodarstwie przyrządy.
W tym kierunku powinna pójść

odpowiednia propaganda.

Trzeba możliwie jak najczęściej
organizować rajdy narciarskie, trze-
ba pokazać ludności wiejskiej jak się
jeździ na nartach i do czego narty
mogą służyć, a wówczas narciarstwo
odniesie jeszcze jeden wielki może

 

dowoleniem moralnem, które wypły-
wa nieraz z pokonań przeszkody nie-
co większej od przebiegniecia -200
mtr., albo. wygrania meczu ping-
pongowego.

Klub jako tako pownien naresz-
cie zacząć spełniać zadania spo-
ieczne. powinien on stać się spoistą
rodziną szanującą swoje tradycje
żyjąc doświadczeniem poprzednich
pokoleń a wówczas dopiero będzie-
my mogli mówić o postępie nietylko
wyników sportowych naszych  mi-
strzów ale wogóle o postępie całego
życia sportowego, które treścią swo-
ją obejmuje niejedno ciekawe zagad-
nienie społeczne,

Jarwan.
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Rezultat zawodów narciarskich
w Zakopanem.

Zygzaki.
Bilorów i Kowalski w tym mie-

siącu startują na międzynarodowych
zawodach w jeździe figurowej w
Sztokkolmie oraz na mistrzostwach
światą w Helsingforsie.

Hoienderka Wille den Onden po-
biła czasem 59,8 sek. rekord pły-
wacki na 100 m. stylem dowoinym,
który dotąd należał do Amerykanki
Madison.

Mezlin (Francja) zdobył mistrzo-
stwo Francji w tenisie na kortach
krytych.

Wczoraj w czasie transinisji ra-
djowej konkursu skoków na Krokwi
w Zakopanem wilnianie Zz przyje-
mnošcią słuchali przebiegu skoków
wilnianina Eugenjusza Wójcickiego,
który brał udział w narciarskich
mistrzostwach Polski i Słowian,

Wi Londynie Kanada pokonała re -
prezeniację Anglji w hokeju na lo-
dzie wynikiem 3:1.

Cochet wstąpił do cyrku Til-
dena.

Wczoraj w. rozgrywce skoków
narciarskich na Krokwi o 1nistrzo-
stwo Polski najiepszy nasz skoczek,
Staszek Marusarz, pobił reko:d Pol-
ski skokiem na 16 metrów.

Dzisiaj w Zakopanem odbywa się
gigantyczny bieg narciarski na dy-
stansie 50 km. jako końcowy fra-
$ment zawodów o mistrzostwo Pol-
ski. Wobec słabych wyników pol-
skich narciarzy w biegu na 18 km.,
spodziewane jest zwycięstwo jedne-
go z czeskich zawodników lub Finna
Lappalainena.

KAi
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na,
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze

okólniki, plakaty, blłety wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

| DEB 420RDODGRA ODCieIKM >CoTEDCBR

Zapisujcie się

Ш ШШW

Do Wilna ma przyjechać koło
dwóch tysięcy narciarzy,

Zawody trwać będą dwa dni.
Program ułożony jest dość starannie.

Powodzenie koncentracji uzależ:
nione jest oczywiście w lwiej części największy ze swoich sukcesów. |» od śniegu.

ZOFJA KOWALEWSKA. :

"Dzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Następnie Paradowski zajął się zbieraniem rozbitków 2 pod Dubicz,
z którymi miał wkroczyć do gub. Grodzieńskiej. Nie znając jednak ani lu-
dzi, ani okolic, błąkał się „Ostroga wśród lasów bezczynnie, zanim w no-
tatce, przysłanej mu o osobach usogących dać mu pewne informacje, zna-
lazł nazwisko Monczuńskiej. Zdołał się z 1ią zaraz widzieć sekretnie.
Dowiedział się od niej iż pewra garść rozbitków ukrywa się w. lasach
Szawerskich otoczona opieką Uworu. Przyłączyła się wkrótce do Para-
dowskiego, wraz z bratem zabitego wodza Bolesławem Narbuttem, który
wysłany w jakiejś missji do Wysłoucha, wrócił w chwili pogromu pod Du-
biczami.

Bolesław jednak nie długo w partji przebywał, z racji sił naawątlo-
nych i słabego zdrowia, musiał się z powstania wycolač,

Teodora Monczuńska dosta czała drobnej partji Paradowskiego żyw-
ności i ubrania. Pewnego razu przyia ona do obozu Paradowskiego
w chwili gdy dowódca, zauwa”ony już i prześladowany przez moskali
odchodził do gub. Grodzieńsk'ej. Monczuńską był Gażyc, przysłany
z Wilna przez Wydział Rządu Narodowego w celu sprawdzenia sytuacji
na miejscu. Wracając z obozu do Szawer Monczuńska i Gażyc zaledwie
zdołali umknąć przed wrogiem...

Paradowski, którego partja powiększyła się potem, stoczył kilka
większych potyczek, jak np. między Dociszkami, a Karkunianami, nieda-
leko Szumnej, gdzie 24 czerwca walczył z dwoma rotami pawłowskiego
pułku pod dowództwem pułkownika Własowa i jedną rotą Ingerman-
dlanckiego pułku. Z potyczki tej wyszedł ,Ostroga' zwycięsko. Dnia 23  

nięty koło Jezior w gub. Grodzieńskiej przez wojska moskiewskie
w znacznie przeważającej liczbie. Powstancy musieli się cofnąć, straciw-
szy siedmiu ludzi.

(W Augustowskiem dn. 21 sierpnia Paradowski wraz z oddziałem
Sendka, Lubicza i Lenkiewicza brał udział w bitwie pod Mazuryszkami
zwanemi inaczej „Czystą Radą . :
‚ — Ostroga stanowit tam rezerwę i dzięki tylko jego bohaterskiej walce
i OCR? umysłu — połączone oddz:ały powstańców zostały ura-

e.
Wkrótce potem Paradowski połączył się z oddziałem Gleba, również

w Augustowskiem. Mieli razem 230 ludzi, gdy nagle pod Długą-Wsią
i Mazurkami, w obwodzie Sejneńskim w dn. 19 września zostali zaatako-
wani przez dwie roty piechoty : 50 kozaków, oraz 60 „objezdczyków” pod
dowództwem Nikitina, Powstańcy, zagrzewani przez Ostrogę, walczyli
jak Iwy. Mosxale ponieśli dotki.we straty. Padło im bowiem 2 olicerów
i 20 żołnierzy, powstańcy mieli kilku zabitych i rannych. Poległych po-
chowano na onentarzu w Ryngaliszkach. Następnie jednak pod Szlawia-
tami, gdy 9-go października poiączone oddziały Ostrogi i Gleba iak żo-
stały przyciśnięte przez ks. Boi:atyńskiego, iż musiały się rozpierzchnąć.
Paradowski zdołał potem ujść zagranicę. Przebywał w Paryżu, gdzie się
ożenił z francuską literatką, kira wiele ciekawych artykułów o siosun-
kach polekich, pomieszczała w pismach paryskich.

Partję Paradowskiego-Oslrogi brano w Lidzkiem, gdy przyszedł tam
po śmierci Narbutta, za partję Wysłoucha. Przypuszczamy, iż podstawę
do tego dała rozpowszechniona wieść o wzywaniu przez Narbuttaposił-
ków od Wysłoucha.

i ROZDZIAŁ XIV.
Rewizje w Szawrach. Losy bibijoteki Narbutta. Ucieczka Monczunskiej.

Jej następne dzieje. Hr. Przeździeccy. W Czarnym Ostrowie.
Po śmierci Ludwika Narbutia, prześladowanie władz zwróciło się ku lipca, Paradowski w połączeni: z oddziałem Lenkiewicza, został napad- jego rodzinie i Szawrom, zwłaszcza po przybyciu Murawjewa do Wilna.

Wedle rozkazu wielkorządcy Litwy za „zbrodnie” Ludwika i Bole-*
sława, cała rodzina Narbuttów odpowiadać musiała. Rewizje więc wstrzą-
sały raz po raz domem całym. Fczebywła w nim podówczas tylko Krysty-

na Narbuttowa z córką Monczuńską i najmłodszym synem Stanisławem,

małym jeszcze chłopakiem, lecz przejętym bardzo wypadkami kraju i ro-
dziny, której, wedle swej możności dziecinnej, różne już usługi oddawał,

Nieraz, wdrapawszy się na cćach dawał sygnał o zbliżającem się nie-
bezpieczeństwie. W czasie ustawicznych rewizyj, kręcąc się śmiało wśród
żołnierzy, umiał zręcznie usuwać przedmioty, budzące podejrzenie...

Stary dziejopis Litwy, Teodor Narbuti przebywał w Wilnie u syno-
wej, wdowy po Ludwiku, lub u córki Kuncewiczowej, również w tem
mieście zamieszkałej. Zrazu rodzina chciała usunąć z Szawer i matkę
w celu oszczędzenia jej ciągłych wstrząśnień i niepokojów, ale energiczna
kobieta przetrwała mężnie wszy.tkie bóle 1 w każdym wypadku była na-
der pomocna, zwłaszcza, gdy córka jej, Teodora, ukrywać się musiała.
W czasie rewizji, dokonywanych w Szawrach, szczególnemu barba-

rzyństwu ulegia cenna bibljotesa Teodora Narbutta, oraz wszystkie jego
zbiory, starannie gromadzone p.zez lat wiele. W poszukiwaniu kompro-
mitujących papierów, zostały porwane i zniszczone stare druki, rękopisy
i rzadkie dokumenty. Zabierano je też do Wilna w celu staranniejszego
przejrzenia, W, braku odpowiedn:ch pak, cała bibljoteka wtłoczona została
do wielkich kadzi od kapusty, że zaś ksiażki i papiery nie dawały się
szczelnie układać, więc to, co wychodziło po za brzegi kadzi, obrąbywano
siekierą. Sypały się więc strzępy z cennych dzieł, wartość białych kruków
mających, a wiatr rozrzucił ich szczątki po całym dziedzińcu, $

(W podobny sposób w owym czasie zginęło sporo polskich zbiorów
i drogocennych pamiątek na Litwie!... s
| System prześladowczy nie wzdragał :ię przed najdzikszym wanda-
lizmem... a :
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KRONIKA.
Roztopy zalały tu i ówdzie piwnice I nisko

położone domki.
Wobec ostatnich obfitych opadów;

atmosterycznych. w kilku. punktach
miasta na skutek roztopów woda
wdarła się do piwnic i do mi?szkań
niżej położonych. Tak up. z domu.
przy. ul. Ogórkowej 38, po. bezsku-'
tecznych _zabiegąch sprowadzonej
straży pożarnej, musian; ewakuo-

wodę mieszkań, Analogiczna sy:
tuacja miała miejsce w kilku do-
mach, położonych przy ul. Krzywe|
Koło. Potoki wody pozelewsly su-
tereny domów oraz jezdnię. Na miej-
sce sprowadzono straż. ogniową,
która przystąpiła do wypompowy-
wania wody.

wać mueszkańców z zalanych przez|

JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?
(W. dalszym ciągu pogoda zmien-

na, gdzieniegdzie z przeloinemi opa-

dami. Najpierw dość siine wiatry
zachodnie i północno-zachodnie, po-

tem slabnące Temperatura bez

większych zmian.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.

2-90); siukc. Chomiczewskiego — ul .
Pohulanka Nr.19 (tel. 16-92); rilomonowicza

i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 1

Chroscickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

Snipiszek.

Z MIASTA.

— Wielka wycieczka łotewska w

Wilnie. W. początkach marca przy-
będzie do Wilna wielka wycieczka

łotewska, złożona z 300 osób, która

w drodze do Warszawy zairzyma

się czas pewien w Wilnie. Wy-

cieczkę organizuje Tow. zbliżenia

polsko-łotewskiego w Rydze. Dy-
rekcja kolejowa wysyła do Turmont

s aine wagony.

aeTai niųAkiai w Wilnie

w drodze do Warszawy. Dnia 18 bm.

do: Wilna przybywa delegacja zbli-
żenia polsko-estońskiego z piezesem

Einbuudem, przewodniczącym estoń-

skiego Zgromadzenia Narodowego.
Delegacja, po krótkim pobycie w

Wilnie, wyjeżdża do Warszawy. De-
legacja podczas swego pobytu w sto-

licy odbędzie szereg rozmow z przed-

stawicielami społeczeństwa polskie-
go celem nawiązania i podlrzymania
zadzieizgającego się, coraz ściślej-
szego kontaktu między Poiską a

Estonją P. Eiabund, jako przewodni-
czący Zgromadzenia Narodowego
złoży. wizyty marszałkom Sejmu i
Senatu.

— Wilcze doły na nlicach Wilna.
Przy zbiegu ulic Subocz i Rossa wy-

darzył się wczoraj wypadek, który
dosadnie charakteryzuje niedbałość
kierownictwa prowadzonych tam ro-
bót elzktromonterskich. Wykopano

mianowicie dużych rozmiarów rów,
który skutkiem ostatnich roziopów

zapełnił się wodą. Zapomniano jed-
nak ustawić zabezpieczenia. To też

wczoraj przejeżdżająca dorożka wpa-

dła w wilczy dół, Koń dorozkarski
znalazł się w rowie, gdzie oma! nie

utonął Dzięki szczęśliwemu zbie-

gowi okoliczności konia wydobyto

bez większego szwanku,

О1 dziś ceny miejse na wszystkie seanse: Cały Parter 54 gr. — Cały Balkon 35 ar.

SARZYDLATE FĄTUM
FREDRICK MARCH

tu zachodn. U-*zi'ł bierze 3,000 samolotów. Oraz nainowsre dodatki dźwiękowe.

«PRZYJACIEL z LIDY»

TEATR - KINO UWAGA.

ROZMAITOŠCI| =
SALA MIEJSKA Wie

Ostrobramska 5
UWAGA.

 

Wszechświatowo sty nna wytwórnia „SOWKINO“

 

э

SPRAWY MIEJSKIE.
— Protokuł z ostatniego posie-

dzenia Rady Miejskiej skierowany
został do władz wojewódzkich ce-
lem ostatecznego zatwierdzenia po-
wziętych na niem uchwał. Na po-
siedzeniu tem, jak już podawaliśmy,
ustalona została wysokość podat-
ków komunalnych na nowy rok
budżętowy.
— Przygotowania wyborów do

nowej Rady Miejskiej są już prowa-
dzone przez miejskie biuro meldun-
kowe i ewidencji ludności. Uporząd-

DZIENNIE

Dyktator w
„Nasza nieduża mieścina, przed

| niewielu laty zaawansowana do za-
szczytnego miana powiatowego mia-
sta, m: ambicje.

Życie swe urabia na wzór więk-
szych miast.

Według stawu grobla — to prze-
starzaia dla niej maksyma.

Dzisiaj wszędzie w modzie dy-
ktatura. Ma ją też i Szczuczyn.

O wykształceniu naszego domo-
rosłego dyktatora niewiele można
byłoby powiedzieć natomiast o wła-
dzy bardzo dużo, szczególnie w dzie-
dzinie finansów obywateli powiatu.

Gdy chodziło o deklarację na po-
życzkę narodową, „dylttator“ oso-
biście wymierzał obowiązek obywa-
telski, grożąc nieposłusznym wygna-
niem z kraju.

Ale te rzeczy należą już do-prze-
szłości

Zakulisowy władca umie zasmu-
cić, ale potrafi i pocieszyć „swoich
podwl:.dnych“.

Wychodzi tedy zew „wszyscy na

zabawę taneczną do kasyna urzędni-

Proces dolarowy o z kowywanie i segregacja spisów wy-
borców dobiega już końca. Podług
posiadanych z nieoficjalnego źródła
informacyj, wybory do _ wileńskiej
Rady Miejskiej mają się odbyć w
końcu maja r. b. .
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne za boj-

kot kina. Starostwo Grodzkie uka-
rało w trybie administracyjnym Moj-
žesza Miednika 5-ciodniowym aresz-

ny i Mojžesza Lewina 3-dniowym
aresztem z zamianą Na gizywnę
10-złoiową, za udział w bojkocie
przed kinem , Lux”, w którym rze-
komo wyświetlany był film pro-
dukcji niemieckiej „Ekstaza”,

Wyżej wspomniani, stojąc na cza-
tach przed wejściem do kinemato-
śrafu, namawiali wchodzący:h ży-
dów do bojktowania tego filmu.

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś,

lo godz. 8-ej wiecz. „Kobieta i :zme:agd".

Ceny propagandowe.

Jutro, o godz. 8 wiecz. „Pieniądz to nie

wszystko”, 2

— Teatr Muzyczny „Lutnia“ „N'touche“
po cenach znižonych“. Dziś grane będzie

ciesząca się wielkiem pówodzenie:a war-

tościow. operetka Herve „Nitouch-

— Najbliższa premjera w „Lutni“.

W/ koń.u bieżącego tygodnia urzymy melo-

dyjną i efektowną operetkę Stolzs „Dzi-

dzi” z Ł. Romanowską w roli tytułowej. Na-

stępnie ukaże się ostatnia nowość „Pilan-p |
—

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 12 lutego.

1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Z przebojów

filmowych (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzy*

ka z płyt. 12.30: Kom. meteor 12.33: Transm

Święta zimy” z Zakopanego. 15.15. „Osta-
tnie nowości lotnicze” pog. 15.40: Koncert
dla młodzieży (płyty). „Faurt” Gounoda
16.10: Koncert. 16.40: Francusku. 16.55: Mu-

wyka lekka. 18.00: „Gigantyczna zapora 
w roli

gł

lotnik dr: mat z tronIkl lotniczy R

SCENIE:

tem z zamianą na 15 złotych śrzyw-|

 

Sąd Okręgowy w Warszawie
|ogłosił wczoraj wyrok w zasadniczej
sprawie, dotyczącej tak licznych
ostatnio spraw wynikłych na tle
spadku dolara.
W wyroku swym, który w kołach

sądowych i handlowych wywołał du-
že zaiuteresowanie, Sąd stanął zde-
cydowanie w obronie interesów wie-
rzycieli dolarowych, nakazując
zwrot należności dolarowej po kur-
sie przed dewaluacją, a więc zł. 8.90
za dolara.

Wyrok ten zapadł w następującej
sprawie:

Przed kilku laty p. B. K. zaciągnął
pożyczkę na swą nieruchomość w
wysokości 50 tys. efęktywnych dola-
rów, z tem że procenty płatne będą
co kwartał z góry i bez wezwania.

Wobec tego, że procenty nie były
płacone, wierzyciel p. l. D. za po-
średni:twem adw. Jakoba Warszaw-
skiego wystąpił do Sądu Okręgowe-
#0 o zasądzenie odsetek za czas od
1-go sierpnia 1932 r. do 1 go kwietnia

wodna” odczyt. 18.20: Transm. ze sładjonu
w Zakopanem. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40
Sport. 10.02: Koncert. 21.00: „Impresje bel-
gradzkie” ielj. 22.00: Audycja poświęcona
25 rocznicy śmierci Mieczysława Karłowi-
cza. 22.30: Słuchowisko: „Przed odejściem
pociągu”. 23.00: Kom. meteor. 23.05; Muzyka
taneczna, "

Z ZA KOTAR STUDJO.
Muzyka Niepodległej Polski.

Jak bogaty jest nasz dorobek w dzie-

dzinie sauzyki z okresu po odzyskaniu Nie-
podległości, o tem świadczyć może fakt, że
pelskie radjo daje w poniedziałek « godz.
20-ej szesnasty już koncert z teg" cyklu.
Wieczór ten wypełnią utwory symfcniczne

i pieśni dwuch wybitnych kompozytorów
|lwowskich Adama i Mieczysława Sołtysów.
| Jako wykonawcy oprócz orkiestry eymfo-

| nicznej pod dyr. M. Sołtysa wystąyią Zofja

 
* Żmigród Fedyczkowska i Antoni Goiębiow-

ski.

w l akcie.

"W SOBOTY I NIEDZIELE BEZPŁATNY DANCING.

——— 06000%
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w Moskwie wyprodnkowała potężne »reydzieł”, którego dotąd żadna wytwórnia nie była w stanie stworzyć

Swiat nia widzizł jeszcze czegoś pedobnego

YnaUWIĘZI (Małygin)
Sztandarowy przebó| Ficemetogrefjl Sowieckiej

Z powodu wysokiej w»rtości artystycznej'i ogromnych

Koszówfilm ten ukaże się w 2 kinach jednocześnie

 

Da NITANC
REWODZESKE"|

 

Spiesztis ujrzeć

Roz

HELIOS|

 

(ony miżene: od 40 gr.
Dziś ostatni
wsnialsza

 

ZALEDW
który wzrusza |

Już jutro film

/

Spleszcie ujrzeć | Tylko dziś

ERKI z
| Tylko dziśijutro! —

azień |! Naj-
kome*ja wojskowa 5 3

MANKIEWICZÓWNA

filmów I
w arcydziele reż.
R. Mamoullana

Dziś ostatni dzień |

UKUTE:| о5И

 

«PAN» i «ROXY».
Szczegóły nastąpią.

I jutro | Najbardziej aktualny (т

AVa Rs

Cieszy się kolosalnem powod"=nlem na!soteżn'ejszy przebój lat ostatnich

IE WCZORAJ...
przemawia do serca każdego widza Bohaterzy: John Boles i Marg Sullavan

 

Parada Rezerwistów"
A. DYMSZA — W. WALTER —

MARLENA DIETRICH
PIESN NAD PIESNIAMI.

„ABYDo Se AA S TASRAR"

SIELAŃSKI,

Dziś Rawelacyjny fllm!

 

arcywesoła komedja

 

Szczuczynie.
„czego w Szczuczynie w dniu 3 lute- |
go”, Bilety wstępu w cenie 3 zł. ro-į
| zesłano zawczasu, a dochód przezna-|

  

|czono na jedną z modnych dzisiaj
| organizacji.
|  Poprobój tedy biletów nie przy-

jsąć!
Salę i sąsiednie ubikacje w kasy-|

nie kosztem około 2 tys. zł. dostoso+
wuje się i przerabia się dla tej nie-
zwykłej zabawy. Jak bal, to ball

Na kilka dni przed terminem za-
bawy w urzędzie „dyktatora” nagła
rewizja, Szeroko potem opowiadano
o braku około 2 tys. zł. w kasie, o
zemdl :niu przy tej okazji szela i t. d.

Opinja zaniepokojona.
Wszystko jednak zostało za-

łatwione pomyślnie i bal ,zaszczyci-
ło' prawie dwieście par tańczących.
|Niesłychana zabawa w naszem mie-
|ście, chociażby i powiatowem!

I niech ktoś zaprzeczy, że „byczo“
jjest u nas.

Pocóż tedy narzekać na wymy-
ślony chyba przez opozycję kryzys.

asadniczem znaczeniu,
1933 r., a więc za okres, kiedy kurs
dolara wynosił 8,90 zł. wedie tego
kursu, domagając się zarazem zasą-
dzenia sumy powództwa w złotych
polskich.

Na rozprawie pełnomocnik wie-
„rzyciela dowodził, że roszczenie jest
,słuszne, skoro umowy powinny być
„wykonywane z dobrą wiarą, że gdy-
by dłużnik płacił w zdeprecjonowa-
jnej walucie, wyrządziłby wierzycie-
lowi szkodę, sam zaś osiągnąłby nie-
słuszne wzbogacenie cudzym kosz-
tem, żż wreszcie gdyby nawet trak-
tować dolar jako towar, a nie jak.
walutę, wierzyciel domagać się mo
ża zwrotu towaru w tym samym ga-
iunku, dłużnik zaś nie może mieć
premii.
Sąd Okręgowy, podzielając te wy-

wody, wydał wyrok zasądzający na-
leżność wedle kursu 8.90 zł. i należ-
ność obliczył zarazem w złotych pol-
skich, zasądzając na rzecz wierzycie-
la 35.600 zł. jako równowartość 4 tys.
dolarów,

 

KRONIKA POLICYJNA.

— Odnalezione rzeczy artystki.
Przed kilku dniami artysice Pytla-
sińskie: z Warszawy skradziono przy
ul. Szopena walizy z garderobą.
Nz” władze śledcze odnalazły
skradzione rzeczy w jednej z melin
|рггу ul. Piłsudskiego 63. Czterech
sprawów kradzieży aresztowano.

WYPADKI.
— Zamach samobójczy: Wystrza-

iem z -ewolweru odebrai sobie ży-
cie 60-letni Bronisław Kostanecki
zamieszkały przy ul. Kasztanowej 7.
Powód samobójstwa nieznany.
— Wiejskie zwyczaje na zaba-

jwie na Pohulance. Na weselu przy
ul. Kor.arskiego 26 został ranny no-
żem w okolicę serca i boku Jan Wil-

\

   

mi m —— ©

 czyński (Cedrowa 16), k“

UWAGA.

UWAGA.
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Zajęcie egzekucyjne za... 33 grosze!
„Kurjer Poznański" podaj

domość o wypadku, który, niestety,
nie jest odosowniony:

Mamy przed sobą kilka doku-
mentów chwili, które stanowią ja-

skrawą ilustrację sposobu trastowa-

nia podatników przez organy wyko-
nacze Urzędu Skarbowego. Różnią
się onć od tych, które wypływają z |
typowego nieporządku, o którym
wspominiał w uzasadnieniu wyroku
uwalń:ającego Sąd*Okręgowy w Po-
znaniu w giośnym procesie przeciw
urzędnikom skarbowym, wjioczo:
nym z okazji afery w kióie, nie
można się było doliczyć wediug aktu
oskarżenia sumy blisko gół „aiijona
złotych. Wspomniane papiery swiad-
czą o tem, że nie byty one wydane
przez pomyłkę, a zupełnie celowo,
co też przy rekiamacji wyjaśnicno.

Przebieg sprawy egzekucyjnej o
33 grosze (byiy podobno nawet cgze-
kucje o 16 groszy) w Urzędzie Skar-|
bowyn: w Poznaniu był następujący:
Pewien podatnik w dniu 50 grudnia
ub. r. wpłacił resztę podatku cd lo-
kali za rok 1933 i przekazał uależ-
ność odsetkami pocztą. Pomylił
się, jak się poźniej okazało, przy
obliczaniu odsetek o 33 grosze. W
dniu 5 stycznia doręczono mu upo-
mnienie za cały kwartał IV. 1933 z
doliczeniem 1 50 zł. kosztów za upo-
mnienie. Upomniany podatnik są-
dził, że jest to nieporozumienie, któ-
re się wyjaśni. W) prostocie ducha
nie remonstrował. Tymczasem w
dniu 18 stycznia b. r. przyszedł do
mieszkania komornik : zażądał za:
płaty należności za cały kwartał.
Domownicy oświadczyli mu, że po-
datek uiszczony jest w całości, co
można udowodnić kwitami. Ostroż-
ny komornik zostawił dokur'ent na
całą sumę (28,04 zł.) i odsetki a ob-
łożył aresztem tylko stół, oczniając
$o na 10 złotych.

Tu już słaba głowa podatnika nie
wystarczyła, aby pojąć, jak za na-
leżnośc skarbową w sumie 25 zło-
tych z odsetkami zająś można było
tylko objekt wartości szacunkowej
10 zł. Po denerwującej „ozmowie”
w urzędzie, najpierw tam oświadczo-
no, że płatny jest pocatek ze cały
kwartał, po sprawdzeniu w aktach
stwierdzono pomyłkę o... 33 grosze.
W jednym z wydziałów podataikowi
oświadczono, że koszty upomnienia
w kwocie 1,50 zł. można skreślić.
W dziale egzekucyjnym jednak
grzeczny bardzo urzędmk po ро-
nownem wyjaśnieniu, iż nie chodzi
o cały kwartał, a tylko o 33 gr.,
orzekł: „Pan musi zapłacići Z upo-
mnieniem i kosztami egzekucyjnemi
3 złote. z doliczeniem 33 groszy po-
myłkowo nie doliczonych odsetek i
groszem procentów za styczeń.
Na zapytanie o powód stosowania

tak ostrej formy ściągani: nalezrości
w drodze egzekucji zamiast, jak to
czynią inne urzędy, przeslania zwy
kłego bezpłatnego upomnien:a, wy-
jaśniono podatnikowi, że sposób mo-
nitowania zależy od... znani: 1 do-
brej woli urzędu.

z

w śródmieściu
przy ul. Zawalnej róg Poznańskiej

cztery parcele budowlane o powierzchni 700 — 1000 metrów
kwadratowych w cenie 10—20 zł. za metr—sprzedają się do dnia

1 merca r. b.
Informacje w Zzrządzie Konkursowym Masy Upedłościowej

b. Wileńsk. Banku Roiniczo-Przemysłowego
zauł. Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 wiecz.

wia-, Na zażalenie u kierownika urzę-
du, któremu przedstawiono również
że pewni funkcjonarjusze uważają
brak dobrej woli ze strony urzędu
'w stosunku do podatnika zą uspra-
wiedliwiony, zażałenie odatosło sku-
tek częściowy.  Podatnikowi poli-
czono za upomnienie tylko 60 groszy.

Pragniemy zaznaczyć, że nie był
to sporadyczny wypadek ściągania

'tak drobnych nałeżności przez ko-
,mornika, Podobno postępowanie ta-
|kie jest bezprawne, gdyż — jak nas
| informują — naieżności w wysokości
| do 1 50 nie mają być ściągane w dro-
dze egzekucyjnej, a monituje się ©
nie zwykłem i to bezpłatnem upo-
mnieniem. Podobno istnieją w tym
kierunku nawet wyraźne przepisy i
nie wydaje się prawdopodobnem,
|ażeby one urzędnikom skarbowości
w dziale egzekucyjnym nie miały
|być znarie.

Czy o praktykach takich i tym
podobnych poinformowane są czyn-
niki kierownicze w skarbowości, nie
wiemy Pragniemy jednak pizy tej
sposobności stawić publiczne zapy-
tanie, czy prawdą jest że 1sinieje
okólnik, w którym poleca się urzę-
dom skarbowym, ażeby działy egze-
kucyjne utrzymywały się z własnych
dochodów? Podobno zostało to w
niektórych działach zrozumiane w
ten sposób, że dochody te usiiuje się
stworzyć przez zajęcia egzekucyjne.
W. interesie publicznym wypowie:
dzieć możemy tylko życzenie ażeby
w stosunku do obywateli płacących
podatki nie stosowano form takich,
któreby oni mogli mniej lub więcej
słusznie uważać za uprzykrzanie
czynności płacenia podztków.

Polska jedym rejem...
Jak donoszą z Wiednia, odbyła

się tamże konferencja przedstawi-
cieli organizacyj żydowskich w Au-
strji, na której omawiano niebez-
pieczeństwo przewrotu hitlerowskie-
go w republice naddunajskiej. Wy-
brano osobną delegację, której po-
lecono zwrócić się do poselstwa
polskiego w Wiedniu celem omó-
wienia ewentualności w czasie gro-
żącego niebezpieczeństwa wyjazdu
żydów austcjackich do Polski. By-
łoby takich żydów kilkadziesiąt ty-
sięcy.

Właśne państwo cyganów.
PRAGA. Jak donosi prass, krół

cyganów polskich, Michał Kwiek,
odwiedza obecnie osady cygańskie
na Słowaczyźaie i propaguja swój
prcjekt, by cyganie osiediili się na
jednej z wysp afrykańskich i zalo-
żyli tam swe własne państwo Akcja
Kwieka nie spotyka się narazie z
przychylnem przyjęciem.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

 
| Zredukowana urzę.
ka poszukuje posady ma-
szyaistki, do gospodar-

| spodynię do majątku lub
| do dzieci Zna się na
| młeczarstwie, Łaskawe
| oferty do Admin. „Dz.
| Wil." pod „23%,  gr—3

 

‚ Кирпо 4
przeda

PARAMA saaa,

Z powodu wyjazdu

Sprzedam 

po  urzędniku kompletne eleganckie u-

 

UENOS-AYRES
Porywający dramat.

 

4

|| PRACA ;
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prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
moglaby zająć się
nią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B. śgr—2

Młoda
pracy.
nie, mąm

pes poszukuje
iszę na maszy-

zamiłowanie
do gospodarstwa domo*
wego oraz na ekspe-
djęntkę do sklepu, Ła-

awe oferty do Adm.
„Dz. Wil.” pod „krytycz-
ne położenie”. gr.

Młoda intelgeūlaa pė-
nienka przyjnie wszel
ką uczciwą pracę, Ad-
res w administracji pi-
sma. 4gr

  

 

Wykwalifikowana g0-
spodyni wiejska w śre-
doim wieku, skromnych
wymagań, posiadająca b
dobre świadectwa po
szukuje pracy, w ma
jatku lub plebanji. La-
skawa oferty do Dz. Wif
leńskiego dia S. T. —1

"Mieszkania j

kuch- |

Mieszkanie,
alby domek

| 3 pokojowy na Antokolu
poszukuje od 1-g0 mar-

| ca. Zgłoszenia do „Dzien-
| nika Wileńskiego” sub
„Antokol“. śr. 2
 

Poszukują mie:zZaania
z 8 pool z huen ią ‹ @
i-go marca. Ž.losze a
do Ad.aia' stracji „Dzien-
nka Wileńskiego” pod
„Centrum”. grė
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PRZYBLĄKAL SIĘ

PIES

rasy wilczej, b. duży.
Pilśń popielala. Odebrać
można wieś  Bołtipie,
Komisarjat IV-ty. Dom

 

Nr. 13, Po trzech dniach
uważam za własność,

417

B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem
położeniu  materjalnem,
prosi o jakąkolwiek pra-
cę w dziedzinie  bieli-
źniarstwa, lub o pomoc
materjalną, Sprawdzone 

| magistrackm, zn»jdują-
ca się w ckropnej nę-
dzy wraz z 3-giem dzie-
ai prosił 0 jakąkolwiek
pracę, lub pomoce ma-
terjalaą. Antokol 134
m. 2. Oflary składać w
Adm. „Dz. Wil.” pod „A.“

 

Poiecem osobę w śred-
niuu wexsu bardzo uczci
wą lagodiego usposo*
bienie, inteligentną, w
ch rasterze picięgniarki
zarządu domem, opieki
<zieciom Dąbrowskiego
2—1 od ll—ż-ej gri

 

INTELIGENTNA
wychowawezynt  poszu-
kuje posady do dzieci,
zna freblowską metodę,
robótki, śimnast. i t. d.
Wymagania najekrom-
niejsze. Poważne świa-
dectwa i refer. Ul, Ta-
tareka 12—13, ed 2—4 g.

śr. 4

 

Dobrym sercom na
szych czytelnikow pole-
camy nieszczęśliwą Ana-
stezję Łucaszew €zową
znajdującą się w skrej-
nej nędzy wraz z małem
czieckiem. Obecnie znaj-
dują się w Domu No- 
   

meblowanie trzech po=
koi (jedalny. gabinet, sy-
plalny) ul Dąbrowskiego
043. 883—20

NAWKA į

Haute:
wychowawczyni w; jedzie
do dzieci lub w mieście.
Świadectwa b. doore.
Referencje poważne Ad-
res: ui. Wielka 27—3 od
12 do 2-e] p.p. gro

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Mcże
na wyjazd. Aares w Adm.
„Dz. WIL“ lub łeskawe
cferty pod „Syn urzęd-
nika“. —2 gr.

 

 

Lekcji
udzielam:  metematyki,
języka niemieckiego, o»
raz iaciny, Waruaki do-
godne. Trocka 19, m. 4.

—4gr.
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