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Przed wizytą min. Barthou w War- Godzina święta w bazylice watykańskiej.

szawie.
PARYŻ (Pat). Zapowiedziana na;nie przygotowana, gdyż francuski

kwiecień podróż ministra spraw minister spraw zagranicznych wy-
zagr. Barthou do Warszawy oma- maga, żeby wszelkie kwestje sporne
wiana jest z zuinteresowaniem przez
prasę paryską. ,„Matin” zaznacza, że
wizyła ta popizedzona zostanie ro- | 

między Paryżem a odnośnemi stoli-
cami zostały uregulowane przed je-
$o wyjazdem z Francji. „L'Oevre'

kowaniami dyplomatycznemi między | pisze dalej, że kancelarje dyploma-
Francją a Polską, minister Barthou|
bowiem uważa, że nie może udać
się do Warszawy, dopóki różne do-
tychczas  nierozwiązane

 

tyczne Polski i Francji pracują teraz
nad definitywnem wyjaśnieniem zna-
czenia paktu  polsko-niemieckiego

kwestje, |tak, by nie było żadnych niejasności

| - (Miasto Watykańskie, i6 marca,
KAP). Wczoraj Ojciec św. w otocze-
niu duchowieństwa rzymskiego od-
prawił w bazylice watykańskiej
Godzinę świętą ku uczczeniu 1900-
lecia ustanowienia Kapłaństwa ka-
tolickiego. W bazylice, niedostępnej
w tej chwili dza ludzi świeckich, ze-
brało się, przepełniając nawy i da-
jąc wspaniały obraz pobożności :
skupienia, zgórą 10 tysięcy osób.
Ojcu św. towarzyszyło dwudziestu
kardynałów, wśród nich kardynał
Prymas Hlond, czterdziestu arcy-

Chóry Większego Seminarjum rzym-
skiego i Benedyktynów wykonywały
na zmianę pienią religijne. Po wy-
stawieniu N. Sakramentu na ołtarzu
papieskim, na kazalnicę wystąpił
kardynał Laurenti, wygłaszając trzy
przemówienia poświęcone wspania-
,łości świętych Sakramentów Eucha-
rystji i Kapłaństwa. Przemówienia
te przeplatane były śpiewami litur-
jgicznemi. Urvczystość zakończona
|była błogosławieństwem  euchary-
„stycznem, udzielonem przez Ojca św.
|Po skończonem nabożeństwie obec-

| PRENUMERATA: miesięczna 4 zł.,
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
eyirowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o ZS proc. drožej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80137.

zagranicą 8 zł.

Lord Halifax

jglikański lord Halifax odgrywał
|przez szereś dziesiątków lat wybit-
ną rolę w dążeniach unjonistycznych
|anglikanizmu z Kościołem katolic-

szlachetnego arystokraty, niestru-
dzonego pioniera łączności Kościo-
łów chrześcijańskich, wywołała głę-
boki żal nietylko w kościele angli-
kańskim, ale i w całym świecie ka-
tolickim.

z odnoszeniem i prz.

Zmarły niedawno duchowny an-

kim: śmierć tego 94 leniego starca,|

esylkąpoczłową Zi. 4gr. 88,

35gr. za
po 28 gr. Ogłoszewia

 

  

i jego dzieło.
7" (Z dążeń unjonistycznych anglikanizmu).

oxlordzkiego, którego inicjatorem
„byl późniejszy kardynał Newman, a
|następnie po konwersji Newmana,
| Pusey; ruch ten, który słabnął, a na-
'wet zamierał po soborze watykań-
skim, przejęła założona w r. 1859
|„Englisch Church Union'* a owocem
jjej pracy było zbliżenie się do Ko-
ścioła katolickiego przez uznanie

| „rzeczywistej obecności: Chrystusa
|w Sakramencie ołtarza”. Lord Hali-
ifax zaprosił do Anglji lazarystę księ-istniejące między obu krajami, nie|w momencie podróży, jaką minister

zostaną przynajmniej w zasadzie |Barthou odbędzie do Warszawy.
uregulowane. Francuski min. spraw Również Pertinax zaznacza w
zagr. pragnie, «by jego podrož miala|„Echo de Paris“, że zgodność Fran-
większe znaczenie niż zwyczajna |cji i jej sprzymierzeńców przejawi
wizyta kurtuazyjna. , się wkrótce w czasie podróży mini-

Wiadomość tę potwierdza zazwy. stra Barthou du Brukseli i w rozmo-
czaj dobrze poinformowany redak- wach francusko-polskich, które po-
tor dyplomatyczny „L'Oevre', któ- przedzą dyplomatyczne tourne mi-
ry również podkreślił, że podróż mi- nistra Barthou do Warszawy i Pragi.
nistra Barthou powinna być staran-|

ZA POROZUMIENIEM z POLSKĄ

  

biskupów i biskupów i niezliczone ne duchowieństwo zgotowało Papie-
|rzesze wyższego duchowieństwa,|żowi żywiołową manifestację.
|członków kolegiów i proboszczów. |

 

Wielka moon Mussoliniego o polityce zagranicznej,
den z problemów małych czy wię-
kszych, istniejacych między Włocha-
mi i Francją od lat 15, nie posunął
się ku rozwiązaniu.

Węgry, ogciocone z ziemi czysto
węgierskich, znalazły zrozumienie
we Włoszech nie od wczoraj. Wę-

j RZYM (Ра!). Dziś Mussolini na
| kongresie parti: faszystowskiej wy-
| głosił wielką mowę polityczną.
| Część mowy, która była przy-
jęta z niebywałym entuzjazmem
przez zebranych, poświęcona była
zagadnieniom polityki zagranicznej.

Od 34 roku życia stał on na cze- |dza Portal, oddanego również spra-
le „Englisch Ciurch Union“ i praco- |wie unji, ten zaś po rozmowie z bi-
wał w duchu katolicyzującego ruchu |skupami — anglikańskimi otrzymał

placet od papieża Leona XIII na
kontynuowanie swej pracy, a w r.

|1895 ukazało się już orędzie papie-
|skie „Ad Anglos"”, które wywołało
jżywą dyskusję w duchownych ko-

Konferencja rozbrojeniowa nie łach anglikańskich. Kiedy jednakże
osiągnie swych -wielkich celów. |1ok później bulla papieska z dn. 19
Mniemać, że uda się trzymać wiecz- listopada 1896 r. zawyrokowała nie-
nie w stanie rozbrojenia taki naród |ważność święceń duchownych angli-

 
jak Niemcy, jest czystą iluzją, której kańskich, stosunki wzajemne  bar-
zaprzeczyć mogą fakty, że żywi się |dzo się zaostrzyły i przez 25 lat
chęć przeszkodzenia siłą zbrojeniom |dzieło porozumienia stało na

 
Omawiając sprawę  nieporozu-

mień Litwy z Niemcami z powodu
Kłajpedy, „Ryias” zaznacza, iż nikt
już nie może się łudzić co do istot-
nych zamiarów Rzeszy w stosunku
do sąsiadów wschodnich. Litwa nie
może również uniknąć działania nie-

Niemcy jedxak słuszności poczy-
nań rządu litewskiego nigdy nie ze-
chcą uznać, to też należy spodzie-
wać się dalszego pogorszenia się
stosunków, a wraz z niem i osłabie-
nia międzynarodowej sytuacji Litwy.
/W celu uniknięcia izolacji należy za-

mieckiej polityki zagranicznej, przy- tem czynić zabiegi o poprawę sto-
łączenie zaś kraju Kłajpedzkiego sunków ze wszystkimi sąsiadami,
przyczyniło się jeszcze do rozszerze-
nia zakresu kwestji, w których ście-
rają się sprzeczne często interesy
Litwy i Niemiec. Ceniąc stosunki z
Rzeszą, Litwa okazywała zawsze aż
nazbyt wiele ustępliwości,
jednak nie może posuwać poza gra-

nice, gdzie :aczynają się kwestje
istotne. Musiała więc w obronie
swych żywotnych interesów zasto-
sować środki słuszne i sprawiedli-
we, będące jedynie naturalną re-
akcją zagrożonego organizmu pań-
stwowego. . Cele i dążenia germani-
zatorów kraju Klajpedzkiego są
jasne i niewątpliwe, tolerowanie zaś

|

|
której |.

ich akcji stało się zupełnie niedo-;
puszczalne.

Urešulowanie stosunków z Pol-
ską wzmocniłoby międzynarodowe
stanowisko Litwy, zwłaszcza na
Bliskim Wschodzie, a tem samem
wzmocniłoby jej sytuację w Kłajpe-
dzie. Porozumienie z Polską, nie
skierowane' przeciwko żadnemu in“
nemu państwu,

stosunki z Niemcami, które, przy
wzroście jej znaczenia byłyby zmu-
szone więcej ją cenić, niż obecnie.
To też dla pomyślnego rozstrzygnię-
cia ciężkiej i nienormalnej sytuacji
w kraju Kłajpedzkim konieczna jest
aktywna  dziaialność w zakresie
kwestyj zagraniczno-politycznych.

Marzenia Zyty Habsburskiej.
Wiedeń, w marcu (Centropress).|Habsburgów. Karol i Zyta eskorto-|

IW. ostatnim czasie dużo pisało
się i pisze o Zycie Habsburg. Jest to
wdowa po Karolu, ostatnim cesarzu
austrjackim. Liczy obecnie lat 42.
(W roku 1911 wyszła za austrjackie-
$o arcyksięcia Karola, który wów-
czas nie miał żadnych aspiracji do
czegoś wyższego niż czem był, to jest
arcyksięciem, jednym z tych, którzy
dekorowali dwór w Schėnbrunaie.
Ale zamach sarajewski w 1914 roku
spowodował, że Karol stał się na-
stępcą tronu, a śmierć Franciszka
Józeła| wyniosła go na tron au-
strjacki. Było to w końcu listopada
1916, w samym środku wojny świa-
towej. W! dwa lata później— chcąc
nie chcąc — Karol zrzekł się pano-
wania w krajach austro-węgierskich,
wyśnany przez rewolucję wszystkich
narodów starej rzeszy. Wyprowadził
się do Szwajcarji, gdzie spokojnie,
lecz gorliwie przygotowywał swój
powrót na tron węgierski, gdyż na
nic innego narazie liczyć nie mógł.
'W roku 1921 dwa razy próbował
urzeczywistnić swe plany. Po raz
pierwszy było to w marcu, kiedy
niespodziewanie zjawił się na Wę-
grzech. Horthy wówczas musiał
przekonywać go o niedorzeczności
jego planów i ostatecznie udało niu
się nakłonić go do powrotu do
Szwajcarji. Dnia 21 listopada 1921
zjawił się ponownie na Węgrzech,
tym razem z żoną. Przyleciał samo-

wani zostali na Dunaj, gdzie zała-
dowano ich na angielski statek, od-
wieziono z Wegier i internowano na
Maderze, gdzie Karol dnia 1 kwiet-
nia 1922 zmarq, Wdowie i jej dzie-
ciom pozwolono powrócić na kon-
tyngent europejski. Rodziną osie-
dliła się najpierw w Hiszpanji a po-
tem w Belgji.

Aż dotąd dzieje habsburskich
prób powrotu na tron w Europie
środkowej są powszechnie znane. Od
tej chwili rozpoczyna się skryta i
skomplikowana gra cesarskiej wdo-
wy; jak dojść do władzy, jakich użyć
sposobów, aby Ottona wynieść na
tron? Zyta ma, około siebie liczną
rodzinę. Najsterszy syn, Otton, jest
już pełnoletni : studjuje na uniwer-
sytecie w Belsji Dia tego właśnie
syna, którego legitymiści, t. j. zwo-
lenricy dynasżji habsburskiej uwa-
żają za następcę tronu, Zyta upra-
wia politykę.
tyka ta polega przedewszystkiem na
tem, że wyczekuje się sprzyjającego
momentu dla konkretnego działania.

' Ale zdaje się, że pani ta jest da-
leko od tego, aby tylko wyczekiwać

 

momentu. Stara się ona też moment|
zbliżyć. Robi toten przygotować,

przedewszystkiem w ten sposób,
stara się wzbudzić sympatje dla sie-

wowych kołach zachodniej Europy. W pismach ilustrowanych, drukowa-
lotem, do garnizonu w zachodnich nych na drogim papierze, pojawiają
Więgrzech, ktćrego oficerowie stali się mniej czy więcej udatne zdję-
za nim. Z oddziałami tego garnizo- |cia, oglądane jakby ze współczuciem
nu ciągnął potem na Budapeszt.
Przed Budapesztem wówczas prze-
ciwstawiły mu się nieoczekiwanie
wojska budapeszteńskie.

| przez arystokratów rodowych i fi-
nansowych francuskich czy angiel-
skich. Z błyszczących kart żurnalów

ułatwiłoby Litwie |

WI jej położeniu poli-!

Prowadzimy i będziemy prowadzić
politykę przyjaźni w stosunku do
Austrji, zmierzającą do obrony i nie-
podległości tego kraju. Austrja wie,
že w obronie swej suwerenności
może liczyć na nas.

| Z Jugosławją łączą nas stosunki
„dyplomatyczne poprawne. Do za-
gadnienia stosunków  włosko-jugo-
słowiańskich można będzie przystą-
pić wówczas, śdy ustalone zostaną
warunki niezbędne do rozstrzygnię-
cia tego zagadnienia,

| Stosunki z Francją poprawiły się
`& ogólnego punktu widzenia, ale
„rzeczywistość nakazuje dodać, że ża-

gry domagają się sprawiedliwości i
dotrzymania obietnic, które zostały
im uroczyście uczynione w epoce
(traktatów. Wiosi ten postulat po-
pierali i popierają.

Dalej Mussolini przeszedł do
omówienia sprawy reformy Ligi Na-
|rodów. Zasada reformy Ligi Naro-
,dów została powszechnie uznana.
| Oczywišcie do reformy należy przy-
stąpiė po zamknięciu konferencji
rozbrojeniowej, gdyż, jeżeli konie-
jrencja ta nie da wyników, wówczas
nie będzie potrzebna reforma Ligi
Narodów, wystarczy zarejestrować
tylko jej zgon.

Afera Stawiskiego.
PARYŻ (Pat), Liczba oskarżo-

nych w aferze Stawiskiego doszła
dziś do 26 osób, z których 19 prze-
"bywa w więzieniu. Dziś rano aresz-
towano niejakiego Adrjana Serfa z
„klubu hippicznego”. Powodem а-
jresztowania było znalezienie kwitu
| Serfa, stwierdzającego odbiór
|1:000.000 frss W czasie przesłucha-
nia Serfe oświadczył, że stworzył do

| spółki z aresztowanym wczoraj pre-
| zesem klubu hippicznego Triboutem
ji kilku innymi osobnikami syndy-
kat, mający ra celu finansowanie

ATENY (Pat). Parowiec „„Meo-
tis” przybył wczoraj do portu Pi-
reusu. Władze greckie stwierdziły
na pokładzie obecność Samuela In-
sulla i udzieliły mu pozwolenia na
wyjazd zagranicę w dowolnym kie-
runku, poczen. Insull odjechał na-
tychmiast na tym samym parowcu
do Port Saidu. Insull oświadczył, że
powodem jego tajemniczego odjazdu 

!
;  Rząd irlandzki zakazał, jak wia-
„domo, noszenia niebieskich mundu-
|rów faszystowskich, W, czasie de-
„baty nad tym zakazem w parlamen-
|cie premjer de Valera oświadczył m.
jin.: „Jak w roku 1933, tak też obec-
jnie prowadzi
jhaniebną hecę. Moi wrogowie są-

£ |dzą, że zarzucając mi żydowskie po-

kich, Ale o akcji politycznej Zyty
iopinja światowa mało zdołą się do-
jwiedzieć, Może dopiero przyszłe
|geberacje dow edzą się, jaką to ma-
|szynę puszczono w ruch, aby tylko
umożliwić parowanie Habsburgów
jnad Dunajem. Będzie to pierwszo-

Stoczono |uderza czerń przedstawiająca damę rzędny materjał dla romansopisa-

się przeciwko mnie,

(banku w kasynach gry w Vichy i
Saint Jean de Luce. Wyżej wspo-
|mniany miljor frs. był wkładem
Hayotte'a, u którego znaleziono
kwit. Po tem oświadczeniu sędzia
śledczy postawił w stan oskarżenia
Serfa pod zarzutem współudziału w
oszustwie.

Z innych faktów, jakie zaszły
wczoraj i dziś, prasa notuje odnale-
zienie 573 czeków redaktora Du-
barryego oraz odmowę sędziego
śledczego co do wypuszczenia na
wolność Stawiskiej,

Tajemnicza sprawa ucieczki miljo-
nera Insulla.

była obawa gwałtu lub porwania w
„ostatniej chwili przez tajnych agen-
jtów policji amerykańskiej.

(W takim razie poco rząd grecki
gonił za Insullem, poco drogą radjo-
wą nakazał kapitanowi statku na-
wrócić, by po powrocie oświadczyć
Insullowi, że może jechać, gdzie
chce?) ,

AkRTN NIN SPak TA EOS TAITETASK SI NN ST SEK T

De Vaiery tłómaczy się.
chodzenie, zadają mi wielki cios.
Jakkolwiek nie mam nic do zarzu-
cenia żydom, to jednak stwierdzić
muszę, że w moich żyłach niema ni
jednej kropli krwi żydowskiej'.

Oświadczenie to jest symptoma-
tyczne dla ustrojów, obejmujących

„Irlandję. I tam ruch antysemicki
wzrasta z dnia na dzień,

 

/biesw rodach szlacheckich i wpły-| 022252:72722223225525x—2725755557959955759050 EITI

publiczną. Przed czternastoma dnia-
mi ludzie ci byli przeświadczeni, że
rzeczywiście  kwestja  habsburska
stanie się przedmiotem poważnych
rozmów politycznych.

Dziś jednak zapewne widzą, że
nadzieje ich były przedwczesne, że
kwestja habsburska nie odgrywa

niemieckim, lecz gra taka może do-
prowadzić do wojny i kosztować ży-
cie miljonów ludzi oraz postawić na
kartę losy Europy. Wysunęliśmy
tezę, według kiórej Niemcom należy
przyznać prawn do dozbrojenia.

Z życia króla
Alberta I.

Wsšrėd wieli ukazujących się teraz

wspomnień o zmarłym królu Belgów, Al-

bercie I-m, chciałabym jeszcze jedną nutę

uwydatnić nutę grającą w jego życiu rolę

pierwszorzędną, — nutę religijną. Ten czło-

wiek o wielkim ze wszechmiar charakte-

rze, był też wielkim i silnym w swojej wier-

ności Kościołowi. Dowiódł tego caiem swo-
jem życiem, tak prywainem jak i publicz-

nem, ale nigdy może silniej tego nie wyka-

zał, jak przed ślubem syna swego, księcia

Leopolda, ówczesnego następcy tronu a

dzisiejszego króla, z księżniczką szwedzką
Astrydą. Ciekawe szczegóły o tem podaje

francuski dwutygodnik „Etudes* w nume-

rze z 5-go marca 1934 r.

Dom królewski szwedzki wyznaje, jak

wiadomo, religję protestancką; było to

więc małżeństwo mięszane. Kościół Kato-

licki udziela pozwolenia na takie małżeń-
stwo mięszane złożeniem dwóch obietnic:

po pierwsze, że wszystkie dzieci mogące

urodzić się z tego małżeństwa będą chrzczo-

ne i wychowywane w religji katolickiej; po-

wtóre, że ślub zawarty będzie w kościele
katolickim i to tylko w nim. Oba te zo-
bowiązania nabieraly tu specjalnej wagi

przez to, że chodziło o małżeństwo przysz-

łego króla i królowej Belgów. Pierwszy wa-
runek nie przedstawiał trudności, ale kiedy

jesienią 1926-go 1., przed wyjazdem księż-

niczki Astrid do Brukseli, gdzie ślub miał
się odbyć, król Albert i syn jego pojechali

do Stokholmu, spostrzegli się zaraz jak

 

dowisku protestanckiem, nie rozumiejącem

racji jego potrzeby. Król jednak stał twardo

i nieustępliwie na swojem stanowisku kato-

lickiem. Zaproponowano mu więc, aby w

Stokholmie, w świątyni protestanckiej, od-

było się tylko u.soczyste błogoslawieństwo

młodej pary przez pastora. Król odmówił,

ponieważ taka ce:emonja mogłaby być łat-

wo przez protestantów uważana za praw-

dziwy ślub, Nawiasem mówiąc, późniejszy

ślub księżniczki włoskiej Giovanny z Buł-

garskim następcą tronu, gdzie się tego nie

przytrzymano, wykazał całą słuszność sta-

nowiska króla Alberta, Gdy dwór ustąpił

i na tym też punkcie, arcybiskup Upsali,

słynny ze zjazdów w Stokholmie i Lozannie,

Dr. Sóderblom, wyraził życzenie pojecha-

nia do Brukseli, aby być obecnym przy

ślubie księżniczki. Król i na to się nie zgo-

dził w obawie, aby obecność protestanc-
kiego arcybiskupa przy ślubie, nie była tłó-
maczona jako współudział jego w samym

obrządku; polecił więc powiedziec arcybi-

skupowi, że uważu przyjazd jego za niepo-

żądany i prosi, aby pożegnał się z księż-

niczką w Stokholmie.

Gdy kardynai - arcybiskup z Malines,
prymas Belgji, po powrocie Alberta do

trudno będzie przeprowadzić drugi w śro-'

martwym+punkcie. Nowa inicjatywa
wyszła ze strony anglikańskiej w r.
1920, lord Halifax wykorzystał tę
sytuację i nawiązał bliższe stosunki
z kardynałem Mercierem. Za wie-
dzą i pozwoleniem Rzymu, jednakże
bez oficjalnej autoryzacji, odbyła się
od 6 — 8 grudnia 1921 r. pierwsża
konferencja w Mechlinie, *w której
wzięli udział przedstawiciele oby-
dwu stron, zakończona stosunkowo
pomyślnie, gdyż Anglikanie oświad-
czyli gotowość uznania papiestwa,
jako centrum jedności kościelnej.
Druga i trzecia konferencja odbyła
się w r. 1923, ale prócz ustalenia
pewnych, mniej zasadniczych tez,
nie przyczyniła się do postępu w.
rokowaniach. Na czwartej konferen-
cji w r. 1925 bardzo jaskrawo wystą-
piła różnica poglądów, a następna
w r. 1926 nie miała prawie żadnego
znaczenia właśnie z tego względu, że
nie brali w niej udziału zmarli w
międzyczasie, kardynał Mercier i
Abbć Portal.

Chociaż lord Halifax do ostatnich
chwil swego życia nie spuścił z oczu
swego celu, to jednakże nić wymiany
zdań coraz więcej się urywała, a
śmierć tego pioniera unji opóźniła
zapewne na długie lata dalsze per-
traktacje, zwłaszcza, że liberalne ży-
wioły w łonie anglikanizmu zazna-
czają mocno swój wpływ w ostatniej
dobie. Tem  riemniej konferencje
mechliańskie tworzą ważny roz-
dział w dziejach Unii, choćby tylko
przez sam fakt zbliżenia się i przy
jacielskiej dyskusji ludzi uczonych,
których, dzieli tak wielka różnica
poglądów, a wiadomą jest rzeczą, że
w tej dziedzinie — jak słusznie za-
uważył kardynał Mercier — „żadna
książka niema tyle wartości, co
wzajemne wypowiedzenie się i spot-
kanie”.

Nie ulega wątpliwości, że angli-
kanizm tak w sobie rozdarty, pozba-
wiony oparcia o rzeczywisty autory-

„tet, w zasadniczych sprawach nie-
,zgodny, nie może zadowolić swych
;wyznawców i naturalną konsekwen-
,cją ciąży ku zbliżeniu się do katoli-
,cyzmu i tęskni za prawdziwą religją,
lale z drugiej strony wyłaniają się
wielkie trudności, te same zresztą,co
przy każdej unji, a mianowicie, że
Kościół katolicki, posiadający pełnię
prawdy, nie może iść na kompromi-
sy z fałszem, tak, że ustępstwa kato-
licyzmu mogą dotyczyć jedynie rze-
czy nieistotnych, a unja w rzeczywi-
stości jest podporządkowaniem się i
powrotem zbłąkanych do swej ma-
cierzy.

Ks. Dr, Z. Kozubski
Profesor Uniw. Warszawskiego

EE A i
rażał swoją radość z tego, że znów wszyscy
|bez wyjątku członkowie jego rodziny na-

leżą do Kościoła Katolickiego.

Wcześnie jeszcze, zaraz po wojnie,

| wielki kardynał Mercier prosił Stolicę Apo-
stolską o pozwolenie wprowadzenia na no-

|jwo w Belgji w iekście kanonu Mszy św.

 
  krótką bitwę, w wyniku której Ka-|w żałobie w ctoczeniu sierot. któ-

| rol i Zyta zostali wzięci do niewoli. rych odumarł cesarski ojciec. Wę-
W czasie, kiedy Karol ciągnął na gierscy arystokraci cicho 'pielgrzy-
Budapeszt, Czcchosłowacja dokona- mują do Belgi, aby tam zapewnić
ła mobilizacji a Jugosławja ściągnę-|damę w żałobie, o wierności i od-
ła część swych sił zbrojnych. Ru- |daniu. Wi dziennikach pojawiają się
munja i Polska oświadczyły, że nie od czasu do czasu reportaże z życia
będą tolerowały powrotu Habsbur- excesarzowej-wdowy i jej dzieci.
gów na tron. Wosk skończyła| Równocześnie wpływy Zyty wkra-
się internowaniem małżonków w dają się do kół politycznych. To już
klasztorze nad jeziorem Błotnem. robota specjalnych agentów, będą-
Wielka koalicja solidarnie oświad- cych na jej usługach i usługach legi-
Czyła, że nie pozwoli na powrót tymistów węgierskich czy austrjac-

,rzów.
| . Dopieroobęcnie, kiedy w Austrii
|zdruzgotano krwawo socjalną demo-
krację i kiedy przywrócono stare
jprawa szlacheckie i przywileje, kie-|kowane głowy legitymistów, knują-
Idy kwestja austrjacka stała sięjcych we Wiedniu i Budapeszcie,
ośrodkiem zainteresowanialegitymi- | oświsdczywezy stanowczo: Gdyby

|
|

roli, że legitymiści zawiedli się we
Włoszech, a dr. Benesz, minister
spraw zagranicznych Czechosłowa-
cji, zimnym tuszem oblał rozgorącz-

stów węgierskich i  austrjackich, |jutro wrócili Habsburgowie do Wie-
również Zycie zdaje się, że teraz |dnia, poseł czechosłowacki w Au-
właśnie nastał ten sprzyjający mo- strji zostaje pojutrze odwołanyś od
ment; ich zdaniem, czas najwyższy,|rządu wiedeńskiego... C P.
aby wyjść z cienia i rozpocząć akcję

 

kraju, dowiedział się o tak wzorowem jego kilku słów dawno zaniechanych przy nowo-
postępowaniu, uznał po naradzie z innymi czesnym rozwoju państw. Mianowicie, po
biskupami, że należy się w dowód uznania słowach, w których ksiądz mówi, że spra-
daś ślubowi królewskiemu charakter spec-|wuje, św. ofiarę „w łączności z wiernymi
jalnie uroczysty To też nie kapelankró- całego świata katolickiego, a przedewszyst-
lewski, jak to początkowo miało być, ale kiem z Papieżem i biskupem  rządzą-
заш— kardynał - arcybiskup w asyście cym djecezją“, Laplani belgijscy dodają
wszystkich biskupów ślubu udzielił. | słowa: wi z królem naszym*. Przechylając

Po czterech latach księżniczka Astrid się do tej prośby Stolica Święta najlepszy
z całem przekonaniem i zupełną znajomoś- dała dowów tego, jak wysoko ceniła zmar-
cią i zrozumieniem przeszła na religię kato-łego króla Belgów a najwierniejszego syna
licką. Król napisał wtedyz tego powoduj Kościoła.. : ` .
doPapieżaprzepięknylist, wktėrymwy-| | ‚ мй  
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skiej

|rytyzmem. Mieszkanie jego wygląda

| komary w powietrzu. A jeśli odrzucić oby-

wyszedł stamtąd ze spuchniętą twarzą?

RUCH MŁODY
DZIENNIK WILERSKI

CH.
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w iokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

| ENDECKIE ZEBRANIE ZA SANACYJNE
Wybory bratniackie.

Sobotnie wybory byty pewną pró-

bą sił, swego rodzaju manewrami a-

kademickiemi.
W związku z tem nasuwa się nam

szereg retleksyj.
Pierwsza rzecz, to skandalicznie

słaba frekwencja. Na 2 niemal tysią-

ce uprawnionych do giosowania

wypowiedziało się tylko niewiele

ponad tysiąc — mówiąc dokładnie

1065 plus kilkanaście kartek pu-

stych — wypowiedziaia zatem swo-

je zdanie jedynie poiowa czionków

Bratniej Pomocy.
Stwierdzenie tego faktu odrazu

powinno nas powstrzymać od wysu-

wania jakichś ogólniejszych wnio-

sków.
Przedewszystkiem będzie się to

tyczyło zagadnienia centralnego —
jakie jest oblicze polityczne wileń-

młodzieży akademickiej

na tle ostatnich wyborów.
Otóż tutaj należy bardzo silnie

podkreślić jedynie narodowcy
wystąpili do walki z otwartą przy-
łbicą, nie ukrywali się za parawani-
kami apolityczności, nie nazwali się
„listą ustępującego zarządu”, listą
„Samopomocową“  czy  „gospodar-

czą' ale postawili kwestję jasno i
wyraźnie, szli do wyborów jako lista
narodowa

Nie mieli tej cywilnej odwagi pa-
nowie sanatorowie. Oni wiedzieli, że
gdyby wystąpili pod nazwą „listy
młodzieży państwowej”, albo listy
„prorządowej“ — otrzymaliby tylko
tyle głosów, ile jest na U. S. B.
urzędników państwowych i stypen-
dystów. To byłoby dla nich oczywi-
stą  kompromiłacją. Dlatego też
wznowiono „listę kół naukowych',
aby zbałamucić tę część młodzieży,
która, nie wychylając nosa poza
książki i skrypty, zupełnie nie orjen-
tuje się w sytuacji i nie pozna się na
fałszywej i obłudnej grze sanatorów.

I trzeba przyznać, że ten „wilk w
baraniej skórze” częściowo zdołał
dopiąć swego, rozporządzając du-
żym zapasem. gotówki przeprowadził

ma wielką skalę zakrojoną propa-
gandę, w której nota bene nie prze-
bierał w środkach (np. ulotka ano-

Nowe władze Bratniej Pomocy PMA. USB.
ZARZĄD:
Swierzewski Witold (Nr. 2), Wol-

ski Tadeusz (Nr. 3), Szulc Karol

(Nr. 2), Kędzierski Józet (Nr. 2),
Górski Leonić (Nr. 3), Tarasie-

wicz Wacław (Nr. 1), Dąbrowski

Stanisław (Nr. 2), Sztachelski Jerzy

(Nr. 4), Slepikas Alfons (Nr. 3), Ka-

farska Marja (Nr. 2), Doliwa-Dobro-
wolski (Nr. 3), Pankiewiczówna Ja-

nina (Nr. 2), Świerżewski Stefan
(Nr. 1), Szonertówna Lidja (Nr. 3),
Pietrzykowski Janusz (Nr. 2), Dzie-

wicka Marja (Nr. 4), Łobacz Stani-

sław (Nr. 2), Stańczuk Kazimierz
(Nr. 3), Wener Stanisław (Nr. 2),

Deruga Aleksy (Nr. 3), Jankiewi-
czówna Walerja (Nr. 1), Łaszkiewicz
Juljan (Nr .2), Kiełkiełkiewicz Ste-
fan (Nr. 2).

KOMISJA REWIZYJNA:

Pankla Ždzislaw (Nr. 2), Obucho-

W Kole Prawników
W/ sobotę pod przewodnictwem

"p. prof. Komarnickiego odbyio się

pierwsze konstytutywne posiedzenie

nowego zarządu Kola Frawnikow,

wyłonionego w piątkowych wybo-

rach.
Prezesem został wybrany przez

aklamację kol. Piechowicz. Nato-

miast, gdy przyszło do wyborów

wiceprezesów pp. sanatorowie uwa-

żali, że ich nie obowiązuje wzajemna

' kurtuazja, to też obsadzili caie pre-

zydjum wyłącznie „swoimi ludźmi”,

Gdy w dyskusji nad statutem
zwracaliśmy uwagę w swoim czasie,

że system obsadzania stanowisk przy

jęty w Kole doprowadzi do tego, że

opozycji przypadną w udziale tun-

kcje podrzędniejsze, jak sklepikarza

komisowego, czy bibljotekarza, na-

zywano to oczywistą demagogją.

nimowa szkalująca listę narodową).
Pewna licza ludzi zupeinie do-

brej woli wpadia w misternie nasta-

wione sidła sanacyjne.
! Natomiast zupeinie rozumiemy

komunistów — ci naturaimie nie

mogli iść do wyborów bez żadnych

ostonek.

Ciekawe natomiast jest stanowi-

sko organizacyj katolickich. Utóż

mimo, że narouowcy zawsze szcze-

rze stoją na gruncie katolickim, mo-

mo, že Narodowy Komitet wyporczy

| wystawił na czołowych miejscach

stuprocentowych czionków Joaalicyj

„Marjauskich, została wystawiona

osobna lista katolicka — a takie zia-

manie wspólnego troniu napewno na

jdobie sprawie katolickiej, jako ta-

kiej, nie wyszło.
To też, jeżeli uwzględnimy te

wszystkie okoliczności, "musimy

dojść do wniosku, że wyniki so-

jbotnich wyborów są dla nas po-

myslne. bądź co bądź otrzymanie
trzech stanowisk na pięć możliwych

w Prezydjum Stowarzyszenia 'daje

mam możność kierowania ogólną

polityką bratniej Pomocy, bo jak
wiemy uchwaty Prezydjum są pra-
womocie przy udziale trzech jego

członków — przyczem w tej liczbie

musi być prezes albo jeden z wice-
prezesów.

| Poza tem 12 stanowisk w Zarzą-

dzie na ogólną

znowu formalną, bezwzględną wię-

kszość, jeżeli weźmiemy pod uwagę,
że w razie równej liczby głosów na
posiedzeniu Zarządu, głos prezesa|
jest decydujący. |

  
wažna, že nie powstala ona w wyni-
ku jakiegoś zblokowania — prze-
ciwnie jest to większość najzupełniej
jednolita, która zmusi opozycję
podzielenia się na dwie grupy —
jedną współpracującą z większością
narodową i drugą uprawiającą ro-
botę nawskroś destruktywną. Anij
jedna, ani druga z tych grup nie bę-
dzie jednak „języczkiem u wagi” co
niewątpliwie dodatnio wpłynie na
samopoczucie większości narodowej.

N. Grabowski. 
jwicz Józef (Nr. 3), Kozłowski Chry-
zant (Nr. 2), Grabowski Napoleon
(Nr. 2), Szłuińska Filomena (Nr. 3),
Prekier Jan (Nr. 1), Hrynkiewiczów-
|na Marja (Nr. 2).

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Misiewicz Witold (Nr. 2), Krupo-

wicz Jan (Nr. 3), Bronowski Wacław

(Nr. 2), Heinzelman Paweł (Nr. 2),

Zarębski Stanisław (Nr. 3), Wenclik |U
Witold: (Nr. 1), Andruszkiewicz Wła-

PIENIĄDZE.
| Moralny sprawca zerwania Wal- czcze, a obliczone na nieorjentujące

nego Zgromadzenia Bratniej Pomocy

kol. Wolski zorganizował we czwar-

jtek zebranie „programowe” listy
kół naukowych

| Frekwencja była nadspodziewa-
nie b, wielka, ale cóż z tego, kiedy
przeszło pół sali, to... młodzież naro-
dowa. To też nosy organizatorów ze-

lbrania były najwidoczniej spuszczo-
me na kwintę. >

Nie udało się — tych endeków
na uniwersytecie jest stanowczo za
dużo.

Przewodnictwo z „nominacji”, a
nie z wyboru obejmuje kol. Górski
Leonid, czołowy kandydat listy
„naukowej.

Na podjum widzimy J. M. Rektora,
ip. prof. Jaworskiego.

Zaraz na wstępie kol. Wener
zgłasza wniosek o sprawdzenie legi-
lymacyj akademickich u uczestni-
ków zebrania. W konsekwencji tego
kilkunastu wychodzi jak niepysz-!
mych z sali, w tej liczbie połowa ze!
znaczkami „Legjonu Młodych” —

tami. ' РОУ
Wreszcie wychodzi na trybunę

okazuje się, że nie są wcale studen-|

się masy akademickie.

To też dobrą odprawę dał niefor-

tunnemu oratorowi kol. Janicki —

prosto z mostu, bez ogródek, rzeczo-

wo i jak zawsze dowcipnie zbijał

punkt po punkcie, aż poiożył prze-

ciwnika na „cztery łopatki”. Popu-

larnemu i powszechnie lubianemu

kol. Janickiemu sala nie szczędziła

oklasków.

Następnie mówcy jak kol. kol.

Grabowski, Ciesielski, Warski, We-

mer i inn. właściwie nie tyle odpie-

rali zarzuty stawiane obecnemu za-

rządowi przez kol. Wolskiego, ile
„odbronzowiali” postać „wytrwałe-

go” kandydata na prezesa Bratniaka.

Jak już wspomnieliśmy opozycja

miałą za sobą większość sali, to też

sanacyjni demagodzy mieli czasami

trudności z przemówieniami — to

sala tak żywo reagowała na ich nie-

odpowiedzialne wystąpienia.

W. pewnych momentach było tak
„gorąco”, że poprostu przewodniczy

ła sala, a nie prezydjum zebrania.

I gdy na sprawozdawczem zebra-

niu Bratniaka p. prof. Czeżowski

przy o wiele mniejszym bałaganie

kol. Wolski. Spodziewamy się po nim rozwiązał zebranie, kurator czwar-

liczbę 24 daje nam wozdania,

tym razem już naprawdę jakichś re-
welacyj, no a przynajmniej rzeczo-
wego przemówienia,
gruntownem  przestudjowaniu spra-

opublikowanego przez
Zarząd Bratniaka.

Niestety spotkał nas zawód na ca-
łej linji.

Znowu mieliśmy to samo, co na
sobotniem Zgromadzeniu — dekla-

A większość ta jest tem bardziej 'macja pusta i napuszona, frazesy

opartego na |cego przemówienia,

tkowego wiecu p. prof. Jaworski

| ograniczył się tylko do uspokajają-
dzięki czemu

tym razem autorytet władz uniwer-

syteckich nie został narażony na
szwank. ;

Zebranie zakończono odśpiewa-

niem „Hymnu Miodych“ i okrzyka-

sanacji.

 

Próbka soldarności «Tygodnia Akademi- |
c<ciego».

\/ poniedziałkowym numerze
„Tygodnia Akademickiego"  mie-
liśmy drobną, marginesową wzmian-
kę o „Bandzie Akad."

Otóż poddajemy tę wzmiankę
pobieżnej choćby analizie.

Czytamy tam więc:
„Wiemy, że „Banda”, pracując od do-

syć dawna poza dwoma czy trzema przed-

stawieniami Skalmierzanek (zasługa chóru i

orkiestry. — koła muzycznego) i wyżej
wspomnianą szopkę ni: nie dała".

Przedewszystkiem co to jest
„Banda“? Jes: to połączenie Chóru
akademickiego, Kołą muzycznego i
nowoutworzonego Koła dramatycz-
nego.
się w swoim czasie w jedną całość—
uchwała zapadła jednogłośnie. „Ban-
da“ za główny swój cel postawiła
sobie wskrzeszenie dawnych, świet-
Pk gi artystycznych na

Banda istnieje dopiero od jesieni. dysław (Nr. 4)  Delimata Bolesław
(Nr. 3).

Uwaga. Numery umieszczone w

nawiasach przy nazwiskach ozna-

czają listy wyborcze:
Nr. 1 — lista P. A. K. Su.
Nr. 2 — lista narodowa. !

| Nr. 3 — lista „kół naukowych”.
| Nr. 4 — lista „niezamożnej mło-!

|dzieży”.

urzęduje nowy zarząd

| Sobotnie jednak zebranie jest
jeszcze jednym dowodem, że dema-

gogami są właśnie nasi przeciwnicy.

| Trzej nasi przedstawiciele zo-

(stali odsunięci zupełnie od wpływu

ma ogólną działalność Koła — kol.!

Wołłejko został przewodniczącym

Sekcji dochodów  niestałych, kol.
Piaskowski — gospodarzem lokalu,

kol. Dunowski — bibljotekarzem. .

Prezydjum natomiast przedsta-|

wia się następująco:

Prezes — kol, Piechowicz, wice-;

prezes ogólny — kol. Kieńć, wice-|

prezes gospod. — kol. Szłuińska,

sekretarz — kol. Kalinowski, skarb-
мк — kol. Szydłowski.

Zarządowi Akademickiego Koła

Prawników w powyższej obsadzie

nie prorokujemy wysokiego poziomu 

tto mało,

| jemy.

Pierwszy jej występ odbył się 4 gru-
dnia — premjera Skalmierzanek,
które w sumie były grane 5 razy.

„Nie było czwartków ani nawet „Ty-
godnia Akademik+“, oprócz akadamicznego

pochodu nie wylało się życie akademickie,
Janicki i S-ka nie dotrzymywali

obietnic".

Otóż 18 lutego zorganizowała
Banda „czwartek”* akademicki, któ-
ry miał rekordową frekwencję. Mi-
mio dwukrotnie zwiększonej obecnie
sali Ogniska goście nie mogli się po-
mieścić, to też musiano pożyczyć z
Koła Medyków dwa pokoje. „Czwar-
tek'' ten zaszczycił swą obecnością
J. M. Rektor Staniewicz i p. prof.
Czeżowski.

Organizacja „Tygodnia Akade-
mika“ należy do Wil. Kom. Pomocy
Akad, a nie do „Bandy”, która
zresztą wzięła w nim czynny udział,
wystawiając w jego ramach „Skal-
mierzanki“.

Trzy te organizacje złączyły|

Janicki i S-ka (tym razem już nie
sklepik handlujący pietruszką, którą
kol. Wolski w swoim czasie wzbu-
dzał śmiech na sali) nie dawał niko- które wzięło swój początek od historyczue-
mu żadnych obietnic, że będzie się $0 taktu torturowania niedoszłego

cywylewało życie „akademiczne“, nic
też nie obiecywał i p. Ottak'owi.

„Zamknięto drzwi „apolitycznej“ Ban- |wi

dy przed innymi, poprostu dlatego zamknię- nia,

to, że niektórym własnym ludziom trzeba

było zrobić bezkonkurencyjną reklamę”.

| Znowu malutkie wyjaśnienie. Do| sko Ameryki — „Wuj
Bandy może się zapisać każdy, kto
ma głos, słuch, żyłkę sceniczną, no i
kto nie jest naturalnie upośledzony
na umyśle,

|  I-szym vice-prezesem  „Bandy”
jest kol. Onoszko Stefan, kandydat
listy kół naukowych (na czołowem
miejscu!), Il-gim vice-prezesem jest
jkol. Kec Leon, który podobnie jak
skarbniczka kol. Kowalewska Marja
jest 100 proc. sanatorem.

Ale najparadniejsze to z tą rekla-
mą. Komu Banda robi rzekomo rekla
mę? Może kol. Janickiemu? On chy-

Ottak'owi — a zresztą kol. Janicki
nie kandydował już
Owszem Banda zrobiła reklamę kol.
Wolskiemu — umieszczając go w
Szopce.

Ale o tem niżej.
„] wreszcie Szopka, Szopka taka, że

pod naciskiem opinji publicznej trzeba ją

zmieniać, uzupełniać i korygować”.

Panie Ottak! Nic niema na świe-
cie idealnego, wszystko można po-
prawić, Nawet p. min. Jędrzejewicz
musiał znowelizować swoje idealne
rczporządzenie o stowarzyszeniach
akademickich. Czemu nie wolno ro-
bić tego Szopc:?

Bandyta
(t. zn. jeden z członków Bandy). 

 

Srostow>nle.
W/ ostatnim numerze „Ruchu Młodych”

mylnie wydrukowano na liście kandydatów
tytuł, przysługujący kol. Dąbrowskiemu.

Mianowicie kol. Dąbrowski jest człon-

kiem Komisji rewizyjnej Sodalicji Marjań-

skiej Akademików, ale nie jest przewodni-

czącym tej Komisji, co niniejszem  prostu-
Red.

W uzupełnieniu wzmianki o kon-
fiskacie Sprawozdań z działalności

Zarządu Bratriej Pomocy nadmie-

niamy, że część sprawozdawcza, na-

pisana przez kol. Prezesa, a posłana
do cenzury, zupełnie nie wróciłą z

Rektoratu. Red.

Gedos Gyliai.
Pewien mój znajomy zajmuje się spi-

jak.

camera obscura fotograła, gdyż okna są

wiecznie zasłonięte dla osiągnięcia nastro-

jowych ciemności. Mniej nastrojowe są sa-

mogrające pianina obrazy spadające nagle

(bez widocznej dla oczu proianów przyczyny

/ ilatające stoliki. Duchy zadomowiły się tam.

podobno i nie myślą wychodzić, twierdząc,

że czują się lepiej, niż w siódmem niebie i.

że obecnie па tamtym świecie też jest

kryzys.
Zasadniczo nie wierzę w materjalizują-

ce się duchy, które ciskają meblami, lub

szczypią ludzi za nos, lecz jeszcze trudniej

oby mi uwierzyć w krzesła latające jak

dwie koncepcje, te jak inaczej wytłómaczyć

fakt, że podobno pewien  mocarstwowiec

Widocznie nie miał szczęścia podobać

sięduchom,mówią,iżnie lubią one samo-

chwalstwai bezczelności. Nie wymieniam

imieniategopana, gdyż zdaje misię,że
Tarsi i > i sę   

praśnie on zachować incognito (heroiczna

T ao

luja na smietniku!), W przeciwnym wypad-

ku zapewne žėiciowe piorogryzy Ze „Di0-

wa” w co-tygodniowych Akademickich ko-

munikatach zdrowotnych swych anemicz-

myca mózgów, podniosiyby taki łament, jak-

by terminowały w „Naszym Przegiądzie”,

Ukazałyby się zapewne sążniste arty-

kuly na temat zastraszającej przysziości nie

biańskich dziedzin; kios Kwiliiby rzevimie,

jak piaszę nad Korupcją szerzącą się na tam:

tym swiecie; ktos ostrzegiby siery miaro-

uajne o mowym terenie dziaialnosci roz-|

wiązanego i wyklętego na ziemi O. W. P.;

ktoś wyizekając się patosu zakiamanych

„ogólników żądaiby konkretnych danych 0

jego rozwoju; ktoś inny posądziiby sw. Je-

„czego lub Michaia Archanioia o kierow-

nictwo bojówki „jasnych koszul”...

Pozwoliioby to Pax-owi cisnąć grom na

glowę šmiaika, używającego imienia świę-

tych nadaremno.  Wywołałoby to może

„chwilowe nieporozumienie w rodzinie, lecz

„ae groźne; przeciw narodowcom poszliby

go staremu rączka w rączkę: komuna, kato-

[licy paks'iści, Legion Młodych, Myśl Mocar-

ASA KŻ . а
уPA ROOTJAWśćBór

rozkwitasz skroianie w Cieniu, =

stwowa i etc.
Na ostatnim seansie podobno ktoś ko-

niecznie chciał konwersować z duchem

| „niadeckiego. Rozpaczliwe wezwania, wy-

stukiwane depesze w przestrzeń nie dały
rezultatu i dopiero dzięki uprzejmości pew-
nego dobrze znajomego ducha udało się go
przywołać i zmaterjalizować.

Świadkowie tego opowiadają, że zjawił

się on w szlafroku, z głową obwiązaną i zę-

bami na temblaku.

— „Co Panu jest?'* — spytał ze współ-
czuciem przewodniczący seansu.

— „Niech pan spyta, co mi nie jest!*—
jęknął duch — „pan wcaleby już nie był
na mojem miejscu, ale my, duchy, mamy

wytrzymałość żelbetonu. Pomimo tego, led-

wo żyję, Kiedy w wyniku sąsiedzkiego nie-
porozumienia z Piotrem Skargą kazano mi
za pokutę zamieszkać w jednym z filarów

Sali Śniadeckich, byłem niemal zadowolony.
Taka wycieczka w dawne strony odmładza.
Lecz okazało się, że byłem naiwny, jak
student, wypuszczający z garści przysłowio-

wego wróbla; (w roli jastrzębia występuje
prezesura Bratniaka).

Z początku szybko przyzwyczaiłem się

 

do porannych wyk”: lów i spałem w swym

filarze nie gorzej od

Trudniej byio mi się pogodzić z mniej, lub

więcej kulturalnemi imprezami Ale gdy
przyszły zebrania akademickie. Н
państwo pozwolą, że usiądę? na samo

„wspomnienie robi mi się słabo. Dostałem

fluksji od przeciągów, ogłuchiem na lewe
ucho od wrzasku, w głowie mam miyn dja-

belski.

Zdaje mi się chwilami, że jeszcze tkwię

przelewa się zbita fala ludzi. Na wzniesie-
niu przebiegają co chwila  zgorączkowani
przyszli i przeszli mówcy, przewodniczący,
tocząc groźnym wzrokiem dokoła, targa

wściekle zachrypły dzwonek, A na trybu-
nie wyniosły i wzniosły przedstawiciel Koła
Miłośników frazesów przyzywa cienie Po-
słów i Senatorów, by dały świadectwo
prawdzie: zgniła pietruszka, czy nie zgniła?

Gdy pomyślę o tem, robi mi się zimno,
jakbym był zamrożonym skryptem Koła
Prawników, albo nieszczęsnym rollmopsem.
Dziwne doprawdy: Koło Prawników ma
wyraźnie pecha do śledzia. Zawsze staje
muością wgardle, czyto wpostaciwie-

i *
 
 

DOSC
Pp ozpocz i h . A gdy życie m: zejdzie się klinem,

Aa Ą teryj Wielkkadonjch Gdy u nóż się rozewrze otchłanią

skiadamywszystkim naszym sympa-| Nie przestraszę was licem swem sinem

tykom iczytelnikom życzenia | Ni me oczy was lękiem nie zranią.

. „Wesołych Świąt”. į

Redakcja „„RuchuMłodych”.
Kiedy z życiem zakończę rachunki
Będę szaleć wraz z wami na balu.

. | Rozdam kwiaty, sny, śmiech, pocałunki
WRAPADUWTDODUWTY"WODTWOABUM  Zynim wszystko się we mnie wypali.

XIl Szopka Akademicka
Wolski do Janickiego (mel. „Czemuś

o mnie zapomniał?)
Czemuś zniszczył pietruszkę,
dawno zgniłą 1 złą?
Masz endeckie serduszko,
kiedyś tak zgładził ją.

Czemuś tak ją zbezcześcił,
wieprzom rzucił na łup?
Jak głosza wieści, to byłoby z

niej dwieście
studenckich tłustych zup!

Dziś ostatnie przedstawienie!

POŻEGNANIE ZIMY.
Gdzież krocie błysków lśniącej bieli?
Gdzie urok jej dziwiczych szat?

Po których złamach, fałd topieli
Zawrotnie gnała para — nartl..

+

A gdy życie mi zejdzie się klinem
Kiedy naprzód już drogi zabraknie

Pokój cały zasypię jaśminem
I śnić będę, nim wszystko nie zlaknie.

Zanim w mrok się spowinę i wsiąknę
Chcę całować.. całować do szału...

Potem sama ci ręce wyciągnę
I krwią jaśmin zrumieni się biały,

Irami.

Z Kał» Grodnian U.5.B.
Dnia 11 b. m. odbyło się doroczne

walne zebranie Koła Akademików
Grodnian U. S. B., na którem obrano
władze Koła na bieżący rok akade-
micki w składzie następującym:

L Zarząd: Miłkowski Lucjan —
„prezes, Tołłoczko Antoni — wice-
„prezes, Tuchaiska Helena — sekre-
tarz, Dudarewicz Alfons — skarbnik,

 

 
Okucia kijków zmilkły tony, Wytartej trasy znikł już ślad... |Grużewicz Stanisław — refernt pra-

l — To wiosny pierwszy dech spłoszony,

Tchnął w zimy lice grozą zdrad,
+

 

Od zewnątrz leci dźwięk radosny,

Kołysząc mity w cieple fal... |
—A choć tak piękną jest pieśń wiosny,|
W narciarza sercu płonie żal. |

! JERZY HERMANOWICZ

mi przeciw  „autorytetom“ obecnej FZEDEWYZOWYSAARETOYODA KOC AORTY LEBRZSZPOCZOCZKATORA

DROBIAZG! HISTORYCZNE.

ba jest przecież „dosyć” popularny—|
ale nie dzięki Bandzie, ani dzięki p.

do Bratniaka, Pibljofilów odbyła się 25-a licytacja

studentów na sali.

w tem piekiełku (przez małe pl). W dole

W życiu potocznem mamy wiele wyra-
żeń, których nietylko autorzy są nieznani,
ale nawet powstania nie możemy dociec

| Liczne te powiedzonki stały się często na-
wet przysiowiami, chociaż ich historję po-
krył pyi zapomnienia.

Do nich należy też dość znane powie-
„dzenie: „Plecie, jak Piekarski na mękach ',

zabój-
króla Zygmunta; sprawca zamachu

podczas tortur opowiadał  niestworzune
brednie — czemu się zresztą nikt nie dzi-
— i stąd powstaio popularne powiedze-
które dziś można w wielu wypadkach

stosować, czytając naprzykład prasę „sa-
nacyjną”,

Do takich wyrażeń należy też przezwi-
Sam“i długo

sprzeczano się o pochodzenie tego przezwi-
| ska, aż dopiero nowojorskie towarzys:wo
|his! le zadało sobie trud dokumen'*ec-
nego zbadania skąd pochodzi to przezwi-
sko i kiedy powstało.
W roku 1812 głównym dostawcą żywne:

ści dla armji amerykańskiej był handlarz
bydła, Sam Wilson, mieszkający w nie-
wielkiem miasteczku Troy w stanie nowo-
jorskiem. Ówczesne sposoby komunikacji
| były tak doskonałe, jak dzisiaj; nic
też dziwnego, że transporty żywności dia

ANK LDAA)L VS TE L LEN ed i Ока

Kazania Skargi 1 1600 r.
‚ Sprzedano za 20 złotych.-
| Miłośnicy cennych i rzadkich
książek w Warszawie przeżywali
nielada emocje. W; towarzystwie

dla członków towarzystwa i zapro-
szonych gości. Katalog obejmował
400 pozycyj, w tem szereg rycin i
autograłów.  Wiśród  licytowanych
książek znalazły się niektóre ze
zbiorów śp. Józefa Weyssenhoffa.

Naogół rzadkie nawet druki
sprzedawano po cenach bardzo ni-
skich. Szczegóinie dużą liczbę ama-
torów znalazły książki i ryciny do-
tyczące Warszawy. Licytowano się
zacięcie o „Kezania* Skargi z roku
1600, które osiągnęły cenę 20 zł.
Nie znalazły natomiast nabywców
dzieła Woltera z r. 1775 w liczbie
39 tomów. Cera wywołania wyno-
siła 280 zł.

Za 3 złote sprzedano „Boską Ko-
medję' Dantego z r. 1887. Przewod-
nik Warszawski Gliicksberga z r.
1826 sprzedano za 8 zł, a za 10 zł.
Malinowskiego „„Heraldykę' z 35-ma
tablicami.

Dziwnym zbiegiem okoliczności
nie znalazły nabywców „Teka My-
śliwska' Fałata, składająca się z 8

sowy, Piaskowski Stanisław—czło-
nek Zarządu.

II. Komisja Rewizyjna: Bienicki
|Tytus — przewodniczący, Szubzda
Jan, Matysak Jerzy.

III. Sąd koleżeński: Początków-
na Zofja, Obuchowicz Józef, Ku-
klewski Czesław.

wojska nie nadchodziły regularnie. Skoro
jednak przybyiy, zawsze witano je z tem
większą radością.

Sam Wilson, który miał chwalebny zwy
czaj osobistego dostawiania iurgonów z ba-
ryikami solonego mięsa, szybko zyskał s0-
bie R popularnosc wśród żoinierzy,

ransporty żywności, przywożone przez
zW—jako rządowe o — 0-
aczane inicjałami wyrazów „United Sta-

tes", w skróceniu „U. S,*, Ten skrót prze-
chrzczono niebawem na „Uncie Sam”, wuj
Sam, — żartobliwe przezwisko dostawcy
solonego mięsa, W dals: rozwoju nazwą
ią objęte zostały wszystkie oddziały apro-
wizacyjne armji, a stąd już było niedale-
ko do nadania rządowi oma „Wuj
us” RP: staio się omo synonimem

„Niemiecki Michałek* wywodzi -—
swój rod od generaia Haus Michel Elias,
który urodzii się w roku 1274 w Naureuji.
+oiegt on podczas obrony miasta Mien-
pur$ inedaleso tianoweru. Dia swej wa-
iecznosci szybko zyskai sobie siawę w sze-
regach wrogow, którzy mu nadali to prze-
4WISKO,

zawdzięcza swój przydomek
J Para ywis„John uli* nie osobie rz i

iecz sztuce teatralnej, A e

Szkot, John Arbuthnot, lekarz domowy
królowej Anny, napisał w 1712 roicu satyrę
polityczną pt. „kiekielna sprawiedliwosc”,
w której różne osoby miały symbolizować
poszczególne narody i panstwa;  Mikovaj
żaba występowai w imieniu Holandji, Jan
ejż rgkai ak przedstawiciei Fran-
cji, zaś ja była reprezent
Johna Bulla. 7 53 BO A

Pózniej napisał  Arbuthnot „Hist
Johna Bulla*; chociaż oba jego Panią
przedstawiają większej wartosci litevec-
kiej, to jednak zabawne te przezwiska
szybko się przyjęły w świecie catym,

Cygańs«i teatr.
Jak wiadomo w głównem mieście Rusi

Podkarpackiej istnieje szkoła dia dzieci cy-
gańskich, która cieszy się wielkiem powo-
dzeniem, co zaprzecza twierdzeniom, że cy-
$anie niezdolni są do systematycznej nauki.
Szkoła znajduje się pod kierownictwem
nauczyciela Hegedższa, który też zorgani-
zował amatorski ieatr cygański, który wy-
stawił już kilka sztuk, specjalnie dla tea-
trzyku napisanych. Dzieci cygańskie wyka-
zują znaczne zdolności aktorskie i niejeden
reżyser zapewne szukać będzie pomiędzy
niemi gwiazdy, która może zabłysnąć na
firmamencie filmowym. Za rządów węgier-
skich cyganie znali tylko bagnety żandar-
mów, rózgę i psa policyjnego. Władze cze-
chosłowackie dokonują na Rusi Podkar-
packiej wielkiego dzieła, wychowując cy-
$anów na świadomych obywateli państwa.
W szkole cygańskiej pielęgnowana jest mu-
zyka. Dzieci cyganskie, które nauczyły się

 

 barwnych autolitografji, której cena
wywołania wynosiła 35 złotych. już w szkole czytać i pisać uczą swych ro-

dziców i rodzieństwo,

SOSARKBCRZEZ 6PORACA WIK RREOGOCNE" BROK

czorku w tłusty wtorek, czy w postaci po-
pularnego studenta Śledzia, którego tožsa-

mość w ciągu pięciu dni sprawdzano w Ko-

Bratniak, mensę, kartofle i pietruszkę (raj-
skić) szczenięta. 1е pized wyborami, czy to jako historyczny

rollmops.

Za filarami nieliczne grupki bojówka-
rzy legjonowych i mocarstwowych kryły
jsię przed bystrym wztokiem niegościnnych
endeków. Doprawdy to nieiadnie wypraszać
z zebrania gości, dlatego tylko, że nie ma-
ją szczęścia, czy nieszczęścia być studen-

tami, !
!

A przecie wyksztalcenie ich može byč
wcale niepośledniem! Sama zauwažylam
jednego z wycotających się szybko ku
drzwiom przy sprawdzaniu legitymacyj i
wiem napewne, że należał on do licznej i
popularnej w Warszawie grupy inteligentów

z ukończonemi trzema klasami loterji pań-|
stwowej, dwoma kursami autobusem i wiel-

ką ilością akademi) ku czci... i t, d.

Takich ludzi usuwano z sali, choć byli
przynajmniej początkowo cisi i skromni,

lecz pozostawiono gadatliwych kogucików,|

piejących na trybunie peany na cześć listy
Kół Naukowych i ujadających zajadle na 

 

— A propos, Tak, kolego Chicot —

przykro nie być tak przystojnym, jak kole-
ga W., przykro nie mieć komu dawać
sygaałów na zebraniu, przykro nie mieć
przystojnych panienek w swojem groniel

Ale nie trzeba mieć zbyt wygórowanych
żądań. Robotnicy portowi, od których uczył
się pan wykwintnego stylu, zapewne nau-
Czyli go też pogody ducha i rezygnacji Ka-
dzę, póki można, korzystać z życia, pisać
ieljetony, póki chcą je umieszczać; w stylu,
kiedy można nie krępować — czasami za
takie rzeczy ma się sprawę honorową, no
ale to z kobietą podobno nie grozi, więc
korzystać!

Co prawda, podobno nawet robotnicy
w stosunku z kobietą zmieniają trochę styl,
no, ale normalnie dla takich subtelności
trzeba mieć minimum kultury. Oto trudno
posądzić dzielnie wojującego za parawani-
kiem swego pseudonimu pana Chicot..
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Ze wszystkich prawie stron dają
się słyszeć głosy narzekania na mło-
dzież sportową która pozostawia nie
raz wiele do życzenia.

Ciekawem jest, że a te

ną nietylkc ze strony ludzi wro-
„Ah ustosunkowanych do zagadnień
sportowych, ale, nawet i sportow-
ców. :

Co tam dużo mówić. W: sporcie
nasz

ciaiść wszystko w porządku.
Nic też dziwnego, że nie raz prze-

bierze się miarka, a wówczas wy-
pływają rzeczy. które w sporcie nie
powinny mieć miejsca.

Stanowczo :
zamało sprawami wychowawczemi

interesuje się prasa,
która może przecież wywierać kolo-
salny wpływ na kształtowanie się
wypadków. :

Prasa sportowa goni przeważnie
za sensacją sportową, podając naj-
rozmaitsze wyniki poszczególnych
mniej lub więcej poważnych zawo-
dów sportowych. Goni za aktualno-
ścią, a nie zastunawia się nieraz nad
zasadniczą treścią życia sportowe-
śo. Życie sporiowe nie może ogra-
niczać się tylko do wyników. :
Sport nie može žyč tylko zawodami,
bo inaczej straci swoją siłę wycho-

 wawczą i dlatego czynimy prasie

chodzi nad niektóremi zagadnienia-
mi do porządku dziennego.

Nie wiem, dlaczego milczy się
nieraz o płatnych posadach sporto-
wych, o zabagnianiu stosunków klu-
bowych i t, d.

Słowa te piszę pod wrażeniem
odbytej przed kilku dniami rozpra-
wy sądowej Polskiego Zw. Tow. Ko-
larskich i red. F, Erdmana.

Sprawa była rzeczywiście bardzo
ciekawa ze wczlędu na swój charak-
ter sportowy.

Kolarze oskarżali dziennikarza,
że napisał prawdę,

że wywiad z Lipińskim jest przez
niego niby sfałszowany, a Erdman 0-
skarżał kolarzy, że ci po przepro-

 wadzonem śledztwie i spisaniu pro-
tokółu zeznań Lipińskiego, który

 

 
| przyznał się do prawdy o jakiej Erd-|

"drzewa.man pisał, tak potem sprytnie opra-
cowali „stylistycznie* ten protokół,
że stracił on swoje pierwotne zna-
czenie,

źŁaciekawia nas, co w takim ra-
zie na rozprawie mówił Lipiński.

Skromny ten chłopiec był
między młotem, a kowadłem.

Wiedzieć bowiem trzeba, że Lipiń-
| ski po zdobyciu pierwszegomiejsca
w biegu dookoła Polski
otrzymał jakoby posadęw Skodzie,

| a tem samem był związany z kola-
rzami, którzy stali uparcie przy

 swojem, twierdząc, że Lipiński nie
mógł powiedzieć ani Erdmanowi, ani
też Niecieckiemu o niesprawiedli-
wościach, jakie się działy na szosie
w czasie wyścigu.

Lipiński plątał się w swoich ze-
znaniach. Lękał się, że straci posa-
dę,

lękał się, że go zdyskwalifikują
i dlatego po przesłuchaniu go sąd,

| ogłaszając mot wyroku, powie-
dział, iż zeznania Lipińskiego są bez
wartości,

Tyle byłoby o od ktėry
jest w danym wypadku klasycznym
przykładem w aaszych rozważaniach
na tematy wychowawcze sportu.

'._ Lipiński jest mistrzem biegu. Jest
sławnym sportowcem, jest

synem muzy,
który szkoli charaktery, która wy-
chowuje silnych i zdrowych ludzi.
Lipiński jest jednak niestety złym

synem muzy sportu.
Charakter jego jest słaby. Nie po-
Siada odwagi cywilnej, by przyznać
się do prawdy, by potwierdzić tylko
nagą rzeczywistość.

Lipiński mie posiadał odwagi
sportowej, by mimo wszelkich kon-
sekwencji, jakie mogły być wycią-
śnięte po rozprawie sądowej, przy-
znać się do tego, że udzielił jednak
szeregu wywiadów sportowych. Po-
wiedział nawet, że nie czytał ich
wcale.

Dajmy mu spokój. Zaznaczamy
) jednak, że po rozprawie przepraszał,
iż narobił tyle galamacji. Był szczę-
śliwy, że nic mu się słego nie stało.

| Drugim
ciekawym typem sportowym

| był oskarżony p. Erdman.
__ Typ zdecydowany, silny, kon-
sekwentny. Napisał artykuł, zawie-
rający prawdę która została po-
twierdzona przez sąd, wydający wy-
rok uniewininniający Erdmana.
ь Został napicany artykuł o brzyd-
kiej sprawie sportowej,
Prada nie podobała się dygnita-

rzom sportowym.
Starano się zatuszować skandalik,
le nie było żadnego wyjścia, bo
rdman twierdził nieustępliwie, że
co pisał, to łaktycznie się działo.
Sport kolarski wytoczył sprawę

dową. czasie przewodu sądo-
ego łaniało a szereg majroz-
aitszych, drobnych kwestyjek z ży-

| tia wewnętrznego: bądź klubów,
3 Re też poszczególnych  zawodni-

 

   
   

   
  

  

    iemy niemi się interesowali.

' sportowej ten ciężki zarzut, że prze-;

proponowano,

|

ów, ale w danym wypadku nie bę-|

mówiliśmy na wstępie, uzależnia się daktyczny charakter. Trudno nieraz!
w sposób wprost wyraźny od szere-
gu instytucji sportowych, względnie
osób. ‚

MWyrobilo się dziwne pojęcie, że

BZIENNIK WILEŃSKI

| doszukać się wartościowszej treści.
Zachodzi pytanie

dlaczego tak się dzieje?

o sporcie można pisać tylko hymny cia staje się terenem nienawisci i po-
walne, |rachunków ludzi, którzy są zamali innych. Przecież, gdyby Lipiński od-

lecz nic krytycznego, bo jeżeli ktoś |do wzniosłych celów.
ze śmiałków chwyci się pióra, to od- |, Sport polski wyratowany może żadne umowy, że słać będzie przy |szereg ofiar, »le nie żałujmy tych,|
razu okrzyczany będzie za szkodni- być tylko przez
ka.

Słowa te piszę w pełni przekona-
nia, bo rzeczywiście u nas w Polsce ale wypłynie na powierzchnię, która |wać ludzi,
tak niestety się dzieje.

Sport zaczyna zatracać swój dy-

szczerą prawdę,
która zawsze, wcześniej czy później,

|zdobędzie swoje wszelkie
pierwszeństwa

prawo

|Dlaczego tak piękna dziedzina ży-|

SPORT SZUKA PRAWDY.
Sportem kierować powinna ob- Musi rozpocząć się walka. Niech

|jektywna prawda. w walce tej o słuszność, w walce o
Musimy się starać, by było jak |prawdę i szlachetność idei sportowej

najmniej typów niezdecydowanych, |zginą wszystkie słabe charaktery,

zdrowi.
Walka o typ prawdziwego spor-

jrazu powiedział, że nie pójdzie na |towca pociągnie za sobą oczywiście

|typów, które wprowadzają w błąd

toby i sprawy Erdmana |którzy zginą, bo poeta w swojej nie-
|nie było, śmiertelnej odzie mówi:

Sport polski powinien wychowy- „Razem młedzi przyjaciele!.... W
którzy nie ulękną się szczęściu wszystkiego są wszystkich

idąc za|cele! Jednością silni, rozumni sza-
|łem, razem młodzi przyjaciele... I ten

| prawdzie,

przejściowych przykrość,
głosem słuszności, nawet w ogień.

chwiejnych jak Lipiński, |bo nam potrzebni są ludzie silni i |

szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
jeżeli poległem ciałem, dał innym
szczebel do sławy grodu”.

A potem mówi Mickiewicz, że
„Dzieckiem w kolebce kto łeb ur-

jwai Hydrze, ten młody zdusi Cent-
mary. Piekłu ofiary wydrze, do nie-
'ba pójdzie po laury”.

Hydrą w sporcie są wstrętne ku-
jlisy, które kompromitują i wytwa-
|rzają atmosiere trudną do prowadze-
| nia solidnej pracy.
I

i

Jarwan.

(_ PRZYSTANIE „WIOSLARSKIE ZASYPUJĄ
PIACHEM|

' Pięknie i spokojnie płynęło do-
tychczas życie pracowitych wiośla-
rzy wileńskich, którzy nad brzegami była postawiona w tormie zgryźliwe- |zajął trzecie miejśce 377,5 klgr.
Wulji pobudowali szereg swoich
przystani wioślarskich.

Zupelnie niespodziewanie, jak
$rom z jasnego nieba, rozeszła się po
'Wailnie wiadomość, że wioślarzom
zaczyna dziać się wielka krzywda,
że tam nad brzegami Wilji Magi-,
strat, sypiąc bulwar nadbrzeżny,
zniszczył już częściowo aż 5 przy-
stani wioślarskich.

Nad brzegiem Wilji rzeczywiście
jest obraz przestraszający każdego
sportowca.

Rzeka jest okołkowana grubemi
palami. Przystanie wioślarskie stra-
|ciły dostęp do wody.

Dotychczas nasypano piasku ko-
jło 5 tysięcy mtr. sześciennych, a 0-
'gółem mają nasypać aż 90 tysięcy
metrów.

Wi piaszczystej tej powodzi uto-
ną nasze przystanie wioślarskie, któ
„re stały się otiarą zwożonych z anto-
|kolskich gór nad brzeg Wilji.
)

{
Wiadzie muiefskie cieszą się, że

j nareszcie mogły przystąpić do prac
regulacyjnych. Ojcowie miasta cho-
"dzą nad wodą : zacierają rączki, ma
„lujac w swej wyobraźni piękną pa-
„noramę bulwaru, który zostanie z
biegiem czasu nasypany.

Wlyrosną nad bulwarem piękne
Postawione zostaną malo-

wane ławeczki, Przechadzać się bę-
dą tędy zakochani.

Wilno zacznie nareszcie pięknie
wyglądać. Miazto nabierze estetycz-
nych form.

Tak sobie rozumują ci i owi,
którzy spełniając wielkie zadanie za
pomnieli zupełnie o losie biednych
woślarzy, których nie pofatygowano
się nawet powiadomić o eksmisji.

Zaczęto orzywiście od małego.
'Wykopano dół, wbito kilka pali.
Zniesono płot. Ułożono szyny ko-
lejowe, by potem puścić po nich wa-
gonetki z piaskiem, zasypując pose-
sje wioślarskich klubów,

Wioślarze chodzili, pytali, prosi-
li, ale nic nie pomogło. Zrozpaczeni
akademicy zrezygnowali z walki.

Bo cóż, głową ściany nie rozwa-
lisz !

Zapewniono A. Z. S., že nic mu
się nie stanie, že bulwar pėjdzie bo-
kiem, ale okazalo się, že obiecanki,
to cacanki.
A gdy stalo się juž więcej, miż

pewnem, že przystanie wioślarskie
będą musiały zmienić miejsca swo-
ich siedzib, to wówczas A. Z. S. za-

aby wykopał sobie
pod bulwareni niszę w formie tu-
nelu, który mógłby połączyć z obec-

Z boiskami piłkarskiemi Wilna
nigdy nie było dobrze. Zawsze odczu
waio się brak terenów do pięknej

gry w piłkę rożną.
Wysiarczy powiedzieć, że w Wil-

nie dwa tylko kiuby posiadały swoje
boiska, a mówiąc ściśiej, to właści-
cieiem jest tylno W. K, 5, bo dzier-
žawa Makabi tuż się skończyła.

Makabi przegrała ostatnio spra-
wę sądową o eksmisję. Žapowieazia-
na jest apelacja, aie nie zmieni ona
chyba wyroku pierwszej instancji.

boisko Makabi przy ul. Wiwul-
skiego zostało już częściowo znisz-
czone,

Właściciel terenu ma inne widać
plany i nie chce, żeby ma jego pla-
cu grano w piikę.

Fakt stał się taktem. Wilno stra-
ciło piękne boisko z którego korzy-
staia nietylko Makabi, ale i inne klu
by wilenskie, prowadząc tam w
pierwszym rzędzie swoje treningi.
doisko to mi.ło szereg swoich za-
strzeżeń, ale można byio je usunąć

coraz mniej.

koby na boisku 6 p. p. leg. na Anto-
kolu w tym roku też nie będzie moż-
ma grać w piłkę, bo mają tam być
przeprowadzone prace techniczne
nad uporządkowaniem bieżni i znisz-
czonego przez szereg lat boiska pił-
karskiego.

Wilno traci więc odrazu dwa bo-
iska piłkarskie.

Zachodzi więc pytanie, gdzie od-
bywać się będą w takim razie tre- 

  

Prasa sportowa ma swoje prawa,
Ale w większosci wypadków, jak już

ningi piłkarskie, `
Pi6romontu i W.K.S. w žadnym

i w ostatnich latach awantur było już tektoniczny,

ną przystanią.

mam wrażenie, że propozycja ta

$0 żartu.
| Zarty jednak na stronę, bo spra-
wa jest bardzo poważna.

| _ Frzytoczyć warto trochę momen-
tów, przypominających powstawanie
"przystani wioślarskich,

A. 4. $. wybudował swoje dwa
'budynki kosztem 15 tysięcy złotychi
,wielkim wysiśkiem tizycznej pracy
|koleżanek i kolegów.  Pracowano
przez dwa bodaj lata, aż nareszcie
doprowadzono do porządku zanied-
|bany poprzednio teren.

Przystań P. Sz. Technicznej po-
wstała również dziełem rąk wła-
snych,

| Makabi stale pracuje nad wpro-
wadzenień udoskonaleń. Rok temu
wybudowano dobudówikkę, Magistrat
wówczas pozwolił Makabi przepro-
wadzić budowę

O tych rzeczach można pisać i
pisać, Temat jest niewyczerpany, bo
ten kto pamięta pierwsze lata wio-
ślarstwa wileńskiego, nie przejdzie
nad tem do porządku dziennego.

Nad brzegiem Wilji leży kapitał
pracy sportowej. Ten kapitał, ten
chef dorobek organizacyjny sportu

| został zasypany piachem.
Jadą wagonetki. Pracują na dwie

źmiany robotnicy. Rośnie wał ziem-
ny. Kładzie się podwaliny pod bul-
war.

Biedni wioślarze zostali wyrzuce-
ni na bruk! Co robić?
Akademicy mówią, że nie mają

pieniędzy. To nie nowina, ale jak
przyjść im z pomocą, by mogli latem
odpocząć nad brzegiem Wilji po ca-
łorocznej pracy umysłowej.

| Wyjście jest tylko jedno.
| Prosić władze miejskie o odszko-
dowanie, Za otrzymane pieniądze
może uda się gdzieś na drugiej stro-
nie Wilji znaleźć kawałek ziemi na-
przystań wioślarską. Wiemy jednak,
że prawy brzeg jest częściowo już
zajęty, że są tam liczne źródła, a i
stawianie tratew koło tartaku jest
również poważną przeszkodą,

Išė aż pod Pośpieszkę? Szukać
miejsca w Zakrecie? +

Tak, ale czy to będzie leżało w
interesie propagandy sportu wio-
iślarskieżo, czy na tem nie ucierpi
dobro sprawy.

Podobno wioślarze mają zwołać
konferencję. Chcą radzić, prosić,
błagać, a tymczasem bezradnie zała-
mują ręce, patrząc na płynące masy
piasku, które spadły na przystanie,
jak nieszczęście.

Jarwan.

WiLNO BEZ BOISK PIŁKARSKICH.
"wypadku nie wystarczy, a trzeba pa-
jmiętać równiez i o tem, że boiska
strasznie się niszczą, to też W.K.S.
„jako boisko reprezentacyjne nie mo-
że być brane pod uwagę na treningi.
|Zostaje w takim razie jeden tylko
stadjon na Picromoncie, który pił-
|karzom nie może być całkowicie od-
|dany do dyspozycji, bo trenują na
nim lekoatleci.

Wiadomości z ostatniej chwili.

| Wczoraj w Łodzi w zawodach o nacja alpejska o mistrzostwo Pod-
|mistrzostwo Polski w podnoszeniu hala. Mistrzeru został Jan Szyndler
| ciężarów Szyłańsk z Ogniska K.P.W.|przed Stan. Marusarzem i Zającem.

W meczu piłkarskim Śląsk Pol-
Pierwsze miejsce zajął Malinga |ski — Śląsk Niemiecki uzyskano wy-

wynikiem 465 klgr. nik remisowy 0:0. Zawodom przy-
MW Zakopasiem odbyła się kombi-|glądało się 20 tysięcy widzów.

0 STOSUNKI SPORTOWE z ESTOŃJĄ.
Za kilka dni przyjadą do nas naj- go, by zbliżyć się do nich, by po-

lepsi pięściarze Lstonji, która w o0- znać ich bliżej.
jstatnich czasach zwróciła na siebie! Sport w Estonji ma swoje piękne

uwagę całej Europy, | karty.
Łaburzenie polityczne w Estonji! Najlepiej stoi u nich oczywiście

zwróciły uwagę również i społeczeń- : lekkoatletyka.
stwa sportowego, bo sport polski w|  Dziwnem jest, że mając tak bli-
Istonji ma wielu serdecznych przy- | skie sąsiedztwo z Finładją, nie działa
jaciół, | dodatnio па długotystansowców,

Wystarczy zaznaczyć, że z Esto- ktorych Estonja dobrych nie posia-
mją, Polska walczy od kilka już lat da. Najlepszym ongiś biegaczem u
w lekkiejatletyce, w grach sporto-|nich był człowiek fenomen Beldziń-
wych i od dwoch lat w boksie. |ski, polak, który biegał mając jedne

Estończycy wyróżniają się grzecz , płuco.
nością i uprzejmością. Nie wiem, co się z nim teraz dzie-

W) sporcie dają się te rzeczy mo-|je, ale w każdym razie Beldziński
że daleko żywiej zauważyć, niż w |był nietylko reprezentantem Estonji,
innych dziedzinach życia i dlatego lecz nawet i jej rekordzistą.
Estończyków witamy w Polsce bar- | Z dobrych lekkoatletów  Estonji
dzo gościnnie, Cieszymy się z ich| wymienić trzeka olbrzyma Widinga,
przyjazdu. Walczymy z nimi z wiel-|który w roku ubiegłym pokonał w
ką satystakcją sportową, Wilnie olimpijczyka Dimzę z Łotwy,

Szkoda jednak wielka, że do-|a w tym roku w sierpniu spotka się
tychczas wilnianie z wyjątkiem pił-|z Heljaszem na mistrzostwach Euro-
karzy nie byli jeszcze ani razu w|py w Turynie, Wiiding rzuca kulą o-
Tallinie, podczas gdy estończycy u koło 16 mtr., a jest jeszcze młodym
mas gościli już parę razy, chłopcem, choazącym do uniwersy-

Rewanże nie są zachowywane |tetu w Tartu.
„dlatego, że Estonja jest krajem bar- Estonja szczyci się wogóle mio-
dzo biednym. Sport nie jest tam fi-

| nansowo tak wspomagany, jak w in-
'mych państwach. Tam sportowcy ra-
|dzą sobie własnemi siłami i dlatego
trudno im witać u siebie gości,

Rozumiemy ich i nie mamy żalu,
a to powinno im wystarczyć by w
miarę naszych i ich warunków utrzy
mywany był przynajmniej jedno-
stronny kontakt sportowy.

 
oszczepie przekroczył już raz sie-
demdziesiątkę, a to już należy do
wyjątku sportowego.

Jeżeli chodzi o plany na przysz-
łość, to Wilno projektuje po wizycie
(25 marca) bokserów, sprowadzić do
siebie zespół świetnych lekkoatle-
tów i może uda się rozegrać z nimi
przynajmniej jeden mecz piłkarski.

Estonja jest bowiem tym krajem,  Lekkoatleci zaś wileńscy, jeżeli
który graniczy z usportowioną Fin- ibędą w dobrej formie, to może, ale
landją, z ojczyzną Nurmiego, Jir- to jest pod wielkim znakiem zapy-
wirnenów, Sar:'nena, Nurmuli i in- tania, pojadą z Rygi do Tallina, by
nych słynnych sportowców. tam przyjrzeć się pracy sportowej

Estonja jest pomostem pomiędzy |pracowitych estończyków. ;
Polską a miastami skandynawskie- Sport wileński powinien koniecz-
mi, które mają wysoko postawioną nie utrzymać kontakt z Estonją, bo
kuliurę sportową, | stosunków z Łotwą nam niewystar-

Q tę kulturę sportową nampo- cza. Powinniśnzy pójść:dalej, by stać
winno w pierwszym rzędzie chodzić. się miastem nawiązującym kontakt z
Jeżeli nawiązujemy nawet ten jed- zagranicą, stać się podstawą sportu
nostronny stosunek z miłymi Estoń- państw bałtyckich.
czykami, to robimy to tylko dlate-

 

 
& życia „Sokoła

Sokolstwo w pracy narodowej
` Należy przypuszczać, że wśród nia swego Związku z dn. 26 marca
inych organizzcyj, zakładanycia dla 1905 r. objęły swą działalnością te-
zadań narodowych, o jakich raówi- ren oświaty szkolnej, uczyły po-
'my, najbardziej bodaj przydiatną i prawnie mówić, czytać i pisać po

taczami. Asem jest Śule, który w/

 

SKIE PRZED MECZEM
| | z ESTONJĄ.
| | Wezoraj weczorem odbyły się w
'sali Ośrodka W. F. zawody bokser-
Iskie, które miały charakter walk
eliminacyjnych

miga BOKSER-

|

Walki stały na stosunkowo nis-
kim poziomie cportowym, a to tłu-
maczyć trzeba tem, że faktycznie
dwie tylko walki były eliminacyjne,
a reszta miała charakter towarzyski.

Najciekawszą walką było spot-
įkame Bagińskiego z Sandlerem.
Walka ta wykazała niezłą stosun-
kowo formę byłego mistrza Wilna
Bagińskiego, który w. pierwszych
dwóch rundach był lepszym od San-
dlera. W rundzie decydującej San-
dler walczył agresywnie, ale nie
mógł już nadrobić utraconych punk-
tów, co zapewniło pewne zwycię-
stwo Bagińskiemu.

Drugą ciekawą walką było spot-
kanie Kompowskiego z Talką. Wal-
ka wykazała siabą stosunkowo for-
mę Talki, który przegrał na punkty
z Kompowskim. Jeżeli chodzi o
Talkę, to powinien on koniecznie
zmienić sposób walki,

W. walkach towarzyskich wyniki
były następujące: Lenart (W. K. S.)
wygrał z Minkowiczem (Ż.A.K.S.),
Czarny pokonał Rykiera (A. Z.S.),
Saturnin (W. K, S.) wygrał z Daki-
niewiczem, a Głuszański pokonał
Rozenbluma (W. K. S.).

Zaznaczyć trzeba, że ze względu
na brak świadectwa lekarskiego u
Sadowskiego dr. kpt. Gołyński nie
,dopuścił go z przyczyn zasadni-
'czych do walki z Widingiem,

Pięściarze powinni więc w przy-
szłości przestrzegać koniecznie obo-
wiązku badania swego zdrowia w
bezpłatnej poradni lekarsko-spor-

j towej. :
|. Sędziował w ringu Hołownia.
Punkty obliczali: Nowicki, Sadowski
i Trojecki.

| Organizacja zawodów dobra.

|
„Konferencja sportowa

w Radio,
W Związku Literatów przy ul.

Ostrobramskiej 9 odbyła się konie-
'rencja porozumiewawcza sportow-
ców, którzy zastanawiali się nad
możliwościami wykorzystania fal
eteru dla propagandy sportu.

\№ imieniu sportu wileńskiego
przemawiał na całą Polskę płk. dypl.
K. Florek, który podkreślił w swojem
pięknem przemówieniu znaczenie
Wilna w nawiązywaniu stosunków
sportowych z zagranicą.

Przewodniczącym zebrania był
płk. Z. Wenda Ogółem w konfe-
rencji uczestniczyło koło 70 osób.

Zgromadzen:  powzięli szereg
uchwał natury technicznego pro-
wadzenia propagandy sportu w
radjo.

 

  

— Zjazd prasy sportowej odbę- 
Piłkarzy mogą więc podać ręce umiejącą zastosować się do warun- polsku, zaznajamiały z dziejami oj- dzie się 26 kwietnia w Warszawie.

wioślarzom, kiórzy chcą pracować,
a nie mają odpowiedniego warsztatu
pracy.

Widzimy depiero
| trudnej sytuacji
wileński.

Zbawionną myślą wydaje nam się
projekt D. O. W., który zamierza
stworzyć specjalny „ośrodek sporto-
wy w. Wilnie, budując nietylko boi-
ska i basen pływacki, ale również
| wielki dom sportowy.

teraz, w: jak
znajduje się sport

Plany zostały już sporządzone.
|Rozpisano nawet kontrakt archi-

е ale te dalekie plany
nie rozwiążą przecież aktualnych

Daleko gorszą jest rzeczą, że ja- zagadnień sportowych.

 

    
 

wyRÓ8 „POLSKI jmieckie z całą bezwzględności

 ODŁUŻNYMwYKROJEM | brutalnością az keТР і ii |polski był zabraniany

ków, w jakich trzeba było działać, czystemi, budząc i wzmacniając w
okazało się Soxolstwo. ' ten sposób poczucie narodowe. Wie-

|| Posiada ono dużą siłę przyciąga- 'my dalej, że na rubieży ziem pol-
jącą, a więc iatwo skupia szersze skich, w Małopolsce Wschodniej,
warstwy społeczne, szczególniej z sokolnie po miastach i miasteczkach
pośród młodzieży, Przez ćwiczenia stanowiły warownie polskości wśród
tizyczne daje upust ich energji mię- ludności obcej, a nierzadko nawet
śniowej, pobudza ją, rozwija i kształ- wrogiej. W; tych sokolniach ognisko-
ci, a przez wspólnotę tych ćwiczeń wało się nietylko życie sokole, ale
uczy działania zbiorowego i karności całe wogóle życie społeczne polskiej
społecznej. Wzmacnia wolę i energię ludności tych ziem. Tę samą rolę
życiową i uczy kierować je nietylko strażnic polskości odgrywają gniazda
do działań osobistych, lecz przede- sokole wśród emigracji polskiej, czy
wszystkiem do osiągania zadań to w Niemczech, czy Francji, czy
wspólnych, Krzepi dumę narodową, //Ameryce. Nie darmo przecież wszyst
a przez to poczucie przynależności kie polskie skupienia na obczyźnie
do narodu i płynącej stąd solidarno- „starają się w pierwszym rzędzie o
ści narodowej. Umie wreszcie i mo- |zaspokojenie swych potrzeb religij-
że przystosować swe prace do pozio- mych, a bezposrednio potem zakła-
(mu swych członków i do warunków dają „Sokoła”, aby stanął na straży
oraz potrzeb chwili bieżącej. |ich kultury narodowej.

Że tak jest, na to przykładów nie | Te właściwości sokolstwaspra-
„potrzebujemy szukać daleko; znaj- „wily, że prędko oceniono jego zna-
, dziemy je w naszem życiu, życiu so- czenie w walce o swobody narodo-
| kolstwa polskiego, Wiemy np., że w we. Narody, które walkę tę prowa-
|byłym zaborze niemieckim,
walka zpolskością była prowadzona Słoweńcy, Chorwaci, bardzo szybko
przez rząd i społeczeństwo nie- |przyswoiły sobie sokolstwo i za-

i|częły wszędzie tam, gdzie tylko wa-
gdzie język jrunki pozwalały, zakładać gniazda
w szkole, a (sokole.

_M.N.

 
wyszydzany w życiu spolecznem,|
śniązda sokole, w myśl postanowie- i

* A © uż 4 )

„gdzie |dzić umiały, a więc Czesi, Polacy,!

| —Pięściarze Estonji, po rozegra-
miu meczu w Wilnie, walczyć będą
kolejno w Warszawie, Łodzi, Kato-
wicach i Budapeszcie, a więc aż 5
meczów zrzędu

|  — We czwartek o godz. 18 w sali
Ośrodka W. F. odbędzie się konfe-
rencją porozumiewawcza w sprawie
ogródków jordanowskich.

— W piątek o godz. 18 w Magi-
stracie odbędzie się konferencja ko-
mitetu wyłoniono celem zorganizo-
wania pożegnania płk..Z.Wendy.

;, = Do Wilna nie zostanie prawdo
podobnie sprowadzony w tym roku
trener piłkarski,

— W zawodach narciarskich o
mistrzostwa Szwecji, w biegu na
50 klm. pierwsze miejsce zajął Nils
'Englund 4:37:4, sek, 2) H, Moritz
4:38:09 sek., 3) Sven Utterstróm
'4:38:59 sek. — W biegu tym starto-
wało 55 zawodników.

— Stale przebywająca w Ame-
ryce narciarka norweska Johanna
Kolstad uzyskała w skokach nar-
'ciarskich w Green Field (st. Massa-
chusetts) doskonałe wyniki, mając
skoki długości 50 i 56 mtr., oba

ustane, :
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KRONIKA. |
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne, miejsca-

mi przelotne deszcze. Nieco chło-

dniej. Umiarkowane wiatry z kie-

runków zachodnich.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki:

Augustowskiego ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef, 9-48); Jurkowskiej © Romec-|

kiego — ul. Wilcūska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —

uL Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-

kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADGMOŚCI KOSCIELNE.

— Uroczystość św. Józeia. Wczo-

raj wieczorem o godz. 7 w kaplicy

kliniki św. Józefa odprawiono uro-|

czyste nieszpory w związku z dzi-

siejszą uroczystością Św. Józefa,

który jest patronem kliniki.

Dziś zaś w tejże kaplicy odpra-

wione zostanie uroczyste nabożeń-

stwo z okazji św. Józeta.
s%

W) kościele Dobroczynności, któ-

rego patroners jest św. Józef, dziś

odbędą się uioczyste nabożeństwa

ku czci patrona.
— Za duszę ś. p. Е. Romerowej

we wtorek 20-go b. m. odbędzie się

Msza św. żałobna o godz. 10 w kapli-

cy Serca Eucharystycznego (Mickie-

wicza 19—2), na którą zaprasza

członków Katolickiego Związku Po-

lek Zarząd.
—Rekolekcje nauczycielskie. W

ubiegłą niedzielę rozpoczęły się w

kaplicy O.O. Jezuitów przy ul.

Wielkiej 64 rekolekcje dla nauczy-
cielstwa. O godz. 11 zrana przy

Jgistrat zamierza kontynuować robo-

ty przy budowie nowoczesnych

jezdni, w bucżecie jednak, pomi-

|nąwszy zakoń zenie brukowania ul.

- |Niemieckiej, kredyty na ten cel nie

|zostały przewidziane. W' wypadku

|uzyskania pożyczki będzie ułożona

|kostka kamienna na ul. Zawalnej,

iklinkier w dalszym ciągu na ul.)

| Wielkiej,
|oraz na kilku innych ulicach.

| — Sprawa komunikacji autobu-,

| sowej. Jak się dowiadujemy, w po-

łowie przyszłego tygodnia mają być

wznowione pertraktacje o uregulo- toby mu „zarobić na siebie”, a nie wegeto- 'prostroju, stwarzają bowiem ośrodki prze-

wanie komunikacji autobusowej na wać w nędzy, przy oglądaniu się ciągłem na mysłowe także daleko na Uralu, oraz na

|terenie miasta Pertraktacje z ra-

mienia Zarządu miejskiego prowa”|

|dzić będzie prezydent Maleszewski, na ruchliwość poprowadziła p. Limanow-|

lz ramienia zas „Tommaka“ dyr. Jan- skiego (obok prac zawodowych na uniwer- manowski stosunki w Polsce. Wykazuje, że

| kowski w towarzystwie kilku człon- |sytecie) poprzez pracę z niezapomnianym polskie bogactwa węglowe (Śląsko-małopol-

| Osterwą w Reducie, poprzez organizowanie | skie) muszą się wiązać z morzem, podkreślaków zarządu.

| Podług ogólnych przypuszczeń

i tym razem rokowania doprowadzą

do pomyślnego rezultatu, gdyż prze-,

 

przeważnie natury finansowej, tym,

jrazem, jak sądzą w kompetentnych |

|kołach, dadzą się usunąć. i

DZIENNIE MILERSKI „|

Frontem ku Dźwinie.
Przebywa w Wilnie już od lat kilku je-

den z najoryginalniejszych ludzi w Polsce;

geolog, geograi, reżyser i reformator teatru,

współpracownik Reduty, szerzyciel kultu

świętych, a św. Franciszka w szczególności

etc. etc. Człowiekiem tym jest proiesor geo-

graiji Uniwersytetu Stefana Batorego, p.
Mieczysław Limanowski.

| Do cichego, spokojnego, zabitego deska-

mi, „nieprzewietrzanego* (jak się sam O

niem wyraża) Wilna, wnosi on nieokiełzna-

kostka na ul. Wileńskiej ny temperament, ogień, żywość i szlachetną
ambicję ożywienia  „niemrawego* miasta,

uczynienia czegoś, coby podźwignęło miasto

i związane z niem ściśle województwa: wi-

leńskie i nowogródzkie, czegoś co pozwoli-

pomoc z innych dzielnic Polski.

Ta niezwykła dla spokojnego Wilniani-

igrzysk ludowych ku uczczeniu legendy o

smoku na bakszcie, poprzez zorganizowanie

naukowego na wielką skalę zbadania Trok

portu morskiego w Drui nad Dźwiną.

Pomysł zrodzi. się niedawno, ale przy

niezwykłej zdolnosci p. Limanowskiego w

rze Północne ze Śródziemnem. Drugie po-;
dobne centrum przewiduje p. Limanowski !

ma wschodzie, w Rosji.

(zapoczątkowane Dnieprostrojem)

będzie o sziak Dniepr — Dźwina,

m. Czarne z Bałtykiem. Szłak ten wynika z |

warunków przyrodniczych tej części Euro-

py; a jest wiasciwie identyczny ze wschod-

nim sziakiem normańskim, szlakiem Ware-

gow. Ta paralela dwóch szlaków jest w in-

terpretacji p. Limanowskiego trochę nie-

jasna. Szlak zachodni i ośrodek zachodni

przemysłowy już jest. Sziaku wschodniego

tymczasem niema, może on naturalnie po-

| wstać, ale — o ile wiemy — zainieresowa-
„nia rosyjskie opierają się nietylko na Dnie-

| Syberji, nie wiązące się wcale lub dosyć
| luźno ze szlakiem Dniepr — Dźwina.

Na tem tle geograiicznem rysuje p. Li-

| naczenie linji kolejowej Katowice — Gdy-

mia, zaznacza możliwość związania naszego

| zagłębia z Dunajem. Tu również w rozu-|
 

szkody, jakie dotychczas istniały, ji jezior trockich... do pomysiu wybudowania |mowaniu p. Limanowskiego jest jakaś luka|
związanie naszego za-

(notabene nie rzekami,

myślowa; przeciez

giębia z morzem

ani kanałami) świadczy o wadze dostępudo |

SPRAWY SANITARNE.| kierunku sugerowania swych poglądów za- morza, ale nie może być uważane ani za

Ubezpieczalnia
w
|ogółu ubezpieczonych, że |
(Ubezpieczalni z dniem 19 marca!

1934 r. zostaje z do-|

tychczasowego
przeniesiona

ł
|torjum) do nowego
| Biskupiej 4, I piętro.

sterstwo Spraw Zagranicznych.
Celem spopuleryzowania swej idei zor-

|minikańskiej 15 (Centralne Ambula-| Uniwersytecie Powszechnym pod ogólnym sziaku Gdynia — Konstanza, ale o tem p.

lokalu przy ul. tytułem: „Port w Drui* i sam zainauguro- Limanowski nie wspomniał.

wał te wykłady w piątek ubiegły wieczo-

| dążenie do morza. Gdyby już szukać analo-|
gji do szlaków Antwerpja — Marsylja, czy,

 

W dalszym ciągu swej prelekcji zazna-|

 

Niewykryci sprawcy w lokalu Stronnictwa
Narodowego.

Wczoraj około godz. 9 wieczorem do

Gdy obecni w lokalu członkowie Koła

|Młoaych usiłowali bandytów przytrzymać,

ci, korzystając z ciemności (światło w pew-|

w kuchni i, po wyłamaniu zamka, uciekli

Rosyjskie centrum lokalu Stronnictwa Narodowego dostała się przez podwórze.

oparte banda prowokatoiów, która rozpoczęła tłu-,

łączący czenie szyb i demolowanie umeblowania. policja

Przybyla już po ucieczce napastników

: zatrzymaja obecnych w lokalu

członków Koła Młodych, poczem  odsta-

'wiobo ich do kowisarjatu.
Po przesłuchaniu wszystkich zwoniono.

nej chwili zgaszono), zabarykadowali się |

Teatr | muzyka Koierencja sjonistyczna.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o|W Wilnie obraduje konferencja sjo-

godz. 8 wiecz. po raz ostatni doskonała nistyczna z udziałem przedstawicieli
sztuka węgierska keketego „Pieniądz to nie

wszystko”. Ceny propagandowe.

Jutro przedstawienie zawieszone z po-

wodu próby generalnej z „Golgoty“.

— Premjera „Golgoty* W środę o

godz. 8 wiecz. odbędzie się premjera mi-

sterjum pasyjnego p. t. „Golgota“ — które

przedstawia życie i Mękę Zbawiciela. Pie-

nia religijne wykcna zespół solistów pod

kier. prof. Adama Ludwiga. Udział bierze

cały zespół. Początek punktualnie o godz.

8 wiecz.

— Teatr Muzyczny „Łutnia”,Dziś
przedstawienie po cenach najniższych. Re-

pertuar zapowiada świetną operetkę Herve

„Nitouche“. Ceny miejsc wyjątkowo niskie.

— „Niebieski Motyl”. Jutro ukaże się
Społeczna toczył już szerokie kręgi: zainteresowała się szutek i 2

> * ы zę у powstania ośrodka przemysłowego iš DV NSS

Wilnie podaje do wiadomości nim wileńska Izba Przemysłowo-Handlowa, reńskiego, ani też nie wiąże się z planami |p, aż e SC RANE

apteka|Min. Przemysłu i Handlu, ba nawetMini- ' pierwszej czy drugiej piatiletki Gdynia to ieski Motyl" („Pilango |.

— „Rajski Ogród".

najbliższej premjery w całej pełni.

Przygotowania do

Ope--

lokału przy ul. Do-| ganizował p. Limanowski cykl wykładów na Chersoń — Ryga, to należałoby mówić o jretka „Rajski Ogród" z muzyką wileńskie-
go kompozytora J. Świętochowskiego wy-

stawioną zostanie po raz pierwszy w so-

botę nadchodzącą w pierwszorzędnej obsa-

 

żydów polskich i delegatów z państw
| bałtyckich. Na konferencję przybyli
„do Wilna delegaci z Łotwy, Estonii
ji Litwy. Między delegatami Litwy
znajduję się m. in. redaktor kowień-
|skiego „ldisze Stimme* p. Rubin-
| sztejn.
| W przeddzień obrad w sobotę
| wieczorem odbyło się w gminie ży-
 dowskiej uroczyste powitanie przy-
byłych delegatów. Przemawiał w
„mieniu gminy jej prezes der. Wy-
godzki.

Delegacja litewska przybyła do
Wilna via Ryga.

[CORAZ MNIEJ BOCIA-
NÓW.

Zauważono już nad Polską wielkie
stado bocianów, wracających do nas Z

| Afryki, Za lem pierwszem stadem podążą
| niedługo i inne. Nie będzie ich jednak tak
dużo, jak w innych latach. Liczba tych pta-

| ków, które według wierzeń ludowych pizy-
| noszą szczęście domowi, na którym się za-
gnieżdżą, a przez mahometan uważane za

| ptaki święte, stale się zmniejsza.

 

jrem prelękcją p. Ł „Frontem do Dźwiny”. dzie scenicznej. ! Bociany, przebywające w Europie czte-SĄDY.dość licznie zapełnionej kaplicy od-;

była się pierwsza konierencja. Re-

kolekcje potrwają kilka dni.

— Zakończenie rekolekcyj w ko-

ściele św. Jerzego. W dniu wczoraj-

szym zakończyły się w kościele sw.

Jerzego (Seminaryjnym) rekolekcje,

zorganizowane przez Koło Euchary-

styczne. Rekolekcje te trwały przez

5 dni. Przeprowadził je ks. kan. Ci-

chonski. W rekolekcjach ludnosć

brała bardzo liczny udział, zapełnia-

jąc codzień kościół po brzegi. Na-

leży podkreślic, że 85 proc. uczest-

ników rekolekcyj były kobiety.
Z MIASTA.

—Przyjazd ministra spraw woj-

skowych. Do Wilna przybył wczoraj

minister spraw wojskowych p. J.

Piłsudski w towarzystwie adjutanta

i dr. pułk. Woyczyńskiego. Ministra

Piłsudskiego na dworcu kolejowym

powitali przedstawiciele władz ad-

ministracyjnych i wojskowych z wo-

jewodą Jaszczołtem i gen. Dąb-

Biernackim na czele P. Piłsudski

zamieszkał w pałacu reprezentacyj-

nym.
— Koniiskata ulotki, Starostwo

Grodzkie  skonliskowalo  rozpo-

wszechnianą w mieście ulotkę o

sprawach uniwersyteckich, wydaną

przez niepodpisanych autorów.
SPRAWY MIEJSKIE.

—Jeżeli będą przyznawane kre-

dyty. Wobec spodziewanych kredy-
tów z Funduszu Pracy, wydziały

techniczne Zarządu miejskiego opra-

cowują obecnie plany najbliższych

robót na terenie miasta. W wypadku

Za działalność komunl-
styczną. Do Sądu Okręgowego
wpłynął akt oskarżenia przeciwko

aplikantowi adwokackiemu A. Gor-

donowi i białorusinowi Rosjakowi o-

skarżonym 0 działalność komuni-

|styczną. Oboje oskarżeni znajdują
się obecnie w więzieniu na Łukisz-

kach i oczekują sprawy sądowej.

POCZTA i TELEGRAF.

— inspektorem pocztowym.
kręgu dyrekcji poczt mianowany,

został inż. Wolański z urzędu pocz-,
towo telegraficznego Wilna. |

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje wielkanocne w szko:|

łach. Na podstawie zarządzenia Wi-
leńskiego Kuratorjum Szkolnego te:

goroczne ferje Wielkanocnew szko |

łach powszechnych i średnich trwać|

będą od 28 marca do 3 kwietnia!
włącznie. Zawieszenie zajęć szkol--

nych nastąpi po lekcjach w dniu,

P. Limanowski objaśnia swój pomysł

budowy portu w Drui na szerokiem tle geo-

graficznem, Wykazuje, że na Zachodzie

Europy utworzyło się potężne centrum

przemysłowe nad Renem (Rhein — Rubr —
Stadt, obejmujące kilkanaście miast z 10

miljonami ludności), dzięki szlakowi komu-

nikacyjnemu Ren — Rodan, łączącemu Mo-

— Ze Związku Zaw. Pracowni-,
ków Bankowych i Kas Oszczędności:
Dnia 1 Ob. m. odbyło się we własnym
lokalu Związku przy ul. Arsenal-
skiej 6 doroczne Walne Zebranie
członków Okręgu Wil. W skład no-|
wego Zarządu weszli: pp. M. Pawli-
kowska (z B-ku Zw. Sp. Zar.) — pre-
zes, L. Dębicki (z K. K. O. m. Wilna)
—skarbnik, H. Oboleńska (z B-ku
Zw. Sp. Zar.) — sekretarz, Br. Ra-
dziszewski (z b-ku Handl. w Warsz.)
— bibljotekar: J. Lauda (z B-ku

27 marca, wznowienie zaś wykła'|Tow. Sp.) — cział wycieczek i od-
dów nastąpi w dniu 4 kwietnia r. b. czytów, F. Rzepka — dział bezrobo-

Amatorskie kursy samochodowe/ „; й

uruchamia 20 marca b. r. oważżystwo Kur- | ca Odp:St Hoppen (z B-ku Zw.

sów Technicznych w Wilnie. Opłata za | SP.Zar.).

kurs 60 złotych. Zajęcia składają się z|

części teoretycznej i ćwiczeń prastycznychj

w /doświadczalni oraz jazdy na samocho-

dach. Adres: Wilno, Holendernia 12

garaž.

— Żydzi wileńscy przeciwko

nizacje społeczne i oświatowe, na-

Z ŻYCIA, STOWARZYSZEŃ. leżące do Zydowskiego Komitetu

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO. sprawy do omówienia

dr. Hirszbergowi. Żydowskie orga-|

czył p. Limanowski okoliczność niewątpli-

wie słuszną, że Gdynia, oddająca razem gi

Gdańskiem olbrzymie usługi Polsce za-|
chodniej, dla obszarów wschodnich naszego,

kraju jest mniej użyteczna. Dia województw|

wschodnich wszystkie plusy posiadania |

własnego portu giną wobec olbrzymich
kosztów transportu kolejowego. Zdaniem p.

| Limanowskiego Polska musi mieć drugi wy-
[tot na morze, ma wschodzie. Najbardziej

proste rozwiązanie, mianowicie droga

Niemnem i Wilją do Kłajpedy, nie wchodzi

w rachubę, naskutek tępego uporu Litwi-
'mów. Pozostaje droga Dźwiną do Rygi, a

| punktem jej wyjścia jest Druja, związana
|już linją kolejową z siecią dróg kolejowych
Polski. P. Limanowski wiąże z uruchomie-

niem drogi wodnej Druja — Ryga, będącej;

odcinkiem wielkiej drogi wschodniej,

wspomnianej wyżej (Cherson — Ryga), po-|
ważne nadzieje rozkwitu gospodarczego

Wileńszczyzny, O politycznej stronie za-)

gadnienia (konieczność układu łotewsko-

|polskiego), technicznej (budowa portu i

| drogi), finansowej (pokrycie kosztów budo-|

wy) i gospodarczej (co mianowicie wywozić

|się będzie przez Druję i jaka będzie kalku-

įlacja wywozu i przywozu) prelegent nie

wspomniał, pozostawiając widocznie te

pozostałym  prele-
gentom cyklu odczytowego p. n. „Port w

Drui*,

Luką w wywodach p. Limanowskiego
jest również pominięcie Królewca. Duża

część wschodnich obszarów Polski, a więc

"ry i pół miesiąca, zazwyczaj od poczrtku

Doroczne walne zebranie

Związku Zawodowego Pracowników

Miejskich odbędzie się w środę o

LOPP podpisały deklaracje, żądające
ustąpienia dr. Hirszberga z komite-,
tu. Dowiedziawszy się o tem dr.

Polesie i Białostockie ma bliższą drogę do

morza w Królewcu, niż w Rydze. O tej

ewentiualności należałoby również wspom-

— Teatr Objazdowy — gra dziś w Ba-
ranowiczach, jutro w Niemnie — komedję

angielską „Kobieta i Szmaragd“.

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś „Klub

džentelmenėw".

| EE A

Niespodzianki dla kupujących.
Prawdziwą niespodzianką dla wszyst-

kich, którzy odwiedzają dobrze znaną w
Wilnie firmę D/H Wacław Nowicki przy ul.

Wielkiej 30, są bezpłatne cenne podark',
które otrzymuje każdy kupujący na sumę
ponad 3 zł. podczas «ogłoszonych przez tę
firmę reklamowych dni. Dużo osób, które

już otrzymały wymienione niespodzian!i,
musiało też zairteresować się sekretem
umiejętności nadzwyczaj niskiej kalkulacji
towarów w tej firmie, która przy najłań-
szych cenach na wykwintną konfekcję, ga-
lanterję, trykotaże oraz obuwie własnej
wytwórni jest w stanie zgołować swim
klientom tak naprawdę miłe niespodzianki,
umcżliwiając im jednocześnie zaopatrzenie
się na nadchodzące święta wielkanocne w
najmodniejsze i rajsolidniejsze towary po
cenach ściśle fabrycznych.
W dobie obecnego kryzysu zasługuje

wprowadzona przez D/H Wacław Nowicki
inowacja na szczególniejszą uwagę.

WYPADKI.

—Bójki, kradzieże i L. p. Wczo-
raj na terenie miasla dokonano 7
kradzieży, z czego ujawniono 5. Za-
kłóceń spokoju publicznego na tere-
nie miasta zenotowano 9 wypad-
ków, bójek 6'i innych wykroczeń

kwietnia do połowy sierpnia, zastają z ka*-
dym rokiem coraz gorsze warunki bytu.

| Burzenie starych domów drewnianych i bu-
dowanie na ich miejsce murowanych, na kió

|rych nie ma miejsca na gniazdo bocianie.
sprewiło, iż w Niemczech liczba tych gniazd
zmniejszyła się w ostatniem dwudziestole-
ciu o 70 proc. Podobne zmiany zaszły we
Francji i Anglji, to też do zachodnich po-
łaci tych krajów bociany dzisiaj wcale nie
zaglądają. Zato bociany lecą obecnie dalej
na wschód, dochodząc aż do okolic Mo-
skwy, podczas gay obszar, zamieszkiwany
przez bociany na wschodzie, dochodził w
czasach, gdy te bywały w Anglji, zaled'vie
do przedrozbiorowych granic Polski.

Drugim czynnikiem, wpływającym na
zmniejszenie się liczby bocianów, jest csu-
szanie bagien, które pozbawia te ulubioae-
go pożywienia — żab.

1 Główna przyczyna wymierania bocia-
|nów leży jednak w Afryce. Bociany, udają-
|ce się tam na zimę przez Bałkan, Małą
| Azję, Syrję, Palestynęi Suez, lub przez
| Francję i Hiszpanję, żywią się przewaznie
szarańczą, która do dziś dnia jest plagą
niektórych okolic airykańskich. Władze ai-
rykańskie rozpoczęły walkę z szarauczą
przy pomocy arszeniku, a poczciwe nasze
boćki zjadając zatrutą w ten sposób szarań-
czę chorują i giną masami,

Co jest przyczyną wcześniejszego przy-
lotu w roku bieżącym, trudno dociec. Może
brak pożywienia w walozącej z piagą Sza-
rańczy Afryce, a może „przeczucie” w:ze-
snei wiosny. Bociany odznaczają się bowiem
nie.wykłą „intuicją”*. Na dowód przytoczyć
można jeden z licznych w tej dziedzinie
faktów.

W r. 1914, w pierwszych dniach wiel-
kiej wojny, bociany zamieszkujące kresy
wschodnie obecnej Polski, urządziły wielki
wiec w okolicach Białegostoku i widocznie
w przeczuciu nadchodzących wypadków zu-
pełnie niespodziewanie odleciały na połun'e

Hirszberg przed ogólną
sam wystąpił z komitetu.

godz. 6 wiecz w Małej Saii Miej-

skiej, przy ul. Końskiej 3. 
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Dla młodzieży

„I2.
Silne napięcie! Wyjątkowo

 

Człowiek który

iAITrDWNET

DZIS! Nalwię'sze sreydzielo prod.
francuskiej 1934 r.

Zamach na prezydenta Roosevelta. Najaktualsiejszy fiim świata

„CHICAGO”
CZERMAKsię odważył

JAK KOCHA STUDENT.
 BGJASROE22 ООСТОЛЫОАЧИТИИК!МУЛБ ГОНЕ

DZIS OSTATNI

NA
SCENIE:

dozwolone —Przewyższa WSZYStKO potężne arcydziełowgB.Keliermana

UNE
efektowne sceny masowe! Zachwyt publiczności.
Następny program:

Dziś nieodwołalnie cstatni dzień. Początek o godz. 12-ej.

„ORDYNAw-q. głośnego

uchwzłą,

 

Arcywesoła kom. w 1 akcie HERZA.

 

Arcyzebawna melodyjna komedja czeska „PEPINKA REJHOLCOKA".

 

GUY DE MAUPASSANTA

nieć 2. Е.
administracyjnych 14.

 

Lit. Stow.
Twieczorowe przyjęcia chorych w iecznicy

MICKIEWICZA 33 a.
Choroby wewnętrzne, nerwowe, ocz
gardła. Leczenie astmatyków nowoczesnemi me-
todami, Gabinet Roentgena. Zabiegi elektrotere-
peutyczne — Przyjęcia od 5—7 g. w. — Ceny

dostepne.

Sanit m. Wlina
Tel. 17-77.

„ ucha, nos»,
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thrześcjański Zakład Fotogra — В
„FORTUNA“

ul. Zamkowa Nr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie.

 

|"

cy"

cle: trykoty, 
amm
„ŹRÓDŁO PRACY" T-wa Pań Mi-
łosierdzia $w. Wincentego a Paulo
niniejszem zawiadamia, iż wszystkie nieopłacone
obstalunki wykonane w trykotarni „Zródła Pra=

z lat poprzednich do 1-IV-33 r. a mianowi-
swetry, pończochy | t. p. można

wykupić do dnia 1-IV-34 r. w przeciwnym razie
po tymterminiebędą sprzedane. і
 

  

 

  

 
RÓŻNE

Owoce z naszych drzew
owocowych, jabłka
gruszki i t, p, będą tak
piękne | dorodae, Jak 0-

okien handli owocami po
umiejętaem  zastosowa-
niu odpowiednich zabie
gów i w odpowiednim
czesie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr3

 

Młodzieniec
uczący się w wyżsiej
szkole, pochodzący z
szlachetnej rodziny, mi-
łego charakteru Wyv-
znania rz. - katolickiego
pragnąłby być  usyn>-
wiony w inteligentnej
rodzinie, lub u samct-
nych osób. Oferty pod
„M. M.* do Administra
cji „Dz. WilL* Adres
tamże. gr.

Czas przesadzač
rośliny pokojowe. Zgło-
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe” przyjmu-
je w Adm. „Dzien.Wil* 1
 

PANIENKI, mające ro-
dziców lub posady, dij-
cie  sierocie sukienkę

glądzne na wystawach.

!

—————— małą golówką.

o cały miesiąc wcześniej.

й ku

p—:—m:-:-m' Do pracy ideowej lub
zarobkowej przyjmiemy
osobę nieskazitelną, +

Adres
| podać do Admin. „Dz.
Wil” dla Br. Drwęskiej.

śr.— -2

Młody człowiek poszu-
kuje pracy, pertjera lub
t. p. 2a mieszkenie | ma-
łe wynagrodzenie. Łas-
kawe zgłoszenia čo Adm.
„Dz. Wil." pod „Praca”.

2—gr

Spacer.
Pewien pan spaceruje

po mieście. Przez chwi-
lę ildzie za nim policjant,
który wreszcie do niejo
przystępuje i mówi:

Pan zapłaci karę,
| śdyż pański pies nie ma
kagańca!

Pan  przodowak
wybaczy, ale to wsale
nie jest mój pies.
—Jakto, a prze:'eż

idzie. za panem?
— Pan, panie przodow

niku, też od dłuższego
czasu za mną idzie, a
przecież pan nie jest
mój.

:e8*©886
т

 

NAWKA aa
Informacje: Za-

realizacji genjalnego V. TURZANSKIEGO. Nad program: Komedja dźwiękowa i najnowszy „Fox".

Juž Jutro premjera <MILJON na ULICY».Róży|
najweselsza komedja austrjacka
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Boodłacsacii
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seasacyjny filTLI
io

Niezwykłe zdziwienie

Ostatni z Gołowiewych
didziai biorą najwybitniejsi artyści scen Moskiewskich i Leningradskich.

I) Najnowszy

И) Wobec wielkiego zalnteresowania | na ogólne żądanie pu-

bliczności jeszeze tylko dziś koncertowe arcydzieło p t.:

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

 

аоыаб OTTDIAVINITA
LLDm

nego W.

w-q słynnego utworu M. SAŁTYKOWA - SZCZEDRYNA.

 

r aa T-KKA

9. 12—4.е]. Specjalny Swiąteczny Tani Poranek wstęp od 25 gr. — Dla młodzieży dozwolone.

Tylko dziś. Nieodwcłalnie ostatni dzień. Podwójny program.
T . . S * l 2:6 Dało pięknejOpadla A

własnego szantażu. rodnia arystokra-

m p.t: 99 ajemRlca ypia ni Lenono mordercy w białych rękawiczkach.

« Wielka Księżna
 

 

  
  

1 ogółny zachwyt wywołuje wysoce artystyczna gra mistrza Moskiewskiego Teatru Artystycz-

GARDINA w przebojowem arcydziele „SOWKINO*—Len'ngrad prod. 1934 r.

Рссга!еК o godz. 4, 6, 8 1 10,15.

 

ieksandra ».

Mieszkania
i pokoje

|„ili em mm. —— ins

Do wynajęcia
3 mieszkania 7-mlo po-
kojowe z wszelklemi wy-
godami i -awa 5:clo po-
kojowe. Dowiedzieć się
u dozorcy Miskiewicza 7
lub telefon 15-72 Węcła-
wowlez. 48—|

 

DO WYNAJĘCIA

 

mika Wileńskiego" pod  „Čentrum“. śr.

Bardzo tanio
osoba w średnim wieku,
w niezmiernie trudnych
warunkach materjalnych,
ze sparaližowaneml no-
gam, może udzielać ko-
reretycyj jęz. franeus-
klego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst-
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych

Krakowskasprzedania.
87 m. 2. gr2

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

rzeczna 16 m. 24. gr.--2 DRUKI

mogłaby zająć się kuch-

 

 twa | rekomendacje ul
Lwowska 52—2. grl

|| PRACA | PILNE
ZOK: BILETY 4

Ekonom rolny, uczciwy, penas 08
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łascawe zaolia- BROSZURY

rowanie pracy dla siebie RFISZE
i żony, która również WYKONYWA

mieszkanie na salkach,| klas. Królewska 5—3 Po_| „,
3 Śskoję oe +|rozumieć się od 4 do 7 ak A: DRUKARNIA

wygodami. artaki 19, | po poł. 9'| kach. Świadectwa dobre.

i i zn — Z-k ListopadowyB 12, l IWIERZYŃSKIEGA

; 665——4 Kupno m. 1-a, A. B #2 į Mostowa ul. Br.1.

TIT Sprzedaž į I Tsiefon 11-44,

P i CENY NISKIE
-ch pokoi z kuchnią od|Kompletne urządzenie|Służąca, lat 22, zna się

1-go marca. Zgłoszenia|sklepowe w całości lub |na kuchni, poszukuje н

do Administracji „Dzien-|ezęściowo niedrogo do| pracy. Poslada šwladec-| KAAAAAAAAAAAMAMAAAMAAAA 6646660:
4
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