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„Sziennik   

Konwencja o współpracy Intelektualne!
WARSZAWA (Pat). Urzędowo podpisanie w dniu 21. X. przez pre-

komunikują: Podczas 2-duiowej wi- mjera Gómtbósa oraz ministrów
zyty prezesa rady ministrów Juljusza spraw zagr. Józefa Becka 1 WR i OP
Gómbósa w Warszawie premjer Wlacława Jędrzejewicza konwencji
prof, Kozłowski i min. Becx omówili polsko węgierskiej, dotyczącej
w atmosferze wzajemnego zaufania: współpracy intellektualnej. Pozatem
sprawy; dotyczące całokształtu sto-!| postanowiono: Powołać w najbliż-
sunków polsko- węgiersk.ch, opar / szym czasie w obu krajach komitety
tych na tradycyjnej przyjaźni, jak i studjów ekonomicznych oraz następ”
zagadnień międzynarodowych, prze-|nie mianować komisję mieszaną
dewszystkiem zaś spraw gospodar”;polsko-węgierską do rozezerzenia
czych w Europie środkowej, intere-|wzajemnych obrotów haadlowych,
sujących oba państwa. Serdeczna przystąpić jeszcze w ciągu roku
wymiaaa poglądów wykazała szcze-'! bieżącego do rokowań o umowę tu
re obopólne dążenie do sozbudowy rystyczną, zawrzeć w najbliższym
i zacieśnienia wzajemnych stosun* czasie konwencję konsularną.
ków. Wyrazem tych dążeń było|

Oświadczenie premiera Goemhoaca
WARSZAWA (Pat), Premjer wę:| Poiski odrodzone: której wielkość i

gierski Gómfbós złożył ną konferen-| znaczenie polityczne nieustannie
cji prasowej w hotelu Europejskim| rosną. Historyczne losy Polski sta”
w niedzielę, w dniu 21 bm. następu-|nowią dlą narodu węgierskiego
jące oświadczenie. przykład pokrzepiający i napełnia”

Po wsiępie historycznym, wyka” jący otuchą na przyszłość. Zacie-

zującym wspólność cywalizacyjnej|śnienie stosunków polsko-węgier-

misji dziejowej Polski i Węgier, jako |skich zwłaszęza w dziedzinie in-

szańców przeciw atakom ze 'wscho-| tellektualnej i kulturalnej, oto jeden

du premjer Gómbós mówi dalej; |z celów mojej obęcnej wizyty. Go-
Kraje nasze są dwomą potężne: |rące przyjęcie, które mi łaskawie w

mi filarami pokoju i równowagi w| Polsce zgotowano i dowody sympatii,

Europie. Napoleon miał rację, mó-| której mi tyle okazano podczas krót
wiąc, ze Polska jest szczytowym| kiego ytu, pozwalają mi ufać, że
punktem sklepienia eurozejskiego.|będę mógł liczyć w moich wysiłkach
Węgry są jedrym z filarow tegojna wasze całkowite zrozumienie.
sklepienia. Bardzo traine są pod

Wileński” wychodzi codziermie.

į Europy.

fon Redakcji,

Premjer węgierski GoemboeswWarszawie
szą wymianę.
rozmów, które właśnie pizeprowa*
dzamy na ten temat, będziemy mo-
gli dokonać pracy pożytecznej w tej
dziedzinie. Nie ulega wą:pliwości,
że rozwój stosunków gospodarczych
i kulturalnych między naszemi dwo*
mą krajami doprowadzi w płaszczy”
źnie rzeczywistości do pogłębienia
przyjacielskich stosunków iączących
nasze oba narody. Jestem przeko-
nany, że czynniki, które ksztaitowa-
ły w przeszłości losy naszych naro*
dów, zapewnią również w przyszło-
ści ich solidarność. Pogłębienie wza-
jemne dobrych stosunków służy nie*
tylko imteresom obu krajów, lecz
również i pokojowemu rozwojowi

adi
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100 lat życia
B. Limanowskiego.
WARSZAWA Pat. — Dziś rano

w sali Ateneum przy ul. Czerwonego
Krzyża odbył się zorganizowany
przez PPS—CKW. obchód ku czej
Bolesława Limanowskiego, który
30.10 rozpocznie setny rok życia.
Fkademję zagaił poseł Arciszewski,
oddając hołd zasługom sędziwego
jubilata. Wielu delegatów organiza-
|cyj politycznych i społecznych skła-
„dalo życzenia jubilatowi, podkreśla
„jąc w swoich przemówieniach wiel:
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ją w chwili obecnej wzajemną na*
Sądzę. że w 'ciągu

 
ła | rzenia nowego gabinetu otrzymał | niewiele będzie się różnii od po-

byty premier Uzunowicz. Jak przy” przedniego.
łatę a

Z-

 

 

tym  wzgiędem słowa  nrabiego
Worcla, znakomitego publicysty pol-
skiego, emigranta. które wypowie-
dział w 1849 r. Rozbiór Polski nie
nastąpiiby prawdopodobnie, gdyby

Węgry w tej epoce były niepodle-
głe, Węgry zaś nie ulegiyLy, mając
m boku Poiskę potężną i wolną.

Teraz, gdy mam zaszczyt złożyć

przyjacielską wizytę rządowi pol:

skiemu w charakterze szefa rządu

węgierskiego, pragnę przedewszyst-
kiem złożyć hold: temu duchowi bra-
terstwa moralnego, który łączy na-
cze narody od dziesiątek lat. Przy-
byłem do was. pragnąc zastosować
się dą ducha XX wieku nauki, wy-
pływającej z naszej dawnej historji.
Węgry pełiie są szczerego podziwu
dla wspaniałego i ciągłego rozwoju

Lecz poza temi stosunkami ideowe |xje zasługi Bolesława Limanowskie-
mi i morainemiistnieje w dziedzinie go na polu politycznem, naukowem
materjainejwiele punktówwidzenia, |j literackiem  Odczytano listy i de:
które „nakazują naszym krajom #©° pesze oraz adresy nadesłane z ca-
spolenie swoich wysiłków. Polska, |jego kraju 1 zagranicy. Prelekcję
iedno z wielkich mocarstw wschodu
europejskiego i bezpośrednia sąsiad
ka północnego zagłębia karpackie-
go. jest powołana do odegrania wiel-
kiej roli w gospodarczem ourodzeniu
tej części Europy. Ustalenie równo”
wagi w kotlinie naddunajskiej nie
może być obojętne dla Polski. Z
punktu widzenia gospodarczego Pol-
ską i Węgry uzupełniają cię nawza-
jem pod wieloma względami i jestem
przekonany, że wymiana gospodar”

cza między naszemi krajami może

być znacznie powiększona, jeżeli

znajdzie się możliwość usunięcia sztucznych przeszkód, ktore krępu-

 

LEODJUM (Pat). Ubiegłej nocy
przy udziale policji irancuskiej prze-
słuchiwano aresztowanego tu Stipę
vel Pericza. Przyznaje się, że byi
głównym współpracownikiem Pawe-
licza, konierował w lipcu z terory”,
stami w Paryżu, lecz zapizecza, ja”,
koby miał jakiś związek z zama-|
chem marsylskim. Oskarżonyonjest|
o siałszowanie paszportu.

BIAŁOGRÓD (Pat). „Prawda“
twierdzi, że policja włoska wyzyska”
ła prawie wszystkie możliwości. aby
przeszkodzić wyjaśnieniu sprawy za”
machu marsylskiego i nie dopuścić
przedstawicieli policji trancuskiej do
widzenia się z aresztowanym w Tu
rynie Paweliczem,

PARYŻ (Pat). Prasa paryska o”
głasza dalsze szczegóły zamachu.
marsylskiego. Wedle  „Matin'a“
przewódca rewolucjonistów chor"
wackich Pawelicz od 7 lat ukrywał
się głównie we» Włoszech. Policja
włoska aresztowała go w iurynie na

Nowy rząd jugosłowiański,
BIAŁOGRÓD (Pat). Micię utwo-

 

Sensacyjne pogłoski o Hiszpanji
PARYŻ (Pat), „Le Journal“ przy-

nosi sensacyjną pogłoskę z Barcelo"
ny. Zdaniem tego dziennika w ko-
łach politycznych w Barcelonie ro-

Echa zamachu marsylskieg0. |

 

'

wyraźne żądanie władz irancuskich.,
Pawelicz nie stawiai oporu, jedynie,
prosił usilnie, by nie wymieniano,

nazwiska, pod którym korzystał z

gošcinnosci, i nie zdradzouomiejsca|
pobytu jego żony i dzieci. Istotnie
policja włoska nie zdradziła tej ta
jemnicy, ujawniła tylko Irancuzom
numer paszportu węgierskiego: jed-
nakże bez nazwiska. Władze wło-
skie nie dopuściły do aresztowanych
Chorwatów inspektora policji iran-
cuskiej, który przyjechai do Tury-
nu, wobec czego tenże prosił o po-
stawienie kilku pytan Paweliczowi i
Kwaternikowi, dotyczących głównie
pobytu ich we Francji w związku z
zamachem marsylskim. Ponieważ
sprawa wydania aresztowanych skie-
rowana została na drogę dyploma-
tyczną, przeto Włosi, o iie zgodzą
się, nie wcześniej wydadzą Chorwa-
tów, niż w końcu przyszłego ty-
godnia.

puszczają, skład nowego gabinetu

 

donosi: Ambasador hiszpański sko”
munikował się dziś rano telefonicz-
nie z Madrytem, celem uzyskania
iniormacyj w związku z sensacyjną

zejść się miały iniormacje, jakoby| wiadomością, zamieszczoną przez

z-| prezydent republiki hiszpańskiej Za- „Le Journal* ną temat zamachu sta-

№ | morra podał się do dymisji oraz że nu. Po tej rozmowie ambasador

dwaj generałowie Franco i Goldez| hiszpański ogłosił komunikat, w któ-

ogłosić mieli dyktaturę wojskową.|rym zaprzeczył oficjalnie pogłoskom

Dziennik zaznacza dalej, że do tej o ustanowieniu dyktatury wojskowej
pory niema potwierdzenia ani za”,w Hiszpani, Komunikat głosi, że
przeczenia tych sensacyjnych infor: spokój nigdzie nie został zakłócony

  

o czynach i życiu Bolesława Lima
nowskiego wygłosił dr. Próchnik.

( Uczczenie prof, K. Kostaneckiego,
! KRAKÓW Pat. Wczoraj odbyła
|się uroczystość uczczenia40 letniej
jpracy profesorskiej, byłego prezesa
polskiej aademji umiejętności, pr. f.
U. J. Kazimierza Kostaneckiego.

Zjazd b, dowódców
powstenia Wielkopo.Sziego

1918—19 r.
Zarząd T-wą dla badań nad hi-

storją powstania Wlkp. 1918/19 po-
daje do wiadomości. iż termin nad-
syłania zgłoszeń na Z;azd b. dowód-
ców powstania Wilkp, 1918/19 upły-
wa z dn. 27 października br.

Zjazd ten odbędzie się w Pozna
niu daia 4 listopada br. w pałacu
Działyńskich, St. Rynek 78,

 

| O programie Zjazdu nasiąpią od-
dzielne zawiadomienia w prasie.

Aeosocjaliści we Francji.
PARYZ Pat. — Minister pracy

Marquet wystąpił z partji socjali-
stycznej Francji i „Paris Midi“ utrzy-
muje, że wrez z 5-ma secesjonistami,
deputowanymi z departamentu Gi-
tondy, utworzy partję nowo-socja-

Lot Anėlja
stępujące szczegóły lotu Anglja—
Australja. Samolot holenderski Dou-
glas, pilotowany przez Parmantiera
i Molla wylądował w Aleppo w so-
botę o 19,57 i odleciał do Bagdadu
o 20,37. Z Aten wystartcwali do
Bagdadu o godz, 16,55 na samolocie
Pander lotnicy holenderscy Asjes
i Geysendor, a o godz. 17-ej na sa-
molocie Boeing Transport Ameryka
nie Pangburn i Turner. Samolot au-
stralijski Lockieed-Wega, pilotowa-
ny przez Woodsa i Bennei*a, musiał
zatrzymać się na lotnisku w Ate-
nach, podobnie jak i samolot nowo-
zelandzki  Mileshawk: pilotowany
przez Macgregora i Walaera.
Rzymie nocowało 6 samolotów:
amerykański Lambert Monocoupe,
pilotowany przez Wrighta 1 Polan-
do, brytyjski Fairly nr. 3 z iotnikami
Davisem i Hillem, nowozelandzki
Dragon, pilotowany przez Henvitta i
Keya, duński de Soutter, pilotowany
przez Hansena, brytyjski Aurspeed
Courrier : pilotowany przez Stodarta
i australijski Puss Moth, pilotowany
przez Mieirose. Wskutek zepsucia
się karburatora zatrzymali się w macyj. „ iże rząd wykonywa normalnie swe

" PARYŻ (Pat). Agencja Havasa | obowiązki. Marsylii Anglicy Baines i Gilman na

 

W |uszkodzenia silnika i o i2 godzin

  

 

 

Przemówieni
Wiczorajsze zgromadzenie Stron-

nictwa Narodowego ściągnęło do
sali przy ulicy Końskiej liczne zastę-
py publiczności, która szczelnie ууу>
pełniła nietylko wszystkie miejsca
siedzące, ale iakże wieiu, pragną-
cych wysłuchac odczytu posła prot,
St. Strońskiego, musiało stać w
przejściach oraz koło wejscia.

Zebranie zagaił pos. profi. W, Ko-
miarnicki, poczem prof Stioński wy”
głosił obszerny, bo trwający około
2 godzin referat, którego wysłucha-
no z niesłabuącem zainieresowa-
niem.

Na wstępie omówił proi. Stroń:
ski wewnętrzną sytuację Niemiec w
związku z przewrotem. ktory odbył
się po objęciu władzy przez hitle-
rowców. Niewątpliwie w polityce
zewnętrznej Niemiec nastąpił za”
sadniczy zwrot, który zaznaczył się
także zmianą stosunku do państwa
niemieckiego innych mocaistw euro-
pejskich.

Dla Polski zmiany te powinny
były mieć następstwa nizwątpliwie
dodatnie. Państwa europejskie, a
przedewszystkieim Francja  zrozu-
miały nareszcie, iż naród niemiecki
dąży do odbudowy swej potęgi mili*
tarnej, a następnie do rewanżu za
przegraną wojnę światową. Polityka
porozumienia z Niemcami, której
patronował w swoim czasie Briand,
zbankrutowała ostatecznic. Państwa
europejskie przystąpiły do organi-
zowania nowych sojuszów: mających
zapobiec odwetowymdążeniom trze-
ciej Rzeszy. Że te dążenia stały się
aktualną treścią polityki niemiec-
kiej, wiemy zarówno z oswiadczeń
samego Hitlera i jego książki, „Mein
Kampf”, jak też z przemówień Ro-
senberga, głównego teoretyka poli-
tyki zagranicznej narodowych socja”
listów. Opowiedzieli się oni niedwu-
znacznie 'za koniecznością zlikwido-
wania stanu rzeczy, ustalonego
przez traktat wersalski a przede”
wszystkiem za rekompensatą dla
Niemiec za utracone kolonje w po-
staci większych terenów na wscho-
dzie Europy. Dążenia Niemiec hitle-
rowskich obudziły czujność nietylko
państw zachodnio-europejskich, ale
także i Rosji sowieckiej,

Jasnem jest dia każdego, iż w
tego rodzaju atmosierze sola i zna-
czenie Polski musiały ogromnie
wzrosnąć. Zabezpieczenie pokoju
trwałego na wschodzie Europy bez
udziału Polski zdawało się być nie-
możliwem.

W. ten sposób weszliśiny w. roku
1933-1m w okres niezwykle po-
myślnej dla nas konjunktury na te-
renie polityki zagranicznej.

Początkowo zdawało się iż okres
tej pomyślnośc. potrafimy należycie
wyzyskać. Sprzyjała nam w pierw-
szym rzędzie zmiana nastrojów, któ*
rą zaszła we Francji. Naieży zdać

isobie sprawę z tego, iž afera Sta-

 

| czątkowo też zdawalo się,

 . Austraija. |
gielski Falcom, pilotowany przez,
Brooke, przebywa w Istre lekko u-
szkodzony. Samolot nowogwinejski
Fairly Fox, pilotowany przez Parena
i Memswortha, ma zepsuty radjator
i zatrzymał się w Abdeville. O
trzech samoloiach brytyjskich brak
wiadomości. Ż0-ty samotot Gren-
ville, pilotowany przez Amerykankę
Cochram Smitli, zatrzymał się w
Bukareszcie, Samolot Comet. pilo-
towany przez Scotta i Campbella,
wylądował w Bagdadzie w sobotę o
godz. 21-ej.

Moilissonowie musieli przymuso-
wo lądować w Karachi z powodu

opóźnili swój odlot.

Samolot holenderski Pandera
przybył do Allshabad o godz. 15,55,

śmigło. Aparat Comet, pilotowany
przez Mollissonów, wyleciał z Kara"
chi o godz. 13, lecz w godzinę potem
wrócił. Aparat Falcom z Brookiem
przybył do Marsylji o godz. 10,35,
iecz ma poważnie uszkodzony sil-
mik. Aparat australijski Lockhead
z pliotem Woodsem wycołał się z 

| dyplomatyczna. W! dyplo.nacji opła-

LONDYN Pat. Otrzymano tu na-; samolocie Fairly Fox. Samolot an-, ca się raczej metoda odmienna, po”

Przy lądowaniu złamał podwozie i| W

 wyścigu w Aleppo. ponieważ przy

zagranicą 8 zł.

wiskiego była tylko iragimentem w
waice o zmianę rządów we t'rancji.
4miana ia аокопа1а Się przede”

WSZYSLKieMm poa kątemi wiuzenia po-

uiyki zagranicznej 1 spowodowaia
ona powoianie do rządów .udzi, któ”
rzy poiitykę brianda uznawali za
biędną i energicznie ją zwalczali.

Famuętamy zeszłoroczne wizyty
š, p. minisira Bąrtnou w Warszawie,
rradze i biaiogrodzie. wizyty ie

miaiy na celu pogiębienie sojuszów:
które łączyty Francję z Foiską i pań-
stwami t. zw. Maiej EŁnienty. Ho"

iż tak
rzeczywiście będzie, przyczem Pol-
ska odegra w tej rozbudowie soju:
szów antyniemieckich na wschodzie
pierwszorzędną rolę. Sprzyjat temu

także moment wystąpienia Niemiec
z Ligi Narodów. Wielką też niespo-
dzianką dla opinji europejskiej był
takt zawarcia pomiędzy Poiską a
Niemcami. traktatu 0 nieagresji.
Było to wykonaniem programu hi-
tlerowskich Niemiec które zapo-
wiedziały, iż występując z Ligi Na”
rodów, pragną regulować 'swe sto-
sunki z sąsiadami na podsiawie bez
pośrednich rokowań. Fa:t negocja-
cyj poisko-niemnieckich musiał wy-
wołać liczae komentarze. Upinja za-
graniczna doszukiwała się w tym
takcie jakichś ukrytych cciyw: tem
bardziej, że prasą niemiecka pisała:
iż Polska wyzwala się z pod wpły-
wów polityki trancuskiej, że wkra”
cza na tory , samodzielnej” polityki
zagranicznej.

Prołesor Stroński stanowczo +od-
piera wszelkie pod tym względem
stawiane Polsce zarzuty. Nonsen-
sem byłoby wierzyć w to, ze obie-
caliśmy Niemcom Austrję za wolną
rękę w stosunku do Litwy. Przecież
nasza zgoda na wcielenie Austrji
do Niemiec, to niczem przysłowiowe
Niderlandy Zagioby, gdyż w sprawie
austrjackiej znacznie więcej mają do
powiedzenia państwa zachodnio”
europejskie. niż my.

Bez zgody Włoch i Francji nie
może być mowy o wkroczeniu Rze-
szy Niemieckiej do Austrji. Z dru
giej strony oddanie Piolsce przez
Niemcy Litwy nazwać można poli-
tyką księżycową, gdyż żucen Nie-
miec nie wyrzcknie się tego terenu
wypadowego w ekspauisj: niemiec-
kiej na wschód. Sprzecznem byłoby
to z oświadczerliami polityków trze”
ciej Rzeszy. Nie mniej fastastycznie
wyglądają inne pogłoski, rozsiewane
przez prasę europejską 1 gorliwie
podtrzymywane przez Niemców.
Najprostszą rzeczą !'byłoby oświad-
czenie naszej dyploniacji 1ž wszel-
kie tego rodzaju pogłoski są na ni-
czem nieoparte, że tumowa o nie-
agresji z Niemcami ni<: zawiera Ža-
dnych tajnych klauzul ń nie kryje się,
za nią nic, co byłoby sprzeczne zj
dotychczas  istniejącemi umowami
zagranicznemi państwia polskiego.

Niestety, nasi dypilomaci trzyma”

ją się zasady tajemniczości i zaska-
kiwania. Jest to zasada bardzo
„pulkownikowska“, ale caikiem nie-

legająca na ten: iż zaisady polityki
zagranicznej danego paiistwa są zro-
zumiałe i jasne. 1 tak, jasnem dla
każdego było, iż w inte resie Polski
było poparcie wysiłkó w Francji,
zmierzającej do zwiększe. «ia bezpie-
czeństwa ną wschodzie Eu ropy, Pro-
jekt t. zw. paktu wschod, tiego wi-
nien byt znaležė w politycę * polskiej
główny filar. Tymczasem Polska
obok Niemiec stanęła w liczbie
przeciwników tego paktu. 470 gor-
sza, nasz minister spraw. wagi anicz-
nych. pułkownik Beck, uiał się do
Rygi i Tallina, by zjednać dia swego

 —

lądowaniu doznał poważnych uszk0“
dzeń. Aparat brytyjski Airste.ed, pi“
lotowany przez Śtacka, p:zyb ył do
Marsylji i wycofał się z zaw. bdów.

| wyścigu bierze teraz udzi ał 17
samolotów.

KATASTROFA SAMGLOT. U
KONTROLERÓW.

PARYZ Pat. „L'latrasigeant” 40-
osi, że samolot brytyjski wioz 4cy
<ontrolerów wyścigu powietrzn 250
Anglja—Australja rozbił się na ; vół-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 56,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) $5 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po gr. Ogłoszenia
cytrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

0 polityce zagranicznej Polski
e posła prof. Strońskiegona zebraniu Stron. Narodowego

Terminy

  

  

punktu widzenia rządy Łotwy i
Esionji. Wprawdzie po tej wizycie

ukazał się komunikat o rzekomem

uzgodnieniu poglądów ale w kilka

dni później udał się do Moskwy

estoński minister Seljamaa, poczem

ogłoszono oficjalne oświadczenie, z

którego wynika, iż państwa baltyc-

kie podpiszą pakt wschodni bez

udziału w nim Polski. Również nie:

pomyśinie zakończyły się wysiłki

min. Becka co do „uzgodnienia po-

lityki rządu polskiego z Rumunią.
W ten sposób koszta podróży p.
Becka do państw bałtyckich i Rur
munji stanowczo nie opłaciły się.

W. rezultacie zamkrięliśmy sezon
polityczny z roku 1933/34 z wyni-

kiem ujemnym. bo mocno oziebilis-

my swoją przyjaźń z Francją, wręcz

zaośniliśmy stosunki z Rumunją
Czechosłowacją i dopuściiiśmy do
tego, że państwa bałtyckie porozu“
miały się ze sobą, a następnie z Ro-
sją (bez udziału i pośrednictwa Pol-
ski.
W tych warunkach doczekaliśmy

się zebrania Rady Ligi Narodów.

Sesja ta powinna była przynieść

Polsce rozwiązanie dwu kwestyj

pierwszorzędnego znaczen.a: sprawy

stalego miejsca w Radzie Ligi oraz
zniesienia upokarzających iraktatów

o mniejszości. Obie te kwce:lje moż-

na było i należało rozwiązać w

związku z wejściem do Ligi Rosji

sowieckiej. Że były wszelkie wa”

runki po temu, by sprawę pomyślnie

załatwić, dowodzi oświadczenie Bar-

thou, który w lecie tego rosu w.swej

mowie w parlamencie francuskim

powiedział, iż nic dziś nie stoi na

przeszkodzie do zajęcia przezPolskę

słusznie należącego się jej miejsca

w Radzie Ligi Narodów. Również

przyjęcie Rosji do Ligi ułaiwia ogro”

mnie załatwienie sprawy  mniej-

szościowej i to na drodze normalnej

procedury Ligi Narodów, gdyż nikt

nie mógłby zrozumieć tego że moż

na jeszcze tolerować traktat o mniej-

szościach w. Polsce, skoro nie obo”

wiązuje on Rosji sowieckuej.
Niestety, nasza dyplomacja nie

orjentowała się w przemianach, ja-

kie zaszły w przeciągu roku na te”

renie polityki europejskiej. Zamiast

należytego przygotowania i wyja-

wienia spraw wobec naszych do“

tychczasowych sojuszników, zasto

sowaliśmy system niespodzianek i

„zaskoczenia”. Skutek byt fatalny.

(W sprawie traktatu o mniejszo”
ściach nie poparły nas uawet naci

sta!i w tej sprawie sprzymierzeńcy,

jak Rumunja: Jugosławia i l. p., zaś

wielkie mocarstwą europejskie wy:

stąpiły wręcz przeciwko tezom mi

mistra Becka. Nie pomoże tu urzą-

dzanie uroczystych powitań.  Spra-
wa postawiona była. wadliwie i

błędnie.
Jeszcze gorzej miałą się rzecz Z

przyznaniem nam stałego miejsca w

Radzie Ligi,
Ta sprawa wogóle gdzies zginęła

i o nie, nawet nie było mowy, acz-

kolwiek Rosją sowiecka została do

Ligi Narodów przyjęta i ctrzymała

stałe miejsce w Radzie.
Zmarnowaliśmy może jedyną kon*

junkturę, która może już się nie po-

wtórzyć. Raz już wprawdzie mie-

liśmy sposobność zapewnienia sobie

należytego stanowiska, gdy przyj-

mowano do Ligi Narodów Niemcy:

ale wówczas zmarnowaliśniy tę spo”

sobnośc, bo ini eb m

wy, który podkopał zaufanie w sta:

łość stosunków polityczny„h w. Pol-

sce. Teraz znowu marnujemy spo”

sobność z powodu błędów naszej

dyplomacji, która stosuje błędne i

niezdrowe metody w polityce zagra-
nicznej naszego państwa.

Rok 1933/34 w polityce zagra”
nicznej aczkolwiek rozpoczęty pod
znakiem niezwykle pomysinej kon-
junktury, należy niestety uznać za
stracony.

Referatu posła Strońskiego wy:
słuchano z niesłabnącem zaintereso-
waniem. Mówcę nagrodzono hucz*
nemi oklaskaimi.

Niestety brak miejsca nie po-
zwala nam na bardziej szczegółowe
streszczenie tego niezwykle cieka-
wego referatu. W szczególności du-
że zaciekawienie obudziły wywody
co do stosunków polskorlitewskich noc od Singapore. 6 osób "zost gło

zabitych, * е °. oraz ostatniej wizyty węgierskiej.
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Pretorjanie masonerji.Czy Straz Przednia jest urganizacją

miasońiską/ Czy na jej c-eie stoją

masoni a wybitniejsi cztonkowie są
do masonerji wciągani/—iue wiem.

Ale za twierdzę, ze Straż :rzednia

jest jednem z organów systemu ma-

sońskiego, Masonerja bowiem dziaia

nietylko zapomocą swej organizacji,

ale w ualieko szerszym zakresie swo

um systemem  hasełt i
Straż Frzednia ą także jej megaton

— Kuźnia Mfodych są typowym i

bardzo charakterysiycznym — рггу-
k«iademi, w jaki sposob nie wymawia
jąc siowa masonerją moża przygo”

tować miodzież do przyjęcia bez

giosu sprzeciwu hasei tej sekty.

ldeoiogja Straży Frzedniej to ca-

iy szereg wskazan, zresztą w dużej

części wzaiosiych, niektóre nawet
punsty prygrasnu trzepaby KOniecz-

mie reanzowac w życiu nietylko

szkoinem, ale i ogóino-naroaowem.
lakim zasadom jak ksztatcenie cha-

rakteru, rzetelne podejście do wy-

колумата zawodu, poczucie iącz-

nosci jednostki ze spoieczenstwem,

pielęgnowanie dumy 1 ambicji naro-

aowej nikt siuszności odinówić nie

może, ša

Ubok tego spotykamy jednak

absolutną obojętnosć na sprawy ге-

lugijne, propagandę pacytizmu,  en-

tuzjazm dią.traneuropy, szukanie Ja-

Kiejś nowej moralnosci, kióraby po-

Zwalaia na wiele rzeczy. aziś zabra-

mianyci, solidaryzowanie się Z des-

uukcyjnemi prądami LindseyOWSkKI-

mi miodzieży amerykańskiej, wresz

cie kuit poezji poaeuropeizowanego

 

śhetta — Wiaaomości Literackicn.

Uto druga strona 1deolożji Straży
Frzedniej, :

la awustronność progiamu jest

bardzo wygodna; ci ktorzy się nie
zgadzają na jeuną stronę, zgadzają

się chocby w części na drugą. Wy-

kazującym szkodliwość = Sirazy

Frzedniej dia życia młodzieży mów1

się: przecież ona uczy cnot obywa:
teiskich, „pracy realizacyjnej: sa-
moksztaicenia. Jest to tylko dowo-

dem, że Straż nie jest organizacją,

która kroczy śmiało i prosto ale

ciągle kluczy i zwodzi zarówno

iycn, ktorych wychowuje. jak i na-

uczycieli czy roazicow.  Najniebez-

pieczniejszą stroną wszelkiego  zia
jest, że ma i pierwiasiki dobre, ma-
mi przeto ludzi  prostolinyjnych,

którzy nie zdają sobie sprawy z de-
koracyjnego charakteru  aobrych
pierwiastkow.

Poza podwojnem obliczem ideo-

iogja Strazy Frzedniej jest bardzo
mętna, trudno zawrzeć ją w kilku

poglądów.

 

RUC

Następnym punktem zmaterjali-
zowanie. ograniczenie człowieka do
spraw wyiącznie ziemiskiuh, zajęcie

go dobrobytem, organizacją, techni“
ką. Jakiez to niebezpieczne, szcze-

gólnie 1а miocizieży. ale przytem

chytre, a dia masonerji niezbędne.

Masonerja nie iubi ludzi, którzy rzą-'
dzą się czasem uczuciem przywią-,

zanien, ktorym piączą się po gło|

wie myśli pozadoczesne. 1rudniej

nimi kierować, a nuż się taki Filip z

konopi wyrwie i zwymyśla bezdusz-
ny sytsera masońskich robotów.

Straż Przednia właśnie tanich robo-|

tów iabrykuje. Wi okresie najbar-,
dziej ideałistycznym w życiu czło-

wieka każe mu myśleć o pracy Z

dnia ną dzień, od wysiłku do wy-

siłku, pracy: w które: się dąży tylko
ku realnym celom. Wzorem jest

„dobry obywatel, który siebie sa-

mego oddaje w służbę sprawie';

można się domyślać, że wędzie to

obywatel którem wystarczy raz na

tydzien kiao, uważane n.eomal za

ideał sztuki przez Kuźnię Młodych.

Czytać mą ten piedny robot szkolny:

Międzynarodową organizację pracy:

Społeczne sztuki bezrobocia itp, a

z poezji cebulkowo - sentymentaine-
go Tuwima albo genjalnego dowci-

puszkarza Słoaimskiego. <oprawda

Skwarczyński pisze o eniuzjazmie,

powołaniu, ale zupełnie laiszywe

wyznaczą im miejsce, Lntuzjazm

może budzić cel pracy, ale nie sa-

ma praca, która conajwyzej może

być bardziej lub mniej ochoczo wy-

konywana i do tego też w dużym

stopniu oczekiwanie pomysiniejsze-
go wyniku się przyczynia. Niech mi
«to pokaże chiopa entuzjazmującego

się orką, cieszy go dopiero udany

plon P, Skwarczyńskienn: wydaje

się, że wystarczy krzyknąć — ciesz-

cie się, a już wszyscy będą się

imać. '

Nie nawołuję dc pomisstania pra”

cą realną, codzienną. trzeciwnie

zgadzam się z ityma, któizy ganią

przysłowiowe polskie lenistwo, nie-

sumiennosc, zbytnie czasem bujanie

w obłokach. Ale szacunku tla pra-

cy nauczyć się nie można z «siążek.

o nausowej organizacji pracy ami Z

aeklamacji o trudzie dnią gowszed-

niego. Kto poważnie ustusunkowu-

ge się io życia, kto czuje ze pudo”

wanie Polski Wielkiej o wiosnej о-,

gatej cywilizacji wymaga olbrzy-

miego wysiku na wszystkich po-

lach, ten oędzie wiedziai, jak na-

prawdę pracować, a nietyiso opra-

cowywac... reteraty. |

Jasnem się więc staje, ze Stiaž“

{

 

| podstawowych prawdach wynikają
cych jedne z drugich, czy też wyni-
kających 4 jednej szczytowej praw-

dy,
Praca, służba sprawie: wyrobie-

nie zmysiu socjalnego, zrozumienie

iaktu, ze świat idzie wieikiemi kro-

kami ku życiu zorganizowanem, wy-

rapianie trzeźwości sądu — oto zby-

tek nie wiążących się, wiaściwie

nawet nie zasaa ale konsekwencyj
zasad. I to się podaje jako program.
(Uwagi o przysposobieniu obywatel-

skiem młodego pokolenia, Tadeusza
Majewskiegoj. iINarzuca się przeko-

nanie, że to nie są właściwe cele, że

poza tem coś się kryje. Masonerja

mie od dziś takich sposobtw używa,

powołam się chociazby naprzykiad |

Kotary Ūlubu — organizacji dziś

już dostatecznie i ostatecznie zde-

maskowancj jaso masońskiej. lam

ież mamy podobne hasła służby i

pracy dia ogółu, mamy osobną ety-

ке Kotarzystów t. zw. Rotary Code

ot Etleic; a tymczasem ceiem Orga-

mizącji — odciągnięcie od etyki ka-

tolickiejj wyrugowanie wszelkich

pierwiastków religijnych z życia.

Podobnie Straż Przednia obok ce-

celów wyraźniejszych mą i zama-

skowane, usiiuje stworzyc osobną,

nową moralność, w której ani słowa

o bogu. duszy iudzkiej i jej wartości.

Powie ktoś, że na to mamy stowa-

rzyszenia ściśle religijne. aie każdy

katolik wie, że nie wolno tworzyć
systemu etycznego bez Boga, bo za-

wiedzie on do! życia bez Boga, a na-
wet przeciw, Niemu.

Tajemne cele Rotary Clubu i

Straży Przedniej stykają się pod
wezwaniem — stworzyć cos, coby

zastępowało religję. Adam Skwar-

czyński, twórcą Straży,  twier-

dzi w swych ,Wskazaniach”, że re-

ligja przezywa ogromny kryzys, nie

zaprzecza |jeszzze nie nadszedł czas,

Poiska jest przecież krajera katolic-
ikim) wartości religjia ale uważa, że

irzeba stworzyć: tymczasem czy na

stałe, tego nie mówi, ale koniecznie

organizację wychowawczą oddzielo-

ną od dziedziny religijnej — Straż

Przednią. Oto jak Straż Przednia

realizuje pierwszy punkt systemu

mmasońskiego — zeświecczenie ży
cia.

 

=- Bierność —to zdrada Narodu.

Przedina me jest org>nizacją dąžącą'

| do wszechstronnego rozwoju jeanos!

„ki spoieczeństwa: ale wiiaczającą

| jednostką w ramy powszedniości |
" przyziemności.

Ubok tego Straż realizuje jeszcze

|jeden postulat polityki masońskiej.

Kobi to zwłaszcza przez .Kużnię

Miodych. Masonerji cnodzi o zwol-

nienie więzów natożonych na każ-

dego z nas przez religię, zwyczaje

spoieczne 1 tradycję. | Właśnie Ku-

źnia Miodych stara się o rozluźnie-

nie tych więzów. W, jednym z arty-

kułów ząda się omawiania „arka-

nów życią płciowego”( gdzie indziej

żąda 516 udziału uczrni w iozpatry-

waniu zatargów między rauczycie-

lem, a uczniem Kwestję zasazu cho

dzenia do kina rozwiązuje się w

bardzo łatwy sposób: ponieważ cho-

dzenie na niedezwolone tilmy  „ro-
dzi kontlikty” w duszy ucznia, więc

aby tego uniknąć trzeba pozwolić

chodzic na wszystkie filmy. Sama
redakcja Kuźni tych wszystkich rze-

czy nie wypisuje, ale ostrożnie... od:

daje głos czytelnikom, czasem  za-

znaczając, że chodzi o artykuł @у-

skusyjny.
laki jest prawdziwy obraz Stra-

ży, Przedniej 1 ua niego trzeba zwró-

cić uwagę.  Donosicielstwo, kult

państwa 1 Wielkiego Budowniczego
—to dodatki wypływające z zasad-

niczycn wytycznych ideologii, a są

niemi: dążenie do zeświecczenia ży-

cia, kult powszedności, średniego

człowieka, krętactwo i burzenie tam

mioralnych—reiugijnych i  społecz-
nych. Z.
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Obecność członków obowiązko-

wa, Sympatycy mile widziani, 
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MŁODYCH.
Kierownictwo Redakcji: Stefan Łochtin.

Redakcja urzęduje w piątki godz.620—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.
Za dział „Ruchu Młodych* odpowiedzialny W. Srednicki,

Nowy rok akadeniicki rezpoczy-

na się, Musimy wszyscy za'ez u jego

progu, tak nowowstępujący, jak i

starsi — z całą sumiennością uświa-

domić sobie nasze obowiązki i usta:

liė postawę zasadniczą na ok cały.
Łapełnicie niebawem „sale wy-.

kładowe 1 bibljoteki by pogłębić

umysł i zdobyć wiedzę dla przyszłej

służby narodowi polskien.u i jego

państwu. Ten czekający na Was

obowiązek pracy naukowe; spełnić

musicie jaknajlepiej. |

Równocześnie staje jednuk przed
Wami obowiązek drugi. To obowią: |

brze służyć. Podstawową cechą,

odpowiedzialności za losy narodu i
państwa. Nikomu nie wolzo wykpić

się od obowiązków z teżo wynika-,

jących, Nikt zresztą nie jest w

możności pozostać poza polityką.

Jeżeli więc niechce odgrywać roli

biernego i bezwolnego narzędzia,

niech dobiia się pełni politycznego

uświadomienia i niech organizuje się.
Musimy jednak dbać o to, aby

polityką była prawdziwą szkołą

charakterów. To też z odrazą 1

wstrętem odwracamy się od tych.

którzy traktują ją programowo, jako

świadome oszustwo i fałszywą grę.

Polityka musi pozostać szczytną

służbą idei i tylko idei.
A dziś właśnie młode pokolenie

Polski przeżywa „okres wzmożonego

termentu ideowego. Coraz więcej

jasnem się staje, że drogowskazem

na tych rozdrożach może być tylko

wielka, silna, jednolita, a powszech-

ność obejmująca idea.
Żyjemu w dobie wielliego prze-

łomu pojęć, wartości i idea, załama-

nia się całego systemu  rayslowego,
który w ciągu wieków wyzwalał

jednostkę z więzów moralnych:

obowiązków i zasąd, atomizował

społeczeństwa, by łatwiej mogły iść

pod komendę anonimowych mo-
carstw—zydostwa i masonerji. Wali

Koleżanki i Koledzy!.
ludzkość do niebywałego

załamania i kryzysu moiainego i

gospodarczego, wali się i 1ozpada i
nic tego nie zmien:, choć są siły,
które starają się ukryc to poza
oparami kłamstw i oszustw. ›

Tą nową siłą, która rozbija w
proch gruzy starej morainości jest
ruch narodowy. Naród stał się pun-
ktem oparcia dla nowego poglądu na
świat, Ruch narodowy: story jest
najbardziej radykalnym ruchem
ostatnich wieków tworzy nową wy-
raźną konstrukcję hierarcaji warto-
ści i'ceiów życia indywidualnego i

wadziły

|zek poznania jak należy Polsce do-|zbiorowego.
Ład społeczny oprzeć się musi

(każdego z nas musi być poczucie |na zdrowych zasadach, opartych o
rodzinę i moralność katolicką. Spra-
wiedliwość społeczna i dooro narodu

Czy wolność gospodarcza?
nauki liberainej było

twierdzenie, iz najlepszyti stanem,

najprzychylniejszym dla rozwoju

gospodarstwa jest bezwzgiędna wol-

ność gospodarcza, Wynikaio to nie--

tylko z sytuacji Anglji w w. XIX,

chociaż wielcy teoretycy liberalni

byli Anglikami ale

Kanonem

również i ow-| iudzi

darstwo przypominało diegę śred-

niowieczną, na której czyliają świet

nie uzbrojeni, możni i potęzni ryce-

rze - rozbojnicy na uczciwego prze”

chodnia: ktoryoy dał się Oglabic,

Homimc tycn jaskrawych wad

liberalizmu jes: jeszcze dzisiaj wielu

przekonanych 1 przekonywu-

czesnych poglądów na jednostkę i jących imnych © konieczności udzie-

społeczeństwo. Obok
gospodarczego

ności politycznej”, rósł iuuywidua-

lizm i wiara w jednostkę jako pe-

wien zamknięty w sobie, :ożny od
innych świat myśli i czynow. „Spo-

łeczeństwo to suma wolnych ato-

mów — jednostek' — oto świato-
pogląd wieku XIX.

Tego rodzaju poglądy stwarzały

podłoże do rozwoju handlu i prze-

mysłu, jako środków bogacenia się,

wymaga, by kazdy Polak miai pracę,| umożliwiały rozwój | kapitalizmu.
m jemu i jego rodzinie|Tworzenie się elit gospodarczych

yt. drogą doboru naturalnego, a więc

Walczymy z żydostwem, pasoży-|wzrost silnych i upadek siabych w
tującem na zdrowem ciele narodu

poiskiego,
literaturę, sztukę, prasę: oraz uza-
leżniającem go gospodarczo, starają-
cem się uczynić z Ojczyzny naszej
Judeo - Polskę, Polska dla Folaków.
Czas już skończyć z beziobociem i
nędzą robotnika, rzemieślatka, chło-
pa i inteligenta polskiego.

Postulaty te niełatwe do zreali-
zowania, wymugają wielkich wysił-|
ków zorganizowanego narodu i wal-
ki z dużym odłamem tych, kiorzy ich
nie rozumieją.

Naród organizujemy:
wystąpiliśmy z wszystkiem tem, co
naród deprawuje, co broni starych
pozycyj i stoi na przeszkodzie w
realizacji idei narodowych.

W) szeregach kroczących wytrwa-
le ku lepszemu jutru, nie może
zabraknąć nas — akademiaow kar-
nych i zorganizowanych.

Niech żyje Wielka Polska!
MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA

Związek Akademicki
Uniwersytetu Poznańskiego. się gmach starych idei, które dopro-

ASKATNADPK,VisIIITL ISOT TO

„Plus catolidu
l zaów kwestja zydowska. Tym

razem wysiępująca już nie jako „ko-

nik endecii, ule jako jeano z na-

czelnych zagadnień .legjcuu... mło-

dozastużonych.Jeszcze przed го-

kiem w takiem wydaniu nie istniała

wcale, tersz konjunktura się zmie-

niła, popularność „państwowcow”|

zmalała, więc szast prast i jest już;
| ale grunt,coś i interesującego i sensacyjnego,

a jednocześnie odbierającego mono-

pol znienawidzonym endekom, któ:

rzy pozbawieni swojej jedynej plat-

iormy... pójdą żydom ciągnąc  plat-

formy. Irick pomyślany dość do-

wcipnie, aie niestety po „legjionowe-

mu“ czyli „szalenczemu”, t. zn., że

z takima planami można zawędro

wać tylko... na trzecią stronę Zary-

kady. Bardzo słabe wyobrażenie

trzebą mieć o stanie umysłowym

„biernych mas akademickich”, żeby

móc przypuszczać, że weżnne szę je

na taką przynętę.

Bo co tu mówić o walce z ży”

żydowskiej. skoro się idzie na pasku

ludzi. którzy są od żydów ściśle u-

zależnieni, albo też całkowicie zży-

dziali. I kcmu tu z kim walczyć. A

może druga rewolucja pałacowa,

może drugi rozłam z wyodrębnie-

niem  „ideowej' grupy antysemi-

ckiej? Przecież po „legjonie mło-
dych“ można się wszystkiego spo-
dziewać; skoro się w swoim piśmie

zamieszcza płatne ogłoszenia księcia
Pszczyńskiego

wieszać wszystkich burżujów. to dla
czego nie można tego samego zrobić
z żydami? Tylko, że żydzi są trochę
sprytniejsi i w dawaniu łapówek
oględniejsi, Wiedząc o tem zresztą
nowonarodzeni „antysemici* w skry
tości ducha śmieją się zapewne z
tych naiwnych, co chcą uwierzyć w
szczerość 1ch haseł,

Przy okazji też można chlusnąć
trochę na „endeków"'. Więc, że na-
rodowcy kwestji żydowskiej nie po-
dejmują ideowo. że widzą w żydach
tylko swoich konkurentów  gospo-
darczych i t. p» zaś dopiero pierwszy
„legjon” zaczyna walczyć szczerze
z żydami jako z elementem niższym

moralnie i etycznie... nawet od mło-

dolegjonistów.
Znane więc przysłowie „plus ca-

toliques que le pape“ ma tu dosko-
nałe zastosowanie. Przez parę tygo-
dni wakacyjnych przekonano się, że
żydzi do nowego ustroju pańsiwa
zorganizowanej.., protekcji jakoś nie
pasują, przed cjami jeszcze
byli oni najbardziej szanowanymi i 

 

czcigodnymi obywatelami Rzeczy-

dami, o jakimś rozwiązaniu kwestii.

i jednocześnie chce|WY

que le pópe”.
pospolitej, Jej „jelitą”, z <tórą się
należaio każdemu liczyć, teraz zaś
to wrogi eiemeat, przed którym trze

ba się „ustawowo' odgrodzic. 1o
nic, że jednocześnie tworzy się po
rozmaitych Kockach i Konskowo
lach żydowskie legiony miodych im.
berka Joselewicza — koajunktura

każe narazie z nimi wspóipracować.
że trzon ideologiczno-in-

telektualny miodych  protekcjoni-
stów jest nastawiony nacjonalistycz-
nie, t. zn. antysemicko. Wszystko
byfoby dobrze, tylko jakoś z ią szcze
roścąt śorzej. Nie wystarczy przeli-
cytowywać się w hasiach na swoich
zebraniach, bo hastami daleko się
nie zajedzie. lrzeba trochę w życiu
inaczej postępować, inaczej zaś
wszystkie pseudoemiatyczne prze-
mówienia można opatrzyć nazwą:
„Szycie zbyt grubemi niónu', mićmi
mającemi zespolić całość rozpada-
jącej 616 organizacji Ale takiemi

! nićmi napewno nic się nie zwiąże,

Wek,

W roku 1954.
WILNO. Zmarł tu nie,aki Józef

X. Ostatni członek Legjonu Mło-
jeee Jak wiadomo, wszyscy jego

koledzy w odpowiednim czasie prze-
szli do obozu prorządowego.

WARSZAWA. Ruch niocarstwo-

Myśl Mocarstwowa rozwija się
pomyślnie, obejmuje 4 środowiska:
wileńskie, warszawskie  krakow-
skie i poznańskie o łączne; sile czte-
rech ludzi.

KTO

polskiej?
jakie są jej zadania na tere-
nie akademickim i ogólnym?
jak pracować społecznie z

pożytkiem dla narodu
— niech przyjdzie do naszego
lokalu ul. Mostowa 1, ce-
dziennie między 18—20 dy-
żurny Kolega udzieli mu

wszeikich informacyj.

1 901 

zarażającem go przez panująca aż do

do walki|

MILK

chce się dowiedzieć, jaki jest.
program Młodzieży Wszech-|

 

walce konkurencyjnej — to zasada
Wielkiej Wojny.

| W takim stanie rzeczy trudno upa-

trywać jakichkolwiek zasad etyki

lub celowości z punktu widzenia
społeczeństwa. W działalności gospo
darczej realizował się jedynie zysk
jednostki, społeczeństwo nie uzy-
skiwało nic. Pozatem brak ustawo-
dawstwa socjalnego, ochr-ny pracy
a wreszcie silne zmaterjalizowanie

j świata sprawiało, iż stosunki w
| dzeidzinie pracy i wytwarzania stały
się wprost nieznośne, Określenie
współzawodnictwa jalko dążenia in-
dywiduum do osiągania swych ce-
lów, nie oglądając się na siraty czy
korzyści innych, powstaie z tego
dążenia, uwarunkowanego jedynie
niemożnością przekraczania granic
prawa — określenie to byłu jedynie
tylko umownem;, ale nierealnem.
Jednostka wycnowana w masońskim
materjalizmie nie uznawała innych
kryteriów etycznych pozą specy-
ficznem pojęciem „przyzwoitości, a
prawo nigdy nie było zbyt silnym
hamulcem dla ludzi nieskrępowa-  losalne nadużycia i wyzysk. Gospo- Zapisy na kurs kandydacki Młodzie-
lży Wszechpolskiej przyjmuje dyżur-
ny członek Zarządu codziennie od
'18-ej do 20-ej w lokalu przy ulicy
! Mostowej 1.

GWÓGOGÓWEOGGG

JESTEM APOLITYCZNY.
„Jestem apolityczny. Nie należę

do żadnego ugrupowania partyjnego.
Uważam, że partyjnictwo jest szko-
dliwe. Popierara rząd. mogę go wśgłę-
bi duszy krytykować, ale go słu-
cham: bo $dyby nie było rządu —
popadlibysmy w anarchję. Pracuję
jak umiem i w ten sposób jako przed
stawiciel pewnego zawodu jestem

|iednostką pożyteczną dla Narodu i
Fanstwa“.

Oto poglądy polityczno-państwo-
we oportunisty.

Bardzo to wygodne, żyć w prze-
konaniu, że apolityczność jest naj-

| lepszą postawą obywatela. Nie ma
się żadnych obowiązków. żadnych
zmartwień natury publicznej. Jed-

nem słowem, święty sposój i żad-
nych zawracań głowy,

Ludzie wygodni i ideowcy włas-
nej kieszeni właśnie są apolityczni.
Niosą wysoko sztandar biernościi
braku zainteresowania, przekony-
wując innych o zaletach społecz-

nych aspołecznego światopoglądu
gotowi po usłyszeniu pierwszego
hałasu schować się w mysią dziurę.
Takie stanowisko jest mocno nie-

właściwe i... niebezpieczne. Niewła-
ściwe: bo polityka to udział w, pracy
nad  urzeczywistnieniem iak czy
inaczej rozumianych zadań społe-

nostki jest udział w życiu narodo-
wem, bo naród jest całością,
jednostwa — część musi „iużyć.

i historja. W' Rosji bolszewickiej pod-

rozstrzeliwali czerwonych i bezpar-
| tyjnych, a czerwoni — białych i bez-
partyjnych, tak że apolityczni i bez-

A więc konsekwencje.
Chcesz być sobkiem i ziym sy-

nem swego narodu — bądź apoli-

ahz być bitym przez wszyst-
kich od prawego do lewego skrzy-
Фа — wstąp pod sztandar apoli-
tyczności.

Este,

 

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną. 
czas walk rewolucyjnych — biali.

partyjni zawsze najwięcej ucierpieli.:

nych wewnętrznie. Stąd piynęly ko-|,

„strony barykady

liberalizmu| „enią jednostce swobody w dziedzi-

kwitły pojęcia „wol-| nie gospodarstwa.
'10 wszystko nie da się pogodzić

z konsekwentnie przeprowadzonym

sposobem myśienia narodowego.

Naród jest pewną całością, rozu-

mianą tak zarówno w sierze ma-

terjalnej, jak i duchowej. Conajmniej

dziwnem by było odmawianie mu

osobowości gospodarczej. Jednostka

nie jest samoistnym atomem, jest

cząstką  całścz narodowej cząstką

związaną 1 zależną od innych, wolną

jedynie w pewnej autonomicznej

strefie działan wyłącznie osobistych.
Stąd wynika podstawowe zało-

żenie ekonomji nacjonalisiycznej. —

istnieje hierarchiczna zależność jed-
nostki gospodarczej od Naiodu zor-

ganizowanego w Państwie. Cele

jednostkowe muszą być podporząd-

kowane ceiom społeczno - państwo-

wym,
Nie należy tego rozumieć jako

bezwzględne  utrącenie inicjatywy
prywatnej. Nie. Założenie powyższe
prowadzi w innym kierunku — w
kierunku ograniczenia działalności

prywatnej tam, gdzie oną jest szko-
dliwą iub nieuczciwą względem na-
rodu jako całości.

Dalej idąc, dochodzimy do prze-
konania, że musi istnieć odpowiedni
system wychowawczy i oiganizacyj-
ny, umożliwiający realizację naszego

postulatu.
Nie wysuwając dałszyca /wnio-

sków, naieży stwierdzić, że nacjo-
nalizm jest wrogiem liberalizmu go-
spodarczego. Oczywiście dzieje się
to wtedy, gdy idea narodowa służy
naprawdę narodowi, a nie jedynie
warstwom posiudającym, jak to było
w końcu w, XIX-go.

Ren.

Z „frontu' Legjonu
Młodych.

W. ostatnim (2) numerze .„Irzeciej
znajdujemy zdanie

krystalizujące program Leśgjonu Mio

dych: й

„Gdy (małe dzieci) dorosną, a
my zajmiemy odpowiedzialne stano-
wiska w administracji, to miejmy

nadzieję, że wszyscy będą zadowo-

ieni”.
Niema co mówić! Szczerość mło-

dych legjonistów jest zdunnewająca.

'Lytko aiaczego chodzi o miejsca w
aamunistracji: Przecież i „mocar”

stwowcy' tez być może chcieliby

wiaśnie tam pracować.
Niech żyje „państwowy legjon

urzędników. Przez „barynady” do
posady.
 

Ai Capone w Wilnie?
W pierwszym numerze „Baryka-

dy' ogioszono konkurs p, i. „Poszu”
kuje się piezesa Koła rrawników.
Ogłoszenie to zostało spowodowane
zaginięciem kot. Piechowicza, który
opuścił swój posterunek i wyjechał
w niewiadomym kierunku. P. Pie-
chowicz był wybrany przez sanację.

Może go porwali gargsterzy w
celu wymuszenia okupu na kol, Kra
sowskim, który mu ojcował w Kole
Prawników!

——— a

Kandydaci sanacji :
usprawniają pracę Bratriaka.

Członkowie Zarządu Bi. P. wy” 
czeństwa. Obowiązkiem każdej jed-'

której!

Niebezpieczne — wskazuje na to;

 
  

brani z sanacyjnej listy „Kol Nau-
kowych” nie mają szczęścia.
Jak się dowiadujemy oi początku

kadencji ustąpiio ich 6-ciu z Zarzą-
du, w iemi „wielki wódz” gwiazda
sanacji kol. Wolski. Ten musiał
prosić o dymisję, gdyż Zarząd obu”
rzony przedługą jego absencją na
posiedzeniach . nieróbstwem zapro”
ponował mu opuszczenie stanowiska
wiceprezesa.

Wkrótce
szerzej.

dAA AA

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie

_ a age |okólniki. plakaty, lety, wizytow*
ceny konkurencyjne.

p

te rzeczy omówimy
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Misty: a Wista od Pogoni czy cio-

 

Przed tygodniem został już za-
kończony tegoroczny sezon między-
narodowych spotkan pilkarskich.
Wszystkie spotkania, z wyjątkiem

meczu z Łotwą, zakończyly się nie-
powodzeniami sportu polskiego.

Wygrany mecz z Łotwą, chociaż
cieszy nas, nie posiada wielkiej war-
tości sportowej, bo sport w Łotwie
nie stoi na wysokim poziemie. Re-
prezentacja Łotwy pokonana nawei
była przez A-klasowych piłkarzy
wileńskich.

Warto więc poważnie zaslanowić
się nad przyczynami upadku pilki“
nożnej w: Polsce. |

Zadajemy więc pytanie,
pw. :

dlaczego przegrywamy

i postaramy się objektyw:'ie odpo-
wiedzieć. Przyczyn jest sporo.

Na pierwszym miejscu postawić
trzeba skutki działania zabójczego
systemu polityki sportu  ałodzieży
szkolnej. Brak elementu inteligent-
nego daje się odczuwać w sporcie
coraz dotkliwiej a przecizż w spor
tach zespołowych, jakim jest piłka
nożna, mało jesi umieć celnie strze-
lać do bramki przeciwnika, ale trze-
ba — jak mówią sporiowcy —
„kombinować”. Udowodziioną jest
rzeczą, że w sporcie unieligencja
zawodnika daje mu ogromną prze-
wagę nad człowiekiem muiej wyro-
bionym życiowo.

Nie chcę bymajmniej w artykule
tym dyskredytować dzisiejszych re-
prezeniantów piłkarstwa polskiego,
„ecz pragnę jedynie zaznaczyć że ci
sami piłkarze graliby o wiele lepiej.
gdyby mieli nieco szersze horyzonty
zainteresowań.

Nie można przecież ceiu życia
zamykać w piłce nożnej. Siyszaiem
wypowiadane z ust znanych graczy
polskich zdania, że |epie; jest grać
w piłkę, niż uczyć się w >zkole.

Wygłaszający taką „herezję“
motywuje je tem, że dobry piłkarz
ma przynatmniej posadę, a dobry u-
czeń po skończeniu szkoły ;est bez-
robotnym. Nie prowadziłem na ten  iemat dyskusji bo lękałem się, że
zostanę pokonany.

Smutna rzeczywistość ma czę-
ściowo swoją rację. Wkraczające
zawodostwo wprowadza swoje spe-
cjalne prawa, któremi się kierują
miecenasi tych czy innych klubów, a
gracze biorą to za dobrą monetę,
stawiając swoje wymagania.

Ręczę, ze gdyby w sporcie pol-
skim było więcej inteligentnych za-
wodników, to niewątpliwie zawodo-
stwo przestałoby się szerzyć.

Wniosek z tego jest taki, że wal-
kę z zawodostwem w sporcie ma
prowadzić czynnik inteligencji.

Powiedzieliśmy. że mamy wal-
czyć z zawodostwem ale nie stwier
dziliśmy czy

!
i

; оача
zawodostwo jest ziem,

szerzącem się jak choroba zakaźna,
czy też maium necessarium,

Zawodostwo wynikło z formy
życia, które każe realnie zapatry-
wać się ną świat, Zawodostwo w
Polsce zro,dziio się niepostizeżenie,

a można śmiafo powiedzieć, że po-
czątek temu dała własnie piłka
nożna.

Dziś pracować i grać w piłkę
nożną jest trudno. Wieźmy dlą przy-
kładu liczne wyjazdy. Przecież by-
wa czasami. że się jeździ z miasta
do miasta, z boiska na b>isko,

Graczom trzebą dać jakis ekwi-
walent za to. Potrzebują oni żyć
przeciez z czegoś. Zawodostwo jest
więc złem koniecznem, trudnem do
usunięcia, ale jeżeli zawodostwo w
Polsec pozostanie w takie; formie,
w jakiej jest obecnie, to jeszcze
można będzie wytrzymać. Chodzi
tylko o to, by nie przybraio charak-
teru mosowego. bo wówczas trzeba
będzie mówić już nie o skrytem za-
wodostwie: ale o zawodosiwie jaw-
nem, co groziłoby przesileniem w
piłce nożenej

Oczywiście, że  „zawodostwo
wśród amatorów" wpływa ujemie na
poziom piikarstwa, bo gracz prze-
staje być artystą, a staje się akto-
rem w znaczeniu rzemieślnika spor-
towego.

Przejdźmy jednak do rzeczy bar-
dziej konkretnych. Nasuwa się tutaj
na mysi kwestja trenera.

Piłkarstwo polskie nie posiada
dobrego trenera, który stale miałby
pod swoją opieką najlepszych gra-,
czy. Drużyny Ligowe uczą się grać
jedna od drugiej. Ruch uczy się od

ciażby nawet od Cracovii, z którą
stale rywalizuje, a co gorsza, że tre-
ningi prowadzone przez naszych gra
czy są przestarzałe. Ku swemu wiel-
kiemu zdziwieniu dowiedziałem: się;
że Ruch, mający w tym roku zdoby-
ty już tytuł mistrza Polski, trenuje

w jedną bramkę,

об tak sobie dia przyjemności, by
rozruszać się trochę przed następ-
nem spotkaniem. Gracze nie znają
masażów, obca im jest gimnastyka i
biegi.

Oczywiście, wobec iakiego stanu  

rzeczy nie może być mowy o postę-
pie piłkarstwa polskiego.

Dziś stać nas tylko na zwycię-
stwo z Łotwą,
W innych państwach posięp piłki

nożnej kroczy szybko, a u nas
wiecznie żyjemy tylko nadzieją zdo-
bycia jakiejś bliżej nieokreślonej
sławy sportowej. Nasza ieprezen-
tacja opiera się na tych, którzy po-
winni byłi dawno skończyć swoją
karjerę sportową, dając miejsce mło
dym siłom. Ci wszyscy

starzy $racze

powinni otrzymać od PZPN pamiąt-
kowe odznaki i pójść nareszcie na
emeryturę, Weźmy chociażby takie

 

| RZIENNIK MILEASKI .

nazwiska jak: Bułanow  Karasiak,
| Domański, Martyna, Nawrot, Keller
li inni.

Nawrot uchodzi wciąż za najlep-
szego napastnika, a $ra egoistycz-
nie, wprowadzając zamieszanie w
drużynie, ale gra z meczu na mecz,
wówczas gdy rywal jego iniody Pe-
terek jest o klasę lepszy od niego
szybszy, celnieiszy, posiadający wię-
cej inicjatywy itd.

Bułanow też dawno się skończył.
a przypuszczać trzeba, że mecz z
Rumunją był ostatnim jego wystę-
pem.

Przegląd oldbojów wypada in-
teresująco z tego punktu widzenia,
że każdy z tych graczy 1może być

 

Dlaczego Polska przegrywa w piłce
niemal ojcem swego najblizszego na-

, stępcy.

 

Opinja publiczna domaga się od
władz piłkarskich, bv zespół repre-
zentacji Polski został giuntownie
odmłodzony. Niech śrają

młodzi piłkarze,

którzy zastąpią niewątplwne z po-
wodzeniem starych emerytow.

Kapitan P, Z. P. N. p. Kałuża
smuci się bardzo bilansem tegorocz-
nych meczów międzynarodowych a
smuci się on chyba dlatego, że w
dalszym ciągu popełniane były sta-
re błędy.

Czyż nie można było np. z Ru-
munją grac w :'nnym term'"ie, niż z

 

Łotwą. dając przeciwko niej rzeczy-
wiście dobrą reprezentację z Woda-
rzem, Peterkiem i Haliszką na cze-
ie, którzy w tym dniu walczyli nie-
potrzebnie w Rydze.  Mielibyśmy
przynajmniej wygrane dwa mecze.

A teraz słów kilka o narybku.
| Wiadomo, że narybkiem «kstra kla-
sy piłkarstwa polskiego mą być ben-
jaminek Ligi, który wchodząc do
arystokracji  piłkarstwa  wniósłby
pewnego rodzaju ożywien'e. Tym
czasem jednak P. Z. P. N, nie przy-
wiązuje żadnego prawie znaczenia
do drużyn walczących o wejście do
Ligi Przykładem tego jest smutny
fakt że w tym roku ostatnie mecze
o wejście do Ligi odbywać się będą
w grudniu, wówczas śdy w Wilnie

|jeździć się będzie

| na nartach.

Brak należytej opieki władz central-
nych nad zdobywaniem młodych sił

| mści się w sposób katastrofalny
nad ogólnym postępem piłkarstwa
polskiego.

Grają starzy gracze, bo miodych
niema. a niema ich dlatego, że nie

" chce się panom z P. Z P. N, poszu-
|kać, a gdy się czasami znajdzie ja-
(kaś młoda siła, to odrazu zostanie
zarażona stosunkami  sportowemi,
które nie budzą uznaina iecz ubo-
lewanie.

Tak oto przedstawia się obraz
piłki nożnej w Polsce.

Jarwan.

 

wmistrzostwa bokserskie wWiina.
Wizorayszy mecz boxserski 0

drużynowe mistrzostwo bokserskie
Wilną stai na bardzo niskim po-
ziomie.

O godzinie 7 wyznaczonej na
rozpoczęcie meczu, wydawało się,
że wogóle zawody nie dojdą do

skutku. Zawodnicy Ogniska — nie gać p. dr. Gołyńskiego, ktory prze”|
Do: słuchał serca bokserów, a ci wyszlij Po chwili jest już światło Na ringuzostali zbadani przez lekarza.

ktor Gołynski twierdzi że nie po-. nareszcie ną ring.
zwoli rm wyjść na ring i wugóle nie
weźmie odpowiedzialności za ewen-
tualne wypadki aieszczęśliwe. Po
długich prośbach udaje się przebła-

Przegraliśmy mecz o wejście do Ligi.
W] Poznaniu odbył się wczoraj

póifinałowy mecz o wejście do Ligi
między W. K. S, Śmigły, a Legją
poznańską.
Mecz zakończył się nie lsyt słusz-

nem zwycięstwem Legji, która wy-
grała 3:2 (1:1). Przez cały czas me-
czu lepsi byli Wilnianie.

Bramki dla W. K.S.
Pawłowski i Skowroński,

O meczu zadecydował karny.
Legja wygrała więc dzięki swojej
publiczności i sędziemu, «ióry po-
dobnie skrzywdził wilnian.

Rewanż odbędzie się w najbliższą
niedzieię w Wilnie,

strzelili:

RUCH ZDOBYŁ MISTRZOSTWO LIGI.
Wczorajsze mecze piłkarskie o

mistrzostwo Ligi wyraśniły caikowi
cie sytuację co do Ruchu, który
zdobył już defrnitywnie mistrzostwo
Polski. mając do rozegraasią tylko
3 mecze,

Ruch zdobył rekordową ilość
punktów, bo aż 33, wówczas gdy
Cracovia, stojąc na drugie:n: miejscu
w tabeli ma o 10 punktów mniej.

Przypomnieć warto, ie Ruch
miał takie zwycięstwa, jakich nie |
miała nigay żadna drużyna ligowa,
(idąca zwycięskim pochodeni z me-
czu na mecz,

Tajemnicą tych zwycięstw jesli
dobre zgranie drużyny. w ktorej
atak nie gra egoistycznie.

Wiczoraj Ruch grał z Ciacovią, ze
swoim najpoważniejszym przeciwni:
kiem. Slązacy wygrali mecz 3:1 (1:1).
Mecz zgromadził w Hajdukach 12
tysięcy widzów.

Drugą rewelacją sporiuwą jest
niespodziewane zwycięstwo Wiarsza-
wianki nad Garbarnią, k'ėra prze-

grała w wysokim stosuanu, Do
przerwy Warszawianka prowadziła
2:1, a po zmianie stron podwyższyła
wynik do 3:1. Zwycięstwem tem
Warszawianką podreperowała nieco
swoje stanowisko na szarym końcu
tabeli ligowej.

Zdaje się że los padnie na Pod-
gorze, które będzie musiało spaść
z Ligi, czynią. miejsce iuistrzowi
A-klasy piikarstwa polskiego.

We Lwow'e Pogoń pokonała
wczoraj Polonję 2:1 (1:1). Bramki
dla Pogoni strzelił Niechcioł.
W Krakowie Wisła pokonała

Legię 3:2 (2:1). Wisla grałą na czele
z Balcerem, który strzelił pierwsze-
go goala.

Sytuacja w Lidze przedstawia się
obecnie następująco: Ruch kroczy
przed Cracovią. Wisią, Gazbarnią i
Pogonią. Ciekawe, że trzy ostatnie
z wymienionych drużyn mają po 22
pkt. a Cracovia 23. Zmiany są więc
jeszcze możliwe z wyjątkiem Ru-
chu, który wczoraj został mistrzem. 

«$ucha» zaprawa narciarska w A.Z.S-ie.
Na czem palega „,sucha”* zapra-

wa narciarska?
Zaprawa ta składa się zasadniczo

z dwóch części:
I. Z gimnastyki narciarskiej w

sali gimnastycznej,  kształtującej
mami postawę, wiązadła i slawy oraz
doskonalącej ruch, potrzebny do
sprawnego opanowania stylu nar-
ciarskiego. :

IL. Z długich marszów w terenie,
wyrabiających mam wytrzymałość
potrzebną nietylko zawodnikom,
lecz także turystom ze względu na
przygotowanie serca i płuc do wy-

T. Kleber (Wii. T.

siłku. Zamiast marszu w terenie,
„wrazie niepogody lub braku czasu
uprawia się $ry ruchowe, np. koszy-
kówikę lub siatkówkę.

Sekcja Narciarska Akademickie-
go Związku Sportowego prowadzi
zaprawę narciarską we środy,
czwartki i soboty od 19 do 20-ej.
JWe czwartki wyłącznie dla pań. Za-
pisy do Sekcji Narciarskiej i na za-
prawę przyjmuje kol, Ćzapliński
Edward przed zaprawą w iokalu A.
Z. S-u Św. Jana 10 (wejście pod ar-
kadami w dziedzińcu Piot:a Skargi).

C. i M.) zwyciężył
na motocykiu.

Zorganizowane na zakończenie
sezonu sportowego w Wilnie wielkie
wyścigi motocyklowe na Fióromon-|
cie udaiy się pod każdym wzglę-
dem, a zawodnikom naszym sprzy-
jało szczęście, bo nie było aiu jedne-
g0 wypadku.

Tor, na którym odbywaiy się wy:
ścigi, jakkolwiek został starannie
przygotowany przez organizatorów,
jednak pozostawiał wiele do życze-
nia. Tor jest opłakany, Tutaj apelo-
wać trzeba do władz państwowo-
sportowych, by w miaię swych
możliwości i szczerych chęci przy-
szli motocyklistom z pomocą, W
przeciwnym razie motocykliści nasi
narażać będą swoje życie, Rzeczy-
wiście mozna wyścigi na Pióromon-
cie przy dzisiejszym stanie toru
przypłacić życiem.

Jest jednak nadzieja, ze w przy-
szłym sezonie tor będzie całkowicie
wykończony, a wówiczas sport mo-
tocyklowy w: Wilnie stanie się jedną
z najbardziej atrakcyjnych gałęzi

Wyścigi motocyklowe mają to w
sobie, że są widowiskowe, a więc i
popłatne.
Trzeba więc wszelkiemi srodkami

dążyć do dopomożenia wileńskim
motocyklistom, zwłaszcza że 'sport
motocyklowy zmieniać zaczyna swój
charakter. Imprezy motocyklowe na
szosach nie cieszą się boweim powo
dzeniem.

Wczoraj do wyścigów zgiosiło się
ogółem 25 zawodników. Fo defila-
dzie przystąpiono do pierwszej kon-
kurencji gimkhany. która wypadła

interesująco, ale gwoździem progra-
mu byty wyścigi.

| (M pierwszym przedbiegu mały
, wypadek miał Znajdziełowski, który
' przewrócił się na torze, ale nic mu
! się złego nie stało.

Przedbiegi były zapowiedzią
emocjonującego finałw do którego
zakwalifikowali się Kleber i Pale-
wicz.

IWyscig, który odbywał się na 10
okrążeniach toru, zakończył się po
nadzwyczaj ostrej walce nieznacz-
nem zwycięstwem Klebera Tadeu-
sza z Wil. T, C. i M,, który jechał na
B. S. A. Kleber jechał brawurowo,
mając doskonale opanowaną techni-
kę. Palewicz mało mu ustępował, o
czem mówi chociażby uzyskany
czas. Kleber miai 4 min. 28,5, a Pa-
lewicz 4.295. A

Do dwuch tych czołowych za-
wodników dodać jeszcze trzeba Ka-
linowskiego, który zajął trzecie
miejsce.

Kalinowski przegrał 4 powodu
' braku odpowiedniej maszyny,

Na czwartem miejscu znalazł się
Bas, a na piątem Rabinowicz,

W. gimkhamie  wyrożnił się:
Włodzimierz Kurec, Kleber, Urniaż,
Maksimowicz, Bas,Kalinowski i inni.

Interesująco wypadł również
turniej rowerowy: w którym zwycię-
żyf Zygmunt Andrukowicz.

Zawody organizowane przez
К. $. Strzelec wypadły dobrze.
Głównym organizatorem zawodów
był por. J. Gostkiewicz.

 

  Rozdanie negród nastąpi 3 listo-
pada,

Zespół Ogniska jest zdekompie
towany.

Mówią, że odbywać się będą sa-
me walkowery i walki towarzyskie.

Na sałi tymczasem gasną lampy.

są pięściarze. Przemawia organiza-
tor zawodów p. W. Preiss, który
wręczą ki: rowaikowi drużyny Ogni
ska p. Mirynowskiemu wiązankę
kwiatów. Drużyny wznoszą okrzyki

 

O BOKSERACH WILEŃSKICH.
Zdaje się, że nigdy nic mieliśmy

w boksie wileńskim tak beznadziej-
nie marnej sytuacji, jak obecnie,

Boks wileński, który dopiero
wczoraj rozpoczął swój sezon spor-
towy: stoi na progu katasirofy, któ-
ra lada moment może nastąpić.

Katastrofa zagraża oczywiście ze
strony finansowej. Obecnie kasa
Wil, Okr. Zw. Bokserskiego świeci
nietylko pustką, ale co gorsze na
rachunku jest dług, któregu niema
czem uregulować.

Wiemy bowiem doskonależe bez
pieniędzy nie da się zorganizować
w Wiiline ani jednej 1mprezy sporto-
wej, zwłaszcza, że na imprezy o pro-
blematycznych  stawkacn  sporto-
wych publiczność nie przychodzi.
Oczywiście w danej chwili, mówiąc

przykre nieporozumienie. Та hoj-
ność P. Z. B. nie znajduje usprawie-
dliwienia, zwłaszcza. że hojność ma
być płacona z kieszeni Wuna.

Jeżeli chodzi o P. Z. B., to ten
nie przychodzi wilnianom z absoiut-

,nie żadną pomocą i radą. Stosunek
'polega tak jak i w innych gałęziach
sportu, na pobieraniu składek człon-
kowskich i na zatwierdzaniu zawo-
'dów sportowych.

Wiilno w działalności P. Z. B. le-
ży po za kręgiem pracy, ooejmującej
zdawałoby się całą bez wyjątku
Poiskę.

Tegoroczny sezon nie zapowiada
się więc różowo. Mieć będziemy
może jakieś dwa, trzy spotkania
ciekawsze i na tem koniec.

W listopadzie przyjedzie zapew-

sę publiczności, о,na ulyśli Pu*| ne do Wilna Makabi z Warszawy,
bliczność płacącą za wejście. Wilnanie pojadą do Grodna (?!). mo-

Impreży lokalne nie są propa-|że z Warszawy przyjedzie jeszcze
gandowe, ani też dochodowe, ale|:akaś drużyna, a potem odbędą się
nie o dochód nawet tutaj ciiodzi, bo
organizatorzy pragną. by wyjść tyl-
ko na swojem.

Organizatorzy boksu
skiego, mają w pamięci
licznych imprez

wileńskie-

przeprowadzać pertraktacje z inne-
mi ośrodkami.

Z pomocą nam chciai przyjść
Polski Związek Bokserski z siedzi-
bą swoją w Poznaniu, wyznaczając
do Wilna na 8 grudnia me:ż z War-
szawą. Warunki tego meczu kon-
traktowanego pośrednio p:zez P. Z.
B. wypadły o 200 zł. drozej, niż to
wypływałoby z oferyt złożonej przez
Warszawę bęzpośrednio Wil, Okr.
Zw. Bokserskiemiu.  Wynikło więc

deficyty|
organizowanych w,

poprzedinch laiach, lękają się teraz;

mistrzostwa indywidualne i ną tem
zakończy 6ię sezon.

Nie chodzi w danym wypadku o
jakieś wielkie aspiracje sportowe, a
tylko o program pracy ktory powi-
nien być tak zakreślony, by został
w 90 procentach wykonany, bo tyl-
ko wówczas będziemy mieli moralne
zadowolenie, ze własnemi siłami
przezwyciężamy pietrzące się prze-
szkody.

Wspomnieć tutaj
powodzeniu wyjazdu do Łotwy i
Estonji. Warunki proponowane
przez naszych sąsiadów były dogod-
ne, nawet bardzo dogodne: ale za-
brakło kilkuset złotych na „bez-

j płatne" paszporty i pięściarze nasi
musieli pozostać w domu.

trzeba o nie- 
PILNIK ZREMISOWAŁ z PISARSKIM.

Jeden z najpopularniejszych bo-
kserów wileńskich, Pilnik, walczył
wczoraj z Pisarskim, z którym zre-
misował. Jest to dla Pilnik; sukces:
bo Pisarski jest znanym bokserem

Polski.
Mecz o drużynowe misirzostwo

Warszawy między Makabią a Skodą
zakończył się zwycięstwem Makabi
927,

 

ZYGZAKI.
— Polski Związek Piłki Nożnej

zapominając, że w tym sezonie nie
odbył się w Wilnie „dzień P, Z. P.
N.'* przysłał do Wilna list z prośbą
o nadesłanie rachunków z zawodów
i pieniędzy. Jest to humoreskas jak
widać P. 7. Р. N., ale nam się śmiać
nie chce, bo dowodzi to chaosu, któ-
ry panuje w łonie Zarządu P.Z.P.N.

— Akademicy Łotwy chcą roze-
grać w Rydze mecz piłki koszyko-
wej z reprezentacją (Wilna, Łotysi
projektują rozegrać zawody w li-
stopadzie.

— А. 7. 5. wileński zorganizował
družynę pilki nożnej która grać bę-
dzie jako reprezentacja Un:wersyte-
tu Stefana Batorego z Z. A. K. S.
przed rewanżowym meczem W, K.
S. Śmigły — Legja Poznań.

— Edward Ałaszewsk: Il, znany
gracz Polonii Warszawskiej, obej-
muje w Wilnie treningi suchej za-
prawy gimnastycznej w Sokole wi-
leńskim. Pierwszy trening odbędzie
się we środę 24 bm. o godz. 18 w
Sokole — Wileńska 10.

— Mialkabi Warszawska 3 listo-
pada wyjeżdża do Łotwy na dwa
mecze bokserskie z reprezentacją
Rygi. Wileński Okręgowy Związek
Bokserski czyni starania, by pięścia
rze Makabi w drodze powrotnej o:
koło 10 listopada rozegać mogli
mecz w Walnie.
— Skocznia na Antokaiu zosta-

nie już niebawem wykończona.
Skocznia robi L. przyzwoity wygląd.
Będzie to największa skocznia nar-
ciarska na kresach, Otwarcie ekocz-

ni nastąpi 12 lutego wielkiemi za-
wodami o mistrzostwo Wilna.

— Polski Związek Hokeja na ło-
dze przysłał do Wilna drigi juž list
z prośbą o natychmiastowe przysła-
nie listy 10 (dziesięciu) najiepszych
graczy Wiina. Pod uwagę przez ka-
pitana sportowego prof. Wiro-Kirę
week zostali gracze Ogniska i
AZS:

— Polski Związek narciarski
przystąpił już do opracowania ka-
lendarzyka narciarskiego. który
wydany zostanie w ilości 5 tysięcy
egzemplarzy.

| ŻYWA GAZETKA SPORTOWA
| w A. Z, S-ie.

W sobotę dnia 27 bm. o godz. 20,15
odbędziz się Żywa Gazetka Sportowa pt.
„Jesienne nastroje w sporcie”. Żywa ga-

zetka ciesząca się w tym roku ogromnem

powodzeniem zgromadzi zapewve  wszyst-

kich sportowców i kibiców sportowych

Wilna.

REPREZENTACJA PIŁKI NOŻNEJ
STUDENTÓW U. S. B.

We środę o godzinie 14 na boisku

przy ul Werkowskiej odbędzie się trening
piłki nożnej celem ostatecznego ustalenia

reprezentacji pilkerskiej U. S. B. przed

meczem z Ž. A. K. S-em. Dzięki poparciu
W. K. S-u „Śmigły* interesujące to spot-
kanie odbędzie się jako przedmecz w dniu

najbliższego spotkania W. K. S.„ šmigly“ о
wejście do Ligi, |

LE 
— * & a. AŻ

powitania iotograija i koniec cere-
monji olicjalnei

Na ringu zostaje sędzia p. Nowic-
ki i dwuch bokserów wagi muszej.

Stary nasz znajomy Baż:nski wał-
czy z mało znanym Nowicxim. Obaj
są z Ogniska. Bagiński sianął do
waiki bez treningu. Walczył słabo.
W. trzeciej rundzie był już wyczer”
pany, co zaś dc Nowackiego, to nic
powiedzieć nie możemy: bo jest on
jeszcze bardzo surowym materja-
łem. Wałkę wygrał oczywiście Ba-
giński. Było to spotkanie towa-
szyskie,

W) wadze kogucie; Krasnopiorow
również w walce towarzyskiej spot“
kał się z Maiinowskim. Było to
spotkanie dwuch bokserów Ogniska.
Krasnopiorow swoją dzielną postawą
robił bardzo dolbre wrażenie, a w
dwuch pierwszych rundach pięknie

atakował. Widać jednak było w
trzeciej rundzie że brak mu trenin-

gu. Wygrał Krasnopiorow. :
W. wadze piórkowej Łukmin z

W. K. S. rozczarował nas nieco, bo
nie powinien był przegrać z młodym
bokserem Ogniska Kellerem. Łuk-
min walczył swoim starym stylem,
a Keller walił chaotycznie ale tra-
fiai czasami i dlatego wiaśnie, że
atakował, wygrał. Keller był przez
cały czas w akcji, wówczas gdy
Łukmin ucieka: czasami od przeciw-
nika. Zwyciężył zasłużenie Keller.

Do tej chwili Ognisko prowadzi
6:0, mając jedną wygraną walkę i 4
puskty zdobyte walkowerami w wa-
dze musze: i koguciej, ;

Walkowerem zdobywa pierwsze
dwa punkty również i W. K, S. Tal
ko nie może doczekać się przeciwni-
ka. Schodzi więc z ringu jako mo*
ralny zwycięzca.

Walka w wadze półciążkiej mię-
dzy Czyżem a Matiukowem była o
całe niebo ciekawszą od poprzedniej.
Matiukow wykazał mało inicjatywy.
Przed kilku laty ciosy jego były nie-
cylko celniejsze ale i silniejsze.
Czyż zaś zaprezentował się nieźle.
Może niepotrzebnie udawał, że Ma-
tiukow jakoby fauluje Robiło to
przykre wrażenie, gdyż ciosy Matiu-
kowa ześlizgiwały się. Walka ta
była dość ciekawa. Sędziowie jedno-
głośnie przyznali zwycięstwo Matiu
kowowi. Część publicznosci prote-
stowała.

Na ringu ukazał się wczoraj tawo*
ryt licznych meczów bokserskich w
Wilnie. Jerzy Wojtkiewicz, który
służy obecnie w wojsku. Wojtkie-
wicz udowodnii, że jest jeszcze do*
brym bokserem i jeżeli zechce, to
może pięknie walczyć. Wczorajszy
jego pojedynek z silnym 1 wyższym
od niego Polikszą był trudny do wy-
$rania, ale Wojtkiewicz bez większe”
go wysiłku przechyłlił szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. Wojtkiewicz
waiczył przytominie. Miał dobrze
opanowaną technikę  debrze krył
się i pięknie atakował Poiiksza nie
potralii wyzyskać swych możliwości
fizycznych i siły, jaką dysponuje.
Nic też dziwnego, że walsa zakoń-
czyła się zdecydowanem  zwycię-
stwem byłego mistrza Wiina, Wojt-
kiewicza. który dla W. К. 5. zdobył

rękawiczkami.

W wadze półciężkiej i ciężkiej
woskowi zagarnęli 4 punkty beż
walki, gdyż Ognisko nie zgłosiło za-
wodników.

Mecz zakończył się więc wyni-
kiem remisowym 8:8. Podobno zgło-
szono szereg protestów, mających
zaważyć na zweryfikowaniu zawo”
dów, które powinny być powtórzo-
ne. gdyż wynik jest remisowy.

Zanim w tej sprawie wypowie się
wydziai sportowy W. O, Z. B, my
tymczasem zwróćmy uwagę ną stro*
nę organizacyjną zawodów.

Mecz rozpoczęto znów z przysło-
wiową „bokserską“ punkiualnością.
Ci zaś, którzy mieli bilety siedzące,
musieli stać, a ci którzy musieliby
stać, siedzieli w pierwszych rzę*
dach.

Dla prasy nie zarezerwowana
krzeseł. Nie można było nawet na
kolanie notować wyników.

Zawody prowadził wczoraj w
ringu p. Nowicki. Punkty obliczali
pp. Hoiownia 1 Stencel. Publiczno-
ści około 300 widzów. 
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dwa punkty nie walkoweiami, lecz |

 

  
  

 



 

- święta. Wczoraj policja: sporządziła
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: szyć na
Pau. budynki
instytu. tub  spo-;
iecznych, | wy Przemy“-
słowo - Hamu ze domy fun-
duszu |kwaterm. 0 przy ul
Wileńskiej, archiwum państwowe.
Prywatne nowe nieruchomości są
nieliczne i niezbyt wiellkich rozmia-
rów.

Budują się natomiast dość ener-
gicznie przedmieścia, wśród nich zaś
na pierwszem miejscu stoi Zwierzy-
miec. Dzielnica ta rozwija się bardzo
intensywnie i ma szan:e zostania
zednolitą o małem zwarciu budyn-
ków dzielnicą napół willową. Trze-
ba tylko, by Zarząd miasta gorliwiej
tą dzielnicą się zajął. przeprowadził
kanalizację i wodociągi, oraz wybru
kował resztę ulic, obecnie pokry-
tych kurzem lub błotem,

Budowle na innych przedmie-
ściach jak Antokol, Pohulanka, Šni-
piszki mają inny charakier, niż na
Zwierzyńcu. Są to przeważnie małe
domiki+ jednorodzinne, przeważnie
bardzo skromnie, niekiedy nawet
prymitywnie budowane. Jako ma-
terjał służy głównie drzewo, Domy
te wznoszone są najczęśceij przy

JAKA DZIŚ BzDZIE POGODA?
Pomorze, Wielkopolska i Wileń-

skie: chmiurno, miejscaru drobny
deszcz. Temperatura bez większych
zmian. Umiarkowane wiatiy z połu-
dnio-zachodu. Rano miejscami mgła.

Pozostałe dzielnice: po chmur
nym i mglistym: ranku w ciągu dnia
rozpogodzenie. Ciepło, Słabe wiatry
z południo-zachodu i południa.

DYZURY APTEK.
Driś w mocy dyżurują następujace

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicze
i „Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26
oraz wszystkie ma przedmieściach, próci

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wpływ podatków komunal-

nych w pierwszej połowie bieżącego
miesiąca wykazał w stosunku do po-
przedniego miesiąca tendencję zniż-
kową. W: wymienionyn: okresie
wpłynęło zaledwie 50 procent sumy
preliminowanej do płacenia.
—Niedozwolone reklamy. Wkrót-

ce władze administracyjne przystą
pią do karanią osób, nakiejających
wszelkiego rodzaju afisze 1 ogłosze-
nia reklamowe na parkanach i mu-
rach domów. Zjawisko to, często
notowane w Wilnie, przyczynia się
bardzo wydatnie do oszpecenia mia-

sta. i
Magistrat wybudowal kilkanašcie

nowych słupów reklamowych które
ustawione zostały w różnych punk-
tach miasta. Wikrótce ustawionych
ma być 15 nowych słupów.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Za prowadzenie handlu w

9 protokułów za uprawianie handlu
w niedzielę.

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-

dzić za pomocą bonów

 

„KA.
» buduje?

omocy kredytów państwowych,
przy niewielkim udziale kapitału

| własnego budującycn, którymi są
przeważnie łudzie mało zaimożni.

Zaletą tego budownictwa na
przedmieściach jest okoliczność że
w ten sposób rozrasta się w mieście
polski stan powiadania, Żydzi, którzy
mają w swem ręku większość do-

syj na przedmieściach nie wznoszą
i nie stanowi to dla nich żadnego
interesu.

Żydzi starają się utrzymać prze-
dewszystkiem w  śródmiesciu, tam
też wznoszą lub przerab'ają domy.
jak mp. ostatnio przebudowany i
zmodernizowany duży dom przy ul.
Zawalnej koło szpitala Żyuowskiego.
Niekiedy jednak i żydom brak pie-
niędzy. jak świadczy będący od sze-
regu lat w budowie dom przy ul,
Trockiej, który dostąpił nawet tego
zaszczytu, że jego fotograiję jako
curiosum reprodukowano w pismach
Ikowienskich. I dziś jeszcze dom ten
stoi niewykończony.

Nowe budownictwo w Wuinie nie
świadczy bynajmniej o wzwoście za-
ludnienia masześgo miasta, Ilość
mieszkańców wzrasta powoli, lecz
stale, w sposób naturalny. Budowa
nowych domów powoduje wzrost
pustych mieszkań w domach daw-
nych, To też głodu mieszkaniowego
w. Wilnie niema i o mieszkanie du
że, średnie czy małe jest teraz bar-
dzo łatwo.

Teatr | muzyka,
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś po

raz 36-ty barwna i melodyjna operetka

„Ortow“ z J. Kulczycką i K. Dembowskim

w rolach głównych. Dotychczasowe przed-
stawienia tej operetki odbywały się przy

wypełnionej widowni. Po dzisiejszym przed
stawienia op. „Orłow” schodzi ż repertuaru.

— „Bal w Savoy'u*. Jutro siynna ope-

reika „Bal w Savoy'u“. Przedsiawienie
jutrzejsze przeznaczone а garnizonu wi-

leńskiego.

— „Madame Pompadour". Najbliższą

premjerą teatru muzycznego  „Lutnia” bę-

dzie stylowa operetka Falla „Madame
Pompadour* w opracowaniu rcżyserskiem

M. Domosławskiego.

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o g.

8 wiecz. Teatr Pohulanka gra po raz ostatni
cieszącą się nadzwyczajnem powodzeniem,

wyborną komedję współczesną „Zwycięży-

łem kryzys” z J. Boneckim i M, Węgrzy-

nem w rolach głównych. Ceny piopagando-

we.

Jutrzejsza premjera „kirmy* w

Teatrze na Pohulance! Jutro o godz. 8 w.

wchodzi na afisz Teatru na Pohulance
współczesna komedja w  3-ch aktach M,

Hemera p. t. „Firma“. Udział bierą pp. L

Jasińska-Detkowska, H. Skrzydlowska, J.

Bonecki, J. Budzyūski, S. Malatyūski; S.

Śródka, T. Surowa, M. Węgrzyn i L. Woł-

łejko. Reżyser J. Bonecki. Oprawa sce-

niczna W. Makojnika.

— „Siostra Angelica“ — op. Puccinie-
go i „Stara baśń* — Wł. Żeleńskiego na
Pohulance. W środę о godz. 5 wiecz. na

rzecz ociemniałych m. W'lna po raz pierw-
szy sceniczna opera Puccinieżc „Siostra

Angelica" w całości i fragnenty z 3-ch

aktów opery Wł Żeleńskiego „Stara baśń”
w wykonaniu najwybitniejszyc* sił śpie-

wackich. zespołów chóralnych i szkoły p.
prot. Muraszowej pod art. kierownictwem

kap. Wł. Szczepańskiego, w reżyserji prof.

Adama Ludwiga, w oprawie scenicznej

W. Makojnika.

— Stały Teatr Objazdowy gra dziś w

Oszmianie, współczesną sztukę w 3-ch ak- lałmużniczych „Caritasu.

 

tach N. Druckiej p. t. „Žamknizie drzwi .
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mów w Wilnie, takich małych pose-,

DZIENNIE

Studjum religijno-społeczne.
młodzież katolicka *Akademicka

podjęła myśl zorganizowania w r.
1934/35 studjum  religijno-spoteczne-
go. iktóre ma być prowadzone syr
stemem seminaryjnym, Do semina-
rjów tych są przyjmowani ludzie,
posiadający wykształcenie szkoły
średniej którzy się zobowiążą do:
1) regularnego uczęszczaiuą na ze-
brania (1/2 godz. w tygodniu); 2)
czynnego udziału w pracach danego
studjum; 3) złożenia końcowego
kollokwjum z przerobionego materja
łu. Poszczególne studjum ma trwać
około trzech miesięcy.

Przewidziane są następujące stu-
dja równoległe prowadzone w pierw
szym trymestrze:

1. Studjum chrześcijańskiej filo-
zofji, które prowadzi ks. prof. dr.
Antoni Korcik,

2, Studrum Wstępu do Pisma św.
— ks. prof. Antoni Cichoūski.

3.Studjum Podstawy etyki chrze-
ścijańskiej — ks. prof, dr. Walenty
Urmanowicz.

"W, drugim trymestrze:

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 22 października 1934 r.

6.40: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
зука. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7.40: Zapowiedź programu, 1.50
„XI-ty tydzień L. O. P. P.“ — pogad. wygl.
p. Duchnowski. 11.57: Czas. 12.00: Hejnai,
12.03: Wiad. meteor. 12.05: Przegląd prasy.
12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. por
13.05: „Drobne utwory skrzypcowe (płyty)
15.30: Wiad, eksport. 15.35: Codz. odc. pow.
5.45: Muzyka lekka. 16.45: Lekcja niemiec

kiego. 17,00: Recital skrzypeiwy — 17.25;
Aud. z cyklu „Wędrówki mikrofonu“
„Źródło pracy” — Wizyta w warsztatach
dia ubogich dziewcząt 17.35: Muzyka z
ułyt. 17,50: „Jak powstaje polski jedwab”
— wyśł. p. Wittaczek, 18.00: Koncert re-
klamowy. 18.05: Z litewskich spraw aktu-
«inych. 18,15: Koncert kameralny. 18.45:
„Z talami Dunajca* — pogad. dla dzieci.
19.00: Aud. literacka: „Zegary Mistrza An-
arzeja“ — słuchow. pióra Heleny Matej-
«ówny-Łysakowskiej. 19.25: Chwilka  strze
lecka. 19.30:  „Powrotne  ptaki—polscy
emigranci" — feljeton wygł. B. Pawłowicz.
'9.45: Progr. na wtorek. 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: Muzyka lek-
ka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracu-
jemy w Polsce. 21.00: Koncert popularny.
21.45: „Wispółżycie między ludżmi'*—wygł.
dr. B. Suchodolski. 22.00: Skrzypka pocz-
towa, Nr. 326. 22.15: Recital fortepianowy
Stanisława Szpinalskiego. 23.55: Rezerwa.
73,00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka tan.

Wtorek, dnia 23 października,
6.45: Pieśń, Muzyka. Gimnastyka. Mu-

uyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
demu. 7.50: Pogad. społeczna i gieida roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Mu-
„yka taneczna. 12,45: Wierszyki i bajeczki
dla dzieci, 13,00: Dzien. poł. 13.05: Mo-
zart — Symfonja S-dur (płytyj. 15.30:
Wiad. o eksporcie. 15.35: Codz. odc. pow.

   

15.45: „Bandyci na falach eteru — rewja
16.30: Muzyka z płyt. 16,45; Skrzynka
P. K. O. 17.00: Koncert kameralny. 17.25.
„Czy jest dziś więcej nędzy niż dawniej?"
— pog. 17.35: Pieśni. 17.50: Skrzynka po-
cztowa techniczna. 18,00: Koncert rekla-
mowy. 18.15: Recital fortepianowy. 18.45:
„Nasz przyjaciel — Paweł Cazin'. 19.00:
Audycja muzyczna. 19.20: Pogad. aktualna.
19.30: Kwadrans pieśni artystycznej (płyty).
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Muzyka leka. 20.45: Dzien. wiecz.
20.55: Jak pracujemy w Polsce? 21.00: Re-
portaž muzyczny. 22.00: „Angielskie soboty
i niedziele". 22,15: Muzyka taneczna. 22.45:
honcert reklamowy. 23.00: Wiad. meteor.
23.05—23.30: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
„Współżycie między ludźmi”.

W cyklu pogadanek radjowych dr. Boh-
dana Suchodolskiego, traktujących o współ
czesnych zadaniach kulturalnych, spotkaja
słuchacze w poniedziałek, dn. 22 paździer-
nika, o godzinie 21.45 prelekcję na temat
współżycia między ludźmi. Nie jest to za-
danie zbyt trudne, wymaga tylko dobrych
chęci, opanowania i kulturalnego postępo-
wania w stosunku do swoich bliźnich. Nie-
stety uchybienia w tym kierunku spotyka-
ne są w życiu codziennem dosyć często 1
nie od rzeczy będzie wysłuchanie poga-
danki dr. Suchodolskiego, celem zwrócenia
uwagi na ten problem,
Recital skrzypcowy Marji Szrajberówny.
W poniedziałek, dnia 22 października,

o godz. 17.00 rozgłośnia poznanska nadaje
na fali ogólnopolskiej interesujący recital 
 

| „TEATR- KINO

REWJA]

skrzypcowy niezwykle utalentowanej ar-
tystki poznańskiej, Marji Szrajberówny, W

užd 

i Fay Wray w arcyciekawym fllmie p. t

„BILERSKI

1, Studium obrony podstaw wiary
chrzešcijaūskieį — kis. prol. dr. Hen-
ryk Hlebowicz.

2. Studjum dogmatów katolickich
— ks, prof. dr. Leon Puciato,

3. Studjum zagadnień ekonomicz-
no-społecznych—prof. dr. Stanisław
Swianiewicz, (zagadnienia prawno-

państwowe prof. Iwo-Jaworski).
Ponadto zorganizowany zostanie

cykł wykładów p. t. „Z zagadnień
| sztuki religijnej", które wygiosi ks.
| dr. Piotr Śledz:ewski.
| Sądzimy że prowadzone pod
| kierunkiem odpowiednich profeso-
rów, i jak widać dobrze przemyślane

przez organizatorów, pozwoli speł-

nić temu Studjum swoje zadanie.

Jak się dowiadujemy, liczbą człon-

ków w poszczególnych seminarjach

ma być ograniczona właśnie celem

stworzenia pomyślnych warunków

pracy. Szczegółowych  informacyj

udzielą i zapisy przyjmuje Ognisko

Sodalicji Alkademiczek. Uniwersy-

tecka 9—9, codziennie od 19—20 g.

 
į

XI Tydzień LOPP.
Miejski Obwód LOPP organizuje

w dniach od 28.X: do 4XI. 34 r. XI
Tydzień LOPP na terenie m. Wilna.

Celem Tygodnia jest zebranie
możliwie największych funduszów na
Obronę  przeciwlotniczo-gazową na-
szego miasta. W ciągu całego Ty-
godnia odbywać się będą zbiórki i
imprezy na rzecz LOPP, natomiast
już od jutra będą rozsyłane marecz-
ki do wszystkich instytucyj, oraz
sprzedawane nalepki do okien.

A więc obywatelki i obywatele
m. Wilna macie sposobność zado-
kumentować w zbliżającym się Ty-
godniu LOPP swoje całkowite zrozu
mienie, jakie posiada w całokształ-
cie, Obrony Państwa akcji LOPP.
Każdy grosz, każda najdrobniejsza
ofiara zwiększa nasze możliwości o-
brony, bezpieczeństwo nasze i na-
szych bliskich.

Wszelkie ofiary prosimy skiadać
na nasze konto PKO Nr. 152.814.

Zarząd
Obwodu Miejskiego LOPP.

Wilno na powodzian.
W Wil. Pryw. Banku Handiowym do

dnia 21 bm. ogółem złożono 38.617,12 zł.,

 

 w iem: p. Stefanja Grabowska 1 Cukiernia

K. Sztralla z koncertu w dniu 16. X. 34 r.
zł. 25—; Bank Chrześcijański Spółdz. w

Wilnie z listy Nr. 33 zł. 9.70; Ochotnicza
| Straż Pożarna w Wielkich Solecza. zł. 4.50;
p. Jan Engielhardt zł. 50.—; Bank Gospo-

darstwa Krajowego Oddział w Wilnie z list

Nr. Nr. 36 * 37 zł. 43.40; Czyte'nia pp. Żu-
kowskich z listy Nr. 88 zł. 19—. {

  W Wil. Woj. Komitecie pomocy ofia-,

rom powodzi do dn. 21 bm. wpłacono*
75.723,85 zł. |

  
 

programie utwory J. Suka, Poldiniego i H.!
Wieniawskieżo. {

Mikrofon na wędrówce, {
W) cyklu wędrówek mikroionowych pc;

Folsce nadany będzie w dniu 22 paždzier-'
|uika o godz. 19.00 reportaż z Poznania|
| Mikrofony umieszczone w czterech dzielni-
| cach Poznania: na Placu Wolności, w Fa-
| bryce Cegielskiego, w ogrodzie zoologicz-
| nym i w spalarni śmieci, skąd kolejno bę-|
cą zabierać głos, aby w ten sposób opro-
wadzić słuchaczów po mieście.
„Powrotne ptaki — polscy reemigranci“.
W dniu 22-gim października o godz.

19.30 będą słuchacze mieli możność wysłu-
chania ieljetonu o polskich reemigrantach,
xtórzy jak swojskie ptaki wracają utartym
sz'akiem z różnych stron świata do swoich
*iedzib w Polsce. Treść feljetonu, porusza
jąca zagadnienie tak bliskie naszemu ser-
su, zwróci bezwątpienia uwagę słuchaczów.
Autorem feljetonu jest znany popularyza-
ter morza przez radjo, p. Bohdan Pawło-
w;cz.

 

Popierajcie Polską Maciez  
Balkon 25 gr. — OTWARCIE SEZCNU ZIMOWEGO. — Najpiękniejsza para kochanków

Gary Cooper
„NA FALI WSPOMNIEŃ', — Dzieje człowieka, kióry

przeszedł pasmo cierpień | udręczeń z tęsknoty i miłości dla ukochanej kobiety.
Nad program: Rawelacyjne dedatki rysunkowe i aktualne.

 

POLICJANT ZASTRZELIŁ HANDLARZA.
W domu nr. 5 przy ul. Koziej róg

Nowogródzkiej policjant Raube usir
iował przeprowadzić rewizję u han-
dlarza bydła Izraela Gilińskiego,
gdzie jakoby miały znajdować się
transporty nieostemplowarego, ро-
chodzącego z tajnego uboju mięsa.

Podczas rewizji Giliński stawiał
zacięty opór. Wobec tego policjant
wydobył rewolwer zamierzając |
zmusić Gilińskiego do posłuszeń-'

KONKURENCYJNY HANDEL
bez żadnych opłat.

Ostatnio zwrócono uważę, że ro-
dziny kojelarzy: korzystając z bez-|
płatnych biletów jazdy, często wy-
jeżdżają na prowincję, gdzie po sto-
sunkowo niskich сепас!; skupują|
rozmaiiego rodzaju artykuły w ilo*
ściach zgóry wykluczających zuży-|
cie ich na potrzeby własue. Arty-|
kuły te sprzedawane są w Wilnie po;
„cenach znacznie wyższych. Na fakt,
ten zwróciły uwagę związki handla-!
rzy, dla których stanowi to poważ-
ną Ikonkurencję, gdyż prócz biletu.
„kolejowego handlarze opłacają różne
podatki i siłą rzeczy nie mogą wy-

Z KR
 

Poświęcenie Kościoła w Podborzu.
Wczoraj zrana w Podborzu, w

pow. lidzkim, poświęcono nowy ko-|
ściół pod' wezwaniem Wauiebowzię-|
cia Najśw. Maryi Panny, wzniesiony|
według projektów inž. aichitekta|
Jana Borowskiego, przez proboszcza|
miejscowego, ks. Eugeniusza Zasz-
towta, przy wydatnej pomocy pa-

rafjan,
Alktu poświęcenia dokonał J. E.

Rejonowa wystawa rolnicza w Jaszunach.
Onegda władze gminne dokonały;

otwarcia wystawy rolniczej w Ja-|
szunach. W wystawie najliczniejszy
udział bioią członkinie i czionkowie
zespołów konkursowych przysposo-

Wystawa rolnicza w Opsie,
Wczoraj w Opsie nastąpiło o-

twarcie rejonowej wystawy rolni-

 

Ktorwygrał na loterji?
W trzecim dniu ciągnienia loterji klaso-

wej główniejszewygrane padły na następu-
jące numery:

I ciągnienie:
5.000 zł. — 136017,
2.000 zł. — 174912.
Po 1.000 zł. — 46140 47276 142951.
Po 500 zł. — 62176 70324 82389.

Po 400 zł. — 31142 36612.
Po 200 zł. — 13275 22763 45789 58725

69538 79675 119582 149879 170041.

II ciągnienie.
10.000 zł. — 164458,
5.000 zł. — 150243,
2.000 zł. — 87666.
Po 1.000 zł. — 16683 36155 73535 115629

129082 174916.
Po 500 zł. — 26343 80017 108234 158942

163778.
Po 400 zł. — 8117 19069 20046 28142

54253 52267 71551 85757 87393 119975
121837 27960 140741. 163974.

Po 200 zł. — 10689 26839 35365 48740
54481 58421 59903 71835 93447 102388

117815 138049 139259 158626.

WYPADKI.
— Głucha staruszka zginęła pod

taksówką. Tragiczny wypadek zda-
rzył się w dniu wczorajszym przy ul.
św. Jańskiej, gdzie taksowka Nr.
38292 przejechała 80-letnią głuchą
kobietę, nieustaionego nazwiska ani
adresu. Kobieta zmarła pod kołami
samiochodu. Trupa odwicziono do
kostnicy szpitaia św, Jakóba. Szo-
iera taksówiki aresztowane.
— Grożny pożar przy ul. Kalwa-

ryjskiej. Ubiegiej nocy w aoómu przy

|ski, Wi uroczystościach wzięli u-
dział: duchowieństwo, przedstawi-
ciele władz  administracyjnych i|

 ul. Kalwaryjskiej 36/38 wybuchł po-
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| Pogotowie Krawieck'e| Pralnia

Nięowanie, Przeróbki, Reper:
chemiczne, Farbowanie I. td.

 

Tel

 

c
„POLONJA“, Wilno, Zawalnai6.

jeje, Pranie

 

POSZUKUJEMY
lokalu na sklep z piwni- 

 

 

  
 

na ekranie fenomenal-
nego zespołu

PAN
[i
| PRACA

 

Nowe niebywałe
przygody  „Czło-
wleka Małpy"

WDOWA)
  

Już jutro premjera.

Włoskich Marlonetek „Teatro dei Piccoli"
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień: MARLENA DIETRIEH jako IMPERATOROWA.

Najlepszy I najnowszy arcyfllm Z. S. S. R. prod. „SOJUZKINO*

KATASTROFA CZELUSKINA
Światowe arcydzieło nie mające absolutnie nie wspólnego z oglądanemi reportażami wyprawy „Cze-
luskina“ 2 udz. prof. Otto Szmidta, — Muzyke, tańce, śpiew | mowa jęz. rosyjskim. = RułoptjEbio
zdjęcia przygotowań do wyprawy, podęzas katastrofy i uratowania wyk. przez uczesta. w wyprawie,

Jednego z uratowanych „Czeluskinowców”*.

20.000 osób oglądało i pedziwiało. PIERWSZY RAZ w WILNIE Film cud Gigantyczne arcydzieło e;okowe.

„Milosšč Tarzana”
W rol. gl. niezapomn. bohater filmu „Człowiek Małpa” jeden i jedyny JOHNNY WEISSMULLER | urceza
Maureen Osullivan :000 zwierząt, 1000 niewidzianych przygód. Nadprogram: Atrakcje. Przychodźcie I po

dziwiajcie. Na 1 seans ceny zniżone. Honorowe bilety nieważne.

  R zjalna w Wilnie, poszu- | dziecinne. _ Wielka 5,
Dziś wielka remiera! kuje korepetycji. ewen- ;m. 12, Aleksandra Go-

!
На]'/іе:пу światowy przebój 1934-35 i RE miejsca bony do  $anówna. —3

NZ. VAL | ameryk. pro- « w rol. < ieci w miejscu шЬ па | ———— — RRC
dukcji p. t: „WESOŁA LUZANNA gł. Liljana Harveų ja 4 wyjazd. Adres: ul. Su- MŁODA panienka, po

Fenomenalny fllm. Niebywała treść. Niewidziana wystawa. Olśniewające rewje.' Pierwszy I niezwykły występ — O R: iTA  

 

SPYTop

| NAUKA |

RODOWITA NIEMKA
ze znajomością muzyki,
b. nauczycielka  gimna-

UDZIELAM lekcji z Bajю EA, kolwiek pracę. Oferty
ciny, matematyki i fizy- | proszę kierować pod
ki w zakresie szkół śre- | „Wdzieczna“ do Admin.
dnich na dogodnych wa- , Dzien. Wil.
runkach, za mieszkanie
lub utrzymanie, Łaska- 100-1202.
we zgłoszenia proszę| MIESIĘCZNIE
kierować do Administr.'mogą zarobić dorośli,
„Dz. Wil.* dla S. N.

stwa. Między policjantem a handla-
rzem wywiązała się walka w .ezul-
tacie której policjant Raube strzelił
do Gilińskiego, kładąc go trupem na
miejscu.

Powiadomione władze bezpie”
czeństwa przybyły ną miejsce wy-
padku. Wi wyniku przeprowadzo-
nego dochodzenia zarządzono za-
trzymanie policjanta.

Dalsze dochodzenie w toku.

trzymać konkurencji kolejaszy.
W związku z tem w ostatnich

dniach na dworcu kolejowym w
Wilnie przeprowadzono szereg rewi-
zyj które doprowadziły do ujawnie-
nia większej ilości różnego rodzaju
artykułów, przeważnie spożywczych,
sprowadzanych do Wilna w sposób
wyżej podany. Artykuły te uległy
konfiskacie, właściciele «as pocią
śnięci będą do odpowiedzialności.
Pozatem ujawniono większy trans-
port przemycanych artykułów, do
którego nikt się nie przyznai, Trans"
port skonfiskowano,

RIU.
ks.  Arcybiskup-Metropolita wileń-

blisko 5.000 wiernych. przybyłych
przeważnie z sąsiednich parafij z
procesjami,
Szczegółowe sprawozdanie z tych

uroczystości zamieścimy jutro,
m. I. S,

bienia rolniczego Katolickich Sto-
warzyszeń Młodzieży.

Największą też ilość nagród, jak
też i nagrody pierwsze otrzymali
członkowie tych stowarzyszeń.

czej, ilustrującej wyniki prac pizy-
sposobienia młodzieży.

hłopoty żydowsko-piemieckie.
W. organizacjach żydowskich wy-

buchła nagle burza, której bezpo-
średnią przyczyną stał się poseł BB.,
p. Wiśiicki. Sprawa przedsiawia się
następująco:

Spowodu zawarcia umowy kom-
pensacyjnej polsko-niemieckiej po:
wołano komisję dla wprowadzenia
w życie tej umowy, a do komisji
wszedł z ramienia  Ceutralnego
Związku Kupców Żydowskich p.
Wiślicki. Jednakowoż p. Wiślicki
jest równocześnie członkwm  Cen-
tralnego Komitetu Żydowskiego do
bojkotu towarów niemieckich. Ży-
dzi zwołah na dziś nadzwyczajne
posiedzenie komisji bojkotowej, na
ktorem chcą wyjaśnić rolę p. posła
Wiślickiego.

 

 

żar. Ogień szybko objął kilka
mieszkań. Pomimo usilne; akcji ra”
tunkowej straży pożarnej, pastą pło-
mieni padły mieszkania z urządze-
niem L. Rutmaną i Brytamiskiej. Po-|
wód pożaru nieustalony.

KRONIKA POLICYJNA.
— Odgryzi język narzeczonej. Podczas

kłótni między narzeczonymi Janiną Kołcza-

nówną (Wołokumpja 24) a Antonim Kaszki-|
nem (wieś Wołokumpja) doszło do bójki,
podczas której Kaszkin odgryzi język Moł-

czanównie. W stanie ciężkim odwieziono

ją do szpitala.

|lmn
' pracy szyje suknie, bie-
* liznę, płaszcze damskie i

 

dlowo-przem., pozostają-
ca bez pracy i środków
do życia, prosi o jaką-

 

, młodzież w mieście, na
, wsi, bez szkody dla co-  S TSRS TED S maoEm zy Prosimy

„| 0 _ nadesłanie swojego
| RÓŻNE l dokładnego adresu " 5

! firmy „Szybko - Sprze-
ooa 1 GRE31 - аЕВа |.
MŁODA, inteligentna o-' Skrzynka pocztowa 394,

ZEads—| soba, charak | 35350 

MŁODA, inteligentna о-
soba, z długoletnią pra-|

 

Stolarz POTRZEBNA OCHMI-
STRZYNI do dużego  teru, znająca się na go-

spodarstwie domowem i|Sekcja Młodych Stron-

 

. ° »

6-cio pokojowe аанка „SRA „| z s-GIEM Damos, || 9М оаО Pot. | przyjmuje wazelkie ro-: Śworu w Kutnowskiem| kuchni, lubiąca dzieci | orzejmieproalo tegia-
° k ° "rogi (ulica Wileńska. | MŁODA kulturalna oso-| zagrožona eksmisją na| runku, względnie jako; boty wchodzące w za-: CRA AE RO: skromne aaa | we zgioszenie jakiejkol-

miesz anie Uakos Zako, ba poszukuje posady bo-| 1.XL rb., prosi o jaką-|bona - wychowawczyni. | kres stolarstwa jak rów-'z teredody we w miejscu lub na wy- wiek pracy lub zatru: |-
z wygodami i kasą ogniotrwałą Adi zzz ny, wychowawczyni, Po-| kolwiek pomoc w posta-| Zgodzi się chętnie na| mio p u Gworówa l: Bódówii E "| jazd, w charakterze bo-| dnlenia, chocisžby cza- |

g Oferty kierować do| siada b. dobre reieren-| ci zaoliarowania jej pra- |wyjazd. Reierenoje b. AGS Spakosy tworów. aodow 9“ | ny lub ochmisirzyni. Po- 150690 w Wilnie i na
° do wynajęcia za 140 zł. Adm. „Dz. Wil. pod| cje i świadectwa. Łaska-|cy, lub pomocy materjal-| dobre. Łaskawe oferty| wanie mebli. Wykonanie bu dub gą draж| dada Šaltas ków ой | Prowineji dla bezrobot-

Intormacje u dozorcy, Jagiellońska 8.'| „ptacalny”. 349| we oferty do Admini-| nej Ad, Mickiewicza| kierować do Administr.|solidne, ceny niskie. ul.| odpisami  * świadeztw| ferencie. Ul. Mostowa'DYSh swych  czionkėw.
Z ||, stracji „Dz. WiL“ dla| 219, M. Grabowska.| „Dz. Wil" dla „A. Tr| Mickiewicza 24 m. 17. składać w „Dzienniku| 16 m. 4. 3 zgłoszenia _ przyjmuje

“ : е | Adm ” Р: ч|ЧАНАНАЫАНАНАНАНАЕ| „bony”. AAAAAAA a a. J. Chmielewski, 812! WiL* dla S, J. LAMA AAAAAA |KAWileńskiego” WIZ
rAu LI — 0 imi i ее LiaadrRŻW 6033 WON да В

„... Miydawca, ALEKSANDER ZWIERZYNSKI. Drukarnia A Milno, Mostowa, Nr 1. Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,
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