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Wczoraj Wilno Katolickie u-
roczyście obchodziło Święto Akcji
Katolickiej Dzień Chrystusa
Króla. Uroczystości rozpoczęto
modłami w kościołach, które od-
prawione zostały.o godz. 10 rano.

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO
W KOŚCIELE ŚW, JAKÓBA.
Na parę godzin przed rozpoczę

ciem uroczystego nabożeństwa w
kościele św. Jakóba tłumy wier-
nych zaległy ulice: 3-go Maja, św.
Jakóba i część placu Łukiskiego.

Przed rozpoczęciem nabożeńst
wa przybyli do kościoła J. E. ks.
Arcybiskup - Metropolita w oto-
czeniu duchowieństwa, p. wicewo-

jewoda Jankowski, prezydent mia
sta p. dr. Maleszewski, przedsta”
wiciele Archidiecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej: p. prezes
St. Białas, ks. dyr. Fr. Kaiarski,
przedstawiciele organizacyj społe-
cznych, filantropijnych, zawodo-
wych, ideowych, młodzież, zrzeszo
na w S. M, P. i wiele innych.

Tłumy wiernych zajęły miejsce
przed kościołem i na dziedzińcu
kościelnym.

Wejście do kościoła udekoro-
wane zostało kwiatami i zielenią
oraz przystrojone chorągiewkami
papieskiemi i narodowemi, Rów-
nież na wieży kościelnej zawieszo
no flagi papieskie i narodowe.

Uroczyste nabożeństwo cele-
brował JJ. E. ks. Arcybiskup - Me
tropolita Romuald Jałbrzykowski.
Kazanie okolicznościowe wyśsłosił
ks. prałat Leon Żebrowski.

POCHÓD.
Jeszcze nie przebrzmiało echo

arganów:kościelnych,-a-już-szeregi

organizacyj poczęły tłumnie przy”
bywać pod kościół.

Q godz. 12 kierownictwo pocho
du poczęło ustawiać przybyte or”
ganizacje i szkoły.

Czoio pochodu ustawione zo-
stało u wylotu ul. Montwiłiow”
skiej. Szkoty, organizacje i zwią”
zki zajęły ul, Montwiłiowską od
ul. Mackiewicza do HFańskiej. 1už
za nimi ustawity się cechy rzemie-
sinicze i zawodowe związki chrze-
ścijanskie, korporacje akademickie
dtow. Miodzieży Kolskiej i t. d.
Paratje i stowarzyszenia religijne
zajęty ul. i. Baterji.
rzyszenia religijne zajęły ul. I. Ba-
terji.

Wreszcie o w pół do pierwszej
zagrały taniary, dając znak do po“
chodu. Przy dźwiękach orkiestr,

poszumie sztandarów i transparen
tów pochód ruszył przez ul. Mi-
ckiewicza, kierując się do Sali
Miejskiej.

Czoło pochodu stanowili konni
ułani z taniarami.

Tuż za nimi, poprzedzani przez
orkiestrę wojskową, kroczyii

przedstawiciele Archid. instytutu
Akcji Katolickiej: prezes białas,
ks. dyr. Kafarski, prot. dr. Stełan
Glaser, przedstawiciele władz, sa”
morządu i Komitet Organizacyjny
Swięta Chrystusa-Króla.

Pod sztandarem z barwnemi
opaskami na ramieniu szła mło-
dzież szkolna, zrzeszona w Polsk.

Czerwonym Krzyżu. Następnie po-
suwały się szkoły powszechne
m. Walna, gimnazja żenskie, licea,
żeńskie szkoły zawodowe i or-
kiestra gimnazjum Lelewela, za
którą kroczyły poczty szianda-
rowe gimnazjów mmęsxich, szkoły
zawodowe i seminarja nauczy”

cielskie.
Poprzedzana przez korporacje

akad. przechodziła młodzież aka-
demicka, a tuż za nią organizacje
sportowe z „Sokołem” na czele.

Za „Sokolem“  postępowało
Stow. Młodzieży Polskiej — żeń”
skiej, cechy rzemieślnicze, Cen-
trala Chrzescijańskich Związków

Zawodowych 1 _ poszczególne
związki.

Pochód zamykały paraije i sto-

warzyszenia religijne, jak Stow.
Mężów Katolickich, Matek Chrze-
ścijańskich, misje i t. d. |

Niesiono — jak zdołaliśmy na-
liczyć — 103 sztandary oraz kil-

kanaście chorągwi paraljalnych i

transparentów z hasłami tego-

rocznego święta.
Podczas pochodu orkiestry gra-

ły hymn Akcji Katolickiej „My
chcemy Boga”.

Pochód przeciągnął ulicami: 

Mickiewicza, przez plac św Ma-
gdaleny, Zamkową, Wielką i
Ostrobramską, kierując się do
Sali Miejskiej.

Jaka ilość wiernych brała
udział w pochodzie, trudno nawet
prowizorycznie określić. W każ-
dym bądź razie przekroczyła ona
5000 osób.

Poczty sztandarowe i delegaci
wszelkich stowarzyszeń udali .się
do Sali Miejskiej na akademię.

AKADEMJE.
Jak wielkie było zaintereso-

wanie akademją, świadczą tłumy
wiernych, które zajęły ul. Ostro-
bramską od ui. Piwnej do ul. Het-
mańskiej.

Akademja odbyła się w ślicz-
nie udekorowanej kwiatami i zie-

lenią Sali Miejskiej,
Na scenie, przybranej kwiata-

mi, wśród zieleni ustawiono obraz
Chrystusa, nad którym pod pur-
purowym baldachimem zawieszo*
no koronę.

Akademję zagaił prezes Ko-
mitetu  Organizazyjnego Święta
Chrystusa-Króla, p. prezes Stani-
sław Białas. Przy stole prezydjal-
nym zajęli miejsce: J, E, ks. Arcy-
tiskup-Metropolita R. Jalbrzy-
kowski, J. E. ks. Biskup K. Mi-
chalkiewicz, p. wicewojewoda
Jankowski, prezydent miasta p.
Muleszewski, J. Magnilicenoja
rektor U. 5. B.-p. prot. Opoczyn-
ski, ks. kanonik Cichoński, ks.
jałat Sawicki, prezes Sądu Ape-
iacyjnego 'p. Wyszyński, przed-
slawiciel wojska major Kulczyń”
ski. Na podjum ustawili się przed-
stawiciele /organizacyj filantro-
pi*ych Tawodowych, ideowych,
społecznych, $. M. P. i korporacyj
„kademickich.

Po odegraniu przez orkiestrę
o p. p. Leg. hymnów: papieskiego
i państwowego, p. prot, dr. Stełan
Glaser wygłosił referat p. t.:

„ROLA AKCJI KATOLICKIEJ
W WALCE Z PORNOGRAFJĄ".
W releracie tym prol. Glaser

„wrócił szczególną uwagę na nie-
bezpieczeństwo, jakie grozi ze
strony pornografjij w ostatnich
czasach oraz na konieczność i
sposoby walki z tem złem. I tak
wskazał prot. Glaser na przy”

  

czymwy, dla których Episkopat

uchwalił, by tegoroczne Święto

Akcji Katolickiej — Święto

Chrystusa-Króla — odbyło się pod

hasłem „walki z bezwstydem i

pornograiją“. Zarówno Ojciec św.

Pius XI w swej encyklice „Cari-

tate Christi compulsi', jak i wielu

biskupów w swych listach paster-

skich zwraca uwagę na koniecz*

ność przeciwstawienia się upad-

kowi moralnemu, który obejmuje

wszelkie dziedziny życia ludz*

kiego. Wyuzdanie zmysłowe jest

to najgroźniejsza zaraza moralna,

padająca na dusze ludzkie. Przy”

czyny tego zła szukać należy w

wojnie. 4 jednej strony jest ono

naturainem następstwem destruk-

cyjnego wpływu wojny w dzie-

dzinie moralności: rozluźnienia

spoistości małżeństwa i rodziny,

zepsucia wśród młodzieży, san”

kcjonowania  wyuzdania przez

prawo, wreszcie materjalizmu.

4 drugiej strony jest ono pošre-

dniem następstwem wojny. Zmie*

nione stosunki polityczne gdzie-

niegdzie, powrót do koncepcji

państwa absolutystycznego, po”

czylującego człowieka za środek

dla celów polityki państwa, spra”

wiły, że państwo samo świadomie

popiera pornograiję. w szczegól:

ności w Rosji sowieckiej dzieje się

to z dwóch względów: raz dla-

tego, by tym! sposobem, przez

zniszczenie wszelkich pierwiast-

ków moralnych, a tem samem

pozbawienie człowieka zdolności

rozróżniania złego od dobrego,

uczynić z niego posłuszne narzę”

dzie dla własnych celów Na-

stępnie, užywa się tutaj „Orno“

gralji, jako środka do pozyskania

młodzieży. ^ :

Pornogralja przedstawia szcze”

gólne niebezpieczeńsiwo, ponie”

waż, działając na zmysł seksualny,

pobudza do strasznych ekscesów.

Pozalem działa na obyczaje znie“

prawiająco, znieczula w człowie-

ku zmysł etyczny, zniekształca

opinię, która jest puklerzem idea*

Talefos Redakcji.

łów ogólno - ludzkich, wreszcie
prowadzi do nadużycia zmysłu
seksualnego a przez to rozstraja
nerwy i niszczy organizm.

To też zdając sobie dobrze
sprawę z niebezpieczeństwa por
nografji, państwa zawarły kon-
wencję międzynarodową dla zwal-
czania obiegu i handlu wydaw-
nictwami pornograticznemi, pod-
pisaną w Genewie 12 września

1923. Konwencja ta, do której
przystąpiła też Polska, zobowią-
zała m. i. podpisujące państwa do
przyjęcia w swych ustawodaw-
stwach odnośnych postanowień
karnych przeciwko pornografji.
Stosownie też do tego nowy ko”
deks karny polski, który wszedł
w życie 1 września b. r., zaliczył
handel wydawnictwami  porno*
graficznemi w poczet przestępstw
iuris gentium oraz w art. 214
przewidział karę za rozpowszech-
nianie pism i t. d. o takim cha-
rakterze. Atoli same konwencje

i ustawodawstwa, choćby najlep-
sze, mie stanowią dostatecznej
broni w walce z pornogralją.
Ważne zadanie ma tutaj do speł:
nienia właśnie Akcja Katolicka.
Jej wałka z pornografją winna
być nie tylko negatywną, polega-
jącą na uświadamianiu o szkodli-
wości tego rodzaju działalności,
ale przedewszystkiem pozytywną,
wyrażającą się w szerzeniu pię-
kna, dobra i prawdy we wszelkich
dziedzinach życia ludzkiego. W
szczególności Akcja Katolicka
winna odpowiednio uświadamiać i
wywierać wpływ na rodzinę i
szkołę oraz kształtować w tym

  

  

 

   
    

Wielka manifestacja katolickiego Wilna.
Uroczysty Obchód Święta Chrystusa-Króla.

kierunku opinję społeczną. Prof.
Glaser zakończył słowy: że walka
z bezwstydem w druku i w ilu-
stracji jest walką w obronie ładu
moralnego, który jest podstawą
każdej grupy społecznej, rodziny,
narodu i państwa.

Po referacie p. prof. Glasera
chór „Echo pod batutą p. prot.
Wł _ Kalinowskiego wykonał
„Króluj nam Chryste". P. Wyr-
wicz * Wichrowski  deklamowal
„Królestwo Twoje".

Akademję zakończono hymnem
Akcji Katohckiej „My chcemy
Boga“.

Zainstalowane głośniki radjowe
umożliwiły  rzeszom wiernych,
zebranych przed Salą Miejską,
słuchania przebiegu akademii.

Równocześnie z tą akademją
odbyła się w sali Ogniska Akade-
mickiego pizy ul. Wielkiej 24
akademja dla młodzieży szkół
średnich.  Akademję zorganizo-
wała młodzież akademicka.

Przemówienie wstępne i refe-
rat wygłosił p. Leonard Koro-
wajczyk,

Akademję zakończył  uroz-
maicony dział wokalno-muzyczny.

W. godzinach wieczorowych w
salach parafjalnych przy wszyst-
kich niemal kościołach odbyły się
podobne akademje. Akademie te
organizowały Parafjalne Komitety
Akcji Katolickiej.

Podniosłe chwile, jakie wczo-
raj przeżyło Wilno, « pozostaną
długo w pamięci tych wszystkich,
którzy byli świadkami tej praw-
dziwie wielkiej uroczystości.

Odsłonięcie pomnika Serca Jezusowego
w Poznaniu.

POZNAN (Pat.) W dniu dzi-
siejszym w obecności przedsta-
wicieli duchowieństwa, władz cy-
wilnych i wojskowych nastąpiło
uroczyste odsłonięcie pomnika
Serca Chrystusa, wzniesionego na
placu między Zamkiem a Ūni-
wersytetem na miejscu, na któ-

rem dawniej
smarka.

Wzniesienie pomnika było
spełnieniem ślubu, złożonego przez
pierwszy Zjazd Katolicki w Po-
znaniu, w dowód wdzięczności za
odzyskanie niepodległości.

stał pomnik Bi-

P. ARON MILLER
PROKURATOREM SĄDU NAJWYŻSZEGO.

Jak donosi ”Gaz. Warsz." p
Aron Miller, zięć nadrabina Schor-
ra, autor szeregu głośnych de-
kretów, kagańcowych, jak dekre-
tu prasowego, noweli do dekretu
o ustroju adwokatury i t. p.—z0-
stał mianowany prokuratorem
Sądu Najwyzszego. P. Aron MI-
ler liczy sobie 33 lata i przed
pięciu laty był:jeszcze aplikantem
sądowym. Ten rekordowy awans
w pięć lat z aplikanta na proku-
ratora Sądu Najwyższego, czyli
na stanowisko równe wicemini-
strowi—budzi poważne zastrzeże-
nia. Sąd N:jwyższy, jako sąd ka-
sacyjny, wymaga dużego doświad-
czenia i wielkiej znajomości pra-

ktycznej prawa, której chyba p.
Milier przez pięć lat pracy w są-
downictwie (z czego 3 lata na
stanowisku aplikanta) nie zdołał
nabyć. Do tej pory na stanowi-
ska w Sądzie Najwyższym mlano-
wano wytrawnych sądowników,
obecnie okazuje się, że dla obję-
cia tak poważnej placówki w są-
downictwie wystarcza dwuletnia
samodzielna praca w sądzie. Trzy-
letniej aplikacji nie można prze-
cież uważać za samodzielną pra-
cę sądowniczą.
W kołach sądowników i adwo-

katów nominacja p. M:llera jest
żywo komentowana.

Rozruchy antysemickie we Lwowie.
zydowski „Nasz Przegląd” do-

nosi, że w sobotę we Lwowie
doszło do rozruchów studenckich,
skierowanych przeciwko żydom.

Mianowicie grupy akademików
rozdawały ulotki wzywające do
bojkotu sklepów żydowskich.

Po południu rozeszła się po
mieście pogłoska, iż przez żydów
zostało pobitych kilku akademi-
ków Polaków.

(„Nasz Przegląd” twierdzi, że
pogłoska ta nie odpowiadała
prawdzie).

Wiadomcść ta wywołała na
mieście zrozumiałe oburzenie,
które wylało się następnie w sze-
regu zajść, do których zlikwido-
wania wezwana została policja.

Wieczorem porządek został
przywróccny.

Zdziczenie wsi.

WARSZAWA (Pat.) Dnia 26
b. m. w gminie Kawęczyn, po-
wiatu mieleckiego (Małopolska),
została postrzelona z zasadzki
córka miejscowego wójta Myszki.
Powodem zemsty był przegrany
proces sądowy Łuki НепвгуКа
z wójtem Miehałem © yszką.
Dochodzenia wstępne ustaliły, że
sprawcami dwukrotnego zama-
chu na wójta i postrzelenia jego
córki byli Henryk Łuka i
przyjaciel Jan Jaworowski.

Gdy dnia 29 b. m. oddział po-
licjj z Melca udał się do Kawe
czyna celem ujęcia sprąwców na-
padu, został otoczony przez gro: .
madę młodzieży z sąsiedniej wsi
złożonej z przyjaciół poszukiwa-
nych sprawców napadu. Croma:

jego,

da zaatakowała policję, dająć
przy tem kilka strzałów rewolwe”
rowych.

Pomimo kilkakrotnego wezwa-
nia do rozejścia się i salwy ostrze-
gawczej, banda dalej napierała,
raniąc dwu posterunkowych. Wów-
czas policja użyła broni, skutkiem
czego został zabiły jeden z agre-
sywniejszych napastników, 19-let-
ni Adam Boiowy.

Przybyłe na miejsce zajścia
władze wojewódzkie i prokura-
torskie. W gminie panuje zupełny
spokój. Starsze społeczeństwo nie
przyznaje się do udziału w tej
awanturze.

Pościg za sprawcami napadu
trwa w dalszym ciągu.

a
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WILNO, ZAMKOWA

Bank udziela

oraz

SZ. P. P. CZŁONKÓW |

Chrześcijański

na Antokolu w Wilnie

zmienia lokal.

Czynny | wieczór 5—7

Bank przyjmuje
pożyczek swoim Członkom na
cele produkcyjne.

Członkowie Banku mają zabezpieczoną starość, przez nale-

żenie do ubezpieczenia grupowego w P. K. O, oraz ko-

rzystają Ž Funduszu Zapomogowego w Banku.

Bank gwarantuje:
kapitałami
własnemi do

odpowiedzialnością
swoich Członków do sumy

WKŁADCÓW

Spółdzielczy

r. b. adres Banku:

18. — Telefon 18-81.
rano 3—1

wkłady większe i mniejsze
na wysokie oprocentowanie.

160,000 zł.
2,000,000 zł.

BEANAA S

ROZRUCHY BEZROBOTNYCH W LONDYNIE.
LONDYN, (Pat). Dzisiaj po-

południu odbyły się w Londynie
żapowiedziane manifestacje bez-
robotnych na placu Trafalgar.
Dookoła kolumny Nelsona zebrał
się tłum około 10.000 demon:
strantów.

Z początku podczas wygłasza-
nych przemówień panował po-
rządek i względny spokój. Przy
końcu jednak, gdy tłum zaczął
się rozchodzić, około 1.000 bez-
robotnych przerwało kordon po-
licyjny, oddzielający ulicę White-
hall od demonstrantów na placu
Trafalgar. Policja usiłowała tłum
rozproszyć, operując dwoma gru-

 

pami od ulicy Whitehall i od Łu-
ku „Admiralicji. Rozpoczęła się
zacięta walka tłumuzpolicją De-
monstranci zaatakowali stojące
przed pobliskimi wytwornymi ho:
telami Victoria i Metropol pry-
watne samochody, zdążyli dwa z
nich przewrócić, zaniin przybyła
policja i przywróciła porządek.
Dzmonstranci wybili szyby w ele-
ganckim magazynie krawieckim,
w którym wystawione były męs-
kie ubiory wieczorowe.

Po zwiększeniu pogotowia po:
licyjnego, demonstrantów  roz-
proszono.

a

Projekt wschodniego Locarna.
BERLIN (Pet.) Prasa Huggen-

berbowska nawiązując do ostat-
niej mowy Herriota w sprawie
nowego planu rozbrojenia pisze,
że wśród nowych umów, jakie
mają być zawarte dla wzmoc-
nienia bezpieczeństwa, przewi-
dziany jest nowy traktat po-
między Polską a Niemcami,
oparty na jeszcze szerszych
podstawach, niż umowa lokar-

neńska, mających gwaranto-
wać Polsce jej granice. Żąda-
nie te uważają dzienniki na-

cjonalistyczne za niemożliwe
do przyjęcia dla Niemiec, a na-
wet za „zbrodnię”, gdyż w załą-
czonych do umowy lokarneńskiej
protokółach Niemcy zobowiązały
się już nie podejmować żadnych
prób zmiany swych granic przy
użyciu siły.

Napady hitlerowców,
HAMBURG, (Pat). Przyszło tu

do poważniejszego starcia mię-
dzy Reichsbannerowcami a Hitle-

rowcami. Wwyniku strzelaniny
pewien Reichsbannerowiec został,
zabity na miejscu.

Katastrofa lotnicza.
BERLIN, (Pat) Samolot pocz:

towy „D. 2009”, utrzymujący ko-

munikację na linji Londyn—Ko-
lonja, uległ katastrofie. Samolot
wystartował wczoraj wieczorem z
Londynu z ładunkiem pocztowym.
Ma pokładzie byli tylko pilot i
mechanik. Mniejaięcej w 14 mi-
nut po starcie radjostacja nad-
brzeżna przejęła sygnał 5. О. 5., -
nadesłany z samolotu. Wobec

WZAAORAŁKKE:ZARŃCTORA AZ RR0

Koncert Paderewskiego w Rzymie.
W drugiej połowie listopada

przybywa do Rzymu mistrz Pede-
rewski, gdzie konceitować będzie

na rzecz literatów i dziennikarzy.

Donosząc o tem, prasa włoska

umieszcza entuzjastyczne artyku-

ły o Paderewskim. *

—

Eyzekucje podatkowe
w nocy oraz w dni świąteczne.

Nowoogłoszony dekret o postę-
powan'u egzekucyjnem wprowa-
dza m. in. możność dckonywania
egzekucyj także w porze nocnej
oraz w dni świąteczne, wymaga-
jąc jednak w tych wypadkach
zgody sądu.

Jest to inowacja której niema
bodajże w żadnym innym cywili:
zowanym kraju.

tego, ze aparat znajdować się
musiał nad Kanałem La Manche,
zaalarmowano natychmiast wszyst-
kie nadbrzeżne posterunki ratun-
kowe. Pomimo niezwłocznych po-
szukiwań, przeprowadzonych przez
kursujące na tym szlaku perowce
oraz specjalnie wysłany samolot
ratowniczy, dotychczas nie ma
żadnej pewnej wiadomości o lo-
sie lotników i samolotu.

` - UADB

Nowi postowie.
Na pierwszem posiedzeniu Sej-

mu złoży ślubowanie pięciu no-
wych posłów: trzech z nich wej-
dzie do Sejmu z klubu B. B. na
miejsce p. Jana Piłsudskiego,
Grodzickiego i Wartalskiego, dwaj
inni są komunistami.

Hozopol tglópidWy
rezygnuje z orła państwowego

Dyrekcja Monopolu Tytonio-
wego postanowiła zrezygnować z
używania orła państwowego jako
godła. Wskutek tego mają być
zmienione szyldy na wszystkich
sklepach tytoniowych, a tak sa-
mo projektowana jest zmiana
etykiet na papierosach i opako-
waniach pudełek z papierosami i
paczek z tytoniem. :

1
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- wychowywać.

Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych"
r

Praca kulturalno - oświatowa
członków koła prowincjonalnego.

Nie łudzę się, że temat wyczer-

pię w całości, że określę w sposób

doskonały istotę pracy oświato-

wej, że w tej dziedzinie powiem

ważkie i ostatnie słowo. Nie. Kto
bowiem interesuje się lub będzie

się interesował tą sprawą, przeko-

na się, iż pisali już o tem ludzie do

świadczeni i zasłużeni na polu o-

šwiatowem, a jednak sprawa naj-

odpowiedniejszej metodyki i orga”

nizacji oświaty pozaszkolnej nie

została definitywnie załatwiona.
A czy sprawa szkolnictwa po-

wszechnego jest już uregulowaną?

Czy obecna szkoła wysyła w życie
ludzi, umiejących korzystać z na-

bytych wiadomości? Śmiem twier-
dzić, że nie. Głównem i prawie je-

dynem zadaniem szkoły jest na-

uczenie alfabetu i to alfabetu nie-

tylko w sensie formalnym, ale też
alfabetu etycznego obywatelskie-
go. Błędne jest dążenie do naucze”

nia młodzieży gotowych już for-

mułek, błędne jest wszczepianie w

młode umysły twierdzeń, które po
sprawdzeniu okazują się niepraw-

dziwe. Jeśli chodzi o sprawy spo-

łeczne, to widzimy jeszcze więk-

szy chaos i nieporozumienie w

bardzo wielu innych kwestjach; a

może tu chodzi o złą wolę.
Z kolei jeśli zorjentujemy się,

że w Polsce mamy obecnie prawie

50 proc. analfabetów, to jest ludzi,

którzy nie mają nawet kiepskiego

wyobrażenia o tem, do jakiego sto

pnia są nieświadomi i nieszczęśli-
wi, którzy bardzo łatwo mogą być

wprowadzeni w błąd i otumanieni
przez jednostki nieuczciwe, jeśli

zorjentujemy się, że niema za coi
gdzie tych ludzi uświadamiać i wy

ciągnąć z ciemnoty, to musimy

dojść do wniosku, że praca oświa-

towa ludzi, pracujących z samoza-

parciem się, bezinteresownie i z

poświęceniem, nie może być odkła

dana na czasy późniejsze, musi

być wykonana jak najrychlej i jak-

najlepiej, bowiem niebezpieczeńst-
wo tkwi w zwłoce.

„Zakres prac oświatowych jest

ogromny* — czytamy w artykule
wstępnym pisma „Oświata Pol-
ska”, a „posiadanie własnego pań-
stwa nie zwalnia społeczeństwa od

troski w sprawach wychowania
publicznego”. My mamy prawo za

liczać się do intelegincji a tak sa-

mo, „jak we wszystkich dziedzi-
nach, tak i w dziedzinie oświato-
wej, kierująca rola przypada inte-
ligencji'. „Niema zawodu inteligen
tnego, któryby nie posiadał cen-

nych walorów dla pracy ošwiato-
wej.' „Inteligencja więc zawodo-
wa powinna się znaleźć jak najry-
chlej w całości w szeregach orga”
nizacji oświatowych*”. „Należy też
jak najusilniej walczyć z szerzo-

nym tu i ówdzie poglądem, że pra-
ca oświatowa może się opierać tyl

ko na fachowych działaczach o-
światowych.” Bo, jak powiada
Józef Stemler, „bez amatorów —
niema fachowców.'  „Niewątpli-
wie jest już czas najwyższy, by war

stwa oświecona  jaknajrychlej,
wskazując ludowi wspólne intere-
sy, stanęła do pracy pozytywnej
nad podniesieniem jego kultury go

spodarczej i przygotowaniem go
do życia obywatelskiego". To
bezwątpienia miał na myśli Hoene-
Wroński, mówiąc: Naród trzeba

(Co otrzymamy,
jeśli inteligencja szeroką ławą pój
dzie między lud oświecać go i u-
dzielać mu swej własnej kultury?
Otrzymamy to, że mimo różnych
warstw, które muszą istnieć, by or
ganizm Narodu sprawnie funkcjo-
nował, wszędzie będziemy mieli je
dną kulturę, a to jest warunkiem
istnienia wielkiego i prawdziwego
narodu, co zresztą w dobitnej for-

mie wyraził prof. Bystroń: „Praw-
dziwym narodem jest ten tylko,
który ma jednolitą kulturę we
wszystkich warstwach." Dźwięczą
mi wciąż w uszach słowa wyczyta”
ne w jednem z pism. Autora i cza”
sopisma nie pamiętam. Niech mi
więc wolno je będzie przytoczyć
w całości: „Działanie narodowe
nie jest specjalnością — niczyim
fachem, jest metodą obywatelską
każdej pracy. Wszystko, co życie
nastręcza, podnosić trzeba do zna”
czenia sprawy narodowej! I to nie
dla sportu i nie dla bohaterstwa
jakiegoś — jeno z prostego nało-

$u, że inaczej być nie może, — że

człowiek musi być cały na codzień
i sprawę ogólną za całość organi
czną uważać musi.”

Jeśli postawimy sobie pytanie,
w jaki sposób należały prowadzić
pracę oświatową, czy przez zakła-
danie odpowiednich bibljotek, czy
też za pomocą pogadanek ewentu-

alnie odczytów, to niewątpliwie
trzeba przechylić się na stronę ży:

wego słowa. Aż do znudzenia po
wtarzany frazes o mocy i zwarto-
ści narodu niemieckiego, nie jest
właściwie tylko frazesem.

Praca prowadzona nad rozwo-

jem duchowym częstokroć w je-

„nas Z

dnem pokoleniu nie daje efektow-

nych wyników. Prusy na lat 40

przed Wojną rozpoczęły u siebie

tę pracę i prowadziły ją konsek-

wentnie dwiema drogami: wycho-

wywały przez szkołę i za pomocą

odczytów. Rezultatem tego oka-

zała się żelazna jedność niemiecka

Czy nam taka jedność nie jest po”

trzebna? My teraz, zaraz musimy

obudzić we współcześnie dojrza-

łych generacjach świadomość ich

obowiązków 1 praw w stosunku do

Ojczyzny. Obecnie jeszcze po 14

latach Niepodległości obserwuje”

my bardzo smutny objaw, że dosyć
duża część obywateli uważa, za

stosowne z iego państwa czerpać

tylko korzyści, prawa znać tylko

ze względu na ich obchodzenie.

Tak trwać długo nie może, bo Pań

stwo, miast stać się silnym i trwa-

łym organizmem, staje się gromadą

w każdą stronę ciągnących, co się

da, obywateli. Każda sprawa aktu

alna nabiera o tyle wagi i zrozu-

mienia dla słuchacza, o ile ma on

niejakie pojęcie o historji, o nie-

bezpieczeństwach, grożących jego

krajowi z zewnątrz i od wewnątrz,

o groźnych sąsiadach i naturalnych

sprzymierzeńcach, o granicach i

bogactwach państwa, wreszcie o
tem, kim on jest sam, ze swym ba”
gażem zalet i wad narodowych. I

dopiero wówczas — postulaty e-
konomiczne i klasowe zajmą dla
niego odpowiednie miejsce —
względne do całości interesów
państwa. Innemi słowy chodzi o
nauczenie obywateli alfabetu oby”
watelskiego a potem myślenia i wy
rażania się w tym języku. Spory
co do ważności wychowania du-
chowego, czy też fizycznego, uwa-

żam za nieistotne, zarówno jedno

jak i drugie jest niezbędne potrze-
bne, są to jakgdyby dwie strony
wychowania.

Praca kulturalno - oświatowa

wina być prowadzona na całym te-
renie zarówno w miastach jak i na
wsi w myśl jednych haseł, śdyż ce”

le są jednakowe. Trzeba tylko zdo-
być zaufanie swą bezinteresowno-
ścią i poświęceniem, trzeba by

szczere od nas biło ukochanie Na

rodu. Mówi się ciągle, że w mie-

ście mamy ciągle pod ręką odpo”
wiedni aparat 1 niezbędnych ludzi,
to znaczy inteligencję do odpowie-
dniego pokierowania młodzieżą w
wieku pozaszkolnym. A czy w isto
cie akcji opieki, że się tak wyra”
żę, nad ulicznikiem jest prowadzo-
na w odpowiedni sposób? Piękny
i godny naśladowania przykład da
ło Akad. Koło Łodzian w Wilnie,
zakładając Klub Uliczników, po-
nieważ jednak akcja ta prowadzo-
na jest do pewnego stopnia w spo”
sób dziki i nieskoordynowany z
akcją innych organizacyj, wobec
tego już nasilenie jej w wybitnym
stopniu osłabło?

Wszyscy niemal pochodzimy z
mniejszych miast lub ze wsi, dla-
tego też chciałbym omówić niektó
re metody pracy na terenie wiej-
skim. Wszelka praca nad młodzie
żą winna się zwać lepiej pracą
z młodzieżą. Należy swem postę*
powaniem i odnoszeniem się dać
do zrozumienia tej młodzieży, że
ona sama nad sobą pracuje, a my
tylko służymy jej radą, jako starsi
nieco koledzy. Wielkiem ułatwie-
niem będą dla nas wszelkie organi
zacje, które niewątpliwie przyjmą

otwarlemi ramiony jako
współpracowników; w większości
z nich praca jest bardzo ułatwiona
dzięki zdyscyplinowaniu. Ten cha-
rakter dyscypliny wojskowej, jaki
znajduje się w organizacjach mło-
dzieży, jest nam, jako narodowi,
konieczny. Nie mogąc stale trzy”
mać pod bronią większej liczby
wojska, musimy wszyscy być żoł-
nierzami.na urlopach. Możemy i
"musimy tej młodzieży, dzięki dy-
scyplinie, przywrócić poszanowa-
nie rzetelnego autorytetu, może”
my — i to jest niezwykle łatwo,
wprost bez żadnego przymusu —
tę młodzież wdrożyć do respekto-
wania hierarchji; należy tylko pra-
cować właśnie z młodzieżą.

Miusimy wytęžyč siły, by mło-
dzież wtłoczyć w ramy istnieją
cych już organizacyj oświatowych
i społecznych. Młodzież musimy
organizować na zabawach, wieczo
rnicach, teatrach amatorskich, wy”
cieczkach krajoznawczych, chó-
rach śpiewaczych i t. d. Zabaw
młodzieży lekceważyć nie można.
My, Polacy, charakteryzujemy się
wielką zapalnością, ale brak nam
tego poczucia konieczności pracy
organicznej, pracy od podstaw.
Lubimy zajmować się temi spra-
wami, które dają odgłos natychmia
stowy w społeczeństwie, które, że
się tak wyrażę sprawiają wiele ha"
łasu. Nie brak nam patrjotyzmu,
ale tylko wrazie niebezpieczeńst-
wa, a gdy groza minie, po powro-
cie z wojny wykazujemy skandali-
czną nieumicjętność zbudowania

stanowią koledzy: A. Ważyński,
Młodzieży Wszechpolskiej

DZIENNIK MILENSKI

SŁUŻBA OBCEJ SPRAWIE.
Jest na naszym Uniwersytecie

pewna grupka młodzieży z pod

znaku  komunizującej  dembiń-

szczyzny i Legjonu Młodych, która

postawiła sobie za zadanie stałe i

systematyczne _ bagatelizowanie,

ośmieszanie wszelkich wystąpień,

mających na celu wykazanie nie-

bezpieczeństwa zalewu żydow-

skiego na wyższych uczelniach,

oraz płynących stąd konsekwencji.

Nie otwarcie i odważnie z try”

buny, lecz jak to miało miejsce na
ostatnim wiecu w sprawie opłat,

porykiwaniem i okrzykami z ką

tów sali, deklarują na zebraniach

akademickich swoje  filosemickie

stanowisko.

Światopogląd naszych domo-
rosłych komunistów, jak widzimy,

idzie w parze z taktyką przejętą

od żydów, a nawet i specyficznem

dla żydostwa tchórzostwem.

Służalstwo sprawie żydowskiej

każe owym panom być ślepymi

oraz nieczułymi na zagrożony byt

młodzieży polskiej, na wprost za”

straszające cyfry procentowe, wy”

kazujące liczebność żydów na uni-

wersytetach i dalej w wolnych za-

wodach.

Nie może w żaden sposób po-

jąć mózgownica sanacyjna, że nie

jest pożądanym objawem, a nawet

wprost groźnym dla przyszłości

Narodu Polskiego tego rodzaju

stan, że, mając na obszarze Рай-

stwa Polskiego 10,5 proc. żydów,

na Uniwersytetach procent ich wy

nosi: (1930-31) Un. Warszawski

23,7, Jagielloński 25,9, Jana Kazi-
mierza 31,8, Stefana Batorego 29,7,

że np. na ogólną liczbę lekarzy w

Polsce 8864 żydów jest 3125, czyli

35,2 proc. że np. w Małopolsce i

ziemi Cieszyńskiej na ogólną licz-

bę adwokatów 2650 mamy zaled-
wie od 18 do 20 proc. Polaków.

Gdy sprawę tę na wiecu poru-
szono, padły pod adresem Mło-
dzieży Wszechpolskiej ironiczne
zapytania: „a gdzie wasz demo-
kratyzm”. Trzeba już być nietylko
obojętnym na sprawy polskie, lecz
wogóle mieć przekreślone poczu-
cie sprawiedliwości, by w sprawie
tej odwoływać się do demokra-
tyzmu, równości, Niezrozumiała
jest ta przesada, owe prześciganie

w bezczelności samych żydów.
Wszak nawet żydzi w chwilach
szczerości i gdy są w swoim śro”
nie, przyznają, że „całe zatrzęsie-
nie żydów wszędzie, gdzie tylko

można pracować mózgiem, a nie
fizycznie to nie jest równość. Jest
to przywilej”.

Tak przed paru dniami pisał
żyd Żabotinski, twórca legjonu ży
dowskiego w Palestynie, w pismie
żydowskim „Hajncie“. „Goj ze
swego stanowiska ma słuszność”,
pisze także Żabotinski, tej słusz-
ności nie chce tylko przyznać sa-
nacja akademicka, która z upo”

rem godnym lepszej sprawy wysi-

łek swoich gardeł poświęca na
zaciemnienie tej sprawy.

I jest w tem swego rodzaju sy*
stem i cel, jest chęć wykazania, że
młodzież akademicka przestała
się już interesować sprawą  „nu-
merus clausus“, že to już tylko
„konik żydowski”, na którym je-
dzie endecja, by zdobyć popular”
ność.

Gdy więc na jakimkolwiek ze-
braniu zostanie poruszona sprawa
żydowska, wrzaskiem i histerycz-
nym śmiechem starają się owi bo-
jowcy urabiać edpowiednią opinię,
dezorjentować młodych „kolegów
w innym, fałszywym świetle przed
stawiać ideowe nastawienie ogółu.

Może wreszcie zrozumieją bezo
wocność swego borykania się wo*
bec potęgi miodego ruchu narodo-
wego, który w oparciu o masy i w
dążeniu dla realizowania swych ha
seł nietylko tego rodzaju przeszko
dy potrafi przezwyciężyć.

8 А. Ważyński.

TRUZEMAKNI|UREIETPRAPYNA

Od Redakcji.
Ze względów ой .nas

niezależnych zapowiedzia-

ny cykl artykułów rozpocz-
niemy drukować dopiero
w następnym numerze „Ru-

chu Młodych".

   

  

  
   

 

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Prenume-

ratorom zamiejscowym, którzy

zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy

zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Listopada.

CAMEGPSZEWSEPOZO EISS

czegoś pożytecznego. Wad tych
prawie że pozbyli się już Polacy,
zamieszkający byłą dzielnicę Pru-
ską.

Pracę naszą wśród młodzieży
musimy oprzeć więc na poglębie-
niu polskości i wogóle na tem
wszystkiem, czem naród nasz się
chlubi i szczyci, co nam zjednywa
szacunek u obcych. Osobną stro-
nę ukochania Ojczyzny stanowi
kultywowanie obyczajów regjonal
nych. I tu trzeba uważać, by nie
wpaść w przesadę, by nie powodo-
wać roźdźwięków, miast jedno*
czyć, byśmy precz pędzili od sie-
bie niegodziwców, judzących i
szczujących nas na innych, pocho-
dzących czy to z innej dzielnicy
czy województwa. Regjonalizm, po
siadający w sobie zbyt wiele dą-

żności odśrodkowych, jest zwłasz-
cza niebezpieczny, gdyż może wy-
rodzić się w separatyzm. I tu trze:
ba czuwać i laki regjonalizm trze-
ba zwalczać, zwłaszcza gdy chodzi
o nasze rubieże.

Jeszcze na jedno chciałbym
zwrócić uwagę, na te utrudnienia,
jakie napotykają chętni, gdy chcie
liby zająć się sprawą oświatową
Oświatą pozuszkoiną kieruje Ku-

ratorjum Okręgu Szkolnego, które
do lej pracy powołało nauczyciel:
przyznając im pewne wynagrodze”
nie i wytwarzając w ten sposób mo
nopol, bowiem nauczycieli i wo”
góle oświatowców podzielono na
godnych objęcia tych funkcyj i na
niegodnych. Godni otrzymywali
wynagrodzenie, a niegodnym prze-
szkadzało się, albo wprost uniemo
żliwiało pracę oświatową. Nie
też dziwnego, że wypróbowani i
zdolni działacze oświatowi zaczę”
li się wycofywać z pracy. Dążyło
się — jak powiada Józef Stem-

ler — do zasląpienia pospolitego
ruszenia oświatowego stałą armją
fachowców; pospolite ruszenie wy
cofuje się z pola, a na utrzymanie
armji zawodowej zabrakło środ
ków. Czy jednak obecnie, kiedy
liczba fachowców kurczy się co-
raz bardziej, zabraknie chętnych
do pracy bezinteresownej? Głębo”
ko wierzę, że nie. Tylko ci chę-
tni nie dadzą się zmusić do nau-
czania w sposób nie licujący z go-

dnością człowieka wolnego. Taki-
mi właśnie oświatowcami my być
musimy. Idąc z pełną wiarą w słu-
szność naszych przekonań, nie
przypuszczamy ani na chwilę, że
zwycięstwo będzie nie po naszej

stronie.
Jak zresztą zawsze, tak i w

tym wypadku, my, akademicy,
chcąc zabrać się do pracy oświa*
towej, musimy przedewszystkiem
poznać lokalne warunki naszej pra
cy, niech mi więc będzie wolno
choć pokrótce przedstawić, co po-
winien wiedzieć o swoim powie-
cie, mieście, o swojej gminie, osa-
dzie czy wsi każdy działacz oświa
towy.

1) Należy orjentować się w po-
łożeniu geograficznem jakoteż i
administracyjnem terenu swej pra*
cy.

2) Poznać stan ludności i to nie
tylko obecny, ale i w czasie I spi*
su ludności, lub 20 lat temu. Wie-
dzieć, jak przedstawiają się stosun
ki wyznaniowe bądź narodowościo
we. .

3) Stan szkolnictwa, przyczem
ważniejsze szkoły wydzielić oso*
bno.

: 4) Znač žycie spoleczne i orga-
nizacyjne.

5) Poznać istotę samorządu tery
torjalnego i sprawność jego funk-
cjonowania, jako też kto do nie;
wchodzi.

6) Instytucje rządowe.
7) Przemysł, handel, rzemiosło

i ich znaczenie dla okolicy.
8) Rolnictwo (jaka własność

przeważa). Stan materjalny wsi,
jak wielu jest bezrolnych.

9) Miasta powiatowe w ogól:
nych zarysach, miasteczka szcze”
gółowiej.

10) Środki komunikacyjne.
11) Znajomość prasy, mającej

poczytnośćw danym terenie.
12) Historyczne wiadomości o

danym obszarze.
Kto chce skutecznie pracować

— mówi Zygmunt Podgórski w O-
świacie Polskiej — nie popełniać
omyłek i wydatkować potrzebną
tylko ilość energji, musi znać te-
ren działania wszechstronnie. Mam
nadzieję, że w bieżącym roku aka
demickim zaczniemy się przygoto-
wywać do pracy oświatowej by
jednocześnie nie tracić drogiego
czasu na niepotrzebne poszukiwa-
nie najodpowiedniejszych dróg.
My te drogi teraz, na studjach mu-
simy sobie wytknąć, a poznawszy
równocześnie teren działalności,
staniemy się istotnie dobrymi oby”
"watelami, mając na widoku dobro
nie tylko własne, ale i ogółu!

KarolK.

RUCH MŁODYCH.
N. Siemaszko i K. Hałaburda —Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

(Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Kurs Kandydacki Obozu Wielkiej Polski.
Niniejszym komunikujemy, że

w dniu 6 listopada br. rozpoczyna
się kurs kandydacki O. W. P.
Kurs ten dostępny będzie dla człon
ków Młodzieży Wszechpolskiej i

członków O. W. P. Zapisy przyjmu
je się w Sekretarjacie Młodzieży
Wszechpolskiej, Orzeszkowej 11,
codziennie do soboty 5 listopada,
w godz. od 18 — 19eej.

PROGRAM KURSU.

6 listopada godz. 10 — Nabo-
żeństwo w kościele św. Jerzego.

6 listopada godz. 11 wykład po-
sła dr. T. Bieleckiego p. t. „Stru-
ktura i organizacja O. W. P.

9 listopada godz. 19,15 wykład
red. P. Kownackiego p. t. „Historja
ruchu narodowego ze szczególnem
uwzględnieniem historji O. W. P.

13 listopada godz. 11 wykład
kol, K. Halaburdy p. t. „Ideal Wiel
kiej Polski“.

16 listopada godz. 19,15 wy-
kład kol. K. Kocięckiego p. t. „Sto
sunek O. W. P. do żydów”.

20 listopada godz. 11 — Semi-
narjum z historji ruchu narodowe-
go — prowadzić będzie red. P. Ko-
wnacki.

,23 listopada godz. 19,15 — wy
kład red. St. Kodzia p. t. „O. W.
P. a mniejszości słowiańskie”.

27 listopada godz. 11 — semi-
narjum prowadzić będzie kol. K.
Hałaburda.

30 listopada godz. 19,15 — wy-
kład kol. J. Żuralskiego p. t. „Sto-
sunek O. W. P. do Niemiec i spra-
wa Pomorza”.

4 grudnia godz. 11 — wykład
kol. J. Dudy p. t. „Znaczenie dy-
scypliny i hierarchji w žyciu spo-
lecznem".

7 grudnia godz. 19,15 odbędzie
się egzamin.

11 grudnia uroczystość wręcze

nia odznak O. W. P. nowoprzyję*
tym członkom.

Celem lepszego wykorzystania
wykładów, poleca się, przybywa”
jącym na Kurs, zaopatrzyć się w
bruljony i ołówki.

Jednocześnie podajemy wykaz
obowiązującej dla wszystkich kan
dydatów lektury:

Zyg. Balicki —4 „Egoizm naro-
dowy wobec etyki".

R. Dmowski — „Myśli nowo-
czesnego Polaka*, „Polityka Pol-
ska i odbudowanie Państwa",
„Świat powojenny i Polska“.

R. Rybarski — „Nauka o pod-
miocie gospodarstwa społecznego”
„Przyszłość gospodarcza świata”.

H. Rolicki — „Zmierzch Izra-
ela".

J. Giertych — „Polityka kre-
sowa”, oraz publikacje programo-
we O. W.P.

* Jako lektura zalecana: K. Gide
„Zasady ekonomii społeczne!”.

Jednocześnie nadmieniamy, że
ci, którzy nie przeszli kursu kan-
dydackiego, nie będą mogli zostać
członkami O. W. P. Następny
Kurs Kandydacki odbędzie się w
pierwszych dniach stycznia 1933 r.

(—) WŁ Drozdowski.
Kier. grupy Akadem, O, W.P.

(7) K. Kocięcki
zast. kierownika Kursu

Kandydackiego.

REGULAMIN KURSU KANDYDACKIEGO 0. W. P.

$ 1. Kurs Kandydacki jest in-
stytucją przygotowującą nowe za-
stępy obywateli, świadomych
swych zadań i celów w życiu spo*
lecznem i politycznem, do zorga-
nizowania Narodu i uczynienia Go
Wielkim i Potęžnym.

$ 2. Przygotowanie osiąga się
drogą poznania istoty ruchu naro-
dowego, jego historji i obecneśo
programu i prób rozwiązania ży”
wotnych kwestji. Poznanie to uzy-
skujemy w następujący sposób:

a) wysłuchiwaniem referatów;
„ b) zabieraniem głosu. w dysku:

sji; i ло
c) czytaniem odpowiedniej li-

teratury.
$ 3. Kurs Kandydacki trwa w

ciągu 5 tygodni i w tym czasie wy”
głaszane są referaty i prowadzone
seminarja.

$ 4. Uczestnicy Kursu Kandy-
dackiego, pragnący uzyskać prawa
otęsbix O. W. P. obowiązani są
GH

a) karnego podporządkowania
się Władzom Kursu;

b) obecności na referatach i se-
minarjach;

c) przeczytania wskazanej lite-
ratury;

d) zdania egzaminu po skończo
nym Kursie.

$ 5. Do egzaminu dopuszczeni
są Kandydaci, którzy odpowiada”
ją p.p.: a, b. i c $ 4, oraz posiada*
ją wybitne wartości moralne.

$ 6, Władze Kursu Kandyda:
ckiego składają się z: -

a) kierownika,
b) zastępcy kierownika i
c) sekretarza.
Uwaga: wszyscy mianowani są

przez Władze Dzielnicowe na o
kres kadencji Kursu.

$ 7, Do kompetencji Władz Kur
su Kandydackiego należy:

a) sporządzenie imiennej listy
kandydackiej,

b) zawiadamianie kandydatów
o terminie i miejscu referatów
względnie seminarjów;

c) przestrzeganie karności na
Kursie;

d) sprawozdanie obecności na
wyznaczonych zbiórkach.

Uwaga: nieobecność na czte*
rech zbiórkach wyklucza z uczest
nictwa.

e) wydawanie opinji o kandy-
datach.

$ 8. Wladze Kursu mogą skre-
ślić kandydata z listy uczestników
wrazie:

a) nieusprawiedliwionej nieobe
cności na zbiórce;

: b) niestosownego zachowania

się;
c) ujemnego wpływu na oto-

czenie.
Regulamin niniejszy wchodzi

w życie z dniem 6 listopada.
(—) Karol Kocięcki.
Zastępca Kierownika

Kursu.

 

Kronika wileńska.
Akademickie Koło Ostrowiaków.

Koło powstało z inicjatywy star
szych studentów, pochodzących z
Ostrowca Kieleckiego. Organiza-
cyjne zebrania odbywały się jesie-
nią 1931 r. i wtedy wyłoniono pro”
wizoryczny Zarząd, który miał pro
wadzić pertraktacje z Kołem War
szawskim co do uzyskania fundu-
szów. Obecnie Koło istnieje jako
autonomiczny oddział Koła War-
szawskiego, grupując wszystkich,
pochodzących z Ostrowca Kielec-
kiego i okolicznych powiatów li-
cząc obecnie 22członków. W statu
cie wytknięto sobie jako główne
cele samopomoc koleżeńską i na”
ukową, pracę kulturalno - oświato

wą i krzewienie umiłowania przy”
rody. Wiszystkie zamierzenia do-
tychczas realizowane były z całym
zapałem. Zebrań urządzono czte-
ry; trzy wycieczki, herbatkę towa”
1zyską, wygłoszono jeden referat.
W dniach 21 — 26 października
gościła wycieczka z Ostrowca,
którą Koło przyjmowało skrom-

nym poczęstunkiem w lokalu Ak.
Tow. Farm. „Lechja”.  Pozatem
szereg członków Zarząd skierował
do pracy przy X. Tyg. Akad.

Prezesem jest obecnie kol. Jó-
zef Duda. V. prezesem kol. Kazi-
mierz Witkowski. Infirmacje udzie
la kol. J, Duda w pokoju referenta
Mensy, Bakszta 15.

Zwyczajne walne zebranie od-
będzie się w pierwszych dniach li
stopada br.

CZEMU NIE JESTES
© JESZCE CZŁONKIEM

- OBOZU” WIELKIEJ POLSKI.

 

Nowe czasopisma. |
„Włóczęga”,

Ukazał się nr. 2 „Włóczęgi”,
miesięcznika Klubu Włóczęgów
senjorów w Wilnie.

Jest to pierwszy samodzielny
numer tego czasopisma (nr. 1 wy”
dany był jako dodatek do „Kur”
jera Wileńskiego').

Obecny numer „Wśóczęgi” stoi
pod względem treściowym па ро-
ziomie znacznie wyższym od po”
przedniego, widać pewną konsoli-
dację materjału, stanowiącego zwa
rtą całość.

Oczywiście, niektóre artykuły
różnią się ze sobą w poglądach, je”
dnakże różnice te nie są zasadni-
cze. Kierunek ideowy pisma jest
zupełnie wyraźny i idzie po linji
regjonalno - wielkolitewskiej. Nie
zgadzając z tym kierunkiem, przy-
znajemy jednak redakcji „Włóczę*
gi“, że forma ujęcia tematu jest zu
pełnie kulturalna, dodatnio odbija-
jąc od innych sanacyjnych publika-
cyj. Bogaty dział kroniki porusza
w sposób żywy i częstokroć zupe”
łnie słuszny szereg tutejszych bolą
czek. Forma graficzna stoi na do-
syć wysokim poziomie, dzięki efe-
ktownej okładce p. J. Kruszyńskie
go.

„Razem“

P. P. Kapała i Ryńca, komuni-
zujący „państwowcy” z pod znaku
„Pionów'', postanowili razem wy”
dać czasopismo p. t. „Razem”.
Tym razem nie udało się; Starost-
wo Grodzkie cały nakład skonfi-
skowało, podobno razem ze zło*
tym egzemplarzem.

No, no widocznie „państwo*
wość”' razem z komunizmem nie
mogą się pogodzić, nawet w „Ra
zem”,
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Jesień w sporcie wileńskim

jest bardzo niebezpiecznym okre-

sem rozwoju, gdyż lato w Wilnie

kończy się daleko wcześniej, niż

w innych większych miastach

Polski, a nadchodzące tygodnie

padających deszczów zmuszają

sportowców do przerwania roz“

1 poczętej latem pracy.
Ciągnące się długo tygodnie

nudnej jesieni są okresem „ra-
chunku sumienia" okręgowych
związków sportowych, klubówi
zawodników.

Jesienią bierzemy ołówek do
ręki i zaczynamy podsumowywać

wszystkie wypadki sportowe. Pa-
mięć nasuwa nam szereg nazwisk,
które zasłużyły wynikami na wy”
różnienie.  Sporządzamy bilans
sportu, robimy sprawozdanie i je-
Sienią właśnie przy robieniu sta*
tystyki rekordów zaczynają nas
zastanawiać istotne przyczyny
rozwoju sportu, względnie jego
żaniku.

Bilans sportowy może nam
powiedzieć bardzo wiele i dlatego
też właśnie każdej jesieni władze
poszczególnych gałęzi sportowych
czynią dokładne sprawozdania,
y znaleźć możność dalszego roz-

woju, by dowiedzieć się, jak w
przyszłości należy zabezpieczyć
Się przed szeregiem zbytecznych
przeszkód i przykrych w skutkach
niepowodzeń.
W płynącem życiu sportowem

musi być koniecznie jakiś zgóry
określony czas, w którym zakoń”
Czy się jeden, a rozpocznie się no”

wy okres pracy.
Przejściowym momentem jest

właśnie jesień. W listopadzie po-
swięcamy dużo czasu pracy orga-
nizacyjnej, bo w tym miesiącu nie
Mamy żadnego sezonu. Życie na
oiskach ustało zupełnie, a nie

rozpoczął się jeszcze sezon zimo-
wy.

W, październiku życie nasze
płynie jakgdyby wolniej, leniwiej.

ort przeistacza swój charakter,
A sportowcy ż niecierpliwością
oczekują spadnięcia śniegu, by z
radością powitać zimę.
W przejściowym tym okresie,

Śdy związki okręgowe są zajęte
Dracą organizacyjną, postanowi-

lismy jednak wprowadzić do życia
Sportu wileńskiego nowy czynnik,
Jest nim nasz doroczny plebiscyt

SPortowy, który zorganizowany w
roku ubiegłym dał wspaniały re-
zultat propagandowy.

Plebiscyt „Dziennika Wileń-
skiego'* o miano dziesięciu naj:
epszych sportowców Wilna jest
doskonałą imprezą sportową, któ-

та wzbudza swoim przebiegiem

Zainteresowanie nietylko wśród
Samych sportowców, ale i wśród
starszego społeczeństwa.
W danej chwili nie chodzi jed-

lak nam o podkreślenie znaczenia
onkursu sportowego, ale chcemy

Zwrócić uwagę na miniony sezon,
chcemy przypomnieć szerszemu

Ogółowi czytelników, że tak jak w
toku ubiegłym, tak też i w tym
toku odbędzie się taki konkurs o
miano najlepszych sportowców.

Pisząc zatem artykuł o minio-
Nym sezonie sportów letnich,
chcielibyśmy zaznaczyć, że może
%n być bardzo pomocniczy,w łat:
Wiejszem orjentowaniu się w sze-
tegu cisnących się nazwisk.
Ma się rozumieć, nie znajdzie

Czytelnik w tym artykule podykto
Wanych nazwisk akurat tych, któ-

zy mają figurować na liście wy*

łóżnionych, bo niesposób przewi-
Zieć dzisiaj, kto faktycznie ma

lajwięcej szans i komu przypadną
laurowe wieńce sławy.

Zwłaszcza, że artykuł niniejszy
obejmować będzie tylko sporty
etnie, „

Zacznijmy więc od piłkarzy,
którzy dzielnie walczyli o wejście
do Ligi. Niestety do Ligi nie we-
szliśmy, ale w tym roku zrobiliśmy
Tzeczywiście bardz wiele. Przynaj-
mniej walczyliśmy jak równi z
Tównymi inie zaznaczyła się w
tym roku kompromitująca różnica
poziomów sportowych. Drużyna 1
P. p. leg. w dwóch ostatnich me-
Czach, prócz wykazania szeregu
raków technicznych, wykazała

znaczną poprawę.
W piłce nożnej Wilno powinno

Wybić się koniecznie i nie ulega

 

 

wątpliwości, że Liga jest tylko
westją czasu. A
Przypominając sobie imienny

Skład mistrzowskiej drużyny 1 p.
P. leg, musimy zaznaczyć, że w
Innych klubach również sąutalen-

towani gracze, co jest nadzwyczaj
Domyślnym objawem, dającym

$warancję stałego postępu. Czyn-

Nik ten jest bardzo ważny, śdyż
źdobycie mistrzostwa Wilna nie
Stanowi rzeczy łatwej. Ma się ro-
Żumieć w ostatnich tygodniach
Uwaga nasza skierowana była

wyłącznie na zespół 1 p. p. leg., a
Przez to samo zaniedbani zostali

ihnj gracze.
Pisząc o poziomie piłkarstwa

Wileńskiego, trzeba zaznaczyć, że
uże usługi dał nam w tym roku
тепег Spojda. To też na przyszły
Tok spodziewać się należy, że

Wiosną również odwiedzi Wilno

 
    

             

trener P. Z. P. N.
Drugą poważną gałęzią sportu

jest lekkoatletyka, która jest już
sportem jednostek. Wyrabia ona
indywidualizm. Dając nam kon-
kretne cyfry, wyniki, rekordy,
nazwiska.

Miniony sezon przeszedł nad-
zwyczaj blado, ale mimo braku
poważnych zawodów reprezentan-
ci nasi osiągnęli szereg. wspania-
łych wyników.

Wystarczy yowiedzieć, iż as
lekkotletyki wileńskiej, Jan Wie-
czorek, uzyskał wspaniały wynik
w pięcioboju, który jest nowym re-
kordem Polski. Wieczorek więc
jest pierwszym wilnianinem, któ-
ry zdobył rekord, którego nazwi-
sko figuruje oficjalnie na tablicach
rekordów. Ponadto starszy sier-

Wspaniłe wyniki Walesiewiczówny
we Lwowie.

W kolebce lekkoatletyki pol-
skiej we Lwowie odbyły się wczo-
raj ostatnie, już zapewne starty
naszych lekkoatletów.

Do Lwowa wybrali się na go-
ścinne występy olimpijczycy, a
więc Kusociński, Walasiewiczów-
na i Pławczyk.

Mimo złej pogody uzyskano
szereg niezłych wyników, a na
specjalną uwagę zasługuje nowy
rekord Polski w biegu 80 mtr.,
uzyskany przez Walasiewiczównę
— 10,3 sek.

Ponadto Walasiewiczówna w
skoku wdal miała 5 mtr. 33 cm,
w dysku 33 mtr. 22 cm., a w biegu
na 800 mtr, walcząc przeciwko
sztafecie lwowskich pań, uzyskała
czas 2 min. 24,4 sek.

Kusociński startował na 2 klm., *
dając 40 mtr. wyrównania Sawa-
rynowi. Zwyciężył Kusociński w
czasie 6 min. 15 sek.
W innych konkurencjach wy-

niki były następujące:
Skok wdal: 1) Rusek (Pogoń)

6 mtr. 40 cm., 2) Pławczyk (AZS.)
6 mtr. 19 cm.

Oszczep: 1) Lokajski (Warsza*
wianka) 57 mtr. 36 cm., 2) Pław-
czyk 52 mtr. 5 cm.

Skok o tyczce: 1) Kluk (Sokół)
3 mtr. 60 cm.

110 mtr. przez płotki: 1) Rusek
(Pogoń) 15,8 sek.

Zawody zgromadziły parę ty
sięcy widzów.

Piłkarska reprezentacja Polski
rozegrała wczoraj drugi mecz we
Włoszech.

Po przegranem spotkaniu 3:0 w
Neapolu, Polacy udali się do Ge-
nui i tu, walcząc z reprezentacją
Włoch północnych, przegrali 5:1.

Przegrana ta jest nieoczekiwa-
na, gdyż po meczu w Neapolu
spodziewano się sukcesu w Ge-
nui, mając jakoby słabszego prze-
ciwnika.

P. A. T. podaje, że do przerwy
prowadzili Włosi 3:0. Jedyną

 

DZIENNIK WILEŃSKI

NA PRZEŁOMIE SEZONU.
Przed plebiscytem sportowym.

żant 3 B. Saperów osiągnął szereg
doskonałych wyników, jak w sko”
ku wdal, w biegu na 110 mtr. przez
płotki i w rzucie dyskiem. Najlep-
szą nagrodą dla Wieczorka było
wyznaczenie do reprezentacji Pol-
ski na mecze międzypaństwowe z
Czechami, Austrją i Węgrami.

Sidorowicz w dalszym ciągu
był najlepszym biegaczem Wilna.
Wiosną jeździł on do Antwerpii, a
na bieżniach wileńskich jeszcze
nie doczekał się godnego sobie
konkurenta.

Na mistrzostwach Polski Wa-
cek był w słabej formie. Jesienią
czuł się już lepiej i na zawodach
kolejowych w Warszawie zwycię
żył swoich przeciwników bez wiel
kiego trudu.

Prócz tych dwóch asów mamy

Zapewnia

Dnia 1

rowych.

Ul. Ad. Mickiewicza Ne 11.

jeszcze szereg zawodników, któ-
rzy względnie albo doskonale za-
powiadają się, albo kończą już nie-
stety swoją ongiś doskonałą karje-
rę przez nieliczne starty. Wystar-
czy wymienić takich, jak: Gniech,
Nawojczyk, a obok nich Kowal-
skiego, Krauzego, Fedoraka, +Za-
jewskiego, Żylewicza i wielu wie-
lu innych,

Zupełnie śmiało powiedzieć za-
tem możemy, że, mimo braku po-
ważnych imprez, lekkoatletyka
wileńska zdobyła dużo nowych
zwolenników. Najlepszym tego do-
wodem były zawody młodzieży
szkolnej, oraz te, w których solo
biegał Sidorowich i walkowerem
zwyciężał Wieczorek, a mimo tego
na ławkach stadjonu gromadziło
się sporo widzów.

„АИЫ

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
MIASTA WILNA

Przyjmuje wkłady w złotych w złocie, dolarach i złotych obiegowych.

Załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące.

Za wkłady i ich oprocentowanie reczy miasto
Wilno całym swoim majątkiem.

wkładcom tajemnicę wkładów,
wycofania wkładów na każde żądanie bez ograniczenia sumy,

solidne oprocentowanie.

Suma wkładów w dn. 25 października 1932 r. wynosiła

Zł. 4,762,016,81.
kwietnia i 1 października każdego roku Kasa rozlosowuje

wśród wkładców, posiadających na książeczce oszczędnośc. sumę 100 zł.

20 premij po 500 złotych każda
na łączną sumę 10,000 zł. rocznie.

Dla dogodności wkładców Kasa czynna również w godzinach wieczo-

Telefony: 17-73, 15-70, 15-71.

Władze lekkotletyczne powin-
ny koniecznie postarać się o nieco
bogatszy kalendarzyk na sezon
1933 roku.

Zapewne z racji otwarcia bo-
iska 1 p. p. leg. będziemy mieli
wielkie zawody, może nawet mię-
dzynarodowe,

Z kolei wypada nam omówić
sporty wodne.

W. wioślarce uczyniliśmy wiel-
ki krak pod względem
cyjnym, ale nie wyzbyliśmy się
jeszcze przesądów  wioślarskich i
w niektórych klubach tkwią je-
szcze zacofane poglądy na system
treningu. Z każdym sezonem dzie-
je się wszakże lepiej. Regaty w
"Trokach będą zawsze cieszyć się
dużem powodzeniem i wprzy”
szłości zgromadzą się zapewne
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Prosimy o Zzwrėt nagród,Polka 5:1.

bramkę honorową strzelił Kossok.
Gra była bardzo ostra.

Tyle tylko słów P. A. T. Od
siebie zaś dodać musimy, że w pił-
karstwie powtórzyła się ta sama
historja co w lekkiejatletyce, że
po piątkowym nadzwyczaj ostrym

zrozumiała, że siły ich nie mogły
wytrzymać. Rezultatem tego są
dwie bolesne porażki.

Eksperymentów takich powta*
rzać nie warto!

ZYGZAKI
Zawiązała się w Wilnie nowa

organizacja sportowa pod nazwą
„Tow. Sportowe Prawników w
Wilnie”. Nowy ten klub w szere-
gach swoich gromadzi członków o
prawniczem wykształceniu, a więc
należą do niego pp. sędziowie, pro-
kuratorzy, adwokaci. Celem klubu
jest popieranie i uprawianie spor-
tu, jak również życie towarzyskie.
Zarząd klubu stanowią: sędzia Ma
tusewicz prezes, sędzia Narębski
sekretarz, sędzia Szulc skarbnik,
ponadto wybrano członków komi-
sji gospodarczej: adwokat Mucha-
nowa, adwokat Sztukowska, pro-
kurator Dowbór, adwokat Jan-
kowski, adwokat Wiścicki, radca
Žwierko i prokurator Komar.

Został już ułożony kalendarzyk
imprez narciarskich na sezon 1933
roku. Kalendarzyk wygląda nastę-
pująco: 6.1 otwarcie sezonu, 11.1
zawody na odznakę, 18.I zawody
na prowincji, 1.II dzień sztafet, 8.II
zawody na odznakę, 22.II mistrzo-
stwa Wilna, 1.III zawody z prze-
szkodami, 7.111 zawody dla dzieci.

Wojtkiewicz Leon został przy-_
jęty do C. I W. F. w Warszawie
na pierwszy rok studjów.

W; ubiegłym tygodniu zostały
obrane nowe władze Wil, Okr.
Zw. Tenisowego. Prezesem został
sędzia Tarasiewicz, sekretarzem
Coch, skarbnikiem Kridel, wice-
prezesem kap. Karolczyk, ref.
prasowym Żamejć i kap. sporto-
wym Grabowiecki.
Sucha zaprawa narciarska, pro”

wadzona w sali Ogniska, cieszy się
dużem powodzeniem. Na treningi
chodzi przeszło 30 narciarzy.

W, lokalu A. Z. S. ma powstać
treningowy basen wioślarski. Ва-
sen ma powstać w sklepieniach
$machu uniwersyteckiego, obok
sali gimnastycznej.

Polski Związek Narciarski
przyrzekł działaczom wileńskim
dopomódz przy zorganizowaniu
wielkich międzynarodowych  za-
wodów narciarskich w Wilnie z

udziałem Łotwy, Litwy i Estonii.
Hokeiści wileńscy mają wielki

projekty na zbliżający się sezon.
Profesor Weyssenhoff ma zamiar
nawiązać stosunki z Łotwą, a po-
nadto Wilnianie wybierają się do
Zakopanego i Krynicy.

Dwa dni bawił w Wilnie w
ubiegłym tygodniu prezes P. Z. N.
dyr. Bobkowski, interwenjował on
w sprawie skoczni Antokolskiej u
p. Wojewody, który przyrzekł ze
swej strony poparcie.

Pierwszy mecz finałowy o wej-
ście do Ligi rozegrany zostanie 6
listopada w Poznaniu, a następnej
niedzieli rewanż w Poznaniu.

Doskonały pływak polski Kar-
liczek startować będzie 12 i 13 li-
stopada w Berlinie.
W pierwszych dniach grudnia

w Londynie odbędzie się mecz pił-
karski między Austrją a Anglją.
Fanatycy piłkarstwa wiedeńskie-
$o wybierają się pieszo z Wiednia
do Londynu.

Niemcy posiadają 15 miljonów
rowerzystów. Polska ma tylko
380 tysięcy.

W, międzypaństwowym meczu
piłkarskim Walja pokonała Szko-
cję 5:2.

W Berlinie czynione są już przy
gotowania organizacyjne przed
XI Igrzyskami Olimpijskiemi. Pre-
zydent Berlina mianował specjal-
nego komisarza do spraw olimpij-
skich.

  
  

DOWIEDZIONO:
KAWA, "iersz, jie
„BRAZYLJA“ warszawa
mieszanki od 7 zł. za Kg.

stale świeża

Wyłączna sprzedaż
1/4. St. BANEL ;s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 4-49

 

      

      

 

Rozpoczynamy przygotowania
techniczne przed dorocznym ple-
biscytem „Dziennika Wileńskie-
go' o miano najlepszych sportow*
ców Wilna.

Ogół społeczeństwa wileńskie*
go miał możność w roku ubiegłym
dokładnie zapoznać się z syste-
mem głosowania, to też w tym ro-
ku zadanie mamy znacznie upro-
szczone i będziemy mogli po za”
łatwieniu niezbędnych czynności
technicznych przystąpić do głoso*
wania.

Plebiscyt trwać będzie 10 dni.
Kupony drukowane będą w „Dz.
Wil", a urny wyborcze mieścić
się będą w sklepach sportowych.

Tak samo, jak w roku ubie-
głym, prócz nagród przechodnich
i na własność dla najlepszych spor
towców, będą również nagrody dla
głosujących.

Termin rozpoczęcia plebiscytu
podamy niebawem, Zapewne gło”
sowanie rozpocznie się w końcu
listopada.

Dziś zatem, rozpoczynając
przygotowania do plebiscytu, pro-
simy wszystkich posiadaczy na-
gród przechodnich konkursu spor-
towego „Dziennika Wileńskiego"
o łaskawy zwrot ich.

Nagrody przechodnie zwróco-
ne być winny do 5 listopada. Zwra
cać nagrody należy do Redakcji
„Dz. WilL'** Mostowa 1.

Zanim jednak poszczególne
nagrody zostaną zwrócone, musi
na nich posiadacz wyryć swoje
nazwisko.
Regulaminy poszczególnych na*

gród przechodnich ogłaszaliśmy
rok temu, ale w tym roku przypo”
mnimy je również.

Prosimy więc raz jeszcze o o
desłanie magród przechodnich
przed 5 listopada do naszej re-
dakcji.

EMSСНСЕЛОНЕ:
POLSKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY

ELEKTROFOŃ
Inž. S. KUBILUS

Nowoczesna stacja ładowania
akumulatorów (dostawa bezpłatna)

Instalacje siły, światła, radja.
Wykonanie pierwszorzędne.

Wilno, Poznańska 2, róg Wileńskiej
tel. 14 20.

Przyst. aut. l. Nr 2, M. Pot ulanka—
Poznańska. o

Wczorajszy dzień w sporcie wileńskim.
Uwaga społeczeństwa sporto-

wego w dniu wczorajszym skiero-
wana była w stronę sportu pił-
karskiego.

Duże zainteresowanie wzbu-
dził drugi mecz piłkarzy polskich
we Włoszech, a tem większe, że
akurat wczoraj nastąpiła przerwa
w rozgrywkach o wejście do Ligi.

Mimo chłodu i deszczów na
wszystkich jednak boiskach Pol-
ski prócz Wilna odbyły się impre-
zy sportowe o charakterze lokal-
nym.

W, Wilnie nie mieliśmy nic
specjalnego, a jednak władze orga
nizacyjne mogłyby coś niecoś
zorganizować i u nas, W pierw-
szym rzędzie należało zorganizo-
wać turniej gier sportowych,
względnie wykorzystać stosunko-
wo ciepłą pogodę i przeprowa”
dzić jeszcze raz bieg naprzełaj,
w którym prócz lekkoatletów
wzięliby udział również i nar-
ciarze.

Tymczasem mieliśmy jeden sła-
biutki meczyk piłkarski o małej
wartości sportowej. Na boisku
przy ul. Wiwulskiego Makabi w
osłabionym składzie wygrała z:
Drukarzem 3:2. Wynik ten dla:
Drukarza jest zaszczytny i dru-

žyna ta, dużo wkładając do gry
werwy i temperamentu, zdobywa
coraz więcej zwolenników.

Ponadto na Piórmoncie w dal-
szym ciągu przeprowadzano próby
sprawności na P. O. S., a w Za”
krecie odbył się treninś narciarzy
Ogniska.

Spodziewać się należy, że już
-w następną niedzielę rozpocznie
się nareszcie opóźniony sezon w
salach gimnastycznych. Powinni
dać znać o sobie bokserzy, którzy
5 listopada wyjeżdżają do Grodna,
a potem czeka ich „pierwszy
krok bokserski” i kilku z nich
"może trafi do reprezentacji Polski
na mecz 4 grudnia z Łotwą, który
odbędzie się w Wilnie.

I NTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFONNr.1244.

PRZYJMUJE DO OPRAWY
'RÓŻNE KSIĄŻKI,!INNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskie
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nietylko najlepsze osady Polski,
ale i zagraniczne. Przyszłość więc
jest przed nami.

Poważnym znaczeniem w wio:
ślarce jest zrozumienie potrzeby
stworzenia zimowego basenu tre-
ningowego, który da możność

. wioślarzom przez okrągły rok pro-
wadzić systematycznie treningi.

Najlepszym klubem okazał się
P. K. S., który po regatach wileń-
skich odniósł dwa wspaniałe
sukcesy w Krakowie.

Minusem sportu wioślarskiego
jest stanowczo zbyt wielka ilość
klubów, które nie mogą racjonal-
nie rozwijać się nie mając środków
potemu,

Indywidualnie w  wioślarce
trudno jest kogoś wyróżniać, ale
jeżeli już bardzo chcemy to uczy-
nić, to należy w dalszym ciągu
podkreślić wielkie zdolności Wit-
kowskiego, który, jak już kilka lat
temu pisaliśmy, może więcej zdzia
łać przez dobranie odpowiednich
sobie partnerów na długie wiosła,
niż na skifie, na którym wielkich
sukcesów nigdy nie odniesie.

Kontrastem wioślarstwa jest
pływactwo. Ta gałąź sportu za-
marła u nas zupełnie. Nie należy
się łudzić, a wręcz przeciwnie,
trzeba prawdzie zajrzeć w oczy i
przyznać się, że w tym sezonie
sport pływacki nie istniał u nas
wcale. Mylną mamy taktykę i nie
rozumiemy wymagań życia spor”
towego. Ma się rozumieć, uspra-
wiedliwieniem jest brak basenu,
ale przecież jak się okazało i na
Wilji można dużo ciekawych zor-
$anizować imprez, a tu przez całe
lato odbyły się tylko jedne zawody
w basenie i jedne długodystanso-
we.

Przyczyna leży w Okr. Zw. Р.,
który choruje na lenistwo i na
brak inicjatywy. Póki będzie trwać
taki stan, pływactwo wileńskie nie
obudzi się ze śpiączki.

To samo powiedzieć można o
naszych tenisistach, którzy tak
samo jak pływacy nie zorganizo*
wali nawet swych mistrzostw, ale
tenisiści grzeszą podwójnie, bo
mają idealne warunki.

Trzeba zaznaczyć, że tak jak
w pływaniu, tak i w tenisie mamy
wiele amatorów, trzeba więc tylko
umieć masy te odpowiednio zain-
teresować, a w przyszłości będzie-
my mieli doskonałych zawodni-
ków.

W tenisie w dalszym ciągu naj-
iepszym tenisistą okazał się Gra-
bowiecki, którego nikt z wileń-
skich graczy jeszcze nie pokonał.
Obok Grabowieckiego postawić
należy  Turczyńskiego, Kewesa,
kap. Karolczyka, prof. Weyssen-
hoffa.

Gry sportowe należą do prze-
szłości. Znów winę ponoszą kluby
i okręgowe związki sportowe, któ-
re zaprzepaściły zupełnie pracę
poprzednich zarządów i zerwały z
organizowaniem turniejów. Jedy-
nie gry są uprawiane przez mło*
dzież szkolną. Kluby zapominają,
że gry sportowe są doskonałą za-
prawą do wszystkich absolutnie
sportów.

Bilans nasz należy zamknąć
sportem strzeleckim, który ze
względu na zdobywanie P. O. S.
stał się popularnym i młodzież ob-
lega tłumnie stanowiska w strzel-
nicach, trenując okrągły niemal
rok.

Z powyższego widzimy, że
obok doskonale rozwijających się
gałęzi mamy większość chorych,
kulawych, suchotniczych,

Sport wileński potrzebuje
bodźca. Musi on być stale podnie-
cany wielkiemi jakiemiś zawoda-
mi, które przyczynią się do pobu-
dzenia szerszych mas społeczeń-
stwa do większego zainteresowa-
nia.

Pisząc ogólnikowo o wszystkich
gałęziach sportów letnich, należy
wspomnieć również, że w tym
okresie inowacje sportowe zaczął
wprowadzać Magistrat wileński,
który wypowiedział wojnę sporto-
wi, a pierwszem jego dziełem było
zniszczenie skoczni narciarskiej,

Zamykamy jeszcze jeden okres
pracy sportowej, a otwieramy no-
wy. Stajemy pełni zapału i energji
do pracy w sezonie sportów zimo-
wych.

Wnioskiem tego przeglądu jest
twierdzenie, że sport wileński,
chcąc wypłynąć na szersze wody,
musi zerwać z pracą wszerz, bo ta
doszła swoich granic i pójdzie te-
raz bez opieki, a potrzebne są nam
wyniki. Musimy wynikami sporto”
wemi udowodnić, że u nas sport
zdobył już popularność. Musimy
wynikami wśrubować się gwałtem
do ogólnego życia sportowego ca-
łej Polski i razem iść z nim krok w
krok.

Plebiscyt zatem  „Dziennika*
Wileńskiego" prócz szeregu ce-
lów propagandowych, ma jeden
cel zasadniczy — zwrócenie oczu
na kadry zawodnicze. Wynik ple-
biscytu musi być najwyższą па-
grodą dla każdego sportowca,
który uprawia sport dla sportu.

Ja. Nie.

 

 



KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?

Po pochmurnym, miejscami
mglistym poranku, w ciągu dnia
pogoda o zachmurzeniu zmien-
nem, z większemi przejaśnienia-
mi. Póżniej wzrost zachmurze-
nia. Cieplej. Nocą miejscami
możliwe przymrozki. Słabe, po-
tem umiarkowane wiatry po'u:
dniowe.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— W dniu oszczędności za--

znaczamy, że i wśród Banków
Spółdzielczych w Wilnie niektóre
pracują bardzo dobrze i służą
kredytem na cele produkcji sze-
rokiemu ogółowi wytwórców.

Na jednem z pierwszych
miejsc stoi Chrześcijański Bank
Spółdzielczy na Antokolu, obsc-
nie w nowej siedzibie przy ulicy
Zamkowej 18, którego cyfry obro-
towe naprawdę mogą imponować:
portfel wekslowy 520.000 zł., wkła-
dy przeszło 300.000 zł., kapitały
własne 160.000 zł., odpowiedzial-
ność członków za obroty Baaku
2.000.000 zł.

SPRAWY ROLNE.
— Komitet wystawy drobiu

podaje do wiadomości ogółu, że
w dniach od 1 do 4 grudnia b. r.
włącznie odbędzie się w Wilnie
wystawa drobiu. Wystawa odbę-
dzie się w pawilonie Targów Pół-
nocnych w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim i obejmie kury, indyki,
ptactwo wodne; gołębie pocztowe,
rasowe; króliki, zwierzęta futer-
kowe, psy, koty; jajczarstwo, pie-
rze, puch, futerka, przybory ho-
dowlane i narzędzia. Wzory i mo-
dele urządzeń, pasze, szkodniki.
Wydawnictwa i pomoce naukowe.
Do wzięcia udziału w wystawie,
komitet zaprasza kwszystkich ho-
dowców, wytwórców ' sprzętu
drobnego oraz kupców w dziale
futrzanym i t. d. Warunki dla
wystawców bardzo dogodne.

Szczegółowych informacyj o
warunkach dla wystawców udzie-
la Sekretarjat Komitetu Wysta-
wowego, ul. Kalwaryjska, 24 m. 2
do dnia 15 listopada (godz. 4—6),
po tym terminie w pawilonie
Targów Północnych w ogrodzie
po-Bernardyńskim przez cały
dzień. Wystawę organizują: lzba
Handlowo: Przemysłowa w Wilnie,
Związek Spółdzielni Mleczarskich
i Jajczarskich. Organizacje Ho-
dowli D.obiu.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wczoraj wyjechał do War-

szawy w sprawach służbowych
dyrektor kolei w Wilnie, inż. Fal-
kowski. Funkcje zastępcze pełni
wice dyrektor, inż. Mazurowski.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Nadzwyczajne walne ze-

branie Stow. Podoficerów prze-
niesionych w stan spoczynku,
odbyło się w dniu 26 bm. Prze-
wodniczył p. Warda Piotr.

 

Po złożeniu sprawozdania przez
ust. Zarząd i ożywionej dyskusji
przystąpiono do obrad. Poru-
szono szereg ważnych spraw jak,
nadmiernej redukcji uposażeń
emerytalnych, bezpłatnego lecze-
nia rodzin w szpitalach wojsko-
wych, ulgowego przejazdu kole=
jami dla rodzin, uruchomienia
plaeówki handlowej w celu zasi-
lania funduszu zapomogowego
Stowarzyszenia, pobudzenia do
życia organizacyjnego kolegów-
emerytów zamieszkałych w kraju
i zwołania ogólnego zjazdu dele-
gatów, oraz wiele innych. sta-
lono składkę członkowską na 50
gr. miesięcznie.

* W wyniku przeprowadzonych
wyborów wybrano ponownie i
jednogłośnie chorążego w st.
spocz. Kosteckiego Ludwika.

Wice-prezesem został st. wachm.
Łapczyński Józef, sekretarzem-
ogn. Rozwadowski Józef, skarbni-
kiem —st. ogn. Seitelbach Leon,
gosp.—st. sierż. Jeżewski Franci-
szek, zastępcami ogn. Ruszkowski
Antoni i sierż. Olszewski Tadeusz.
W Komisji rewizyjnej: st. ogn.

Pogoński Stanisław prezesem,
członkami st. wachm. Jurczyk
Zygmunt, wachm. Łagoda Włady-
sław, zastępcami sierż. Biesie-
kierski Kazimierz i Purczyński
Franciszek.

Sąd koleżeński stanowią: cho-
rąży Konrad Władysław, chor.
Warda Piotr, sierż. Januszewski
Józef. chor. Owczarski Zygmunt
i st. sierż. Nowak Jan.

Jednocześnie Zarząd zwraca
się z apelem do kolegów prze-
niesionych w stan spoczynku,
którzy dotychczas nie są człon-
kami Stowarzyszenia, do zareje-
strowania się i ezynnego udziału
w organizacji, mającej na celu
obronę praw i interesów b. obroń-
ców Ojczyzny. Przypomina rów:
nież kolegom członkom o prze-
strzeganiu art. 13 i 17 statutu,
odnośnie regularnego uiszczania
składek.

ODCZYTY.
— T-wa Eugenicznego (Wal-

ki ze zwyrodnieniem rasy) 3 li-.
stopada w lokalu Poradni Euge-
nicznej (ul. Zeligowskiego 4) Dr.
Wysocki wygłosi odczyt na te-
mat „Fi»jologja życia kobiety”.

Początek o 5 w. Wstę- wulny.
SPRAWY AKADEMICKIE

— Walne zgromadzenie wo-
jewódzkiego Komitetu Pomo-
cy Młodzieży Akademickiej od-
będzie się w sobotę dn. 5 listo
pada o godz. 15 min. 30 w Wiel-
kiej Sali Konferencyjnej Wileń-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.
— Imprezy X-go Tygodnia

Akademika. Komitet Wykonaw-
czy X-go Tygodnia Fkademika
urządza następujące imprezy do-
chodowe.

Dnia 5. XI. 32. w dniu rozpo-
częcia „X-go Tygodnia Akademi-

DZIENNIK WILEŃSKI

Otwarcie resursy rzemieślniczej,
Wczoraj w godzinach wieczo-

rowych w lokalu przy ul. Bakszta 2
odbyła się uroczystość poświę-
cenia i otwarcia nowego lokau
Resursy Rzemieślniczej i Związku
Cechów Chrześcjańskich.

Na uroczystość tę przybyli:
J. E. ks biskup Kazimierz Mi-
chalkiewicz, wice - wojewoda p.
Jankowski, prezydent miasta p.
Maleszewski, delegaci z Warsza-
wy, przedstawiciele I:by Rze-
mieślniczej, |lzby Przemysłowo-
Hańdlowej, przedstawiciel Zrze-
szenia Kół Naukowych U. S. B.
i wielu innych.

Aktu poświęcenia dokonał JE.
ks. biskup K. Michalkiewicz, który
też wygłosił dłuższe przemówie-
nie, poświęcone dziejom rzemio-
sła pod zaborem rosyjskim i
w czasie okupacji niemieckiej,
a także walce rzemiosła w latach
ostatnich, o słuszne należne mu

prawa.
W końcu wezwał

chałkiewicz wszystkich
biskup Mi-

rzemieśl-

ników do wytężonej pracy, za-
równo na polu zawodowo organi-
zacyjnem, jak i na polu wycho-
wania młodzieży rzemieślniczej.

Prezydent Szumański mówił
o działalności Resursy Rzemieśl-
niczej, poczem zabrał głos w
imieniu władz p. wice-wojewoda
Jankowski, który następnie w za-
stępstwie ministra Przemysłu i
Handlu udekorował zasłużonych
rzemieślników: Kiełucia Józefa,
Niedeka Franciszka, Michała
Oszurko, T. Hermanowicza, Pawła
Czyża, Michała Piecha, Józefa
Uziałło, Apolinarego Ślusarskiego,
Michała Žytkiewicza, J. Lichtma-
chera i Lejzera Kruka.

Po części oficjalnej odbyła się
herbatka towarzyska, w czasie
której wygłoszono szereg prze-
mówień.
W końcu dyr. Szumański od-

czytał depesze gratulacyjne, na-
desłane z Poznania, Warszawy
i innych miejscowości.

Uroczystość zakończyła zabawą.

ka“ odbędzie się w  Cukierni
Sztralla (Czerwonego) dancing.
Wstęp 2 zł. i 1 zł. dla młodzieży
akademickiej.

Dnia 10. XI. 32 r. w Salonach
Kasyna Oficerskiego odbędzie
się dancing-raut. Ceny biletów
4 zł. i 2 zł. dla młodzieży aka-
demickiej. Zaproszenie na po-
wyższe imprezy otrzymywać moż-
na w biurze „X go Tygodnia Fka-
demika”. Oprócz wymienionych
imprez odbędą się przedstawie-
nia w teatrach miejskich: w Lut-
ni „Krysia Leśniczanka* dnia 7
XI. br, w teatrze Wielkim na
Pohulance „Zbyt prawdziwe, aby
było dobrze, 13 XI. br. Wszyst-
kie omawiane imprezy organizu-
je Komitet Wykonawczy „X-go
Tygodnia Hkademika*, a dochód
z tych imprez przeznaczony jest
na pomoc materjalną Polskie)
Młodzieży Akademickiej.

— Uwadze Studentów wy-
jeżdżających na studja zagra-
nicę. Akademickie Biuro Infar-
macyjne istn. od roku 1924 w
Warszawie, Plac Zielonej Bramy
6/Il, komunikuje, że zapisy na
Wyż. (licz. Zagr. jeszcze trwają,
przeto zaleca się zainteresowa-
nym natychmiastowe załatwienie
formalności, by nie nzrazić się
w późniejszym terminie na ewen-
tualność odmowy przyjęcia na
rok akad. 1932 33.

Jednocześnie zawiadamia się,

że wzorem lat ubiegłych, biuro
urządza ulgowe grupowe przejaz-
dy do Niemiec, Belgii i Francji
w nast. terminach: 29 paždzier-
nika, 2, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 i
30 listopada.

Biuro. załatwia przyjęcia na
wszystkie wyższe uczelnie w
Europie i poza Europą, wydaje

dowody Międzynarodowej Konfe-

 

Bilans surowy
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deracji Stud. (C..l. E.) uprawnia-
jące do uzyskania ulgowych i
bezpłatnych wiz, oraz udziela
wszelkich inforamacyj związanych
z wyjazdem na studja zagr.

Prezydjum korporacji
Conradia. W dniu 28 bm. od-
był się konwent wyborczy k! Con-
radia. Skład nowoobranego pie-
zydjum przedstawia się następu-
jąco: Marszałek — eon. Nowa-
kowski Jerzy, wicemarszałek —
con. Kwieciński Władysław, kan-
clerz — con. Pałczyński Mieczy-
sław, podskarbi — con. Wenclik
Witold, bakalarz — con. Koro-
wajczyk Leonard.

Lokal K! mieści
Bak-zt: 12 m. 4a.

Akad. Koło Dziśnian U. S. B.
Koło powstało w roku 1931.

Grupuje ono wychowanków gim-

nazjów w Dziśnie lub w Głębo-

kiem oraz pochodzących Zz powia-
tu dziśnieńskiego. ZŽrazu nie li-
czne (25 członków), obecnie posia

da już około 40 członków. Celem

Koła jest praca kulturalno - oświa
towa na terenie powiatu dziśnień-
skiego, samopomoc koleżeńska i
krzewienie wśród członków współ

życia towarzyskiego. Praca dotych

czas była prowadzona przeważnie
organizacyjna i co zatem idzie głó

wny nacisk kładziono na zżycie
się członków.

Prezesem obecnie jest. kol. J.

Szantyr, vice - prezesem kol. Mu-

raszko Konstanty, który w Zakła-

dzie Patologji Ogólnej (Zakrętowa

23) udziela wszelkich informacyj.
Zwyczajne Walne Zebranie A.

Koła Dziśnian odbędzie się 6 listo

pada br.
 PBKNY-PECLSK.PONOTIAKON UZO ÓW AAZAZK

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

się przy ul.

BAE IS

Z KRAJU.
Wystawa przysposobienia rolniczego w Landwarowie.

W dniu 19 października br.,
w Landwarowie odbyła się wysta-
wa plonów, zdobytych przez SMP
w konkursach przysposobienia
rolniczego w 1932 r.

Już w przeddzień wystawy,
niezważając na to, że był to
dzień powszedni, przesiąknięty
jesienną wilgocią, Młodzież Sto-
wa zyszona w Landwarowie, na
czele z ks. Patronem W. Łaba-
nem i przedstawicielem Zw. Mł.
Polskiej w Wilnie p. W. Symo-
nowiczem dzielnie pracowała nad
przygotowaniem terenu na wy-
stawę.
W dniu samej wystawy, od

samego rana Landwarów  zaroił
się od prześlicznych niebieskich
rogatywek — i poważnych barw
młodzieży męskiej, jako uniformu
organizacyjnego SMP, w którym
Młodzież przybyła na wystawę.

Nadmienić należy, że w związ-
ku z wystawą, SMP biorące w
niej udział — dowiodły czynem.
że potrafią zwyciężyć „znój i
stromość dróg”, albowiem, jak-
kolwiek był to dzień dźdżysty i
słotny, jednak SMP rejonu Lan-
dwarowskiego jak: z  Rykont,
St. Trok, Połukni, Białej-Wakii
Landwarowa z okolicami stawiła
się gremjalnie na wystawę z
Patronami swymi na czele
O godzinie 10 przybyła po-

wiatowa komisja p. r. w oso-
bach: prezesa p. Jana Falewicza
i członków: p. St. Wasilewskiego,
p. Edw. Zywieckiego, p. L. Dya-
kowskiego z p. Starostą Jerzym
de Tramecourt na czele.

"kiem dodatnio,

Komisja po przybyciu na wy-
stawę, znalazła urządzenie wysta-
wy całkowicie zakończone,co ne-
leży zawdzięczać SMP w Landwa-
rowie.

Teren wystawy zwracał na
siebie uwagę nadzwyczaj este-
tyczaem urządzeniem.

Wślad za tem Komisja pod
przewodnictwem p. Starosty prze-
prowadziła egzamin konkursowy,
który wypadł dla młodzieży cai-

co podkreślił w
swem przemówieniu do Miodzie-
ży p. Starosta i następnie p. Pre-
zes Falewicz, jak również i inni
członkowie Kom sji.

Nadzwyczaj miłą niespodzian-
ką dia caiego ogólu uczestników
wystawy były urozmaiceni: na
wystawie, wykonane przez SMP
w postaci, śpiewów chóralnych,
zespołowych jest to dowodem
tego, że praca w SMP w każdej
okoliczności życia, ma na celu
wszechstrony rozwój umysłu Mło-
dzieży, uszlachetnienie serc i dusz
przez obcowanie z pięknem du-
chowem i fizycznem.

Po ogłoszeniu nagród wysta-
wowych, po odśpiewaniu przez
Młodzież Hymnu Stowarzyszenio:
wego „Hej do Apelu*, „Stańmy
wraz”... Komisja odjechała do
Wilna w przekonaniu, že mlo-
dzież Stowarzyszona zdwoi swój
wysiłek w kierunku pogłębiania
pracy organizacyjnej w nieustan*
nem dążeniu do szczytnych ide-
ałów SMP.

Przechodzeń.

Teatr i muzy!a.
Teatry Miejskie ZASP. w Wilnie.

— Teatr Pohulanka dziś po cenach
propagandowycii (od 20 gr. do 2 zł.) ka-
pitalna komedja Kiedrzyńskiego „Szczę-
ście od jutra”,

— Jutro pierwsza  popołudniówka
* „Niebieskiego Ptaka”, o godz. 4-ej pop.
w Teatrze na Pohulance.
— Ostatnie przedstawienie „Dzikiej

Pszczoły* dane będzie we wtorek o g.
8-ej w. w Teatrze na Pohulance.
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dziś

przedstawienie óperetki „„Wiktorji i jej
huzar' po cenach zniżonych z udziałem
Elny Gistedt i całego zespołu artystycz-
nego. Pocz. o godz. 8,15.

Jutro z powodu święta teatr będzie
czynny 2 razy o godz. 4 popł. po cenach
zniżonych „Księżniczka czardasza” i o
godz. 8 m. 15 również po cenach zniżo-
nych „Wiktorja i jej huzar”.
— „Widma“ St Moniuszki i „Re-

quiem*  Mozarla w Sali Miejskiej
(Ostrobramska 5).  „Widma”, podniosłe
misterjum muzyczne do słów A. Mickie-
wicza, jedno z najgłębszych dzieł St.
Moniuszki, zostanie wykonane w połą-
czeniu z epizodami „Requiem' Mozarta,
w dniach poświęconych czczeniu pamięci
zmarłych, t. j. w poniedziałek dn. 31 bm,

o godz. 8 wiecz. i 1 listopada o godz: 6

i 8 wiecz.
Tradycją uświęcone to widowiąko

ukaże się w wykonaniu chóru akademic-

kiego U. S. B., oraz artystów opery i

dramatu pp. Wandy Hendrich, Janiny

Sumorokowej, Niny Pekarówny, Adama
Ludwiga, Marjana Bieleckiego i Eug.
Olszewskiego. Reżyserja prof. Adama
Ludwiga. Kierownictwo muzyczne spo*
czywa w doświadczonych rękach dyr:
Władysława Szczepańskiego. Bilety od
45 gr. do 1 zł. 20 gr. wcześniej do naby*
cia w kasie Kina Miejskiego od 10—2
i od 5-ej popoł.

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dnia 31 października.

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor.
Czas. 15.10: Aud. dla dzieci starszych:
15.50: Muzyka z płyt.-16.15: Lekcja tran
cuskiego. 16.30: Laureaci konkursu „Mło*
dego Spiewaka”. 16.40: „Socjalizm niepo*
dległościowy w Polsce" — odczyt. 17.00:
Koncert. 18.00: Audycja. 19,00: „Zagadnie
nie kłajpedzkie' — odczyt litewski, 19,15:
Wil. kom. sportowy. 19.30: ;Na widno“
kręgu". 19.45: Pras. dzien. radį. 20,00:
Koncert. 21.20: Koncert, 22.00: Skrzynka
A 22.15: Muz. tan. 22.35: Kom, me”
eor.

J
Wspomnienia z 1905 roku.

W serji poniedziałkowych odczytów
wyróżnia się prelekcja p. Władysława Ma
linowskiego, poświęcona wspomnieniom
rewolucji 1905 roku z podkreśleniem ro”
li socjalizmu polskiego w tym ruchu i
uwypukleniem bohaterskich postaci, stra”
conych w Cytadeli przez rząd rosyjski:
(godz. 16.40).

PRZEKAZY PIENIĘŻNE I PRZESYŁKI DO Z. S. S. R.

Przedstawicielstwo handlowe ZSSR podaje do wiadomości, iż ceny towa

rów „Torgsinu* zostały znacznie zniżone. Magazyny „Torgsinu* rozporzą

dzają dużym asortymentem towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin“

przyjmują następujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank (dzie

Sierota uczciwa, praco”
wita, poszukuje, pracy do
wszystkiego, lub za po”
kojową, posiada świa”
dectwa i rekomendacje:

Krzywa 34, m.
Paulina C. gr. 4:

odnośnych oddziałów „Torgsinu“ przy „Gosbanku”. Przesyłkami żywno-

 

Bracka 25. Informacyj o przekazach pieniężnych orsz przesyłkach żywno- ty. Uczciwa 1 b.

 

Przedstawicielstwo handlowe

 

śclowemi zajmuią się wyłącznie firmy: „B-cia Pakulscy" Bracka 22, „B-cia »

В{еівпзи 5, zaś przesyłkami odzieżowemi „B-cia Jabłkowscy" Dajcie posadę dla mło
dego cziewczęcia—siero*

praco”
ściowych i towarowych, jak również piśmiennych informacyj (cennik I t. p)

po otrzymaniu znaczka pocztowego udziela wita, albo dajcie bielizny

ZSSR, Warszawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66.
„1 |! parę groszy. Szczegó”

13 -1 Hi ul Św. Anny 10—13-
—— gr
—

Młoda, inteligentna nau- Qsoba młoda |. 26 po”
czycielka - wychowaw- szukuje zajęcia. chętnie

|

łowy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szybkie zalatwienic RE się: Sołtaniszki
przekazów. Walutę można również przesyłać w listach wartościowych dc p,

  
| SPRAWY

Folwark-letnisko
sprzedaje się w pobliżu
Wilna. Obszar 15 I pė!

W tem połowa lasu
(dąb, lipa, sosna, jodła
brzoza). Ziemia dobra,
własna, rzeczka. Budya:

w dobrym stanie.
Miejscowość malownicza
Dowiedzieć się w Admi-
nistracji „Dziennika Wil.”
od godz. 10—1. gr4

AKTYWĄ na dzień 1-go Października 1932 roku PASYWA
"RZEK POK: A>

Kasa i sumy do dyspozycji 403 633.63 H kapitał zakładowy 100.000.— iszfeld*

Papiery wartościowe wł-sne 325.667.44 H] Fundusz zasobowy 53.005.61

. z funduszu zasobowego 6.660.— Wkłady: 4.736.506.37

Waluty obce własne 52.226.83H Rachunki bieżące (salda kredyt. otweriego kredytu) 2.221.62

Weksie zdyskontowane 667.589 35|Ą Kredyt udzielony Kasie na remont domów 194.270.—

„  protestowane 70.411.05| zobowiązania inkasowe 1.824.68

PoOŻyCcZzKkĘ Różne 252950. 2 S A GP Ekne

a) zabezpieczone hipotekami 1552.765.6 Procenty i prowizje 353.027.17

b * wekslami i innemi wartościami 1593 934.43] 3146.700.03 Ą Należności Skarbu 4.333.79 Kupno

Pożyczki term. na zastaw papier. wartość DIMA z < p

я na remont domėw 175.591.82 |

* „ zobowiązenia dłużne a

Korespondenc! : Restauracja z wyszyn-
Ruchomości 32.782.59 Z Z
Zakład Zastawniczy 171.190.— dania ul: Zawalńa Nr. 23

Różne 21.467.89 „Bar Kresowy”. ha.

Koszty Handlowe 149.916.02 й: A

Należności wątpliwe | ‚20.— -—— Do sprzedania 3 domy

RAZEM 5447.718.74 > RAZEM) 5447.71874 grewniane i plac handlo- (į
Weksle i dokumenty do inkasa 165 052.21 |] Różni za inkaso 165,052.2* wy, O warunkach dowie-

Depozyty 2527.028.58|]Dep>nenci 2.527.028.58 dzieć się ul. Kasztanowa

RAZEM 8:39.799.53 RAZE M] 8.139.799.53 4 m. 19, między 15—16

il
PODANA godz. 507—2

Prezes Zarządu: Dyrekcja: Gł. Buchalter:

(—) Jozef Korolec

   

  
DŹWIĘKOWY ua

„HELIOS“
ul. Wileńska 38.  
 

Muzyka H Wars.

Film całkowicie zrealizowany w Afryce. W rel

gł. największe gwiazdy ekranu polskiego

W filmie udział biorą: Franeuskle wejska kolonjalne,
ATRAKCJE DZWIĘKOWE.

(—) Antoni Illinicz

koczownicze plemiona arabskie NAB PROGRAM:
seansów o godz.

 

wano CASINO
Walka 47. tel. 15-14

 

Potężny arcyflim
pełen grozy i nie
samowitošcil To
czego świat jesz-
<ze nie widział!

Oglądanie tego fllmu zalec:
we. Z powodu wysokiej war!

Na 1l-szy seans ceny zniżone. W dnie świą:. o godzinie

мо «РАМ№»
ai. WIELKA 42. Tel. 528.

 

ŽWIĘKOWYS AIK „LUXS||
ul. Miekiewieza Nr. 11 tel. 15-62 |

Dziś! Genj
pomnian. twórcy

" DENTOW

SRSOR.

teska rysunkowo-śpiewna

Dziś! Film czarownych melodyj, wielki 108 proc.

dźwiękowiec francuski! Wzruszający Ie e e
pięMady Christlans

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

(—) Anatol Fried

 

4, 6, 8 1 10,15 w sobotę I niedzielę o godzinie Z.

LADISSNGERAI EOT WIRRÓCWZROTZSOWSOZE

alne arcydzieło króla režyser. n'eza-

„Trėjkl“ I „Šplewaka nieznan“ 4

Jak žyją studenci Uniwersytetujw Paryžu. -
na temat myśliw
g. 2.— Ceny od 25 gr.

  
a slę tylke ludziem o zdrowem sercu i silnych nerwach.

tości artystycznej filmu uprasza się © przybycie na pi czątek s

2. Passe-partouts i bil. bezpl. bezwz;

 

Dziś premjera! Pierwsz
pow. prof.

 

ii aa

i czyni wyjedzie do dzieci

Liai

Sprzedaž 4 „MAJĄTKOWE,
A

od 6—1U.lat z przygoto-
waniem do 1-ej kl. gimn,
Swiadectwa ż pracy b.
dobre i referencje po-
ważne. Adres:  dowie-
dzieć się ul. Wilka 27
m 3 śr.
 

Polecamy bardzo gorą-
co inteligentną młodą pa-
nienkę  umiejącą pisać
na maszynie, poszukują-
cą posady za skromnem

do dzieci na wyjazd lub

 

w mieście z-k Nowo”
Świecki 7 m. 1. W. Str

gr

Poszukuję posady och“|
mistrzyni, gospodyń
lub kucharki Posiadan'
świadectwa. Trocka 1!
m. 27. gi

Osoba w starszym wie”
ku poszukuje posady ku*

 

„ Ossendowsklego

42Ą GŁOS
i PUSTYNI

Mora Hey, Marja Bogda, Adam Brodzisz, Eugenjusz Bodo i Witold Conti.
oddziały spahisów, strzelców senegalskich oraz

Na 1-szy seans ceny zniżene. Początek
Na premjerę honorowe bilety nieważne.

Turžanskiego p. t.: HOTEL STU-

o

CIEBIE TYLKO KOCHALEM
kny HANS STUVE Nad program: Atrakcje dźwiękowe.

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1-ej.

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa1,

Zadziwiające

 

W
wnej

Nad program: Dodatki dźwiękowe między Innemi grc-
ski. — Początek o g. 4, 6, 8 I 10,15 w dnie świąt. o

 

przeżycia mło
dego badacza, który stworzył
sztucznege człowieka-przestę
psęl Najbardzie] emocjonujący
i esobliwy fiimi
stępca

W rol. gł. na
Lon Chaneya Beris

Karleff I John Boles.
Nad program: Dodatki dźwięko-

eansów o g. 4, 6, 8 | 10,15,
ględnie nieważne.

roli głó.
urocza

cielk  

nej rodziny udziela ko-
repetycyji Mostowa 11
m. 6 od 8—10 i 15—17.

168

Lekcje gry iortepjanowej
od 10 zł. mies. Specjalna
metoda dla dorosłych.
Teorja, historja muzyki—
Orzeszkowej 11. Sala
Narod. Organ. Zapisy od
12 — 1-ej codz. gr-2

Uczenica 5-ej kl. może
się zająć się dziećmi —
do g. 5-ej wiecz. Łaska-
we zgłoszenia — Skopó-
wka 11 m. 9, gr—1

Atsolwentka = Seminar-
jum Nauczycielskiego u-
dzielać będzie korepe-
tycyj (może do 2-ga dzie-
cij w zakresie 3-ch klas,
za mieszkanie i obiady.
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. WilL“
pod „Absolwentka”.

Nauczycielka z prakty-
ką skromnych wymagań
poszukuje lekcji, nej-
chętnisj do dzieci młod-
szych od 7—12 lat (z ję
zykiem n'emieckim). Le
skawe oferty do Adm.
„Dz. Wil.* pod Nauczy-

e Ё gr2   

 

(—) Michał Gruzdz i NAUKA | | Р АСа
ii

ii
Polski Fllm Egzotyczny na tl: Matutevaiė 4 titelijont“ Polecamy gorąco starusz-

kę do pomocy w domu
aibo jako nianię za 5 —

JQ zł. mies. Uczciwa,
wiła, pracowita. ul. Po-
narska 16 m. 2 śr.
 

Ziedukowana wycho-
wawczyni seminarjurm,

znająca niemiecki i go-
spodarstwo domowe po-
szukuje zajęcia w domu
prywatnym lub instytucji
publicznej. Pierwszorzęd”
ne referencje. Oferty do
Administracji pod „Wy-
cbhowawczyni”. 457—2

Inteligentna młoda pan-
na poszukuje jakiejkol-
wiek pracy, chętnie w
gospodarstwie domowem,
lub do chorej, Zgłosze-
nia: Wilno, ul. Beliny 5
m. 14 od g. 2 do 4. 445-1

Młodzieniee lat 18 z u-
kończoną Szkołą Powsz.
poszukuje jakiejkolwiek
pracy. Dobre referencje.
Ponarska 50—1. gr.

 

Inteligentny młody czło:
wiek ukończył szkołę
handlową poszukuje po-
sady. Łaskawe oferty do
Administracji „Dz. Wil”
pod „Urzędnik”, tr.

MU

wynagrodzeniem.  Infor- charki, lub gespodyni:
macji udziela  Admini- Posiada referencje. Swie'
stracja „Dz. Wil“ mię- tlana 5 m. 3, gr!
dzy 10—3 g. Śr. "AREGIYKSCOCZKAĆ|

——-——-—-| Mieszkania
Absolwent

szkcły rolniczej z pra- i pokoje
ktyką gospodarczą |o-
ZEE nės Pok6] umeblowany
na wsi lub w mieście na S!ektrycz. do wynajęcia:

warunkach b. skromnych Tatarska Nr 17, m 3.
Referencje dobre, zdrów, —2gt
rzetelny, uczciwy i peęy=ON

Gl Po ka 16 Do wynajęcia miesz“
2 op B kanie z 2 pok. i kuchni-

Zauł. Bernardyński 11:

 

RECE. gó

Inteligentna wychowaw=ERRA:
czyni znająca freblowską

metodę poszukuje posa-

dy umie szyć, może się D Ru KI

zająć domem. Skromnych ь

wymagań, chętnie wyje- PILNE:
dzie. Poważne świadec- BILETY

twa I refer, ul. Królewska WIZYTOWE
5—14 m. od i2 do 6 w. ZAPROSZENIA

gr3 BROSZURY
Зва оыафага AFISZE

Poszukuje posady rząd- WYKONYWA
<y lub exonoma od zea*
raz ukeńczyłem średnią DRUKARNIA

szkołę rolniczą posla- | INTROLIGATORNIA
VE WRprakty-

kde i nstoroncjewine M. UNIERZYŃSKIEGO
SSApasi BÓJ Das ais

опKolejowa 5—1 lub Adm.
Dzien. Wil. Mostowa 1 CE NY NISKIE

linaлы овdla J. D. gr
1M-————

AMANCEZ
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