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"Taktyka premiera Doumergue'a
wobec przeciwników rewizji konstytucji.

PARYŻ (Pat). Powzięta onegdaj
przez rząd decyzja złożenia we wto-
1ek w izbie wniosku o uchwalenie
prowizorjum budżetowegc na okres
uzech miesięcy zaskoczyła koła
parlamentarne. Przeciwnicy rządu
nie spodziewal. się, że zechce on
wydać waikę na tym terenie. Rów-
nież zwolennicy rządu nie 1ozumieli,
jakie znaczenie ma ten wniosek. Do'
piero po wyjaśnieniach. udzielonych
przez najbliższe otoczenie premjera
członkom większości rządowej, zdali
sobie sprawę z tego, jakie właściwie
znaczenie ma ien wniosel:,

Premjer Doumergue. pragnąc do-
prowadzić do reformy państwa, zna-
lazłby się w niemożności przepro-
wadzenia wyborów w ciągu najbliż:
szych miesięcy, gdyż rząd nie miał-
by niezbędnych pełnomocnictw na
pobieranie podatków i na czynienie
wydatków w ciągu pierwszych
trzech miesięcy przyszłego roku.
Rozwiązanie izby nie mośgioby więc
nastąpić przed końcem bieżącego ro-
ku i nie mogłoby być później prze-
prowadzone, dopóki budżei ten nie
będzie ucnwalony. Premier. spodzie”
wasię, że nie będzie zmuszony ucie-
kać się do ostatecznego środka.
Pragnie on, aby zarówno w Paryżu
jak i Wersalu przeprowadzono naj-
szybciej dyskusję nad projektem re-
tormy konstytucji i życzy sobie, aby
budżet został na czas chwalony.
Nie chciałby jednak być pozbawiony
srodków obrony i poddać się presji
parlamentu, któryby mógł przeszko-
dzić jego inicjatywie. W tym właś-
nie celu przedstawi on par:amento-
wi swoje'projekty. Tak więc ci,
którzy są zwolennikami reformy
państwa, przyznają mu tem dowód
zaufania, a ci, którzy są przeciwni-
kami rewizji konstytucji, przeciw-
stawią się uchwaleniu prowizorjum.
W ten sposób ten pierwszy rezultat
stanowiłby dla rządu pomyślne
przesądzenie sprawy na jego ko-
rzyść, Na tego rodzaju in!erpretację
zgodziliby się także socjaliści, któ-
rzy jednak zmierzają otwarcie zwal-
czać inicjatywę premiera Doumer-
gue'a. Leon Blum i Vincent Auriol
zapisali się już nawet do głosu w
dyskusji. W kołach radykalnych
zdania są podzielone. W! kazdym ra-
zie sytuacja w izbie na najbliższy
olkres wydaje się bardzo niepewna.

PARYŻ (Pat). Premje: Doumer-
gue odbył konierencję z przewodni-
czącym komisji finansowej izby de-
putowanych Malvym w sprawie pro-
cedury, jaką należy zastosować przy

 

Góombós w Wiedniu.
WIEDEN Pat. — O godz. 12.15

wczoraj przybył do Wiednia premjer
węgierski Goemboes, celem złoże-
nia wizyty kanclerzowi Schuschnig-
gowi.

WIEDEN Pat. Premjera Goeboesa
powitali na dworcu kanclerz
Schuschnigg wraz ze wszystkimi
ministrami i reprezentantami wladz
naczelnych. Goemboes zatrzymał się
w poselstwie węgierskiem. W asy-
ście kompanji honorowej złożył
wieniec u stóp pomnika bohaterów.

W Austrji.
MIEDEN (Pat). Rada państwa 20°

stała zwołana na konstytuujące po-

° °

Organizacjaterror
BIAŁOGRÓD (Pat). Biatogrodz-

ka „Politika“ donosi, že delegat ju-

gosłowiańskiej policji stwierdził przy

pomocy policji niemieckiej, iż w Ber-
linie istnieje emigracyjna organi

zacja terorystyczna. Ze znalezione-
go archiwum wynika, że organizacją
ią kierował Pawelicz i była ona w

x oh: DLE

RWD w Jugosławii.
BIAŁOGRÓD (Patj. Do Biało-

grodu przylecieli na aparicie R

znani konstruktorzy tych aparatów,

inż. Rogalski i Wędrychowski, Ce-

lem pobytu ich w Białogrodzie jest

zapoznanie się z miejscową fabryką

samołolów  „Nikolica”, «tera na

mocy umowy z polskimi konstruk-

torami rozpoczęła produkcję apara-

tów RWD:8,

 

dyskusji i głosowaniu nad żądanem
przez rząd prowizorjum budżeto-
wemj na l kwartał 35 r. We wto-
rek: posiedzenie izby będzie miało

, znaczenie manifestacji żałobnej zpo-
„wodu zabójstwa króla Aleksandra,
min. Barthou i śmierci byłego prezy-
denta Poincarćgo. W tych warun-

PARYŻ (Pat). Wj sobolę wieczo-
rem prenijer Doumergue wygłosił
transmitowane przez wszystkie sta-
cję radiowe Francji przemowienie o
sytuacji wewnętrznej w iraju w
przeddzień wznowienia piac parla-
mentarnych. Zdaniem premjera,
rząd wykonał jedynie pierwszą i naj-
ważniejszą część swego zadania.
Obecnie, po uzdrowieniu finansów,
przyszła kolej na uzdrowienie życia
gospodarczego, Chodzi o dakonanie
prac, mających na celu zredukowa-
nie bezrobocia i odrodzenie pomyśl-

| ności ogólnej. Uitrzymanie zdrowych
jfinansów jest nieodzownym warun-
kiem odrodzenia gospodarczego.
Wzmocnienie autorytetu rządu do-
brze zorganizowanego i trwaiego jest
najskuteczniejszym środkiem skupie”
nia w pracy nad odrodzeniem takie-
go kraju wszystkich elementów, któ-

| re rozumieją tego konieczność. Po
opuszczeniu stanowiska prezydenta
republiki, w ciągu trzech lat mo-
głem zdać sobie sprawę, że więk-
szość Francuzów domaga się prawie
jednomyślnie, by przy zachowaniu
reżimu demokratycznego rządy w
kraju objęli ludzie wyposażeni w
autorytet władzy. W momencie o-
bejmowania rządów zrozumiałem
dokładnie, że kryzys moralny, finan-
sowy i ekonomiczny oraż poważna
sytuacja polityczna Franc są wyni-
kiem braku autorytetu władzy i oto
dlatego piaśnę widzieć w konstytu-
cji środek, zmierzający do organi-
zacji tej władzy i zapewnienia jej
trwałości. Obawiano się, ze drogi,
jakie wybrałem, przygotowują grunt
do dyktatury. Znam tylko jednych
aspirantów do dyktatury. Jest to
wspólny iront socjalistyczno-komu-
mistyczny, który cały swój program
streszcza w wyrazie dyktatura. Nie
wystarcza to, pragną omi bronić
praw senatu rzekomo pizezemnie
zagrożcnego modyfikacjami, które
obecnie pragnąłbym wprowadzić do|
konstytucji. Nie są one byrajmniej
antydemokratyczne i niebezpieczne.
Dadzą one tylko suwerennemu na"
rodowi możność kontrolowania bar-|

 

 

Po śniadaniu u kanclerza austrjac-
kiego udał się wraz z nim do ko-
šciola, gdzie u trumien kanclerzy
Seipla i Dollfussa złożył Goemboes
wieńce. Popołudniu premjer wę-
gierski odwiedził prezydenta Miklasa,
a następnie konferował z kancle-
rzem Schuschniggiem i ministrem
spraw zagr. Bergerem na temat
ogólnej sytuacji politycznej i spraw
węgiersko-austrjackich. O godz. 22
gość węgierski wyjechał do Rzymu.

siedzenie 'na dzień 14. XI.

ое
ystycznawBerlinie
kontakcie z podobnemi orżanizacja-
mi na Węgrzech, w Austzji, Belgii,
Ameryce i innych jeszcze krajach.
Berlińska organizacja rozporządzała
olbrzymiemi sumami pienięžnemi,
Największe przekazy pieniężne po-
chodziły z Włoch za pośrednictwem
Pawelicza. )

, Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ

DŁO PRACY* z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

‚ trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-

„czennic do Bursy i do Szkoły i na

‚ Кшза wieczorowe dla dorosłych —
, codziennie od godz. 9 — t.
| Zarząd Radv Certralnej
' Tow. Pań Miłosierdzia
: Św. Wincentego ż Paulo.

Mowa Doumergue'a.

kach wniosek rządowy będzie dys-
kutowany najwcześniej w środę po-
południu. Obrady parlamentu będą
miały znaczenie nietylko formalne,
ale i zasadnicze. Parlament zadecy-
duje o swoim stosunku do rządu i
wykaże, jski jest jego stosunek do
rewizji konstytucji.

dziej realnie i skutecznie wybranych
przez siebie przedstawicieli,

. Obecny projekt rewizji konsty-
tucji spotyka się jednak z najwięk-
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ARRAS (Pat). Obradujący tu PARYŻ (Pat).  Sprawczdawcy
kongres „Allisnce  democratique"', dzienników podkreślają, ze rzeczo-
przyjął jednogłośnie dekiarację, w, wy referat senatora Leredu o polity-
której wyraża pełne zaułanie pre- ce zagranicznej Francji, wygłoszony
mjerowi Doumergue'owi 1 domaga na kongresie „Alliance democrati-
się daleko idących reform; koniecz- que”, wywołał żywy oddźwięk
rych ze względu na powagę chwili.|wśród słuchaczy, którzy ze szcze-
Kongres stwierdził (konieczność u-| gólnem uznaniem przyjęli ustęp, do-
trzymania pokoju i zapewnienia kra- | magający się 'aknajšcilejszych sto-
jowi bezpieczeństwa oraz wysunął sunków z Polską i M. Ententą, a za”

 szem obuizeniem tych, którzy w
izbie i kraju zwalczają obeciiy rząd.
Żadna konstytucja prawdziwie de-|
mokratyczna nie daje izbom; prawa
rozwiązywania się, ale ma to prawo
prezydent, który z niego korzysta na
wniosek rządu. Od roku 1887"nie
skorzystano z tego prawa, choć w
pewnych momentach rozwiązanie
izby mogłoby oszczędzi: Francji
wiele ciężkich chwil. Obecna pro-
cedura rozwiązania izb jest zbył
niedogodna do zastowania, a gdy się
chce do niej uciec, rezultat jest bar-
dzo niepewny. Komisja rełormy рай-
stwa w izbie deputowanych zorjen-
towała się więcej w kierunku zupeł-
nego zniesienia postanowień konsty-
iucji, podporządkowując prawo roz-
wiązania izby przez prezydenta.
Byłoby to zbyt wiele. 27, IV. przy-
jęto więc 21 głosami przeciwko 3

wniosek, w myśl którego podczas

trzech pierwszych miesię<y od cza-

su wyboru zgoda senatu byłaby nie-

zbędna. Uważałem to jeszcze za

zbyt dużo. Idąc pa linji propozycji,

przyjętej przez komisję izby ogro”

miną większością, składającą się z

członków: wszystkich partyj, zarów-

no prawicy jak i lewicy, podniosłem,

:ednak do jednego roku okres, w į

ciągu ktėrego zgoda senatu jest nie-

zbędna. Uchwała komisji nie wywo-

łała jednak żadnego poruszenia w

kraju ani w kołach politycznych.

Dlaczegóż więc wniosek, który o

wiele bardziej ostrożnie i bardziej

respektuje zdanie senatu, miałby

wywołać itak wielkie poruszenie. |

Należy dać premjerowi władzę i

możność przeprowadzenia arbitrażu,

czego mu celowo odmawia konsty”
tucja z 1875. Wystarczy włączyć do

konstytucji postanowienie, że pre-

mjer bez portielu będzie przewodni-,

czył radzie ministrów, których licz-|

ba nie może przekraczać 20, nie li-

' cząc premjera. Tak samo jeżeli cho-

dzi o finanse państwa, n«ieży spre-

cyzować w lkonstytucji, że inicjaty-

wa parlamentu w kwestji wydatków

będzie możliwa tylko jedynie, gdy

uchwalenie wydatków będzie po”

przedzone w obu izbach uchwale-

niem odpowiednich wpływów kaso-

wych. Premjer pragnąłby również,

by w konstytucji dodać paragraf, w

myśl którego prezydent republiki

miałby prawo w drodze dekretu, wy-

danego przez radę państwa, przedło”

żyć w całości lub w części budżet,

będący w toku wykonania, o ile

budżet na rok przyszły nie zóstanie

uchwalony do końca grudnia,

Proiekt rewizji konstytucji prze-,

widuje wreszcie dla państwa obo”,

wiązek zapewnienia funkcjonarju- ,

szom stałości ich urzędu i karjery,

przyczem jednak wszelkie nieuspra-

wiedliwione porzucenie pracy indy-
widualnie lub zbiorowo doprowadzi-,
ioby do zerwania więzów łączących
urzędnika z państwem,

Wszystkie te projekty nie przed-
stawiają żadnego niebezpieczeństwa

dla demokracji i uniemożliwiają

wszelką próbę władzy osobistej i

dyktaturę. Używałem dotychczas
środków konstytucyjnych i metod

parlamentarnych. Wszyscy ministro”

wie i parlamentarzyści zapewniali

w chwili, kiedy obejmowałem wła-

dzę, że naród mnie właśnie pragniej

na szefa rządu a nie jakiegos z par-
lamentu, że chce zwyczajnego oby-
watela, stojącego zdala od polityki,
Uwierzyłem temu i odpowiedziałem
na wasz 2pel i przekonany jestem,
że mnie teraz podtrzymacie.

Premjer zapowiada, że użyje
wszystkich sił fizycznych, aby do-
prowadzić do celu swoje zamierze-
nia, że z raz obranej drogi nic go
nie sprowadzi i niech nikt nie ocze-
kuje od niego kompromisu. 

stanowczo postulat wyposażenia or-
ganów wylkonawczych państwa w; stosunków
niezbędny autorytet.

 

Nowy ustroj

Austrii.
Od dnia 1 listopada ustrój we-

wnętrzno - polityczny Austrji zost:
zmieniony. Konstytucja ogłoszona
już byia 1 maja, teraz jednak sto-
pniowo wchodzi w życie,

Pierwszym krokiem na drodze
przebudowy usrtoju jest utworzenie
sześciu związkowych organów usta-/
wodawczych, a mianowiue: Rada
państwowa, Związk. Rada Kultural-
na, Zw. Rada gospodarcza, Rada
Krajowa, Sejm Związkowy i Zgro-
madzenie Zwiążkowe.

Z instytucyj tych powołane już
zostały do życia Rada kulturalna z
40-ma i Rada gospodarcza z 80-ma
członkami. W] związku z tem rząd
przystępuje do  ukonstytuowania
Związków przemysłowców, robotni-
kėw i urzędników, dążąc do załago-
dzenia różnic i ostrych rozdźwięków
na tle politycznem i społecznem.
W obecnej chwili punkt ciężkości

spoczywa właśnie w Radzie gospo-
darczej, która będzie miała do po-
konania niemałe trudności w związ-
ku z szalejącem bezrobociem, ciężką
sytuacją kupiectwa i ciężardmi ubez-
pieczeń społecznych.

Utworzenie dalszych organów u-
stawodawczych przewlelilo się z
uwagi na rozdźwięki polityczne,
istniejące między  poszczególnemi
partjami. Dążeniem rządu jest mia-
nowicie wciągnięcie do współpracy
i stronnictw opozycyjnych, w szcze-
gólności socjaldemokracji 1 nacjona-
listów. Koncepcję tę popiera usilnie
kanclerz Schuschnigg, dążący do
konsólidacii wewnętrznej.

Członkowie tych organów będą
początkowo mianowani przez rząd,
później jednak wchodzić będą w ich
skład drogą wclnych wyborów.

Najwyższą instancją, przypomi-
nającą dotychczasowy parlament,
będzie Sejm Związkowy, w którego
skład wchodzić mają członkowie
Rady państwowej, Rady kulturalnej,
Rady gospodarczej i Rady krajowej.
Sejm ten będzie miał prawo przyj-
mowania lub odrzucania zgłoszo-
nych projektów ustaw. jednak bez
dyskusji i bez poprawek.

razie odrzucenia przez Sejm
jakiejś ustawy — rząd ma prawo —
alle nie obowiązek — odwoiać się do
opi całego kraju, tj. zorganizować
plebiscyt. te
W tej sytuacji Sejm Związkowy

ma dość ograniczony zakies dzia”
łania.

Organem raczej doradczym bę-
dzie też i Rada państwowa, której
zadaniem będzie wydawanie opinii
o ustawach przygotowanych przez
rząd. Owa Rada państw: zostanie
ukonstytuowana 14 bm.

Sprawa wyboru prezydenta roz-
wiązana została w sposób zupełnie
nowy. Wyboru dokonują burmistrzo-
wie miast i śmin, przycze:n ci ostat:
ni korzystają z tych samych praw,
co _ burmistrzowie
miast. W! ten sposób przewagę będą
mieli ilościowo przedstawiciele dro-
bnego mieszczaństwa i wst.

Wybór odbywa się na podstawie
wniosku postawionego przez Zgro-
madzenie związkowe.

Madmienić trzeba, że wybór każ-
dego burmistrza musi uzyskać za-
twierdzenie rządu, który w ten spo-
sób zapewnia sobie i w tej dzie-
dzinie skuteczną ingerencję.

Wybór nowego prezydenta prze-
widziany jest na pierwszą połowę
1935 roku. Jak się zdaje, ponowny
wybór obecnego prezydenta nie
wchodzi w rachubę,—natomiast du-
żo się mówi o możliwości wyboru
Eugenjusza Habsburga, czemu nie
stoją na przeszkodzie żadne objek-
cje natury politycznej, lub prawnej.

\

największych ;

, chowania ostrożności w zacieśnieniu
z Rosją Sowiecką.

Związkowi Sowieckiemu, mówił Le-
redu, potrzebna nasza portmonetka.
Powinniśmy 'na to odpowiedzieć:
Dobrze, aie przedtem zaprzestańcie
wszelkiej propagandy komunistycz*
nej we Francji. Dla zaznaczenia te-|
go stosunku do sprawy Frencja win-
na wyraźnie oświadczyć, że niepo-

| trzebna jej jest ambasada we Fran-
cji a wystarczy jej attachć han-'
dlowy. I

PARYŻ (Pat). Napopoludniowem |
posiedzeniu „Alliance  democrati-
que'' minister Rolin omówił stosu-
nek „Alliance“ do partji radykalnej
i wspomniał o konieczności szczere-
go zbliżenia do tej partji. Po za-
kończeniu kongresu urządzono ze-

„branie propagandowe w kasynie
miejscowem, na którem przemawiał
przewodniczący partji minister Flan-
din. Oświadczył się za koatynuowa-
niem rozejmu pod przewodnictwem
Doumergue'a, pochwalił roztropność
Herriota, poczem przeszedł do pro-
gramu pautji, który zmierza do za”
chowania demokracji i usunięcia
niebezpieczeństwa wojny domowej
zapomocą przeprowadzenia reformy
ustroju. Na posiedzeniu wieczornem

Warszawa — miasto głodomorów.
Przybysza, pochodzącego zpro- |

wincji, zwiaszcza z 'miast mniejszych,°
uderza w Warszawie żywe tempo!
ulicy, ruchliwy „tłum, mnóstwo świa”
teł, bogactwo wystaw skiepowych,
przepełnienie kawiarni, restauracyj i
miejsc rozrywkowych — słowem
zdawać mu się może, że mimo kry-
zysu Warszawa jest miastem za-
możnem, a przynajmniej o wiele za-
możniejszem od biednych miast pro”

wincji.
Jak się jednak sprawa pszedsta-

wia w rzeczywistości informuje

warszawski „Robotnik:
„Przed kilkunasty laty komisja urzędo-

wa ogłosiła wyniki, z których wynika, iż

koszt wyżywienia rodziny pracowniczej,

składającej się z 4 osób, wyassi w War-

szawie 2 zł. 52 gr. dziennie. Jest to tylko
koszt wyżywienia, bez mieszkania, opału

na zimę, bez ubrania i obuwia, bez opłaty

"od wszelkiej

 

 szkolnej i bez uwzględnienia potrzeb kul-

turalnych.

Z powyższych cyfr wynika że rodzina

pracownicza musi „miesięcznie wydać na

życie przynajmniej 76 złotych. Jeżeli przyj-

miemy, że na wszystkie wyżej wymienione

pozycje wydatkowe w budżecis rodzinnym,

poza życiem trzeba wydać przynajmniej

drugie tyle, otrzymamy, że suma, stanowią-

ca minimum egzystencji, powinna wynosić

przynajmniej 150 zł. miesięcznie.

Dane statystyczne warszawskiej Ubez-|

pieczalni wykazują, iż więcej, riż połowa,

ubezpieczonych zarabia poniżej tej sumy.

Więcej niż połowa członków, zarabiających

poniżej minimum egzystencji, stanowiprze-

szło 125 tysięcy osób. Średnio licząc, że

«ażdy z zarabiających ma cztery osoby na

utrzymaniu, otrzymamy, że poniżej mini-

mum egzystencji żyje stolicy Polski

sześćset tysięcy ludzi.

Skądinąd wiemy, że w Warszawie są

bezrobotni, i ludzie, znajdujący się pod

stałą opieką społeczną. Ludzi takich jest

około 27 tysięcy, co z rodzinami stanowi

bezmała dalsze sto tysięcy ludzi, żyjących

w

WARSZAWA Pat). W dn. 4 bm.“
odbyło się pierwsze zebranie rady!
naczelnej związku rezerwistow. |

IW zakończeniu obrad uchwalono|
następującą deklarację: Biorąc pod,
uwagę trudne położenie geograficz-
ne i polityczne Rzplitej, brak granic
naturalnych a w związku z tem ko-
nieczność najdokładniejszego przy-
gotowania narodu do obrowy najwyż-
szego swego dobra, to jest niepodle-
głości państwa, rada naczelna zwią-
zku rezerwistów stwierdza, że 1) je-
dyną gwarancją niepodległości jest" 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 58,

tekście(6lamowe)25 gr_za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Uchwały „Alliance democratique'".

Terminy

wiceprzewodniczący partji de Fels
odczytał deklarację, która wyraża
zaufanie Doumergue'owi i rządowi,

podkreśla powagę sytuacji, kryzys

ekonomiczny i bezrobocie, przema-
wiające za natychmiastowem podję-
ciem w interesie całego narodu glę-
bokiej reformy. „Alliance democra-
tique" wzywa wszystkie partje de-
mokratyczne do przyłączenia się do

iego dzieła i do związania się szcze-

rym układem na zasadzie programu
natychmiastowej realizacji, który ma
"na celu: 1) utrzymanie pokoju i peł-
nego bezpieczeństwa kraju, 2) nada”
nie władzy wykonawczej. autorytetu
i stałości, niezbędnych do» dobrego
prowadzenia spraw publicznych i
zdrowego kierowania finansami, 3)
uwolnienie władzy ustawodawczej

presji, wywieranej
przez koalicję interesów, 4) zapew-
nienie pełnej niezależności władzy
sądowej, 5) zapewnienie państwu do-
brej administracji, 6) reorganizację i
oczyszczenie policji państwowej, 7)
reformę rady gospodarczej, 8) pod-
niesienie moralności przez bez:
względne ściganie skandalów i
spekulacyj. 9) skuteczne zwalczanie
kryzysu gospodarczego. Dalej partja
wypowiada się za utrzym=niem war-
tości franka, zmniejszeniem cięža-
rów podatkowych, obniżeniem stopy
procentowej, polityką odprężenia i
układów celnych, lepszem wyzyska-
niem bogactw francuskiego impe-
rjum kolonjalnego i za ochroną pra-
cowników francuskich. _Wreszcie
partja wyraża pelnė zaulanie mini-
strowi Flandinowi,

 

= prasy.
w niedającej się opisać nędzy.

Warszawa liczy miljon dwieście tysięcy

mieszkańców. Z pośród tej liszby 700 ty-
sięcy żyje poniżej minimum e;zystencji.

Są to bardzo smutne i jednocześnie

bardzo wymowne cyfry".

Tęsknota za prawem.

Ponieważ powszechnie słyszy się
narzekania na biedę, nędzę, złe cza-
sy, mogłoby się zdawać, że głównem
zainteresowaniem obywateli Polski
są sprawy ekonomiczne, sprawy со-
dziennego kawałka chleba.

Przeciw temu mniemaniu wystę"
puje prof Rybarski w „Gazecie
Warszawskiej”:

„Myliłby się ten, ktoby sądził, że całe

riezadowolerie mas można sprowadzić do
sprawy żołądka, uczucia zimna, czy świa-
domości niepewnego materjalnie jutra. Po-

wszechnie mówi się o czem inuem jeszcze.

Mówi się o prawie. Jednem z najpotężniej-

szych uczuć, które ożywia masy jest tęskno
ta za prawem.

Wydawaćby się mogło, że w epoce

ciągłych zmian i przeobrażeń zagadnienia

prawne straciły swoją doniosłość. Gdy po-

wstaje nowa treść życia, sprawa formy

prawnej, w którą się tę treść ubierze; mo-

głaby pozornie uchodzić za drugorzędną.

Ale właśnie w tem tkwi cała trudność, że

zadużo jest tej mitycznej, nieckreślonej,

nowej treš'i a zamało stałości w stosun-

kach ludzkich, za mało niezmiennych norm,

wedle których te stosunki mogą się ukła-

dać.
Ludzie pragną stałości stosunków

prawnych. Frawo w pojęciu szerszem, to

nie są ustawy, które można każdej chwili

dowolnie zmieniać. To nie są niczem nie-

ograniczone pełnomocnictwa władzy wy-

konawczej. Prawo wyraża się w trwałych

instytucjach, ujmujących w wyraźne ramy

stosunki między ludźmi, zabezpieczających

trwałość życia i jego bezpieczeństwo.

Kto nie widzi, jak silną w najszerszych

masach narodu jest tęsknota za prawem,

ten nie rozumie dzisiejszych czasów,

 

Zjazd związku rezerwistów.
przygotowanie całego narodu do
obrony państwa. W związku z tem
rada naczelna zw. rezerwistów sta-
wia sobie za cel wychowanie typu
obywatela - żołnierza, świadomego
swoich zadań i obowiązków; 2)
wszyscy członkowie zw. rezerwi-
stów muszą utrzymywać sprawność,
nabytą w czasie służby wojskowej
oraz być fachowo przygotowani do |
pracy i świadczeń na rzecz obron
państwa w myśl chowiąewiwih
ustaw,
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lokalu ul. Mostowa 1, co-
_ dziennie między 18—20 dy-
_ żurny Kolega udzieli mu

 

OPORTUNIZM.
Waiczymy z klasowością. Jesteś-

my. wrogami światopoglądu klasowe-
$o, ale zdajemy sobie sprawę z tego,
że klasy istnieją jeszcze dzisiaj, dzię-
ki wadom obecnego ystroju, Cieka-
wie odbija się klasowość na psychice
iudzkiej, a w szczególności na psy-
chice dzisiejszego inteligenta pracu-
jącego. Rozważania te poświęcam
młodym sanatorom wszelkich odcie-
ni, jako typowym przedstawicielom
tej warstwy, kiórą zwiemy urzędni-
czą.

Urzędnicy w Polsce to kiasa, od-
cinająca się od innych warstw naro-
du. Na taką sytuację składają się
iradycje austrjackiej biurokracji, za”
szczepione na naszym grucie przez
urzędników Małopoian i wpływ sa-
nącyjnego systemu rządów, systemu,
który odciął urzędnika od spote-
czeństwa, robiąc zeń bezwzględnego
sekwestratora (nielubianeśgo za to,
iż musi ściągać z obywate.a ostatnią
skórę), wojta „urządzającego wybo-
ry' i starostę terującego wyroki „za
iamowanie ruchu”, — sysiemu, któ-
ry zabija inteligencję pracownika,
zmuszając go do. „przepisywania”|
przez całe życie kawałków” i to ro-!
bi w ten sposób z 'człowie<a najnow-
szy typ „samopiszącego Remingto-
na". | cych warunkach warstwa
inteligencji pracującej przestała speł-
niać rolę organizatorów żyuia i twór-
ców, ale stała się „klasą kanceli-
stów”. Ten typ człowieka zmecha-!
nizowanego, na rozkaz urządzające-
$o akademje i wiece, kupującego
„portrety', wysyłającego też na
rozkaz pocztówki, człowieka, który
w myśli powtarza co pięć minut:
„tak jest panie szefie'* — ten typ nie
madaje się na przywódcę narodu, bo
mu brak sił, steranych nad biurkiem
i brak rozumu, wysuszonego przez
wypisywanie i czytanie „aapomień”,
„okólników”, „zaleceń' i L. p.

Tragedją młodej sanacji jest to,
że rekrutuje się ona własnie z tej
warstwy .udzi. Członek „Legjonu*
czy „Myśli** na posadzie szybko asy-
miluje się z otoczeniem, a że tych
na posadach jest 90 proc. ogółu więc
mówiąc © „młodych sanatorach“
przypisują im większość powyżej
wymienionych cech „kancelisty”,

 

Oblicze dzisiejszego świata zmie-
nia się szybko, Pogłębiający się kry-
zys umystowy i ekonomiczny usuwa
coraz więcej jednostek 1 grup z
miejsc dotąd przez nie zajmowa-
nych. Warstwy nieprodukujące, za)-
mujące się pośrednictwem, kontrolą
i warstwy „skrybów” zblizają się do
momentu, w którym życie je potęż-
nie „zredukuje”. o tych grup nale-
ży warstwa „piszącej kawaaku' inte-
ligencji. Jasnem jest bowiem, że a-
parat państwowy jest za duży, zbyt
wielu ludzi zajmuje się „przepisy-
waniem, żzjąc na koszt tyca, co wy-
twarzają rzeczywiste wartosci, Za-
strzec się trzeba, że nie można tych
twierdzeń uważać za oskarżenie pod
adresem inteligenta - urzędnika, —
nie! To jest tylko stwierdzenie fak-
iu. System bowiem wychowaniai
tządzenia sam wytworzył typ czło-
wieka niesamodzielnego, przekona-
nego, że jedyną lkarjerę, jaką można
w życiu zrobić, jest zawód urzędni-
ika, i trudno winić jednostkę, że zo-
stała wychowana na „skrybę”, a nie
na samodzielnego twórcę, czy orga-
nizatora, $

Pomimo nastawienia autyindywi-
dualistyczaego,
,wszechwładnie — świat i aarody po-
trzebują indywidualności, Żądają od
1iej tylko wyrzeczenia się pewnych
rzeczy na korzyść zbiorowości. Elity
jednak dzis panujące, a z niemi na-
sza polska inteligencja coiaz mniej
dają z siebie takich ludzi, którzy nie
tylko umie:iby spełniać cudze rozka-
zy, ale i sami je wydawać,
A więc musi przyjść ktoś nowy,

niezużyty i świeży. Nie wszyscy wi-
dzą to wyraźnie, ale więkczość rozu-
mie, że to w warstwach iudowych i
robotniczych kryje się ta nowa przy
szia elita, której dziś brak jeszcze
tylko wykształcenia, | teraz cieka-
wem jest, jak się do „taxiej” przy-
szłości odnosi inteligent - „skryba'—
ien który nia zostać przez życie zre-

WAROWNIA

chce się dowiedzieć, jaki jest
program Młodzieży Wszech-

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

pożytkiem dla narodu
— niech przyjdzie do naszego  wszelkich informacy|.

 

panującego dzisiaj| jednak z członków „Cresovii”.

bne?

mieszany A. Z. S,

DAIEN

 

 

RUCH MŁODYCH.
Kierow. Redakcji: Stefan Łochtin. Redakcja urzęduje w piątki g. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1. Za dział „Ruchu Młodych” odpowiedzialny W. Srednicki.

dukowanym. Otóż ma wie drog
przed sobą. Albo bronić do upadłe-
go obecnego stanu rzeczy, aibo jakoś
się przystosować. W pierwszym wy
padku będzie wołał o zgodę i soli-
darność wszystkich obywateli, o za-
przestanie walki wewnętrznej, o za-
rzucenie dążeń reformatorskich, o
poddanie się pewne  istniejącemu
stanowi rzeczy. To będzie miocar-
ctwowiec. Šni mu się sen o „wiełko-
sci, spokojnej i cichej“ (co za kon-
trasty absurdalne); w oparciu o war-
stwy więcej posiadające, niž on i
inni, będzie bronił się przed niezna-
nem i niezrozumiałem dlań („barba-
rzyńskiem'') jutrem.
W drugim wypadku sanacyjny

inteligent - urzędnik pójdzie inną

iszły bieg wypadków, pójdzie — jak
to się mówi mw Z.S.S.R, — „naprze-
ciw' nowym czasom. Žda sobie
sprawę
piacujących, a nie będąc zdolnym do
twórczości zacznie sobie wyrabiać
protekcję u robotnika. Zacznie robić
tani radykalizm wedle p:zebrzmia-
łych wzorow 1905 roku. Pojawią się
„barykady! na papierze i „rewolucje
spoleczne“ na posadach. A wszyst-
ko, aby móc przetrwać „gorsze cza-
sy“. To jest oportunizm, który: dale-
ko nie zajedzie, Najwyżej prędko
umrze, na co zdaje się nie długo
irzeba będzie czekać.

Nowy świat rodzi się inaczej, nie
potrzebuje protekcji, sam sobie da drogą. Rozumiejąc częściowo przy-

Żydzi spostrzegli, że ołenzywa
„antysemicka idzie na cały świat, Ro
bi się nieprzyjemnie ciepło, tropikal-
na temperetura. Dopóki bili, pędza-
li z krajw do kraju, kazali nosić żół-
te łaty, można było jeszcze wytrzy-
mać; jedni nie znosili, drudzy hołu-|-
bili. Ale dziś antysemityzm staje się
już nietylko środkiem obrony naro-
du przez zalewem żydowshim, prze-
istoczył się on w prąd międzynarodo
wy, „Antysemici wszystkich kra-
jów łączcie się”. Odbywają się zjaz-
dy delegalów rozmaitych stowarzy-
szeń antyżydowskich z rozmaitych
krajów (ostatni w paździewn.ku — w
Belgji).

iSLLSS

CIEKAWOSTKI.
W| Poznaniu Legion Młodych

Uniw, P. otrzymał w roku ak. 1933-
34 subsydjum w wysokości 2.000 zł.,
Związek Polskiej Młodzieży Demo-,
kratycznej 1.000 zł., Mysl Mocar-
stwowa 1.000 zł.

radę.
: Ren.

tę | pakt
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Mędrcy Syonu się bronią.
Žydzi są tem wielce zaniepoko-

jeni, di. Ezriel Karlebach w „Hajn-
cie” żali się, że niema już na świecie
instancji, do której mogliby się od-
wołać, bo Liga Narodów niebardzo
chętnie wysłuchuje ich skarg.

Obecny proces o  „Protokuły
„Międrców Syonu* w Szwajcarji od-
słania nieco taktykę, jaką zydzi so-
bie teraz obrali, żeby się wybielić w
„oczach świata i obronić pized ata-
kami tych, co ich lubią... aie nie w
„zetknięciu bezpośredniem.

Taktyka ta polega na oskaržaniu
o oszczerstwo, czy o sianie niepraw-
„dziwych pogłosek — tych, którzy
ośmielają się mówić żydom gorzkie

ze znaczenia t. zw. warstw,

ła grobie $. p. Watławskiegn.
Zaduszli. Cmentarz św. Piotra i

Pawła. Łagodnz pagórki porosłe so-
sniną i krzyżami, zawsze pogrążone
w ciszy i mroku dziś ożywione i ja-
tzące się żółtemi płomykami świe-

' czek.
W. :luminacji grobów nie ma tu

iuksusu, jaki często wiuzimy na
Rossie, ale jest za to spokojniej, za-
«iszniej, przytuiniej. Na Rossę wielu
idzie dla wrażeń artystycznych, dla
mody, dla rozrywki. Na auiokolskim
cmentarzu mniej znajdziesz arty-
stów, za to więcej naprawdę się
modlących

Niedaleko bramy wejściowej, na
zboczu pagórka, przy wąziutkiej,
piasczyste; ścieżynie spoczywają
zwłoki ś, p. koiegi Stanisława Wac-

tak tragicznie zmarłego
przed czterema laty.

Ten skromny grób — przywalony
prostym granitem, z nic — zdawało-
by się — nie mówiącym n:pisem, od
czterech lat przyciąga do siebie w
dzień saduszny liczne rzeeze, czują-
cych tak samo jak Zmarły,

Niepokalanie białe chryzantemy,
świeże wianki, płonący stosik świe-
czek woskowych, warta Młodych
Stronnictwa Narodowego to
wszystko są tylko nikłe, zewnętrzne
oznaki poiężnego hołdu, jaki składa-
my w sercach naszych Wacławskie-

, mu, który przestał być naszym zniar
łym kolegą, a urósł w potęzny sym-
bol, który nas jednoczy i prowadzi
do zwycięstwa. N. G.
 

 

BOIMY SIĘ PROWINCJI! słowa prawdy, lub odkrywać tajem-
ne plany żydowstwa i masonerji. Był
już w tym roku taki proces w Zu-
rychu, kiedy adwokat - żyd „począł
się dotknięty” powiedzeniami p, Te-
odora Fischera, że „žydowstwo jest
zorganizowaną zbrodnią” i że „na-
rody powinny się od żydow uwol-
nić”. Sąd rie uznał jednak tych wy-,
rażeń za karygodne i usiewinnił, 

Natomiast koło Prawników о-,
trzymało złotych 400. i

„Pani wygląda na dość inteli--
gentną, aby wstąpić do Legionu Miło-
dych'—tak powiedział jeden z mło-
dych sanatorów na pewne; nerbatce
czy danciugu.

Jaka była odpowiedź redakcja
„Ruchu“ nie wie, sądzi jednak, że
naogół poziom inteligencji naszych
koleżanek jest dużo wyższy, niż się
to „legjoniście* wydaje. Obawia się
bowiem redakcja, że poziom „Legjo-
nu Miodych“ jest trochę „zamało
inteligentny*.

Otrzymaliśmy następujący list
zŁodzi:

Szanowni Koleuzy!
W związku z zapytaniem Wa-

szem z dnia 15.X 34 co do „potężnie
rozwijającej się placówki Myśli Mo-
carstwowej w Łodzi* donoszę, że
pomimo długich poszukiwań, prze-
prowadzonych z użyciem mikrosko-
pu — ani „potężnej” ani „piacówiki”*
nie znalaziem.

Czołem.
Jan Ziośliwy.

Podobno „państwowy system wy-
chowania korporacyjnego' jest na
tyle doskonały, że w ciągu Żch dni
robi z nowoprzyjętego fuksa—odra-
zu komiltona. Czy to prawda — nie
wiemy, tak nas jednak informował  To się nazywa racjonalizacja
pracy 1 sprawność, W, dawnym „,en-
deckim“ Z P.K.A, fuks czekał cały
rok na barwy, Ale „ezdecy“ nie
wiedzieli, że „czas to pieniądz”, a
vanatorzy kwestje monetarne stu-
djują dokładnie.

Komu to jest
potrzebne.

Tydzień temu odbył się mecz pił-
ki nożnej między polskimi a żydow-
skimi akademikami U. S, B. Zwycię-
żyli żydzi w stosunku 4:1 (podajemy
za „Słowem”).

Pytamy — komu to jest potrze”

 

Przedewszystkiem podobno wor-
ganizowaniu tych zawodówjestza-

Jeżeli A. Z. S. jest bardzo spra-
śniony gry z żydami, to może wskrze
sić swoją własną sekcję piłki nożnej
: grać sobie z ŻAKS-em, Makabi,
Barkohobą i t. p.
Będzie to lepsze, niż podszywanie

się pod firmę U. S. B., czy młodzie-
ży polskiej tę uczelnię reprezentu-
jącą .

Za ten „towarzyski ainecz i za
„towarzyską przegraną musi teraz
wstydzić się w Wilnie <cała polska
brać akademicka.

Komu to jest potrzebne? — N.

Popierajcie PolskąMacie'z
Szkolną.

  

|it. p., ale jeszcze jeden fskt świad-

 

Fischera. Podobne procesy odbywa-,
ły się w Bazylei i w Bernie, a u nas!

(brazę relizji żydowskiej.
Ostatni — Berneński przewyższa|

poprzednie przedewszystkiem roz-|
głosem, iaki mupragnie nadać ży*,
dowstwo. Przemówienia stron są roz
głaszane po catym świecie przez u-
służne agencje telegraficzne i to w
tendencyjny sposób, podaje się szcze
gółowo przemówienia, wykazujące
tałszerstwo Protokułów Mędrców
„Syanu, a głos broniący autentycznoś
ci Protokułów — p. Sandera redu-
Ikuje się do jednego zdania.

Stanowisko opinji ma:odowej Ww
sprawie Protokułów Mędrców Syonu
jest określone. Nie chodzi nam o to,
czy są one stenogramem z posiedze-
mia Tajnej Rady żydowstwa, czy też
„wwagami jalkiegoś żyda co do takty”
„ki żydowstwa w świecie, jedno jest
jasne — że są prorocze — to co pi-
szą, a raczej pisały już w drugiej po-
łowie XIX w., dziś się speinia. Moż-
na to udowodnić, przechodząc punkt
„po punkcie treść Protokułów i zesta
wiając z rzeczywistością. Nie będę
tego teraz robił, i na to czas przyj”
dzie.

Pragnę jeszcze tylko wskazać na
„metody żydów, stosowane przy po-
„mawianiu autora Protokuiów o tał-
szerstwo, Twierdzą oni mianowicie,
że Nilus przedrukował żywcem po-
iemiczną broszurę Maurice'a Jalu,
która wyszła w 1865 r., a skierowa*
na była przeciw Napoleonuwi. Jest
to oczywisty fałsz, w kiory mogą
„wierzyć tylko ci, którzy nigdy Pro-
tokułów nie czytali. Pomijając całe-
go ducha Protokułów, zwróconego
przeciw gojom, mówi się tam ciągle
o masonerji, władztwie nad światem

czy, że Protokóty nie mogły być prze
drukiem broszury Jalu, jest w nich
„bowiem takie zdanie: „zwróćcie
uwagę na przygotowywane przez
mas powodzenie darwinizmu mark-
sizmu i nitscheanizmu'”, Otóż w 1865
m. nitscheanizmu jeszcze wogóle nie

Lida, Miejszagoła, Oszniiana —
co za straszne miejsca, «uigdybym
tam nie chciał mieszkać, przyzwy-
(.czaiłenr się do 47-miu wileńskich
talksówek, do eleganckich kin, wy-
*twornych cukierni z dyskietną mu-
zyką, do życią towarzyskiego w Wil
mie — nie, za nic w świecie nie ska-
zę się na dobrowolne wyzranie, na
zabalsamowanie za życia w „prze-
cudnie położonej* Mejszakole. Ach

— — mieliśmy w Katowicach proces o o-; 1% prowincja ze swoimi plotkarskie”
mi stosunkami, gdzie każdy wie, o
której godzinie wstajesz, a sąsiad z
drugiego końca ulicy uprze'mie ubo-
Jewa, że widocznie jesteś chory, bo
„nie widziano” żebyś dziś robił gim-
nastykę. Dzień do dnia podobny, a
w niedzieię chce się strzzlać z ar-
„mat, żeby przerwać denerwującą ci*
szę, albo też idzie się w odwiedziny
dlo znajomych, którzy są równie jak
ty spragnieni odgłosów wielkiego
«miastą Wilna i czekają tylko na cią-
$nięnie do:arówki, żeby się wyrwać
„z tej okropnej dziury”

Wszystko to prawdziwe, straszne
i odpychające, ale tylko dia ludzi,
którzy przyzwyczaili się naginać do
warunków, znosić cierpliwie losi
czekać lepszych czasów. Akademik-
narodowiec, który wie, žc przysz-
łość od niego samego zależy, že mu-
si umieć stworzyć sobie warunki
pracy i życia, sam inaczej ustosun-
Ikuje się do wyjazdu na prowincję,

Mamy już dziś w obozie narodo-
wym. ludzi którzy potrafiii znaleźć
dla siebie miejsce nawet w „bardzo
zapadłych' dziurach, Kol. Zajączek
w Bielsku, kol. Niebudek w Często-
chowie nie nudzą się, mając atrakcje
policyjno - represyjne, mają zado-
wolenie z otrzymanego postępu swo-
jej pracy. Trzeba tylko chcieć i po-
wiedzieć sobie — jeżeli naprowincji
niema ruchu, niema życia społecz-
nego, kulturalnego, to ja je stworzę,
będę się o nie starał Wiedy nie
będzie ani nudno, ani obco. Wytwo-
rzy się grono współpracowników
szczerych i oddanych, pracujących
często z większem zaparciem sję, niż
w wielkiem mieście.

Strona gospodarcza życia poza
wielkiemi skupieniami ludności o
ileż lepiej się przedstawia, wielu le-
karzy i adwokatów potrzebuje pro-
wincja i nawet ich nieźle wynagra-
dza.

Nie lękajmy się więc słowa pro*
wincja, bo dowodzimy tem tylko, że było, bo Nietsche dopiero zaczął

tworzyć, czyli, że Protokuiy musiały
powstać daleko później i niezależ-
mie od broszury Jalu.

Mają żydzi kłopot z tymi Proto-
„kułami, ciągle je ktoś wyciąga i dru-
Ikuje, wykupić nie zawsze można,
zresztą i ich kryzys przycisnął, więc
chcą im łeb raz na zawsze ukręcić;
jamo zobaczymy, tylko, że sądząc z
poprzednich wyroków w sądach
szwajcarskich niema p.p. Millerów i
Rappaportów może być kompromi*
tacja, zwłaszcza, że się taki huczek
w koło tego zrobiło Z.

Aresztowania.
W Dzień Święta Umarłych a

godz. 19-ej dwaj wracający z cmen-
tarza antokolskiego członkowie Mło
dych zostali przez policję z niewia-
domych przyczyn aresztowani. Są

 

nie wyszliśmy z okresu trzymania
się fantuszka, że nie potrafimy sobie
naprawdę samodzielnie życia urzą-
dzić. z,

kaliabetyzm—fo hańba X1-go wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty:

 

Zamkowa to koledzy: Sobolewski i Ragieni,

 

Z akademickiego r

Należy z uznaniem powilać uka-
zanie się nowego czasopisma na te-
renie akademickim. Jest niem mie-
gięcznik wydawany w Poznaniu pn.

„Życie korporacyjne" — o:gan pol-
skiej młodzieży porporacy;uej. Do-
tychczas ruch kosporacyjny, zjedno-
czony w b. Związku Polskich Korpo
racyj Akademickich, po przerwie w
wydawaniu swego pisma p. t. „Wia-
domości korporacyjne”, niż posiadał
organu. w którymby można publiko-
wać wiadomości, tyczące się działal-
ności |korporacyj na terenie całej
Polski, Opinja publiczna, pozbawio-
na stałego informatora o tej tak waż
mej dziedzinie życia społeczno - aka-
demickiego, jak praca w łonie kor-
poracyjnem, często urabiaia sobie
ialszywy sąd, oparty na tendencyj-
nych wiądomościach o istocie sa-
mych organizacyj, jakiemi były kor-
poracje zrzeszone w swymi ogólno-
polskim związku. Pozatem działal-
mość pseudokorporacyj, czyli t. zw.
korporacyj „dzikich”, które nosząc
zewnętrzne oznaki upodobniały się
w swych formach do
prawdziwych, ale nic z niemi wspól-
mego nie miały, których działalność
wiele pozostawiająca do życzenia,
czasami wprost kolidująca z hono-
rem akademika, jeszcze więcej de-
zorjentowala tę opinię, wpływając
przez to krzywdząco na ieputację,
jaką cieszyły się korporacje w star*
szem społeczeństwie, stwarzała nie-
odzowną potrzebę wydania swego
pisma. Oprócz zadania czysto infor-
macyjnego nosiłoby ono charakter
uzewnętrznienia pracy ideowej, jaka
ię kultywuje w korporacjach, Prócz
iego pismo takie, odgrywając rolę
jedynego łącznika między poszcze-
śólnemi korporacjami, które po roz-
wiązaniu Z.P.K.A. zostały pozbawio
me tei, ujętej w zorganizowane for-
my, łączności, niemało przyczyniło”
by się do kontynuowania prac i za-
dań byłego związku.

Prawdopodobnie też po tej linji
pójdzie redagowanie omawianego
przeze mnie miesięcznika, na co
wskazuje chociażby umieszczona na
jego l-szej stronie Deklaracja Ideo-
wa polski::h korporacyj, uchwalona
na jednym z pierwszych ogólno-
polskich ziazdów, W, Dek'eracji tej
umieszczone są ogólne wytyczne pra
(cy i dziatalności wszystkich korpo-
racyj, strzeszczające się w haśle
„Dobro Narodu i Państwa najwyż-
szem dobrem”. Niezależnie od tego
cały numer wypełniony jest urywka-
mi przemówień lub artykułow wybit
mych działaczów na terenie b. Z. P.
K. A. ujętych w tormie sentencyj
czy też haseł, bo rzeczywiście do
wielkości haseł urosły słowa tych
korporantów, którym w ich owocnej
działalności przyświecało przedew-
szystkiem dobro polskiego ruchu kor
įporacyjnego. Na treść pozatem ca-
łego numeru składają się artykuły:
X. Józeła Prądzyńskiego, fii. h. c.
k !Baliia, wybitnego działacza na ni
м1е narodowej, inż, Włodzimierza
Gruetzmachera, fil. k! Welecja, Al.
„Ciesielskiego, członka k ! Chrobria i
„wiele innych. "

Zaprowadzono również dział p. t.
Kultura i Sztuka, w którym w zwię-
złej formie podane są ostatnie wy”
darzenia z życia kulturalnego w Pol-
SCE.

Statystyk
przed dziekanatem wydziału

lekarskiego U. $S. В.
Na pierwszy kurs medycyny na

wie egzaminu konkursowego
przyjęto 100 osób — w tem 14, są:
dząc z nazwizk, wyznania mojże-
sZzowego.

Poza konkursem na ter sam kurs
przyjęto 11 osób — w tem 4 żydów.

Na wyższe lata medycyny przy-
jęto 12 osób — w tem 7 żydów.

Do nostryfikowania dyplomów
zagranicznych dopuszczono 14 osób
— 14 żydów.

Przy sposobności przypominamy
wiadomość, podaną w swoim czasie
przez wszystkie gazety, że w bieżą-
cym roku akademickim na wydział
jekarski uniwersytetu w Kownie nie
przyjęto ani jednego żyda,

Jak powszechnie wiadomo, dzie”
kanem wydz. lekarskiego 0. 5. В. 

RADJOAPARATY:
od detektora do superheterodyny

po najniższych cenach I dogodnych warunkach

0 [-mie MICHAŁ GIRDA,
20, tel. 16-28.

jest prof. M. Reicher. Z. Z.

    

   
   

 

i«orporacyj |

uchu wydawniczego
Życie Korporacyjne.

Jedyną może ujemną stroną te-
go miesięcznika, którą uiamy, że
jednak Redakca napewno usunie,
jest kompletny brak wiadomości, do-
tyczących ruchu korporacyj zjedno“
czonych do niedawna w rozwiąza-
nym Z.P.K.A. Brak ten, który nie-
uzupełniony kolidowałby z drugiem,
wspomnianem przezemnie zadaniem
organu  ogólnokorporacyjnego, ja-
kiem jest nawiązanie łączaości mię-
dzy korporacjami, niewątpliwie zo-
stanie usunięty, skoro Redakcja na-
„wiąże kontakt ze wszystkiemi środo
wiskami korporacyjnemi Na tem też
„miejscu Redakcji „Życia korporacyj-
nego' składamy życzenia owocnej
dla dobra polskiego ruchu korpora-

ze wszechmiar pożyteczne to pismo
niemało ożywi dotychczasową ogól-
no - akademicką publicystykę.

Redakcia „Žycia korporacyjnego“
„mieści się w Poznaniu, ulica 27 grud-
nia 19 m. 16. Mik.

‚ „Z całego Świata,
Z całego świata,

| Szkoły i gimnazja w Wiedniu nie
ograniczają liczby uczniów żydów.
Wyniki? Szkoła akademicka 1-go
okręgu liczy 468 uczniów — w tem
205 żydów. W. tym samyni okręgu

„szkoła teciimiczna — 572 uczniów—
261 żydów
W 2-gim okręgu związkowa szko-

ia techn. 'ma 753 słuchaczy, w tem
578 żydów.
Wi 9-tym okręgu gimnazjum związ-

kowe (panstwowe) ma 142 żydów na
ogólną liczbę 248 uczniow (Welt
Dienst).

 

 

W Bernie szwajcarskiem odbywa
się ciekawy proces o autentyczność
„Protokułów Mędrców Syonu“. Po-
między świadkami występuje szereg
wybitnych osobistości. Być może, że
propagandzie zydowskie uda się
wykazać, że „Protokuly“ są falsyfi-
katem, Jednak ich treść znakomicie
„odtwarza psychikę żydów i zabor-
<czość i doskonale charakteryzuje
judejskie metody walki.
W Płońsku odbył się zjazd ży-

dowskiej organizacji * wojskowej
„Brith Trumpeldor'. W czasie zja-
zdu odbyła się defilada 1.500 umun-
durowanych członków. Polacy!
Uwaga! Armja żydowska już ma-
szeruje. i
ННа LB E kasi PRATO AEDOCK MIG

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

dnia 4 b. m. wpłacono ogółem 40.120,33 zł,

w tem: Ofiara bezimienna zł. 23.00, Perso-
nel Nauczycielski Czteroletniej Szkoły Han-

dlowej Męskiej Stowarzyszenie Kupców i

Przemysł. Chrześc. w Wilnie 2160, B. Mali-
nowski 5.00, Pań twowy Zakłaz Badania

Żywności i Przedmiotów Użytk w Warsza-

wie, Filja Wileńska z listy of ar Nr. 273

12.00, Bank Związku Spółek Zarobkowych,
Oddział Wileński z list ofiar Nr. Nr. 76, 77

1 78 41.50, Rada Adwokacka w Wilnie p-*
listy ofiar 791.70, Inspektorat Szkolny ma mi
Wilno z listy ofiar Nr. 726 47.12, Funkcjo-

narjusze Urzędu Probierczego z iisty ofiar
Nr. 402 17.00, Personel Księgarn. św. Woj-

ciecha, oddz. w Wilnie składka za paździer
nik 28.90, Komunalna Kasa Oszczędności w

Wilnie z listy ofiar Nr. 43 8.60 Inspektorat
Szkolny na m. Wilno z list Nr. Nr. 718i
1719.90.60, Pracownicy Księgarni Józefa Za-
„wadzkiego 12.85,

Lista ofiar adwokatów
(patrz wyżej 791 zt. 70 gr.):

J. Szyndler zł. 4.00, K. .Bajraszew-

ski 20.00, S. Berlaud 7.50, I. Długacz 6.00, B.

Achmatowicz 20.00, A. Burhardt 500, A.
„ Bfumberg 5.00, H. Żuk 5.00, 1. Barańczyk
5.00, W. Rodziewicz 40.00, Z. Bwyko 20.00,
B. Kopacewicz 5.00, W. Świda i0.00, Z. Ja-

sińóski 20.00, J. Frydman 5.00, J. Mincero-

wa 10.00, M. Sienkiewiczówna, 10.00, I.

„Kaplan 7.00, S. Kiaksztowa 13.75, W. Kož-
liński 15.00, H. Izraelitówna 5.00, L. Kuli-
kowski 20.00, W. Muchanow 8.0, M. Soł-

"tan 1.00, L. Mertens 2.00, I. Przybora 20.00,

B. Czechowicz 6.25, L. Rodziewicz 10.00, A.
, Marcinowski 10.00, K. Szafkowski 1.00, B,
Szys:kowski 2.00, G. Riza-Ternawiot 10.00,

„B. Krassowski 3.00, J. Luczywek 5.00, D.

Kacnelson 3.00, J. Wiścicki 5.00, T. Wir-
szyłło 10,00, M. Maliński 50.00, S. Ejgiel 5.00
A. Miller 3,00, T. Kiersnowski 20.00, M. Ko-
siński 10.00, E. Rudnicki 5.00, F. Andrejew
20.00, S. Węslawski 10.00, S. Chill 400, S.

* Kaczmarek 10.00, A. Abkowi.zówna 3.40,
K. Waszkowiak 10.00, J. Leinwandhgndler

10.00, A. Tymiński 16.00, WŁ Łuczyński 8.00,
1, Gulmantowicz 8.00, K. Weicieshowicz
6.00, P, Krestjanow 6.00, J. Anastasiu 10.30,
M. Cwiet 3.00. K. Paliwoda 10.0, M. Szy-
manowski 3.00, E. Łowicz-Barański 5.00,
B. Cyderowicz 5.00, A. Hajkowicz 10.00, I.
Kamionski 5.00, 1. Kerzner 5.00, M. Ogusze-
wicz 10.00, Cz. Skinder 10.00, .J. Wagner
5.00, F. Wismont 10.00, E. Makowiecki 3,00,
Koło. Adwokatów w Pińsku 117,50.

Aplikanci adwokaccy:
E. Muchanowa 2.00, P. Kownacki 2.00,

W. Symonowicz 5.00,

Pracownicy Kancelarji Rady:
M. Ciozdzina 3.00, F. Hermanowiczów-

 
wileńskich

)

na 2.00, A. Iwanowska 2.00, K. Borkow-
ski 1.00.

CORRIEREEWYTYEN

cyjnego, sądząc jednocześnie, że tak 
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Kilka 'už razy zabieraliśmy głos Trzeba dodać, že powirna w jak
;w sprawie nadzwyczaj aktualnej, a i najszybszym czasie powstać w Wil-
bardzo poważnej, mającej znaczenie nie specjalna Komisja tucystyczna.
ogólne. Frojekt jest w opracowaniu, ale wąt
"Chodzi nam mianowicie o tury- ipliwe jest bardzo, żeby zima zosta-

stykę, o zwrócenie nań nieco bacz- fa właściwie wykorzystana, a zima

niejszej uwagi a i o opiekę czynni- przecież na Wileńszczyźnie jest b.
ków miarodajnych. piękna.

Wiadomo bowiem, że turystyka — Zapytujemy jeszcze o element
w innych miejscowościach ł o:ski jest przybywających turystów.
wierowana w tak wiasciwy sposób,  — Są to przeważnie ludzie, któ-
@е przynosi wiele korzyści materjai- rzy do Wilna przyjeżdżają ze specjal
mycn. Jest ona wyzyskiwana gospo- nem nastawieniem.  Słyszeli oni o

darczo. Dodać przytem trzeba, ze nie 'Wilnie wiele. Interesuje ich każdy
wszystkie tam miejscowości są tak niemal dom, każda ulica.
piękne jak Wilno,

iNie będziemy w tym krótkim ar-
tykuie zastanawiać się nad istotnę-
„mi zasadami turystyki, a pomówimy
o stosunkach wileńskich.

Udaliśmy się do p. W. iiunczew-
skiego, który jako «ierownik biura
„Orbis” miat bezpośrednią iączność
nietylko z poszczególnem: organiza-
torami turystycznemi, ale 1 z tury-
stymi. i

Uwagi jego wydają nat się bar”,
„dzo słuszne i cenne.

ciągnie się dosyć długo.
Rzeczywiście z turystyką Wilna

jest bardzo źle.
Wiecznie są jakieś nadzieje, kón-

forencje, a których nic niki nie wie.

Wsczoratszy mecz piłkarski o
wejście do Ligi, rozegrany w Lipi-
nach na Siąsku między Naprzodem, a

Na wstępie pytamy wię. jakaby“, Wojskowym klubem Sportowym
В IB г Smigiy z Wilna zakończyt się za-4 t iiekwencja ; 2

elioircansr i api służonem zwycięstwem Naprzodu Chodzi oczywiście o ujęcie ogólne,
*  —W tym roku, powiada p. Ron-
czewslu, przez Wilno przejechało o-

koło 15 tygięcy turystów.
Lato roku 1934 było okresem wy-

4:1. Do przerwy wynik byi 3:1,
MWilnianie wystąpili w następują:

cym. składzie: Naczulski (vramkarzj,
„Maniecki i Hajdui (obronaj, Wysoc-

Rozmowa z p. W. Ronczewskim!

DžIENNIKMIDERAM+

„Niby coś się robi, a w zasadzie stoi
|ma martwym punkcie,

Ferje szkolne w okresie zimo-
wym nie są wyzyskane, Młodzież
nie wie sama, co ma robić z wolnym
od nauki czasem.

raz bardziej urozmaicone pociągi nie
kursują.

Stykając się bezpośrednio ze spo
jleczeństwem narciarskiem  Warsza-

Władze centralne wyciaodzą z, wy słyszałem liczne zdania, że do
całkiem mylnego założenie, że Wilno|Wilna pojedzie się tłumnie, ale tataj
powinno dostarczać turystów innym wlaśnie nasuwa się pierwsza poważ-
ośrodkom Polski. | tutaj właśniena obawa — gdzie
tkwi zasadniczy błąd władz kolejo-| gdzie nakarmiś jak przewieźć w te-
wych, które organizują pociągi po-|ren? To są pytania, na które odpo”
pularne z Wilna, wówczas gdy nale- „wiedzieć może chyba tylko Polskie
ży organizowa pociągi do Wilna, bo| Towarzystwo Krajoznawcze w Wil-

; tylko wówczas Wilno odnosić zacz- nie, które istnieje przecież ud szere-
pie szereg korzyści. у

Zorgamzowanie pociągu narciar- wykazać się altywnošcią swej pra-
skiego z Warszawy do Wilna było- cy.
by rzeczą więcej niż wskazaną, a! Mamy głęboki żal do P.T,K., że
władze kolejowe nie pożałowałyby nie opiekuje się turystami, że jest
swego kroku, gdyż z Wa:szawydo! organizacja zamkniętą, o niezbyt 
jąc wyraźnie w. pierwszej połowie|

zakwaterować, |

gu długich lat, a nie może niestety| komisja turystyczna,

Zakopanego na święta jeździ się nie przekonywującym programie pracy,
mal z musu, bo w inne tereny, nie- | opartej na dociekaniach naukowych.

Jakoby organizacja ta nieco odmło-
działa się, zmieniając częściowo cha
rakter, ale oficjalnie nic pochlebne-
$o nie mozemy narazie o niej pisać.

Magistrat wileński jest tutaj rów
mież nie bez winy, Istniał pizecież w
„swoim czasie przy Mągisiracie re-
ierent turystyczny. Było niwet schro
nsiko turystyczne, ale poitcm skaso-
wano wszystko.

Podobno teraz ma się to wszyst*
,ko wskrzesić i powstać ma ogólna

sub „ydjowana
przez Magistrat, Izbę Przemysłowo-
Handlową i Województwo.

Daj Boże, żeby coś nareszcie po-
1ządnego powsiało w tem naszem
kochanem Wilnie.

Sukcesy Ogniska K. P. W.
Mieliśmy w Wilnie pięknie zor- pierwsze miejsca w grze szóstkowej

Wilnianie są obecnie

meczu, w której strzeli aż trzy| ganizowany turniej gier sportowych. u trójkowej.
bramki, wówczas gdy W.K.S. zdobyt| [urniej zorganizowany żostał wy-,
tylko jedną. łącznie przez Ognisko K. F. W., któ”, formie.

Szczęśiwym strzelcem był Zbro-
ja. W ataku słabo grał browko, a co

| ciekawsze i smutniejsze, że zawiodła
«pomoc na czele z Wiysockim.
| Po przerwie wilnianie grali nieco
| iepiej, ale nie potrafili strzelić przy-

{

Turniej
/W. F, cžywil znacznie mariwy sezon
gier sportowych w Wiilnie 1 dlatego

jątkowym, gdyż nie kez znaczenia
były wycieczki Polaków z zagrani
cy. į

Ciekawą jest rzeczą, że większość
turystów zwiedzała tylko Wilno. Nie
można było niestety pokazać ani
(rok, a m też Narocza

Do Trok jechało się z namysłem,
a Narocz pozostaje nadai nie wy--
korzystany.

Komunikacja kolejowa z Naro-
czem jest uciążliwa, a autobusem
trzeba jechać prawie cały dzień,

Wszyscy turyści, z krórymi spo”
tykałem się, byli zachwyceni Wil-
mem. Nie znajdowali słów podziwu,
ale niestety ten szczery sentyment

wyzyskany,
Wilno nie daje o sobie żadnego

prawie znaku życia, a i w samym
mieście brak zainteresowania tury-
styką. Powiem panu, że gdy zwróci-
łem się do poszczególnych restaura-
torów,

nawiązania współpracy, to odmówi-
li, Do turystów w Wilnie mieszkań-
cy nie posiadają zaufania.  Obojęt-
ność ta powinną być przezwyciężo-
na przez wykazywanie, że turysty-
ka jestintratnąstroną życia, że z niej
możnap.P ć jahzarobkowe.
—A jakie są w pańskiego

zdania zasadnicze «i turysty-
iki wileńskiej? Pw
— Istotnym mankameatem życia

turystycznego jest brak schronisk.
(Wilno nie posiada ani jednego przy-
zwoitego schroniska, a wiem, że na
święta B. Narodzenia przzjechałoby
(do Wilna sporo osób. Pojadą teraz
io Zakopanego, czy Krynicy, Wilno

 

z
a
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zostanie p ane,
Drugim poważnym miausem jest

brak propagandy. Wilno nieposiada
prospektów turystycznych, a o tury-
stycewileńskiej piszą nieraz ludzie,
którzyWw Warszawie,
ujmując zjawisko turystyczne z pun-
ktu widzenia sadadiaio *
„  Wyczuwa się również brak ści-
słego kontaktu z prasą. Dziennika-
rze są źle wyzyskani.

Konferencje, odbywające się bez
udziału prasy, mijają się z celem.
Łączność z prasą zagwarantuje pro:
wadzenie szeregu imprez. Źwiększy
Się odrazu frekwencja. Z.esztą jest
to zrozumiałe, 
ZW pr——————————

Jerzy Kepel (A.Z.$.) o sobie.
Kto mógł lat temu kilka powie-

dzieć, że Jerzy Kepel stanie się mi-
strzem wioseł i to mistrzem nie byle
jakim?

Pamiętam, gdy Kepel zaczynał
swoją karjerę w Wil. T, W., nie o-
ceniono go — powiedziano, że nie
madaje się do osady. Jest zbyt wyso-
ki — trudno dobrać partrerów. Ke-
pel poszedł do A. Z. S. Po przejściu
kilkotygodniowego przeszkolenia
trafił odrazu do osady reprezenta-
cyjnej, która odniosła kilka pięknych
zwycięstw, ale potem rozpadła się,

Było to w roku 1929,
I oto teraz w 1934 roku Kepel

wypłynął znów na powierzchnię. Nie
było w Polsce regat, żeby. nie star-
tował popularnie zwany „Jyrek”, od
nosząc sukces za sukcesem.

Spotkałem się z nim i rozmawiam
po przyjacielsku, Rozmowa toczy się
Oczywiście bez żadnych tytuiów. Mó
imy do siebie per „ty“
— Słuchaj, Jurek, chcę z Tobą

Rapisać wywiad. Powied:: mi kilka
słów o sobie.

„= Cóż mogę powiedzieć? Zwie-
<ziłem w tym sezonie caią wioślar-

  

    

    
   

   

   
   

  

 

Xe wszędzie mówiono z zachwytem o
Wilnie, Było mi nadzwyczaj miło.
i asi wioślarstwa polskiego Wi-
eńszczyznę uważają za rezerwuar
Młodych sił. Ciekawe jest również,

do Wilna nie zostaje odpowiednio.

lub hotelarzy z propozycją:

a o Keplu jako o wioślarzu zacichło.| ba

ską Polskę. Zastanawiającea. jest to,| kryz

Browko (atak).
A więc w bramce zamiast Czar-

skiego grał Naczulski. W. obronie za-
brakło Chowańca, a linja napadu by-
ia pozbawiona Naczulskiego, co
wpłynęło ujemnie na całą drużynę.

Mecz zgromadził w Lipinach 7 ty-
sięcy widzów. Publiczność wyjąt-
kowo gościnnie przyjęła wiinian,

Naprzód grał zdecydowanie le-
piej i wyśrał zasłużenie, przeważa”

Ruch jest w dalszym ciągu w do-
skonałej formie. Bez większego tru-
«iu pokonał on wczoraj Warszawian-
ikę 7:1, która rozpaczliwie broni się

| przed spadkiem z Ligi.
|  Wiczorajszy mecz z Warszawian-
ką był spotkaniem, które zakończy-
ło się koncertową grą Peterka i Wo-
darza. W. Warszawiance nieźle grał
Kec, który zdobył jedyną bramkę.
Słaby dzień miał Domański w
bramce.

Drugi mecz ligowy rozegrany zo”
stał w Krakowie mi Wisłą a
Cracovią. Mecz wygrała  niespo-
dziewanie Wisła 5:0,

Narciarze Ogniska

 

 Kierownictwo klubu sportowego
i K.P.W. postanowiło w roku

jubileuszowym 5-lecia sekcji nar-
ciarskiej >organizować wielkie za-
wody narciarskie, zapraszając do
Wilna szereg czołowych zawodni-
ków polskich.

| Ognisko prowadzi pertraktacje z
narciarzami Zakopanego, chcąc spro
|wadzić do Wilna Bronka Czecha,
| Marusarza Łuszczka i Poiankową,

ędnie Stopkównę.
rzeba przypuszczać, że pertrak-

tacje zakończą się pomyślnie, a
sportowe Wilno przyglądać się bę-
dzie pięknej imprezie jubileuszo-
wej.

Zawody odbędą się oczywiście w
| biegach i skokach.

Poznań zremisował
Rozegrany we Wrocławiu mecz

| międzypaństwowy w piłce nożnej
między Wrocławiem a Poznaniem

| zakończył się wynikiem remisowym

  

że wszyscy instruktorzy wioślarstwa
polskiego marzą o przyjezdzie do
(„Wilna w charakterze trenera. Wie-
dzą bowiem, że w Wilnie można w
stosunkowo krótkim czasie zbierać
cenne owoce. Ogromnem zaintereso-
(waniem cieszą się Troki, Nie ulega
wątpliwości, że w przyszłym sezonie
do Trok ziedzie ną regaty cała Pol-
ska. Trzeba jednak uczynić małe za-
strzeżenie, a raczej zrobić uwagę w
stronę naszych organizatorów, któ-
rzy powinni nieco lepiej poprowa-
dzić propagandę regat tro.kich. Trze

wcześnie zawiadomić o terminie
i warunkach poszczególne ośrodki
wioślarstwa, a Troki staną się kon-
kurencyjnym ośrodkiem  wioslar-
stwa nawet wobec Bydgoszczy.

Tegoroczny sezon wioślarski przy
niósł nam sporo niespodzianek. Na
„czoło wysunęło się kilka młodych
kłubów. Spowodoje to oczywiście re
"akcję. W Poznaniu w „04' zmabili-
zowali się już starzy mistrzowie,
którzy chcą pomścić tegoroczne klę-
ski. W tych młodych klusach jest

| dużo energii, kluby żyją inicjatywą,
dawno wygasłej w. towarzystwach
starszych, które ułegły ogólnej fali

„ysu.
— No tak, wszystko to bardzo

„pięknie, aie co powiesz o sobie?
' — Z zazdrością patrzyłem wszę*
dzie na bogaty tabor regatowy. Nie
posiadam przecież własnej łodzi, Co 

Iki, Skowroński i Bilewicz (pomoc),!
Drąg, Zbroja, Hajdul II Pawłowski il Obecnie sytuacja przedstawia się

w ten sposób, że W.K.S. giac będzie
11 listopada rewanż z Naprzodem w

! Wilnie, a potem spotka się ze zwy-
cięzcą drugiej grupy, w której kan-
dydatami są: Rewera, Czarni i
oczywiście „Śląsk,

Zaznaczyć trzeba, że rozgrywki
finałowe prowadzone są systemem

„punktowym, Każdy gra z każdym.
j Mecz wczorajszy sędziował p.
Schneider z Krakowa,

zawianka 7:1.
Obecnie tabelka ligowa przedsta-

wia się następująco: 1) Ruch — 36
pikt., 2) Cracovia — 27 pkt., 3) Wi-
sła — 26 pkt. 4) Garbarnia — 23
pkt., 5) Pogoń — 22 pkt., 6) Legja —
20 pkt., 7) Waita — 20 pkt., 8) L.
K. S, — 19 pkt, 9) Polonia — 18
pkt, 10) Warszawianka — 15 pkt.,
11) Podgórze — 14'pkt., 12) Strze-
iec — 3 pkt.
Beznadziejnie przedstawia się sy-

tuacja Podgórza, które walczyć jesz-
cze będzic z Legją i Gasbarnią, a
„Warszawianka z Legją i ŁŃ,S,

| Trzeba przypuszczać, że spadnie
lz Ligi Podgórze. :

organizują zawod

Skoki odbywać się będą na An-
"tokolu na nowowybudowanej sko-
I *| czni.
| Zawod; odbyć się mają w pierw-
szej połowie stycznia 1935 roku,

Przy tej sposobności wario nad:
mienić, że sekcja narciarska Ogniska
K. P. K. ject znaną organizacją na te-
renie sporiowym nietylko ze swych
wyników sportowych, ale 1 z inicja-
tywy organizacyjnej.

imy wrażenie, że będą to za-
wody, jakich: jeszcze w Wilnie nie
było, bo jeżeli rzeczywiście uda się
sprowadzić takich zawodników, jak
Czech, Marusarz i Polankowa, bę--
dzie to nielada rewelacja sportowa
dla Wilna, które stęsknione jest do
poważnych imprez sportowych.

z Wrocławiem 1:1.
1:1, co jest swego rodzaju sukcesem
piłkarzy Wielkopolski,

Bramkę dla Poznania
Szerfke.

zdobył

zaś do siebie, to startowaiem bez
treningu na wiosłach krótkich, mając
pewną zaprawę na czwórce, Sukce-
sy swoje zawdzięczam częściowo
Mitkowskiemu, który udzielał mi
szeregu wskazówek, a i pozyczał na
wet łodzi.

W. Trokach Witkowski, chociaż
przegrał, jednak czas uzyskany w
walce z Lesickim miał rewelacyjny.
Mam wrażenie, że w Trokach, gdy-
bym startował z Witkowssim, prze-
grałbym. Wówczas miałem tylko 4
treningi, Ratował mię treniug na dłu
giem wiośle,

Jeśli chodzi o Rygę, o zdobycie
mistrzostwa Łotwy, to powiem szcze
ize, że czułem się dobrze 1 wierzy-
diem w swe siły.

Nigdy nie lekceważę przeciwni-
ka. Staram się zawsze szukać walki,
która daje nii dużo prawdziwego za-
ddowolenia sportowego. Lubię star-
tować w silnej konkurencji. Nie cho-
dzi mi o nagrody, ani też o zaspo*
kojenie ambicji.

Rydze miałem pierwszorzęd-
nego skiła, Po biegu czwórek, gdy
А.7.$. przegrał, czułem się wyczer-
pany, ale potem wróciły ni siły, a
na stant jedynek jechałem z myślą
zemsty i udało mi się to, bo wygra-
łem dwa biegi,

Najpoważniejszy w tym sezonie
był pojedynek w Rydze w biegu no-
wicjuszy ze znanym wiosiarzem Z
(Królewca, Morem, który przegrał o
4 łodzie.
— A jaki jest twój największy w

|tym roku sukces? 

najmniej jeszcze jednej bramki. | kierownictwu Ogniska K. F. W. na-
leżą się słowa uznania, Organizacja
turnieju była dobra, a poziom spor-
towy wysoki. у

Przejdźmy teraz do wyników.
W. piłce koszykowej, jak było do

„przewidzenia, pierwszeństwo zdobyli
poznańczycy, którzy. zademonstro-
wali piękną grę K. P W. Poznań
wystąpiło w Wilnie w swoim najlep-
szym składzie reprezentacyjnym:
Patrzykont, Kasprzak I Kasprzak II,
Czapliński, Synek, Łój, Grzecho-
wiak i Smigaj W drużynie tej wy-
różnili się: Patrzykont i Czaplicki.

Oto wyniki techniczne: Poznań
K.P. W. — Wilno K. P. W. 31:23,
„Poznań K. P W. — Sokoł Wilno
29:26,

W, piłce zaś siatkowej zwyciężyli

Piłkarze sowieccy z Mvsnwy od- 
prezentację Pragi 9:1 (6:0),

| Zywa gazetka A.
Przyznam się szczerze, że roz-

 

Grali oni w nasiępującym
re sprowadziło na własny rachunek składzie: Fiątkowski, Święcicki, Ka
wicemistrza Polski w piice koszy-|dźiul, Kuczyński,
kowej — drużynę K. P. W, Poznań.|Muraszkin, a w trójkach: swięcicki,

odbyty w sali Ośrodka; Piątkowski i Kuczyński.

Walentynowicz i

Wyniki techniczne: Wilno K.P.W.
—- Poznań 15:8 15:8, a rewanż 15:7,

14:15, 15:13, Poznań K P. W. — So-
kół Wiino 7:15, 15:13, 15:15, Ognisko
K. P. W. — Sokół 15:11, 11:15 1 15:7.
W, trójkach: Wilno K. P. W. Ogni-

sko—Pozneń 15:11, 15:13, Poznań—
Sokół 15:11, 6:15, 17:15, Wslno K. P.
W. — Sokół 12:10, 15:12.

Podobno Ognisko K. r. W. ma
zamiar w najbliższej przyszłości po-
rozumieć się z centralą w Warsza”
wie i zorganizować w Wiinie wielki
iurniej gier sportowych z udziałem
JA. Z, S$, warszawskiego i K. P. W.
Warszawy

Turniej powyższy ma się odbyć
jeszcze w tym roku.

Pisząc o grach sportowych Ogni-
ska K. P, W. należy podkreślić, że
organizacja zawodów spoczywała w
ręku prezesa sekcji gier sportowych

kolejarze wileńscy, zdobywając dwa' Ogniska, o. Antiniego Żamejcia.

Moskwa — Praga 9:1.
r

Wynik ten jest zastanawiający,
mieśli wczoraj w Pradze wspaniały|zwłaszcza, że Praga posi1da pierw-
sukces sportowy, zwyciężając re-| szorzędną reprezentację.

i "Pre
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Świetnie udał się wstęp do gazet-
czarowałem się Nie chcę bynajmniejki p. Bulsiewiczowi, który w dow-
krytyką swoją zgasić piękny zapał i!
„zdrową inicjatywę członków A. Ż. 5.,
(którzy powinni słowa moje dobrze
zrozumieć, przyjmując jako objektyw
ny sąd przygodnego widza.

Trzeci numer „żywej gazetki" po
siadał szereg cech lepszych, niż w nu
,„merze drugim, ale były i minusy,

Na wstępie pomówmyominusach.
Akustyka okropna, Głosy źle do-

brane. Treśćć powtarza się. Mówiąc
językiem dzienuikarskim, to artyku-
ły są dwa razy drukowane w tym sa
(mym numerze, a to robi złe wraże-
nie.
Największem złem może jest to, że

„$azetka' krytykuje, a mało śmieje
się. Huromu za mało.

Ta ciągła walka z literatami, czy
prasą jest nie na miejscu, a stawa-

| nie na koturnach nieco śmieszy.
Plusem „gazetki jest melodyj-

|ność piosenek i zwiększenie grona
„redakcyjnego''.

| Gazetka nie powinna być pisana
przez ,ednego człowieka, bo znudzi

„nietylko treścią ale i samą iormą.

j = Właśnie z Morem, a potem 2;
olimpijczykiem Kobylińskim.

Aich, walki tej nigdy nie zapom-
mę. Były wówczas okropne warunki
atmosteryczne. Walczyliśmy na Wiś
le nietylko z sobą, ale i z rozszała-
łym żywiołem wody, Była to walka
o centymetry, a gdy wygrałem, to
nie czułem ani rąk, ani neg, ale Ko-
bylińsk: był też „skonany”.

Wszędzie dostawałem uobre ło*
|dzie, Jeździłem na 7 skifach, z któ-
rych warto wymienić: Denscha, Sim
sa, Leuxa, Pirscha i inne Najlepszy
|skif był Simsa, a wiosła Pretzla, któ
| re są wystarczająco sztyws:e, pracuje
się niemi wyśmienicie.

Dziwiła mię wszędzie nadzwy-
czajna uprzejmość i gościnność, z ja-
ką przyjmowano mnie w Krakowie,
Poznaniu i Warszawie. i

W. Krakowie spotkałem się z nie
spodzianką, bo po przyjeździe do-
wiedziałem się, że pojadę z Мете-
yem, mistrzem Polski. Do spotkania
jednak nie doszło, bo Verzy późno
przybył. Odłożyliśmy to'na 1935 rok.
/Wr Krakowie zapoznałem się z naj-
lepszym stylem jazdy na krótkich
wiosłach,  Zaopiekował się mną
mistrz Długoszewski. Jeździliśmy
razem na treningi, a raz wyjechałem
nawet z Vereyem.

— A co ci mówił Długoszewski i
jak rozmawiałeś z Vereycm?
— Długoszewski? Powiedział, że

trzeba trenować i treaować, a
wyniki będą. Co zaś do Vereya, to
jest to bardzo sympatyczny  czło- 

i

<ipny sposób wprowadził zgromadzo
nych w miiy nastrój. Wstęp ten jeże-
Ji chodzi o wartość literacką, był
najcenniejszy,

Podobał mi się również wiersz
pisany przez p. Zieniewicza o prof.
„Wieyssenhoffie.

Miłe wrażenie robiła siiemowana
p. Skorukówna, która popisywała
się pięknym śpiewem. Solowe jej
występy były hucznie oklaskiwane.

Na zakończenie mała techniczna
uwaga.

„Żywa gazetka” nie 1ausi być
przecież cały czas pisana wierszem.
„Poco wiersz, proza jest czasami lep-
sza i milsza, ałe proza dobra, proza
pisana pięxnym stylem.

Sądząc z tego, że „gazetka ostat
nia cieszyła sie rekordowem powo-
dzeniem (około 150 obecnych), spo-
dziewać się trzeba, że jes..cze przed
świętami B. Nerodzenia „wyjdzie
numer czwarty już nie A Z.S.,'a nu-
mer ogólny, numer tryskujący hu-
„morem, numer nie ekliweśo senty-
mentu, a numier sportu,

wiek, Przyglądałem się jeśo budo”
wie. Jestem jednak od niego wyższy.

— Powiedz mi, Jurku, iedy by-
ieś w najlepszej formie?

Kepel zastanawia się chwileczkę,
tak jakgdyby przebiegał myślą po
wszystkich torach, jakgdyby liczył
swoje nagrody zdobyte siłą nietylko
mięśni, ale i woli.

— W najlepszej formie byłem je-
sienią na regatach w Poznaniu. Na
„Warcie jest strasznie podły tor.

— A teraz na zakończenie...
czem marzysz?

— Marzę o spotkaniu z Vereyem

0

— No, yiów srczerze, ja ci, može
pomogę. Nie wstydź się. Powiedz, że
marzysz o igrzyskach olimpijskich.

Kepel spuszcza w dół swoje
skromne oczy. Czuję jednak, że sło-
wo „olimpijada“ wyjąlem mu z ust.

— Co zamierzasz robic przez zi“
mę?

— Zimę poświęcę stud om na uni
wersytecie na wydziale humanistycz
nym, a w wolnych chwilaca jeździć
będę na nartach.

Chciałbym bardzo trenować w ba
sen», ale nie wiem, jak ułożą się
„stosunki A.Z,.S. z W.K.S., który po-
siada basen zimowy. Bez basenu
trudno będzie myśleć o postępie.

Mam szereg zaproszeń na starty

jest sporo. в

Rozmowa skończona. Bo i cóż ymoże więcej powiedzieć, chyba je-

zagranicą, a i nagród do bronienia |,

s

SEN TURYSTYKI WILEŃSKIEJ.
Do najaktualniejszych zagadnień

trzeba oczywiście wpisac sprawy
związane z nadchodzącym sezonem
zimowym, który powinien być w mia

„rę możności umiejętnie wykorzysta-

«ny. &

A więc: propaganda, zaižki kole-
jowe, imprezy, dobra informacja, so-
idna obsługa i konkurencyjna cena,
a Wilno stanie się głośniem ośrod-

I kiem turystyki zimowej.
Dlaczego Zakopane może sobie

pozwolić na zorganizowanie „święta
zimy', ściągając wielu turystów, a

Wilno ma zawsze spać, ma być gor-
sze od innych miast.

Zobaczymy, czy na pytanie to
ktoś się odezwie.

Jarwan.

AN OSTIT DWORDALT asKI I RES TSTAITS SIS NO T IT S OSIAA JE LR ITK

Wojskowi przegrali z Naprzodem 4:1. Mistrzostwa hokejowe
szkół odbędą się

w dobrej!
Na ko.Jerencji mspekiorow wy”

chowania fizycznego poszczególnych
kuratorjów szkolnych poruszane by-

ły aktualne sprawy w związku ze

sportem wśród młodzieży szkolnej,
Wilno za konferencji tej w War-

szawie reprezetowane było przez

prof. Czyżewskiego, który odniósł
piękny sukces organizacyjąy, prze-
prowadzając myśl. zorgamizowania
pierwszych mistrzostw łyżwiarskich
i hokejowych młodzieży szsolnej z

całej Polski.
A więc mistrzostwa Poiski odbę-

dą się w Wilnie. Do Wilna zjadą ze-

społy młodzieży ze wszystkich stron

kraju. Będą to imprezy bardzo pięk-

ne.
Przygotowania do imprez już roz

poczęto.

| Rzecz oczywista, że mamy tu na

| myśli przygotowania techniczne, któ
(re są resortem dyr. K Aundrzejew-
| skiego. :
|. Mistrzostwa odbyć się mają w

„pierwszych dniach stycznia 1935 го-

ku

 
Wilno wtych zawodach odegra

zapewne główną rolę, zwłaszcza dru

żyna hokejowa, która przy pewnej

dozie szczęścia może zdobyć mi-

strzostwo.

ZYGZAKI.
—Piln'k został dodatkowo zgło-

gzony do obozu treningowego bok-
serów  poiskich przed meczem z

Niemczami.

— Do obozu hokejowego w Kato"
wicach zostali ostatecznie wyznacze

 

lscy. Jako zapasowi zaś Nuszel i Oku-
łowicz.
— Znany w Wilnie bokser A.ZS.

MWiding jest obecnie we Lwowie, za-
pisał się on do Pogoni.
— Czesław Łabuć z Ogniska pro

wadzi suchą zaprawę narciarską Ma

Ikabi,
— W. meczu piłki nożnej Anglja

pokonała Szkocję 2 : 1
— Otwarty już został w Zakopa-

mem obóz wyszkoleniowy czołowych
marciarzy.
.Czech, Marusarze, Kolesar, Karpiel,
Orlewicz, Michalski, Górski, Bo-
chenek, Legierski i inni.

— W Trokach — przystąpiono
przed kilku dniami do pracy nad
wykończeniem trybuny przy torze
wioślarskim.
— Płk. Rudolf z Legii, będąc wi-

ceprezesem P.Z.P.N., złożył mandat
| „motywach podał, że. ziaziły go
metody pracy Zarządu P.7.P.N.

szcze tylko to, że oczekuje kupna
nowej łodzi. A.Z.S, wileński ma za-
miar zamówić zagranicą specjalną
łódź, która stanie się towarzyszką
licznych wyjazdów Kepla

Na wychodnem Jurek zwraca się
z dziwną prośbą:

— Słuchaj — powiada Jeżeli bę
dziesz pisał o mnie, to pisz przez
jedno „p'. Nie wiem, dlaczego pi-
szesz Keppel przez
wprowadza mnie czasami w złość,

— Zrobione, przyjacielu!
Pod sekretem powiem, że Kepel

jest kandydatem do czwórki olimpij-
skiej. W, kołach wioślarskich krąży
r6wniež i druga wersja, że Kepel ma
trenować razem z Vereyem na czte-
ry krótkie wiosła, byłaby z nich do-
ckonała para. Obaj około 2 mtr.
wzrostu, a waga też „przyzwoita”.

Można więc zupełnie śmiało po”
wiedzieć, że Kepel jest. nadzieją
wioślarstwa polskiego, które nieba-
wem ząacz.ie przygotowywać się już
do Olimpiady.

I kto mógł się spodziewać, że z

wyrośnie w roku 1934 mistrz junjo-
rów Wilna, mistrz Łotwy, Warszawy,
Krakowa, Poznania, ktoby się spo-
dziewał, że Kepel zacznie kandydo-
wać na olimpijczyka?

Nie krzyczmy jednak hop — za-

Jarwan. i

4 z Wilna: Józef 1 Czesław Godlew-

W. obozie są: Bronek

dwa „p“, a to.

tego skromnego chtopca w roku 1929 |
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miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i

KRONIKA.|
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Wileńskie, Polesie, Polska Środ:
kowa, Wołyń, Podole i Małopolska
Wschodnia: Rano chmurno i mglisto
z rozpogodzeniami w ci:;gu dnia.
Temperatura bez zmian. Słabe wia-

1try z południo-wschodu.
Pozostałe dzielnice: Wzrost za-

chmurzenia aż do opadów, począw*
czy od południo-zachodu kraju. No-
cą przymrozki, dniem tzmperatura
kilka stopni powyżej zera. Umiarko-
wane wiatry z południo*wschodu.
Rano mglisto.

uYZURY APTEK:
Dai w о косу dyżurują mastępujące

apteki:
Sukc. August>wskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 itelef 16-31), Frumkina — ul. Nie-
Rostowskie-

go — ul Kalwary;ska Nr. 31,
go — il. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie naurzedmieścach, prócz Śnipiszek.

Z MiASTA.
— Zakończenie „Tygodnia Miło-

sierdzia Chrześcijańskiego '. Wiczo-
zaj skończył się „II tydzień miłosier-
;dzia chrześcijańskiego", trwający od
dn. 28 ub. mies.

Tydzień ten, organizowany przez
Archidiecezjalny Związek  Towa-
rzystw Dobroczynności „Caritas“,
był w roku bieżącym mniej okazały.
Głównie polegał na przeprowadza-
niu kkwest w parafjach.

Wczoraj zrana, na zakończenie
„Tygodnia” we wszystkich košcio-
łach wileńskich odprawione zostały
uroczyste Misze św.
— Zakończenie „Tygodnia L. O.

P. P.* Wiczoraj nastąpiło zakończe-
nie „XI tygodnia L, O. P. F.'
W ostatnim dniu przeprowadzono

na ulicach i w lokalach zamkniętych
kwestę.
— Z Ubezpieczalni Społecznej.

Na nowoutworzony etat wicedyrek-
tora Ubezpieczalni Społecznej w Wil
nie mianowany ma być p. Arcimo-
wicz, obecny naczelnik wydziału ra-
chuby i wymiaru składek w Ubez-
pieczalni.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
—Handel w święta, Organy P.P.

sporządziły wczoraj 14 protokułów
za uprawianie potajemnego handlu
w dni świąteczne. Pomimo walki z
potajemnym handlem liczba proto-
kułów, jak widzimy, nie zmniejsza
się.

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek dochodowy. Urzędy

skarbowe zakończyły już wymiar
podatku dochódoweśżo za rok 1933.
'Więkiszość- płatników otr:ymała już
nakazy. Do urzędów zaczynają na-
pływać pierwsze odwołania.

SPRAWY SZKOLNE.
— Opłaty szkolne. Ostateczny

iermin wpłaty czesnego w szkołach
srednich za I półrocze roku szkol-
nego 1934/35 został ustalony na
dzień 20 listopada b. r. Niezależnie
od tego terminu dyrekcje gimnazjów
we własnym zarządzie mogą ten ter-
min zmienić na wcześniejszy, gdyż
do dnia 20 listopada, jeżeli czesne
jest płacone na raty, miusi być opła-
«ona cała należność.

Każdy šwiatty Polak—pionie-
rem oświaty: umiejący czytać

uczy analfąbetę!
Oto zadania Miesiąca likwidacji
analiabetyzmu. Wskazówki w Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, Warszawa,
Krakowskie Przedmieście Nr. 7.

RÓŻNE.

 

 

Uporządkowanie
Ministerstwo Komunikacji zakreśliło
szeroki plan rozbudowy urządzeń
iotniczych w Wilnie dla potrzeb lot-
nictwa cywilnego. Plan rozbudowy

НЕ
Porywający dramat kobiety, która z

AUF

 

w roli
рор!-
sowej

Tylko dziś w kinie „ROXY* „VIVA VILLA“ po cencch propagandowych.
spotkanie nowemu, nieznanemu Życiu

AMI Ci."
Role główne:

P =

czyni MarlenyDietrich” Rosemary Ames

Wysockie-

lotniska.

 

Gaiowa premjera.
Od dziś na naszym ekranie

przewiduje m. in. dokończenie budo-
wy radjostacji iotniczej, uporządko*
wanie lotniska na Porubanku i t. p.
Roboty w tym kierunku rozpoczęte

 

mają być na wiosnę roku przy-
szłego. ie į

| Teatr I muzyka
! — Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś
słynna operetka Abrahama „Bai w Savoy'u“

która niebawem schodzi już z repertuaru.

W roli Markizy ujrzymy znakomitą jej od-
twórczynię J. Kulczycką. Cenv miejsc zni-
żone.

Najbliższa premjera w „Lutni“,
Piękna stylowa operetka Fa'la „Madame

Pompadour ', wejdzie niebawem na reper-

tuar teatru „Lutnia“ w pierwszorzędnej

obsadzie scenicznej i nowej bogatej wy-

stawie.

— Teatr Miejski Pohulanks Dziś o
godz. 8 wiecz. po cenach propagandowych

doskonała, współczesna komedia Volpiusa
„Zwyciężyłem kryzys”, w któscj autor w

sposób dowcipny i wielce humorystyczny

porusza kwestję kryzysu doby obecnej.

Jutro o godz. 8 wiecz. „F.'ma'.

Polsvie Radlo_Wilno|
Poniedziałek, dnia 5 listopada. |

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań'
Gomu. 7.50: Pogadanka L.O.P.P. 11.57:
czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad, meteor.
12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien. poł.
odc. pow. 15,45: Muzyka taneczna. 16.25:
Zula Pogorzelska przed mikrofonem. 16.45:
Lekcja niemieckiego. 17.00: Recital śpie-
waczy. 1725: „Czem żyje nasz drobny
mieszczanin“ pog. 17.35: Koncert dla
młodzieży (płyty). 18.00: Konc. rekl. 18,15:
Muzyka leka. 18.45: Zagadsi muzyczne
Gla dzieci. 19.00: Audycja żołnierska. 19.25:
Fogad. Aeroklubu Wil. 19.30: „Dwa tysią-
ce przyjaciół*. 19.50: Wiąd. sport. 19.56:
Wil wiad. sport. 20.00: Muzyka popularna
lekka. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pra-
cujemy w Polsce. 21.00: Koncert muzyki
dawnej. 21.45: „Tajemnica najmniejszych
crganizmów' — odczyt. 22.00: Skrzynka
pocztowa Nr. 330. 22.15: | lekcja tańca pod
kier. L. Wajszczuka. 22.55: Muzyka tanecz--
na. 23.00: 'Wiad. meteor. 23.05—23.30: Mu-
zyka taneczna. i

Wtorek, dnia 6 listopada,
6.45: Pieśń, Muzyka, Gimnastyka, Mu-

zyka, Dzien por. Muzyka. Chwilka pań do-
uuu. 7,50: Konc. rekl. 7.55: Giełda rolnicza.
1.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad.j
meteor. 12.00: Muzyka taneczna. 12.45:
„Właściwości lecznicze i odżywcze miodu”
pog. 13.00: Dzien. poł. 13,05: d. c. muzyk:
tanecznej. 15.30: Wiad eksport. 15.35: Codz.
adc. pow. 15.45: Popularna muzyka wschod-
ria. 16,45: Skrzynka P. K. O. 17.00: Pieśni.
11.25: „Przestępczość u dzieci”. 17.35: „Z
mało znanych oper Gounoda" płyty. 17.50:
Skrzynka techniczna. 18.00: Monc. rek!.
18.15: Koncert kameralny. 18.45. „Stanisław
W/itkiewicz* 19.00: Recital  śpiewaczy.
19.20: Feljeton. 19.30: Pieśni Manuela de
Falli (płyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.
wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. '20.45:
D ien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Pol-
sie. 21.00: Koncert popularny poważny.
22.00: Audycja z cyklu „Wizyty  mikrofo-
nu* p. t. Nowy typ szkoły teatralnej. 22.15:
Muzyka taneczna. 22.45: Koncert rekl. 23.00
Wiad. meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

 

 

 
 {

| KRONIKA POLICYJNA.
| — Kradzież w sklepie. Wczoraj w no-

cy do sklepu spożywczego przy ul. Wiłko-

mierskiej 128 włamali się nieujawnieni

sprawcy, którzy wynieśli kilka worków cu-

| kru, mąki, większe zapasy papierosów i

| tytoniu, wartości około 500 zł.

| — Na zabawie tanecznej przy zaułku

| Kazimierzowskim 3 między A. Pawlukajti-

, sem (Zarzecze 18) a E. Sawickim (Zarzecze

| 8) wynikł spór o tancerkę. Spór zamienił;

się w bójkę. w czasie której Sawicki ugo-į

dził nożem w brzuch swego rywala, raniąc |

go ciężko. Pogotowie Ratunkowe przewio-

zło Pawlukaitisa do szpitala żydowskiego.

Stan jego jest groźny, Sawick'ego areszto-

wano.
— Policja poszukuje niejakiego Ale-

lksieja Izaaka (Połocka 4), który posługuje

się biletem wizytowym urzędnika sądowego
Anatola Bałazduńskiego (Orzzczkowej 11).

, Wyłudzał on od adwokatów rożne ofiary

rczkwitu Opery Hamburskiej —: G. Ph. Te-
, lemanna. й i ra

ABOVE DR BETOREREERKIO

FRANCISZKA GAAL
najweselsza, fenomenalna trzpiotka ekranu w komedji przewyższającej „Csibi*

„WIOSENNA PARADA“
Turnie] šmiechu, plosenki I takce, splot pikanierji, humoru | werwy. Madprogram—šwletny.

Uprasza się o przybycie na początki seansów punkt.; 4, 6, 8 I 10.15.

DZAKNMi

Wojna 2 analiabelyzmem. |
Analfabetyzm, dzierżący w ciem-

nocie 6 z górą miljonów dorosłych i
dorastających mieszkańców Państwa
Polskiego, to iedna z największych
przeszkód na drodze mocarstwowe-
$o rozwoju Polski, na drodze ku pod
niesieniu kultury i dobrobytu w kra-

ju,
To też na najgorętsze poparcie

wszystkich ludzi rozumiejących zna-
czenie oświaty, zasługwje akcja p. n.
„Miesiąc likwidacji analfabetyzmu”,
którą w listopadzie rozpoczyna, z
inicjatywy Polskiej Macierzy Szikol-
nej, kilkadziesiąt wielkich organiza-
cji i zrzeszeń społecznych i kulfural-
nych.

Alkcja odbywać się będzie w ten
sposób, iż każdy kto zgłos: swój ak-
ces do tej wielkiej doniosiej akcji,'
nauczy jednego analfabetę czytać.

Praca nad realizacją haseł ,„Mie-
siąca likwidacji analfabetyzmu” za-
kreśla w poszczególnych organiza
cjach coraz szersze rozmiury. Ocho-
tnicza armja żołnierzy oświaty pol-
skiej z dnia na dzień powiększa się.

Wszelkich bliższych informacji
w sprawie Miesiąca walk. z analfa-
betyzmem udziela Zarzad Główny
„Polskiej Macierzy Szkolnej w War-
szawie, Krakowskie Przedmieście 7,

ZOREEKZZWEOOPARETEHRYTYKZOREERODZI

7 ZA KOTAR $TUDJO.
Soliści przed mikrofor?m. 1

'
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Poniedziałkowy program iadjowy za-
wiera dwa koncerty zaszczytnie znanych
solistów. O godz. 17.00 pieśni Czajkowskie-|
go, Bartletta, Gastaldona i Filipiego od-|
spiewa-Eugenjusz: Mossakowski. O godz.|
22.00 w koncercie pod dyrekcjąStanisława |
Nawrota, Stanisław Staniewicz wykona kil-
ka drobnych utworów fortepianowych.

Tajemnica najmnieszych organizmów.
Przed niewielu jeszcze laty uważano

Łakterje za najmniejsze organizmy żywe
"Y1elkość najdrobniejszych z posród tych
istot zbiegła się z granicą dostrzegalności
mikroskopów. Wispomniane bakterje uwa-
zano dlatego za najmniejsze, że mniejszych
nie widziano, ani też nie możnaby ich było
dcstrzęc przy pomocy ówczesnych środków
optycznych, gdyby nawet istniały, gdyż le-
żałyby ewentualnie w granicach widzenia
ultramikroskopowego. Jednakże z czasem
nauka poczyniła w tym kierunku wysiłki, |
które naprowadziły ją no nowe drogi badań|

najmniejszych organizmach, o których;,
mówić będzie przez radjo w dn. 5 listopada
(poniedziałek) o godz. 21.45. dr. Max Wit

Chejfec. °

Zagadki muzyczne dla dzieci.
__ Dzieci starsze usłyszą w poniedziałek
® Ъ. m. o godz. 18.45 szereg nowych zaga-
dek muzycznych, opracowanych przez Cio-
cię Adę i Tadeusza Seredyńskiego. Mali
słuchacze będą musieli odgadnąć, na jakick
instrumentach wykonane zostały poszcze-
gólne melodje. Podczas te audycji ogłoszo-
uy będzie również wynik ostatniego kon-
«ursu „Zagadek muzycznych”, na który
wpłynęło stokilkadziesiąt odpowiedzi.

Koncert dawnej muzyki.
W dn. 5 listopada (poniedziałek) o

£'dz. 2100 rozgłośnie radjowe transmito-
rać będą z Konserwatorjum Warszawskie-
go II koncert Stowarzyszenia Miłośników
Dawnej Mutyki. Program rozpocznie Molet
o męczennikach na głosy solówe, chór, or-
kiestrę i organy jednego z najwybitniej-
szych kompozytorów kościelnych w Pol-
sce na przełomie XVII i XVIII wieku — ks.
'jorczyckiego, od którego śmierci upływa|
w roku bieżącym 200 lat. Pozatem w pro-
gramie dwa utwory kompozytorów z XVII
wieku: koncert na obój zorkiestrą —Wło-
cha, B. Marcello, z okresu S':koły Wene-
„kiej i koncert na troje skrzypiec z orkie-
sirą — niemieckiego kompozyt ;ra z okresu

— Młodociany złodziej. Wiadze poli-
cyjne aresztowały 13-letniego Jakóba Kry-

wickiego (Bazyljańska 6) pod zarzutem do-

konania szeregu kradzieży w mieście.
Ostatnio Krywicki okradł mieszkania dr.

Kapłana, S. Karmanowiczowej (Węglowa

14) i M. Szczukowej (Bazyljańska 6), skąd

skradł suknie, biżuterję i inne cenne przed-
mioty. Miłodocianemu złodziejowi powinę-

ła się jednak noga i na ostatniej kradzieży
został ujęty.  

 

Z nowodu wielkiego powedzenia jeszcze dziś.

NĘDŹ
е&

odwagą poszła na

AL
oraz zna-
komity John Boles.

Nalnowsy erzebei CO) MÓJ MĄŻ ROBI w NOCY O"iiemiesouna,Zniczinni"
Wkrotce: Mieśmiertelne
Arcydziełe Wiktora NIC 1934 r.

 

Film przewyższejący o niebo
„ZALEDWIE WCZORAJ”...
JWTRO PREMIERA w kinie
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produkcji

«ROXY»

„EILENSKI

Walny izjazd
asystentów kościelnych Akcji

Katolickiej.
Dziś odbędzie się w Wiinie zjazd

wszystkich asystentów kościelnych
organizacyj Akcji
łej archidiecezji.

Na zjazd przybywa wkoło 100
asystentów kościelnych Zarządów
Parafjalnych Akcji Katolickiej, Ka-
tolickich Stowarzyszeń Mężów i Ko
biet oraz Katolickich Stowarzyszeń
Młodzieży Męskiej i Żeńskiej,

Otwarcie zjazdu nastąpi o godz.
10 zrana w sali przy ul. Metropoli-
talnej 1. Wstępne przemówienie wy-
głosi J. E. ks. Arcybiskup-Metropo"
lita, poczem ks. kan. Adam Sawicki
w dłuższym referacie omówi rolę i
zadania asystenta kościelnego.

Później nastąpią dalsze referaty,
po których oddzielnie będą obrado-

wać asystenci poszczegėinych grup
organizacyj.

Katolickiej z ca-!

z KR AJU.
SWIĘTO w NIEMNIE.

Dziś, w czasach, kiedy sprawy

społeczne wysuwają się na plan

pierwszy, najbardziej  aktualnem

świętem jest Święto Chrystusa-Kró-

ia, które dla wielu wiernych jest nie

jako rewją sił — przeglądem dotych-

| czasowej działalności spoieczno-re-

ligijnej, oczyszczeniem mitencyj i

| podnierą do pracy dalszej. 2

| To bodaj najgiębsze zrozumienie

|znaczenia tego święta oł azała pa:

rafja w Hucie Szklanej „Niemen

k. Lidy, organizując stale rekolekcje

przed Świętem Chrystusa Króla.

W/ tym coku z wielkiem powodze-

niemi wygłosili konferencje: O. O-

strowski, lks, jezuita z Wilna i O.

Klemens, ks. pijar z Lidy, ||

Parotygodniowa praca zbiorowa

RZEZI PRAS ZA T STN TTTKOT IEEETAI RTSO

Jeszcze w sprawie <Trebnikėw>
na Wileńszczyźnie.

W odpowiedzi pp. Studnickiemu

z „Kurjera Porannego“ i Nagrodz-

kiemu z „Kurjera Wileńskiego" w

sprawie „Roli duchowieńsiwa kato-

lickiego w godzinach prob i cier-

pień' poniżej przedstawiamy odpisy

oryginalnych dokumentów, które —

mówiąc same za siebie — przedsta”

wiają sprawę we właściwz2m świetle,

a nie tak, jak chcieliby wyżej wy-

mienieni panowie.
„96/3 Nr, 785 Odd. 3 str. 1 17 li-

stopada 1873 r. Min. Spr. Wewn.

W, Kancelarii Wil, Guberuaiora Od-
dział osobowy Nr. 2298, 10 listopada
1873 r. Panu Wiileńskiemu, Kowien-
skiemu i Grodzieūskiemu Generai-
Gubernatorowi. Wskutek ctrzyma-
nego pisma z dn. 7 listopada za Nr.
63 mam zaszczyt zawiadomić Waszą

Ekscelencję, że jak to obecnie po-
wiadomił mnie Zarządzający Wileń-
sko - Rzymsko Katolicką Diecezję,
oprócz osńb wymienionych w. spisie
przezemni+ przedstawionym dn, 9
stycznia 1871 r. za Nr. 342, nikt wię-

cej z pośród Księży Wileńskiej Gu-
bernji nie przyjął nowowydanego

| „trebnika* (rytuał w rosyjskim języ”
ku), z rosyiskim językiemi, o tem zaś
by w dodatkowych nabożeństwach
w jakieikoiwiek parafji tutejszej gu-
bernji był używany język rosyjski,
zarówno ja, jak i Prałat Żyliński nie
otrzymaliśmy żadnych wiadomości.
Gubernator (—) Steblin Kamieńskij.
Zarządzający Kancelarją (--) Tiu-
nin,”

„99/3 Nr. 801 odd. 3 sis. 1 27 li-
stopada — 73 r. Ministerstwo Spraw
Wewn. Kowieńskiego Gubernatora
w Kancelarji Oddział, 24 listopada
1873 r, Nr. 295 m. Kowno. Do Kan-
celarji Generał Gubernatora 26 li-
stopada 1873 r. Poufne. Do Pana
Wileńskiego, Kowieńskiego i Gro-
dzieńskiego Generał Gubernatora.
W odpowiedzi na pismo z 7 listopa-
|da Nr. 65 mam zaszczyt podać do
wiadomości Waszej Ekscelencji, że
do chwili obecnej ani jeden z księży
rzymisiko - katolickich Gubernji Ko-
wieńskiej nie przyjął „trebnika” ry-
tuału z rosyjskim tekstem i nie uży”
wał rosyjskiego języka w dodatko-
wych nabożeń twach; czego zresztą
i nie należało oczekiwać ze wzglę-
du na odezwę Biskupa Wołonczew-
skiego w tej sprawie, którą przed-
stawiłem Waszej Ekscelencji 21 ma-
ja 1871 r. za Nr. 179. Gubernator
(—) K. Obolznskij, Zarządzający
Kancelarją (—) Falejew.“

Pana Wileńskiego, Kowieńckiego i

Grodzieńssiego Generał Gubernato-
1a. Na skutek pisma Waszej. Eksce-
lencji z dn. 7 listopada ubiegłego
roku Nr. 64, załączając przy niniej-
szem dodatkowy . wykaz Księży
rzymsko-katolickich. powierzonej mi
Gubernji, którzy przyjęli „trebnik“
rytuał z rosyjskim tekstem, albo ra:
czej którzy. pokwitowali odbiór
egzemplarza tego rytuału, mam za-
szczyt zakomunikować, ze nikt z
duchowieństwa  rzymsko-katolickie-

$o Grodzieńskiej Gubernj: w. dodat-
kowych nabożeństwach języka ro-
syjskiego nie używa, jeden tylko
dziekan Kobryński Brodowicz w
1870 r. spróbował odprawiać dodat-
'kowe nabożeństwa w języku rosyj-
skim, lecz i ten w obecnej chwili
tego zaprzestał Swity Jogo Wyso-
kości Generał-Major (— Żuraw. Za
kierownika Kancelarji (—) Pronie-
wicz.“

Ciekawem jest, że Panowie Ci,
którzy z taką pewnością i zdawało-
by się erudytacją głos zabierają, nie
zadali sobie 'trudu poznania tych do-
ikumentów, mających przecież pier-
wszorzędne znaczenie dla wfaściwe-

$o oświetlenia sprawy, zresztą ka-
tolickie społeczeństwo tendencje
itych panów zna,

Prasa kowieńska donosi, że ga-
;binet ministrów na ostatniem posie-
dzeniu przyjął projekt ustawy o обо-
wiązku kupowania gęsi przez urzęd-
ników i pracowników samorządo-
wych, Muszą oni nabywać gęsi sto-

„sownie do kategorji lub wysokości
„pensji, aby na każde 50 otrzymywa-
nych litów przypadała jedna gęś. Za
,utuczoną gęś trzeba będzie płacić 5

 
litów. Nabywca otrzyma od sprze--
„dawcy numerowane pokwitowanie z
napisem „iedna gęś'. Odpowiednią
ilość gęsi będą musieli nabyć urzęd-
nicy i pracownicy samorządowi do
dn. 24 grudnia. :
W związku z przyjęcieni projektu

pomienionej ustawy zlecono sołty-

Gubernatora, 3 lutego 1874 r. . Do

 

pracownikow fabrycznych wydała
rezultaty, widoczne w niedzielę dn.
28 października b. r.. kiedy na gma-
chach fabrycznych, Domu Oświato-
wego, cmentarzu kościelnym 1 licz-
nych prywatnych domkach widniały
festony i girlandy z zieleni i kwia-
tów. :

Niekied; dekoracje sięgaty więk-
szych rozraiarów, gdy na dywanach
były umieszczone obrazy religijne.
W dzień święta, uroczystości roz-

poczęły się nabożeństwem, przedktó
rem dokonano poświęcenia sztanda-
ru Stowarzyszenia Miężów, ofiaro-
wanego przez Katolickie Stow. Ko-
biet. Liczne sztandary, pod któremi
skupilo się 13 organizacyj, spotkały
1 wprowadziły do kościoła delegację
;z nowym: sztandarem.

Po- sumie uformował się efek-
itowny, przeszło tysięczny pochód, w
którym brały udział - wszystkie or-
śanizacje miejscowe

 
i tłumy wier-

nych, Wśród muzyki orkiestry stra-
żackiej i śpiewów .zbiorowych po-

chód przeciągnął ulicami Niemna i
ierytorjum Huty, kierując się na za-
„.kończenie do kościoła,

Wieczorem w sali Domu Oświa-
towego w obecności ok. 500 osób,
odbyła się uroczysta akademja, za-
gajona przez ks. prob. J. Skokow-
skiego. Na program akademyi złożyły
ię: refera. p. J. Stollowej, przemó-
wienie ks. pijara, inscenizacja zbio-
rowej deklamacji „Szukam Boga“,

śpiewy religijne, wykonane przez
chor „Lutni“, obrazek scericzny z
dziejów niewoli tureckiej, oraz duet
muzyczny (pianino z fisharmonją) w
wyk. pp, Kasperowicza i Gerharda
(utwory Schubert'a i Lange go).

Przerwy.urozmaicała staropol-
ską muzyką lekką orkiesl:a. stražy
ogniowej pod batutą .p, Kasperowi-
cza.

Staranne opracowanie 16l, pomy-
słowe i eiektowne delkoracje, oraz
zorganizowanie zespołu pozwoliły
widzom spędzić kilka godzin w
atmosterze radosnej, wynikającej z
estetycznego, a także ideowego za-
dowolenia.

„Z ubocza“.

aa i kisTaiki LTAS UTEISATARI NTT TTTITANO ASS nd

Litwa ustawowo n:kazuje kupowanie gęsi.
som rozdać włościanom pomienione
pokwitowąania. Sołtysi muszą zwie-
dzić wszystkie wsie i regcstrować u
włościan gęsi, by, stosownie do-ich
ilości, dzielić pokwitowania. Rege-
stracja gęsi ma być zakończona do
10 listopada.

Jak. przypuszczają, ogółem u-
rzędnicy nabędą do 200.000 gęsi. Po-
nieważ cenę ustalono w wysokości
5 It. za sztukę, zainkasują włościanie
do miljona litów,

Ta oryginalna ustawa litewska
wywołana została nadmiarem gęsi w
gospodarstwach  'właścianskich na
Litwie. Litwa ma podobne obecnie
ponad -1.300.000 gęsi, a zagranica
drobiu nie kupuje.
 

‚ Udział masonerji w wypadkach w Asturii.
|. Współudział masonerji w wypzd-
„kach rewolucyjnych w Asturji staje
„Się coraz wyraźniejszy. Wśród zaa-
„resztowanych rewolucjonistów astu-
ryjskich znajduje się bardzo wielu
wybitnych członków lóż masońskich.

 

 

czasowego Śledztwa można stwier-
dzić, że socjal ści i komuniści stali
pod naczelnem kierownictwem ma-
sonerji, przyczem cała organizacja
powstania znajdowała się w rękach
tajnych związków wspólnych dla

„Karta 6 9%6/6 Nr, 10 Oddz. 3 Skonfiskowane dokumenty, częścio-|tych trzech głównych elementów.
str. 1 3 lutego 1874 r. Min, Spraw
Wewnętrz. W, Kancelarji Grodz.
Gubern. 1 stycznia 1874 r. Nr. 749

wyraźnie,
jvo pochodzące z Madrytu, świadczą

| rozruchy w znacznym stopniu po-

W północnej Afryce, gdzie wpływy
że odpowiedzialność zajlóż są szczególnie silne, udowodnio-

no już, że prasą antynarodową kie-
m. Grodno w trzecim oddz, Kance- nosić muszą szerokie koła masoń-| rowali wyłącznie wolnomularze. Kap.
larji. Kancelarja Wileńskiego Gen.

(MJ.
TEATR-KINO

REWJA
Motto: Nie znatam $

życia, więc zaufałam
Ci...

 

 

9 z PWT

Kupno

zo w li i sprzedaż
KERSESS Pas,

Malemalyk) Netven-
Absolwent U, „S, B miast
udziela lekcji z ma-| SPRZEDAM DOM,

tematyki i iizyki oraz
przygotowuje do ma-/
tury. Naucza grun-|
townie i sumiennie.
Posiada _ wieloletnią|Szym

Hosttowa 29 m. 24.

Forte-
pian | |

| wilczą lub niedźwie-
dobrym _stanie, dzia skórę na podło-

sprzedam za 280 zł. gę. Oferty do „Dzien.
Uniwersytecka4—10. Wil dla „M. N.*

120—2 249—3

|nowowybudowany, ma| UMLAM UA AU M UAį

włesnej ziemi, wraz OPIECE NASZYCH CZYTELNIKÓW pole-
ze sklepem spożyw- camy młodą panienkę 22 lat, chorą na ostrą

Adres w Adm. gruźlicę płuc, znajduącą się w skrajnej nę-

tykę Adres: ul. „Dzien. Wileńskiego." gzy, Łaskawe ofiary do Administracji lub do
122—2|comu: Kalwaryjska 5 m. 8. Janowska An-

113—|paoooooa|nina.

Miydawca. ALEKSANDER+
ZWIERZYŃSKI.

  

 

 

223 (Warszawa, Al. Róż 8 m. 1), oraz szkały rzemieślnicze

в ы dla metaloweów z

ZGUBIONO dnia 3 b. MŁODY człowiek sa- i aLEA> OAK Z
m. w kierunku il| mótay; lat 24 poszu- NABĘDĘ, | Znany fryzjer MIECZYSŁAW
|Mickiewicza do Jabł- kuje pracy woźnego PLĄC damski
kowskich niebieską jub furmana, zdolny pr euje jako wspólaik w firmie
torebke skórzaną na go gospodarstwa w pod dom, koniecznie „Warszawscy asa
e z inicjała-|mieście lub na pro-|w ładnej, malowniczej WACŁAW i JÓZEF"

mi „J. C“. Uczciwe-|wjncji, lub jakieikol-| miejscowości, do 500 Wileńska 42

 

|nistracji „Dz. WiL* |
2 2

 

С

go znalazcę uprasza wiek innej pracy. Mo-
się o zwrot za wyna- żę złożyć kaucję. Ka- rzecze) — niezbyt da-

środzeniem do Admi- miński Stanisław, ul.
Borowa 28 m. 2. 134-2 skawe

lafermacji udzielają:

 

«Taniec Miłości»

Balkon 25 gr.
Najweselszy program sezo-
nu. Słynni komicy — królo-

wie. ekranu

Nad program:
prod. „SOWKINO“ Moskwa

TOWARZYSTWO WOJSKOWO - TECHNICZNE
2 dniem 20 go listopada r. b aruchami»

ROCZNE KURSY BZBROJENIOWE i LOTNICZA- SAMOCHODOWE
dzienne dla absoiwentów szkół rzemieślniczych

Keńczącym te Kursy będą przyznane praktyki zawodewe
oraz pewne uprawn enia przy przyjmowaniu do wojskowej

służby echetniczej | zawodowej.
za załączeniem 2 znaczków perztowych

po 25 gr. Biuro Towarzystwa Wojskewo - Technicznego

 

skie. Również z przebiegu dotych-

DZIŚ rewelacyjna premiera.

pat iPatachon jako Komp

JOAN GRAWFORD
w sajwiększej kreacji swojego życia, w fiimie wspanialszym i ciekawszym od słynnej „Tańczącej Wenus” p t:

Gwieibiają ją mężczyźni, zazdroszczą jej kobiety,
pisma. — Bramat najwyższego napięcia.

Bogaty nadprogram: Ostatnie nowości świata (Paramount), wspaniała komedja rysunkowa I kronika „Pata“.

ZYtOrZy
Nieprzerwane huragany śmiechu, pomysłowe sceny komiczne.

Arcydzieło „Wielki Myśliwiec"
gód z przemytnikami i niebywsłych wypraw myśliwskich. Wielki hymn miłości do pięknej dzie wczy-

ny na tle dziewiczej tajgi Syberyjskiej. Dla młodzieży dozwolone.

DOBRYM SERCOM
naszych czytelników polecamy porzuconą
przez męża Łukaszewiczowę z dzieckiem |
1-rocznem, bez żadnych środków dożycia.

chore, a niema odżywiania|| Dziecko jest

 

m*. (An.okol lub Za-
trwałą ondulację

|leko od centrum. Ła*
oierty kiero-|| |||

wać pod „Budynek“, 
Drakawnia A Źwiewzyłukiogo, Blat;Boon M i

 

i poleca JWPaniom solidne wykonanie

parowy m. R Bezkonkurencyjne
e

nel TEECEGEECEOCECE

777 Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ||

najnowszym aparatem

lem piekarni. 20-06  

potrzebnego. — Łaskawe
kierować do „Administracji „Dz. WiL* lub

na miejscu:

[=]

Dirzejenić
za dłuol żony JABDWI
Gi MINKO nie odoo
wladem, Jak również
nie jestem właścicie-

WIKTOR MINKO.
137r

Ochml-
strzyni

ofiary prosimy |

Sawicz 13 m. 17. *
| cowita, pilna,

yyvYvvvvyttvvvvvvvvvv $ania skromne,

Stronnictwa Narodo-
wego uprzejmie prosi,
o łaskawe zgłoszeniaj
jakiejkolwiek _ pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w|
A owo poniai

cji dla bezrobotnych | iż P
swych czlonkėw. ie as
Zgłoszenia przyjmuje |

przyjmuje

Administracja „Dzien-
nika Wileńskiego.

ARE ERH
 

 

zna się na kuchni do-
brze, hodowla drobiu,

| trzody chlewnej, pra-
pna

ul.

SEKCJA MŁODYCH Nieswieska 16 RA

Stolarz
wszelkie

roboty wchodzące w
zakres stolarstwa jak

opakowanie mebli. —
solidne:

 
piszą o niej wszystkie

Przepiękny film z życia eskimo-
sów, pełen awanturnięzych przy-

 


