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„Ks. Kardynał Hlond
pozostaje w Polsce.

W jednym z pism ukazała się
wiadomość, że J. Em. ks. Kardynał
Hlond będzie mianowany prelek-
tem św. Kongregacji Rozkrzewie-
nia Wiary w Watykanie na miejsce
zmarłego kardynała van Rossum.
Jest to stanowisko bardzo wysokie
w hierachji Kościoła Katolickiego,
a kardynała, który to stanowisko
piastuje, zwą zastępcą Ojca św.

Pogłoski takie pojawiły się już

rok temu. Są one wyrazem ро-
bożnych życzeń pewnych sfer, któ
rym niepodoba się działalność i po-
stępowanie w wielu ważnych spra-
wach Księdza Prymasa Hlonda i
chciałyby się go pozbyć z Pol-
ski. W tym kierunku robiono wie-
le starań w Watykanie. Starania te
nie dały wyniku. Ostatnia wiado-
mość też nie jest prawdziwa, ks.
Prymas Hlond pozostaje w Polsce.

Katastrofa © kościele Św. Krzyża
w Warszawie.

WARSZAWA (Pat.) W niedzie-
lę o godz. 11 rano w kościele
św. Krzyża po ślubie, celebrowa-
nym przed wielkim ołtarzem, za-
waliła się kamienna posadzka w
prezbiterjum, 12 osób spadło do
podziemi kościoła, odnosząc cięż-
sze lub lżejsze rany. Przyczyną
katastrofy było osłabienie skle-

pienia w związku z przeprowa-
dzanemi w kościele instalacjami
ogrzewania centralnego. Podpory,
założone, po wyjęciu części ścia-
ny piwnicy, były niewystarczająco
mocne i zawaliły się pod cięża:
rem zgromadzonych w prezbiter-
jum osób.

Lujścia na Giecu © Ollunowie
P. Ag. Telegraficzna komuni-

kuje nam z Warszawy:
„Dnia 20 b. m. o godzinie 12

Stronnictwo Ludowe odbyło wiec
pod gołem niebem w Wilanowie.
Zebrało się około 1300 osób. Na
wiec przybyli między innemi: Wi-
tos, Kiernik, Nosek, Bagiński,
Smola, Malinowski, Kosmowska,
ks. Panaś i inni. Po przybyciu
pochodu z muzyką i sztandarami
na plac w Wilanowie rozpoczęto
wiec pod przewodnictwem posła
Noska. Jako jeden z mówców
przemawiał w imieniu wiadz Stron-
nictwa ludowego pos. Malinow-
ski. Przemówienia pos. Malinow-
skiego zebrani wysłuchali spokoj-
nie, lecz następny mówca ks. Pa-
naś gwaltownie podburzającą for-
mą swego przemówienia wzbu-
rzył zebranych tak dalece, że ro-
zległy się okrzyki przeciwko przy-
wódcom zebrania, przyczem tłum
zaczął napierać na t:ybunę.

„Obecny na zebraniu przed-
stawiciel władzy administracyjnej
wezwał przewodniczącego  zgro-
madzenia posła Noska do uspo-
kojenia zebranych. Poseł Nosek
uczynił to, jednak w takiej for-

Ustalenie granicy
W ostatnich dniach na pogra-

niczu polsko-łotewskiem przepro-
wadzono badania komisyjne gra-
nicznych powiatów. Badania te

mie, że wywołał skutek wręcz
przeciwny. Wzburzony tłum za-
jął trybunę, zmuszejąc posła No:
ska do ustąpienia. Tłum w dal-
szym ciągu nacierał na swych
przywódców, przyczem został lek-
ko poturibowany przedstawiciel
starostwa oraz komendant po-
licji. Jeden z posterunkowych,
zasłaniający ks. Paniasia przed
wzburzonym tłumem, został lek-
ko ranny w rękę.

Wobec niemożności przywró-
cenia spokoju przez prezydjum
wiecu przedstawiciel starostwa
rozwiązał zgromadzenie, przyczem
policja przystąpiła do rozprasza-
nia zebrania, zatrzymując kilku-
nastu napastników. Kierownikom
wiecu i posłom udzielono ochro-
ny policyjnej przed wzburzonym
tłumem i odprowadzono ich do
miejscowej restauracji, gdzie za-
trzymali się do przybycia kolejki.
Ochrona w składzie kilku poli-
cjantów towarzyszyć im musiała
aż do Warszawy”.

(Do opisu powyższego zajścia
wrócimy jeszcze na podstawie
sprawozdań prasy warszawskiej,
Red.).

polsko-łotewskiej.
mają posłużyć do wytyczenia
granicy polsko-łotewskiej, która
odbędzie się w pierwszych mie:
siącach przyszłego roku.

Wybuch gazu trującego w Tylży.
KRÓLEWIiEC, (Pat). Donoszą

z Królewca: Opinja publiczna po-
ruszona jest wiadomością o wy-
buchu w Tylży cysterny z gazem
trującym.

Wedle oficjalnego komunika-
tu, był to transport chloru płyn-
nego, wysłanego przez tylżycką
fabrykę celulozy. Ofiarą wypad-
ku padły 23 osoby, które zostały

przewiezione do szpitala. Stan ich
budzi poważne obawy. Na miej-
sce katastrofy udała się straż pe-
żarna oraz oddzlał saperów. Dru-
żyny ratunkowe wyposażone są
w maski gazowe. Wybuch gazu
trującego w Tyiży przypomina w
dużym stopniu sprawę wybuchu
fosgenu w Hamburgu.

 

2 KRAJU.
Znowu fałszywe dwuzłotówki.

W ostatnich dniach na terenie
pow. mołodeczańskiego i woło-
żyńskiego zlikwidowano szajkę
fałszerzy 2 zł. monet. Zatrzyma-

no 6 osób, które na targach,
miasteczkach, wsiach puszczaly
w obieg falsyfikaty.

Ż pogranicza.
Przejazd niemieckich

Ze  Stołpców donoszą, iż
w dniu onegdajszym przejechało
trzech b. więźniów politycznych,
pochodzących z Niemiec, którzy
w Rosji odbywali karę za szpie-

więźniów politycznych.
gostwo gospodarcze. Są to Maks
Sznejder, Otto Naumann i Kar>l
Firkopf. Wymienieni zostali przed-
terminowo zwolnieni z więzienia
sowieckiego w Moskwie.

Ujęcie kurjera komunistycznego.

Na skutek listów gończych
władze bezpieczeństwa publicz-
nego ujęły kurjera komunistycz-
nego, który przybył ze Stołpców
z instrukcjami do rejonowego

Niefortunna próba

Onegdaj Frane niedaleko wsi
Nłemnicowo w rejonie Olkienik
zatrzymano podejrzanego osob-
nika, który zamierzał dostać się

do Litwy. Zatrzymanym okazał
się Mieczysław Buńko, poszuki-
wany przez władzę za wielożeń-

komitetu P. K. Z. B. S. Zatrzy-
manego wraz z dowodami skie-
rowano do dyspozycji władz
śłedczych.

ucieczki wieicżeńca.

stwo. Buńko w ciągu ostatnich
lat zdołał kilkakrotnie się ożenić.
Wszystkie żony zostały ogoło-
cone z posagu i opuszczone.
Aresztowany Buńko pochodzi z
Małopolski Wschodniej.

21 listopada 1932 r.

  

  

 

   

    

   

Narady przywódców stronnictw w Berlinie.
BERLIN (Pat.) W ciągu dnia

dzisiejszego toczyło się nieofi-
cjalne rozmowy przedstawicieli
narodowych socjalistów i cen-
trum. Po południu odbyło się
spotkanie między przewodniczą-
cym partji centrowej prałatem
Kaesem a byłym prezydentem
Reichstagu Goeringiem, występu-
jącym w charakterze pełnomoc-
nika Hitlera. Wynik pertaktacyj
ołaczany jest przez obie strony
tejemaic. W-g doniesień prasy,
Kaas wyrazić miał zasadniczą
zgodę na oddanie narodowym so-
cjalistom urzędu kanclerza w no-
wym rządzie. Warunkiem zgody
centrum jest rezygnacja partji
narodowo-socjalicznej z kandyda-

tury Hitlera, Centrum żąda od-
dania sobie teki ministra spraw
wewnętrznych. Równocześnie Hi-
Her konferował z ministrem
Schleicherem. W kolach politycz-
nych utrzymują nadel, że Schle:-
cher popiera kandydaturę H.tle-
ra. Hugenberg odmówił pizybycia
na konferencję z  Goeringiem.
Niemiecko - narodowi odrzucają
kategorycznie kandydaturę Hitle-
ra na urząd kenclerza, wysuwając
na to stanowisko przedstawiciela
swego w osobie barona von Lue-
ningcka, prezydenta Nadreńskiej
Izby Rolniczej. Lueningck jest
zwolennikiem polityki zagranicz=
nej gabinetu byłego kanclerza
Papena.
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„Pruskie porządki“.
Przyslowiowe są w Prusach —

„polskie porządki“ — „polonische
Wirtschaft". Poniżej pragniemy
podać przykład charakterystyczny
„porządków* — panujących obec-
nie w Prusach:

Wi tych dniach, jak wiadomo,
obchodził 70-tą rocznicę urodzin
największy żyjący dramaturg nie-
miecki, autor „„Zatopionego dzwo-
nu“, „Hannele“, „Tkacz6w“ i wie-
lu, wielu innych dziel, granych na
wszystkich scenach šwiata — Ger-
hart Hauptmann.

Hołd, jaki naród niemiecki
spontanicznie złożył wielkiemu
swemu synowi, był iście imponu-
jący. Ilość telegramów z życze-

 

Zamach na prem. francuskiego.
USIŁOWANO WYKOLEI'Ć POCIĄG, W KTÓRYM

JECHAŁ HERRIOT.

PARYŻ (Pat). Na pociąg po-
śpieszny, wiozący do Nantes pre-
mjera Herriota i inne oficjalne o-
sobistości, dokonano zaamachu. —
Wediug iniormacyj, otrzymanych
w ministerstwie spraw wewnętrz-
nych, zamach odbył się w nastę-
pujących okolicznościach:

Około godz. 5-ej rano strażnik
linji Ingrandes — Nantes został o-
budzony odgłosem eksplozji. Po
pierwszej eksplozji w kilka minut
nastąpił drugi wybuch. Strażnik

natychmiast udał się na tor kole-
jowy i stwierdził, że szyny, po któ-
rych miał przejść pociąg pośpiesz-
ny do Nantes, zostały na większej
przestrzeni wysadzone przy pomo-
cy materjału wybuchowego. Straż
nik poiniormował natychmiast na-
czelnika stacji, który ze swej stro-
ny polecił zatrzymać pociąg. Tyl-
ko dzięki zimnej krwi strażnika,
po Herriot uniknął katastro-
y,

ZAMACH DZIEŁEM SEPARATYSTÓW BRETONSKICH.

PARYŻ (Pat). Przedstawiciel
jednej z agencyj telegraficznych o*
trzymał oświadczenie premjera
Herriota, uczynione natychmiast
po wykryciu zamachu. Według
premjera, sprawcamį są separaty-
ści bretońscy, którzy swoją zniko-
mość usiłują zamaskować burzliwe
mi zamachami i demonstracjami.
Premjer przypomniał pokrótce
sprawę niemieckiego nacjonalisty
Koerbera, agitatora hitlerowskiego
we Francji, zamieszanego w zama-

chu separatystów bretońskich w
Rennes. Ponieważ żadnych dowo-
dów przeciwko Koerberowi w
przedmiocie zasilania pieniędzmi
ruchu separatystycznego nie zdo-
łano zgromadzić, zadowolono się
«wydaleniem ś$o z Francji. Zara-
zem premjer zaznaczył, iż nieda-
wno w jednym z dzienników ir-
landzkich ukazał się list, zapowia-
dający szereg zamachów, jakich
mają dokonać separatyści bretońs-
cy.

DOCHODZENIE W SPRAWIE ZAMACHU,

PARYŻ (Pat.) — Dochodzenu
w sprawie zamachu na pociąg
pod Ingrandes stwierdziło, że
sprawcy uszkodzenia toru przybyli
na miejsce autem i w ten sam
sposćb odjechali. W pewnej
odległości od miejsca eksplozji,
która uszkodziła szyny, znalezio-
no na torze czerwoną latarkę.

Agencja Hzvasa zaznacza, iż za-
mach nie miał na celu prawdo-
podobnie osoby premjera, ponie-
waż inny pociąg musiał przejść
po torze przed pociągiem, w któ-
rym jechał Herriot. Prawdopo-
dobnie chodziło więc o powstrzy-
manie podróży Herriota do Nan-
tes.

DZIWNY ZBIEG OKOLICZNOŚCI.

PARYZ (Pat.) Dziwnym zbie-
giem okoliczności dzisiejsze dzien-
niki paryskie opublikowały uwagi
prasy berlińskiej co do zastoso-
wania przeciwko Koerberowi re-
presyj przez władze francuskie.
„Deutsche  Tagesztg.*, której
Koerber był dorywczym współ-
pracownikiem, zaznacza, iż został
on wydalony z Francji za współu-
dział w separatystycznej akcji

bretonskiej. „Berliner Tageblatt“
występuje z pretensją do pre-
mjera Herriota, že jako wolno-
myśliciel nie respektuje wolności
prasy. Zamach na Herriota—za-
znacza jeden z dzienników fran-
cuskich—jest charakterystycznem
podkreśleniem zarzutów „Berliner
Tageblattu*, uczynionych Herrio-
towi.
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Aresztowania w Genewie.
GENEWA (Pat), Donoszą z

Genewy, iż w związku z rozrucha
mi dnia 9 listopada dokonano dziś
trzech aresztowań. Aresztowani

są: komendant czerwonej gwardji
w Genewie, redaktor genewskiego
organu komunistycznego „Rote
Fahne' i jego szofer.

Japonja odrzuca raport komisji Lyttona.
GENEWA, (Pat). Wzwiązku

z rozpoczynającemi się obradami
Rady Ligi w sprawie mandżur-
skiej ujawnia się bardzo silna
akcja propagandowa obu zainte:
resowanych delegacyj. Przygo-
towały one liczne dokumenty,
mapy, broszury i książki. Delegat
chiński przyjął / przedstawicieli
prasy międzynarodowej, wobec
których wyraził nadzieję, że Liga
Narodów pokaże wreszcie, że

istnieje dla prawa i sprawiedli-
wości i ma odwagę powziąć de-
cyzje i czuwać nad ich wykona-
niem.

GENEWA, (Pat). W niedzielę
po południu ogłoszone zostały
uwagi rządu japońskiego do ra-
portu komisji Lyttona. Ogólnie
stwierdzić można, że rząd japoń-
ski odrzuca raport komisji Lytto-
na i zawarte w nim zalecenia

Komuniści na ratuszu we Frankfurcie.
FRANKFURT n-Menem (Pat.)

Tłum komunistów, złożony z
mężczyzn, kobiet i dzieci, zajął w
sobotę po południu ratusz, De-
monstranci obsadzili . wszystkie
wejścia, poczem wtargnęli do u-
szędu opieki społecznej. Na fote-
lach urzędników złożono niemo-
wlęta. Tłum, rekrutujący się prze-

wažoie z mieszkańców baraków
dla bezrobotnych, żądał chleba i
węgla. Zaskoczone władze zmu-
szone były do rokowań i ustępstw.
Policja po pewnym czasie opró-
żniła gmach, unikając rozlewu
krwi, ale przez 2 godziny demon-
stranci byli panami na ratuszu i
uniemożliwiali urzędowanie.

Komunistyczne podstawy głodowe.
WIEDEŃ, (Pat). Komuniści

Górnej Austrji usiłowali w sobo-
tę wieczorem urządzić pochody
głodowe w różnych miejscowo-
ściach Gėrnej Austrji. Pochody

te miały być skierowane do Lin-
zu, Policja i żandarmerja rozpro-
szyła manifestantów, areszfując
87 osób.

400-LECIE ZŁĄCZENIA
BRETANJI Z FRANCJĄ.

PARYŻ (Pat) W przemówie-
niu powitalnem mer miasta Nan-
tes wyraził radość miasta, iż go-
ści w swych murach szefa rządu
francuskiego. 250 tysięcy Bretoń-
czyków poległo na połu walki za:
wspólną sprawę francuską — o
świadczył w dalszym ciągu mów-
ca. Przez to samo Bretończycy
dali dowód w wymowny sposób,
że czują się związani nierozerwal-
nemi węzłami z Francją. Nantes
dumne jest z tego, że spełnia
rolę bramy, zarówno do Bretanii,
jak i do Francji.

Przy tych słowach, przy dźwię-
kach marsza bretońskiego, odsło-
nięta została ptyta z następują-
cym napisem: „W tym zamku
kiążąt  bretońskich w sierpniu
1532 roku Franciszek |, król
Francji, spadkobierca księstwa
bretońskiego, wydał na prośbę
stanów, zgroraadzonych w Van-
nes, dekret o zjednoczeniu Bre-
tanji z Francją”.

Po odegraniu ponownie mar-
sza bretońskiego, premjer Herriot
wygłosił przemówienie, w którem
podkreślił, że przez ten akt Bre-
tanja powierzyła swe losy Francji.
Akt ten był długo obmyślany i
unja z Francją jest nierozerwalna.
Zjednoczenie tych ziem uwieczni-
ło szereg ofiar. Liczni męczen-
nicy podkreślali zawsze nierozer-
walność węzłów, łączących Bre-
tanję z Francją.

BASENIEGOTCOWĄZDECOOKI
„lie łudźny się — kończymy się!”

Prasa małopolska donosi, że
niedawno przyjechał do Sambora
znany ze swej niebojaźliwej praw-
domówności senator ugrupowa-
nia BBWR., p. Marjan Sobolewski.

Nieliczna garstka zražonych
doniego sanatorėw przybyla na
zebranie za zaproszeniam'. Są-
dzila, že p. senator pokrzepi na
duchu stroskane owieczki, lecz,
ku wielkiej ich grozie, usłyszeli
znowu  niepocieszające słowa
„Mane—Tekel—Fares”.

Zdębieli zebrani—bo gdy nie-
którzy gorliwsi starali się łago-
dzić, że przecieź nie jest tak źle,
senator bez żenady, bez obawy
o mandat, zapowiedział rychły
upadek sanacji, mówiąc „Nie
łudźmy się—kończymy się”.

Wątpimy, czy po tem oświad-
czeniu znajdzie jeszcze chętnych
słuchaczy z pośród BBWR.

Zebranie było za zaprosze-
niami. Z opozycji nie zaproszono
rikogo.

W obrenie autonomii
uniwersyteckiej.
Komunikowaliśmy już o jedno-

myślnych uchwałach  senatów
uniwersytetu i politechniki Iwow-
skiej, uniwersytetów krakowskie-
go, warszawskiego i Szkoły Gł.
Gosp. Wiejskiego w sprawie ne-
gatywnego stanowiska wobec
rządowego projektu ograniczenia
autonomji szkół wyższych.

Donoszą nam świeżo o jednc-
myślnej uchwale senatu uniwer-
sytetu poznańskiego, protestują-
cej przeciw rządowemu projek-
towi reformy ustroju szkół aka-
demickich. Zebranie senatu po-
przedzone było zebraniami po-
szczególnych rad wydziałowych,
które zajęły analogiczne stano-
wisko.

Tak samo w ubiegłym tygo-
dniu powziął uchwałę jednomyśl-
nie senatUniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie. (lchwała ta,
podobnie jak innych senatów,

niami, adresów, delegacji wprost
niezliczona. W tych warunkach
wypadało, by rząd pruski (Haupt-
mann jest Prusakiem) w jakiejkol-
wiek formie zaznaczył swój udział
w powszechnym obchodzie. Jakoż
w przeddzień uroczystości odwie-
dził sędziwego solenizanta pruski
minister oświaty Grimme, by w
imieniu rządu pruskiego złożyć
jubilatowi dyplom na złoty me-
dal zasługi. Brakowało... ot, drob*
nostki — samego medalu. No, i
jeszcze drugiej drobnostki — obok
podpisu prezesa ministrów Brauna
i wszystkich jego kolegów, brako-
wało.. pieczęci. Nie stało się to
przez zapomnienie; rząd pruski
dał — co miał. Zarówno medale,
jak i pieczęć państwowa są we
faktycznem posiadaniu rządu ko-
misarycznego d-ra Brachta, usta-
nowionego wbrew konstytucji, jak
to stwierdził wyrok trybunału
lipskiego.

Kiedy wiadomość o wręcze-
niu dyplomu ukazała się w prasie
wieczorowej berlińskiej, pošpie-
szył Bracht ze swej strony z o-
świadczeniem, że odznaka będzie
jubilatowi wręczona przez przed-
stawiciela rządu komisarycznego,
nazajutrz, podczas uroczystego
przedstawienia, które odbyć się

- miało w państwowym teatrze dra-
matycznym.

Tu jednak wynikła pewna trud
ność: na przedstawienie to, „zapo-
mniano' zaprosić przedstawiciela
rządu komisarycznego. Naprawio*
no ten błąd w ostatniej chwili. Dr.
Bracht, jako komisarz Prus, otrzy”
mał zaproszenie, coprawda jako о-
statni, —ро przedstawicielach
wszystkich republik i republik Rze
szy, oraz misyj zagranicznych. Po*
nieważ wszystkie miejsca były już
zajęte, wypadło dla p. Brachta —
dostawić krzesełko.

Na tem jednak nie koniec: sko*
ro członkowie prawowitego rzą*
du Brauna dowiedzieli się o tem,
że na przedstawieniu będzie obe-
cny komisarz Prus, oświadczyli
zgodnie, że na uroczystość przy*
być nie mogą. Tak więc dyplom
(bez pieczęci) wydany i wręczony
został przez rząd Brauna, medal
przez komisarza Brachta, w nie”
obecności przedstawicieli rządu.
Hauptman musiał dwukrotnie dzię
kować za jedno i to samo odzna-
czenie,

Prasa niemiecka słusznie za-
znacza, że trudno było stworzyć
„Sytuację bardziej dziwaczną i
kompromitującą'.  Praw-
dziwie „preussische Wirtschaft".
W tem wszystkiem jest jeszcze

jedna pikanterja, którą prasa nie*
miecka całkowicie przeoczyła, któ
ra jednak w oczy bije każdego cu*
dzoziemca.

Oto w przekładzie dosłowny
tekst dyplomu, wręczonego Haup*
tmanowi:

„Rząd pruski, na propozycję pruskie*
go Ministra Nauk, Sztuki i Oświaty, po-
stanowił jednomyślnie nadać wielkiemu
synowi Niemiec i Prus, Gerhartowi Haupt
manowi, w 70-tą rocznicę jego urodzin,
Wielki Medal Zasługi, jako wyraz wdzię*
czności, za dzieło jego żywota, w którym
walczył o zwycięstwo prawa nad siłą,
ducha nad pychą i nad tem wszystkiem,
co ducha zabija.”

Rząd, który jest w prostej li*
nji spadkobiercą krzyżaków, któ*
ry nie uznaje winy narodu niemiec
kiego, specjalnie zaś prusaków w
sprawie wywołania największej
rzezi, jaką znają dzieje ludzkości,
rząd który dziś cynicznie domaga
się zwrotu zrabowanych ongi ziem
polskich, gnębi nieludzko mniej-
szość polską, który pięścią butnu
wali w stoły konferencyjne i jest
zarzewiem ustawicznych niepoko*
jów — rząd pruski sławiący „zwy*
cięstwo prawa nad siłą, ducha nad
pychą“ — to doprawdy przypo-
mina nieco staropolskie przysło-
wie: „djabeł ubrał się w komżę i
ogonem na Mszę dzwoni.*' 10%

 

Okoiżenie kary za zwłokę w pła-
tenii podatków.

Ministerstwo Skarbu wydało
okólnik, obniżający z dniem 1-go
października kary za zwłokę od
zaległych podatków z 18-tu na
15 proc. w stosunku rocznym.
ROROTONEOOWZOWSEOTROZSRETZERZE

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

opowiada się przeciw projektowi
min. Jędrzejewicza. Została ona
już przesłana do ministerstwa
oświecenia. i
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Knyi a Lien.
W obu poprzednich artykułach

nuniejszego cyklu („Narzędzia i fun

damenty“ oraz „Motory działa”

nia”) przedstawione były najisto-

tuiejsze prawa rządzące w dzie-

dzinie zjawisk społecznych. Prawa

te mogły się wydać brutalne i nie”

lilościwe z jednej strony, z drugiej

zaś zbyt „przyziemne* i materja-

Isstyczne. Dzisiejszy artykuł oma”

wia stronę czysto duchową tych

procesów i stosunek religji do

nich.
Przedtem jednak, nim zacznie”

my zastanawiać się nad meritum

zagadnienia, należy uświadomić

sobie różnicę pomiędzy rzeczywi”

słością otaczającą nas, a naszemi

życzeniami. W bardzo wielu wy”

padkach widzimy otaczający nas

świat nie takim, jakim on jest,

lecz takim, jakimbyśmy chcieli go

widzieć. Urabiamy sobie ponętny,

Jecz nierzeczywisty obraz życia, a

gdy rzeczywistość przeczy temu,

szukamy winy w owej rzeczywi”

slości nie zaś w sobie. Nie możemy

pogodzić się z myślą, że obraz

swiata przez nas wypielęgnowany

jest nierealny, że winę za to pono”

simy my sami, dzięki swemu zaśle-

pieniu. S

NWmawiač w siebie, že šwiat jest

przepojony milošcią bližniego, že

kieruje się jedynie nauką Chrystu-

sową, že wszelkie objawy zjadania

: eksploatowania jednych przez

ćrugich, to tylko chwilowy tryumi

zła, że zło to będzie kiedyś tu na

ziemi ukarane, a skrzywdzeni bę

dą wynagrodzeni — to poprostu

qrzygotowywanie sobie szeregu

zawodów i rozczarowań.
Pozwolę sobie na mały przy”

kład. A

Rycerze średniowiecza,błędni

rycerze, dążący do nieznanej góry

Monsalwat w poszukiwaniu świę”

tego naczynia Graala, dążyli do

kraju królestwa Bożego. Lecz nie

dążyli w białych szatach z różdżką

cliwną w ręku, nie mieli w sobie

nic z chorobliwego „niesprzeciwia”

nia się złu”. Byli zakuci w stal, a

w rękach mieli miecze. Już wyru”

szając na poszukiwania,wiedzieli,

że w drodze stoczą niejednąwal-

kę, że šwiat nie jest jeszczeMon-

salwatem, że dopiero tam po od-

szukaniu św. Graala weźmie się do

tąk arfę i gałąź palmową, a narazie

Lrzepko trzeba trzymać ciężki to”

pór bojowy i topora tego używać.

To było. Takich rycerzy były

tysiące, rozumowali w średniowie-

czu w ten sposób wszyscy. My zaś

w wieku XX łudzimy się, że na

Monsalwat można dojść bez walki.

Więcej, zdaje się nam, że już je”

sleśmy na Monsalwacie, wkró-

lestwie Bożem, a potem dziwimy

<ię, gdy nas rzeczywistość brutal-
nie bije w łeb.

Nie można traktować ludzi jak

bezcielesne duchy, nie wolno zapo-

minać, że każdy człowiek ma ma”

terjalne ciało i podlega również

rawom materji. Miożna pragnąć,

aby duch nad ciałem zatryumio-

wal, aby nad materją bezwzględnie

górował, lecz to są narazie życze”

nia, a rzeczywistość wygląda ina”

czej.
Walczą obecnie dwa zasadni

cze poglądy na świat: idealistycz-

ny, uważający materję jedynie za

rrodukt i drugorzędny asortyment

-- oraz materjalistyczny przeczą

zy istnieniu ducha. ^

Nie chodzi o takie czy inne

teorje, ani o takie czy inne szyldy

ideologiczno-partyjne, chodzi 0

pogląd na świat przeciętnych oby”

wateli, i to nie o pogląd na świat

podświadomie odczuwany i w se”

krecie przed samym sobą rozu”

miany, lecz o pogląd, w który ci

abywatele chcą wierzyć. Podświa-

domie wszyscy owi materjaliści i

1dealiści rozumieją i odczuwają, że

szłowiek to dwa elementy ciało i

duch. Lecz oficjalnie dla jednych

człowiek to wszechpotężna ma'

terja, a dla innych to jedynie dusza
odziana w  przygodną cielesną

szatę.

I ci ludzie, wbrew swojej we-

wnętrznej świadomości, uznając je

den tylko element, chcą stworzyć

pogląd na cały świat, uznając tyl-

ko jedną jego stronę, a potem dzi-

wią się, że wszelki rachunek oka-
uje się błędny.

Nie chodzi tu o stworzenie ja*
kiejś nowej teorji. To wszystko

dawno i wielokrotnie było mówio-
ne. Chodzi o przypomnienie, cho-

Czi o zastosowanie do aktualnego

życia. Niema teorji i praktyki,
gdyż teorja i praktyka jest jedno i

to samo życie. Nie wolno tworzyć

oderwanych systemów  filozoficz*
nych, które pozostaną na papierze,

ina życie spoglądać, tak na coś
sprzecznego z tą teorją.

Jesteśmy obecnie jeszcze tak

dalecy od zrealizowania nauki

Chrystusa, że patrzeć na życie, ja”
ko jedynie na świat miłości bliźnie
go nie wolno.

Nauka Chrystusa to marzenie

RUCH MŁODYCH.
O uzdrowienie naszego księgarstwa.

„Trzecie wreszcie tak samo u

nas, jak na szerokim świcie, ol-

brzymie źródło ostrości kryzysu

— to przerost kosztów pośrednic-

twa w obrocie towarowym i pie

niężnym, w handlu i kredycie,

oraz rozpanoszenie się wszelkie-

go rodzaju spekulacji”.

Zacytowałem zdanie Romana
Dmowskiego z artykułów ogłoszo-
nych w Gazecie Warsz. p. t. „lsto”
ta obecnego kryzysu” w interesu-
jącem nas zagadnieniu.

Uzdrowienie naszego pośred-
nictwa jest kwestją pierwszorzęd-

nego znaczenia. Narzekania tu
nie wystarczą. Podejmujemu prze-
to pracę nad rozpatrzeniem
współczesnego handlu w Polsce.
Celem naszym jest zanalizowanie
handlu, poznanie jego plusów i
minusów oraz skonkretyzowanie

środków dla jego naprawy.
Dla bardziej precyzyjnego

wniknięcia w istotę tego zagad-
nienia, czynimy to w cyklu arty”
kułów, według _ ważniejszych
branż.

Zwrócimy szczególniejszą u-
wagę na handel detaliczny w Wil-
nie i najbliższej okolicy, aby móc

wnioski wysuwane z naszych roz*
ważań bezpośrednio realizować.

Wskazówką przy rozważaniu za-

gadnień będą interesy narodu i je

go kultury. я

Będziemy odsłaniali całą praw-

dę, posługując się przytem meto-

dą analityczną — wnioski podamy

w ostatnim artykule cyklu.
Jesteśmy akademikami.
Książka jest naszą nieodłączną

towarzyszką. To też już we wstę-
pnym artykule omawiamy księgar“
stwo.

Interesuje ono nas z dwóch
względów, po pierwsze jest to je-
den z zasadniczych czynników kul
tury (skrypta nie wystarczają dla
zdobycia całokształtu wiedzy), po
wtóre, jako ważny artykuł handlu.

Stwierdzamy ze smutkiem sła-
by niestety u nas popyt na ksią”

żki — szczególnie poważniejszej
treści,

Stan księgarń, zwłaszcza chrze

ścijańskich nie jest zbyt pomyślny,
jeśli chodzi o warunki finansowe.

W ciągu kilku ostatnich lat w

samem Wilnie zeszły z widowni

cztery polskie księgarnie, te zaś,

które dotychczas się utrzymały,
nie są w zbyt pomyślnej sytuacji—
pracują z deficytem.

Dzieje się ta wskutek niezdro-
wej konkurencji, jaką wytwarzają
żydowskie księgarnie (jest ich w
Wilnie kilkanaście).

Wszystkie księgarnie zarówno
polskie, jak i żydowskie nowe ksią

żki nabywają w hurtowni (W Wil-

nie jest jedna tyłko hurtownia przy

księgarni św. Wojciecha, obsługu*

jącaa wszystkie księgarnie, hurto-

wnia przy księgarni J. Zawadzkie-

go zaspakaja tylko własne zapo”

trzebowania). Nabywanie bezpo”

średnio od autora należy do rzad”
kości.

Ceny na książki ustala wydaw-

ca, księgarnie otrzymują ściśle o-

kreślony procent, najczęściej tak

skalkulowany, że po odliczeniu ko

sztów handlowych (są to: podatki,

lokal, światło, opał, personel i in-

ne świadczenia socjalne) — pozo“

staje księgarzowi niewielki czysty

zysk, wynoszący przeciętnie bio-
rąc od 2 —3 proc.

Wszyscy księgarze są obowią-

zanć pod rygorem różnych sankcyj

karnych sprzedawać nowe książki

po ustalonej przez wydawcę t. zw.

katalogowej cenie.
Rabaty dozwolone są tylko w.

wyjątkowych wypadkach, a miano
wicie przy zakupach dla bibljo
tek i instytucyj społecznych, tu-
dzież przy zakupie większej ilości
książek, co zresztą ze względów
zrozumiałych stosuje się i w in-
nych branżach.

Niektórzy atoli księgarze w ce-
lu zjednania sobie klijenteli sprze”
dają nieco taniej od ustalonej ceny
— rzecz Oczywista, że mamy tu-
taj do czynienia z nieuczciwą kon*
kurencją, uprawianą najczęściej
przez żydków, będących mistrza”
mi w tej dziedzinie.

Handel używanemi książkami,

przeważnie podręcznikami szkolne

mi, stanowił do niedawna monopol

żydowski, stwarzający im całkiem
niezłą egzystencję.

Tranzakcje tutaj najczęściej są

przeprowadzane z młodzieżą,a nie

kiedy wprost z dziećmi — dowol-

ność przeto księgarza odgrywa O“

gromną rolę.

I nic dziwnego, že na porządku
dziennym są przyklady, gdzie za
ksiąžką o wartošci od 8 — 10 zl.,
otrzymywało się od 50 gr. do 1 zł.
i dlatego wśród takich warunków
można znaleźć książką u żydka
wileńskiego, ze słynnego Literac-
kiego zaułka, czy też ulicy Wiel-
kiej za pół ceny.

Dziś jest sytuacja o tyle lepszą,
że księgarnie chrześcijańskie wpro
wadziły dział używanych książek,
płaci się w nich sumiennie ceny
za używane książki, przeważnie
od 30 — 50 proc. wartości, sprze-
daje się zaś z niewielkim zyskiem.

WĄ ten sposób jest możliwość
uniknięcia pośrednictwa żydow-
skiego połoczonego z machinacja-
mi nikczemnego kupca — chodzi
tylko o to, by społeczeństwo pol-

skie doceniło pracę podjęte w tym

kierunku przez księgarnie polskie,

by poparło kulturalne placówki

polskie,anapewno się przekona o

prawdziwości tego, co w tym za”

kresie_ piszę.

Zanotować również należy, że
bardzo wielu studentów — Pola-
ków kupuje książki u żydów, co
wobec istnienia polskich księgarń,
prowdzących uczciwie handel, na-
wet z deficytami, byle być ostoją”
kultury polskiej — jest tembar-
dziej przykre.

Wnioski:

Należy dążyć do usunięcia nie-

zdrowego żydowskiego współza”

wodnictwa jako też popularyzo”

wać książkę w drodze kulturalnej

reklamy. Siemaszko.
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MARJA DAWBOR.

Gra.
Wkuwamy się z każdą sekundą coraz

/ (dalej wytrwałą pracą

Każda minuta dla nas ma dwanaście ak-

(tów rozpaczy...

Zastygają ręce znużone, — lecz coraz

(więcej pałaców

buduje fantazja nerwów hazardujących

(graczy:

Przy banku siedzi śmierć — i patrzy z

(uśmiechem dawiącym

jak coraz ktoś odchodzi i ktoś nowy na

(to miejsce przybywa.

Ale za oknami jest wiosna... Pachną ka-

(sztany kwitnące

i życie w naszych arterjach żarem się

(przelewa.

ludzkości i obecne życie to walka
o jego zrealizowanie.

Patrząc na tę walkę pamiętać

rależy, że prócz ducha człowiek

ma ciało, również prawom materji

podległe. Rozterka pomiędzy du-

chem i ciałem musi być uwzględ-

niona w naszym poślądzie na świat

dopiero wówczas pogląd ten od-
zwierciadli rzeczywistość.

Przypomnijmy sobie pochód.

krzyżowy dzieci, gdy jeden z fana”

tyków wmówił tłumom, że czego
nie dokonało zbrojne rycerstwo,

dokona armja niewinnych dzieci.

Zapomniano wówczas o prawach

aaterji i runęły tysiące dzieci na

zdobycie grobu Chrystusa. W re-
zultacie część zginęła, a część

sprzedano do niewoli. Tak kończy

się każde pominięcie praw mate”

rj. Z drugiej strony szereś przy”

kładów stwierdza, że zapatrzenie

się jedynie w materję i pominięcie

potęgi ducha, ' kończyła się klę-

ską. Tak było podczas walki zma-

terjalizowanego Rzymu z Chrze-

ścijaństwem, podczas walk Gre-

ków z Persami i w wielu innych
wypadkach. Tylko uwzględnienie

obu czynników, duchowego i ma*

terjalistycznego, da nieomylny: ra-

chunek.
Lecz oba te czynniki są ze sobą

w ustawicznej walce, duch z ma”

ferją walczy w człowieku i walczy

w masie ludzkiej. A zatem wałka

ta również musi być brana pod u*

wagę. Zbyt częste: konflikty po”
między światem materjalnym a

swiatem ducha nie pozwalają iden*

tyfikować ziemi ani z królestwem
Bożem, ani z fizyczno-chemicznem
iaboratorjum.

Można się łudzić, že dosyć za-

przeczyć istnieniu ducha lub uznać

materję za czynnik podrzędny, a

walka ta ustanie, można się łudzić,

Jecz to będzie tylko złudzenie.

Człowiek ma duszę, lecz człowiek
-musi również jeść.

Można głodnemu tłumowi obie-

cywać po śmierci wieczną szczę”

śliwość, lecz tłum ten w końcu ru-

szy do szturmu na piekarnie. Moż*

na również dać tłumowi chleb,

dach nad głową i bilet do kina, a

za to zabronić mu swobodnie my-

śleć i zrobić z niego kadry niewol-

ników, lecz iten tłum ruszy w

końcu na Bastylję czy Kreml.
Tak jak ludzkość nigdy nie

wyrzeknie się pożywienia, nie wy”

rzeknie się również nigdy swego

raarzenia o królestwie Bożem.
Lecz królestwo to jest jeszcze

bardzo odległe i narazie dookoła

wre walka i być może tak długo

będzie trwała, jak długo człowiek
prócz duszy ma ciało.

Nie wolno zaprzeczać istnieniu

Krzyża, lecz nie wolno również za”

przeczać istnieniu Ziemi, bo i jed-
no i drugie zaprzeczenie zawsze

spowodują błąd w rachunku.
Hałaburda.

I djgd Madonicieh Nė
icyiiych w Palce,

Jak w latach ubiegłych, zje-

chali się i w tym roku delegaci A.

K. M. w Polsce do Gdańska. Zje-

chali się ze wszystkich środowisk

akademickich, więc z Krakowa,

Lublina, Lwowa, Poznania, War-

szawy i Wilna. Zjazd rozpoczął

się dn. 30.X 32 r. uroczystą mszą

św. (ze wspólną komunją), cele-

browaną przez ks. Komorowskie-

go w kościele św. Stanisława we

Wrzeszczu tuż obok domu akade-

mickiej Bratniej Pomocy Polskiej

Młodzieży akad. w Gdańsku. W
czasie mszy św. wygłosił podnio-

słe kazanie ks. K. Kowalski, w

którem powiatał licznie zgroma”

dzoną młodzież misyjną, zachęca”

jąc ją do dalszej owocnej pracy i

do rozszerzania wielkiej idei mi-

syjnej wśród naszego tak zimnego

w tym względzie społeczeństwa.

O godz. 12 zebrali się wszyscy w

sali „Danziger Hof“ na inaugu-

rację zjazdu. Po odczytaniu gra”

tulacyjnych depesz, przesłanych

przez wszystkich prawie bisku-

pów polskich oraz wielu osób i

instytucyj świeckich, po wysłaniu

podziękowań, ks. prałat dr. Kir

stein wygłosił żywo i ciekawie re-

ferat pt. „Uniwersalizm Kościoła

a Misje". Wykazał w nim, że

Chrystus wyraźnie i kilkakrotnie

podkreślił Apostołom święty obo-

wiązek niesienia światła Bożego

do wszystkih. Widzimy to w sło”

wach: „idźcie tedy i nauczajcie

wszystkie narody... śdy mówi

Chrystus o jednej owczarni. Pole-

cenie Chrystusa nawracania i po”

ciągania do Boga wszystkich lu

dzi zawiera się w największem i

pierwszem  przykazaniu miłości

Boga i bliźniego. Nie będzie o

znaką miłości pełnej i bożej tylko

jałmużna i wsparcie biednego —

to jest dar ciała dla ciała; Chry-

stus wymga od nas jeszcze jałmuż-

ny duszy dla duszy.
I pada pytanie: Więc czemu

nasze społeczeństwo tak zimno,

tak wstrzemiężliwie odnosi się do

misji? Nie zastanawiamy się nad

tem, nie myślimy, nie dotyczy to

nas tak namacalnie bezpośrednio

i nie mamy tej wytrwałej dobrej

woli, by za niewiernych i pogan

zmówić choć jedną modlitwę. W

dalszym ciągu podaje ks. prałat

historję misji Przez cały czas

istnienia Kościoła Katolickiego,

począwszy od katakumb aż do

naszych czasów, Kościół z papie

żami na czele rozwija, rozszerza 1
wczyn wprowadza tą wielką myśl.

Lecz nie może tego dokonać jeden
kler, jedynie duchowni. Musi każ-

dy katolik wmurować choć małą
cegiełkę w budowę „jedynej

owszarni*. Wspólnym religijnym

śpiewem i wspólną fotografją ze-

branie inauguracyjne zakończono.
Zjazd A. K. M. w Gdańsku

trwał od dn. 30.X 32 do 2.XI 32 r.
Przez wszystkie te dni odbywały
się codziennie zebrania i obrady
delegatów.  Wygłoszono szereś
referatów, z których na specjalną
uwagę zasługuje referat delegata
z Poznania pt. „Co może akade-
mik uczynić dla młodzieży akade-
mickiej krojów misyjnych”. Do-
wiadujemy się z niego, że mamy
bardzo szerokie pole do działania.
Z powodu braku dostatecznej

ilości i jakości uniwersytetów w
krajach misyjnych, a więc w Chi-
nach, w pozostałej części Azji, a

tembardziej w Afryce, młodzież

tamtych krajów, pragnąca zdobyć

wyższe wykształcenie, przyjeżdża

do Europy. W tej podróży pewna

część, przeważnie z Chin, jedzie

drogą lądową przez Rosję i albo

zatrzymuje się na naszych uniwer-

sytetach w Warszawie lub Po-

znaniu, albo też udaje się dalej

do Berlina, Paryża i innych miast

zachodniej Europy. Tymi ludźmi

powinniśmy się zainteresować i

niejako zaopiekowač. Tym lu

dziom musimy wskazywać uni-

wersytety katolickie, musimy po-

móc w studjach, zarobkach i t. p.

ale musimy równocześnie podkre”

ślić, że robimy bezinteresownie,

nie dla zysku, nie dla polityki,

lecz w myśl słów Chrystusa i dla

Chrystusa. Nie jest to rzecząła-

twą. Tembardziej, że takimi inte-

resują się komuniści, tworząc pod

różnorodnemi przykrywkami to-

warzystwa i koła komunistyczne,

do których nowoprzyjeżdżających

wciągają.

Niestety nas jest garstka nie-

wielka, a tembardziej w Wilnie.

Czujemy, że 'sami, przynajmniej

bez drobnej pomocy spoleczen-

stwa, nie dokażemy prawie nic.

Cóż może trzydziestu paru aka:

demików pomóc finansowo mi-

sjom, czy przybywającym akade-

mikom?

Zwracamy się więc tą drogą

do wileńskiego społeczeństwa, by

okazała nam choć maluczką po”

moc, tak w modlitwie, jak i w

drobnych datkach, by okazała

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

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

Akademicki ruch Słowian.
Przebywając podczas tegorocz”

nych wakacyj w Tatrach, stykałem
się z licznemi wycieczkami stu-
dentów czeskich, serbskich, chor-
wackich, a nawet i bułgarskich.
Korzystając często z parodnio-
wych wypoczynków, kiedy to
tworzyliśmy jedną wspólną rodzi-
nę akademicką, zaznajamialiśmy
się gruntownie z sobą, w długich
gawędach przy ognisku opowiada-
jąc o sobie, swoim kraju, jego
dziejach, wewnętrznych  stosun*
kach doby obecnej i t. d.

Wówczas to miałem możność
stwierdzić stanowczo, że młodzież
wszystkich wyżej wymienionych
ńarodowości ogromnie interesuje
się Polską, w niej upatrując przy-
szłą podstawę do słormowania
bloku państw słowiańskich, nad
którym to projektem długo i rze-
czowo dyskutowaliśmy, docho-
dząc często do bardzo ciekawych
wniosków, z których niektóre sta-
ną się chyba drogowskazem do
przyszłej, ścisłej wspólnej pracy
na polu narazie kulturalnem, na-
stępnie zaś ekonomicznem i poli-
tycznem. W porównaniu z wiado”
mościami posiadanemi o nas przez
kolegów cudzoziemców jesteśmy
prawie zupełnymi ignorantami w
tym kierunku i dołożyć należy
wszystkich starań, aby zaintere-
sowanie naszymi pokrewnymi są*
siadami urosło u nas do dostatecz-
nych rozmiarów. Najbliższa nam
Czechosłowacja, o której wiemy
właściwie bardzo mało, chyba tyl-
ko z wiadomości w prasie co*

dziennej, systematycznie śledzi
nasze życie gospodarcze, politycz-
ne i kulturalne we wszystkich je-
go najdrobniejszych przeżyciach,
a prócz tego zaznajamia się z na“
szą przeszłością historyczną i na*
ukową. W szkołach średnich np.
we wszystkich klasach studjuje
się szczegółowo literaturę polską,
czytając i analizując prawie
wszystkie utwory naszych trzech
wieszczów, a kurs historji Polski,
уе szczególnem uwzględnieniem
jej bieżących dziejów, bardzo ma-
lo ustępuje w swym zakresie kur”
sowi gimnazjalnemu w Polsce. W
mniejszym może stopniu, ale rów-
nież dosyć szeroko traktowana
jest nauka o Polsce w Jugosławii,
« trzeba przecież dodać, że są to
przedmioty obowiązkowe, pod-
czas kiedy pozostawia się zupełną
swobodę w inicjatywi młodzieży
szczegółowszego poznania nasze:
go państwa. Na tem polu ogrom-
nie ożywioną działalność wykazu-
ją grupy akademickie, u których
zainteresowanie to wypływa z o”
gólnego prądu do wzajemnego po”
znania się wszystkich narodów
słowiańskich, na którym to grun-
«ie możnaby zapoczątkować przy
szłą współpracę w dziedzinie po”
litycznej.

Wszyscy bez wyjątku poznani
przeze mnie studenci są wprost
entuzjastami utworzenia bloku
słowiańskiego i z całą młodzień-
czą energją zwałczają wszelkie
przeszkody, jakie na początku tej
drogi się ujawniają. Wiadomo bo”
wiem, że w Polsce, a również i w
Czechosłowacji panuje dość silny,
wzajemny antagonizm, bezsensow-
nie n. p. u nas podsycany swego
czasu przez osławiony brukowiec
krakowski „ł. К. С.", który z tej
kampanii antyczeskiej czerpał o”
sobiste korzyści, Antagonizm ten
młodzież czechosłowacka stara
się usilnie usunąć, tłomacząc, że
powstał on w latach niewoli, na
skutek odmiennych warunków w
jakich się nasze państwa znajdy-
wały, i jeżeli może być jeszcze
aktualny wśród starej generacji,
to nigdy wśród nas młodzieży,
która wychowana w duchu wolno-
ściowym powinna  zadzierżgnąć
węzły braterskiej przyjaźni i dą-
żyć do ścisłego zespolenia się,
przedewszystkiem duchowego.

Wspólnym nakazem, nawołu-
jącym nas do tego zjednoczenia
ma być niebezpieczeństwo nie-
mieckie, grożące Czechosłowacji
w niemniejszym stopniu niż nam,
niebezpieczeństwo stwierdzone
już historycznie, a poparte jeszcze
względami geograficzno - etnogra”
ficznemi, gdyż jak wynika z mapy
etnograficznej klin  germański
wbija się w trzech miejscach w
Polskę i Czechosłowację. Tak na-
si koledzy słowianie jak i my sa-
mi rozumieliśmy dobrze, że utwo-
rzenie takiego związku jest rze-
czą niełatwą, wymagającą wiel-

choć minimalne zainteresowanie
się naszą akcją.

W. czasie zjazdu delegaci byli
na audjencjj u pana Komisarza
Generalnego R. P. ministra dr.

Papće w Gdańsku i na wyjątkowo
serdecznej audjencji u J. E. Ks.
Biskupa O. Rourkego w Oliwie.
Pozatem zwiedzono miasto
Gdańsk, Oliwę i Gdynię.

Gierard.

 

kiego nakładu pracy, wysiłków,
pokonywania całej masy trudno-
ści, wiemy bowiem, że próby u-
tworzenia bloku słowiańskiego
nie dawały nigdy realnych wym
ków, były bowiem narzędziem
w  imperjalistycznych zamiarach
wschodniego mocarstwa (ostatnio
Panslawizm i hegemonja Rosji).
Ale ten przyszły blok miałby być
skonstruowany na całkiem innych
podstawach, odpowiadających du-
chowi politycznemu naszych cza*
sów, projekt, którego szczegóły
omówię w jednym z następnych
artykułów.  Dążenia młodzieży
narazie streszczają się do współ-
pracy kulturalnej, czego wyrazem
ma być utworzony. związek stu-
dentów _słowian, działalnością
swą obejmujący młodzież akade-
micką wszystkich państw słowiań-
skich. Dowodem jak się nami in-
ieresują za górską granicą może
posłużyć chociażby fakt, że przy-
bierający u nas imponujące roz-
miary ruch narodowy znajduje žy-
wy oddźwięk na uczelniach cze-
chosłowackich, gdzie coraz licz-
niej skupiają się akademicy pod
sztandarami Narodowej - Demo-
kracji. Czesi i Jugosłowianie nas
Polaków dopiero starają się po-
znać, podczas kiedy siebie wza-
jemnie znają już doskonale, albo-
wiem odmienne stosunki granicz-
ne między ich państwami sprzyja-
ją znakomicie temu ruchowi.

Zaznaczyć należy, że wszyst
kie projekty jakie snuliśmy, owia-
ne były jakimś zapałem, jakąś
młodzieńczą ideą, wolną od wszel-
kich szowinizmów, politycznych
zgrzytów, i ten szczegół pozwala
przypuszczać, że nasze pokolenia
obecne, kształcące się w duchu
dobra Narodu, dążące do jego
wielkości i potęgi, zrealizują pro”
jekt utworzenia mocarnej sło-
wiańszczyzny, zapewniającej wła-
snie każdemu z jej narodów te
czynniki i mogącej odegrać może
jeszcze większą rolę w dziejach
świata niż germańszczyzna.

Wspólna praca kulturalna we”
szła już na realne tory. Co roku
podczas miesięcy letnich grupa
studentów Polaków jedzie do
Czechosłowacji na praktyki, gdzie
poza wykonywaniem swej pracy
zawodowej, nawiązuje bliski kon-
takt z tamtejszą ludnością, prze-
dewszystkiem z młodzieżą akade-
micką i przyczynia się tem do ха-
cieśnienia węzłów przyjaźni, co
znowuż w Polsce czyni analogicz-
nie odpowiednia grupa studentów
czechosłowackich. Praca ta od-
bywa się i na gruncie korespon-
dencji towarzyskiej, która licznie
kontynuuje między sobą młodzież
omawianych państw. Sam ko-
responduję z paroma koleżankami
uniwersytetu praskiego, dowiadu*
jąc się od nich wielu ciekawych
rzeczy, tyczących się ich kraju
wzamian informując je o Polsce, a
sądzić należy, że wiadomości te
przyczynią się w większym stop-
niu do zbliżenia między obu naro-
dami, niż liczne artykuły, poja”
wiające się w rzadkich odstępach
czasu na łamach prasy.

Pożądane byłoby, żeby i mło-
dzież Wiilna zwróciła uwagę na
ien ważny szczegół przejawu na”
szego życia akademickiego, i
szczegółowiej zainteresowała się
rosnącym z dnia na dziń ruchem
słowiańskim.

Sławomir Sokołowski.

UREDAŁREZZNCETE"ARCEDRERYNEOA

MARJA DAWBOR.

Słowa.
Niektóre słowa opadają, jak płatki kwi-

5 (tnących czereśni,

a inne — są twarde i gładkie, jak niklowe

(pancerze kul...

i sa takie — co w serce wchodza szele-

(stem westchnien,

albo tną zimnem ostrzem nerwów ból.

W wieczór — pachnący latem — kiedy

(myśli są zmięte i ciemne;

a usta pelne lęsknoty —
W: obręczy najzimniejszych słów zamyka

(się prawda niezmienna

dla której najboleśniejszy jest dotyk

Czwartek
akademicki.

Dnia 24 bm. w Ognisku Aka-
demickiem (Wielka 24) o godz. 20
min, 15 odbędzie się „czwartek u-
rządzcny staraniem Koła Folonist.
USB. — „Wpływ muzyki na twór”
czość St. Wyspiańskiego", referat
z ilustracją muzyczną.

Od Redakcji
«Ruchu Młodych».
Komunikujemy P. T. Czytelni:

kom i korespondentom, iż tylko
podpisane, bądź osobiście zgłoszo”
ne artykuły będziemy drukowali,
o ile chodzi o fakty znane autoro-
wi, lecz nie stwierdzone przez re”
dakcję, у ›

 

 
 

 

 



 

 

 
   

  

Przed plebiscytem
Zbliža się do nas termin kon-

kursu „Dziennika Wileńskiego”:
1) o miano najlepszych 10 sportow
ców Wilna; 2) o najlepszy klub
sportowy i 3) o najbardziej uspor-
towioną szkołę.

Tegoroczny konkurs ma już
swoją historję, bo pamiętamy do-
skonale, jak w roku ubiegłym о-
gół sportowców Wilna poruszony
był przebiegiem plebiscytu. Dziś
zatem, przystępując do drugiego
już plebiscytu, pamiętamy o tech-
nicznej stronie głosowania, chcemy
zrwócić uwagę, że przy wypełnia'
niu kuponu należy brać pod uwa-
gę nazwiska sportowców wileń-
skich, którzy wyróżnili się w cza”
sie ubiegłego roku.

Dlatego też konkurs nasz stał
się jakgdyby przełomem w okre-
sie całorocznej pracy.

On właśnie pozwala nam zasta
nowić się nad minionym sezonem
i z ołówkiem w ręku podsumować
poszczególne wyniki, by potem i-
stotnie wartościowych sportow-
ców wpisać na zamieszczany przez
„Dziennik Wileński'* kupon, W ten
sposób dowiemy się, kto rzeczywi
ście jest u nas najpopularniejszym.

Chcąc przyjść z pomocą szer-
szemu ogułowi głosujących posta”
ramy się w sposób objektywny
przypomnieć nazwiska sportow*
ców z poszczególnych gałęzi, któ-
rzy mają szanse znalezienia się ria
liście najlepszych.

Zastrzegamy, że może w na-
szym przeglądzie nie wymienimy
kogoś, bo doprawdy trudno, jest
w pamięci zachować taką masę
nazwisk. Jeżeli więc będą pewne
odchylenia, to zgóry za nie przepra
szamy i prosimy zarazem głosują”
cych o kierowanie się jedynie
względami sportowemi.

Lekkoatletyka.
Lekkoatletyka ma bodaj najwię

cej asów. Wi porządku alfabetycz-
nym nazwiska ułożyły się następu-
jąco: Fiedoruk, G'mich, Herman,
Kliks, Kowalski, Krauze, Nawoj-
czyk, Samecki, Sidorowicz, Sadow
ski, Szczerbicki, Wieczorek, Wojt-
kiewicz, Zajewski i Żylewicz.

Nazwiska te są dobrze wszyst-
kim znane, a wśród nich figurują
zeszłoroczni tryumfatorzy konkur”
su Sidorowicz i Wieczorek. Ро-
nadto na uwagę zasługują dwaj u-
talentowani uczniowie Kowalski i
Krauze.

Piłkarze.

Piłkarze nasuwają dużo trudno
Ści, gdyż piłka nożna jest grą ze-
społową i trudno przeprowadzić
wybór, ale postarajmy się i to uczy
nić, a więc znów alfabetyczną ko-

lejnością ułożmy nazwiska: Anto"

kolec, Birnbach, Chowaniec, Со-
dlewski, Hajdul, Lepiarski, Na”
czulski, Pawłowski, Szwarc, Zaj:
del, Zbroja.

Pierwszy piłkarz, który znaj”
dzie się na liście, zdobywa, jak
wiemy, przechodnią nagrodę ofia-
rowaną przez J. Buczyńskiego.
W roku ubiegłym zdobył ją J. Go-
dlewski.

Boks
ma stosunkowo mało zawodni-

ków, stojących na wysokim pozio”
mie. Wyróżnić należy Bagińskiego
Łukmina, Matiukowa, Pilnika, Po-

likszę, Waltera i Wojtkiewicza,
który w roku ubiegłym zdobył na-
grodę przechodnią Ch. Dincesa.

Narciarze.

Narciarze są zapomniani, bo

wyniki ich dawno zatarły się w pa-

mięci, ale z drugiej strony nadcho-

dząca zima przypomina nam na“

szych asów: Ciechanowicza, Her-

manowicza, Lewanową, Łabuć,

Ławrynowiczównę, Morzkowskie-

$o, Patyrę, Pimpickiego, Sierdziu-

kowa, Štankiewicza, Witkowskie-

go, Zajewskiego. Nazwisk jest ma

się rozumieć jeszcze więcej, ale

pierwszeństwo mieć muszą mr

strzowie.

Kolarze i motocykliści.

Kolarze i motocykliści w tym
roku mieli dużo ciekawych imprez
i przez całe lato dawali znać o so
bie: Aramowicz,„ Balul, Bohdano-
wicz, Chochłowicz, Hermanowicz,
Ignatowicz, Jasieński Kalinowski,
Moroz, Pimonow, Skuratowic,
Urniarz.

Pływacy.
Pływacy mimo že nie mieli pra-

wie żadnych zawodów, jednak są
dziś papularni. Przeważa młodzież
szkolna: Andruszkiewicz, Bengis,
Kukliński, Mincerówna, Niesiołow
ski, Nowicki )1 p. p. leg.), Radziu”

lewicz, Subotowicz, Wolski i Wir-
bilis,

Zapewne z chwilą powstania
basenu pływacy zdobędą taką co-
najmniej chociaż popularność, jaką
cieszą lekkoatleci, a kiedy to na*
stąpi, to...?

Tenisiści.
Zbyt wielkich postępów w tym

_ roku tenisiści nie uczynili. Mieliś-

my szereg wewnętrznych  turnie-
jów i raz podziwialiśmy Tłoczyń-
skiego z Legji warszawskiej. Lista
wileńskich graczy wygląda nastę-
pująco: Dowborowa, Gotlib, Gra-
bowiecka, Grabowiecki, Hohend-
lingerówna, Kewes, Merecki, O-
lechnowiczowa, Piekarska, Reis-
sowa, Turczyński, Wenk.
W roku ubiegłym zwyciężył

mistrz Wilna Grabowiecki, który
znalazł się na 10 miejscu wśród naj
lepszych sportowców i zdobył pu*

DZIENNIE MILERSE!

Rewia sportowców w Wilnie
har przechodni S. M. P.

Gry sportowe.
Gry sportowe są zasadniczo

również sportem zespołowym, ale
publiczność gromadząca się na za”
wodach odróżnia lepiej i gorzej
grających. W grach sportowych
nie mamy specjalistów, są to prze”
ważnie sportowcy, którzy zara
zem uprawiają irme gałęzie sportu:
Butkiewicz, Czapliński, Herman,
Iwanowska, Jaroszewicz, Kontry-

mowiczówna, Kulesza, Lisowski,
Maruszkin, Niesiołowski, Piątkow-

ski, Pieńkowski, Puszkarzewicz,
Radziul, Sosicka i Urban.

Jak widzimy z powyższego, na
liście znajdują się prawie sami
uczniowie, bo w ubiegłym sezonie
kluby nie przejawiały żadnej dzia”
łalności.

Wioślarze.

Wioślarze również należą do

anonimowych. Więcej mówi się o
kłubach, osadach, ale nie o jedno-
stkach. Chociaż zwycięstwa na
jedynkach czynią nieraz mistrzów
popularnymi, a w Anglji osady u-
niwersyteckie są wszystkim znane,
u nas zaczyna się dopiero wyszu-
kiwanie lepszych i dlatego też
wybór tutaj musi być stosunkowo
łatwy: Bortkiewicz, Feński, Her-
manowiczówna, Matwiejczyk, Me-
nich, Mincerówna, Misiewiczówna

Silny Klub piłkarski w Wilnie i jego
egzystencja.

Rzucona przez „Dziennik Wi-

leński* myśl wypowiedzenia się w

sprawie utworzenia w Wilnie blo

ku piłkarskiego wywołała w ko-

łach piłkarskich zrozumiałą re-

akcję.

Po zamieszczeniu przed dwoma

tygodniami artykułu dyskusyjnego

otrzymaliśmy obecnie od znanego

piłkarza 1 p. p. leg.p.W. Lacho-

wicza artykuł, który poniżej dru-

kujemy.
kujemy. Red.

Gz

Nie dziwi mnie zupełnie, że lu-
dzie, którzy od szeregu lat niezmor

dowanie z całem poświęceniem się
pracują nad podniesieniem pozio”
mu sportu wileńskiego, w którem
widzą jedyne wyjście t. j. wejście
jednej z drużyn wileńskich do Li-
gi, poczęli obecnie szukać nowych
dróg, związanych ściśle z ideologją
sportu amatorskiego, któreby Wil-
no za rok lub chociażby za pięć lat
doprowadziły do tego celu, a tem
samem zwiększyło zainteresowa-
nie sportem wśród szerokich mas
społeczeństwa wileńskiego. Dziś
prasa sportowa na ten temat dość
dużo pisze, przewałkowują go na

zebraniach piłkarskich; czyli już
się projekt zrodził i... narazie żyje.

Jak ten projekt ma wyglądać
po ewentualnem jego zrealizowa”

niu i kto jest projektodawcą? —
omówił szeroko p. redaktor „J. Nie-
ciecki. Z tego względu nie będę o
tem pisał, Otwarcie na ten temat
ayskusji uważam za bardzo szczę”
śliwą myśl i pożądaną inicjatywę.
Sądzę, że z niej „dopiero będzie

można wyłowić kwintesencję stron

dodatnich i ujemnych, które wy”

nikną po stworzeniu tego klubu,

jak go słusznie nazywają „Bloku
piłkarskiego”.

Przejdę zatem do samego pro-
jektu. Projekt ten jest, o ile tak
można powiedzieć, dwurodzajowy.
Pierwszy jego rodzaj to: — fuzje
poszczególnych klubów. Naprzy*
kład w realizacji wyglądałoby to
mniej więcej w ten sposób: Maka"
bi połączy się z Żaksem, 6 p. p.
leg. z 1 p. p. leg., Ognisko połączy
się z Drukarzem i Laudą. O tego
rodzaju projekcie nic nie wspo-
mniał p. red. J. N., zupełnie zresz”
tą słusznie, gdyż do tego z pewno-
ścią nie dojdzie, przedewszystkiem
dlatego, że takie fuzjonowane klu-
by nie przyczynią się do podnie-
sienia poziomu gry, a raczej w

pierwszych latach poziom nawet
się obniży, ponieważ wkradną się
do tych drużyn dwa pierwiastki,
które trudno w grze zespołowej z
sobą połączyć. Pierwiastkami te-
mi są: gra kombinacyjna i gra na
tak zwaną „pałę”*. Wszelkie więc

pociągnięcia kombicyjne w takiej

drużynie będą się załamywały na

graczach; do tego nie przyzwycza”
jonych, którym w macierzystych
klubach wpojono teorję: aby dalej

i mocniej. Proszę więc wyobrazić

sobie jak będzie na boisku wyślą”
dać taka drużyna.

Poziom niewątpliwie się pod-

niesie, celu jednak wytkniętego

nie osiągniemy. Dużemi przeszko-

dami w realizacji tego projektu bę-

dą: kwestja nazw tych siuzjowa-

nych klubów jak też ambicyjki po-

szczególnych drużyn.

Taki np. Żaks, który wzmocnił

swą drużynę dwoma graczami1

obecnie dąży za wszelką cenę do

zdobycia hegemonji wśród drużyn

ludu Izraela, na walnem zebraniu

Wil. Z. O. P. N-u postawi swoje

veto, lub też młoda drużyna .Dru-

karz, która od dwóch lat ciężko

walczyła o wejście do kl. A, za”

nim miejsce to sobie wywalczyła,

tak łatwo nie zgodzi się na zlikwi-

dowanie swego klubu. Inne kluby

sądzą to samo.

Reasumując pierwszy projekt,

dochodzę do wniosku, że pożytecz

nego on Wilnu nic nie przyniesie,

a co gorsza, zrealizować go będzie

nie sposób. 2

Przejdę zatem doprojektu dru

giego, który usilnie popierają licz*

ni zwolennicy piłkarstwa na czele

z prezesem Wil. Z. O. P. Nu p.

ppłk. Wendą, widząc po jego zrea:

lizowaniu, dnie pięknych zwy

cięstw i dużego rozkwitu sportu

wileńskiego. Projekt ten brzmi

krótko. Stworzyć reprezentację

Wilna przy jednym z klubów wi-
leńskich, lub też o ile zajdzie tego
potrzeba, utworzyć dla tej repre-
zentacji samoistny klub. Oczy pro-
jektodawców widzą w nim same
strony dodatnie, W nowoutworzo*
nym klubie znajdą się najlepsi gra-
cze, jakich Wilno posiada, będzie
więc to drużyna silna, która po”
rządnie wygarbuje skórę pozosta-
łym drużynom w grach o mistrzo*
stwo Wilna, zdobędzie mistrzo-
stwo Wilna, no i... oczywiście wej
dzie do Ligi. Hola moi panowie!...
wolnego! Czy tylko nie za dużo
tych stron dodatnich?

Przyznam się, że jeszcze nie
tak dawno sam byłem zwolenni-
kiem reprezentacyjnej drużyny. Po
głębszem i drobiazgowem zbada”
niu realizacji tego projektu, do-
szedłem do wniosku, ku memu
zdziwieniu, że szala stron ujem-
nych bezwzględnie będzie prze-
ważała strony dodatnie. Nie jestem
zwolennikiem tego klubu, przeto
zajmę się jedynie szalą, po stronie
której znajdują się strony ujemne.
Je więc będę z kolei omawiał.
Każdy zapewne pamięta spotkanie
naszej reprezentacji w latach u
biegłych, które przeważnie Wilno
przegrywało,

Reprezentacja Wilna, pomimo
iż posiadała w swych szeregach
graczy indywidualnie wysoko sto-
jących, to jednak jako zespół nie
była i nie będzie groźną, gdyż w
Wilnie ile mamy drużyn, to tyle
też mamy stylów gry. Drużyna 1 p.
p. leg. pomimo, że w swych bar
wach miała szereg piłkarzy sta-
bych, dzięki jednak zgraniu i jed:
nemu stylowi gry, potrafiła od-
nieść sukcesy. Wilno na to nie
stać.

U nas każdy zespół gra inaczej.
Aby więc taka drużyna reprezen”
tacyjna, którą mają stworzyć, o-
panowała jeden styl gry i pokaza”
ła co naprawdę umie, upłynie zbyt
dużo wody, a niektórzy „wybrań-
cy” będą się już musieli nawet po*
żegnać z zieloną murawą, gdyż
zmusi ich do tego nieodpowiedni
wiek. Pomijam też i to.

Przypuśćmy, że gracze się zgra

ją, opanują jeden styl gry, a więc
drużyna ta, jak na stosunki wileń-
skie będzie się reprezentowała
doskonale. Moim zdaniem, to też
będzie zamało. Piłkarze, którzy
"będą w niej grali, zbyt mało je”
szcze umieją, aby mogli śmiało
powiedzieć: „do Ligi napewno
wchodzimy”.

P. red. J. N. pisze, że klub re-
prezentacyjny pozyska dla swych
braw 20 najlepszych graczy Wilna.
Przypuśćmy, że 14 z nich będzie
ciągle grywało w pierwszej druży*
nie, drugiej prawdopodobnie nie
będzie. Cóż więc będą robić pozo”
stali — gracze? Będą odpoczywać
iz biegiem czasu stracą swą for-
mę. Na to jedynie otrzymał odpo”
wiedź jeden z przedstawicieli klu-
bów na zebraniu informacyjnem
„Wil. Z. O. P. N-u, że wszyscy pił”
karze w tym klubie będą grali.
Wiem, jak wygląda w klubach za-
łożenie teoretyczne, a co wykazu:
je praktyka. Nie przeczę, že po-
czątkowo wszyscy piłkarze tam
zgromadzeni będą grali do czasu,
w którym nie ustali się najsilniej:
szy skład tej drużyny. Po tym cza”

sie ten skład będzie grywał, który
w niedalekiej przyszłości będzie
reprezentował Wilno w rozgryw-
kach o wejście do Ligi, gdyż w
tym klubie kierunek pracy będzie
jedynie — wejście do Ligi. Pozosta
je jeszcze pytanie — czy przez to
osiągniemy wytknięty cel?

Inicjatorzy tego projektu są
pewni wejścia Wilna do Ligi, ja
natomiast nad tem twierdzeniem
też stwiam znak zapytania. Jako
przykład mogą posłużyć dryżyny
górnośląskie, które od pięciu lat
bezowocnie walczą 0 wejście do
Ligi.

Ważne jeszcze rzeczy, które
mogą odgrywać nie małą rolę w
pracach tego klubu, będą: strona
sprężystej i przedsiębiorczej orga” ,
nizacji jak też i harmonja w szere*
gach tej drużyny, w co też bardzo
wątpię.

Zwróćmy teraz uwagę na t. zw.
odwrotną stronę medalu, czyli na

ogólny stan piłkarstwa wileńskie-
go po ewentualnem zrealizowaniu
tego projektu. Kluby, w których
zostaną zebrani gracze, będą mu-

Zyg
Piłkarska drużyna Pogoni lwow-

skiej 26 i 27 b. m. rozegra dwa
mecze w Berlinie.
„Bokserska reprezentacja Szwe-

cji rozegra 4 grudnia w Poznaniu
mecz z reprezentacją Polski, a po”
zatem Szwedzi walczyć będą jako
reprezentacja Stokholmu w Łodzi
i w Inowrocławiu.

'Na Krymie odbyły się zawody
szybowcowe. Wyniki zawodów są
sensacyjne, bo padło 7 rekordów
światowych.

Wilnianie na święta B. N. wy”
bierają się do Zakopanego na kurs
instruktorsko - sędziowski. Kurs
rozpocznie się 27 grudnia i trwać
będzie pięć dni. Całkowite koszta
wynoszą 25 zł.

Piątego lutego w Przemyślu od
będą się pierwsze zawody lekko-
atletyczne o mistrzostwo Polski.
Program jest bogaty i niewątpliwie
mistrzostwa cieszyć się będą powo
dzeniem. Z Wilna do skoku wdal
musj jechać koniecznie Wieczorek
a do pchnięcia kulą Fedoruk.

Polskie Radjo ogłosiło konkurs
na hasło propagujące P. O. S. Ter-
min nadsyłania prac upływa 10
grudnia. Dla zwycięsców przewi-
dziane są nagrody

Według danych statystycznych
Włoski Komitel Olimpijski jedno”
czy około miljona członków. Sta-
tystyka wykazuje, że Włochy po-
siadają pół miljona strzelców, 90
tysięcy piłkarzy, 18000 kolarzy,
7500 lekkoatletów, 43000 auto-
mobilistów, 8650 motocyklistów,
50000 alpinistów i 30000 wioślarzy.

Komitet Towarzystw Wioślar-
skich w Wilnie zamierza w sezo-
nie 1933 roku wprowadzić szereg
reform, a w pierwszym rzędzie
bieg długodystansowy włączyć do
regat punktacyjnych.
W Nowym Jorku w roku ubie-

głym zanotowano na boiskach pił-
karskich 50 (!!) wypadków šmier-
telnych. Zabici rekrutują się prze-
ważnie z pośród studentów.

Mecz piłkarski między Rapi-
dem a Slavią praską zakończył się
zwycięstwem Rapidu 4:3.

Wi Wilnie wśród organizatorów
powstała myśl otworzenia świetli-
cy sportowej. Organizatorzy upa-
trują na świetlicę lokal przy ul. J.
Jasińskiego.

Francja posiada 4.211.353 zare-
jestrowanych sportowców, a 28321
organizacyj sportowych.
W, ubiegłą sobotę wojewoda wi-

leński p. Beczkowicz wypełnił
ostatnią konkurencję na P. O. S.

Kierownik Ośrodka W. F. kpt.
Z. Ostrowski wygłosił referat o
sporcie w Zw. Rezerwistów.

, Wykłady pułk. Osmolskiego
cieszą się dużem powodzeniem.

Wczoraj Ośrodek W. F. prze-
prowadził na P. O. S. marsz 10
klm. który zgromadził przeszło
40 osób.

Drobne wiadomości.
Turniej siatkówki w „Sokole”,

Zorganizowany po długiej przer-
wie pierwszy w tym sezonie tur-
niej piłki siatkowej był najlepszym
dowodem bezplanowej pracy W.
O. Z. С. 5., który nie raczył nawet
zainteresować się bliżej tym tur-
niejem.

Z drugiej strony poszczególne
kluby zawiodły całkowicie, wysta”
wiając sobie legitymację ubóstwa.

Przykre to, ale prawdziwe, że
w sobotę nie mogła sklecić się ani
jedna drużyna, że kluby musiały
kombinować na współkę, by cho-
ciaż dla treningu zagrać.

Poziom gry odpowiadał grze,
jaką się nieraz widzi latem na pla-
zy.

Usprawiedliwieniem jest leni-
stwo, ale to żadne usprawiedliwie-
nie, a wielki wstyd i skandal.

Wyniki techniczne są następu-
jące: Sokół I — S. M. P. 15:2, 15:7;
Strzelec — Sokół I 15:12, 13:15,
15:10; А. 7, 5. — S. MLP. 153,
15:1; Sokół II — S. M P. 15:11,
15:9; Strzelec — Sokół II 15:7,
15:8; Sokół I — Sokół II 15:11,
15:10; Strzelec — A. Z. S. 15:8,
1541; Sokół II — A. Z.-S. 15:13,
14:16, 15:13; Strzelec — S. M. P.
15:12, 15:9; A. Z. S. — Sokół I
15:10, 7:15, 15:11; Sokół I — A, Z.

S. 15:8, 15:11.
W) ogólnej punktacji pierwsze

miejsce zdoby Strzelec, 2) Sokół I,
3) Sokół II, 4) A. Z. S., 5) S. M. P.

Podgórze wchodzi do Ligi.
Decydujący mecz o wejście do

Ligi między Podgórzem a Legją z
Poznania zakończył się po bardzo
ostrej i ciekawej walce zwycię-
stwem piłkarzy Krakowa, którzy
pokonali Legję 4:2.
W ten sposób Kraków od dziś

posiadać będzie aż cztery drużyny
Ligowe. Ma się rozumieć jeżeli
nie zajdą pewne zmiany przy zie-
lonym stoliku.

Dalszy ciąg wiado-
mości zamieszczamy

na str. IV-ej.

E
STÓJ a

I dowiedz się, że największy
wybór środków do pielęgnacj
zębów jako to: pasty, proszki,
elexiry, esencje, proszek na
wagę i szczoteczki najtaniej

w firmie
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wlino, Mickiewicza Ne 7.
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siały wstawiać do pierwszych
swych drużyn graczy z młodych
drużyn. Niewątpliwie taka reorga-
nizacja w klubach przyczyni się do
spadku poziomu, przez to samo
zmniejszy się spotkaniami tych dru
żyn zainteresowanie publiczności.
Kluby, których karmicielką finan-
sową była jedynie sekcja piłki
nożnej, w przeciągu roku będą mu-
siały się zwinąć. Piłkarze rozwią*
zanych drużyn wstąpią do innych
klubów, bądź też wycofają się z
czynnego życia sportowego.

Jeszcze szereg innych drob-
nych stron ujemnych ciśnie mi się
pod pióro, lecz granica artykułu
staje mi na przeszkodzie, Wszy-
stkie te strony raczej ujemne, nie-
zbicie przemawiają za tem (za-
znaczam z mego punktu widzenia),
że stworzenie takiego klubu nie
ma żadnych realnych podstaw ku
lepszej doli piłkarstwa wileńskie-

g0. .
Stawiam więc przeto staropol*

skie „veto“.
Istnieją jeszcze inne możliwo-

ści, które bez żadnego ryzyka mo-
gą Wilno do Ligi doprowadzić.

Naprzykład połączenie klubów
Ogniska i 1 p. p. leg., gdyż uwa”
żam, że jedynie fuzja tych dwóch
*klubów dałaby pożądany rezultat.
Z dwóch tych drużyn możnaby by-
ło zestawić jedną silną drużynę,
któraby o piędziesiąt procent gra-
ła lepiej, aniżeli w obecnym sezo-
nie 1 p. p. leg.

Sprowadzanie drużyn silnych
pozamiejscowych też byłoby o

wiele ułatwione bez dużego ryzy-
ka finansowego.

Wiemy, że członkowie Ogniska
korzystają z bezpłatnych biletów
kolejowych. Taki stan rzeczy po”
zwoliłby, jak już wspomniałem, na
sprowadzenie dobrych drużyn z
prawem rewanżu u nich. Deficyt,
któryby drużyna wileńska ponio*
sła w Wilnie w związku ze sprowa

dzeniem tej drużyny, pokryłby się
całkowicie na wyjeździe.

Drugą możliwością jest sprowa-
dzanie do Wilna dobrych graczy,
któreby dało dwie z sobą idące w
parze korzyści: wejście Wilna do
Ligi oraz szkolenie na wzór ich
gry młodego narybku.

Ostatnią możliwością
tak zwana „dyplomatyczna
przy zielonym stoliku.

Obecnie w razie ewentualnego
wejścia do Ligi Podgórza (Kra-
ków) istnieje projekt podzielenia
Ligi na dwie grupy w ten sposób,
aby w każdej z tych grup znajdo-
wało się po siedem drużyn. Jak
nieoficjalnie mnie o tem informo-
wano, projekt ten ma duże szanse
powodzenia.

Delegaci Wilna muszą przeto
dążyć wszelkiemi siłami do tego,
aby w każdej grupie, miast sied-
miu, znalazło miejsce osiem klu*
bów, a wówczas wejdą do Ligi pół
finalistki: Polonja (Przemyśl) i 1
p. p. leg. (Wilno), Jak widzimy
więc, szanse w tym roku są jak
nigdy.

Trzeba więcej działać!
Władysław Lachowicz.

jest to
gra"

„Dziennika wileńskiego".
Nowicki, Stankiewiczówna, Syre-
wicz, Tatul, Witkowski, Wołodź-
ko i sternik Ziemiec.
W roku ubiegłym na ósmem

miejscu znalazi się wicemistrz Pol-
ski Z. Witkowski.

Hokeiści.
Hokeiści mają swoją grupkę,

która gra w Ognisku. Na czele
stoi prof. Wjeissenhoff. Hokeiści
wileńscy reprezentują wysoki po*
ziom gry, a Godlewski Józef trafił
nawet do reprezentacji Polski.
Jest więc on niedoszłym olimpij-
czykiem, gdyż z przyczyn od niego
niezależnych nie mógł jechać do
Lake Placid. Nazwiska hokeistów
należy połączyć razem z łyżwia”
rzami. Lista wygląda następująco:
Andrzejewski, Bołbot, Burhard*
tówna, Godlewski Cz., Godlewski
J., Kostanowski, Ławrynowiczów-
na, Okułowicz, Olszewski, Weis-
senholi, Wiro-Kiro. |

Ping-pong,
Ping-pong należy również zali

czyć do gałęzi sportu, zwłaszcza
po utworzeniu związku okręgowe-
go ping-pongu. Nazwisk jest mało,
ale wyborowe: Gotlib, Grabowiec-
ki, Grodnicki, Merecki, Puszka-
rzewicz, Weksler.

Kawalerzyści i automobiliści.
Brak jest kawalerzystów, któ-

rzy w tym roku nie mieli więk-
szych zawodów, jak to miało miej-
sce chociażby w ubiegłych latach.
To samo tyczy się sportu automo*
bilowego.
W każdym bądź razie z tych

11 gałęzi sportu da się zapewne
wybrać dziesięć najbardziej popu-
larnych sportowców.

Wybór jest trudny, ale ci, któ-
rzy bacznie śledzą przejawy życia
sportowego, nie będą mieli zbyt
wielkiego kłopotu.

Widzmy węc, że materjał jest
bogaty, a tem samem głosowanie
powinno sprawić dużo przyjemno”
ŚCI.

Kluby.
Teraz słów kilka należy po*

wiedzieć o klubach.
W Wilnie życie klubów sporto-

wych jest bardzo wątłe, a obo-
wiązkiem naszym jest życie to
wzraocnić, W! roku ubiegłym naj-
więcej głosów padło na A. Z. Ś.
Teraz zaś akademicy przeżywają
kryzys i nie będą chyba mieli
większości. Na drugim miejscu by-
ło Ognisko, Klub ten uczynił wiel-
ki krok i zdobył dużą popularność,
ale brak mu jeszcze bardzo wielu
zasadniczych cech. 1 p. p. leg. jest
klubem jednostronnym, uprawia-
jąc zasadniczo piłkę nożną i w zi-
mie narciarstwo, P, K. S. propagu-
je wioślarkę. 3 B. Sap. ma w swo-
im gronie Wieczorka, kilku do-
brych lekkoatletów i wioślarzy.
Strzelec pracuje wszerz. Sokół
wykazał znaczne postępy w lek-
koatletyce i na wiospę zdobył kil-
ka ładnych nagród. Makabi jest
klubem zamkniętym i uprawia tyl-
ko piłkę. Daleko wszechstronniej”
szym jest Ż. A. K. S., który obok
piłkarzy ma niezłych lekkoatle-
tów i dobrych bokserów.

S. M.P. jest klubem młodym i
„nie goni za wynikami, a propaguje
sport wśród najszerszych mas mło-
dzieży.

Szkoły.
Szkoły stoczą w tym roku znów

ostrą walkę między sobą o ładny,
srebrny puhar przechodni, który
zdobyty został w roku ubiegłym
przez gimn. A. Mickiewicza.
W tym roku „mickiewicza-

kom“ zagraża poważnie P, Sz.
Techniczna, uczniowie której zdo-
byli mistrzostwo w lekkoatletyce.
Do walki tych dwóch szkół dołą-
czą się jeszcze i inne, a w pierw*
szym rzędzie uczniowie gimn. J.
Lelewela, którzy przodują w piłce
koszykowej, narciarstwie, strze-
laniu i mają kilku niezłych lekko-
atletów. Ponadto dużo szans mieć
mogą „zygmunciacy“, którzy w
piłce siatkowej mają wspaniałą
drużynę, a w innych gałęziach też
zajmują czołowe miejsca.
Na dalszych miejscach postawić

należy Sem. Naucz., gimn. J. Sło-
wackiego. 00. Jezuitów, gimn.
Czackiego i oba gimnazja żeńskie:
Orzeszkowej i Czartoryskiego.

Rewja nasza już się kończy.
Po przejrzeniu tych list zdaje”

my doskonale sprawę z całości ży”
cia sportowego.

Zainteresowanie wzrasta z ka-
żdą chwilą i zaostrza się cieka-
wość jak w tym roku ułoży się li-
sta 10-ciu najlepszych sportowców
Wilna i kto zdobędzie złoty puhar
„Dziennika Wileńskiego”? ;

Plebiscyt rozpocznie się 27 li-
stopada i trwać będzie 10 dni do
6 grudnia.

Uroczyste rozdanie nagród na-
stąpi 11 grudnia w kinie „Casino“
z jednoczesnem wyświetleniem fil-
mu suortowego.

Ja. Nie.

 
 



KRONIKA.
NEKROLOGJA,

— Zwłoki ś. p. Władysiawa
Lichtarowicza umieszczone zosta-
ły w kaplicy grobowej przy szpi-
talu św. Jakóba. We wtorek dnia
22 b. m. o godzinie 9.30 rano
nastąpi wyprowadzenie zwłok do
kościoła Św. Jakóba, gdzie od-
prawione będzie o tejże godzinie
nabożeństwo żałobne.Po nabożeń-
stwie odbędzie się pogrzeb na
cmentarzu Rossa.

Zgon matki marszałka
senatu Raczkiewicza. Dnia 20
b. m. zmarła w Warszawie Ś. p.
Ludwika z Łukaszewiczów Racz-
kiewiczowa, matka marszałka se-
natu, b. wojewody wileńskiego
Władysława Raczkiewicza przeżyw-
szy lat 73.

Z MIASTA.
„— Zmiany w komunikacji

autobusowej. Towarzystwo Miej
skich i Międzymiastowych Komu-
nikacji Autobusowych komuniku-
je, że Dotychczasowy rozkład jaz-
dy autobusu w dnie powszednie
na linji 4-ej (Jerozolimka) na sku-
tek prośby jadących, ulegnie zmia-
nie, jak następuje:

Odjazdy z Wilna: 650, 13.30,
16.00, 20.00.

Odjazdy z Jerozolimki:
1400, 1630, 20.30.

Jak również wobec znikomej
ilości jadących na linji 5ej, kur-
sowanie autobusu na tej linji
ulegnie zmianie, a mianowicie:
Autobus kursować będzie w dnie
powszednie od godz. 7.45 do
godz. 9.43, od godz. 14.25 do
godz. 15.52 i od godz. 16.55 do
godz. 19.52, w dnie świąteczne i
niedziele od godz. 10.50 do godz.
15.50 i od godz. 16.50 do godz.
19.50.

7.20,

SPRAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych

w Wlinie. Dzięki energicznej
akcji władz lekarskich epidemja
tyfusu plamistego na terenie Wil-
na została kompletnie zażegnana.
Obecnie na terenie miasta cho-
ruje zaledwie 5 osób. Również
powoli wygasa epidemja szkarla-
tyny. Natomiast zanotowano kil-
kanaście wypadków grypy.

Wobec dotkliwego zimna na
terenie miasta i pow. wileńsko-
trockiego, oszmiańskiego i świę-
ciańskiego zanotowano 158 wy-
padków zachorowań na grypę.

Z ŻYCIA STOW. YSZEN,
—zebranie członków Tow.

Muzeum Sztuki. Pod przewod-
nictwem p. wojewody Beczkowi-
cza odbyło się zebranie członków
Towarzystwa Muzeum Sztuki
Współczesnej. Na zebranu omó
wiono dalszy program działalno:
ści Towarzystwa oraz rozważono
możliwości rozwoju Muzeum.
chwalono na okres zimowy
przenieść zbiory muzealne czaso-
wo z dotychczasowego lokalu do
sal na pierwszem piętrze Pałacu
Reprezentacyjnego,  zaofiarowa-
nych na czas przejściowy przez
p. wojewodę. W grudniu b. r.
zbiory Muzeum będą udostępnio-
ne publiczności w nowym lokalu.
Odniach i godzinach otwarcia
Muzeum nastąpią specjalne za-
wiadomienia.

— Walne zebranie Towa-
rzystwa Przylaciół Ogrodu Zo-
ologicznego w Wiinie, W lo-
kalu Szkolnej Pracowni Przyrod-
niczej przy ul. M. Pohulance 2
odbyło się walne zgromadzenie
członków nowopowstałego Towa-
rzystwa Przyjaciół Ogrodu Zoolo-
gicznego w Wilnie.

Na zebraniu tem zarząd orga-
nizacyjny towarzystwa odczytał
zatwierdzony już statut towarzy-
stwa, który zebranie jednogłośnie
zaakceptowało. — *

Następnie dokonano wyboru

stałego zarządu towarzystwa. Po
długiej i ożywionej dyskusji no-
wy zarząd ukonstytuował się na-
stępująco: prezes— p. dyr. Dmo-
chowski, Włodzimier Korsak, na-
czelnik Michał Pawlikowski, prof.
Hłasko, pułkownik Pakosz, Dubo-
szyński, Leopold Pac Pomarnacki
ip. Hanna Obiezierska — jsko
sekretarka towarzystwa.

Walne zebranie upoważniło no-
woobrany zarząd do opracowa-
nia projektu imprez dochodo-
wych.

Zebrani postanowili podjąć
jaknajenergiczniejsze kroki w ce-
lu ratowania źwierzyńca, zagrożo-
żonego likwidacją.

Jak wiadomo — wskutek cież-
kiego położenia miasta, Magistrat
cofnął 60 proc. subwencyj, udzie-
lanych dotychczas na Pracownię
Przyrodniczą, w której skład wcho-
dzi zwierzyniec.

ŻYCIE AKADEMICKIE,
— Koło Etnologiczne Stud. U.

S. B. Dziś o godz. 18-tej odbędzie
się w lokalu Seminarjum Etnologi-
cznego (Zamkowa 11) zebranie na-
ukowe. Na porządku dziennym re-
ferat kol. Zygmunta-Jana Korybu-
tiaka p. t. „Hodowla zwierząt do-
mowych i pasterstwo we wsi Mie-
szkańce pod Wilnem. Wstęp wol
ny — goście mile widziani.
— Kasa Zapomoguwa Me-

dyków U.S. B. Doroyzne wal-
ne zebranie członków Kasy Za-
pomogowej Med. Pol. St. U. S. B.
w Wilnie odbędzie się dn. 25 bm.

w lokalu Kasy — Zamkowa 24 o

godz. 19.30 w pierwszym termi-
nie i o godz. 20 w drugim.
_ — Z Koła Polonistów Sł.
у. 5. В. W poniedziałek dn. 28
listopada w Sali Śniadeckich U.

S. B. o godz. 19 odbędzie się

wieczór ku czci St. Wyapiań-
skiego. RÓŻNE

>systawa - pokaz aroDiu.
Hodowcy ptactwa, królików i

źwierząt futerkowych-termin po-

kazu w dniu 1-go grudnia r. b.

zbliża się. Zgłaszajcie wasze o-
kazy na pokaz. Skiadajcie de-
klaracje Wam wysłane w biurze

Komitetu wystawy-pokazu codzień
od godziny 10e rano do godziny
8-ej wieczorem. Biuro mieści się
w ogrodzie po-Bernardyńskim w
w drugim pawilonie powystawo-
wym w lokalu Związku Obroń-

ców Wiina i b. żołnierzy Litwy
Srodkowej.
— Z Kasy Chorych. Dyrekcja |

Biuro Kasy Chorych w Wilnie (ul.

Magdaleny 4) we czwartek dnia
24 listopada b. r. będą nieczynne z

powodu zmiany lokalu. Od dnia
25 b. m. Dyrekcja i Biuro Kasy bę-
dą czynne normalnie w nowym lo-

kalu przy ul. Zawalnej 6.
 

POLSKIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dnia 21 listopada.

11.40: Komunikat meteorologiczny.
14/35: Progr. dzienny. 15.00: Muzyka (pły
ty). 15.10: Audycja dla dzieci i młodzieży.
15.40: Kom. 15.50: Muzyka (płyty). 16.00:
Fogadanka muzyczna. 16.15: Lekcja fran-
cuskiego. 16.30: Chwila grupy literackiej
„Piony”. 16.40: Odczyt. 17.00: Koncert.
17.25: Komunikaty. Koncert. 17.35: Du-
ety neapolitańskie. 17,55: Progr. na wto
rek. 18.00: Muzyka. 18.50: Rozmaitości.
19.00: Odczyt. 19.15: Wiadomości sporto-
we. 19.30: „Na widnokręgu. 19.45: Pras.
dzien. radj. 20.00: Wieczór opery komi-
cznej (płyty). 22.30: Skrzynka techn.
22.45: Kom. meteor. 22.50: Muzyka tan.

Wtorek, dnia 22 listopada.

15.00: Koncert dla młodzieży (płyty).
15.50: Muzyka kameralna (płyty). 16.30:
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 17.55:
Progr. na środę. 18.50: Rozmaitości, 19.00:
„Parlamentaryzm a dyktatura” — odczyt
litewski.

19.15: „Co się dzieje w Wilnie?" —
pog. wygł. prof. Mieczysław Limanow-
ski. 20.00: Godzina życzeń (płyty).
TEATRY MIEJSKIE ZASP. w Wilnie.

DZIENNIK MILKNSKI

Nadzwyczajne walne zebranie
Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Chrześcijan.

Wczoraj wieczorem w lokalu

własnym przy ul. Bakszta odbyło

się nadzwyczajne walne zgroma-

dzenie członków Stowarzyszenia

Kupców i Przemysłowców Chrze'
ścijan. Przewodniczył obradom p.
prezes Żejmo.

Na wstępie omawiano sprawę
składek członkowskich. Poczem
przystąpiono do rozpatrywania

sprawy prowadzenia przez kup-
ców uproszczonych ksiąg handlo-
wych.

Pierwszy zabrał głos przewo”
dniczący p. Żejmo, który poinfor-
mował zebranych o działalności
komisyj szacunkowych.

Ponieważ komisje szacunkowe,

jako czynnik społeczny, nie gwa-
rantują całkowicie sprawiedliwych
wymiarów, przeto zachodzi konie-
czność oparcia wysokości wymia-
rów na materjałach objektywnych,
któremi mogą być tylko księgi han
dlowe.

Dotychczasowy system prowa-
dzenia ksiąg w pojęciu kodeksu
handlowego, możliwy był tylko dla
nielicznych przedsiębiorstw.

Ministerstwo Skarbu, celem u-
možliwienia jaknajszerszym rze-
szom kupiectwa prowadzenia
ksiąg, co umožliwi pewną kontrolę

nad obrotem — wprowadziło t. zw.
uproszczone księgi handlowe.

Prowadzenie tych ksiąg nie jest
przymusem.

Sami jednak kupcy winni je pro
wadzić, chociażby z tego względu,
ażeby w razie zakwestjonowania
przez władze skarbowe wysokości
obrotu — można było przy pomo*
cy tych ksiąg wykazać faktyczną
wysokość obrotu.

O prowadzenie ksiąg i korzy”
ściach, jakie prowadzący te księgi
kupiec może osiągnąć, wygłosił
dłuższy referat p. dyr. Rakowski,
LLia i SER

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance urzą-

dza dziś tani poniedziałek, na którym
grana będzie po cenach zniżonych prze-
piękna, kolorowa baśń, dla dzieci od lat
3 do 100) Maeterlincka (Niebieski ptak”.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A. S$. P. w Wilnie gra dziś
21 bm. w Łunińcu — 22 bm. w Pińsku
arcyzabawną farsę „Roxy
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Prem-

jeraa „Szaleństwa Coletty"*. We wtorek

ujrzymy pełną humoru, dowcipu i werwy

efektowną operetkę Stolza „Szaleństwa

Cołetty” urozmaiconą barwnymi  pro-

dukcjami baletowemi i rewjowemi, w ro-

li tyt. M. Gabrjelli. Reżyseruje M. Ta-

trzański. Dekoracje J. Hawryłkiewicz.
Biletu już są do nabycia w kasie zama-

wiań. Zniżki akademickie ważne.

—Pożegnalny występ Elny Gistedt!

Nieodwołalnie ostatni pożegnalny występ

E. Gistedt odbędzie się dziś o godz. 8 m.

15, w efektownej operetce „Krysia leśni-

czanka”, Ceny zniżone. Wstęp dla mło

dzieży dozwolony.

— Pierwszy koncert oratoryjny Wi-
leńskiego chóru „Echo*. We wtorek ja-
ko w dzień święta patronki muzyki i
śpiewu św. Cecylji, odbędzie się w Te-
atrze na Pohulance pierwszy koncert o-
ratoryjny wileńskiego choru „Echo“ pod
dyrekcją prof. Kalinowskiego, z łaska-
wym udziałem solistów pp.: W. Hendri-
chówny, Narkowiczowej, Artimienki i
prof. Ludwiga. Słowo wstępne wygłosi
prof. Józefowicz, przy fortepjanie
Wajnberg. — Początek o godz. B-ej w.
— Znakomita komedja „Zbyt praw-

dziwe, aby było dobre” grana będzie ju-
tro, oraz we czwartek o godz. 8-ej w.

w Teatrze na Pohulance.
— Ulubieniec Wilna Claudio Arrau

wystąpi dziś na koncercie Wileńskiego

Towarzystwa Filharmonicznego. Atrak-

cyjność występu Arrau potęguje niezmie-

rnie interesujący program, zawierający

utwory dotychczas niegrane w Wilnie:

Mussorkskiego — „Obrazki z wystawy”.

Recital odbędzie się w Sali Konserwato-

rjum (Wielka 47) punktualnie o godz. 8-ej

wiecz. Pozostałe bilety w kasie Konser-

watorjum (Końska 5 od godz. 7-ej wiecz.

udzielając szczegółowych informa-
cyj.

Są to dwie księgi: inwentarzo-
wa i ogólna,

Do inwentarzowej raz na rok
wpisuje się inwentarz, znajdujący
się w sklepie i ewentualnie znaj-
dujący się towar.

Uproszczenie polega na tem, że
w księdze ogólnej prowadzi się je-
dnocześnie cztery rachunki: księ-

gę, względnie rachunki kasowe, ra
chunki towarowe, obrót weksli i
księga dłużników i wierzycieli.
W końcu swego referatu p. dyr.

Rakowski poinformował zebra-
nych, że w związku z żądaniem
władz skarbowych wyszczególnia-
nia nazwy i ilości sprzedawanych
towarów w księgach handlowych
— zarząd postanowił zwrócić się
do odnośnych władz z interwencją.

Po referacie wywiązała się o-
żywiona dyskusja, podczas której
szereg członków wypowiedziało
się w sprawie wprowadzenia u-
proszczonych ksiąg handlowych.

Mówcy stwierdzili, że w zasa-
dzie księgi te są bardzo pożytecz-
ne. Jedynie tylko wyszczególnia”
nie nazwy i ilości sprzedawanych
towarów, zwłaszcza w handlu de-
talicznym, utrudniają prowadzenie
tych ksiąg.
W wyniku dyskusji powzięto

następującą rezolucję:
„Walne zgromadzenie, po za-

znajomieniu się z zasadami prze-
pisów o prowadzeniu uproszczo-
nych ksiąg handlowych, wyraża o-
pinję, że ze względu na żądanie
władz skarbowych wypisywania
przy sprzedaży nazwy i ilości to-
waru księgi te nie są dostępne dla
większości detalicznego kupiect-
wa.“ .

„Jednocześnie zgromadzenie
poleca zarządowi poczynienia sta-
rań u odpowiednich czynników o
uchylenie uciążliwego wymogu.”

Następnie p. Sałasiński zrefero-
wał sprawę handlu w niedzielę, u-
prawianego przez żydów w nie-
dzielę i święta przez t. zw. „czarne
wejście''.

Wyjaśniono, iż zarząd towarzy-
stwa kilkakrotnie w tej sprawie
zwracał się do władz z prośbą o
baczniejsze zwracanie uwagi na t.
zw. „handel przez czarne wejście”.

Jednak interwencje zarządu
nie odniosły pożądanego rezultatu.
Na tem wyczerpano porządek
dzienny.

Kto wygrał
na loterii.

W trzecim dniu ciągnienia 1-ej
klasy 26-ej polskiej loterji państ-
wowej większe wygrane padły na
numery następujące:

ZŁ. 10.000 na nr. 8779.
ZŁ. 5.000 na n-ry: 71165 118016.
ZŁ. 1.000 na n-ry: 59478 75947

85430 97927 141968 147278,
Zi. 500 na n-ry: 76021 76930

95080 115548 130392 136815.
ZŁ 400 na n-ry: 3038 6029 14363

23471 32375 54932 59818 74260

 

103837 112368 116049 127042
135525 146976.

Zi. 200 na n-ry: 6701 16506
21722 23487 25087 37494 45162
55658 61690 61926 62290 62371
63834 64116 80586 83440 95155
102597 114881 122514 129892
134270.

ZŁ. 150 na n-ry: 5074 9255 11477
26148 34066 44046 46728 46887
41656 54283 57289 60506 64471
75817 76303 77047 100177 103185
108201 111544 112939 117629
118156 124347 125074 126248
127619 128156 129418 132576
138391 139769 141160 143225
146129 147899,

з вн
(Uzupełnienie dziatu sportowego ze str. 3-eį).

Cracovia mistrzem Polski,
Mamy mistrza Polski, Jest nim

Cracovia, która wczoraj pokonała
Legję 2:0 i w ten sposób zapewniła
sobie zdobycie mistrzostwa.

Zdobycie mistrzostwa przez
Cracovię jest zasłużone i spotkać
się ono powinno z ogólnem uzna-
niem.

Ponadto wczoraj Czarni zwy-
ciężyli zespół Warszawianki 1:0, a
Polonja podzieliła się punktami z
22 p. p., ustalając wynik remisowy
2:2 (1:0).

Po tych trzech meczach tabel-
ka ligowa ułożyła się następująco:

1 Cracovia 29 pkt.
2) Pogoń 28.
3) Warta 27.
4) L. K. S. 26.
5) Legja 21.
6) Ruch 20.
7) Wisla 20. .
8) Warszawianka 20.
9) Garbarnia 18.

10) 22 p. p. 17.
11) Czarni 16.
12) Polonja 15.
Zawody bokserskie.

WARSZAWA (Pat). W Te-
atrze Nowości w Warszawie ro-
ześrane zostały w niedzielę póź-
nym wieczorem międzyklubowe
zawody bokserskie
W wadze koguciej rozegrano.

dwa spotkania. Polak (Skoda) prze
grał na punkty z Koenigsweinem
(Makabi), a Winograd (Makabi)
zwyciężył przez techniczny nokaut
Nawrockiego (Skoda).
OGCORAZREKODCAEKI A

Szkoła „Promień".
Poświęcenie lokalu szkoły i

przedszkola „Promień” przy ulicy
Wiwulskiego 4 odbyło się w nie-
dzielę dn. 20 b. m.
W pięknie udekorowanej kwia-

tami i leurusami sali zgroma-
dziło się grono rodziców, sympa-
tyków i przyjaciół szkoły.

Po zagajeniu uroczystości przez
prezesa Tow. „Promień” p. T.
Cieszewskiego, ks. pref. dr. L.
Puciata dokonał poświęcenia
szkoły i przedszkola, poczem w
pięknem przemówieniu podkreślił
cele pracy wychowawczej i peda-
gogicznej, przyświecające kiero:
wnictwu szkoły.

Chór uczniowski wykonał pie:
nia religijne.

Na zakończenie pierwszej czę-
ści kierowniczka szkoły p. Len-
kówna rozdała uczniem odznaki
szkolne. Odznaka jest oryginalna
i jednocześnie prosta w pomyśle.
Na tle błękitnem widnieje główka
dziecięca w złotych promieniach.

Podczas przerwy zebrani obej-
rzeli urządzenie lokalu. Wszędzie
wzorowa czystość i porządek.
Na oknach kwiaty. Klasy duże
i widne. Ani śladu jakiejś mrocz-
nej atmosfery. Kaźde dziecko
ma osobny stolik, przystosowany
do wieku i wzrostu.

Sala przedszkola przedstawia
prawdziwy sklep zabawek, tem
jednak ciekawszy, że każda gra,
każda napozór drobna i niezna-
cząca zebawka ma ukrytą w so-
bie myśl wychowawczą. Ogólne
wrażenie jest bardzo, a bardzo
korzystne. Jeżeli się doda, że
przy szkole istnieją bezpłatne
(opłaty wogóle są minimalne)
komplety jęz. francuskiego, a
między wychowawcami i dziećmi
wytworzyła się serdeczna nić
przywiązania — to z otuchą spoj-
rzeć można w przyszłość tak
wychowywanego pokolenia.

Po przerwie nastąpiły popisy
uczniów szkoły i dzieci z przed-
szkola. $piewy, deklamacje, tań-
ce wykonane z prostotą i bezpo-
średniością, budziły szczerą ra-
dość i aplauz wśród rodziców.

Obecny.

W wadze piórkowej Cyran
(Skoda) odniósł zwycięstwo nad
Andersem (Makabi).
W wadze lekkiej

(Skoda) wygrał
(Barkochba Łódź),
W wadze półśredniej Wysocki

(Makabi) odniósł zwycięstwo nad
Staalem II (IKP). Drugie spotkanie
w tej wadze Pisarski (Skoda) —
Pilnik (Wilno) zakończyło się zwy
cięstwem boksera wileńskiego na
punkty.
W wadze średniej Staal I (IKP)

został pokonany przez Antczaka
(Skoda). Widzów bardzo dużo —
przeszło 1.500.
ODC: WAA,RACKAA ORC nas
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Strasznie to trudno napisać, gdy mó-

wić o czemś nie można.

W rozmowie to jeszcze jako tako

można dać słuchającemu do zrozumienia,

że ów się połapie, ale pisać?

Strasznie trudno. Bo to czytać bę-

dzie i małe jakieś dziewczątko i poważny

dygnitarz i jakaś bardzo dostojna i uspo-

łeczniona niewiasta, z którą, jako żywo,

nigdyby się na ten temat nie gadało.

Ale napisać trzeba w imię dobra i

wygody wszystkich obywateli Wilna,
O ile się kto nie domyśli, o czem

mowa, to i lepiej. Chodzi mi jednak bar-

dzo, bym był zrozumiany przez magi-

strat.

Bąkowski
z  Wdowińskim

W każdem mieście na całej kuli

ziemskiej jest to, o czem będzie mowa...

Bywają w różnym stylu mniej lub
więcej wytwornie urządzone, Na ziemi i

pod ziemią pięknie kaielkami wyłożone,

jak zaciszne świątynie pogańskie w Pom-

pei. Bywają ładnie obsadzone drzewkami

i umajone dzikiem winem...

A w Wilnie niema ich wcale...

Nie wiem dlaczego?

Czyżby ludzie urodzeni w tej szero-
kości geograficznej odznaczali się specjal

nemi warunkami fizjologicznemi, których |

jako żywo pozbawiony jest każdy twór

żywy na całej kuli ziemskiej?

Nie!!

Świądczą o tem liczne zajścia, które

nie tylko przeczą wszelkim zasadom sa-

voir-vivre'u, ale zakwaliłikowane są jako

naruszenie porządku i obyczajności. Ž

No, ale trudno — jest się tylko czło-

wiekiem...
Spotkałem kiedyś Siisskinda., Czło-

wiek poważny i dostojny, opanowany w

mowie i obyczajach. Aż teraz patrzę i

niepoznaję go, pędzi ulicą z płaszczem

rozwianym jak skrzydła demona. W o-

czach ma obłęd i strach...
— Co panu jest, panie Siisskind?
—Co mi jest? Nie zatrzymuj pan

mnie. Trewoge! cała trewoge!

Człowiek ten biegł z jednego końca

miasta w stronę placu Lukiskiego, co mu

jednak nie pomogło i w połowie drogi |
musiał zapłacić karę.

Magistrat perlidnie się domyślając,

jak bardzo trudno o tem pisać, milczy

również i nic w tym kierunku nie robi.

Za same kary ściągane w tak ponu-

rych warunkach możnaby już wystawić

parę takich miłych domków, a tu nic...

Człowiek okupuje swoje człowie-

czeństwo niejednokrotnie ostatnim gro-

szem i to w warunkach, które pachną |

skandalem.
Zaraz się zjawia policjant, tłum lu-

dzi, padają pytania:

— Co to za jeden?

— Podobno szpieś,

żonę.

— Nie to kat, który uprawiał swój

zawód bez koncesji...

— Złodziej kieszonkowy...

— Nic podobnego, on tylko...

Jak się niema pieniędzy, to władza

prowadzi do komisarjatu, legitymuje, spi-
suje protokuł...

Ale za co?! Na miły Bóg za co?

Wszystkie grzywny stąd pochodzące
winien płacić magistrat. M. Junosza:

 

co zamordował

 

 

 
 

 

IŚ. Po raz plerwszy w Wilnie wersja dźwiękowa. Najwspa W roli Nero* — Polecamy gorąco uczci-

KINO- "PE dać nieśmiertelne, oanont. i earyka zannieiela a U 0 VA D i 5 na EMIL JAN- | WYSZONIRSKI Firma wego, Mo pracowi-MU

TEATR <H E L i 0 $» NINGS. Męczarnie Chrześcian. Krwawe rządy Nerona. Przepych dawnego Rzymu. Na f-szy semis ceny zniże- ° Chrześcijańska| tego pracownika może

ulica Wileńska 38, tel. 926. ne. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 1 10,15, w sobotę I niedzielę o godzinie 2, były majster firmy A. Rydlewski, | być dozorcą, woźnym,  Fatalna trzynastka.

Wino, ul. Wileńska Nr. 22. „| Przychodzić na , roboty
 *| podzienne, nie uchyla się

od najcięźszej pracy, re- bonny
komendacje poważne, ul. nastki.
Mostowa 25 — 1, spytać — Dlacztgo?—zapytu*

eiiiiiii ia

вамикко- САЗИКО|}счРоже м аам Ben saam 100 Metrow Mitošci Resiska, „Yes2k.Koh(o.
= 9 KALINOWA JiCZO CYBULSKi oraz CHvR DANA. Nad programi Urozmaicone dodatki ażwię-I

Pan Januery jest zabo”
1 boi się trzy”Naprawa zegarków i hiżuterji,

Roboia solidna. Ceny kryzysowe.
 

 

   

 

 

41. tai, 15-41. WINSKI, KALINOWNA. ANKWICZOWNA, łe : K
Wiaika kowe: šia młedzieży dozwolene. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2ej. Ceny od 25 gr. TT — o Piotra Sienkiewicza od pra ei

stką bardzo smutne do”

z MIESZKANIE 5 pok. z PiężjszziczzTąja Świadczenia: 13 go pe
DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Įį Dziś od godz. 7-ej wiecz. Ulubieniec publiczności MAURICE CHEVALIER | bohaterka filmu „Dr. Jekyll I ni.| RÓŻNE godamiedo wyadjęcia. wiadczenia: g BR

Heyde' MIRIAM HOPKINS Nad program: Atrakcje dźwiękowe. . Pohulanka 22, dow. wnego miesiąca w r.

«H OLLYw0 0D> iw ISS AGJA dźwiękowym p. t. «WESOŁY PORUCZNIK» Początek o godz. 7-ej. ROERESTEST dozotey: SE 686-2, Okólną drogą — rakę

MICKIEWICZA2622. A Bóg zapłać za dobre 2 i i oczywiście jeden z go

Ž ОМУ Dziśl Naj cydzieło genjalnego W rol. gł, niazrówńć ie produkiami,pracąTao NANA =aa = Choroba żołądka: 8
+ Da ajnowsze arcydzi n . gł, - * mochodzie. . 2

e EATR„L.U X“ | reż, Joe May! 100 proc. ćżwiękowiec p. t. «Jej Ekscelencja Miłoś na- gwiazda  Frencjist Ślad, S Ofiary. — Przejechałem przezblad PASE: podczas ©

. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15 62 | ANNA BELLA Roger Travilie a także król komików paryskich Prince, Popularne piosenki najmodniejszego brak pracy, chłóa ko. — Moja żena to taka Putelkę. pr ZAJ

kompozytora Peryża Jurmana. Nad program: Tygodnik flimowy. Peczątek o godz. 4, w dn. św. o godz. lej. One Tasas futro wiedźma, że nie pozwo-, Czy_ nie widziałeś latach iż P yna

Niezbędna stała pomoc, ll mi dojść do słowa: — jej R i i
najdrobniejsze datki, ka: Nie zdążę jeszcze cze- „,, Nie-bo ten czo

 

wałki chłeba, produkta, goś powiędzieć, a mu- "ex trzymał ją w kie-Iškdžin

«l 6 L 0 0»resztki obiad Arda w szę już jak spojrzy na 57% pras
redakcji Dz, Wil. mnie,NE — DR UK l

— No to jeszcze nie aa

strasznego! Ja mam du- į upno
Zradukowany urząćnik Ż9 gorzej, bo muszę sta- Sprzedaż į PILNE:

Dziś premjera| Najnowsza sensacja 1933 dla ekranów polskich! Film WORA Świa-

towej produkcji całkowicie nakręcony w krajach podbiegunowych Mówlony Po Polsku

Emocjonujący dramat nadludzkich zmagań eskimosów z żywiołami natury w krajach zrktycznych. Tempo akcji. Wzru*

szająca treść. Ze względu na wysoką wastość artystyczną dla młodz.eży dozwolony. Nad program: komedja w 3 akt.

„Slim policjantem" ze znanym komikiem Ślimem Summerwillem w roli tyt oraz groteska rysunkowa „Pietrek apaszem”.

e «PAN»

Uł. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

 
 

 

  
  
   

   

  

 

 

TERUE aerq.Pi В MADE OROia IECZPTACA KACIE le łykać. to, l 2
b. biedny prosi o laska- ykač, to, «o mi mn

„Ja żona ugotuje. BILETY

RD DE  BAREZORZAOZOZGCEC SED AKUSZERKA — Wez siedziała Ciekawy. wą pomoc w nająciu naj

Dr. Ginsberg sałatkaty seo y skromniejszego pokoiku. FORTEPJAN — Beckera, WIZYTOWE

|  ERKARZE | |  AMESZEAK: ŚMIAŁOWSKA | Gaionie | ošwladezyla, že „7 Wlamywaez žąda w Od roku jest bez dachu ВНОНЫНННИННИННИИИННИИ) Ксхудочу,па помеге) ZAPROSZENIA
i Choroby skórne, wene- | przęprowadziła się. wujaszek nie ogolony. sądzie odłożenia rozpra- nad głową. Łaskawe o- konstrukcji, _ sprzedam. BROSZURY
m Mickiewicza 4, m. 6 RZECE stawił ferty do Herbaciarni dla Ul. Kościuszki 12, m. 19. AFISZE

CDU5 5 |ego оБгойса. Inteligencji, zaułek Do- 2 3 699—2,

„p. DOKTOR WILEŃSKA 3 Akumaseki: Šie sio wee : Przewodniczący zable- broczymnydleSobolew PRACA | WYKONYWA
HAURYŁKIEwiCZOWA z y poprawia cerę, @- NAUKA ra głos; й i j

Choroby skórne, lecze- m oi s. э M BRZEZINA gowa brodawki, kurzajki | — Przecież  złepano у EZR 0 ZY zzazęA DRUKARNIA

pie. włosów, _kosmet c= : S m I INTROLIGATORNIAka

lekarska i operacje ko- sznagymozzyncw Przyjmuje „bez przerwy
"0 ametyczne.© przeprow (ALANA R. A. ZWIERZYŃSKIEGOku,przyznalcie siędo n Wychowawczyni< о

ЁжA B. wszystkiego, co tu mo- i pokoje Wwad
PROCY że powiedzieć obrońca?. poko nych wymagań poszuku-

masTSAN ZKAŚ

smetyczne. : I -- la się Zwie-
> :

ag KA does SIS LČedraioiią ul. Dobre oczy. zakresie 5 kl. gimn. (jęz.  _ włąśnie tego jestem je pracy w zakresie go- dzi? ASS PV Mostowa ul. Nr.
5 Wileńska 33, m. 1. - pa: а Grodzka 27. NZ Misia NiżzacnbaeO ees a ciekaw, proszę sądu — 2 jub 3 ladne pokoje z gw ee pm:L ias Mam Telefon 12-44

powodu wyjazdu na — — Żona moja Ra” bona widzi po clemku! ko lektorka, lub do to- odpowiada oskarżony.  używalnością kuchni do cia. Posiada dobre świz- 10,000 о С____""'Li
stałe do Warszawy w nowy kapelusz i
grudniu przerwie przy- dziś do twej żony & wi-

jęcia. zytą.

yи Ja"ta ALEKSANDER ZWIERZYNSET.

 

—wynajęc'a Makowa 9—1. dectwa Rydza Smigłego
652—0 6 m. 2. “ gr2

-—————————

— Pensji?— Skądże t i twa.A.S.Kalwa-
A diDUAL magna? © 777 pyskas 4 601 —Nie kaucji

———————————50

IHKDOKA

Prelarsia A Twierrytitiego Mostūwi L
 

Redakto: odpowiadrielny: JAROSLA© NIECIEC
 


