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W ub, miesiącu została ogłoszo
na nowa taryfa celna, która za rok
stanie się prawem obowiązują
cem. W) związku z tem zawarte
przez Polskę traktaty handlowe
mają być poddane rewizji. Stąd też
rząd zwrócił się do kół gospodar-
czych o przygotowanie w najbliż-
szym czasie materjalėw i postula-
tów, dotyczących nowych umów
handlowych. Wi tym celu samorzą-
dy gospodarcze oraz wolne organi
zacje gospodarcze powołały do ży”

"cia Radę Traktatową, składającą
się z przedstawicieli poszczegól
nych działów gospodarczych, z za-
daniem opracowania i uzgodnienia
żądań, dotyczących rewizji trakta-
tów handlowych.

We wszystkiem tem nie byłoby
nic dziwnego, a nawet byłoby to
prawidłowe, gdyby nie ta okolicz-
ność, że cała ta akcja z winy rządu
doznała znacznego opóźnienia. W
rezultacie należy się spodziewać,
że staniemy do zawarcia nowych
traktatów handlowych niedosta-
tecznie przygotowani i że nowe
traktaty będą dla nas tak samo
niekorzystne, jak dotychczasowe.
Zebranie bowiem odpowiednich
materjałów przez organizacje go”
spodarcze, przestudjowanie ich i
ustalenie żądań w poszczególnych

WARSZAWA (Pat.) W dniu
dzisiejszym około godz. 6.30
rano przy ul. Krochmalnej 57
wydarzyła się wielka kata-

„strofa.

Obok domu Nr. 57 pod Nr.
59-ym znajduje się browar
Haberbusza-Schiellego.

Ściana frontowa tej posesji,
której cegła I zaprawa uległy
zbutwieniu, pod naporem zło-
żonych tam olbrzymich zapa-
sów jęczmienia runęła, pada-

KATOWICE (Pat.) — Z Opola
donoszą: Dzisiaj około T-ej
wieczór przed konsulatem ge-
nerainym Rzeczypospolitej w
Opolu, którego gmach znajdu-
je się w dzielnicy wilowej
Wilneimstahi, oddano klika
Strzałów rewolwerowych. Po-

_licjant pełniący służbę przed

BERLIN, (Pat). Kanclerź Pa-
pen rozpoczął w niedzielę rozmo-
"wy z przywódcami stronnictw
dłuższą konferencją z Huggen-
bergiem jako przywódcą stron:
nictwa niemiecko - narodowego.

Prasa notuje pogłoski o moż-
liwości rozwiązania Reichstagu i

oktrojowania konstytucji.

LIPSK (Pat.) Dzień dzisiejszy
obfitował znów w krwawe zajścia
uliczne. Kilkakrotnie dochodziło

BIAŁOGRÓD, (Pat). Szef szta-
bu generalnego Czechosłowacji

/ generał Syrowy oraz szef sztabu
głównego  Rumunji _Lazarescu
przybyli dzisiaj do B'ałogrodu, 

(Monaster—Kap.) Prasa nie-
miecka donosi, że aptekarz ży-
dowski Bruno  Rothshild pod

wpływem wrażenia, jakiego do-
znał w czasie pobytu w Konners-

reuth u stygmatyczki Teresy Neu-
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„Umowy handlowe Polski.
Rząd i koła gospodarcze.

dziedzinach traktatowych wymaga
dłuższego czasu i nie da się prze”
prowadzić w przeciągu paru mie-
sięcy. Przecież rząd, decydując o
terminie ogłoszenia nowej taryty
celnej, mógł wezwać sfery gospo-
darcze do współpracy nad nowemi
traktatami jeszcze na kilka miesię-
cy przed tym terminem, co pozwo*
liłoby na bardziej spokojne i rze-
czowe potraktowanie całej tej tak
doniosłej dla nas wszystkich spra”
wy.

Tak jak jest obecnie, powstają
różne przykre niespodzianki dla
naszych kół gospodarczych. Np.
ostatnio zostały one zaskoczone
wiadomością o rewizji umowy
handlowej z Austrją, do której na
śwalt muszą się przygotować.
Prawdopodobnie takie zaskakiwa-
nia będą zachodzić również przy
traktatach handlowych z innemi
państwami. Oczywiście nie może
to odbić się korzystnie na naszej
międzynarodowej polityce handlo-
wej, której usterki, spowodowane
przedewszystkiem' brakiem nale'
żytego potraktowania tej sprawy
przez rząd, odbiją się ujemnie na
naszem życiu gospodarczem oraz
na naszym presłige'u państwo-
wym.

Wielki katostrofa © Warszadie.
Zawalenie się browaru Haberbusza i Szielego

18 zabitych.
jąc na sąsiedni mały drewnia-
ny parterowy domek |! przy-
krywając go masami cegły

i jęczmienia.

WaszAWA (Pat.) — Botych-
czas wydobyto z pod gruzów
18 trupów. Prowadzona jest
wytęžona akcja ratunkowa,

w której bierze udział straż

pożarna, policja, wojsko. W za:

sypanym domu mieszkało 21
osób.

Strzały przed konsulatem Rzeczypospolitej
w Opolu.

gmachem ujął 2 sprawców
I odstawił ich do aresztu. Atoli
kiłka minut później ze strony
ogroda konsulatu generalnego
padły dalsze dwa strzały. Za-
aiarmowany oddział policji
wszczął poszukiwania, które
ps dały pozytywnych wyni-
ków.

Posunięcia Papena.
Pogłoski o rozwiązaniu Reichstagu.

Przeciwko tym planom wysię-

pują premjerzy rządów krajo-
wych, odwołując się do prezy-
denta Hinderburga. Niepewność
sytuacji jest tak wielka że zarów-

no w piasie jak w kołach poli-
tycznych krążą najfantastyczniej-
se pogłoski.

Krwawe utarczki polityczne w Niemczech,
do burzliwych awantur pomiędzy
hitlerowcami a komunistami. 5
osób jest rannych.

Szefowie sztabów Małej Ententy
radzą w sprawach rozbrojeniowych.

gdzie wezmą udział w naradach
szefów sztabu państw Małej En-
tenty celem rozpatrzenia spraw
związanych z kwestją rozbroje-
niową.

 

Nawrócenie się żyda w Konnersreuth.
mann, przyjął wiarę katolickąi
odbył studja teologiczne. Na pty-
micjl jego, która odbyła się nie-
dawno w Eichstatt, obecna była
również Teresa Neumann.
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już nadeszły, prosimy spraw-
dzić nasze nowe nizkie ceny.
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Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 iod6—8wiecz.
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Rekordem
szyku, dobroci, tanlości i mody jest zawsze — towar nabyty

w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
Wilno, Zamkowa 9 tel. 6-46.

 

Nota Brytyjska © sprawie długów wojennych.
Tekst

LONDYN. Pat.— Nota brytyjska
w sprawie długów wojennych, do
ręczona w Waszyngtonie amery-
kańsiemu sekretarzowi stanu przez
ambasodora brytyjskiego w dniu
10 bMstopada b. r. została dzisiaj
wieczorem zakomunikowana pra-
sie dla opublikowania w dzienni-
kach poniedziałkowych.

Nota rozpoczyna się od przy-
pomnienia, że rząd brytyjski z
największą radością i gotowością
zaakceptował w swoim czasie pro-
pozycję prezydenta Hoovera w
sprawie jednorocznego morator-
jum dla długów międzypaństwo-
wych. Celem tej propozycyj by-
ło — jak to wówczas zostało oś
wiadczoae — ulżyć trudnościom,
wynikającym z powodu spadku
cen i wobec braku zaufania do
gospodarczej i politycznej stabili-
zacji, co przyczyniło się do przy-
wrócenia tego zaufania.

Nadzieje związane z inicjaty-
wą Hoovera niestetynie sprawdzi-
ły sę i trudności gospodarcze,
którym inicjatywa ta miała ulżyć
nie skończyły się.

Nota przypomina, że już w
peždzierniku roku ubiegłego ko-
munikat, ogłoszony w Waszyngto-
nie z racji pobytu premjera La-
vala, uznał, że zanim rok Hooves
ra się skończy, niezbędne będzie
zawarcie w sprawie zobowiązań
międzypaństwowych stosownego
porozumienia na okres przejścio-
wy depresji handlowej oraz że
inicjatywa w tej sprawie powinna
być zawczasu podjęta przez gló-
wnie zainteresowane mocarstwa
europejskie, w zakresie umów,
egzystujących przed dniem 15
Ipca 1931 roku.

Dzisiaj wielu myślących ludzi
na całym świecie doszło do prze-
konania, že o ile depresja ma
być przezwycięžona, to dalsze
środki zaradcze winny być pod-
jęte. W związku z powyżej zacy-
towanem zaleceniem europejskie
mocarstwa kredytorskie zebrały
się w czerwcu w Lozannie i po-
rozumiały się co do trwałego u-

dy te zmierzają do ostatecznego
zakończenia spłat reparacyjnych.
Wyobrażają One maksymalne
współdziałanie, jakie w sakres'e
finansów międzypaństwowych za:
interesowane rządy mogły jak
dotąd okazać, ażeby przyczynić
się do przywrócenia powszech-
nego dobrobytu, co do którego
Stany Zjednoczone zainteresowa:

Stron 420, form. 24x 16 cm.

szawski“).

zeta Warszawska”).

dowskie,

słałszowany dla użytku
skich** („A. B, C.*).
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ZMIERZCH IZRAELA

HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO
Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

„Wszystko jest podparte faktami, a przeważająca więk-
szość tych łaktów cytowana jest nie z jakiejś antyżydowskiej

iiteratury, lecz właśnie z pisarzy žydowskich“ („Kurjer War-

„Jest tó książka, która może współzawodniczyć z najlep-

szemi dziełami z tego zakresu w literatyrze europejskiej" („Ga-

„H. Rolicki umie po mistrzowsku czytać dokumenty ży-

przejrzał na wylot stosowane przez żydów chwyty

djalektyczno - historyczne, tłómaczy

; aryjczyków sens tekstów żydow-

„Znajomość książki Rolickiego jest obowiązkiem świado-

mego członka społeczeństwa polskiego, niezbędną od dzisiaj

legitymacją do zabierania głosu gdziekolwiek i kiedykolwiek

w kwestji żydowskiej” („Myśl Narodowa”).

: „Książkę Henryka Rolickiego czyta się

tak zaciekawia“ („Kurjer Poznański”).
„Jestto pierwsze dzieło judaistyczne w literaturze naszej

naprawdę poważne”

MN:

noty.
ne są nie mniej od Wielkiej Bry-
tanji i dla którego współdziałanie
Stanów Zjednoczonych jest tak
konieczne.

Co do istoty tych środków za”
radczych, jakie należałoby podjąć,
rząd brytyjski nie zamierza obec-
nie powiedzieć więcej, aniżeli już
kilkakrotnie oświadczał, tem bar-
dziej, że ani pod względem teore-
tycznym ani też pod względem
rzeczowym nie znajduje uzasad-
nienia dla zmiany swych poglą-
dów.

Rząd brytyjski uważa, że obo-
wiązujący obecnie układ między-
państwowy o zobowiązaniach ti-
nansowych winien być poddany
rewizji.

Rząd brytyjski jest przeświad-
czony, że należy działać szybko i
wierzy głęboko, że Stany Zjedno-
czone znajdą sposób, ażeby nawią-
zać wymianę poglądów jak naj:
prędzej.

Bezpośrednim tematem naszej
noty jest jednak sprawa o cha-
rakterze bardziej ograniczonym.
W dniu 15 grudnia b. r. przypada
termin płatności następnej raty
brytyjskiego długu wojennego.
Niemożliwem byłoby spodziewać
się, że w ciągu pięciu tygodni
można byłoby osiągnąć porozu-
mienie w sprawach o tak szero-
kim zakresie. Znalazłszy się więc
wobec podobnych trudności, kon-
ferencja w Lozannie, ' ażeby prze”
prowadzić swe prace bez prze-
szkód, uznała za konieczne wstrzy
manie egzekwowania płatności,
przypadających biorącym udział
w konferencji mocarstwom. Rząd
brytyjski ma nadzieję, że podobna
procedura będzie zastosowana
obecnie i zwraca się o odroczenie
przypadających od niego plat-
ności na okres, proponowany ni-
niejszemi rozmowami lub na okres
inny, co do którego nastąpiłoby
porozumienie.

Rząd brytyjski uważa, że pro-
ponowane rozmowy mogłyby naj-
lepiej być zaczęte w Waszyngto-
nie i o ile sugestja ta spotka się
z przychylnem przyjęciem, rząd
brytyjski gotów jest udzielić sto-
sownych instrukcyj swemu amba-
sadorowi. Zarówno co do tego
punktu, jak i co do innych punk-
tów, poruszanych w naszej nocie,
rząd brytyjski oczekuje wyrażenia
poglądu przez rząd Stanów Zjed-
noczonych.

Cena 10 zł.

istotny, ukryty, a nie

jednym tchem,

(„Kurjer
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JAK KOMENTUJĄ WYSTĄPIE-
NIE ANGLJI

LONDYN (Pat). Nota brytyj
ska sprawi niewątpliwie wielkie
wrażenie dużą stanowczością, któ-
ra każe przypuszczać, że przed

jej wystosowaniem musiały w je-
sieni odbyć się rozmowy porozu'
miewawcze.

Ton noty brytyjskiej, która na-
pewno nie może być pomyślana
jako rozmyślne drażnienie Ame-
ryki, nasuwa myśl, że rząd bry
tyjski musiał uprzednio otrzymać
zapewnienie, iż tym razem inicja”
tywa jego nie będzie odrzucona.

Rzecz oczywista, że Stany Zje-
dnoczone wysuną pewne warunki,
a naogół w Londynie spodziewają
się, że warunki te będą z dziedzi-
ny rozbrojenia.

Wskazują na to także jedno*
brzmiące zapewne inspirowane
wzmianki w dzisiejszej prasie,
która powołując się na wysoki
autorytet urzędowy, uważa udzie-
ienie przez Amerykę nowego mo“
ratorjum za przesądzone i prze”

widuje, że zgoda Ameryki na re-
wizję długów uzależniona zostanie
od postępu prac rozbrojeniowych.
Gazety wskazują w związku z
tem na szeroką, rzeczową akcję
Normana Davisa, przypisując mu
rolę medjatora w związku z obec*
ną notą.

 

deks posiępowania cywiinego
znowelizowany.

Nowy kodeks postępowania
cywilnego nie zaczął jeszcze o-
bowiązywać. Jak wiadomo zosta-
nie on wprowadzony w życie z
dniem 1 |-1933. Mimo, że nowa
procedura nie miała jeszcze prak-
tyaznego zastosowania, zostaje
już po raz drugi nowelizowana.
Świeżo w Nr. 93 „Dziennika (-
staw* ukazała się nowela zmie-
niająca niektóre postanowienia
kodeksu postępowenia cywilnego.

ile nowel będzie, jak w pia-
ktyce okażą się luki w ustawie,
skoro już teraz je się dostrzega?

Ogłoszona nowela jest treści-
wym.. komentarzem do ustawo-
dawstwa dekretowego.

Pracownia Tow. Pań Miłosierdzia

 

  

         

św. Winceniego A Paulo pod nazwą

wŹródło Pracy*, Trocka 19, podej-

muje się wykonać PRĘDKO i DO-

KŁADNIE po

wszystkie roboty wchodzące w za-

zniżonych cenach

kres bieliźniarstwa, haitu, krawiec-

czyzny i trykotarstwa. Przypomina-

my się pamięci Szanownej Publicz-

ności pewne, że ją zadowolimy,

ZARZĄD.

_ KRAJU.
Nowa placówka pracy społecznej w Iwju powiatu Lidzkiego.

Miasteczko [wje przeżyło w
tych dniach podniosłą uroczystość;
było nią poświęcenie nowej Sali
Parafjalnej, która przeznaczona
została głównie na ogniska pracy
katolicko'społecznej. Będzie to
jedna z największych inajlepiej
uposażonych tego rodzaju placó”
wek na terenie powiatu lidzkiego.

Obszerna ta sala, o łukowych
sklepieniach, może pomieścić do
czterystu osób, dobrze urządzona
scena, światło elektryczne, radjo-
aparat — stwarzają dogodne wa-
runki pracy,

Po przecięciu wstęgi ks. Udal-
ski z Wołożyna dokonał poświęce-
nia sali. Poczem odbyła się aka*
demja ku czci Chrystusa-Krėla
specjalnie przeniesiona na ten
dzień. Zagajając akademję ks. dzie
kan lldefons Babicz, główny inicja*
tor budowy, podniósł znaczenie no
wej sali i podziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do powsta-
nia tej placówki, szczególnie zaś
państwu Dmochowskim za ołfiarną
pracę oraz ks. wikarjuszowi l Al-
ferowiczowi za starania i trudy
podczas budowy sali.

Następnie wygłoszono szereg

Po

We wsi Usowo gm. piotrow-
skiej w zabudowaniach Antonie-
go Czembra wybuchł groźny po-
żar. Pastwą płomieni padł budy-
nek mieszkalny oraz dwa budyn-
ki goapodarskie.

przemówień. Między innemi prze-
mawiał przybyły na uroczystości
sekretarz generalny. okręgu No*
wogródzkiego i Wileńskiego Zwią-
zku Młodzieży Polskiej.

Na podkreślenie zasługują uda-
tne produkcje chóru oraz szereg
deklamacyj wygłoszonych przez
młodzież zrzeszoną w S.

Z pośród przedstawicieli miej-
scowego społeczeństwa przema
wiał naczelnik miejscowego urzę-
du pocztowego.

Akademję zakończono odśpie*

waniem hymnu Akcji Katolickiej
„Miły chcemy Boga“. Frekwencja
wiernych bardzo liczna. Ogromna
sala parafjalna przepełniona zosta-
ła przez tłumy wiernych. Wskutek
przepełnienia wielu musiało przy*
ślądać się i słuchać przez otwarte
okna.

Niech nowa placówka kato*
lickiejpracy spolecznej i ošwiato-
wej rozwija się i ogarnia swoim za-
sięgiem dzialania coraz szersze ma
sy ludności. Bowiem nasze opu:
szczone jeszcze pod tym względem
Kresy tak bardzo potrzebują ta-
kich placówek.

Przyjezdny.

żar.

W stajni, która spaliła się z 2
końmi spłonął żywcem 17 letkni
parobek Jan Kowalczuk. Pożar
jak ustalono powstał skutkiem
nleostrożnego obchodzenia się z
ogniem.

Ujęcie koniokradów.

Na terenie pow. wołożyńskie-
go ostatnio zlikwidowano szajkę
koniokradów. Fresztowano 5 osób
którzy od dłuższego czasu trud-
nili się kradzieżą koni. Konio-
kradzi konle sprzedawali na ро-

bliskich targach, tylko je przed
sprzedażę przefarbowywali, dlate-
go też nie wzbudzali żadnych po-
dejrzeń i proceder swój mogli
uprewiać bezkarnie.

Krwawe wesele.

W dniu wczorajszym w czasie
zabawy weselnej w domu Jana
Mikołajewicza, mieszkańca wsi
Czełowicze gm. zaleskiej wynikła
ostra sprzeczka między Fiedorem
Bolesiem, Piotrem Wiśniewskim,
a Stanisławem Kulawym iWła-
dysławem Rodziewiczem. Sprzecz-
ka zamieniła się w krwawą bój-
kę. Awanturnicy [zdemolowali ca-
łe urządzenie domu i zmusili
państwa młodych oraz gośc| do
opuszczenia mieszkania. W bój-
ce odnieśli ciężkie obrażenia cia-

ła Mikołajewicz, oraz uczestnicy
bójki: Kulawy i Rodziewicz.
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KRONIKA.
Święto młodzieży.

Młodzież męska i żeńska, zrze-
szona w Stowarzyszeniach Mło-
dzieży Polskiej i innych, w dniu
wczorajszym obchodziła dzień
swego patrona św. Stanisława
Kostki.
W godzinach porannych w ko-

ściołach odprawione zostały na-
bożeństwa okolicznościowe. W na-

bożeństwach tych młodzież wzię-
ła gremjalny udział. Wieczorem
w Ogniskach S$. M. P. odbyły się
akademje ku czci św. Stanisława
Kostki. Akademje organizowały
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
W akademjach wzięły udział
oprócz młodzieży rzesze wier-
nych,

inauguracja roku misyjnego.
W dniu wczorzjszym staraniem

Akademickich Sodalicyj Marjań-
skich odbyła się w Ognisku Aka-
demickiem przy ul. Wielkiej 24
uroczysta inauguracja roku mi-
syjnego 1932 i 1933.

Inaugurację poprzedziło nabo-
żeństwo w kościele św Jana,
które celebrował J. E. ks. Arcy-
biskup — Metropolita Romuald
Jałbrzykowski.

O godz. 5 wiecz. w lokalu
Ogniska Akademickiego odbyła
się uroczysta inauguracja.

Wstępne przemówienie wygło-
sil prezes Sodalicji Akadem ków,
p Rodziewicz, witając J E. ks
Arcybiskupa  Jałbrzykowskiego,
przybyłych gości i zebraną mło-
dzież.

Z kolei prezeska Sodalicji A-
kademiczek, p. Jankiewiczówna,
wygłosiła referat, w którym zo
brazowała dzieje akademickich
sodalicyj marjańskich w Wilnie i
poinformowała zebranych o pro-
gramie pracy.

JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ
POGODĘ?

Na ogół pochmurno, m'ejsca-
mi mgliste, w ciągu dnia przeja-
šnienie, nocą przymrozki silniej-
sze, w Wileńskiem dniem tempe-
ratura do 4 stopni, umiarkowane,
potem słabnące wiatry połudn'o-
wo wschodnie

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Uroczystości Opieki Mat-

ki Boskiej. Wczoraj w kaplicy
Ostrobramskiej rozpoczęły się
uroczystości Opieki Matki Boskiej.
W dniu tym odprawione zosteły
dwa rabożeństwa, z których jed-
ne celebrował J. E. ks. Arcybi-
skup-Metropolta Romuald Jał-
brzykowski.

Uroczystości będą trwzć do
przyszłej niedzieli, dnia 20 listo-
pada r. b.

Z MIASTA.
— Wystawadrobiu odbędzie

się w pawilonie Targów Północ-
nych ogród po-Bernardyński w
dniach cd 1 do 4 grudnia r. b.
włącznie. Wystawa obejmuje ku:
ry, indyki, ptactwo wodne, gołę-
bie pocztowe, rescwe, króliki,
zwierzęta futerkowe, psy, koty,
jajczarstwo, pierze, puch, futerka,
przybory hodowlane i maszyny.

*Wzory i modele urządzeń, pesze,
szkodniki Wydawnictwa i pomo:
ce naukowe. Do wzięcia udziału
w wystawie Komitet zaprzsza
wszystkich had.wców, wytwór-
ców sprzętu drobiowego, kupców
w dzlale futrzznym i t. 4. Wa-
runki dla wystawców są bardzo
dogodne. Wydatki najmniejsze.
Hodowcy i wytwórcy sprzętu
drobiowego, pokażcie zwiedzają-
cym wystawe, postępy w hodo-
wli i waszego dorobku lat ostat-
nich. Korzystajcie ze sposobności
nawiązania z klientelą większej
łączności handlowej i wymiany
pomiędzy sobą materjału zarodo-
wego.

Szczegółowych informacji o
warunkach dla wystawców, orga-
nizowanie wycieczek dla zwie-
dzenia wystawy, udziela sekreta-
rjat Komitetu Wystawowego do
dnia 15 b. m. przy ul. Kalwaryj-
skiej 24 m. 2. Po tym terminie
w biurze pawilonu Targów Pół-
nocnych w ogrodzie po Bernar-
dyńskim.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Przemysł Iniarski. W sfe-

rach gospoderczych powsta! pro-
jekt założenia na terenie Wi'eń-
szczyzny wielkiej przędzalni laiar-
skiej o charakterze spółki atcyj-
nej. Rząd w akcji tej wziąłby
udział za pośrednictwem Państwo-
wego Banku Rolnego, który do-
starczy maszyn oraz funduszów
dla zakupienia surowców i t. p.
Dalej oczekuje się reprezentan-
tów sfer gospodarczych, handlo-
wych i przemysłowych jako udzia-
łowców, którzyby wnieśli tytułem
udziału budynki, maszyny, place
i gotówkę.

Celem sprecyzowania tego pro-
jektu, wyłoniono specjalną komi-
sję na czele z prof. W. Staniewi-
czem, która zwołała w ub. p'ątek
pierwsze  orgenizacyjno-informa-
cyjne posiedzenie. (ldział w tem
posiedzeniu oprócz przedstawi-
cieli przemysłowo-handlowych i
miejscowego kupiectwa wzięły
delegaci z Warszawy oraz przed-
stawiciele władz państwowych.
Na posiedzeniu omówiono pro:
gram prac organizacyjnych spółki
akcyjnej oraz wyniki podróży
rzeczoznawczej dyr. P. B. R. p.
Maculewicza.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo

Lekarskie. XXIX Posiedzenie
Naukowe odbędzie się w środę

dn. 16 b. m. o godz. 8-ej w sali

własnej przy ulicy Zamkowej 24.

Na porządku dziennym: Dr. Zar-

cyn: „Leczenie wyrostka robacz-
kowego".

Następnie p. prezes Rodzie-
wicz wygłosił dłuższe przemó-
wienie na temat ideologji sodali-
cyjnej.

Poczem przybyli goście i de-
legaci poszczególnych stowarzy-
szeń wygłosili szereg przemó-
wień powitalnych Między innemi
przemawiali: p. Wasilewska w
imieniu Związku  Absolwentek
Sodalicyjnych, p. Kuczyński w
imieniu Akademickiego Koła Mi-
syjnego, kom. Kwiecinski w imie-
niu korporacji „Conradia*.

Następnie zabrał głos J. E.
ks. Arcybiskup MetropolitazR. Jał-
brzykowski, życząc młodzieży ka-
tolickiej powodzenia w pracyi
w szerzeniu tak wzniosłych idea
łów. Deklamacje p. Szopównyi
śpiew p. Bandurskiej zakończyły
część oficjalną inauguracji.

Po wspólnej fotografji odbyła
się berbatka towarzyska, która
przeciągnęła się do godz. 11 w
nocy.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance urzą-

dza dziś tani poniedziałek (propagando-
wa), na który dana będzie świetna kome-
dja Morstina „Dzika pszczoła”. Ceny
miejsc od 20 gr. do 2 zł.
— Jutro emocjonująca  premjera

Shaw'a: „Zbyt prawdziwe aby było do-
bre*. Reżyseruje J. Bonecki. Grają:
Koronkiewiczówna, Niedźwiecka, Rych-
łowska, Bielecki, Dejunowicz, Grolicki,
Neubelt. Preiss i dyr. Szpakiewicz. No-
we dekoracje, nowe kostjumy.

— Teatr muzyczny „Lutnia”. Osta-
tnie występy Elny Gistedt. _ Znakomita
artystka Elna Gistedt niebawem kończy
swe występy w Wilnie. Z jej udziałem
odbędzie się jeszcze kilka przedstawień
wieczornych. Pragnąc umożliwoć wszyst-
kim pobyt w teatrze muzycznym, kierow-
nictwo wyznaczyło na te ostatnie wido-
wiska ceny biletów zniżone.

Dziś w poniedziałek ukaże się „Wi-
ktorja i jej huzar”, we wtorek „Krysia
leśniczanka”, we środę „Księżniczka
czardasza”. Bilety na te popularne przed
stawienia już nabywać można w kasie
zamawiań.

‚ — Stały Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich z. A.S, P. wWilnie, objeżdża-
jący prowincję z kapitalną komedją „Ro-
xy' i nieśmiertelnem dziełem Korzeniow
skiego „Panna Mężatka* — gra dziś 14
bm. w Nowogródku, 15 bm. w Baranowi-
czach, 16 bm. w Nieświeżu.

POLSKIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dnia 14 listopada.
11.40: Kom. pras. Kom. meteor.

Czas. 15.00: Chwilka muzyki operowej
(płyty). 15:10: Audycja dła dzieci. 15.55:
„Muzyka w Wilnie” — pogad. wygl.
prof. Józefowicz. 16.15: Lekcja francus-
kiego. 16.30: Muzyka (płyty). 16.40:
„Jak długo mogą żyć zwierzęta” — od-
czył. 17.00: Muzyka tan. 18.00: Koncert
popołudniowy. 19.00: „Nędza z nadmia-
ru bogactwa” — odczyt litewski. 19.15:
Komunikat sportowy. 19.30: „Na widno-

kręgu. 20.00: Operetka (,„Czarna Marzan-
na“ — J. Straussa). 22.00: Skrzynka
techniczna. 22.15: Recital na violi. 22.55:
Kom. meteor. 23.00: Muz. tan.

Wtorek, dnia 15 listopada 1932 r.
11.40: Przegi. pras. polsk Kom. met

Czas. 15.00: Koncert dla młodzieży (pły-
ty). 15.50: Muzyka (płyty). 1600: Wśród
książek. 16.15: , Psychologiczne podstawy
nowych programów'* — odczyt dla naucz
wygł. dr. J. Kuchta. 16.30: Kom. Wileń-
skiego Aeroklubu. 16.40: „Czarodziejska
moc książki — odczyt. 1700: Koncert
symi. 18.00: Muzyka lekka. 19.00: „Kie-
rurek przeciwpolski odrodzenia litew-
skiego” — odczyt litewski. 19.15: „Że
šwiata radjowego“ — pogad. 19.30. Fel-
jeton muzyczny. 20.00: Koncert žyczen
(płyty). 21.05: Wiad. sportowe. 241.15:
Koncert. 22.00: Audycja wesoła: dwie no
wele Kornela Makuszyńskiego. 22.40:
Muz. tan. 22.55: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Fortepjan i śpiew.

W poniedziałkowym programie radjo
wym odnotować należy koncert popołu-
dniowy, który Wilno transmituje na
wszystkie rozgłośnie polskie. W: pierw-
szej części programu utwory fortepjano-
we Saint Saensa, Schumana, Głazunowa,
Debussyego i Albeniza odegra p. Cecylja
Krewer. W części drugiej p. Wanda Hend
rychówna odśpiewa pieśni St. Moniuszki
do słów Mickiewicza i in. Akompanjuje
T. Szeligowski. Początek — godz. 18.000.

Jak długo żyją zwierzęta?
W serji poniedzałkowych odczytów

radjowych zainteresuje słuchaczy prelek-
cja prof. Michała Siedleckięgo, który o
godz. 16,40 mówić będzie z Krakowa o
długowieczności zwierząt, przekraczają-
cej nieraz najdłuższe nawet lata życia
ludzkiego.

 

 

WYPADKI.

— Pogryziony przez psa.
Na przechodzącego wczoraj przez
ul. Połocką szewca Stanisława
Awłosa, zam. przy ul. Kopanica
14—12, napadł duży pies, który
go dotkliwie pokąsał.
— Desperatka. W  mieszka-

niu Nr. 4 w domu przy ul. So-
snowej 28, 32letnia Eudoksja
Reutt w zamiarze pozbycia się
życia wypiła większą ilość dena-
turatu

Pogotowie Ratunkowe, po u-
dzieleniu jej pierwszej pomocy
lekarskiej, odwiozło ją do szpitala
Sawicz.
— Krwawa bójka. Wczoraj

wieczorem w jednej z restaura-
cyjek przy ul. Subocz wynikła po-
między kilku pijanymi osobnika-
mi krwawa bójka podczas której
zranieni zostali: 29-letni Kiernik
Jan (Wilkomierska 125) i Brej-
wo Adam (Msjowa 68).

Rannym pomocy lekarskiej
udzieliło Pogotowie Ratunkowe.

DZIENNLE MILĘNSKI

Z prasy.
Nasza młodzież.

Ostatnie wypadki na terenie
wyższych uczelni znów zwróciły
uwagę społeczeństwa na to, co się
dzieje wśród młodzieży.

Niemal w całej prasie spotyka
my artykuły poświęcone sprawom
i życiu młodzieży.

Bardzo ciekawy artykui za-
mieszcza w „ABC“ p. J. Pannen
kowa.

Na wstępie p. Pannenkowa o-
świadcza iż w zasadzie godzi się
ze zdaniem 'wypowiedzianem
przez jednego z wybitnych sanato-
rów, że

„-„młodzież.. wyraża swoim pory-
wem te właśnie siły, które głęboko w na-
rodzie tkwią”.

O tych 'porywach pisze dalej
publicystka z „ABC' w sposób na
stępujący:

„Można i należy te „porywy rozu-
mowo oświetlać, perswazją i wolą su-
gestywną na nie wpływać i kierować nie
mi, ale czego bez szkody i niebezpieczeń
stwa czynić niepodobna, to przemocą w
czambuł je dusić, tłumić i wiązać. I jak
że to można usuwać politykę z zaintere-
sowań i życia młodzieży uniwersyteckiej,
korzystającej z praw politycznych, — i
zarazem wprowadzać politykę do szkół
średnich, ba nawet powszechnych! Jak
można krytykować, oraz ironizować za-
interesowania i wystąpienia t. zw. po-
lityczne profesorów uniwersytetu, a jedno
cześnie wymagać czynnego angażowania
się w polityce od np. — nauczycieli szkół
powszechnych?

Blisko pół wieku temu na uniwersy-
tecie charkowskim był młody człowiek
lat 20-tu, który za udział w związkach
politycznych został zesłany na Syberję.

Dzisiaj naszej młodzieży uniwersyte-
ckiej zakazuje się „politykować” i zara-
zem, jednym. tchem, stawia się jej za wzór
owego młodzieńca z przed lat paru dzie-
siątków. Bo tym młodzieńcem był —
Józef Piłsudski.

Więc — gdzie konsekwencja?
Mógłby ktoś na to powiedzieć — i

istotnie spotykaliśmy się z takiem zda-
niem: — nam było wolno, bo myśmy by-
li w niewoli, ale im nie wolno, bo oni
mają wolność.

Ale jeśli jest prawdą, że bywają pa-
radoksy wesołe i smutne, to, ten należy
chyba do najsmutniejszych.

Wydaje się to wszystkogorzej, niż

niekonsekwentne, bo nie celowe, nieo-

siągalne,“ :

W) dalszym ciągu p. Pannenko-

wa cytuje powiedzenie posła Sław

ka w sprawie zamierzeń min.Ję-

drzejewicza, które nasi czytelnicy

już znają. ER

Głos przyjaciela młodzieży.
W Warszawie odbyło się posie

dzenie t. zw. państwowej rady о-

świecenia, na którem omawiano

projekt min. Jędrzejewicza, zmie:

rzający do ograniczenia autonomji

wyższych uczelni.
Na posiedzeniu tem m. i. zabrał

głos ks. profesor Szweinic, znany

przyjaciel młodzieży.

W gorącem przemówieniu wy-

stąpił ks. prof. Szweinic w obronie

zarówno zasady autonomii jak i

młodzieży samej, na którą ze stro”

ny sanacji padło niemało gromów.

Podajemy jego przemówienie w

streszczeniu „Gazety Warszaw”

skiej”:
„człowiek tak blisko młodzieży sto

jący, jej znakomity znawca, stwierdził

głębokie wartości ideowe młodzieży dzi-

siejszej i podkreślił, że zamiast przepi”

sów administracyjnych o wiele więcej

zdziała autorytet profesofa i przyjaciela

istotnego młodzieży; wskazał na konie-

czność przestrzegania zasadywychowania

dusz, czego nie można dokonać inaczej,

jak właściwem podejściem do młodzie-

žy.

Wielką tež sensacją bylo wy-
stąpienie rabina Schorra, który
całkowicie poparł stanowisko ks.
Szweinica.

Pozatem przeciwko projektowi
min. Jędrzejewicza wypowiedzieli
się prawie wszyscy obecni na ze-
braniu profesorowie wyższych u-
czelni jak Kutrzeba, Pawłowski,
W. Chrzanowski, Estreicher, Na-
wroczyński.

Żadne argumenty nie trafiły je-
dnakże do przekonania większoś-
ci „rady“, która wszystkie zastrze
żenia przekazała do uznaia p. mi
nistra.

ut,ELTATRS ASKATASK PAAKAITEI Ti IT S IS,

statnie dladomosci 2 Genedų,
GENEWA, (Pat). Pomimo za-

kazu zbierania się na ulicach sy-
tuacja jest nadal niepewna. Wczo-
raj wieczorem około godz. 20
około 100 manifestantów, spiewa-
jac międzynarodówkę, starało się
rozpocząć bratanie z żołnierzami.
Zołnierze, na których tłum na-
pał, skierowali na ma ifestantów
sikawki pożarne. Wobec oporu
Uaaifestantów aresztowano sze-

reg osób
GENEWA, (Pat). Spokój zo-

stał całkowicie przywrócony.
Strajk generalny zakończył się.
Władze kantonu genewskiego po-
stanowiły zwolnić w najbliższych
dniach zmobilizowanych ostatnio
milicjantów. Dokonsno sze egu
rewizyj u znanych przywódców
komunistycznych. Aresztowano
12 osób.

 

Kiub Narodowy.
Adolf Hitler, twórca narodowego socjalizmu

w Niemczech.
Odczyt posła Stanisława Zielińskiego.

Wczoraj, dn. 13 b. m. odbyl
się w lokalu przy ulicy Orzeszko-
wej 11 zorganizowany przez Klub
Narodowy w Wilnie niezwykle in-
teresujący odczyt byłego konsula
generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Berlinie posła Stanisława
Zielūskiego p. t. „Adclf Hitler,
twórca narodowego socjalizmu w
Niemczech”.

Prelegent zobrazował na wstę-
pie przyczyny, które umożliwiły
powstanie ruchu hitlerowskiego i
zapewniły mu powodzenie.

Bszpośrednio po wojnie arma
niemiecka powracająca z frontu

zatknęla się ze społeczeństwem
w kraju, którego nastroje były

zupełnie odmienne od nastrojów
armji. W armji wierzono jeszcze

w możliwość odwrócenia klęski
w raju natomiast zdawano spa-
wę z niemożliwości dalszego pro-
wadzenia wojny.

W kraju zapanowała demo-
kracja i socjalizm, stąd wśród
byłych uczestników wojny po-

wstało przekonanie, że klęskę

spowodowała właśnie demokracja.

Taki był początek nastrojów
antydemokratycznych w  Niem-
czech. Sfery dawniej rządzące
usunęły się narazie w cień. Jed-
nak nastroje antydemokratyczne
rosły i były przez te sfery popie-
rame. Powstają tajne organizacje,
których dziełem były później t.
zw. mordy kapturowe. Morderstw
takich oficjalnie naliczono 492.

Z tych tajnych organizacyj
wyrasta Adolf Hitler. Jest to by-
ły podoficer, człowiek o słebej
inteligencji, lecz Świetny mówca

i zdelny organizator. Podstawą
ideologiczną ruchu hit'erowsk e zo
jest wiara w wyższość rasy ger-
mańskiej, z czego wypływa pra-
wo tej rasy do panowania nad
światem i pogarda do wszystkich
innych narodów, a przedewszyst-
kiem do żydów.

Według koncepcji hitlerow-
ców prawa polityczne w Niem-
czech mogą prowadzić jedynie
Niemcy o czystej krwi germań-
skiej. Hitler nie uznaje germani-
zacji takiej, jak prowadziła На-
kata — obcych rasowo trzeba po-
prostu wyniszczyć. W, ekspansji
nazewnątrz Hitler nie ogranicza
się granicami 1914 roku, idzie on
znacznie dalej.
W zakresie gospodarczym Hit-

ler nie posiada programu i ograni-
cza się do powtarzania ogólników,
w których główne miejsce zaj-
muje walka z kapitałem spekula-
cyjnym.

Akcja Hitlera osłabiła demo-
krację i tem samem umożliwiła
dojście do władzy elementów
skrajnie prawicowych.

Teraz, gdy elementy te doszły
do władzy, Hitler załamał się..
Był on popierany  materjalnie
przez te właśnie elementy i w każ-
dej chwili mogą one go skmopro-
mitować przez ujawnienie źródeł
jego zasobów materjalnych.

W: toku odczytu prelegent po-
święcił dłuższy ustęp postaci Stre-
semanna.

Bardzo głęboki, przemyślany i
interesujący odczyt posła Zieliń-
skiego spotkał się z gorącem przy”
jęciem słuchaczy.
A A

Walne zebranie pałestry wileńskiej.
Wybory do władz adwokatury.

Wczoraj palestra wileńskiego
okręgu apelacyjnego odbyła
pierwsze ogólne zebranie na za-
sadzie nowowprowadzonego w Žy-
cie prawa adwokackiego.

Przy b. licznym udziale adwo-
katów, nietylko miejscowych,
lecz i przybyłych z prowincji, pod
przewodnictwem mec. W. Abra-
mowicza, omawiano cały szareg
aktualnych kwestji, w czem naj:
większe ożywienie wywołała врга-
wa przymusu adwokackiego na
terenie okręgu aplikacji wileń-
skiej.

Głównym punktem zebrania
były wybory do władz adwokatu-
ry, a więc do Rady i sądu dy-
scyplinarn ego.

Przez głosowanie tajne do Ra-
dy adwokackiej weszli adw. adw.:

Marjan 'Strumiłło, Stanisław
Bagiński Stanisław Kukiel-Krajo-
jowski, Mieczysław Engiel, Zbig-
niew  Jasińskj, Wacław Rodzie-
wicz, Izrael Kaplan, Eugenjusz
Kozłowski i Naum Sejfer.

Sąd dyscyplinarny tworzą p.p-
adw. adw.:

Kazimierz Petrusewicz, Witold
Abramowicz, Wincenty Łuczyński,
Włodzimierz Muchanow, Wacław
Siawciłło, Leon Kulikowski, Jaro-
mir Matyasz oraz Konstanty Baj-

raszewski. Ten ostatni uzyskał

większość głosów w powtórnem
głosowaniu między nim i adw.

Czernichowem. R

Szkice i obrazki.
SIGNUM TEMPORIS,

Sabestjan był człowiekiem uczciwym
i dlatego nazwano go warjatem.

Tak, tak i to warjatem najniebez-

pieczniejszym. Daleko łagodniejsze i

mniej niebezpieczne typy siedzą w celi

wyłożonej materacami i w kaitanie bez-

pieczeństwa. t

Obłęd  Sebastjana przejawiał się

tem, że w czasach tak ciężkich, jak o-

becne, płacił długi.
Prokurenci banków nieuinie spoglą-

dali na Sebastjana.

— Pan szanowny przyszedł by we-

kselek sprolongować?
— Niech Bóg zachowa. Płacę.

Dyrektor banku zamknął się w swym

gabinecie z dwoma rewolwerami w ręku,

a kasjer zamknął przed nim okienko i za

nic nie chciał pieniędzy od Sebastjana

przyjąć. Prokurent banku ukrył się pod

biurko i nie wyszedł pierwej zanim go nie

przekonano, że Sebastjana już w banku

niema.

Od roku bowiem nikt już weksli w

całym kraju nie wykupywał.
Znajomi mówili o nim:

— Taki zacny człowiek, a zwarjował!

— Podobno i za komorne płaci?

— Należałoby go wziąć pod kura-

telę,

— Państwo za

umysłowo chorymi.
Powiedziano że „zło wyradza zło—

tak się też i stało.

Człowiek umysłowo chory musiał wy

wołać skandal.

Przed kilku miesiącami Sebastjan

zamówił w jednym ze sklepów gramo-

fon. Tak się złożyło, że po dziś dzień
maszyny nie wykupywał. Przypomniaw-

szy zaś sobie o zamówieniu poszedł gra-

jące pudło wykupić. ?
Kupiec, którego doszły słuchy o

obiędzie Sebastjana dawno był zrezygno-

wał z klijenta, gdy zaś któregoś dnia Se-

bastjan dumnym krokiem wszedł do skle-

pu z grającemi akcesorjami, gospodarz

zbladł i szepnął do żony:
— To warjat. Na miły Bóg uciekaj i

zamknij się z dzieciakami w mieszkaniu.
Wiedząc zaś, że z warjatem trzeba

jaknajłagodniej postępować, blady i drżą
cy z grobowym uśmiechem na ustach za-

czął szeptać Sebastjanowi:

— Przyszedłeś, przyszedłeś turka-

weczko, Sebastjanku, warjatku, dziub-

dziusiu!...

— Co panu jest, gdzie jest moja ma-

szyna?

— Maszynkę chcesz idjoteczku, ma-

malo opiekuje się

szynkę, a może trąbkę, może cymbałki,

a może dzwoneczki?

— Czyś pan zwarjował?!! krzyknął

Sebastjan.

— Toś ty zwarjował Sebastjanku, ale

idź sobie, masz tu trąbkę i idź do dja-

bełka.

Sebastjana zachowanie kupca wy-

prowadziio z równowagi.

—Panie dawaj pan gramofon bo dość

mam żartów.

— Gramofonek? — a może kaftanik
bezpieczeństwa i zimną wodę na łebek.

— Pan mnie obrażasz!
— Sebastjanku idź już bo zawołam

pomocy.

Sebastjanowi dość było już kpin. Za-
mierzył się laską na struchlałeśo kupca.

— Kijem cię zbiję oszczerco!

Kupiec jak jelonek dopadł drzwi,
wyleciał na ulicę i podniósł alarm.

Za chwilę wieziono Sebastjana autem

pogotowia do domu zdrowia.

— Czy pan chorował kiedy nerwo-

wo — zapytał go lekarz.

—Nie.

— A czy ojciec pański nie. był war-

jatem?

— Nie panie.

— A dzieci nie są idjoci?

— Nie.

— A babka nie miała napadów sza-

łu?

— Nie.

— A czy dziadunio nie dostawał na-

padów wścieklizny?

— Nie! proszę mnie puścić,

— Zaraz, zaraz, jednak pan zdradza

objawy choroby umysłowej. Tak twierdzą

wszyscy.

— Doktorze! jestem człowiekiem nor

malnym i uczciwym. Pracuję ciężko, dłu-

gi płacę... |

Doktór wstał z krzesła. д
— Co pan powiedzial?

— Dlugi placę.

Lekarz zwrócił się do dozorców:

— (o trzy godziny. zimną kąpiel i

kompresy z lodu. Zamknąć go.

Dzisiaj  Sebastjana

czubków.

Powrócił do domu.

— Sebastjanie — mówi żona — był

tu komornik z magistratu, Trzeba zapła-

cić podatki.

— Nie zapłacę!!
— Czyš zwarjowal?

M. Junosza.
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# pogranicza.
Ucieczka z raju bolszewickiego.

W ub. sobotę na tereńie od-
cinka granicznego Radoszkowicze

w miejscowości Ogary patrole

sowieckiej straży granicznej u-

śmierciły 8 włościan, którzy usi-

łowali dostać się na teren polski.

Gru'a włościan licząca około 15

osób o godz. 5 rano zamierzała

pod kierownictwem przewodnika

dostać sę na teren polski

Gdy uciekinierzy znaleźli się
niedaleko polskich słupów gra-
nicznycznych zostali ostrzelani
gęstym ogniem  karabinowym.
Patrole sowieckie bez miłosierdzia
strzelali do zbiegów Pod gradem
ku! padło 8 włościan. Pozostali
uniknęli śmierci jedynie dzięki
straceniu przytomności i padli na
ziemię.

 

Tnamionne cechy nowej sztuki
rosyjskie.

(Citta del Vaticano—KAP) Pod
tytułem „Sztuka rosyjska” „Osser=
vatore Romana” ogłosił artykuło
charakterystycznych cechach ból-
szewickiej twórczości artystycz-
nej, które można było przestudjo-
м:ё na niedawnej wystawie sztu-

ki w Wenecji.
Co w cbrazach malarzy so-

wieckich rzuca się przedewszyst-
kiem w oczy, to brak jakiejkol-
wiek idei twórczej, która winnaby
być odblaskiem rzekomo odro-
dzonego życia rosyjsikiego pod
rządami bolszewickieml.

Już sam wybór tematów świad-
czy dobtnie o ubóstwie powysło-
wości” artystycnej.  Ograniczają
się one niemal wyłącznie do

pracy w przemyśle i w gospodar-
stwie rołnem oraz do sportu i

czerwonej armji.

Cwiczenła sportowe najrozma
itszego rodzaju i zachwyt widzów
nad sprawnoscią cielesną ćwiczą-

cych są wogóle najbardziej ulu-

bionemi motywami malarzy bol
szewickich.

Ważniejszym jednak od spor-
tu, który bądź co bądź jest spra-
wą pokojową, wydaje się tym ar-
tystom militaryzm i zabawa w

wojnę. lch wyobraźnię plastycz-
ną najbardziej pociągają zarówno
proste, zwykłe ćwiczenia wojsko-
we, jak i wielkie manewry, w

czasie których czerwona armja

posluguje się całem nowoczesnem
wyposażeniem technicznem. Je-

żeli to prawda, że sztuka jest
jedną z najpierwotniejszych ma-
nifestacyj duszy narodu i naj-

wierniejszem odbiciem jego wa

runków życiowych, to z płodów

nowej sztuki bolszewickiej można
wnioskować, że kultura mięści i

militaryzm stanowią  najistotniej-
sze elementy sowieckiego Życia
społecznego.

Ale również całkiem „obywa-
telski” czynnik występujej w ma-
larstwie bolszewickiam na plan

pierwszy; ujawnia się on w bez=

dusznem odtwarzaniu tego, co

moralnie brudne, i w kreśleniu

scen rozkiełznanej namiętności,

które już bezpeśrednio wkraczają
w dziedzinę kultu nagości. Je-

dyny rys proletarjacki w tem

wszystkiem to to, że figurami

Wielka afera porno-
graficzna,

W sprawie wielkiej afery por:
nograficznej w czeskim Cieszynie
dowiadujemy się następujących
szczegółów:

Już od dłuższego czasu wia”
dome bylo, że cała Europa Środ”
kowa zasypywana była literaturą
erotyczną i parnograficzną i że
książki te, przeważnie z Niemiec,
były rozsyłane do Danji, Szwecji,
Polski, Czechosłowacji i Węgier.
Policji czeskiej w Morawskiej
Ostrawie udało sę w tych dniach
przyłapać niejakiego Schalielda z
Hamburga, który — jak się oka”
zało — był głównym kolporterem
zakazanej literatury na terenie
czechosłowackim oraz polskim.

W czasie przesłuchiwania Schal-

felda wyszły na jaw rzeczy zgoła

nieoczekiwane. Znana i poważana
drukarnia Prohaski w czeskim
Cieszynie (obecnie przedsiębior-

stwo to należy do akcjonarjuszów
w Niemczech) nietylko druko-

wała literaturę pornograficzną, ale

przez wspomnianego komisjonera
Schalfelda organizowała sprze-

daż tej literatury w Czechosto-

wacji, a głównie w Polsce,
Szwecji, Danji itd.

Przeprowadzona w drukarni

Prohaski rewizja dała sensacyjne
wyniki. Zapieczętowano 64 rkrzy-

nie, zawierające około miljona

gotowych książek pornograficz-
nycb oraz 25 tysięcy egzempla-
rzy niedokończonych książek.

Wartość skonfiskowanego ma-
terjału sięga kilku miljonów ko-
ron czeskich.

Władze czeskie prowadzą ©-

nergiczne śledztwo celem ustale-

nia autorów tej literatury, do-

stawców klisz pornograficznych
it. d.

Drukarni Prohaski grozi oprócz
miljonowej kary pieniężnej za-
mknięcie.

eklama [es
„lininių bad.

różnych scen erotycznych są ro-
botnicy, chłopi, sportowcy i kra-.

snoarmiejcy.
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Motory działania.
Istotą wszelkich procesów spo”

łecznych jest dążenie do zaspoko”
jenia potrzeb i do zdobycia środ-
ków na ich zaspokojenie. Gdyby
zabrakło tych potrzeb, ustałby
wszelki ruch społeczny, ustałoby
życie. Potrzeby te są jakgdyby mo
torami wprawiającemi w  ruc
wszystko co żyje i dopiero dokład-
na ich znajomość umożliwi zrozu-
mienie istoty procesów spolecz-
nych.

Że zaś podmiotem ' procesów
społecznych jest w pierwszym
rzędzie zbiorowość, należy się
przedewszystkiem zastanowić nad
jej potrzebami.

Otóż zbiorowość jako taka nie
posiada żadnych potrzeb, gdyż sa-
ma jest funkcją potrzeb swoich
członków. Wynika to z samej 1510°
ty zbiorowości, która jest zorgani-
zowaną gromadą jednostek zwią-
zanych wspólnemi celami, a celami
temi są zawsze środki do zaspoko”,
jenia potrzeb.

Tam, gdzie zdobycie tych środ-
ków jest możliwe tylko drogą wy-
siłku zbiorowego, powstaje zbio”

rowość jako narzędzie do ich zdo-

bycia. Naprzykład środki spożyw-

cze miasto sprowadza nie dlatego,

że samo jest głodne, ale dlatego,

że jego mieszkańcy muszą jeść.

Państwo buduje drogi, nie dlatego
że samo jeździ po nich, ale dlatego,

że obywatele potrzebują tych dróg

Szkolnictwo, władze bezpie-

czeństwa, czy też sądownictwo są

jedynie środkami do zaspokojenia

potrzeb obywateli państwa, czyli

członków zbiorowości.
Zbiorowość jest gromadą zor-

$anizowaną, a tam, gdzie istnieje
organizacja, istnieje też i hierar-
chja kierowanych i kierujących.
Jakież są tego konsekwencje?
Człowiek dzięki swoim zdolno

ściom psychicznym nietylko sam

zdobywa środki do zaspokojenia
potrzeb, ale również i otoczenie

swoje używa za narzędzie do zdo-

bycia tych środków. Wszystko, co

jego rozum uzna za środek do za-

spokojenia swoich potrzeb lub za

narzędzie do zdobycia tych šrod-

ków, jest przez niego używane bez

względu na to, czy to są przedmio-

ty martwe, rośliny, zwierzęta czy

też inni ludzie. Wprawdzie pozor-

nie jest to sprzeczne z solidarno-
ścią ogólnoludzką, ale należy pa”

miętać, że solidarność istnieje tyl-

ko tam, gdzie istnieje wspólny cel,

Gdzie celu tego niema, solidarność
nie istnieje i człowiek dla człowie”

ka jest takim samym środkiem lub
narzędziem, jak ruda żelazna,siła

wiatru lub wół, Można sobie ży-

czyć, aby było inaczej, ale życze”

nia są życzeniami, a rzeczywistość

rzeczywistością i badając przejawy

życia należy się z tą rzeczywisto”

ścią liczyć.
Otóż tam, gdzie istnieje nad-

rzędność, gdzie istnieją kierowani
i kierownicy, gdzie zbiorowość jest
narzędziem do zaspokojenia po-

trzeb wszystkich członków, lecz

narzędziem  kierowanem tylko

przez ich część; niewątpliwie

część ta będzie częstokroć używa”

ła zbiorowości jako narzędzia do

zaspokajania wyłącznie swoich po-

trzeb. Stąd też widzimy, że zbio”

rowość częstokroć ma potrzeby
nie mające nic wspólnego z po”

trzebami ogółu członków, jednak
nie są to potrzeby zbiorowości

lecz potrzeby elity kierowniczej
Może być wreszcie wypadek

trzeci, gdy istnieniei rozwój zbio”

rowości uważany jest przez część

lub wszystkich jej członków za
cel, gdy rezygnują oni z zaspakaja*

nia części własnych potrzeb na

rzecz zbiorowości i wówczas po“

zornie zbiorowość ma własne cele

i potrzeby. Lecz to są tylko pozo-

ry samoistnych potrzeb zbiorowo”

ści, gdyż po pierwsze wówczas

istnienie zbiorowości jest jedynie

jedną z wielu potrzeb jej członków

a powtóre nie należy zapominać,
że zbiorowość jako potężne narzę”

dzie do osiągania wspólnych ce-

lów jest z tego i tylko z tego wzglę

du przez członków ogromnie ce

nione i przez to właśnie może stać

się ich potrzebą.
Niewątpliwie zbiorowość, któ-

ra nie będzie zaspakajała potrzeb

swoich członków, tych potrzeb,

które były czynnikiem wiążącym

bios jednostki w zbiorowość, ta”

zbiorowość nigdy nie będzie

przez te jednostki uważana zacel.

Widzimy zatem, że zawsze ce-

le zbiorowości pokrywają się z ce”

lami ludzi, członków tej zbioro-

wości, że motorem działania zbio”

rowości będą potrzeby jej człon:

ków i jedynie te potrzeby są mo”

torami wszelkiego działania.

GŁÓD.

Jedynym z najpotężniejszych

motorów działania jest głód. Po-

trzeba zaspokojenia go przez zdo”

bycie środków spożywczych za”

wsze była i jest przyczyną działa

nia człowieka, łączenia się w zbio-

rowość dla działania skoordyno*

wanego oraz walki pomiędzy zbio”

rowościami.

ZIMNO.
Drugim z kolei motorem działa”

nia jest uczucie zimna. Wszelkie

niemal działania mające na celu

zdobycie mieszkania, odzieży i

opału mają za przyczynę obawę
przed zimnem. Motor ten również

jak i głód często był czynnikiem

wiążącym jednostki w zbiorowość.

INSTYNKT SAMOZACHOWAW-
CZY.

Instynkt  samozachowawczy

częściej jeszcze niż dwa pierwsze

był czynnikiem wiążącym zbioro-

WOŚĆ.

Od czasów przedhistorycznych,

gdy troglodyci w obawie przed dzi

kiemi zwierzętami i napaścią są-

siadów łączyli się w gromady, aż

do czasów obecnych, gdy tworzy”

my państwa z armją regularną,

policją, pogotowiem ratunkowem
1 & @. instynkt ten rządził i rządzi
w świecie zjawisk społecznych.

INSTYNKT ROZRODCZY.
Zarówno w życiu prywatnem

jednostki jak też i w życiu zbioro-
wem dobór płciowy odegrywa
ogromną rolę. Spółzawodnictwo,
walka otwarta dążenie do zdoby-
cia środków do życia, przemysł
perfumeryjnokosmetyczny, prze-
mysł konfekcyjno - galanteryjny,
sztuki piękne, bale, zabawy i t. d.
to tylko skutki popędu płciowego
w bardzo wielu wyjadkach.

Kształt nosa Kleopatry to przy-
słowiowy powód zwycięstwa Ce-
zara i form ustrojowych Rzymu, a
granice Księstwa Warszawskiego
ukształtowały się pod dużym
wpływem urody królowej Prus.
POTRZEBA WYŁADOWANIA

ENERGJI.
Ten motór działania spolecz-

nego jest nie mniej potężny, choć

może bardziej niewidoczny. Byłi

jest on powodem wielu wypraw

awanturniczych, olimpjad i rewo-

lucyj. Jeżeli nie występował jako

przyczyna samoistna, był jedną z
przyczyn, często nieuświadomiony
lecz nie mniej silnie działający.

INNE MOTORY DZIAŁANIA

NATYRY FIZYCZNEJ.

Poza wyżej wymienionymi mo”

torami natury fizycznej, a raczej

fizjologicznej, jest jeszczecały sze”

reg innych mniej potężnie dziala-

jących ale mimo wszystko waż:

nych. Oto niektóre z nich: niechęć

do wyładowania energji ponad pe-

wną miarę, czyli lenistwo, obawa

przed bólem; dążenie do dobrego

powietrza i umiarkowanej ilości

«łońca. Oczywiście wszystkie te

popędy natury fizjologicznej przez

spekulację umysłową można spro'

wadzić do instynktu samozacho-

wawczego, lecz to dla naszych ba

dań będzie wręcz szkodliwe, gdyż

nie będzie odpowiadało rzeczywi”

stości. Zapewne człowiek musi

jeść, bo inaczej umrze zwycieńcze

nia, ale z chwilą, gdy czujegłód,

dąży do zdobycia środków spożyw

czych przedewszystkiem przyna”

glany  fizjologicznemi objawami

głodu, a nie pod wpływem rozumo*

wania. Niewolnik popędzony ba-

tem wie, że wskutek bicia orga“

nizm traci pewną ilość krwi, lecz

przedewszystkiem odczuwa pieką

ce razy i one go zmuszają do pra”

sy. Podobne rozumowania można”

by było zastosować i do innych in-

stynktów, podanych jako motory

działania natury fizjologicznej w

celu uzasadnienia ich samoistności.

MOTORY DZIAŁANIA NATURY

PSYCHICZNEJ.

Tu sprawa jest o wiele bardziej

skomplikowana. Motorów tych

jest bardzo wiele i zależą one od

natury jednostek lub zbiorowości.

Występują one bądź samoistnie

bądź wraz z popędami fizjologicz”

nemi. Miožna jednak wyodrębnić

i omówić najważniejsze.

WOLNOŚĆ.
Każdy człowiek dąży do zape-

wnienia sobie możliwie najwię-

kszej swobody postępowania i nie

chce być krępowany ani przez in-

nych ludzi ani przez rzeczy.

Chce móc porównać się w prze

strzeni według swojego widzimisię,

o ile go nie przywiązują do okre-

ślonego miejsca warunki wegetacji.

Chce mówić w tym języku, do któ-
rego się przywykł, lub który sobie
upodobał i mówić to, co uznaje za
słuszne. Chce wreszcie być takim,

jakim jest lub jakim sam być chce,
nie zaś takim, jakimby inni chcie-
li go mieć.

INSTYNKT TOWARZYSKI.
Człowiek chce obcować z so*

bie podobnymi, dzielić się z nimi
myślami, być powiernikiem myśli
sobie podobnych, chce być podo-
bny do swego otoczenia,  

AMBICJA.
Uczucie to występuje jako indy

widualne i jako zbiorowe. Jednost
ka chce się wyróżniać z pośród
innych członków swojej zbiorowo”
ści przez to, co uważa za zalety,
chce być podziwiany, chce wzbu-
dzać zazdrość. Jako członek swo”
jej zbiorowości chce, aby ta zbioro
wość tak się wyróżniała z pośród
innych zbiorowości, jak sam się
wyróżniać chce z pośród jej człon”
ków.
DĄŻENIE DO SAMODOSKONA-
LENIA SIĘ — CZYLI SIŁY.
Radość z posiadanej siły jest

z jednej strony instyktowna i wy*
pływa z instynktu samozachowaw-
czego, z drugiej strony ze źródeł
czysto intelektualnych. Poczucie,
że się tu siła wzmaga, że cały a-

parat psycho-fizyczny staje się

zdolniejszy do pokonywania opo
rów, a przez to wolniejszy, że ży”

wotność umysłowa i fizjologiczna
wzrasta, każdą jednostkę napawa
radością. To samo uczucie odczu*

wa ona widząc, że się wzmaga si-

ła zbiorowości, do której należy.

Ten motor działania jest mało o”

mawiany i nawet lekceważony,
lecz jest on miernikiem wartości

zarówno jednostki jak i zbiorowo”
ści. Tam, gdzie jego niema, nastą“
piła już degeneracja.

CIEKAWOŚĆ.
Ciekawość, czyli żądza pozna”

nia, jest wynikiem niezmiernie waż

nym w życiu społecznem. Ona to,

obok chęci zysku, czyli chęci za-

dośćuczynienia innym swoim po“

trzebom, była przyczyną wszyst

kich odkryć i wynalazków.

CHĘĆ WŁADZY.
Ten motor działania występuje

zwykle w połączeniu z ambicją i
dążeniem do wolności, gdyż wła”
dza nad innymi daje poczucie wła-
snej niezależności i wywyższenia
się ponad otoczenie, częstokroć

występuje też samoistnie. Oczy”

wiście gdyby zbadać proces prze”

kształcenia się psychiki człowieka

od czasów  przedhistorycznych,
być może dałoby się ustalić, iż

chęć władzy jest pochodną od in

nych instynktów. Lecz, że po

pierwsze zbadanie takiej ewolucji

jest niemożliwe nawet biorąc pod

uwagę współczesnych nam dziku”

sów, a powtóre w dzisiejszym sta”

nie psychicznym jest to już in-

stynkt, czy też dążenie samoistne,

należy liczyć się z realnemi fakta”

mi i uważać chęć władzy za jeden

z motorów działania.

WNIOSKI.
Po omówieniu najważniejszych

motorów działania i po skonstato-

waniu, że zbiorowość jako taka

motorów tych nie posiada, a jest

jedynie wprawiana w ruch przez

motory jednostek w jej skład wcho

dzących należy zanotować nastę”
pujące wnioski:

Ta zbiorowość, która zdolna
jest zaspokoić największą ilość po-
trzeb swoich członków i to po-
trzeb zarówno natury fizjologicz*
nej jak i psychicznej, jest najdo-
skonalszą, gdyż w największym
stopniu odpowiada swoim zada-
niom.

Trwałość zbiorowości zależy
od ilości zaspakajanych przez nią
potrzeb swoich członków, gdyż, im
więcej tych potrzeb zaspakaja,
tem więcej jest czynników wiążą”
cych jednostki z tą zbiorowością.

Żadna elita nie ograniczy się do
kierowania zbiorowością, bez dą-
żenia do wyzyskania jej jako na-
rzędzia lub środka do zaspokoje”
nia swoich własnych potrzeb, je-
dnak jeżeli, elita ta będzie nad-
miernie wyzyskiwała zbiorowość,
zwróci przeciwko sobie pozosta”
łych jej członków i przygotowuje
własną zgubę.

Że potrzeby rosną w miarę
wzrostu poziomu kulturalnego, a
zaspokoić je można zazwyczaj tyl-
ko drogą wysiłku zbiorowego, rola
zbiorowości wzrasta i wzrastać bę
dzie, jednak o tyle, o ile zbioro-
wość będzie narzędziem do zaspa”
kajania tych potrzeb, W razie wy
zysku członków bądź własnej nie
użyteczności zbiorowość w tej swo
jej zwyrodniałej formie będzie za-
stąpiona przez inną zbiorowość, le-
piej spełniającą swoje zadania.

Hałaburda.
Następny artykuł tego cyklu: —

„Krzyż a Ziemia”.

Wina Oryginalne
Rumuńskie . but. 3.60
Madera Hiszpań. būt. 3.50
Entre de Mers Fr. but. 3.05
Już otrzymano I poleca.

1/1. St. BANEL is-ka
ul. Mickiewicza 23, fal. 6-49 

DZIENNIK MILERSKI

RUCH MŁODYCH.
stanowią koledzy: N. Siemaszko S. Sokołowski, i K. Hałaburda—Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Wieczór artystyczny X Tygodnia
Akademika.

W ubiegłą środę w sali Śniade'
ckich odbył się wieczór artystycz-
ny na rzecz X Tygodnia Akade
mika.

Rozpoczął się „punktualnie o
godz. 21“, to znaczy tylko z opó:
źnieniem jednogodzinnem, gdyż po
czątek był naznaczony na godz.
20.

Wlykonawcy tłoczyli się koło
estrady, publiczność ziewała i bi-
ła brawo, energicznemu kierow-
nictwu, a kierownictwo ulotniło
się każąc siebie szukać „gdzieś w
gmachu” (drobiazg, te kilka kory”
tarzy i sal wykładowych, przy 0°
drobinie dobrej woli zawsze można
znaleźć!). +

Wieczór rozpoczął się od pro”
dukcji chóru akademickiego, po”
czem prezes Bratniej Pomocy wy”
głosił dziękczynne przemówienie
skierowane do obecnych na sali
przedstawicieli starszego spole-
czeństwa w ogólnej liczbie 10 czy

WAŻNE...
DLA GOSPODYŃ—mydła do
prania, oliwa, zaprawa do
podłóg | wszystkie artyku-

ły gospodarcze
najtaniej w Firmie

 

W. CHARYTONOWICZ i $-ka
Wlino, Mickiewicza Ne 7
APTECZNY D -H.

11 (Młozieży było bardzo wiele).
Z kolei młodzi poeci wystąpili

z autorecytacjami, z tych na uwa”
gę zasługiwały wiersze kol.kol. Mi
łosza i Putramenta, pierwszy dzię-
ki swojej naprawdę doskonałej for
mie, drugi dzięki formie wprost
odwrotnej.

Program „Żywej Gazetki' był
dobry, ale przed dwoma laty. gdy
go odczytano po raz pierwszy. Mo-
żeby „żywogazetnicy* zdobyli się
wreszcie na napisanie czegoś no”
wego? Dowcip kol, Dąbrowskiego
na temat odczytania przez kol. Za-
górskiego „Miężczyzny w r. 1951"
po raz 50-ty był dobry, ale pomysł
odczytania wiersza, znanego przez
większość publiczności niemal na
pamięć, wcale nie należy do do-
brych. Wogóle nawet najlepszy
kawał może zjełczeć, nawet naj-
lepszy, a w programie „Żywej Ga-
zetki były rozmaite. Po następnym
numerze programu wypełnionym
przez Chór, na zakończenie wie-
czoru wystąpiła orkiestra mando-
linistów Koła Rosjan.

Bisom nie było końca. Rozru-
szona widownia, a raczej słuchal-
nia nie chciała iść do domu, ani
też wypuścić mandolinistów, któ-
rzy najperw grali z nót, lecz gdy
si wyczerpał repertuar grali z pa-
męici. Wreszcie wszystko ma swój
koniec, rozeszliśmy się do domów,
pod bardzo miłem wrażeniem, wła
śnie dzięki orkiestrze mandolini-
stów.

0 zachowaniu młodzieży na wykładach.
Od pewnego czasu daje się za-

uważyć niepokojący objaw bra-
ku wychowania wśród pewnej czę
ści studjującej młodzieży, która ja”
ko przyszła elita społeczeństwa
powinna się wyzbyć wszelkich na
wyków, obniżających jej poziom
kulturalny. Niektórzy z pośród stu
dentek i studentów nie zdają sobie
jeszcze sprawy, że Uniwersytet
musi być miejscem poważnej pracy
naukowej, do której należy usto-

sunkowywać się sumiennie i rze-
czowo, a traktując go jako miejsce
zebrań towarzyskich, zupełnie od-

biegają od chociażby pozoru stud-

jowania. Zwłaszcza na pierwszych

latach, gdzie niedawni absolwenci

szkół średnich, widocznie nie od-

wykli jeszcze od figielków „sztu”

backich“, charakter audytorjum

przypomina niejednokrotnie lekcje

w jednej z młodszych klas, kiedy

to zirytowany „belier” strofuje za”

wzięcie swoich wychowanków Ci
sympatyczni koledzy i te rozkosz-
ne koleżanki, które swojemi filut-

nemi szeptami i srebrzystemi śmie

chami przerywają w najniewłaściw
szy sposób wykład profesora nie

zastanawiając się zapewnewcale,

że swojem zachowaniem przyno-

szą krzywdę wszystkim kolegom,

gdyż oprócz utrudniania im słucha

WAGAL,

siew.
Przybyły wozy na pole — na siew.

Przybyły wolno brzemienne w złociste

(runo nasienne — jutra bogaty plon.

Z wozów zczerniałe broniska długie, śpi-

(czaste zębiska szczerzą do słońca.

Że je ruszono z pod płota, zawrzał w

(nich gniew.

W słońcu uśmiecha się gleba,

Tętni wiosenną uciechą, jak chłopskie

(serca pod strechą pochyłych chat.

A — może... po tym posiewie Bóg ziści

(marzeń zarzewie,

zarytych głęboko w duszy od dawnych,

(odległych lat...

1 przepasuje się siewką.

Nagarnia zbože.

Krzyż kreśli nad czarną ziemią ojcową—

(on — dziedzic matki swej.

I ufnie oczy podnosi w niebo:

— „Boże, ta ziemia moja, ja jestem jej.”

I idzie naprzód powoli.

Zaczyna siać.

1 garść po garści wyrzuca ruchem wy-

(trwałym, szerokim,

jakby chciał przywrzeć, przygarnąć tą

(żywicielkę pod bokiem...

do piersi twardych.

Na to go stać.

Idzie, zasiewa zagony.

A za nim brony się suną i przykrywają

(to runo,

które mu każe trwać.

A za nim ptactwa gromada idzie masową

(czeredą, jak może ziarno wykrada,

. urąga nad jego biedą...

A nad nim lazur rozpięty,

W lazurze mały skowronek wydzwania

(śpiew.

A z czoła kropla po kropli, że dźwiga
(ciężar przyszłości

< sączy się pot na siew.

Rzuca wkrąg okiem miłości.

Bez przerwy sieje i sieje — do plonu

(jutra się śmieje,

choć chłoszcze dzisiejszy bat...

Lecz — może — po tym posiewie Bóg
(ziści marzeń zarzewie,

zarytych głęboko w duszy od dawnych,

=“ (odlegtych lai. |

nia wykladu, obnižają ich powagę,
wobec czego profesora zmuszają
traktować ogół studencki jak
grupę smarkaczów. Nie do zniesie
nia wprost jest, że wykładowca na
wyższej uczelni musi się uciekać
do takich środków uspakajania
swych słuchaczów, jak np. zada”
wanie im „za kurę“ obowiązującej
lektury do przeczytania (fakt taki
np. miał dwukrotne miejsce na wy
kładzie p. prof. Ehrenkreutza, na
wydziale prawnym). Zwracamy
się przeto z apelem do tych wszyst
kich, którzy nie mają najmniejsze”
$o zamiaru poświęcać się nauce,
aby nie kompromitowali nas w o-
"zach  zdumionych profesorów,
przyzwyczajonych do traktowania
ich za czasów studenckich jak przy
szłych kolegów swoich wykładow
ców, i przychodząc na wykład,
miast uprawiania flirtu, odpowie”
dniego podczas przerwy, np. dy-
skretnie czytali jaką ciekawą ksią
żkę, co już w nie takim stopniu
zwróci uwagę wykładającego. Bo
naprawdę, zwłaszcza dziś, kiedy
musimy zadokumentować swoje
niezachwiane stanowisko w wal-
ce o nasze prawa, wykazać się ma”
ksymalną dozą powagi i zrėwno-
ważenia, zrozumieniem niektórych
bardzo doniosłych kwestyj, wszel-
kie podrywanie autorytetu polskie
go studenta, fatalnie się odbija na
całokształcie spraw ogólnoakade-
mickich. Musimy się starać, aby
się z nami liczono, jak z ludźmi na
prawdę dojrzałymi, którzy z całą
świadomością zdążają do swoich
celów, no, ale naprawdę trudno się
liczyć zbyt poważnie ze studen-
cikiem, który zaczerwieniony po
same uszy wysłuchuje bury profe-
sora, St. Sokołowski.
LATATNNA ATINESTERIOZEZORANIEOEPOCE

życzenia kolegów Węgrów.
Otrzymaliśmy następujący list od

Związku Węgierskiej Młodzieży Akade-
mickiej „MIDI*,

Szanowni Koledzy!

Młodzież węgierska stowarzy”
szona w Związku Węgierskiej Mło
dzieży Akademickiej „MEFHOSZ”
oraz Akademickie Krajowe i Za-

graniczne Biuro Informacyjne
„„MIDI* uważają za swój miły o-
bowiązek, złożyć polskim kolegom

w dniu 14-letniej rocznicy Zmart-

wychwstania Polski życzenia, by

ojczyzna Wasza która po długiej

niewoli  'wywalczyliście  sobie

krwią i głębokim patrjotyzmem,
zakwitła znowu i na wieczne cza”

sy blaskiem, jaki posiadała w cza-

sach wspólnych naszych królów,
w czasach Jagiellonów, Bato-

rego i Sobieskiego, byśmy wspól-
nie byli tarczą od wschodu, między

Bałtykiem i Adrjatykiem, tak jak

dawniej.
, Z-pozdrowieniem węgiersko-

polskiem |
Prezes Związku MEFHOSZ į4

(—) podpis nieczyt. r

Dyrektor Biura MIDI T
(—) podpis nieczyt.

Kierownik sekcji polskiej
[-7) podpis nieczyt.

 

— Akademickie Koło Walki z

Alkoholizmem prowadzi propagan

dę trzeźwości, zmierzając do uświa

.domienia wśród jak najszerszych

warstw ludności, całego ogromu

zła, powodowanego w życiu rodzin

Kino i kryzys.
Rzecz o ostatnim „czwartku

akademickim.
Na ostatnim „czwartku” w

Ognisku akademickiem znaszedł
ciekawy fakt. Czwartek był po*
święcony dyskusji filmowej ze
specjalnem uwzględnieniem  fil-
mów polskich. W trakcie dyskusji
zabrał głos kol. Kapała, konku”
rent słynnego kol. Wirony i zrobił
zarzut kierownictwu _„czwart-
kėw“, że poświęca czas filmom
i kinu, zamiast omawiać kryzys i
niedolę wyzyskiwanych pracowni-
ków. Niestety przewodniczący
przerwał płomienną przemowę i,
śdy kol. Kapała nie chciał mówić
na temat, odebrał mu głos. Obu:
rzony mówca wraz ze swojemi
zwolennikami w liczbie 4 (czte-
rech) opuścił zebranie,

Incydent ten rzuca ciekawe
światło na instytucję „czwart-
ków". Kol. Kąpale wydaje się, że
jeżeli gdzieś się ludzie zbiorą, to
jedynym  dozwolonym tematem
dyskusji musi być kryzys i walka
z kapitalizmem, gdyby to doszło
do skutku, to mielibyśmy takie
naprzykład tematy jak „Wpływ
ustroju kapitalistycznego na orbi-
tę księżyca” lub „Kryzys a skład
chemiczny plagioklazów'. Zresztą
nie tylko kol. Kapała uważa, że
„czwartki” winny stać się jedynie
terenem wypadków politycznych;
poprzedni „apolityczny”* zarząd
Bratniej Pomocy przeważnie
wszystkie czwartki poświęcał za
śgadnieniom społeczno - politycz:
nym. Czy to było celowe, pozwo-
limy sobie wątpić. Bezwzględnie
kryzys jest zagadnieniem palącem,
a zmiana ustroju nakazem chwili,
ale inne sprawy również muszą
być omawiane. „Czwartki”* za
swoich dobrych czasów, gdy były
kierowane przez kol. Bohdziewi*
cza i innych, gdy skupiały bardzo
wiele młodzieży, poświęcone były
najrozmaitszym zagadnieniom, nie
mającym nic wspólnego z kryzy”
sem i kapitalizmem. Omawiano
twórczość Chesterton'a, sztuki te-
atralne, kino, konwenanse i wiele
innych spraw, choć kapitalizm
również wówczas istniał, a kryzys
dawał się we znaki. Zagadnienia
społeczno”polityczne omawia się
w organizacjach ideowych, kołach
prowincjonalnych i nawet nauko*
wych, pisze o tem prasa akade-
micka i nieakademicka, słowem
obrabia się ten temat na wszyst-
kie sposoby, może zamało, może,
tam, gdzie się to robi, należy czy”
nić to energiczniej (a nawet na-
pewno trzeba), ale wszystko musi
mieć swoje miejsce,

Nie należy zapominać, że w
roku 1929 tylko w dziesięciu wiel-
kich miastach Polski frekwencja
w kinach wynosiła przeszło 31
miljonów osób, że w roku 1930 w
Polsce było 771 kinematografów
z 249 tysiącami miejsc, że w Wil-
nie tylko w tymże roku frekwen*
cja -w kinach wynosiła 2.061.153
osoby. Tygodnik „Kino“ jest jed-
nym z najpoczytniejszych pism w
Polsce. Słowem kinematograf jest
jedną z  niepoślednich potrzeb
współczesnego człowieka. Nie
chodzi namw tej chwili specjalnie
o obronę filmów jako tematu do
dyskusyj „czwartkowych”.  Po-
prostu wykorzystaliśmy przykład,
chodzi o zasadę, o to, że jest sze*
reg zagadnień kulturalnych, nie
mających nic wspólnego z kryzy”
sem, a „czwartki' akademickie są
właśnie miejscem do omawiania
tych spraw. Akademik chce mieć
teren do wypowiedzenia swego
poglądu na te tematy, bądź posłu-
chania o nich. Wszystko na swo
im miejscu. Kryzys w stowarzy*
szeniach ideowo-politycznych, a
kultura na „czwartkach”. Jeżeli
zaś ktoś nie umie myśleć o innych
rzeczach, jak tylko o kryzysie,
wolno mu to, ale nie należy prze-
szkadzać innym. Napewno, jeżeli
kol. Kapałabędzie mówił o kry”
zysie na zebraniu, poświęconem
kryzysowi, wszyscy, którzy ze”
chcą go posłuchać, przyjdą.

A może kol. Kapała obawia
się, że takich nie znajdzie i dla-
tego wszędzie, gdzie zobaczy gro”
madkę koleżanek i kolegów, roz"
prawiających 0  czemkolwiek,
chočby nawet o kinie, usiluje zro-
bić z nich swoich słuchaczy. Gor”
liwość taka niewątpliwie dobrze
o nim świadczy, fanatycy — to
sympatyczni ludzie — lecz mimo
wszystko „czwartki” są i winny
zostać terenem symbiozy kultural
nej, nie zaś miejscem wypadów
politycznych. (mt)

EETPRD TE OZEZEESEOROOROREGBEJEŻ

nem i społecznem wskutek naduży
wania alkoholu. Zarząd Koła zwra
ca się do wszystkich słuchczek w
U. S. B. z gorącym apelem o zapi-
sywanie się na członków Koła.
Składka jest jednorazowa i wyno
si 50 gr. Zapisy przyjmuje kol. P.
Kaszówna w lokalu Koła Medy-
ków (Wielka 24) w środy od 19,30
do 20,30.
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Cel i znaczeniezpiebiscytu sportowego
«Dziennika Wileńskiego».

W! tym roku możemy już zupeł-

nie śmiało powiedzieć, że myśl or-

ganizowania plebiscytu wśród

sportowców Wilna jest. najlepszą

propagandą sportu.
"_ Jeżeli w roku ubiegłym ktoś

wątpił w powodzenie naszej impre

zy, to teraz przyznać musi, żecel

konkursu sportowego ma swoje
głębokie uzasadnienie.

Chodzi nam w pierwszym rzę*
dzie o zwrócenie uwagi na kadry
zawodnicze,

Przystępując do omówienia
znaczenia plebiscytu sportowego,
należy wychodzić z założenia, że
dzisiejsza praca wyda owoce do-
piero jutro, że wielu z nas zauwa-

ży nawet, że stosunki nieco się

zmieniły.
Plebiscyt sportowy ma szereg

zasadniczych myśli.
W pierwszym rzędzie chodzi

nam o wzbudzenie zainteresowa-
nia sportem starszego społeczeń-

stwa, które niewątpliwie zacieka-
wi się przebiegiem głosowania.
Dziadek, babcia, czy ciocia zainte-
resują się losem swego wnuka i z
wypełnionym kuponem przyjdą do
urny, by rzucić głos na swego uta-
lentowanego jedynaka. Obrazki
takie były w roku ubiegłym i w
danym wypadku przemawia przez
nas zeszłoroczna obserwacja.

Podrugie starsze spoleczen-
stwo dowie się o życiu naszych naj
lepszych sportowców o ich wyni”
kach, zasługach, o planach na
przyszłość. Ruchawka ta wpływa
nadzwyczaj dodatnio na ożywienie
naszego beznadziejnie nudnego se-
zonu, a twierdzenie, że w Wilnie
nie ma 10 sportowców nietylko nie
powinno być argumentem prze”
ciwko plebiscytowi, lecz raczej o”
bowiązuje właśnie do szukania no-
wych talentów sportowych.

Plebiscyt sportowy obejmuje
całość życia sportowego. Prócz

głosowania na 10 najlepszych
sportowców, głosujemy również
na najlepszy klub sportowy i na
najbardziej usportowioną szkołę.

W danym wypadku dużo zale-
ży ma się rozumieć od zawodni-
ków, którzy rekordami swojemi
zwracają uwagę na barwy swego
klubu, ale w dużej mierze do po”

pularności klubu przyczynić się
mogą organizatorzy i kibice. Oni

właśnie nadają nieraz klubowi

specjalny charakter sportowy. Tur

taj mieć możemy taki sam zarzut,

że w Wilnie niestety kluby śpią i
tylko istnieją na papierze.

Naszym więc obowiązkiem jest
obudzić organizacje sportowe. Mu-
simy wspólnemi siłami otrząsnąć
się z lenistwa i wziąć się do syste-

matycznej pracy. Konkurs sporto-
wy „Dziennika Wileńskiego” przy”

chodzi nam z pomocą, a szereś
zaofiarowanych nagród musi być
celem, ale jakże ładnym celem,

Nagrody konkursu „Dziennika
Wileńskiego" posiadają specjalną
wartość, bo przyznaje je głos spo-

łeczeństwa. Poszczególny zawod-

nik pracuje przez cały sezon, a je”

sienią społeczeństwo ocenia wy”

nik pracy, wrzucając do urn wy”

borczych wypełnione kupony.
To, że konkurs nasz posiada

wielkie znaczenie piopagandowe
świadczy chociażby zainteresowa“

Dziś premjera! Niezwykle interesujący film z

życia amerykańskich królów

Ciark Gable,
ме кко CASINO |

Wielka 47. tel. 15-14.

SETKINO-TEATR,

„HE
Š ul. Wileńska 38.

DZWIĘK. KINO-
rg «PAN»

Qt. WIELKA 42. Tel. 528.

PEER ZZORORYZZEAZZIT TAS

$pieszcie ujrzeć!

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR

MICKIEWICZA 38 22.

pTLOLOLACCRODOK.

Dziś! Największy
tragik świata

Arcydzieło JOE MAY'A,

DŹWIĘKOWY “ :
Кі%іО-ЕТЕПТП „L U x

i |

ul. Mickiewicza Nr. 11 tel. 15-62 į

 

ki й tutu Nauk
e 5 = linie, 2.

ktura specjalna,
nografja i konwerszcja).

Wykłady wieczorne w godz. 5—9 trzy razy ty-

godniowo.— Opłata zasadnicza od każdego języka
wynosi 15 zł. miesięcznie.

w \ dziela I zapl
przyjnioje gektetarat_instytcta codziennie НННННННИЙННННННЫНИ
dzinach 9—2 ora4 5—7.

arcydzieło

L I O S“ 5 ten nie nie widział.

czątki seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15, w sobot!

Dziś ostatni dzień. «TOM
Jutro nareszcie długooczekiwana prenjera.

słowik ekranu JEARETTE FAC DONA

szarrpeńskiego hun.oru filmie dźw

darczy damaMiekielczeIšdama Mickiwicza

(gmach Br. Jabłkowskich), podaje do wiadomości, j EEKARZE | słów. Tłumaczy dzieciom,

że z dn. 14 listopada r. b. uruchomione zostaną.Pama že niewldomi za pomo-

w Instytucie Kursy Języków Obcych: angielskiego

hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego.

Nauczanie będzie prowadzone w grupach do

12 osób na trzech poziomach: kurs elementarny, Choroby skórne, wene-

kurs wyższy oraz kurs specjelny (literatura, le-

korespondencja handlowa, ste- ry

nie firm handlowych, które same
nadsyłają nagrody, chcąc w ten
sposób najlepszym sportowcom
Wilna zrobić przyjemność — dać
im to, czego najbardziej potrzebu-
ją, a więc obok nagród przechod-
nich z puharów i statuetek—ma-
my nagrody, które przechodzą od-
razu na własność, są to przybory

sportowe, a wiemy, że takie na*

grody, jak narty, buty i ubranie,
są dzisiaj bardzo cenne.

Głosowanie odbywać się bę-
dzie systemem punktowym i trwać
będzie dziesięć dni. Pierwszy ku-
pon ukaże się już zapewne w koń-
cu bieżącego miesiąca.
W roku ubiegłym lista najlep”

szych sportowców ułożyła się we-
dług następującej kolejności:

1) W. Sidorowicz 5391 pkt.
2) J. Wieczorek 5356 pkt.
3) J. Godlewski 3842 pkt.
4) W. Ciechanowicz 3534 pkt.
5) Cz. Kliks 3320 pkt.

6) Cz. Łabuć 3315 pkt.-
7) L. Wojtkiewicz 3070 pkt.

8) Z. Witkowski 2980 pkt.

9) J. Hermanowicz 2963 pkt.

10) J. Grabowiecki 2849 pkt.

Są to nazwiska najlepszych

sportowców Wilna z ubiegłego ro-

ku, w tym zaś roku niewątpliwie

zajdą poważne zmiany, ale więk-

szość tych nazwisk znajdzie się

chyba i w tym roku, ale w innej

zapewne kolejności, zresztą trudno

dzisiaj nam przewidywać, a po dru

gie nie chcemy nikomu podsuwać

ewentualnych kandydatów. Chce-

my jednak przypomnieć, iż przy

wpisywaniu nazwisk do kuponu

należy brać pod uwagę wszystkie

wyniki ubiegłej zimy i minionego

lata, a więc należy przypomnieć

starty naszych narciarzy, hokei-

stów, lekkoatletów, wioślarzy, pił-

karzy, pływaków, tenisistów, gier

sportowych, bokserów i z pośród

całej armji znanych sportowców

wybrać tylko dziesięciu najlep”

szych.
W] roku ubiegłym najlepszymi

klubami okazały się:
1) A. Z. S. 1151 głosów.
2) Ognisko 890 głosów.
3) Sokół 726 głosów.
4) Strzelec 729 głosów.
Na dalszych miejscach: W. T.

C. i M, W. Т. W, i p. p. leg., 5.

M. P., 3 B. Sap., P. K. S., Pogon,

Ż. A. K.S.i Landa.
Ogółem w roku ubiegłym wrzu

cono 4.047 głosów. Cyfra ta jest do

tychczasowym rekordem, ale za-

pewne w tym roku społeczeństwo

wileńskie rekord ten poprawi.

Jeżeli ktoś miałby jakieś zapy”

tania w sprawie głosowania, to

prosimy informować się wRe-

dakcji naszego pisma, a na zadane

pytanie natychmiast podamy w nu-

merze wyczerpującą odpowiedź.

Komitet konkursu stanowić bę”

dą znani organizatorzy, którzy zaj-

mą się techniczną stroną obliczeń

głosów.

Tegoroczny plebiscyt będzie

więc znów największą imprezą

sportową  Wlilna i do zeszłorocz-

nych wyników dojdą nowe. Obok

nazwisk już ogłoszonych przyjdą

te, które w dniu ogłoszenia wyni

ków zostaną zaszczytnie nagro-

dzone. Zdobędą one popularność.
Ja. Nie.

odziemi p. t.:

Lewis Stone,

Conrad Veidt

WILENSKA 3

od godz. 8—1 1 4-8
tel. 567.

W szkoie.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

aliace Beery I Inni Ned program:

25 gr. — Początek seansów o g. 4, 6,6 | 10,1

ZZA———-—————-————— 425-52079570 E,

Dziś! Gigantyczne, tryumfalne, genjalne w

Biela króla Tažysaros CECILL'A DE MILLE'A

Tragiczne przeżycia dzisiejszej młodzieży. Mejgłośniejsi arty

Film ten tylko Gta ludzi o silnych nerwach. Оргазга в

ę | niedzielę o godzinie

bilety bezwzgiędnie nieważne.

ŁD w pelny m
iękowo-śpiewnym

Ernesta Lubicza.
rr iiai

ROMANSE CYGANSKIE
Niektóre romanse będą wyko-

Dziś ostatni deleńi Najpotężniej-

sze arcydzieło muzyczne wszystkich czasów

SCHILBKRAUT oraz światowej sławy ori
«H 0LLYw000» i S w języku rosyjskim  Nadpr.: Atra|

kiestra cygeńska RODEGO. Uwegal

kcje dźwiękowe. Ce y miejsc: Perter od 49 gr.

10.15,

SS i
KCK KEKKŁY OAKOOM,

OSTATNIA KOMPANJA
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g

w swojem najpctężniejszem
arcydziele dźwiękowem p. t.:

które wzbudziło zachwyt całego świata.
4-ej, w dnie świąt. o g. 1.

=557727 iii VIA

пирооаыиисициенониовЫяе |е | оБеспу |ез! па|

kcji o narządach гту-nią!

"DRGOMUTKAAS i: 2 mieszkania 3 pokojowecą słuchu stwier.zają co

się dzieje w ich otocze-

Dr. Ginsberg niu Aby dać przyk'ad, NAUKA

każe dzieciom zamknąć

oczy a następnie brząka
czne 1 moczopłciowe, kluczami,

o lawkę i pyta za każ-
dym razem, jaką spełail

czynność. Wreszciegło-

śno otwiera butelkę z
atramentem.

— No
biłem, Janku?

MOÓGKAKNAOKA TANAKAOAOAAAANATAKAMANANANKAA| wizytator zwiedza szko- — Teraz pan wizyta: M, 3,

DZIENNIK MILEŃSKI
 

pięście niemiechie zwyciężają 15:2.
Tak jeszcze niedawno, bo w

roku ubiegłym, sport bokserski
Polski był potęgą w Europie. Wy”
grywaliśmy mecz po meczu. Li-
czono się z nami i zupełnie śmiało
powiedzieć możemy, że zdobywa
liśmy ogromną popularność. Tym-
czasem wczoraj załamała się fala
zwycięstw i po wygranym w roku
ubiegłym meczu z Niemcami nad-

chodzi przykra wiadomość po-

rażki.
Przegraliśmy 14:2, a więc we

wszystkich walkach prócz pół:
średniej zwyciężyli Niemcy.

Sromotna ta porażka jest nie-

spodzianką, gdyż mimo spodzie-
wanej przegranej, jednak uważa-

liśmy, że zdołamy wywalczyć cho”

ciaż kilka punktów, a tu honoru

naszego bronił godnie jedynie

Garncarek.
Wyniki techniczne są następu-

jące:
Waga musza Polus (P.) prze-

grywa ze Spannagelem (N.).

Waga kogucia Forlański (P.)

niespodziewanie przegrywa i to

przez k. o. z pięściarzem Niemiec

Ziglarskim.
Waga piórkowa Sipiński (P.)

przegrywa z Jakubowskim (N.).
Waga lekka Arski (P.), który

miał za sobą 124 walki, przegrał
ze Szmedesem (N.).

Właga półśrednia ratuje nasz
honor, bo Garncarek (P.) zwy”
cięża Strattmana (N.).

Waga średnia była pojedyn-
kiem Chmielewskiego (P.), a naj-
lepszym bokserem Niemiec Ben-
lohrem. Wygrał Benlohr.

Waga półciężka Tomaszewski
(P.) przegrywa przez k. o. z Ber-
gerem (N.)

Waga ciężka Zieliūski (P.) tra-
ci dwa ostalnie punkty z Koll-
hassem (N.).

Mecz wzbudził w Niemczech
ogromne zainteresowanie. Druży-
na nasza była wyraźnie słabsza.

Wynik tego meczu powinien
być przyczyną uzdrowienia sto-
sunków w polskiem pięściarstwie,
bo inaczej lepiej wogóle nie orga”
nizować więcej spotkań między”
narodowych.

Legia — Podgórze 0:0.
Drugi finałowy mecz piłkarski

o wejście do Ligi między Leśją

z Poznania, a Podgórzem z Kra”

kowa zakończył się ponownie wy”
nikiem remisowym 0:0.

Trzeci decydujący mecz odbę-

dzie się najbliższej niedzieli w

Warszawie.
Widzimy więc, że wynik uzy*

skany przez 1 p. p. leg. 1:0 na ko-
rzyść Poznania jest wysoce za”
szczytny i gdybyśmy mieli trochę
szczęścia, to z Podgórzem dali-
byśmy sobie radę.

ZYGZŁAKI
Sezon narciarski w Polsce roz*

poczęty zostanie 18 grudnia bie-
giem narciarskim na 10 klm. w Za-

kopanem.
W Niemczech istnieje 57.117

klubów sportowych z liczbą

5.903.145 członków, Towarzystw
wioślarskich istnieje 2032, zimo-

wych 150.000. Ponadto w Niem-

czech istnieje 15,000 organizacyj
robotniczych.

Znana amatorska drużyna

Anglji „Corinthian F. C.“ na wio-

snę grać będzie w Niemczech.
Polski Związek Kajakowy wy

dał ciekawe dziełko o budowie ka-

jaków drewnianych i żaglowych.
Do Wilna przyjechało dwóch

znanych piłkarzy z Wiednia. Je-
den z nich grał w Rapidzie, a drugi
w Vienner Neustadt. Obaj ci spor”

towcy mają zamiar zasilić jedną z

drużyn wileńskich. ;

Największa impreza automobi-

lowa, jaką jest wyścig górski na

przełęczy Klamsen, została obec-

nie zakwestjonowana, gdyż chłopi

posiadający swe gruntą wzdłuż

trasy wyścigowej skarżą się na

wyrządzane przez gromadzącą się

publiczność szkody.
W] Antwerpji zgromadzona na

meczu piłkarskim publiczność po”

biła sędziego, wybijając mu kilka

zębów.

Warszawscy narciarze mają za”

miar  gremjalnie przyjechać na

okres świąt B. N. na kurs narciar-

ski do Landwarowa, gdzie utwo-

rzony zostanie specjalny ośrodek

sportów zimowych, Kurs trwać ma

dwa tygodnie. W programie szereg

imprez sportowych.
W sodas) strzeleckich P. W.

TAJEMNICZA 6 (szóstla) (The Sekret Six

че prasie <BEZBOŻNE DZIEWCZĘ»
ści. Tysiące statystów. Kto tego filmu nie widzlai —

ię Szanowną Publiczność o przybycie na po-

2. Na 1-szy seans ceny zniżone. Honorowe
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na terenie D. O. K. III mistrzem
został obwód P. W. 1 p. p. leg. W

związku ze zdobyciem mistrzostwa
komendant obwodu, mjr. Zaucha,
otrzymał proporczyk.

Na zawodach strzelecko-lucz-
nikowych w Warszawie mistrzo-

stwo Z. H. P. zdobył wilnianin

Warbis Przemysław z „B”* wileń-

skiej.
Kierownik Ośrodka W. F. kap.

Z. Ostrowski w ubiegłym tygodniu

bawił w Solecznikach, gdzie zorga

nizował kurs dla młodzieży, która
licznie się stawiła.

Ośrodek wileński prowadzi
obecnie kurs wychowania fizycz-
nego wśród pracowników szpitala

wojskowego.
Na Rowach Sapieżyńskich bę-

dzie wybudowana skocznia nar-

ciarska,
W dniu wczorajszym na Pió-

romoncie odbywały się w dalszym

ciągu próby sprawności na P. O.

S
Związek Olicerów Rezerwy zor

ganizował konferencję sportową,

na której przemawiali: mjr. Kamiń

ski, kpt. Kenig i kpt. Ostrowski.
Zaprawa narciarska w „Ośni-

sku' cieszy się ogromnem powo:

dzeniem. Ubiegłej soboty na gi-

mnastyce było przeszło 50 ćwiczą-
cych.

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STRGANICINA KAKÓDOWZGJ
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w Sek'etarjacie (Orzeszkowej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7w.

<odziennie prócz niedziel i świąt.

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą
po wpłaceniu należności na nasze konto P. K. O. 80928.

W rol gł: BRY-
GIDA HELM I J0-

H. MINKOWSK
Centrala: Warszawa, Nalewki 40.

Pogoń sięga po mistrzostwo Ligi.
Wczorajsze mecze ligowe znów

nie dały konkretnego rozwiązania
syłuacji. Jeszcze nie możemy po-
wiedzieć, która z drużyn zdobę-
dzie upragnione mistrzostwo. Pra*
wie pewnem stało się, że Czarni
będą musieli ustąpić z Ligi po
swoim przegranym meczu.

Obecnie na czoło wysunęła się
Pogoń, która wygrała z Ruchem
2:1 (0:1).

Warszawianka pokonała Wisłę
2:1 (1:1). Mecz ten był bez zna-
czenia dla kształtowania się ta-
beli.

Zdziwi każdego wynik Polonii,
która wygrała z Legją 1:0. Woj:
skowi darowali Polonji dwa cenne
punkty, co pogrążyło w ten spo”
sób Czarnych, a uratowało Po:
lonję.
W najlepszej obecnie formie

znajduje się Ł. K. S., który wygrał
z Garbarnią 6:1 (3:0). Łodzianie,
jeżeli tak dalej pójdzie, mogą stać
się mistrzami.

Po wczorajszych meczach ta-
belka ligowa wygląda następu-
jąco:

1) Pogoń 28 pkt.
2) Cracovia 27 pkt.
3) Warta 27 pkt.
4) Ł. К. 5. 26 pkt.
5) Legja 21 pkt.
6) Wisła 20 pkt.
7) Ruch 20 pkt.
8) Warszawianka 20 pkt.
9) Garbarnia 18 pkt.

10) 22 p. p. 16 pkt.
11) Polonja 15 pkt.
12) Czarni 14 pkt.
Najlepsze stanowisko jest w

danym wypadku Ł. K. S.

Wilno — Grodno 12: 4.
tlelei od własnego korespondenta.)

Wczoraj odbył się w Grodnie
dawno oczekiwany mecz bokser-
ski między pięściarzami „Pogoni”
Wileńskiej, a reprezentacją Grod'
na.
“M poszczegėlnych wagach wy-

niki byty następujące:
Waga musza Bagiński (W.) wy

$rywa pewnie z Lenckiem (G).
Waga kogucia Terestanow (G)

zwycięża na punkty boksera wi-
leńskiego Łukmina IL.

Waga piórkowa Jonas z Grod-
na wygrywa z Roginiewiczem.

Waga lekka Znamierowski (W)
po bardzo ładnej walce wygrywa
z Łabą (G) w trzeciej rundzie przez
techniczny K. O.
„Waga  półśrednia Matiukow

(W) zademostrował swoje silne i
skuteczne ciosy, wygrywając z
Surmacem,

Waga średnia Polikszo (W) wy
śrał łatwo z Talką II (G).
W wadze półciężkiej wystąpił

najlepszy bokser Wilna Wojtkie-
wicz, który poknał bez większego
wysiłku Żurawskiego (G).

Waga ciężka Zawadzki (W) bi-
jąc Mysiaka (G) ustanowił wynik
ogólnej punktacji 12 : 4.

Wygrana wilnian jest zupełnie
pewna i udowodnili oni tem sa*
mem, że sport wileński znajduje
się na daleko wyższym poziomie
od grodzieńskiego.

Nadmienić należy, iż trenerem
Grodna jest obecnie znany w Wil
nie p. Kłoczkowski, a wilnianie
przez systematyczną pracę, za-
wdzięczają p. Nowickiemu, że w
dobrej znaleźli się kondycji i za-
pewne niejeden z nich wejdzie do
reprezentacji Polski ną mecz z Łot
wą, który odbędzie się 4 grudnia

w Wilnie.
Kto ma jakie zwrócić nagrody.
Fodajemy niżej imienny wykaz

nagród konkursu „Dziennika Wi-
leńskiego", które muszą być ko'
niecznie zwrócone.

Sidorowicz zwrócić musi jako
najlepszy sportowiec Wilna zdoby-
ty w roku 1931 złoty puhar „Dzien
nika Wileńskiego”, ponadto Sido-
rowicz zwraca nagrodę „Startu—
dla najlepszego lekkoatlety.

Godlewski Józei — nagrodę
ofiarowaną przez p. J. Buczynskie-
о.
Wojtkiewicz Jerzy — nagrodę

Domu Sportowego Ch. Dincesa.
Sidorowicz — nagrodę  „Casi-

na' dla nejlepszego akademika.
Ciechanowicz—nagrodę „Ogni-

ska” dla najlepszego narciarza.
Grabowiecki zdobył i już zwró

cił nagrodę S. M. P. — dla 10 spor-
towcą Wilna.

A. Z. S$. zwraca następujące
nagrody 1) (Merkury) nagroda „P.
Odyńca i S-ka", 2) Puhar kryszta”
łowy Prużana.
„Koło Sportowe gimn. A, Mickie-

wicza zwrócić musi w roku ubie”
śłym zdobyty puhar srebrny, ofia”
rowany przez firmę „Perkowski i
Malinowski".

Jeszcze raz uprzejmie prosimy
wyżej wymienione osoby i kluby o
odesłanie posiadanych nagród do
Redakcji naszego pisma, gdyż
wszelka zwłoka znacznie wstrzy”
muje pracę przygotowawczą przed
rozpoczęciem konkursu.

Wszystkie te nagrody są prze”
chodnie i przed zwrotem posia”
je powinien wyryč swoje nazwi-
sko.

Is LRTAi S st AisBOIKS

Obecna polityka komunistycznej międzynarodówki.
Na posiedzeniu komunistyczne-

go aktywu rejonu moskiewskiego
referował Manuilski o wynikach
obrad plenum Międzynarodówki
Komunistycznej i o polityce Egze-
kutywy Kominternu we wszyst-
kich państwach świata. Wszelkie
wysiłki komunistycznej międzyna-
rodówki zmierzają do zaostrzenia
rewolucyjnego procesu na całym
świecie. Manuilski w swym rele-
racie powiedział: Masy pracujące
świata przystępują do drugiego
słupa proletarjackich rewolucyj i
wojen w innych warunkach niż w
r. 1914, Do ataku przeciwko kapi-

talizmowi nie idą bez broni w rę'
kach i mają za sobą potężną basz*
tę: proletarjackiej rewolucji—Zwią
zek Sowietów. Wodzem w tej
walce jest Stalin, który zastąpił
Lenina i rządzi z stalową energją i
wytrwałością. Pomiędzy przejawy
walki rewolucyjnej Komintern za”
licza strajki w różnych państwach
i ruch bezrobotnych. Ruch ten Ko-
mintern zamierza wszelkiemi siła”
mi popierać. Dalej Komintern po”
stanowił wzmóc propagandę rewo*
lucyjną w armjach, zwłaszcza fran
cuskiej i angielskiej, które obecnie
są najsilniejsze.
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między
innemi

653—1.

Zgło-|

Skład Konsygnacyjny Fabryk włókienniczych

Z. KAZASKiIweraże.| **
Ostatnie Nowości Sezonu

ANGORA " cza”
Sprzedaż Detaliczna

Hurtowo-Fabrycznych.

Poszukują posady och-
mistrzyni — gospodyni

Już nadeszły

po cenach —0 o

Niemiecka 35, tel. 13-17
P. K. 0. 80928.

Polecamy gorąco uczci-
wego, zdolnego, pracowi-
tego pracownika może

dozorcą,
przychodzić na
podzienne, nie uchyla się
od najcięższej pracy, re-
komendacje poważne, ul,
Mostowa 25 — 1, spytać
o Piotra Sienkiewicza od
4—5p.p. śr.

Dajcie poszdę cia mio-
WA

sntna,poniesko (ÓĄYYTINANANNWNANAM Vi; żeоао sios Z godaeclat 19-tu poszukuje po- i parę groszy. Szczegó” córki Rieksandra | Marį

sady wychowawczyni do
dziecl warunki skromne b, ochotnik Wojsk Pol-
Skopówka 7 m. 2 zgło- skich, fachow: iЙ y stolarz i
szenia między 4 a 6-tą. ciešla, znajdujący się w

 

Wychowawczyni

W rol. gTEDE WIRZZWTZRIADWAJ ER HŁOSZYTISZALTSOIEYSOTR AWAAKORKZRANITCIA Poszukuję posady och-
łów.

Urozmeiccne dodatki dźwiękowe. Gahy od POCO KRZYCZĄCE REKLAMY ? akad sios
5 w dnie świąt. o g 2. Każdy wie doskonale, że największą, najszczęśliwszą 15 świadectwa. "Trocka 11

najpopularniejszą w WILNIE jest tylko kolektura m. 27. grz

 

Osoba w starszym wie-
ku- poszukuje po:ady ku*
charki, lub gospodyni.
Posiada referencje. Swie”

 

Wszyscy tam kupują losy 1-ej klasy wielkiej zre-$ tlana 5 1
formowanej 26-ej Państwowej Loterji, która |. LŽ
nową erę w systemie loteryjnym i daje grającemu najwięk-
sze REA los może pięć razy wygrać. | RÓŻNE |

nastąpi w dniach nejbliż. h (17 XI) i
MAURICE a alt 5 dni a 2dni). Cena 14 losu-10 st. + ZPIZDE

I genjusz GŁÓWNA а®ZANE WYGRANA Miljon Złotych. NOWOOTWARTA

pracownia
damskich ubiorów,
solidne wykona-
nie — ceny do-

stępne.

ul. Jakóba Jasińskiego16
(wejście frontowe)

woźnym,
roboty

 

Poszykuje Się
z demu Ostapenko Bie*

Mężczyzna lat średnich łyy ul Sw. Anny 10-13. jenko, Naa miejsce
wgr3 pobytu n'e jest wiadome.

Ktoby posiadał dokład”
ną wiadomość o miejscu

9r4 b. krytycznych warun- w średnim wieku skrom- zamiesz-ania poszukiwa*

nisław. $r. 6m. 2.

 

ydza Smiglego
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kach, mający na utrzyma nych wymagań poszuku-‹ : trzy ne) E
niu żonę i 4-ro dzieci — Jė pracy w zakresie go- mra PRES
prosi o te, Y PE spodarstwa
swego zawodu lub wszel- de chorych lub do sty: szawa, Zel 14, O
ką inną. Myśliwska 23 cja. ais Usa TOc. (Antokoli Lipnicki Be. A dobre świa” gowy Urząd Akcyzowy:

Sergjusza
domowego, Andrzejewskiego, War”
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