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Komunistyczna
LONDYN. (Pat), Demonstracje

bezrobotnych, jakie miały dziś miej-
sce w Hyde Parku, odbyły się bez
zakłócenia porządku. Około godz. 3

' popołudniu ze wszystkich stron Lon-
dynu napływać zaczęły pochody.
Każdy pochód otwierało kilku kon-
nych policjantów, następnie szła or-

stranci, niosąc liczne sztandary i
transpzrenty i śpiewając pieśni re-
wolucyjne.
również oddział konnych policjan-
tów. — Wszystkie te pochody utwo-
rzyły na wielkiej polanie Hyde Par-
ku koło, otoczając 8 ustawionych
trybun, z których przemawiali różni
mówcy.

Koncentracja wojsk sowieckich na
Dalekim Wschodzie.

BERLIN. (Pat). Z Tokio donoszą,
że według twierdzeń japońskich kół
wojskowych, w ostatnim czasie przy
słane z Rosji Południowej na odci-
nek graniczny Błagowieszczeńska 8

kiestra, a dalej postępowali demon-'

Każdy pochód zamykał,

Wilna, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

zi codziennie.

  

demonstracja © Londynie.
W przemówieniach tych podkre- W dzisiejszych demonstracjach w

Ślali iakt utworzenia jednolitego Hyde Parku wzięło udział około 50
frontu walki między niezależną La-|tys. osób, Poszczególne odziały bez-
bour Party i komunistami. Przewod- „robctnych, t. zw. glodomorėw, byly
niczący komunistów  Hannington, „witane entuzjastycznie. Zebranie de-
którego mowa była specjalnie agre- |montrantów pilnowało 3 tys. poli-
sywna, zapowiedział, że o ile dysku- | cjantów pieszych i kilkuset kon-
towany obecnie w parłamencie pro- nych.
jekt ustawy c bezrobociu zostanie
wprowadzony w życie, to połączo-
ne organizacje, tworzące jednolity
front walki, agłoszą strajk dla za-
demontrowania przeciwko tej usta-
„wie.  'Charakterystyczną cechą
wszystkich przemówień były jak naj
cstrzejsze i nieskrępowane w wyra-
żeniach ataki, skierowane przeciw-
ko premjerowi MacDonaldowi,

Stan zdrowia
Dostojny chery

Jałbrzykowski, który w sobotę

ten pozostawał bez zmian.
komplikacyj.

nowych pułków kawalerji i piechoty.
Japońskie koła wojskowe obliczają
cbecnie, że ogólne siły wojsk sowiec
kich na Dalekim Wschodzie wynoszą
150 tys, wszelkich gatunków broni.

w mieście wielkie wrażenie. To

    

  

     

Dzień wczorajszy J. E. ks. Arcybiskup - Metropolita Romuald

spędził spokojnie. Stan dostojnego pacjenta jest naogół bardzo
dobry. Rańo pił herbatę. O godz. 12 ej w południe badanie pulsu
wykazało 78 uderzeń, zaś temperatura 36,*. Do późnej nocy stan

Lekarze zaś nie przewidują żadnych

®
Nagła i ciężka cheroba naszego Arcypasterza wywołała

cały szereg osób przybywałe do kliniki, by odwiedzić chorege
I złożyć Mu życzenia jaknajrychiejszego wyzdrowienia. Rzecz

 

 

OGNISKO AKADEMICKIE |
WIELKA 24

Od 27 lutego i codziennie

XII SZOPKA)
AKADEMICKA

WSTĘP OD 50 GR. DO 2,50 ZŁ.
Początek o g. 20.15 w niedz, i święta
dwa przedstawienia (godz. 18 i 20),  
Arcypasterza.

czuje się dobrze.

wieczorem poddał się operacji,

też w ciągu dnia wczorajszego

«mieli tego dowodzić. Niestety, nasi
‚ ререзомсу nie
względem wyjątku.

Pozdrowienie bolszewickie.
oczywista, że sian pooperacyjny nie pozwalał na żadne audjencje.
Przeto więc zostawiono bilety lub wpisywano się na listę edwie-

 
(Ryga - KAP). W zapale zwal- Jedno jjest tylko  zastanawiają-

czania religii wyszukują bolszewicy |cem: dlaczego wynalazcy tego „po-
rosyjscy coraz to nowe „sposoby“ |zdrowienia" nie pomyślą o tem, że
skuteczne na wyrugowanie P. Boga. |z kimś, co nie istnieje, walczy tyl-
Obecnie  wpirowadzili „pozdrowie- | ko... obłąkany.
nie" bezbożnicze: „Niema Boga”. bolszewiccy nie są obłąkani, to kon-
Przywitany tem pozdrowieniem od- |sekwencja jasna:
powiada: „Nie było gó i nie będzie!”| bie.

Socjalistyczni fab
(Wiedeń - KAP) Po zajęciu przez

wojska rządowe sekretarjatu -partji
socjalistycznej w 6 okręguWiednia, |
znaleziono podczas rewizji prócz u-

 

- Oleczór hraterston Słowiańskiego

krytego materjału wojennego także
znaczną- ilość. narzędzi _chirurgicz-
nych, przeznaczonych wyłącznie do
spędzania podu. ы

w Pradze.
Wielka reduta słowiań ska — „Slovanska Beseda“,

(Kor. własna).

Praga, w lutym.

Wiielkie, wspaniałe redutysło-
wiańskie, urządzane przez praską|
„Jedność Niewiast Słowiańskich” a
nazywane tu „Slovanskemi Beseda-,
mi' stały się jakoby tradycją stoli-,
cy Republiki Czechosłowackiej. O,
reducie tej mówi się we wszystkich
kołach przez cały karnawał a pat-,
rjotyczne niewiasty gorączkowe czy j
nią przygotowania do tej imprezy |
już od kilku miesięcy. Boć przygoto-,
wania te są konieczne, jeżeli reduta|
ma być nietylko wielkiem zdarze-
niem w świecie towarzyskim Pragi,
ale zarazem wspaniałą manifestacją,
braterstwa słowiańskiego, Przygoto-
wania. czynią wszystkie słowiańskie
kolonje w Pradze, czyni przygotowa-
nia koionja bułgarska, jugosłowiań-
ska, rosyjska, serbsko-łużycka, przy-
gotowują się Czesi i Słowacy, przy-|
gotowuje się wreszcie polska kolonja

|na,

'Ка Marji Skrowaczewskiej i słowa-
mi Marji Simanowej.

Potem następowały tańce maro-
dowe: bułgarska „Raczenica”, jugo-
słowiańskie „Koło”, tańce rosyjskie

razem wykonač „„Krakowiaka“. Pub-
liczność szalała wprost z entuzjaz-
mu, oklaski nie miały końca, kiedy
osiem par z werwą i swadą wykony-
„wało taniec polski, który kryje w
sobie tyle piękna... „Niech żyje Pol-
ska. Niech żyją Polacy** — było na-

dentów, którzy  „Krakowiakiem“
sławili imię Polski Na tem miej-
scu należy wyrazić pełne uznanie
p. dokiorowej M. Opletalowej i p.

którzy bezinteresownie podjęli
się wyćwiczenia „Kirakowiaka”, aby
uświetnić występ polski na reducie
słowiańskiej. lch grupa spisała się|

Jeśli przywódczy

przeczą sami so-

dzających chorago.
Przyjmował edwiedzających

Od 3 zaś ks. kancierz Sawicki.

sterza. | `

Arcypasterza. Księża z ambon rykanci aniołków. S Нх

it, d. Grupa polska postanowiła tym

Wczoraj w sali przy ul. Orzesz-
kowej odbyło się wielkie zebranie,
zwołane przez Koło Młodych Stron-
mictwa Narodowego.

Jest to dopiero drugi publiczny
.występ Młodych na terenie naszego

„Įmiasta, ale wzbudził on niebywałe
zainteresowanie wśród najszerszych
warstw naszego miasta, tak, że nie-
tylko dość obszerna sala przy ul.
Orzeszkowej 11, ale i wszystkie przy
legie pokoje i korytarze nie były w
stanie pomieścić tłumów, przyby-
łych na zebranie.

Nie przeszkodził licznemu zgro-
madzeniu się publiczności fakt zry-
wania plakatów o zebraniu, rozkle-
janych parokrotnie na mieście, Jacyś 

 

„nieznani sprawcy'' wciąż je zrywali
myśląc widocznie w ten sposób prze-

' szkodzić zgromadzeniu,
grodą dla polskich studentek i stu-| Wliidocznie jednakże temat ze-

„brania — „Żydzi w Polsce”, a także
fakt, iż zwolywali zgromadzenie

' Młodzi, był zbyt wielką atrakcją, by
'zrywanie plakatów mogło w czem-

| Aleksadrowi Kowalewskiemu zWAU ;kolwiek przeszkodzić odbyciu się
zebrania.

Przewodniczył
Drozdowski.

Pierwszy zabrał głos p. St. We-

zebraniu p. W.

polskie niewiasty zogranizowane w ŚWiętnie, czego dowodem były nie-|ner, który w krótkim, lecz treści-
Kole Pań przy Klubie Polskim. |

Nadszedł dzień 21 lutego. Olbrzy:;
mia saia pałacu „Lucerna“, najwięk-|
sza co do rozmiarów sala w Pradze|
przepeiniona jest po brzegi. Rozpo-!
czyna się „Reduta Słowiańska”, nad
którą protektorat corocznie obejmu-|
je prezydent T. G. Masaryk. Tym ra-
zem loże dyplomatyczne są puste;
dyplomaci nie przybyli, dochowując
żałoby z powodu tragicznego zgonu
króla Belgów Alberta L Przybyła
natomiast cała elita towarzyska
Pragi, przybyli przedstawiciele naj-
rozmaitszych kół towarzyskich sto-
licy. 3

Sala oświetlona reflektorami, rzu
cającemi potężne strumienie świat-
ła na barwny korowód pod wszech-
słowiańskim trójbarwnym  sztanda-
rem i flagami narodowemi. Polska
grupa w krakowskich strojach kro-
czy w jednym szeregu z grupą rosyj-
ską, dalej idzie malownicza grupa
Bułgarów, Jugosłowian i Serbek łu-
życkich, przedstawicielek najmniej-
szego narodu słowiańskiego, będą-
cego jeszcze pod obcem panowa-
niem, Manifestacyny program „Slo-
vanske Besedy'* dopełniała tym ra-  zem etektowna scena „Braterstwa”,
w której wszystkie grupy dały wy-;
raz braterstwu słowiańskiego i wy-|
konały „Słowiański chórał” z muzy-

milknące oklaski całej sali, (wym referacie zobrazował etykę ży-
Po wyczerpaniu programu rozpo- |dowską,

częła się zabawą towarzyska. Sły-
chać wszystkie języki słowiańskie.
W. bufetach poszczególnych grup na-
rodowych zmieniają się goście. Od-
wiedzają się wzajemnie. Bufet pol-
ski, zorganizowany dzięki ofiarności
pań z Klubu Polskiego, p. pułkowni-
kowej Czerwińskiej, generałowej Za-

tak jak zawsze był wprost oblęgany
przez Czechosłowaków, Bułgarów,
Rosjan i t. d.

Nie trzeba specjalnie podkreślać,
że tradycyjne „Slovanske Besedy''
urządzane przez „Jedność Słowiań-
skich Niewiast* w Pradze, na czele
której stoi p. Czapkowa-Smolarzo-
wa w. wielkiej mierze przyczyniają
się do zacieśnienia węzłów przyjaźni
pomiędzy narodami słowiańskiemi,

C. P.
Przyp. Red.  Zamieszczając po-

wyższą ciekawą  korespondecję z
Pragi, nie możemy nie wyrazić pew-
nego zdziwienia, że podobna, skąd
inąd bardzo piękna manifestcja bra-
terstwa słowiańskiego odbywa się
akurat — w Wielkim Poście. Co
kraj, to obyczaj, ale nie każdy oby-
czaj jest chwalebny. Przecie w Cze-
chosłowacji są chyba także jeszcze...
katolicy, W, każdym bądź razie nie
jest to przykładem do naśladowania.

wirzelowej, inżynierowej Heczkowej, iskiej w Polsce,

 

Twierdzenia swe mówca poparł
licznemi cytatami z talmudu oraz
dzieł uczonych żydowskich i wresz-
cie opinją najwybitniejszych polity-
ków europejskich z Bismarckiem na
czele.

Następny mówca, red. Kownacki,
dał rys historyczny sprawy żydow-

poczynając od

 

Opera katolickiego kapłana,
(Rzym - KAP). W ubiegłym ty-

godniu w królewskim teatrzeOpery
(Teatro Reale dell'Opera) w Rzymie
odbyła się rzadka uroczystość, W.
obecności pary królewskiej, dworu,
przedstawicieli dyplomacji, świata
politycznego, artystycznego i lite-
rackiego wystawiona po raz pierw-
szy operę „Św. Cecylją", dzieło wy-
bitnego muzyka księdza Licinio Re-
fice, obecnego kierownika chórów
bazyliki N, Marji Panny Większe, t.
zw. „cąpella Liberiana“. Krytyka
rzymska o tej aperze wypowiedziała
się nader przychylnie, podnosząc
wysokie jej wartości zarówno pod
względem muzycznym, jak i drama-
tycznym, oraz religijnym. P'owszech-
ną uwagę zwraca fakt, że ks. Refi-
ce, autor kilku oratorjów, doskona-

Wiele osób informowało się telefonicznie o zdrowieArcypa-

® ®

Wczoraj zrana we wszystkich prawie kościołach wileńskich
Odprawione zostały modły na Intencję rychłego wyzdrowienia

wiernych o chorobie J. E. ks. Arcybiskupa - Metropolity.

, Wielkie zebranie KołaMłodych
Stronnictwa Narodowego.

„chwili przybycia żydów do Polski po

 

Informownli tłumnie zebranych

jiprzez dzieje niepodległej Rzeczypo-
| spolitej, okres porozbiorowy, a w
szczególności naszych walk o nie-
podległość i wreszcie doby obecnej—
rządów pomajowych. Na ścisły so-
jusz sanacji z żydami kładł mówca
szczególny nacisk.

Ostatni przemawiał, 'popularny
wśród młodzieży wileńskiej kierow-
nik Koła Młodych. W:skazywał on
ma znaczenie sprawy żydowskiej, na
jej ścisły związek z przesileniem
gospodarczem i bezrobociem, a na
zakończenie wykazał, że tylko przyj-
ście do władzy obozu narodowego
pozwoli sprawę żydowską w Polsce
rozwiązać,

Wszystkim trzem mówcom nie-
raz przerywano burzliwemi oklaska-
mi oraz okrzykami solidarności i
uznania. BA

IW] dyskusji zabrał głos p. Balse-
wicz oraz jeden z obecnych na sali
robotników, którego nazwiska nie
zdołaliśmy ustalić,

P. Balsewicz mówił o tem, iż ruch
narodowy w Polsce swój stosunek do
żydów określił nie od dziś i nasz an-
tysemityzm nie jest tylko naśladowa-
niem „modnych haseł', lecz istotnym
programem walki o Wielką Polskę.

Drugi mówca podkreślił znacze-
mie pierwiastka religijnego w ruchu
narodowym, poczem po krótkiej rep-
lice red. Kownackiego i odczytaniu
komunikatów organizacyjnych prze-
wodnicżący zebranie zamknął,

Po odśpiewaniu Hymnu Młodych
zgromadzeni poczęli się rozchodzić
wśród entuzjastycznych oklasków i
okrzyków na cześć obozu narodowe-
g0. p gas a iela li 
ły znawca muzyki klasycznej, tym
razem — w przeciwieństwie do ks.
Perosiego — twórczość swą zwró-
cił 'w kierunku mało dla motywów
chrześcijańskich. wyzyskanej formy
opery. Z zadania swego, jak świad-

j czy opinja krytyków, ks. Relice wy-
wiązał się szczęśliwie, a to dzięki
umiejętności pogodzenia muzyki kla-
sycznej, jaką cechują zazwyczaj'u-
twory o charakterze religijnym, ze
współczesną techniką.wykonawczą,
Operę rozpoczyna rodzaj prologu
wyobrażającego chóry anielskie. Ta
Część utworu utrzymana w stylu cho
rału gregorjeńskiego ma“ za cel
wprowadzenia nastroju mistyczne-
$o. Ten sam charakter posiadają

wśród socjalistów żydzi z „Naszego
ks. Czyżewski, |Przeglądu* (nie socjaliści, lecz nac-

zagranicą 8 zl.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz miłłm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.  
 

«w prasy.
Fachowi doradcy.

Że socjaliści całego świata idą
na pasku żydowskim, jest to rzecz
aż nazbyt dobrze znana, żebyśmy

stanowią pod tym

Jak tą współpraca wygląda, mo-
żemy zaobserwować na wzruszają-
cym przykładzie dyskusji prasowej,
jaka wciąż się toczy na łamach pra-
Sy ną tle wypadków austrjackich.

Oto „Robotnik* zastanawia się
nad przyczynami klęski socjalnej de-
mokracji, przypisuje winę jej komu-
nistom, którzy nie podtrzymali to-
warzyszów.

„Łatwo zrozumieć, skąd się biorą te
niepoczytalne odruchy komunistów. Rewo-
lucja austrjacka nie jest im na rękę. Sko-
ro Moskwa pochwaliła taktykę komunistów
niemieckich, którzy bez oporu dali się
zśnieść Hitlerowi i taktykę tę określiła ja-

lucją austrjacką? Nic innego, jak chyba
tylko... kontrrewolucję... Skoro Moskwa žy-
je w przyjaźni z Mussolinim i zawiera pak-
ty z państwami faszystowskiemi, to czyż
ona może sobie psuć słodycz wizyty min
Becka jakąś tam rewolucją antyfaszystow-
ską? Kto wie, czy w któremś z pism komu-
nistycznych nie wyczytamy, że wybuch re-
wolucji austrjackiej w dniu przyjazdu mia.
Becka do Moskwy jest świadomym aktem
kontrrewolucyjnym, aktem nienawiści soc-
jalistów. austrjackich do Rosji sowieckiej".

Zaniepokojeni rozdźwiękami

Jjonaliści) spieszą im doradzić innych
sojuszników.

„Grzechem kardynalnym zarówno +0c-
jalistów niemieckich jak i austrjackich było
to, že nie potrafili się porozumieć z postę-
pem mieszczańskim, zwłaszcza, skoro zer-
wali z komunistami. Wiięcej jeszcze — że
mie dopomogli do powstania takiego postę-
pu przez udzielania mu poparcia ideowego
i organizacyjnego. Niemniejszym błędem
było niedocenianie znaczenia antysemityz
mu jako siły reakcyjnej, która zdruzgota
musi w końcu samych- socjalistów. Socja:
lizm ostatnio za słabo walczył z antysemi-|
tyzmem i sam pada.ofiarą tego zaniedhbania'

Ale „Robotnik* wciąż nawraca
do komunistów, grożąc im zwycię-
stwem faszyzmu.

„Polityka komunizmu, zarówno w kra-
jach demokracji, jak w krajach dyktatury
faszystowskiej, zawiodła więc na całej linji.
Hasło komunizmu: poprzez klęskę socjaliz-
mu do zwycięstwa klasy robotniczej — jest
oszustwem i zbrodnią, gdyż prowadzi pro-j
stą drogą do zwycięstwa i utrwalenia fa-
szyzmu”, { 3

Wreszcie i „fachowy doradca” z
„Naszego Przeglądu" przychodzi do
przekonania, że „marksiści” winni

się porozumieć,
„Cokolwiek możnaby sądzić o takty-

ce jednych i drugich marksistów, jest fak-
tem, że ta zaciekła i niewybredna wa'ka
w rodzinie kolektywistycznej jest wodą па
„młyn reakcji i główną przyczyną niepowo-

dzeń proletarjaiu“.

A wiadomo, że pod słowem „„re-
akcja” w pojęciu zarówno „marksi-
stów” z pod znaku „Robotnika, jak
i nacjonalistów żydowskich z „Na-
szego Przeglądw* kryje się wszyst-
ko, co nie sprzyja żydowstwu.

Swoją drogą ci socjaliści dobrali
sobie stosownych doradców.

Literaci państwowi.
Przed kilku, czy kilkunastu dnia-

mi w jednem z pism warszawskich
ukazała się wzmianka następującej
treści:

Powstaje podobno w stolicy zrzeczenie
b. pisarzy „Radykalnych” aktualnie u pan
skiego żłobu obfitość paszy  przeżywają-
cych.  lnicjatorem tej nowej  organizacii
„współpracowników” jest, jak nas infor-
mują, pewien „akademik”, znany jako za-
cięty wróg faszyzmu... włoskiego, Jedną z
pierwszych prac zrzeszenia ma być opra-

cowanie wzorowych czytanek dla młodo-
cianych wiekiem lub umysłem, na temaiy
aktualne. Spopularyzowane będą, mianowi-
cie, „państwowotwórcze' idee sądów do-
raźnych, Brześcia, „konstytucji'  stycznio-
wej i t. p. „czynów', Zrzeszenie zajmie się
również w przyszłości organizacją t. zw.
Kultur - Kammer (Izby Kultury), która bę-
dzie miała za zadanie wyrównać przy życz-
liwym współudziale czynników administra-

cyjnych, wszystkie różnice poglądów wśród
publicystów i literatów na rzecz jednej
jedynej „ideologji“ oficjalnie zalecanej.

Zrzeszenie, o którem piszemy, ma dzia-
łać i prosperować p. n.: „Liberia“. Źródło
słów jest wprawdzie ten sam, co w słowie
„libertas” (wolność), to nie znaczy jednak,
by liberja z wolnością miała  cokolwick
wspólnego.

Wyglądała ta wzmianka na żart,
ale ponieważ w dobie sanacji wszyst
ko jest możliwe, więc wyjaśniliśmy
iAi A]

fony do św: Cecylji i liturgji na uro-
czystość Bożego Ciała. Poza tem
całość nosi charakter oper z okresu
przed Verdim, co osłabia nieco 0-
gólne podniosłe wrażenie. Wartość
dzieła ks. Refice- podnosi jeszcze
dobrze opracowane - libretto pióra
Emidio Mucci. Treścią opery jest
żywot św. Cecylji, poczynając od jej
zamążpójścia i nawrócenia  Wialer-

 

 przewijające się przez całą operę in- termezzaoparte na motywach anty-
jana, jej męża, do śmierci męczeń-

ko rewolucyjną, to co ma zrobić z rewo-|“

   

 

  

ją na wszelki wypadek.
Czekać nie trzeba było zbyt dłu-

$o, bo oto ukazała się w prasie wia-
domość P. A. T-icznej,

Warszawa. PAT. — W. Warszawie po-
wstała nowa organizacja literacka, skupia-
jąca szereś pisarzy i poetów młodego po-
kolenia, pracujących w ramach wytycznych
obozu Marszakła Piłsudskiego. Organizacja
nosi nazwę „Klubu Literatów Państwow-
ców”, 1

Słusznie.  Jeżęli może być na-
przykład klub bridżowy pań, albo
klub tłuściochów, to dlaczego niema
być „klub literatów państwowców”.

Żaden ponoć zawód nie hańbi.
Ale zobaczymy, co dalej pisze na

ten temat „P.A.T“.
„„Na czele organizacji stanął w cha-

rakterze prezesa poeta i publicysta Jan
Szczawiej, do prezydjum Klubu wchodzą
ponadto Wiesław Wernic jako wiceprezes
i Wawrzyniec Czereśniewski, jako sekre-
tarz”

Tę wiadomość P.A.T-icznej ka-
tolicka „Polonia“ zaopatruje w na-
stępujący komentarz.

No, proszę. P. Jan Szczawiej (7), jak
gdyby nigdy nic, panie tego—poeta i -pu-
blicysta. A p. Wiesław Wernic (?) i p. Wa-
wrzyniec Czereśniewski (7), także a jakże.

Możnaby poprostu ułożyć wierszyk:
„Idzie przez ulicę taki publicysta
ręce wsadził w kieszeń i tak

śwista:
— Żałożymy „Klub Literatów Państ-

wowcow“. Ja, Wiesio, Wawrzek i inne li-
teraty od ciężkiej cholery. Będziemy pra-
cować w ramach wytycznych i na ten przy-
kład ideologicznych, a. PAT o tem. powie,
komu potrza.. Ot, co!“ :

A teraz na zakończenie małe pytanie:
Kogo to obchodzi, że niejacy p.p. Szcza

wiej, Wernic i. Czereśniwski w braku ja-
kiegokolwiek innego zajęcia, postanowili
zostać „literatami“? :

Przecież myśmy nic tym panom nie
zrobili, więc czego oni.od nas chcą? Czyż-
by ludzie w Polsce już. nie wiedzieli, kto
jest literatem, publicystą, poetą, a kto nie?

Cóż ło więc za jakaś hucpa i zawraca-
e głowy ze Szczawiejami i Wernicami, o
tórych nikt nigdy nic nie słyszał? ;

Nowy środek na, przeczyszczenie —
czy ca..?

sobie

" Jak trafić do więzienia?

(Z czytanek sanacyjnych).

Jakiś pomysłowy sanator posta-
nowił założyć przedsiębiorstwo, wy-
twarzające jakiś szczegół z gardero-
by męskiej, który ma zastąpić pasek,
względnie spodnie,

Wynalazek swój ten pomysłowy
przedsiębiorca reklamuje w sposób
następujący.

„Rzemieniem w szkole bito nas:
Na szelkach więzień kończył życie—
Dziś i ofermy ludzkich ras, 5
Królują zdrowi—w spodniochwycie”.

Swoją drogą zamało bito prze-
dewszystkiem autora tego wierszy-
ka, bo gdyby go więcej bito, może-
by nie pisał, że „ofermy” są „zdro-
SA }

Ale jak musianoby go bić, żeby
na przyszłość nie popełniał takich
oto rymów:

„A że spodniochwyt, to nie grat
Lecz wynalazców twór — podarek,
To Państwu powie nawet Pat
I nie zaprzeczyłby- Marszałek”.

Nie. orjentujący się w sytuacji
czytelnik "może zapytać, co ma
wspólnego ze  „spodniochwytem''
marszałek?

Zaraz my to wytłómaczymy, bo
oto, co pisze dalej, ale już prozą,
autor ulotki reklamowej:

„Zarządy wiezień! Spodniochwyt godny
jest polecenia dla więźniów, którym prze-
pisy zabraniają używania szelek, pasków,
rzemieni!“,

A więc chodzi o „dostanie się do
więzienia”,

Naturalnie nie poto, by tam sie-
dzieć, ale poto, by skłonić zarządy
więzień do nabywania  „spodnio-
chwytów”,

Ale swoją drogą, pewni jesteśmy,
że przyjdzie w. Polsce taka chwila,
kiedy wynalazcy „sponiochwytów*
sami z nich będą musieli korzystać
właśnie...... w celi więziennej. |

i
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DrogaKrzyżowa
czyli

- STACJE ĘKI PAŃSKIEJ
z Litanją ;

do Matki Boskiej Bolesnej. -
We wstępie podany jest. wykaz
odpustów za odprawienie Drogi
Krzyżowej, jak również warunki

 

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich
$arniach i przy kościołach.

28 str. druku.
   skiej obojga.
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Metody" naszych przecioników
Instytucja Brainiej Pomocy, jak

sama nazwa wskazuje, pOwOianą Z0-

staia do pelnienia więice domiosiej

roli na terenie akademickim — uua-

mowicie ao brąterskiego wspomaga”

mia swych czionkow we wszysikich

dziedzinach życia studenckiego, bę-

dąc przez to nieraz jeayną ostoją w

twardym bycie stuajującej miodzie-

ży. U jej cniubnej akcji samopomo-

<owej, kióra zwiaszcza w ostatnim.
roku, tak. przecież ciężkim dia
wszystkich a wyjątkowo dla mas
studenckich, pisaiem już  niejedno-

kroinie, obrazując ścisią wymową

cylr ogromny dorobek w tej dziedzi-

nie obecnego bratniaka. Wskazuje

bo niezbicie na nieodzowną ройггеос

tej instytucji, bez której trudne by-

łopy do pomyślenia życie kazdego z
mas na uniwersytecie, lo też aąże-

miem każdego uczciwego, peinego

poczucia goaności osobistej akaae-

mika jest przystużenie się w czem”

koiwiek dia dobra swego Bratniaka,

a już wręcz nie do pomyślenia jakaś

akcja ną jego szkodę.
Fracą bratniej Fomocy, jak wia-

„domo, kieruje wybrany na Walnem
„Lebraniu Zarząd, kiorego troską jest

piecza nad należytem, z przeżytkiem
dia ogoiu, tunkcjonowaniem  insty-

tucji, Według dotychczasowej ordy-

nacji wyborczej, wychodził on z łona

tej listy, która zyskaia największą

ilość głosów, to znaczy, którą
ogół akademików obdarzai
swojem zauianiem, dając tem wyraz

swej woli i nastrojów. Na uboczu
pozostawała wówczas mała grupka
młodzieży, której przedstawicieie
mie mogąc zająć stanowisk kierowni-

czych tworzyli tak zwaną opozycję
akademicką.

Usilne wprowadzanie polityki na
teren akademicki, polityki tej naj-
„mikczemniejszej, bo deprawującej du-

sze miodzieży, znalazio swój wyraz
przedewszystkiem właśnie w tem

ustosunkowaniu się „opozycji“ do

- bratniaka. Podagitowani przez swo-
ich „wyższych imstruktorów przed-
Stawiciele jej chwycili «ię najmniej

£tycznych środków, byle tylko za

wszelką cenę zniszczyć instytucję
do ktorej wreszcie sami należą, Lóż

to oznacza? Ź jednej strony dowodzi,
że jednostkom tym wcale na Brai-

niaku nie zależy a tylko na tak zwa-

nem „dorwaniu się do władzy”, by w

ten sposób wzorem istniejących dziś

wpiywy. Znaczy, że Bratnia Fomoc

ma im tylko posłużyć za narzędzie

swych politycznych interesów. &

drugiej zaś strony dowodzi, że są to

ludzie, którzy materjalnie zwłaszcza

są niezależni, bo przecież świado-

mie niszczą stowarzyszenie, które wszystkim z tą pomocą materjalną

przychodzi. Ludzie, którym nie cho-
dzi o należyte funkcjonowanie Brat-,

miaka, bo przecież to nie warunkuje

się ich obecnością w Zarządzie, a

żylko o wzięcie w posiadanie kie-
rownictwa,

nie mogli osiągnąć,

potrzebne jest dla nadania Bratniej

Pomocy „swoistego, politycznego
charakteru.

Panowie z „opozycji!' Zrywam

«wam z twarzy perfidną maskę obłu- |
|prawaopoaobnie w

dy. Nie o dobro szerokich mas mło-

dzieży wam chodzi, a jeno 0zado-

wolenie własnych ambicyj, zaspo-

(kojenie własnych interesów. Ubie-

racie się w togę obrońców pokrzyw-

dzonych, ale pi'oszę was, wskażcie

mi tych pokrzywdzonych.  Zazna-

czam tylko, że pokrzywdzonych a

nie zadowolonych, bo te dwa poję-

cia nie mają z sobą nic wspólnego,

niezadowolonym będzie zawsze ten,

kto ulegnie demagogicznej agitacji

którego legalną drogą :

a które tak im | brauaiakowi.

wi
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wy podkopując zaufanie ich do nie-

go, aążycie do zguby tej instytucji, a:

przez to tysiączne rzesze chcecie

pozostawić albo na łasce losu, albo

iasce waszej — jedno warte drugie-

go. Czas już, żeby szeroki, zdrowo

uwyślący ogół młoazieży akademic-

kiej zrozumiał waszą grę i nie dał się

brać na lep demagogji. Hrzypusz-

czam, że każdy student ma na tiylę

objektywnego krytycyzmu, žę sam

potrati wysnuć odpowiednie wnio-

ski.
teraz pytanie — kto

stanowi tę opozycję i jakiemi po-

siuguje się ona metodami? Otóż

przyglądając się jej składowi osobo-

wemu można zorjentować się w. jej

„ideowości”. Wspólny front — оа

„mocarstwowców” przez _„legjoni-

stów” do komunistów. Krasowski,

Duchnowski, Kapała — oto symbol

tej opozycji. Wszyscy oni „bronią u-

ciśnionych'. „Wszyscy łączą się ra-

zem, żeby na wspólnej, „państwo-

wej” platformie współdziałać w

walce ze znienawidzoną „endecką

kliką.

Pomówmy teraz o ich metodach.

Najjaskrawszą z nich może jest o-

statnie wystąpienie komunistów i 4

P. M. D. w dmu 10 lutego rb. w Men-

sie Akademickiej, gdzie poczęto de-

molować urządzenia jadalni, wywra-

cając stoły, tłukąc talerze itp., wy”

giaszając  przytem przemówienia,

szkalując Zarząd Bratniej Pomocy.

W wyniku tych zajść musiano zam-

knąć Mensę, pozbawiając tem sa-

mem zgórą 300 osób, przeważnie

najbiedniejszych akademików, obia-

dów, będących nieraz jedyną strawą

w ich caiodziennem pożywieniu.

„Metoda więc ta nie wymaga chy-

ba żadnych komentarzy. Jak tym,

wspomnianym przeze mnie, panom,

leży na sercu dobro młodzieży i

Bratniaka mówią same za siebie na-

gie fakty.
Przejdę teraz do sposobu walki

z tych „kulturalnych” — do kam-

panji prasowej. Jeden z numerów

Ciekawe

„mioaopaństwowego' pisemka p. t.

„Wieści Akademickie" przyniósł ar-

tykui kol. Krasowskiego szkalujący

również w niesłychany sposób obec-

ny Zarząd bratniaka, przyczem

autor byt na tyle wspaniaiomyślny,

że nie poskąpił swojej fatygi i prze-

prowadził „dowód swoich zarzu-

ców, dowód, ma się rozumieć, w je-

go pojęciu, bo w naszem był to je-

den tenglemerat czczych  irazesów,

4 prawdziwą argumentacją nie mają-

cy mic wspólnego.
Jednym wiasnie z ciągle powta-

rzającyca się zarzutów jest, jakoby

taki, ze obecny Łarząd dba jedynie

o „swoich” ludzi. Ależ tak kol. Kra-

sowski, My się tego wcale nie wy-

pieramy. Dbamy tylko o swoich lu-

dzi, bo dla nas swoim cziowiekiem

jest każdy członek bratniej Pomocy

a jak to abanie przedstawia się cy-

irowo, zilusirowai mój poprzedni ar-

tykui, w numerze poświęconyni

1lym więc zarzutem

koi. n. nie może zręcznie szermo-

wac, bo mozepy się zdradził, że sam

chce dorwać się do „żiobu”,skoro je-

dynie ten „,ż1o00 ma na myśli. Ja-

ko „mocaistwowiec“ wprowadziłby

order gwiazdy betleemskiej dla sto-

jących puzy ziobku,

Nodo „kuchennych

pana Duchnowskiego posługującego
metodach

jsię zmyślonemi cyirami (patrz arty”

|kut w „Legjonie” o remoncie

'ska i odpowiedź na to w „Ruchu

|imiodych ) pisać nawet nie będę.

' Łabraioby
|Łresztą wszystkie te pokrótce oma-

ane przezemnie sposoby kampanji

Ogni-

to za wiele miejsca.

albo też nie zaspokoi swoichwyśó- |antybratniackiej charakteryzuje jed-

rowanych a faiszywych  ambicyj,

Rzucam na was ciężkie oskarżenie,

że zaślepieni polityczną robotą dzia-

łacie wiaśnie na szkodę tych mas,
„w obronie których obłudnie wystę-
"pujecie. Bo te masy, jak wykazałem

w swoim artykule pt. „Przegląd akcji

mocowej Br. Pom.' korzysta-

ją z wług Bratniaka w całej pełni, a

na cecha: ohydny łałsz. A taiszem,

moi panowie, daleko się nie zajedzie

— jest to kucie tylko broni przeciw

samemu sobie, Operowanie zarzu-

tami, pod które samym się podpada

i które są charakterystyczne dla

wyższych waszych protektorów nie-

zbicie dowodzi, że zdąża tu się męt-

nemi drogami do wyraźnego celu.

(1 i SIT TOSk O

Czupryns stoi dęba, mina kwašna, jak ocet

„Bukiet zamknęli? za-złodziei.

twja Wspomnień! :::::Е ‘ЬгаЫо czwartego do bridge'a? zdradzila cię

Jesiem dziś w nastroju filozoficznym, a

rozmyślaniom moim możnaby dać za motto

posępne „Vanitas vanitatum et omnia vani-

tas“. Nastroił mię tak smętnie i żałośnie

rozpoczynający się, a nawet rozpoczęty

post. „Tak niedawno był maj”, jak wzdy-

chał pewien starszy pan (cieszący się astmą.

reumatyzmem, ischiasem i w. i.) na myśl o

kąpielach morskich i plażowaniu.

Minęły wieczory roztańczone (przecią-

gające się do rana) i szaleństwa przy szklan-

ce wody sodowej i dźwiękach tanga i wal-

ca. Karnawał skończył się! a teraz może-

my tylko siedząc na zgliszczach wspomnień

posypywać sobie popiołem niezupełnie

jeszcze wytrzeźwione głowy.

Wadychałam mad znikomością świata

doczesnego tudzież jego uciech — ziewając

jak hipopotam z nad Limpopo, gdy mój

wierny cerber, (a raczej cerberzyca) zaanon-

sował mi Tadka.
Tadek zły i smutny, jakby przez ty*

+ rien bęz przerwy kuł prawo małżeńskie.

 

twoj.

portmonetka w autobusie?

mie zapisał? buty cię

ze współczuciem serję możliwych katakliz-

mów w jego życiu.

„Nie“ wzdycha Tad — „jeszcze gorzej.

Niech licho sprawy rodzinne! byłem w

Warszawie ostatnie dwa tygodnie". „To

„czego się martwisz” — dziwię się, „prze-

tańczyłeś karnawał w Warszawie, musiałeś

się ładnie wybawić!* „Tak, tak przetańczy-

łem, dziesiątego lutego też karnawałowa-

iem w Warszawie”, Jeszcze nic nie rozu-

miem. „Dziesiątego lutego? czy nie Bal Po-

litechniki Warszawskiej?" — patrzę pyta-

jąco na spuszczony na kwintę nos Tadka,

który zdaje się wydłużać w nieskończoność

(nos nie Tadek), a który w swoim czasie

zjednał mu miano Charlampa,

„Kobieto co ci jest” — Tadek poczuł

się wytrącony z równowagi „Ona nie wie,

co było dziesiątego lutego!' — i w niemej rozpaczy obejrzał się na Ściany, szukając
/

  

Panuje dość rozpowszechnione W, dyskusji nad statutem Bratniej

przekonanie w sferach akademic- Pomocy opozycja sanacyjna ironizo-

kich, że da zarządu Bratniej Pomocy wała, że koncepcja ustroju Bratnia-

JA muszą wchodzić ludzie, mający ja- ka zaprojektowana przez jego obec-

kieś specjalne kwalifikacje na preze- ny zarząd doprowadzi do tego, że w

sów, wiceprezesów, sekretarzy, Legaciszkach będzie krówki doił

skarbników itp. prawnik, a student wydziału sztuk

Uważamy taki pogląd za wręcz pięknych będzie pocił się nad amery-

fałszywy. Rzucamy hasło — musi kańską buchalterją ksiąg kasowych.

wytworzyć się typ pracownika sa-| Ta pospolita demagogja nie stara-

mopomocowego i typ taki musi być ał się zachować nawet pozorów

jak najliczniej reprezentowany w prawdy.

Bratniaku. || „| Bo trudno jest w obecnych wa-

„Wi instytucji samopomocowej, W puyjkąch stosować podwójny system.

której wszelkie stanowiska są z re- | q'Hondt'a przy obsadzaniu wszyst-
guły honorowe, trudno jest opierać k;ch miejsc w zarządzie. Rozumie-

ETEN) aż my, że w tak szeroko rozbudowanej

1 i 7 Z instytucji, jaką jest Bratniak, agend
łatwo byłoby takich ludziwyszukać. | 54Činų klodo, 206 wade

S natomiast o to, aby Zna” | strony typ pracownika samopomoco-

lazł się zespół ludzi dobrej woli, ob- | wego, o jaki walczymy jeszcze jest

darzonych przynajmniej średniemi zbyt mało rozpowszechniony.
zdolnościami i rozporządzających| To też uważamy, że tymczasem

pewną ilością wolnego czasu, a co system ten należy stosować tylko do

ZApWaTNICIĄCE odznaczających się „prezydjum stowarzyszenia Prezy-

ietynktem. społeczno : opo”|dium będzie się składało z czoło-
cowym. ®

Cztowiek taki postawiony na | W SE PE

kedro odcinku mocy sssię ze| *ymagaćod kowistótówwyborcz ch
wej napewno dobrze wywiąże się ze b ZAŚ i y E

swego zadania bez względu na to, FAY, erze wyć za NEa

czy będzie pełnił funkcje wice-pre- | Gia sąFade assd 0

1 pik Z skgo | którzy R zda Fodkcyń wpre-
akiego pracowni można w : е z

miarę potrzeby przesuwać swobod- is i

nie z jednej agendy do drugiej,śdy p Aja ki у arię dw c )
tylko tego — мутаваё — Бефие| ędzie zależało od wyników gioso
dobro pracy. | wania.

Co innego jest ze „specem”. Ten
może żyć tylko na „własnem pod- |że nowy statut bratniacki może stać

wórku”, z drugiej zaś strony w razie się punktem zwrotnym reorganizacji

zawalkowania stanowiska zajmowa- ustroju samopomocy akademickiej,

nego przez „speca“ następuje tra- j ustroju,opierającego się na jednoli-

gedja — szukanie następcy — jeśli tym typie pracownika samopomoco-

się znajdzie, to dobrze, jeżeli nie, to wego.

cała machina staje albo poważnie N. G.

kuleje.

Dlaczego młodzież narodowa zwycięża
w aBratniakach».

Faktem jest, że wszystkie Brat-| haseł naprawy, a z drugiej należeć

nie Pomoce oprócz bodaj Bratniej |do psujących. Obiudę wykrywa się

O typ pracownika samopomocowego|

To też śmiało można powiedzieć,|

tym. wypadku

a wiedza ma colloquium? uciekła ci noakademicki,

stryj umarł i nie |zaszczyt być gospodynią.

cisną?" — wyliczam

Pomocy Uniwersytetu lubelskiego,
gdzie rządzi koalicja: Odrodzenie,
£. P. M. D., Legjon Młodych, są kie-
rowane przez młodzież narodową,
że młodzież akademicka nie dała
się przekonać rozporządzeniem mi-

nisterjalnem i przyjąwszy formalnie
proporcjonalne wybory głosuje, jak
dawniej, za nielicznemi wyjątkami,
ma listę narodową.

Jest to dowodem, że rzesze aka-
demickie mają zaułanie do obo:
narodowego jako całości, a tem ch.
mem do jednego z odcinków pracy
tego obozu — do narodowych Brat-
nich Pomocy, Każdy obóz, każda
partja polityczna urabia w pewien

sposób ludzi przez swoją ideologję i
przez wystąpienia zbiorowe, gdyż
partja występuje jako całość, Nie
mapróżno znaczy się kogoś,jakby
piętnem — przynależnością do ja-
kiejś partji, bo rzeczywiście jeśli się
komuś karze wykrzykiwać: „dobrze
mu tak“, kiedy poniża się godność
ludzką, albo zgoła zakrywać oczy na
złodziejstwo jawne i ukryte, to taki
człowiek z nieodpartą koniecznością
straci pion moralny, straci poczucie
tego co wolno, a czego nie wolno.

Dla tego też młodzież akademicka
będzie ufała tym ludziom, którzy ma-
jąc jasny i określony program, w
myśl tego programu postępują i nie

i|boją się wyrzucić ze swego grona
mieumiejących żyć i postępować za
programem.

bardzo szybko i karze się ją doraź-

mikowi i że się go w ten sposób usu-

zautanie duże opierające się na oso-
bistej życzliwości do prezesa, czy
członków zarządu, ale na przeświad-
czeniu, że to, co ich wychowuje spo-
śecznie, co w wypadku jakiegokol-
wiek nadużycia dobra ogółu mło-
dzieży — dobra bratniackiego, każe
do tego się przyznać i naprawić, że
to jest dobre i jasne. Tem czemś jest
ideologja i organizacja. bratnia Fo-
moc to nie jest kwestja interesu ku-
pieckiego, ale zaułania; -na naczel-
mych stanowiskach „bBratniaka” nie
mogą stać geszetciarze, ale ludzie
ża których przyjmuje odpowiedzial-
mość caiy obóz, do którego należą.
Młodzież narodowa głosząca otwar-
«ie walkę o przewodnictwo zasad
moralnych w życiu publicznem, nię
umiejąca ukrywać a tem bardziej
chlubić się tem co złe i występne —
posiada to zaufanie. Młodzież naro-
diowa jest ideowa, a nie wyrachowa-
mie posadowo - materjalistyczna i
dlatego przewodzi w Bratniej Pomo-
cy, gdzie stanowiska są bezpłatne, i
gdzie trzeba być idealistą i optymi-
stą, żeby móc zaspokoić rosnące żą-
dania studentów z malejących źró-
deł dochodu (czyt. brak subsydjów).

z. Nie można z jednej strony głosić

WOLNOŚĆ NAUKI

Ale my takie rzeczy zaraz demontu-
jemy i ostrzegając mniej krytyczną

opinję akademicką przed brudną
demagogją, odwołujemy się do ho-

moru akademika tych, którzy chcą
w przyszłości ten ogół akademicki
reprezentować. Uważamy, że
uczciwa i. rzeczowa opozycja jest

w nich współczucia. Prawda! dopiero teraz

sobie zaczynam przypominać —- nie zała-

muj rąk i nóg, Tadek, już wiem —- Bal Ogól-

na którym nawet miałam

 
Bal, o którym nasza kochana rodzinka

akademicka zawsze marzy od początku ro-

ku, a starsi myślą z rozrzewnieniem o tej

chwili, kiedy przypomną sobię, jak to sami

byli młodzi. Przystowiowy humor studencki,

zgaszony dziś trochę przez ciężkiewarunki

życia i smutne perspektywy przyszłości na

tym balu błysnął dawną świetnością.

Biedny Tadek! zawsze miał chłopak

pecha! udaje mu się tylko to, na czem mu

nie zależy. Ile razy zamarzy o jakiejś pre-

zesurze, zawsze mu się ona z rąk wymknie;

jod ukończenia gimnazjum pragnie sobie

sprawić frak i zawszeprzepije forsę, zapirą

dojdzie do krawca. I teraz takaprzykrość!

Nie wdrapał się z nami 10 lutego na

reprezentacyjną drabinę Jakóbową poczci-
wego „Georges'a”, nie mógł upić się ra-

dością i beztroską (ani też czemś mniej poe-

tycznem...); nie zobaczył wyniku wysiłkow

„Komitetu Balowego, który przez dwa ty- 

tzw

JEST DOWODEM
KULTURY PANSTWAI

Ti T kl a ооавсС ОЙЕНЕДЕЗЬЬ.

nawet potrzebna do wskazywania
pewnych błędów, ale pomiędzy kry-
tyką, pojęta w tej płaszczyźnie a
įkrytyką opartą na faiszu i demolo-
(waniu lokali jest znaczna różnica.
Poprostu różnica uczciwości i ho-
noru.

Sławomir Sokołowski.

godnie suszył - sobie mózgownice i stukał

twardemi głowami o mur, wytrząsając z

nich plany genjalne.

Podobno -Bal Ogólnoakademicki bywał
zawsze clou' sezonu. W tym roku jako

piętnasty z rzędu, obchodził prąwie jubi-

Jęusz.

Jeszcze dziś stają mi jak żywe przed
oczyma barwne obrazy z balu... Czule przy-

tulone do siebie pary wirują w takt (czasa-

(mi niezupełnie) słodkich dźwięków walczy-

ka, główki dam oparte często na ramio-
mach danserów, ręce splecione, oczy Zapa-

jtrzóne w siebie.. ale nie będziemy niedy-

skretni! Na dużej sali nastrój mniej rozma-
rzomy, a więcej wesoły (zapewne nie bez

wpływu było bliskie sąsiedztwo z bufetem).

Z galerji z poza obłoków i kwiatów wyślą-
da jakiś rozkoszny, pulpetowany amorek.

Na sali „wszyscy znajomi”, Nawet

Ghandi, akademicki Ghandi kupił sobje frak
i dumnie przechadza się po sali — nięstęty

bez kozy, jakby to uczynił jego głośny

imiennik.
Boski Czesio, zwany dla licznych zalet

 
towarzyskich Jąśmińskim demonstruje swó)

wa od wpływu na rzeczy publiczne, | wyjątkowo zdolnym a niezamożnym,

Ci, którzy mają kierować bratnią stypendja na utrzymanie w zakła-| Skarbu Państwa jest powodem opóź-

Pomocą, muszą mieć zaułanie i to dach średnich i wyższych”.

Wilk w baraniej skórze
CZYLI LISTA KÓŁ NAUKOWYCH.

| Rózne bywają tradycje. Tradycją żadnego „cudu nad urną*”, ale wie-
| we współczesnej Polsce jest fakt, że rzymy, że to tylko dlatego, że nie-
każdorazowy minister poczt i tele- mieli okazji.
|grafów jest pułkownikiem (Miedziń-, To też w tym roku postanowiono

| ski, Boerner, Kaliński), tradycją staje się odegrać. Rozkaz z Warszawy

|się we Lwowie kandydowanie prof. przyszedł krótki i  węzłowaty:

Stefka na rektora Uniwersytetu. | „Baczność! Bratniak musicie wyr-

I Wilno ma swoje tradycje i tra- wać z rąk młodzieży narodowej.

dycyjki O jednej takiej właśnie tra- Pieniądze na ten cel przyszlemy. Za

dycji, związanej z terenem uniwersy- niepomyślny wynik tegorocznych

teckim, chcę tutaj wspomnieć wyborów odpowiadać będziecie swe-

wszystkim niewtajemniczonym. Cho- mi posadami. Spocznij!”

dzi mi mianowicie o zjawisko znane. Nic też dziwnego, że w tych wa-

powszechnie pod nazwą „listy kół runkach „listą kół naukowych” ро-

naukowych”. Trudno o tej hydrze wstać musiała.
powiedzieć, że jest stugłowa, bo ra-| Zaczęto robić ruch w interesie.

czej zasługuje na miano półgłówko-' Rozklejono więc afisze, zapowiada-

wej, ale zarówno o jednej i o drugiej jące o zwalczaniu partyjnictwa io

można twierdzić stanowczo, że ile gwarantowaniu fachowości w Brat-

razy rąbnie się ją solidarnie w okoli- niaku. Bo to i ładnie wygląda, a

cę kiręgów szyjnych, to napowrėt te obietnice nic nie kosztują.

sto czy te pół głowy odrośnie za jaki| Wuj Zagłoba obiecywał Niderlan-
rok czy dwa zależnie od siły udetze- |dy, panowie „naukowcy zwalczanie
nia. |partyjnictwa. Słowo daję, że Zagło-

Dobre cięgi otrzymała ostatnio|bie łatwiej byłoby dotrzymać obiet-

„lista kół naukowych” w roku 1932,|nicy.
kiedy to mimo „cudownego Henia' A z tą znowu fachowością to

przegrała wybory, i djabli wzięli pie- poprostu zakrawa na kawał. Toż

niądze wyrzucone na niezwykle in-|przecie obrazić się za to może co

| tensywną kampanję wyborczą. drugi minister w Polsce z p. Jędrze-

To też w ubiegłym roku wstydzili jewiczem na czele. Przecież nie

się „naukowcy' wystawić własną li-|można w tak niedwuznaczny sposób
stę, zbyt jeszcze świeże było zdema- kpinkować i przedrzeźniać swoich

skowanie ich przez „endeków”, któ-|senjorów...

rzy „czarno na białem* udowodnili, Powiedźcie im lepiej szczerze, że

że to sanacja tak dyskretnie się ob-|na U. S$. B. nie macie nic do roboty.

|stawia parawanikami „naukowości”.|Że na „listę kół naukowych”, która

„Naukowcy“ w ubiegłym roku ma być reminiscencją przeszłorocz-

rozdzielili się na dwie grupy — jed-jnej „listy starosty grodzkiego” dziś
na część poparłą listę sanacyjnego mie da się nabrać nawet pierwszo-

„Odrodzenia”, druga zaś wręcz o- roczniak. Że jedyna ostoja studenci-

świadczyła się za komunistami,Obie urzędnicy państwowi też jest mocno

jednak listy skupiły zaledwie po niepewna wobec tajnego systemu

| stokilkadziesiąt głosów, podczas| głosowania.

i gdy narodowcy uzyskali około 600 Młodzież się pozna zarówno na

| głosów. sanacyjnym wilku w baraniej skó-
| Taki rezultat wyborów był dla|rze, jak i na komunistycznym bara-

Isanacji naturalnie kompromitujący. nie w wilczej powłoce.

Synalkowie spisali się gorzej niż ta- Steian Z.

tusiowie, nie spreparowali nawet }

SFINKS STYPENDJALNY.
Obowiązująca dziś jeszcze kon- Nic też dziwnego, że wśród mło-

 

 
mie tem, że się nie daje wiary obiud- stytucja polska w art. 119 postana- „dzieży panuje z tego powodu znacz-

wia, że „Państwo zapewni uczniom, ne zaniepokojenie. Z początku my-

ślano, że to ciężki stan finansowy

mienia całej tej sprawy. Ale ostatnio

Realizacja tego przepisu konsty-| dowiedziano się, że wcale tak nie

tucyjnego była ustawa stypendjalna| jest, bo przeciwnie pieniądze na sty-

z 1923 r., zgodnie z którą przez 10 pendja wraz z zaległościami ubieg-

miesięcy. każdego roku akademic- | łych miesięcy są już w kwesturze u-

kiego otrzymywali zdolni anieza- |niwersyteckiej, a tylko lista stypen-

możni studenci stypendja  państwo-|dystów nie wróciła z Warszawy.

we, przyznane im przez Rady Wy-| Ale sprawa stypendjów budzi nie-
działowe. tylko zaniepokojenie. Ubiega się o

Po dziesięciu latąch obowiązy-|stypendja najuboższa część młodzie-
wania zostałą ta ustawa zastąpiona| ży akademickiej, która z myślą o
nową w marcu 1933 r. nich przyjechała wogóle do Wilna z

W. nowej ustawie czytamy m. im,:| wakacyj. Ci kompletnie nie mają z

„.„ustanawia się ma pożytek |czego żyć. Komornezalegaod kilku

i chwałę nauki polskiej państwowe |miesięcy, dług w sklepiku urósł do
|stypendja zwrotne, przeznaczone na| takich rozmiarów, że o dalszem bra-
|pokrycie kosztów utrzymania ij niu na kredyt niema mowy, na po-
kształcenia się stypendystów”. moc z domu liczyć zupełnie nie

Tak. zępięknie ujęta rh kwestja |možna. Co robić?

pomocy młodzieży szkół wyż- Biedakom starą się przyjść z po-
szych. Ale samo ujęcie ustawowe |mocą Bratniak, sam rewiaŠM2jak
niewystarcza. Potrzeba było jeszcze |święty turecki. Uchwałą zarządu

BOA,kiosk P.|wydaje się w Mensie dla tych, któ-
minis naty. o na nie CZe-|rzy złożyli podanie o stypendjum
kali studenci. Kok akademicki roz-| obiądy 2) to nawet r spo.
począł się — formalnie przynaj-|śród mich, którzy przestali być
mniej 1 września, tymczasem  roz-|członkami Stowarzyszenia wskutek
porządzenie wykonawcze do ustawy |nieopłacania składek członkowskich.
stypendjalnej ukazało się dopiero w |'Taki obiad zjedzony w Mensie jest
samym końcu listopada, a więc po|w wielu wypadkach jedynem poży-
3 miesięcach. LA ką „| wieniem studenta. Czy w takich wa-

W,początkach grudnia studenci |runkach może być mowa o normal-
złożyli swoje podania. Rady Wy- nych studjach?, Najwyższy już jest
dziaiowe je zaopinjowaly i posłały|czas skończyć ze stypendjalnym
do Warszawy, gdzie od 15 grudnia sfinksem.

J. K.do dzis dnia leżą sobie najspokojniej.

W ostatniej chwili w kołach aka-

Młodzież nie może wyjść z po-|, 5 *

demickich lansowana jest pogloska,

dziwu jak ministerstwo znane z szyb-
košci decyzji i dzialania, a w enun-

że lista stypendystów już wróciła
Warszawy i dziś t. zn. w poniedzia-

cjacjach swoich często operujące
pojęciem dobra młodzieży, może tak
długo załatwiać, sprawę stypendjal- |łek będzie podana do wiadomości
ną, która sprowadza się przecież, |studentów, Dowiemy się więc dziś

jak została sprawa stypendjalna za-
łatwiona, czy przypadkiem  „wyjąt-

zdawałoby się do tak prostej rzeczy,
jaką jest zatwierdzenie wniosków

kowo zdolnymi a niezamożnymi” nie
okazali się członkowie  „Legjonu

Rad Wydziałowych w sprawie przy-
znania stypendjów (art. 5 p. 1 cyt.
rozp.). 1 11.1.. Młodych" i jego eympatycy. _„«**

 

nieposzlakowany smoking, śnieżne ręka-

wiczki i okulary w rogowej oprawie na księ-

życowatem obliczu, pod nieokreśloną, jak
jego wiadomości z lingwistyki, czupryną

wygładzoną najmodniejszym w eleganckim
„świecie gatunkiem pomady,

Słabo reprezentowany był radykalny

obóz młodych buntowników, powstających
przeciwko ruchom radykalnym. Zato przy-

jechał na welocypedzie o trzynastu kołach
(naukowych) „substelny”* i wyniosły prezes

dożywotni i kołysał z wdziękiem swą strze-
listą postać w rytmie fox-trota. Oblicze jego

jednak nie traciło ani na chwilę swej-powa-
£i i godności nietylko w bufecie, ale nawet
w ustronnym przybytku, wypełnionym

miękkiemi kanapami, światłem  przyćmio-

nym przez zręcznie imitującą abażur ście-

reczkę od kurzu i parami poszukującemi

samotności,

Gdy „świt ubięlił niebiosy”, jak mówi
Vergili, (dla ścisłości około 9 rano) z żalem

rozchodzili się do domów najwytrzymalsi z

braci akademickiej. Bal skończył się, bo.
zastrajkowały wreszcie obydwie orkiestry—

humoru wystarczyłoby jeszcze na długo.

Szkąda, że przedstawicięlami starszego
społeczeństwa byli przeważnie... urzędnicy
„administracyjni.

Na zakończenie wypadałoby dodać coś
o wspominanym już często, lecz pobieżnie
bufecie. Nię chcę się rozpisywać, więc

wspomnę tylko o pogłosce, iż najpopular-

miejszy w Polsce człowiek, pan Baczewski

listownie polecił się łaskawej pamięci przed
(balem, Można stąd wnioskować, że o ile do

bufetu łatwo było wejść o tyle wyjść na

,własnych nogach było nie lada sztuką.

Nic więc dziwnego, że według wiado-

mości poczty pantoflowej, w niedzielę 11 lu-

tego rano długi szereg skrzypiących fur o
tajemniczym ładunku podążał ulicą Mickie-

wicza w kierunku mostu Zwierzynieckięgo.

Nie odwożono kontrabandy na przechowa-

mie, ani też nie był to zbiorowy kondukt
pogrzebowy wymarłych z nadmiaru rozko-
szy urzędników państwowych i emerytów.

Nie — to odwożono puste butelki z bufetu

Balu Ogólnoakademickiego.

Biedny, długonosy Tadek!

Alina Stankiewicz.  e anh
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Przypominają nam się częściowo
świetnie zoganizowane przea kilku
laty mistrzostwa narciarskie armji,

| ale wówczas w Wilnie było o wiele
( piękniej i przyzwoiciej.  Narciarzy
witała śniezna zima, gdy tymczasem
teraz przybyłych zawodników wita
deszcz.

Dwie te imprezy, które mamy
przed sobą, wiążą się, może niezbyt
Ściśle, ale w każdym razie mają du-
żo wspólnego.

Mistrzostwa narciarskie wojska i
koncentracją oddziałów narciarskich
przysposobienia wojskowego—wzro-
kowo wytwarza to szereg podob-
nych obrazów.

Ruch, życie, młodość, sport, zdaje
się nawet, że są to ci sami ludzie
poubierani w skromne żołnierskie
drelichy.

Trudno odróżnić oficera od sze-
regowca. Chyba tylko po tem, że
idzie on na przedzie swego oddziału
i dodaje otychy zuchom.

Minione lata pozostawiły po so-
bie miłe wspomnienia,

Postarajmy się teraz zobrazować
dwa te okresy pracy sportowej.
W roku 1926 narciarstwo woj-

skowę 1 cywilne było jeszcze źle zor-
ganizowane. Nie mieliśmy tych licz-
nych mas, któremi możemy szczy-
cić się obecnie. Wówczas ubiegali-
śmy się o wynik sportowy, który re-
klamował nas, jak żywe ogłoszenie.
Wyniki sportowe osiągnięte przez

tych, którzy dziś już nie są czynny-
mi biegaczami, przyczyniły się w
dużym stopniu do spopularyzowania
marciarstwa. Stały się one zachętą
do pracy, do przezwyciężania przesz
kód. Z przezwyciężonych wysiłków
wyrosły dzisiaj kadry wyszkolonych
narciarzy.

Młodzi narciarze szerzą w dal-
szym ciągu propagandę sportu.

Powiedzieliśmy propagandę spor
tu, ale sportu może już nieco inne-
go. Wiedzieć bowiem trzeba, że
sport zmienił już oblicze.

Prowadzona akcją propagandy
tężyzny fizycznej wśród najszerszych
mas ludności, a zwłaszcza ludności
prowincjonalnej nie pozwalała gonić
tylko za rekordami natury wybitnie
sportowej, Masom tym trzeba było
stworzyć nowy cel pracy wychowaw
czej i oto z pomocą przychodzi tutaj
przysposobienie wojskowe, które
zainteresowało się również narciar-
stwem, starając się oczywiście nar-
ty wyzyskać dla celów  przysposo-
bienia wojskowego.

IWyrosła armja młodych narcia-
rzy. Armja ta jest silna i pęina wia-
су we wiasne siły.

Miino muaio być 'własnie tere-
nem rywalizacji, poszczegoinych Od-
dziaiow marciarskucn przybyiych Z
prowincji. ' ng л

Frzysziy do Wilna oddziaiy nar-
ciarskie z daiekiej prowincji. dą u
nas reprezentowane wszystkie bodaj

zakątki kresów.

\ Stolica sportów zimowych powi-
` Заа ich jeanak niezbyt  розсишие.
brak sniegu przekiiesii piękiuie WY-

kresione piany, Ławody mie mogiy
4abyć się w normainyci Warunkačių
ale sam iakt przyjscia do aina
Przeszi0 tysiąca narciarzy, jest bar-
qzo wymowny. Mowi on © wielkiej
Pracy, Ktora ani ną chwilę nie u-

Staje i corocznie wydaje coraz pięk-
liejsze owoce.

Jeżeli lat temu kilku mówiliśmy
& żaiem o braku iącznusci sporiowej
z pwowincją, to teraz nie inozemy
juz narzekać, nie mozemy mowic, 1Z
sport na prowincji jest czeinś mie-

źnanem, a trzeba przecież wiedzieć,
że praca na polu wychowania hnzycz
lego ną prowincji jest sto razy cięz-
/Szą, niz w mieście, to pierwsze, tam
"a prowincji odpada odrazu na
wstępie czynnik odpoczynku w
Sporcie, a jednocześnie konieczność
pracy lizycznej, jaką daje nieraz
sport.

 
| Wieś w sporcie nie szuka pracy
dlą swoich rąk czy nóg, bo ręce
poszczególnego mieszkańca wsi są
zapracowane.
| Wieś w sporcie znajduje urozmai-
tenie. lmponuje nieraz technika u-
doskonaleń sportowych, Przemawia
mą się rozumieć nieraz ogólny duch
Szasu, wyczuwania poprostu bliżej
nieokreślonej słowami potrzeby.

Praca sportowa ną wsi idzie wol-
no, ale miarowo. ;

Może dobrze się stało, że władze
EZ - sprotowe punkt cięż-
ości przesunęły z miast na wieś,

$dzie oddziały przysposobienia woj-
skowego pełnią swoje funkcje.

Oczywiście, każda praca ma sze-
teg niedociągnięć, tak też i w pra-
ty przysposobienia wojskowego

| można dopatrzywać się licznych u-
Sterek, ale cieszy nas to, że usterki
le coraz częściej są usuwane, że

p. w. ulega ciągłej e

_. Patrząc na przybyłe do Wilna
ps wiejskiej, kon-
statujemy, że młodzież tą różni się
Dod wielu względami od tej, którą
obserwowaliśmy w pierwszych  la-
tach rozwoju akcji wyszkoleniowej.

Jest więc nadzieja, że żmudna
prąca wychowawców iść będzie dro-

p Dy = bardzo, że na pro-

@ 

wincji zaszczepiła się świetnie jedna
z najszlachetniejszych gałęzi sportu,
że narciarstwo w tak krótkim cza-
sie mogło zainteresować szersze ma-
sy, Fakt ten ma swoje głębokie uza-

ziomu wychowawczego.

 

Sukces narciarzy Ogniska K. P. W,

W) sobotę przez cały dzień trwa-
dy zawody narciarskie wcnodzące w
program  konceniracji  oddziaiów
sportowych przysposobienia wojsko-
wego.

io biegu sztaletowego 4 razy po
2 kim. siauęio na starcie aż 18 ze-
spoiow.

Start odbył się serjami, ale
wspóiny co dawaio dużo pięknych
obrazów walki sportowej. Naieży
jednak się dziwić, ze w caiej Foisce
*..W. propaguje z niewytiuniaczo-

nych wzgiędow nadzwyczaj krótkie
dystanse w zawodach marciarskich,
lystans 2 klm na nartach jest zabój-

stwem. Nigay nie pozwoliipym swe-
mu synowi biegać na nariaca dystan-

su krótszego od 6 kim. Irzeba tutaj
apelować do pp. lekarzy i czynników
miarodajnych by zecacieli łaskawie
przedyskutować ię  kwesiję, za-
iatwiając ją na korzyść dystansów
dfuższych.

lrzeba pamiętać, že 2 klm. na
nartach trzeba biec jednem tchem co
oczywiście 'wypada na niekorzyść
serca 1 płuc.

Wróćmy jednak do zawodów,
które przyniosiy piękny sukces nar-
ciarzom K, P, W. Ogniska.

Pierwsze miejsce i najlepszy czas
osiągnęło Ognisko 42 min, 33,2 sek.
(Zajewski, Łabuć, Radziul i Jagoda).

2) Cresovia Grodna 46 min. 55,6
sek, (Zanurowski, Antonowicz, Gry-
niuk i Jurowski).

3) Gim. A. Mickiewicza z Wilna
47 min. 31,9 sek. (Sawkow, Necki,

Chodań i Hansen).
W. grupie hufców szkolnych wy-

niki byty następujące: 1) Gim. A,

Gim. Zyg. Augusta.
W grupie P. W. pozaszkolnej: 1)

5 p.p. leg. 48 min. 20,3 sek., 2) Su-
wałki, 3) Grodno.
‚ Najlepszy czas dnia uzyskał Za-
jewski Ognisko przed  Łabuciem
Ognisko,
„W, biegu z. przeszkodami (naj-

większa przeszkoda brak śniegu)

Występ Polakó
Barazo jest trudno powzięć sta-

mowczą decyzję co ao Osiągniętyca
WYNIKOW NasLycCi CzOroOWyci narcia-
rzy na misirzustwaca swiata w S0i-
deiea, oddalonem o dv kim. od Sztuk

noLmu,

Frzestraszyły nas wyniki w bie-
śu na i6 kliū, wie rmmogusiuy poczĄt-
«owo uwierzyć nowuuić, że narcia-
rze nasi znalezli się w arugiej „OU .

buonek jako najlepszy biegacz
£uropy srodkowej zająt /U muejsce,
ia więc az bY Dyio lepszych od Miego,

1ak wygiąua sucuy Wydik, ale о-
bok tego wyniku jest pouaiy Czas
«azdegu zawoaiika.

biorąc porownanie czasu pierw-
szego z siedemdziesiątym, Wiużimy,
zę w ciągu 10 minut przeszi0 prze

metę az 40 zawodnikow, Czyli na
minutę wpadaio ma metę odrazu /
uarciarzy. Uzyli, że rożnice musiały
wyć minimalne i rzeczywiscie rOżni-
ce te są uiamkowe. £ wyników zaś
jesteśmy caikowicie zadowoleni.

Czasy uspokoiiy nas zupeinie, a
gdy nadeszty wyniki konkursu sko-
«ow staliśmy się dumni.

Marusarz zajął szóste miejsce,
Gdyby Marusarz zajął 6 miejsce w
Poisce, to oczywiście byiby okrzy-
czany jako hultaj, ale 6 miejsce na
mistrzostwach świata w tak poważ-
nym biegu, jakim jest bieg ziożony,
to ma swoją wielką wartość sporto-
wą.

Możemy zupełnie śmiało powie-
dzieć, że to jest może największy
sukces narciarstwa polskiego obok
zajętego w roku 1928 w Zakopanem
przez Bronka Czecha czwartego miej
sca w biegu indywidualnym.

Marusarz zajął szóste miejsce,
Przypatrzmy się któż go zwyciężył.
Czytamy same narweskie nazwiska.
W świecię narciarskim są one

sadnienie i niewątpliwie narciarstwo
przyczyni się do podniesienia po-|

Szlachetny

Finał koncentrncji narciars

Mickiewicza, 2] P. Sz. Technicza. 3)|FI

 

DZIENNIK WALENSKI

KONCENTRACJA NARCIARSKA.
sport narciarski strzec będzie przed waniu propagandy sportów wod- centracja narciarska, to może warto, pominąć milczeniem samego pozio-
nieetycznością, przed niesportowem, mych. Przysposobienie wojskowe pomyśleć o zorganizowaniu latem do mu tej pracy. Chodzi o to, żeby pra-
powiedzmy, postępowaniem młodzie wzięło w swe ręce akcję sportu ka-|Wilna wielkiego spławu kajakowego,|cą ta nie miała ciągle charakter tyl-
ży, Wiyrastać więc będą silne poko-
lenia młodych obywateli,

Jeżeli mówimy o wspaniałym po-
wodzeniu narciarstwa, to trzeba jad
nocześnie wspomnieć o zapoczątko-

kiej |
i pierwsze miejsce Aleksandrowicza

 

z Gim. A. Mickiewicza.

stanęio na starcie ąż 80 narciarzy.

iW konkurencji szkolnej piękny
sukces oaniosi obiecujący mioay
4awodiik  Aieksanarowicz, «tory
jeanocześnie uzyskat najlepszy czas
ша, ж

1) Aleksandrowicz Gim. A. Mick.
31 min. 54 sek., 4) Komanowski Lim.
Lyg. Aug. 33 min, 51 sek., 3) Piotro-
wicz. uim. Lyg. Aug. 44 min, US sek.,
4) Faszkiewicz, 5] burhardi, 6) Łoś,
i) Grodziewicz, 6] Nosowicz, 9 Staś-
KiewicZ.

w, konkurencji pozaszkolnej wy-
miki uzyskano następujące: 1) Karej-
wo Uszmiana 41 min. i£ sek., 2) Mia-

stowski  Uszmiana, 3) Uśmiecik
Woikowysk, 4j Lisiecki Wołkowysk,
oj brosiewicz Lida, 6) Mordusiewicz
Motodeczno, 1j Lipiecki Lida, 8) £a-
wisiowski Wilno, 9) Jakubowski Li-
da, iVj Karaban Mołodeczno,

wi śrupie sportowej zwyciężyli
narciarze Uresovii z Grodna: 1) Kra-
siński4ż min. 25 sek., 2) Wieliczko,
3) Jaszkowiak.

£aznaczyć trzeba, że lepsi za-
wodnicy kolejowego P. W. Ogniska,
którzy znani są z dobrej techniki
narciarskiej w biegu tym udziału
nie brali, oddając pierwsze miejsce
prowincji.

Prócz biegów narciarskich odby-
ły się jeszcze strzelania do sylwetek
o charakterze bojowym. Strzelaniem
prowadził mjr. Zaucha. Zwyciężył
zespół 5 ludzi „Wilno — 2, drugie
miejsce zajął Strzelec z Trok, a trze-
cie Wino — 1.

|  Koncentracją kierował osobiście
jp. kierownik Okr. Urzędu W. F. i
| P. W. przy Q. K. III Grodno płk, K.

orek.
2 pośród organizatorów wyróżnić

trzeba pp. maj. Zdrojewskiego, mjr.
Zauchę, kpt. Ostrowskiego, kpt.
Kóniga, kpt. Reliszkę, chor. Bana-
szewskiego, sierż. Kruka i plut. Sa-
dowskiego, którzy stanowili główny
sztab organizacyjny koncentracji
narciarskiej, która niestety nię mo-
gła całkowicie udać się.
—

w w Sollettea.
austryjak (21), Westman (8) Szwecja.
W ten sposób uważać możemy

zupełnie śmiało, że Polska zdobyła
przez Marusarza mistrzostwo Euro-
py środkowej.

› Sukces ten jest więką  niespo-
dzianką, Liczyliśmy daleko więcej
ma Bronka Czecha, który zajął 13
miejsce.

Marusarza przecież pamiętamy
jako małego chłopca, który skakał
ma Krokwi z plecakiem pełnym ce-
gieł. Pamiętam jak w 1925 roku we
Lwowie Marusarz skakał na Znie-
sciniu, będąc małem dzieckiem, któ-
re starym wyjądaczom tras narciar-
skich, pomagało smarować narty, a
dziś z tego małego chłopca wyrosł
mistrz,

Gorzej

 

niż w biegu na 18 klm.

wycołać, gdyż do sztafety 10 X 4'
stawały same potęgi, potęg tych by-;
ło aż cztery, a raczej tylko cztery, to;
też stając do tej walki nie mieliśmy
żadnych szans i mimo, że Polska za-
jęła ostatnie oczywiście miejsce, to
jednak różnice czasów są wyjątko-
iwo mało rażące.

Finlandja miała 2 godz. 40 min.
28 sek., Niemcy 2 godz. 51 min. 23
sek., Szwecja 2 godz. 53 min, 0,7 sek.
Norwegja, zajęła 4 miejsce, a piąte
miejsce z czasem 2 godz. 56 min. 1
sek, zajęła Polska. Do zajęcia trze-

nut,
miej niż minuta, a do drugiego miej
sca brak nam 5 minut,.co stanowi
ma zawodnika 75 sekund. |

Różnoce są więc stosunkowo ma-
łe. Wyglądają one większe przy ze-
stawieniu obólnem, ale jeżeli chodzi
© indywidualne biegi, to możemy być
zadowoleni. dobrze znane. Gwiazdy Norwegii

pięknie błyszczą. Ina wstępie naszych rozważań musi

poszło naszym zuchom w sztafecie i,
uważam, że trzeba było zespół nasz|

ciego miejsca zabrakło nam 3 mi-|skała wielki sukces,
czyli na zawodnika wypada |/bardzo silnej

Widzimy, że postawione pytanie!

jakowego.
| Kajak staje się dzisiaj odpowied-
nikiem nart. :

Jeżeli więc zorganizowana — 20-
stałą w Wiilnie ogólna, kresowa kon-

 

Jeźdźcy polscy zaproszeni do Akwizgranuu
W czasle са 23 ао 30 czerwca

b. r. odbędą się w Akwizgramie
międzynarodowe zawody konne,
w których weźmie udział 26 państw,
a w ich liczbie 1—Polska.

Zaproszenie jeźdźców polskich
nastąpiło na drodze dyplomatycznej,
przyczem zaproszenie będzie za-
pewne przyjęte, gdyż mjr. Antonie-
wicz podczas swego niedawnego
pobytu w Berlinie przyobiecał, że—
o ile ekipa polska zostanie zepro-
szona, to z przyjemnością wyjedzie
do Axwizgranu.

 
Organizatorzy szkolnych zawo-

dów narciarskich chcą koniecznie w
tym sezonie przeprowadzić mimo
ztych warunków śnieżnych tradycyj-
ne mistrzostwa narciarskie młodzie-
ży szkolnej.

Będą to już trzecie mistrzostwa
„Wilna, które mają rozegrać się 2 15
marca w N. Wiilejce.

Zgłoszenia do zawodów przyjmo-
wane są do 28 bm. Organizatorzy
przypominają, że jeżeli warunki ni
pogorszą się to zawody odbędą się
$śdyż w okolicach N. Wiilejki możn.

Odbył się w Wilnie kurs wycho-
wawcow  lizycznych nauczycieli
szkół srednich z prowincji okr. Wi-
leńskiego. >

Na kursie omawiano, a raczej u-
zgodniono jednolity charakter toku
pracy lekcyjnej w szkołach.

Kurs prowadzony był przez prof.
Czyżewskiego i jego zastępcę p. dr.

Narciarskie mistrzostwa Szkół.

Zjazd wychowawców fizycznych.

połączonego z szeregiem zawodów|ko propagandowy, ale również by u-
technicznych kajakowych i pływac-| miała zastosować szereś najnow-
kich. szych metod i udoskonaleń.

Mówiąc o pracy sportowej przy Jarwan.
isposobienia wojskowego nie można
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Radjo propagatorem
sportu.

Od kilku lat Radjo Polskie pro-
wadzi szeroką propagandę sportu

wśród słuchaczy.
Wystarczy tutaj wspomnieć w

nawiasach o licznych kursach pły-

wackich, „pos“ narciarskich, czy

wreszcie o ciekawych audycjach

sportowych, które słuchane były już
mietylko przez samych sportowców,

ale i przez tych, którzy wogóle inte-

resują się przejawami życia sporto-

wego.

Do tego pięknego bilansu pracy

sportowej reierentów radjowych do-

chodzi jeszczę jedna wielka rzecz, a

mianowicie szerzenie akcji rozdaw-

nictwa sprzętu sportowego.
Inicjatywa została rzucona przez

Wiarszawę. Piękną pracę rozpoczął

red. J. Włodarkiewicz, który jako
referent radja warszawskiego zaczął

szerzyć ideę wspólnego wysiłku pra-

cy społecznej. ;

Ака bowiem rozdawnictwa

sprzętu sportowego ma swoje głębo-

kie uzasadnienie społeczne. Chodzi

śmiało przełożyć trasę na 8 kim. i na|
3 klm. |

Pociąg do N. Wilejki odchodzi o
godz. 12 min. 5, a start odbędzie się
o godz. 13,

W, programie piątkowych zawo-
dów przewidziany jest bieg druży-
nowy, a w sobotnim dwabiegi indy-
widualne,
W roku ubiegłym w punktacji o-

sólnej zwyciężyli narciarze Gim, A.
Mickiewicza przed P. Sz. Tech-
Jiczną.

W) zjeździe wychowawców uczę-
stniczyło 30 nauczycieli.

Prócz zajęć o charakterze facho-

wo-teoretycznem postanowiono а-

żyć do nawiązania ścisłego kontaktu

między szkołami prowincji, a szkoła-

mi miasta Wilna. Wybrano nawet

specjalnego reierenta 'w osobie p.

prof. J. Truhanowicza, który ma Kortę, ;

Siąsk prosi 0
Piłkarze Górnego Śląska zwró-

cili się do Wilna z uprzejmą prośbą
© pośrednictwo przy nawiązaniu sto- |
sunków piłkarskich (z Łotwą i
Estonją.

Śląsk chce w Łotwie i Estonji

i prosi mas o pomóc. |
Taka jest treść nadesłanego listu.
Na marginesie tego listu pozwól--|

my sobie zrobić kilka uwag.
Odległ Śląsk chce nawiązać sto-

sunki z. państwami  baltyckiemi.
Śląsk uważa, że opłaci się jechać
przeszło 1000 kilometrów, by spot-
kač się w zatoce Ryskiej z przyjaźni”
usposobionemi marodami.

Śląsk chce iść za przykładem
(Wlilna, prosząc o poparcie. Śląsk
(wie widocznie, że sport wileński ma.
od dwóch bodaj lat ułożony program
imprez międzynarodowych, a ułając, 
W klubach piłkarskich zaczyna|

robić się już ruch. 4
Wczesna wiosna budzi naszych

sportowców, którzy zaczymają na-
prawiać swoje buty footbalowe, szy-
kując się do nadchodzącego wielkie- jiW. К. 5
mi krokami se::onu sportowego.

zarządu związku piłkarskiego, któ-
ry zastanawia się nad ogólnemi pro-
gramami.

W piątek, późnym wieczorem,
dokonano obliczeń w zawodach
łyżwiarskich w jeździe figurowej na
lodzie o mistrzostwo świata, w jeź-|
dzie paramį. !

Biorąca udział w zawodach para
Biłłorówna — Kowalski uzy-

zajmując w
konkurencji czwarte

miejsce.
Pierwsze miejsce zajęli Węgrzy|

Najsilniejszy dziś w Brnie zespół
bokserski KS. Olimpja organizuje w,

dniu 17 marca b. r. międzynarodowe

zawody pięściarskie, na które zapra-

 

rozegrać kilku spotkań towarzyskich ,

mam za wyrządzoną grzeczność ro-

"mych warunkach meczu

|wileńskiego dołożą starań,

Pierwszy mecz piłkarski.

Co tydzień odbywają się obrady |tego, że tak jakoś dziwnie się skła-

Polacy na czwartem miejscu

Piłat zaproszony do Czechosłowacji.

pyć łącznikiem Wilna i prowincji.

pośrednictwo.
mam wierzy, że prośbę ich nadamy

odpowiedni bieg.
Cieszy nas bardzo, że stajemy się

pośrednikami tak poważnych ośrod-

ków sportowych jak Śląsk i to po-

średnikami spraw zagranicznych.
Cieszy nas bardzo, że Śląsk ob-

darzył nas tak wielkim zaufaniem
sporto - organizacyjnem.

Ze swej strony Śląsk proponuje

w danym wypadku o zrozumienie

sprawy, o wspólny wysiłek, który

jako taki dawać nam będzie szereg

cennych zdobyczy.
Przecież w każdej niemal rodzi-

nie znajdzie się niewątpliwie niepo-

trzebna para nart, jakaś bez użytku
leżąca w kącie pokoju piłka, stara

rakieta tenisowa i t. d. i t. d. Przy-

bory te mogą być bardzo, a bardzo

cenne, ale cenne będą tylko wówczas

gdy trafią do tych, którzy je fak-

tycznie potrzebują.

Nie mówimy już o młodzieży,

sportowej, zamieszkującej miasta,

która potrzebuje nieraz nagłej pomo-

cy sportowej, a cóż dopiero mówić

o tych licznych rzeszach młodzieży,

prowincjonalnej. Młodzież wiejska

marzy nieraz o zdobyciu piłki, o pa-

zegrania w Wilnie na bardzo dogod-
towarzy-

skiego. Trzeba pamiętać, że Śląsk
jest mistrzem Ligi.

Na tournėe pojedzie niewątpli-

wie Ruch, a więc już na wiosnę mo- :

glibyśmy mieć u siebie nadzwyczaj |rze nart, która chodziłaby od jedne-

ciekawą imprezę propagandową. go do drugiego właściciela. Młodzież

Sądzimy, że władze piłkarstwa |ia jest rzeczywiście w sytuacji bar-
by wy-|dzo ciężkiej. Rodzice mimo naj”

szczerszych chęci nie mogą przecież

przyjść jej z pomocą, bo uważają

przyrząd sportowy, piłkę, narty za

pewnego rodzaju zbytek, za zabaw-

jazd nastąpił.

Zostały już rozlosowane  roz-|ikę, za luksus. ; !

grywki piłkarskie 0 mistrzostwo Rodzice może mają częściowo

okręgu. rację, bo w pierwszym rzędzie muszą

Młócka zacznie się 7 kwietnia |oni dbać o chleb dzieciom, a potem

tradycyjnem meczem  Ż.A.K,S. — dopiero o sport.

W. obowiązku więc społeczeń-

stwa sportowego jest przyjście z po-

mocą tej biednej młodzieży.

Powinien zrodzić się rzeczywiście

sportowy duch. Musimy stanąć na

poziomie poważnego zagadnieniąi

wspólnie z podjętą akcją rozdawni-

ctwa sprzętu sportowego przez radjo

(szerzyć hasło współpracy, bo tylko

wspólny wysiłek może w danym wy-

padku dać realne korzyści, ana ko-

rzyści te czekają rzesze młodzieży

sportowej.
Radjo przyjmuje więc wszelkiew

powiedzmy — fanty sportowe, by

potem wspólnie z zawiązanym komi-

Powiedziałem tradycyjnem dla-

da, że boje piłkarskie od 4 lat roz-
'poczynają się spotkaniem wojsko-
wych z żydowskiemi akademikami.

mistrzostwach świata.
Rotter — Szollas, drugie — Austrja-
cy Papez — Zwack, trzecie — Niem-
«cy Herber — Baier.

Pozatem odbył się międzynaro-
dowy turniej w jeździe figurowej pa-

zięćm ma oe tetem, czy też Ośrodkiem W. F.
wiązkowe) zwyciężył Finlandczy! 2 + оя
Nikkanea — 20490 pkt, przed rozdzielać nadesłany sprzęt sport

Więgrem Pataky — 198,82 pkt. i pa
Wi j stron winno

Austrjakiem Erdós — 198.24 pkt. Wilno ze swej strony po
również wykazać się zainteresowa-

wiązków przyjścia z pomocą innym,

bo prowincja, bo Kresy nasze są

jeszcze bardzo zacofane sportowo, a

więc niepotrzebny sprzęt sportowy

odsyłajmy do Radja wileńskiego, by
w ten sposób spełnić swój piękny,

sportowy obowiązek.

Kopeczek uznany jest za godne-
go następcę Ambroża, któremu tylko
nieznacznie uległ przed kilkoma mie-
siącami, kiedy Ambroż był jeszcze
amatorem. Jest on dziś bezkonku-
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niem. Wilno może najwięcej ma obo- |

A

sza polskiego zawodnika, Piłata z Radjo ze swej strony będzie
Hagen, Kolterud,  Viniaringen, być postawione przy końcu, a znaj-

Stenen i inni, to przecież są znani duje ono całkiem szczerą i prawdzi-
na całej kuli ziemskiej,, |wą odpowiedź, że świat narciarski

Marusarz został pokonany przez Polski odniósł w odległem Solleitea
4 norwegów i jednego fina. Ciekawe szereg pięknych sukcesów.
jest, że za Marusarzem znalazła się Mam wrażenie, że kryzys nar-
cała piejada zdegradowanychprzez |ciarstwa polskiego minął już bez-

ja narciarzy. A więc: niemiec powrotnie. . Apolak:
Miller (15 miejsce), Rudoli Malt| В

Dziś mecz z Niemcami.
złych warunków atmosferycznych:

 

Mający się odbyć wczoraj wie- Poznania.
Piłat stoczyć ma walkę z naj-|

lepszym obecnie w Czechosłowacji,
pięściarzem wagi ciężkiej,Kopeczką. |

 

Sowiecki Automobilklub zorga-
nizował raśd motocyklowy Lenin-
grad — Moskwa na 18 motocyklach,
przystosowanych do jazdy po šniegu,
tart rozpoczął się 18 b. m.

Do Leningradu przybyło 19 za- czorem mecz hokejowy Polska — „Mecz ten ma się odbyć dziś rano
Niemcy został odwołany z powodu i 3w.Krynicy. ; 4 wiarz Anderssoni szwedzkirobotni-

Że sportu w Sowietach,

wodników szwedzkich (m. in. łyż-|dłowsku na Uralu.

sencyjny w Czechosłowacji, a poko-
mał między innymi: Krenza w Łodzi,
Węgrów — Szabo i Gyórfy i t. d.

przeprowadzało statystykę nadesia-

nych rzeczy, robiąc oczywiście szcze
gółowe wyciągi w książce inwenta-
rzowej akcji rozdawnictwa sprzętu

sportowego.
Radjo wileńskie akcję rozdaw-

nictwa prowadzić będzie przez Ośro-
dek W. F, który otrzymany sprzęt
będzie kwitował, przeznaczając naj-
biedniejszej dziatwie sportowej.

Radjo zaś nazwisko łaskawego
ofiarodawcy podawać będzie w wia-
domościach sportowych, wygłasza-
mych codziennie o godz. 19.40, :

czy mistrz narciarski Lindblum).
Zawodnicy szwedzcy wezmą u-

dział w końcu b. m. w łyżwiarskich,

narciarskich i hokejowych  mistrzo-
stwach Moskwy, a w połowie marca
— w olimpjadzie zimowej w Swier-  pa 
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"KRONIKA.
TARGI FUTRZANE.

Komitet Targów Północnych po- dzenie Tar$ów Futrzanych.

wiadomił Ministerstwo Przemysłu i
Handlu,

W ten sposób kwestja urządze-

że zarezerwował w jesieni nia w Wilnie Targów Futrzanych

r. b. 3-tygodniowy okres na urzą- stała się już kwestją przesądzoną.

Przedmieścia pod wadą.

Na peryferjach miasta zanotowa- szkód.
no dalsze wypadki lokalnych powo- |
dzi.

Takie lokalne
wano m. in. na

powodzie zanoto-
ul. Ogórkowej, Pił-

Spływająca ze wzniesień woda sudskiego, Górze Sześkinia i innych.

tym razem nie wyrządziła większych|
 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W/ileńskie, Polesie, Wołyń, Pod-

hale 1 Małopolska Wschodnia —

chmurno i mglisto z przejaśnieniami

w ciągu dnia. Ciepło. Nocą przy-

mrozki. Silne wiatry z kierunków

południowych. Pozostałe dzielnice—

stopniowy wzrost zachmurzenia aż

do opadów. W dzielnicach północ-
mych ciepło. Wi górach na wyżynach
nocą przymrozki. Umiarkowane

wiatry południowe. W górach możli-

we halne.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Sukc. Augustewsk:2;; — ul. Kijowska
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wyseckie-
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

 

Trzeba zaznaczyć, że władze ad-

ministracyjne poleciły organom poli-

cyjnym zwracanie szczególnie bacz-

nej uwagi na tego rodzaju wykro-

czenia.

SPRAWY MIEJSKIE.
— P. Kruk już kandyduje. Do-

wiadujemy się, że  desygnowanie

ławnika Kruka na kandydata do no-
wej Rady Miejskiej spotkała się ze

sprzeciwem części rzemieślników.
Opozycjoniści zażądali, by kandyda-

tura ta została przegłosowana przez

wszystkie cechy rzemieślnicze,
Ławnika Kruka, jak wiadomo,

wysunął żydowski blok  mieszczań-
ski. :

SPRAWY WOJSKOWE.

— Komisje dla określania wiekukie a przedmieściach, prócz Śnipiszek. ©

— jpoborowych. Niebawem rozpocznie

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.się powoływanie do szeregów

— Uroczystości Przemienienia mężczyzn, których data urodzenia

Pańskiego. W dniu wczorajszym |przypada na okres zawieruchy wo-

kościoły wileńskie uroczyście ob-
chodziły uroczystość Przemienienia
Pańskiego. Z tej okazji odprawione
zostały nabożeństwa i wygłoszone
okolicznościowe kazania.
— Rekolekcje w kościele po-

Bernardyńskim. Wiczoraj rano za-
kończyły się w kościele po-Bernar-
dyńskim trwające od kilku dni reko-
lekcje.
W rekolekcjach wierni brali licz-

ny udział, a szczególnie w ostatnim

dniu.
: Z MIASTA.
—Stanowisko wicedyrektorskie

w Ubezpieczalni. W| związku z wej-

ściem w życie nowej ustawy scale-

niowej dla wileńskiej Ubezpieczalni

społecznej przewidziane zostało sta-

'nowisko wice-dyrektora. Do chwili

obecnej stanowisko to nie zostało

jeszcze obsadzone. Jak się dowia-

dujemy, na wice-dyrektora przez

pewne koła lansowana jest kandyda-

tura obecnego komisarza w Ubez-

pieczalni społecznej majora Kątkow-

skiego.
— Protokóły za handel świą-

teczny. Wczoraj sporządzono 11 pro-

tokułów karnych za uprawianie
ukrytego handlu w dniu świątecz-

nym.

 

TEATR - KINO

ROZMANTOŚCI| 7?
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

 

jennej. Począwszy od rocznika 1914-

go władze wojskowe przewidują duże

trudności przy ustalaniu wieku po-

borowych z powodu zaginięcia ksiąg

metrykalnych w okresie wojny świa-

towej i t. p. W związku z powyższem

odnośne władze zaleciły orzeczenie

przez komisje poborowe w drodze

ekspertyzy lekarskiej, czy stający do

poboru przekroczył wiek wymagany.

Komisje lekarskie określać będą

przypuszczalny wiek poborowego w
razie braku dokumentów.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Wialne Zebranie Wil. Zrzesze-
nia Sędziów i Prokuratorów R. P.

odbędzie się w dniu 11 marca o godz.
12-ej w gmachu Sądów.

— Nowy zarząd ochotniczych

straży pożarnych. Onegdaj odbyło

się zebranie ochotniczych straży po-

żarnych. Zebraniu przewodniczył

dyrektor banku ziemskiego, pan

Bochwic. Po przyjęciu do zatwier-

dzającej wiadomości sprawozdania z

działalności ustępującego zarządu,

wybrano nowy zarząd, w skład któ-
rego weszli: senator Abramowicz,

starosta Kowalski, dyrektor Bochwic 
STRA

Film, który eały świat przyjął

p. Jutan, major dr. Banuszewicz, inż.

Zdrojewski i Świrski.

 

Parter ulg.
Film nad filmami

CONY

 

Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych przez organa policyjne zostali
aresztowani i odprowadzeni do 1-$o
komisarjatu czterej akademicy, kol-
portujący jeden z narodowych ty-
godników warszawskich.
Aresztowanym odebrano zarówno

pismo, jak i upoważnienia na sprze-
daż. Niebawem wszyscy oni zostali
zwolnieni.

—Żebranie Narod. Org. Kobiet.
Zarząd N.O.K. zaprasza swoje człon-
kinie i sympatyczki na środę 28 b. m.
do sali własnej na godz. 6-tą na -ze-
branie, na którem p. Józefa Szebeko

(DZIENNIK WILEŃSKI

ARESZTOWANIA MŁODYCH NAROBOWCOW.

E ii iiiiiii ia

Poniewaž kolportowali oni pismo
wychodzące legalnie i bynajmniej nie
skonfiskowane, więc postępowanie.
policjj musi wywołać conajmniej
zdziwienie.
W sprawie aresztowanych aka-

demików interwenjowal prof. Ko-
marnicki, a następnie także J. M.
Rektor Staniewicz.

ty Romaniecki, Witold Rutkiewicz i
Włodzimierz Nikitin, a do sekcji
wykonawczej: pp. Andrzej Lepie.
chin, Bolesław Olechnowicz i Jan oprócz spraw bieżących poruszy

sprawę projektowanego na kwiecień |
Wielkiego Katolickiego -Kongresu
Matek we Lwowie.
— Kazimiera  Iłłakowiczówna.

Jutro w sali Związku Zawodowego
Literatów Polskich ul. Ostrobram-
ska 9 znakomita poetka wystąpi z
wieczorem autorskim, z którego do-
chód czysty przeznacza się na rato-
wanie Bazyliki wileńskiej.
— Z Tow. Eugenicznego, | mar-

ca w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46)
Dr. E. Sawicki wygłosi odczyt na
temat „Społeczne znaczenie walki z
chorobami wenerycznemi'. Począ-
tek o 6.w. Wstęp wolny. '

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Egzaminy magisterskie na wy-

działe humanistycznym U. B.
W okresie jesiennym 1933/34 r. przy-
stąpiło do egzaminów
składając
wych, z których 171 dało wynik po-
myślny. Stopień magistra filozofji w
tym okresie uzyskało 16 osób. W. o-
kresie zimowym 1933/34 r. przystą-
piło do eśzaminów 229 osób, składa-
jąc 247 egzaminów częściowych, z
których 201 dało wynik pomyślny.
Stopień magistra filozofji w tym 0-
kresie uzyskało 5 osób.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie murarzy | beto-

niarzy. Onegdaj w lokalu Centrali
chrześcijańskich związków zawodo-
wych przy ul. Metropolitalnej 1 od-
było się posiedzenie zarządu Związ-
ku murarzy i betoniarzy, na którem
ukonstytuował się nowy zarząd wy-
brany na ostatniem walnem zgro-
madzeniu związku.

Prezesem związku został p. Her-
man Kraft, wiceprezesem — p. Wi-
told Dłaugi, sekretarzemp. Piotr
Klejnow, skarbnikiem — p. Włodzi-
mierz Nikitin. Skład Komisji Rewi-
zyjnej stanowią: pp. przewodniczący
Kowalewski, członkowie: Mikołaj
Olejnikow i Bolesław Mikłaszewicz.
Na tem zebraniu ukonstytuowały się
również poszczególne komisje. I tak
więc do komisji regulaminowej
weszli: pp. A. Guokow, Franciszek 

198 osób,'
212 egzaminów częścio-|

Zajączkowski.
RÓŻNE.

—Ostrzeżenia: Ostatnio na tere-
nie m, Wilna pojawili się nieznani
nikomu sprzedawcy, rzekomo cu-|
dzoziemcy, którzy chodząc po do-!
mach sprzedają płótno na długoter-
minowe raty. Jak się okazało z po-
równania cen w sklepach bławat-
nych, ceny płótna sprzedawanego
przez tych cudzoziemców jest pra-
wie o 100 proc, wyższa od ceny te-
goż płótna w sklepach detalicznych.
Sprzedawcy ci w ciągu ostatnich dni
zdołali zawrzeć tranzakcje w kilku
poważniejszych domach, które mają
zamiar interwenjować u odnośnych
władz. Zarząd Stowarzyszenia Kup-
ców i Przemysłowców Chrześcijan
w Wilnie tą drogą ostrzega wszyst-
kich i jednocześnie zwraca się z in-
terwencją do władz przemysłowych.

Teatr | muzyka.
— 'Ieatr Miejski Pohulanka, Dziś, o

godz. 8-ej w. „Pan z towarzystwa” — ko-
medja Waltera Hasenclevera. Ceny propa-

gandowe.

— Jutrzejsza premjera „U Mety“ — K.
godz. 8-ej w. „Pan z Towarzystwa“ — ko-
premjera sztuki znakomitego dramaturga
Karola Huberta Rostworowskiego „U Me-

ty”, w reżyserji M. Szpakiewicza, w deko-

racjach art. mal. T. Niesiołowskiego. Udział

bierze cały zespół Teatru Miejskiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś wi-
dowisko propagandowe „Pod białym ko-
niem*. Ceny miejsc propagandowe.

— „Dzidzi“. Jutro grana będzie w dal-|

szym ciągu melodyjna operetka Stolza „Dzi- |

dzi” W roli tytułowej L. Romanowska.

Zniżki ważne.

— w„Pilango”. Nowość scen zagranicz"|

nych barwna operetka węgierska „Pilango'”

(Niebieski motyl), będzie najbliższą pre-

mjerą Teatru Muzycznego „Lutnia”. |

 
 

I
— Laureaci - wilnianie, W uzupełnieniu

zamieszczonej onegdaj wiadomości o zdo-'

byciu trzech nagród na wszechpolskim kon-!

kursie muzycznym dla młodocianych ta-

lentów przez Paulinę Sladkinównę, Barba-|

rę Jezierską i Czesława 'Ziembickiego,i

uczniów Wileńskiego Konserwatorjum Mu-| Beczkowski i Michał Moszko, do
sekcji regulacji pracy: pp. Konstan-

54 gr, — Balken 35 gr.

EXPRES”
z niebywałym entazjazmem.
Arcywesoła komedja

 

zycznego, dowiadujemy się, że wszyscy ci

laureaci są wychowankami klasy gry for-

Korzystając

 zabezpieczają swej rodzinie zapomogę
Z Funduszu Zapomogowego — (Kasa Pogrzebowa).

Komisja rewizyjna magistratu m.
|Nowej Wilejki ujawniła, iż na liście
płac przy budowie gmachu szkolnego
umieszczono nazwiska osób, które
wcale nie pracowały, lub pracowały
znacznie mniej, niż wskazują listy.

Członek komisji rewizyjnej p. Bo-
rowski, nie należący do sanacyjnej
większości Rady miejskiej, zwracał
się w tej sprawie, żądając wyjaśnie-

Mówiąca wystawa. | eeg
W Nowym Orleanie (USA) urządził mó-

wiącą wystawę właściciel sklepu obuwia,
który wykorzystał radjo w sposób nader

dla siebie korzystny. Otóż kiedy klient za-

trzymuje się przed wystawą sklepu, ude-

rzony zostaje — mile w ucho wpadającemi

dźwiękami z głębi okna wyslawowego,

Uszu klijenta, podziwiającego w milczeniu
jakieś piękne pantofle, dochodzi sympatycz-

nie brzmiący głos, wyliczający walory oglą-

danego obuwia, informujący o jego cenie i

wreszcie zapraszający do wejścia do skle-

pu celem dokonania zakupu. Aparatura tej

„czarodziejskiej machiny*, odgadującej na-

tepianowej prof. Cecylji Krewer. Tak znacz-
ny odsetek wyróżnionych młodych talen-

tów wileńskich potwierdza znaną wysoką

opinję, jaką cieszy się w świecie muzycznym

polskim Konserwatorjum Walenskie.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 26 lutego 1934 r.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Fragmenty z

op. „Gejsza”. 11.57: Czas 12.05: Muzyka po-
pularna (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.35:
Nowe płyty muzyki tanecznej. 15.15: „Chal-
lenge 1934' 15.40: Koncert dla młodzieży
(płyty). 16.20: Pieśni. 16.40: Francuski. 16.55:
Recital 17.15: Recital. 18.00: „Rozwój nar-
ciarstwa w Polsce" — idczyt 18.20: Muzy-
ka lekka. 18.40: „Historyk literatury, a kry-
tyk“ — 19.25: Kom sportowy. 20.00: Kon-
cert. 21.15: „Ogrody sa szybą” — felj.
21.30: Muzyka lekka. 22.00: Słuchowisko:
„Obiad w  Iwanhorze" — fragm. z pow.
„Wita”* Tadeusza Micińskiego. 22.40: Mu-
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.. 23.05:

 

' Muzyka taneczna,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje literackie.

W. poniedziałkowym programie dia
osób interesujących się literaturą przygoto-

wało radjo dyskusję na temat „Historyk li-

terafury a krytyk”, którą przeprowadzą J.

E. Skiwski oraz Leon Pomirowski. (Godz.

18,40) Rozgłośnia wileńska 0 godz. 22-ej

tegoż dnia wykona słuchowisko, będące

zradjofonizowanym fermentem małoznanej a

wartej poznania powieści Tadeusza Miciń-

skiego „Wita”. Słuchowisko tytuł
„Obiad w Iwanhorze".

nosi

 

Cry jai rawpatrzyłeś się
w bony jałmnżnicze „Caritasu?

P. P. Członkinie I Członkowie

(bzęścijańskiego Banku Spółdzielczego
3 na Antokelu, z siedzibą ZAMKOWA 18

LM Zuma.z kredytu, Įednoczešnie

Z KRAJU.
Dziwne «niedokładności» z listami płac

w magistracie N.-Wilejki.

podkowa M. ZABÓR

nia, do buchaltera i burmistrza, Nie-
„dokładności te powstały rzekomo zą
wiedzą i z polecenia „czynników
wyższych”. |

Komisja rewizyjna nadal bada
sprawę, lecz obecnie członek tej ko-

|misji, urzędnik kolejowy p. Borow-
ski, został przeniesiony do Królew-.
szczyzny.

 

| stroje przechodniów jest nader prosta: opie-

|ra się ona na systemie luster tak ustawio-

semi by można było z wewnątrz sklepu ob-

serwować przechodniów, śledzić wrażenia

jakie odnoszą oni przy oglądaniu wystawy.

Gdy ktoś z przechodniów zwraca uwagę na

jedną z par obuwia, ekspedjent udziela

przez mikrofon potrzebnych  iniormacyj.

Niezwykle czuły dyktafon chwyta słowa

przechodniów i umożliwia szybką odpo-

„Wiedž. Organizacja instalacji, o której mó-

i wi cały Nowy Orlean ściągnęła uwagę miesz

kańców na sklep pomysłowego Ameryka-

nina.

Szopka Akademicka ma już w naszem
mieście ustaloną opinję. Oryginalny, dow-

cipny, złośliwy tekst, doskonałe kukiełki

i staranna strona wokalna — oto charakte-

rystyka iego studenckiego wkląsłego zwier”
ciadła.

 
Wszystko zdaje się przemawiać za tem

że i tegoroczna XII Szopka Akademicka
przygotowywana przez „Bandę akademicką”

nietylko, że nie zepsuje pięknej tradycji, ale

nawet przejdzie najśmielsze oczekiwania.
Zresztą nie trzeba uprzedzać faktów, a le-
piej uzbroić się w cierpliwość, bo premjera
już jutro t. j. we wtorek. Teraz możemy tyl-
ko zakomunikować, że pierwszy akt stano-
wić będzie już od lat kilku niewystawiam
w Wilnie część tradycyjna.

Akt II uchyli rąbka tajemnicy związa-
nej z tegorocznym sezonem w  Legacisz-
kach. Jak wiadomo, ludzie (nie mówiąc już
o kobietach) obdarzeni bystrym zmysłem
„obserwacyjnym i dość bujną fantazją zau-
ważyć mogli w kolonji akademickiej rzeczy,
o których się nie śniło naszym filozofot...

III akt będzie „robił reklamę” ludziom
„z miasta". O każdym szopkarze pamiętają
i nie przegapią żadnej okazji, żeby po*
|ważnego pana nie wystrychnąć na dudka, ,
jeżeli na to zasłużył i jeżeli... przejdzie to
przez cenzurę.

Prace „Szopki* znajdują się już w
ostatniem stadjum. Tekst ułożyli kol. kol.
„Dobrowolski, Wiszniewski i inni, arty”
styczne lalki dłuta art.-rzeźbiarza Zakrzew-
skiego, dekoracje pomysłu kol. kol. Lang-
hamera i Idczka.

  
Dobre jabłka.

Gospodyni do  ekspe-
djentki:

— Te jabłka powinny
były się znaleźć w raju
— nie przyszłoby nigdy

do grzechu i- wygnania
Adama i Ewy z raju,

 

Uwadzę Wielebnego Duchowieństwa!*
Podaję do wiadomości Księży Proboszczów

rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty
malarskie, architektonicz=

1Ё powierzone mi roboty

SCENIE, «DZWONEK NIE DZWONI» w 1 akcie. kościelne, rzežblarskie,

posia.fakawidnialopata Anatol Grigo. = eaMANe

TITAN | ; “':игіо'"“уі"яп:‘:г?оіі:‹‘›}у p być wykonane z glp-

MIESIĄC SZLAGIERÓW ROZPOCZYNAMY SUE WODR. ode iaisI iui
geESlžbieta ВВегСи@Г3 ооPTA,
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RZYNA WIELKA
W roll Cara Piotra IIl — Doug. FAIRBANKS jr.

 

gramie: GROTESKA W KOLORACH NATURALNYCH p. t. „Sw. Mikołaj" eraz najnowszy

 

zadowoleniu

 

 

RASA ENA o|usktóalnie: 4, 6, 8 I 10.20. Bil. honor, i bezpł. bazwzględnie niewaźne do odwołania, Kupno .

Bec TOK L — Sprzedaž у i

MIESIĄC SZLAGIERÓW ROZPOCZYNAMY. R ów
DZIŚ PREMJERA. ъ a w najlepszej jejkrezej 7 + ge

й Pakas van Sylwia Sidney ies z  WIICa” FoŚ
gry aktorskiej KING VIDORA. 55
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Dziś rewelacyjna premjera!

CZŁOWIEK 0 2-u TOARZACH
„Sobowtór". Reżyserja Ryszard WALLACE.

L
I
N

 

Dziś!

 

ie:

Największa rewelacja ® OE reieska w kolorach naturalnych. 2) Miki Hoduje Kanarki. 3) Najnowszy tygodnik -FOXA".

Seanse PUNKTUALNIE: 4.15, 6,15, 815 I 10.20. — Bil. honor. I bezpł. nieważne.

W rolach głównych

Roland Colman i Elissa Landi.
Najnowsze arcydzieło filmowe| Koncert gry aktorskiej! Seanse od godz. 4-ej.

UWAGA! Dziś rozdanie nagród konkursowych kina „CASINO".

TPNA 7

JAN KI

Epokowy flim p. t:

   

 

PURA

Kompletne urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
oda: Krakowska
m. 2. gr3

| PRACA |

Inteligentna osoba po-
szukuje pracy do wszyst-
kiego, może samodziel-
nie zająć się domem i
dobrze znająca kuchnię,
może szyč. Ma dobre re-
ferencje. Ś-to Jerski za-
ułeł 4—27. 491—1

Poszukuję pracy do
wszystkiego z bardzo
dobrem gotowaniem, w
średnim wieku, piśmien-
na posiada referencje
Uniwersytecka 2 m. i1

 

 

zostaną wykonane artystycznie i ku zupełnemu

NOWORYTTO
Ostrobramska 22 m. 16.

Ekonom rolny, dczółwy. .
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również

| mogłaby zająć się kuch-
| nią, hodowlą : t. d. Obo- *
je na skromnych warun-

„kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,

įm. 1-a, A, B.

аее
Hygjena.

— Qo należy czynić,
aby zęby utrzymać w
doorym stanie? Odpo-
wiedz, Helenko.
— [rzeba je czyścić,
AOE
—Й czem się je czy-

ści? ") у
— Szezoteczką.

Masz szczoteczkę?
Nie.

— A twol rodzięe?
— Nie
— Skąd więc przysz-

ła cl na myśl szczotecz-
ka do zębów?
— Bo my mamy je w

sklepie, panie profeso-
rze.

esia 

gr—2“

Inteligentna wdowa sta-
ruszka bęz środków do
so znajdująca się w
skrajnej nędzy prosi ш-
dzi dobrej woll o pomoc
Łaskawe ofiary prosimy
składać do Administra-
cji „Dz. Wil." dla „sta-
ruszkį“. gr4
winna
Wdowa po  urzędniku
magistrackim, znajdują-
са się w okropnej nę-
dzy wraz z 3.giem dzie-
«l prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoce ma-
terjalną.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. WIl.* pod „A.“
Šenainiaidatako

OGRODNIK
Urządza i zakłada nowe
sady, ogrody handlowe i

 

ozdobne. Sady i ogrody|
owocowe, ochrania od
szkodników, czyści i do-
prowadza do stanu
dochodowego. Udziela
wskazówek i porad fa-
chowych. Zgłoszenia Kal-
waryjska 12. m. 33. gr.4

|=.)
"I pokoje

Mieszkanie
5 pokoj. do wynajęcia.
Inf. Dominikańska 8—2,
lub u dozorcy. 499—2

Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego* pod
„Centrum”, gr.

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana. Kalwaryjska 12
m. 33. gr.1

| RÓŻNE |
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Gdzie to było?

Ona. — Dzisiaj oglą-
łam 8 coś as
przodu wąż,z tyłu—kro-
kodyl. AEO

On. — Czy to możli-
we? Czyś była w akwar-
jum?
„Ona. — Nie, w skle- °

pie z obuwiem.

22SZW ZZROCKOWA

Samotnik.
A, — Tęsknię za sa-

motnią, gdziebym przez
cały dzień nikogo ani
widział, ani słyszał,

B. — Wstąp pan jako
wspólnik do mego przed

siębiorstwa. |

taiki
W Sądzie,

— Czy to oskarżony
ukradł w przeszłym ro-
ku 50,000 złotych z ban-
ku północnego?
— Niestety, nie, pańle

sędzio?

"PRRORÓG

DRUKI
PILNE:

BIE
WYKONYWA

DRUKARNIA

l. TRIERZYŃNKIEGO
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od 12 do 5 g. grz Polecam, !nawą w swej najnowszej kreacji p. t; ; Dawne dobre czasy. | dąpanienką z ukończo- Mostowa ul. Mr.1.
ва=> 6 Gie Musze*=>: Li irleliśm© V

pracy. Posiada świadek sił ani radja? a 22 md k KDS55
twa | rekomendacje uj, — Spokój. ważne, Sadowa 21, m.3 2.

|— —| Wersja francuska. Polskia plesenki: Marcela Haligz. Muzyka Bronisław Kaper. Seanse: 6, 8 i 10,15. | Lwowska 52—2, gr2 A, : Ё ar. 88206664

Wiwa SANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwi aNr. A Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ,

  


