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„Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie
Konto czekowe P. K. O, Nr. 80.187,

TE" TANICH JE
leveiciei JIAPEKOLUSCU

 

Opłata za prąd, czy
ryfy elektrycznej jest kwce'ją paią', przemawia albo nieświadoniość, al-

 

„dobie „podciągania pasa" i* obniżeniu kosztów własnych wytwa |
podrożenia pieniądza obniżenie ta-| rzania. Boję się, że w tym wypadku dana w tym artykule kalkulacja! 19 nowej Konstytucji dodajemy, że

kujących pracy 50/0 zniżki.
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BĘ Е .
Telefon Redakcji, a PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50, zagranicą el 7.

Zz zza OGŁOSZENIA: Za wierz milim. 1-szpalt, w tekście 40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem
a 30 gr. (zam. 40 gr.), za tekstem 12 gr. (zam. 15 gr.), cyfrowe i tabelaryczne 25% drożej, Dia poszu*

Komunikaty instyt. społecz. za wiersz tekstu 30 gr. Uk!ad ogłoszeń

przed tekstem i w tekście 6-cio szpalt., za tekstem 12-tu szpalt. Administracja zastrzega sobiepra-

DWABI MAROCAIN/8-/420
FILMAT /84 3.-
CR. RIVA /10-/4.50

Nowa Konstytucja.
podatek g IW) uzupełnieniu naszej wczoraj

„szej notatki o pracach Komisji Kon-
Nie wiemy, w jakim stopniupo- , stytucyjnej Senatu qad poprawkami

kosztów własnych elektrowni jest|-9SY nowej ustawy konstytucyjnej

wo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.

 Rewja wojskooa O Oursznole.
WARSZAWA. Stolica uroczy-'

ście obchodziła święto 16-€: roczni-
cy odzyskania niepodległości, W, go-
dzinach rannych w świątyniach
wszystkich wyznań zostaiy odpra-
wione uroczyste nabożeństwo. Ogo-
dzinie 10-e' rano w katedrze św. Ja-
na uroczystą mszę celebrował w
asyście duchowieństwa J.E. ksiądz
kardynał Kakowski. Ns uabożeń-
stwie obecni byli Prezydent Rzplitej,
członkowie rządu, marszałkowie sej-
mu natų korpus dyplomatyczny
it d.

Kulminacyjnym punktem dzisiej-
szych uroczystošci /byla wielka re-
wja wojskowa na polu Mokotow-
skiem. O godz. 10,40 dokvuał prze-
glądu wszykowanych oddziałów d-ca

O. K. gen Jarnuszkiewicz. Po prze-
„glądzie oddziały wojskowe, na dany

sygnał, przegrupowały się Jo defila-
dy. O godz. 10'/+ tłumy publiczności
napłynęły na pole Mokotowskie.

Def:lada odbyła się w obecności
całego rządu i Prezydenta Rzplitej.

cą. O obniżenie to zabiegają i stoli-
ca i większe miasta i drobne osiedla»
iak Postawy i Raków, liczące miesz
kańców na dziesiątki czy setki. Spra
wa ta od kilku lat nie schodzi ze“
szpalt prasy wileńskiej i niejedno-
krotnie bywała wałkowana na po
siedzeniach naukowo technicznych.
Obecnie w 'tej sprawie przeprowadza
ankietę „Dziennik Wilenski“.
Wszystkie odpowiedzi zgodnie do-
magają się znacznego obniżenia cen
elektryczności, której sztywność
przy spadkw kosztów utrzymania i
dochodu społecznego o 50 proc., jest
anomalją. I z punktu widzenia han-
dlowego domagania te są bczwzględ
nie sprawiedliwe. Cena sprzedażna
elektryczności składa się: aj z kosz-
tów wytwarzania, b) przesyłania jej,
c) rozdzielania, @) opłat 1 świad-
czeń państwowych i wreszcie e) zy-
sków. Przy obecnej cenie węgla ślą-
skiego 40 zł. za tonnę, koszt własny

wytwaszania K. W. G. elcsiryczno-
ści na elektrowni miejskiej, wynosi
około 9,5 grosza (6 gr. paliwo i sma-

ry i 3,5 gr. robocizna). Po uwzględ-
nieniu amortyzacji, oproceniowania,
kosztów  admiaistracji, a- wreszcie
strat w sieci, koszt własny K, W. G.

elektryczności na sieci rozdzielczej

wynosi około 15 gr. Koszt przesyła-
nia, przetwarzania i rozdzielania

stanowi również około 15 gr., wy-

datki ra zarząd i utrzymanie admi-

nistracji 5 gr. Cały koszl własny

K. W. G. stanowi 35-36 gi. Miasto

pobiera 85 gr. za K. W G. zktó-
rych po potrąceniu 10 &г. па bezro-

botnych, pozostaje 75 gr. Więc mia-

sto ma zysku ponad 100 proc., co

stanowi około dwóch i poł miljona
złotych rocznie.

Gdyby producentem bylo nie
miasto, lecz prywatny przedsiębior-

ca, taką wysoką taryfę należałoby

uważać za lichwę. Całkowicie ina-

czej przedsiawia się sprawa, kiedy

przedsiębircą jesi miasto, to Iest

zbiorowisko jego mieszkanców. Ma”

gistrat jest tylko  upowaznionym
przez nas kierownikiem wspólnych

urbanistycznych interesów Każdy

grosz, przepłacony za elektryczność|
idzie nie do kieszeni prywatnego

spekulanta, a do naszej wspólnej ka-

sy i stanowi pokaźną pozycję w do-

chodowym budżecie miasta. Elek-

trownia daje dochodu dwa i pół

miljona rocznie. Ta suma wespół z
innemi obciążeniami i świadczenia”
mi podatkowemi wpływa do kasy
miejskiej dla pokrycia wydatków

miasta. Otóż gdyby zmniejszyć cenę

elektryczności.naprzykład do 50 śr.

za K. W. G., miasto mając tylko po
A gr. zysku za K. W. G. (36 gr. koszt
własny + 10 gr. na bezrobotnych --
A gr. zysku) musiałoby zadowolnić

„bo demagogja. Koszt własny K.W.G. dokładna. Zwracamy jednak uwagę
dla miasta, jak wykazałea wyżej, na to, że podana przez p. H. M.
„stanowi zaledwie 9,5 gr. i tylko w; cena węśla jest mieścisia, gdyż
granicach tych 9,5 gr. może być pro | wszystkie elektrownie, między nie-

'jektowane obniżenie kosztów przy. mi i wileńska, otrzymują węgiel po
użyciu innychmetod wytwarzania. cenie ulgowej i płacą ulgową taryfę
W związku z ogłoszoną w „Dzien-, przewozową. Obecnie tonna wggla

niku Wil' ankietą o obnizeniu cen | loco stacja towarowa kosztuje

elektryczności, przedmieścia podno*| elektrownię nieco powyżej 20 zł.
szą żądania ich elektryfikacji. Otóż Jesi to zresztą szczegół, gdyż
tutaj wypływa kardynalne dla Wi-j główną tezą artykułu p. H. M, jest,
ieńszczyzny zagadnienie elektryfika'| że chociaż elektrownia daje duży
cyjne. Już obecnie elektrownia miej-| (nawet „lichwiarski“) dochód, cenę
ska jest przeciążona i wymaga roz'| prądu utrzymać należy w dotych-
budowy. Brak srodków, a szczegól-| czasowej «wysokości, gdyż inaczej
nie spór, czy ma dalej być :ozbudo”|powstanie luka w budżecie miasta.
wywana elektrownia na węglu ślą- Teza ta jest niesłuszna z dwóch
skim, czy natorfie, czy w:eszcie ma| względów.
być zbudowana hydroelektrownia, Po pierwsze jest ona sprzeczna
toczy się już od szeregu lat. (z rozporządzeniem Prezyuenta Rze-

Nie zważając na to, że iem, czy, czypospolitej o uregulowaniu finan
innem załatwieniem tej sprawy są; sów komuralnych, gdzie wyraźnie
zainteresowani, często ozobiście, | jest powiedziane, że przedsiębior-
poważni społeczni działacze, sprawa | stwa miejskie nie mogą b;ć źródłem

przeszły z doświadczonych rąk p.
Cara w dłonie p. sen. Rosiworow-
skiego, Ikonserwatysty i „aktywi-
sty”,

Poprawki do sejmowegc projektu
„Konstytucji zostały już w klubie BB.
uzgodnione,

Natychmiast po otwarciu sesji
Sejmu i Senatu komisja konstytu
£yjna Senatu omówi i opracuje po-|
prawki reierenia. Projekt konstytu-
cji klubu BB. uchwalony w Sejmie
zostanie doprowadzony do pewnego
porządku. Usunięte zostaną artykuły
noszące charakier tez.
Wiobec tego, że terminy załatwie-

nia projektu konstytucji w Senacie
dobiegają końca, projekt ustawy zo-
stanie uchwalony w Senacie w szyb-
ikiem tempie, poczemi wróci do Sejmu,
śdzie zostanie ostatecznie uchwalo-
ny dn. 26 stycznia 1935 r. (t. zn. w|
rocznicę uchwalenia projektu przez!
Sejm). |

 
Obchody rocznicy niepodległości

WARSZAWA (Pat). Obchód świę* ; wzięli udział miejscowa polsnja, ko-

ta niepodiegłości miał w całym kra- misarz gen R. P., biskup O'Rowke

iu przebieg niezwkle uroczysty. W 1 marynarze z okrętów „Wicher” i
miastach i miasteczkach Rzplitej od-, „Burza“.
prawiono nabożeństwa w kościołach W. Gdyni defilowali marynarze,
wszystkich wyznań. W; gdzinach. gorąco okiaskiwani. ”

południowych urządzane kyty defila- |; Na cmentarzu Obrońców Lwowa

dy wojskowe i organizacyj PW. jpoświęcono pomnik chwały, zbudo-
W. Toruniu wiceminister komuni'. wany w postaci łuku triumfalnego.

kacji Piasecki dokonał otwarcia mo-. Na 8 potężnych filarach wyryte bę-

stu imienia marszałka Piłsudskiego.dą nazwiska wszystkich poległych
Most ten, jeden z większych, łączy obrońców Lwowa. Każdy z tych fi-
Toruń z lewym brzegiem Wisły, na larów ufundowało inne miasto pol-

którym znaduje się główny dworzec skie, a jeden filar polonje chica-
kolejowy. Bezpośrednio potemod-: goska.
była się uroczystość poświęcenia bu-: WARSZAWA (Pat), Święto nie-
dowy gmachu domu społecznego.  .podległości było obchodzone bardzo

W. Gdańsku wielu mieszkańców, uroczyście tak w kraju jak i zagra-

wywiesiło chorągwie narodowe. Ró- |nicą. Rozsiani .po całej Europie Po-

wnież powiewały flagi na konsula- |lacy w dniu tym manifestowali swe
nie jest dotychczas rozwią:ana, gdyż
każdy z tych kierunków ma swoje

plusy, ale też i ogromne niusy. Za*
śadnienie jest o tyle zawikłane, że
poruszenie tego na szpaltach dzien-

(ników nosiłoby charakter 'demago"
,giczny. Zanim sprawa kierunku roz-
„budowy elektrowni nie zostanie

| zdecydowana, sprawa el:ktryfikacji

|dalszych przedmieść będzie mie:

, aktualną. Myślę, że Magisirat powi-
,nien niezwłocznie zająć się tą spra”
wą, oddając ją do wszechstionnego

i ostatecznego omówienia przez ko-

misję, składającą się z inzvnierów i
ekonomistów, przyczemi komisja ta
musiałaby się składać z jednakowej
liczby zwclenników każdego z wy-
żej wspomnianych kierunków.

{ ; H. M.
Przypisek Redakcji, Pragnąc do-

wszech”

 

prowadzić do najbardziej
stronnego wyjaśnienia sprawy ele-
ktrowni miejskiej i pobieranych
przez rią opłat za prąd, pomieściliś-
my i wyżej zamieszczony głos, od-
biegający zasadniczo od opinij, do”
lychczas. przez nas . pedawanych.
Artykuł p. H. M. zmierza do utrzy-
mania dotychczasowych czn za prąd.

WPW deka Ouża 0dnimDw

Bezpodstawie protesowacie się
i 7-me przykazanie.

Niedawno donosiliśmy, że na tle
"procesu spadkobierców gen. hr.
Tyszkiewicza wynikła sprawa karna
przeciwko dwu adwokatom warszaw
skim, pp. Wladysiawowi Nadratow-
skiemu oraz Władysławowi Szysz-
kowskiemu. Adwokaci oskarżeni zo”,

|ważył czołową drużynę Sląska Opol-stali o obrazę Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych Min. Rolnictwa.

We wszystkich instancjachsądo”|
wych spadkobiercy wygraii sprawę,;

się wpływem w wysokości około
400 tye. zł. rocznie, W. kasie miej-| pomimo prawomocnego wyroku, nie

gkiej zabrakłoby 2.100 tys. zł., to! wykonywała go Wówczas to adwo-|

jest około 20 proc. całego dochodu| kąci wystosowali do sądu pismo, z!

miasta. Możliwe byłyby dwie drośi| którego wynikało, że Dyrekoja nie
zaradzenia temu  niedoborowi: a) stosuje się do 7-$o przykazania Bo-'
przez zmniejszenie wydatków 0 skiego. Następnie zaś załączony zo-
2.100 tys. zł., lub b) przez zwiększe” stął katechizm, zatwierdzony przez
nie podatków innych na tę sumę. Min, W, R. i O.P. dla użytku szkół
Nie zważając na b. ciężkie czasy, powszechnych, w którym znajdował
dążyć do wydatnego zmniejszenia sję ustęp, interpretujący 7-me przy- 

 
budżetu miastą byłoby rzeczą nie-
osiągalną. Budżet miejski przewidu-
je tylko najniezbędniejsze wydatki,
pozostawiając szereg naglących po-
trzeb nie załatwionych. Również nie
widzę, aby Magistrat miał możność
znaleźć nowe mniej bolesne i więcej botę przed Sądem Grodzkim w War: | Ustępujący
sprawiedliwe obciążenie mieszkań”
ców na tak znaczną sumę. Jabym
proponował, aby „Dziennia Wileń-
ski” ogłosił ankietę pośród zwolen-
ników obniżenia taryfy elektrycznej,
dla wykazania nowego środka do-
chodu miejskiego na te 2.100 tys, zł.
i wtedy na tej płaszczyźnie można
będzie dyskutować.

Niektórzy upatrują możność
zmniejszenia ceny elektryczności w

„kazanie w ten sposób, ża bezpod-
stawne procesowanie się uważane
jest również przez Kościoł za obra-
zę 7-go przykazania.
W ten sposób powstała sprawa|

karna, która była rozpatrzona w so-|

szawie. Na rozprawie oskarżeni ad-
wokaci wystąpili z wnioskiem, pro*
sząc sąd o powołanie biegłego z ku-
rji biskupiej, który podałby inter"
pretację 7-$0 przykazania. Sąd nie
przychylił się do wniosku, wobec
czego odbyły się przemówienia stron
t.j. prokuratora i oskarżonych, a
następnie zapadł wyrok, skazujący
obu adwokatów na grzywny po
500 zł,

| pokrywania niedoborów miejskich,
„iecz muszą być prowadzone na za”
"sadach kalkulacji handlowe;
| Po drugie teza ta jest niesłuszna
ze względów rzeczowych. Cena za
prąd, dostarczony przez miejską
elektrownię, nie może być ukrytym
podatkiem mieiskim, gdyz w takim
razie ciężar utrzymania nuasta spa-
dałby niesłusznie na ba"xi nielicz-
nych abonentów elektrowni, z po-
minięciem innych mieszkańców mia-
sta. Gdyby pójść po drodze, wska-
zanej przez artykuł p. H. M., to na-

|ieżałoby podnieść także opłaty na
rynkach, rzeźni i t. p. Niechże ci, co
chcą jeść, przyczynią się również do
utrzymania miasta.
Nowocz?sne zasady polityki skar-

bowej nie pozwalają na takie sta-
wianie kwestji. Opłata jest cpłatą, a
podatek podatkiem. Cena prądu mu-
si być kalkulowana handlowo.

Zresztą jest rzeczą conajmniej
prawdopodobną, że zmniejszenie ce-
ny prądu i udostępnienie elektrycz-
ności masom wpłynie dodstnio na
spożycie prądu, a tem samem nie
zmniejszy dochodu zelek:' owni.

 

Mecze ligowe.
JŁODŹ Pat. W meczu ligowym

Warszawianka pokonała niespodzie-
wanie ŁKS w stosunku 1:0 (1:0).
|Poziom gry niski.
| KRAKOW Pat. Warta niespodzie-
| wanie pokonała w meczu ligowym
„Cracovię 2:1 (1:0).

KATOWICE Pat. W Wielkich Haj-
dukach mistrz Polski „Ruch” zlekce- skiego „09 Beuthen” i choć lepszy
pod każdym. względem przegrał
2:3 (0135)

iecz Dyrekcja LasówPaństwowych,| Zgromadzenie związku

Tow. kolarskich.

WARSZAWA (Pat). Na Dyna-
sach obradowało wczoraj nadzwy-
czajne walne zgromadzenie polskie-

"$o związku towarzystw Molarskich
przy obecności delegatów wszyst-
kich okręgów. Ze sprawozdania ko-
misji rewizyjnej wynika, że nie zna-
iazła ona żadnych nadużyć ani prze-
kroczeń formalnych ze st:ony ustę-
pującego zarządu, lecz zwróciła u-
wagę na nieco zbyt wysokie wydat-

|ki reprezentacyjne oraz drobne nie-
domagania formialne. Mec: Berlin—
Warszawa przyniósł deficyt zł. 2.400.

zarząd  przedewszyst-
kiem ataktją okręgi poznański, ślą-
ski i łódzki. Dyskusja była bardzo
burzliwą i obfitowała w wycieczki
osobiste. Komisja rewizyjna jest za
votum zaufania dla ustępującego za- 'skiago uciekł wczoraj przewódca

zgłosili | byłego związku kombatantów, adwo-
Na |kat Sirk, główny oskarżony w ma-

rządu, natomiast ślązacy
wniosek o votum nieufności.

strza szosowego Polski Oieckiemu,

poinformowana" prasa warszawska. stwie odbyia się akademja, w której

OKL TUIUA ZOBYARIS EWC DTRO PEAOAREOWO DATEL

Rocznica zawieszenia broni.
 
l
| PARYŻ (Pat). Rocznicę zawie- szył pochód wojskowy.
szenia broni, obchodzono we Francji przybyi przed pomnik Nieznanego
w tym roku wyjątkowo uioczyście. Żołnierza prezydent Lebrun, gdzie

11-ej|wieczorem oddaniem hołdu zabite- korpus dyplomatyczny. O
' minutą|| mu królowi Aleksnadrowi. Łuk tri- uczczono pamięć poległycu

,jalkby na kaplicę żałobną. Pod łu-| ruch. Strzał armatni byi sygnałem
kiem! ustawiono na tie olbrzymich|zakończenia tego milczenia. W. ki
rozmiarów tróżkolorowycai sztanda-| ka minut po 1l-ej odbyła się przed
rów wysoki katafalk, wokoło któ-
rego płonęło 6 wielkich świec. U
stóp katafalku na grobie Nieznane-
go Żołnierza płonęły znicze. Pod
emblematami Jugosławji umieszczo-
no maskę pośmiertną zab'tego króla,
cały łuk zaś oświetlono refiektora-

prezydentem Lebrunem  wspani

defilada wojskowa. Na grobie Nie-

znanego Żołnierza złożone
wieńce.
znicz. Wartę przy grobie pełnili ma-

rynarze. Popołudniu przed grobem

innego Żołaiscia manifestowali

kombatanci. Całe miasto przybrane

Manifestacje w Paryżu. |
PARYŻ (Pat). Wczora; popołu- nifestantów rozproszono.

cu Bastyljj na plac de la Nation,|wieszenia broni. Organizacja „krzy-,
wznosząc okrzyki na rz2cz pokoju ża ognistego” udała się przed dom
i wolności oraz przeciwko wojnie i bytego premjera Doumerguc'a, gdzie|
laszyzmowi. Z drugiej strony orga- | na wezwanie pułkownika de la Ro-|
nizacje patrjotyczne przedefilowały,que pochylono sztandary, poczem|
przez pol» Elizejskie i pi. Zgody, manifestanci rozeszli się spokojnie.|
gdzie złożyły wieńce na gsobie Nie- | Gdy na pl. Zgody prezydent Lebrun |
znanego Żołnierza. przeszedł z odkrytą głową wzdłuż|

PARYŻ (Pai). W godzinach po- szpaleru kombatantów - inwalidów,
południowych zebrało się pized Ho- | do prezydenta Lebruna przyszedł |
tel de Paris, przy bulwarze Magda-|premier Flandin i umilkły dźwięki
leny, około 500 osób, którewznosiły| „„marsyljanki”, kombatanci wznieśli
okrzyk: „Herriot do dymisji. Ma-|okrzyk „niech żyje Doumergue”.

 

 

wniosek Śląska odebrano tytuł na,

a przyznguo 60 drugiemu  zkolei,
Kiełbasie, ad Iniu od 12,3 r. b.,

Mowa Kaliaiūn o sytuacji w ZSSR.
MOSKWIA (Pat). Mowa prezy-| znaczenie paktów nieagresji między

denta Kalinina, wygłoszona na aka-| ZSRR a sąsiadami i innemi państwa-
demji z okazji rocznicy rewolucji,|mi, stwierdził postęp w rokowaniach
została opublikowana. Kalinin bar-| z Japonją o sprzedaż kolei wscho-
dzo optymistycznie scharakteryzo-| dnio-chiūskiej oraz dodntaio scha-
wał stan przemysłu i rolaictwa so-| rakteryzował fakt. wstąpienia ZSRR
wieckiego, zaznaczył wszekże, że| do Ligi Narodów. przeciwstawiając
urodzaj tegoroczny jest w Sowietach,| pokojowej polityce sowizckiej wo-
poza Syberją, znącznie go:s;yod ze- į jownicze tendencje, które panrją w
szłorocznego. W zakończeniu swej! reszcie świata.
mowy Kalinin dodatkowo ;zodkreśliłi *

”— į

Ucieczka Sirka z więzienia.
TALLIN Pat. Z więzienia talliń-| przechadzki, mając spólników wśró:d

straży więziennej, niepostrzeżenie
uciekł. Policja przeprowadziła w
mieście kiłka obław i rewizyj, które

jącym się odbyć za kilka tygodni|jednak nie dały rezultetu. (lcie<'zka
procesie członków tej organizacji. |Sirkisa wywołała w Tallinie duże
Sirk, który znajdował się w więzie-!wrażenie.

wczoraj w czasie

 

| Ceremonja rozpoczęła się w sobotę już znajdował się rząd in «zrporeij

| umfalny na pl. Gwiazdy zamieniono milczenia. W. całem mieście zamarł |

iała| matycznego i

Marszałek Petain '/ zapalił, c n 1
| złożyli w poselstwie pol:kiem žy-
' czenia.

; у ‹ 1 „Herriota | duchowieństwa, przedstawicieli ar-
dniu stronnictwa lewicowe zorgani- nie było tam, ponieważ wyjechał do'
zowały pochód, który udał się zpla- Lyonu, by urządzić tam obchód za-,

Takie mformacje podaje „dobrze tach państw obcych. Po uabożeń-|przywiązanie do kraju.
Wi Paryżu stowarzyszenia polskie

"zebrały się u stóp pomnika Mickie-
wicza, gdzie złożono wień.e, potem
Polacy poszli na pł. Zgody a polscy
kombatanci złożyli wieniec "E -
bie Nieznanego Żołnierza. W. Rzy:

O 10,55|mie odprawiono nabożeństwo iurzą-
dzono akademię, na której byli obaj
ambasadorowie polscy, biskupi pol-
scy z prymasem Hlondem i polonia.
WPradze poseł Grzybowski podej-
mował gości, przybyłych w liczbie
ponad 500 osób. Obecni byli przed-
stawiciele rządu, parlameniu,. pre-

|-| zydenta miasta, ster artystycznych,
| kulturalnych, prasy, korpusu dyplo-

kolonji polskiej.
Bukareszcie odbyła się uroczysta

liczne |akademja. Przedstawiciele armji ru-
muńskiej oraz organizacji młodzieży

Prasa rumuńska zamieściła
artykuły o Polsce. O podobnych
uroczystościach donoszą penadto zmi.

Wczoraj o godz. 10,30 z wojsko-| sztandarami o barwach francuskich Wiednia, Kopenhagi, Budapesztu,
wego kościoła garnizonowego wyru- i państw sprzymierzonych. pe Essen, Strasburga Е

| W Rydze odbyło się w poselstwie
uroczyste przyjęcie z udziałem 250
osób. Obecni byli członkowie rządu,
korpusu dyplomatycznego, wyższego

mji, kolonji polskiej. Raajc łotew-
skie urządziło spzcjalną audycję.

Bdekorawanie p. Becka.
WARSZAWA Pat. O godz. 7-ej

Prezydent udekorował ministra spraw
zagr. Józefa Becka wielką wstęgą
orderu Odrodzenia Polski i powie-
dział: „Jest mi szczególnie miło
wręczyć Ci, Panie Ministrze, odznaki
wielkiej wstęgi orderu Polonia Re-
stituta, bo w moich oczach Pańska
praca bardzo wydatnie przyczyniła
się do wzmocnienia potęgi pań-
stwa”. Po udekorowaniu Prezydent
serdecznie ucałował ministra.

WARSZAWA Pat. — Prezydent
Rzplitej udekorował osobiście na
Zamku orderem Odrozenia Polski
i krzyżami Zasługi 11 urzędników
i 12 funkcjonarjuszów kancelarji cy-
wilnej i zarządów Zamku Królew-
skiego, Łazienek, Zamku Poznań
skiego i rezydencji w Spale.

lena paszportów zagranicznych
nie będzie zniżona.

Opracowany przez M. $. Wewn.
ji poddany zaopinjowaniu władz в0°
spodarczych projekt nowej ustawy o

 

; paszportach zagranicznych, napotkał
na tak kategoryczny sprzeciw min.
skarbu, że wniesienie go do sejmu,
jak utrzymują w kołach zbliżonych
do rządu, zostało zaniechane.

knaliabetymmto_ hańba Xl-go wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty!
  



Kierow. Redakcji:

Spij, kolego
Trzy lata temu w chłodny, a jed-

mak gorący dzień jesienny zginął od|
skrytobójczej cegły, śp. Stanisław
'Wacławski, student I-go ioku pra-
wa U. S. B.

Trzy lata temu na cichym cmen-
tarzu antokolskim przybyła nowa
mogiła, niczem nie różniąca się od
sąsiednich grobów, ale zarazem jak
inna.

Trzy lata temu przestało bić, już
na zawsze, jedno młode serce pol-
skie, jedno zdawaioby się z wielu, a
iak poważną uczyniło szczerbę, w
tak głęboki smutek pogrążyło nas

wszystkich. .

W) dostojnej świątyni Janowej
misza św. To nabożeństwo ze duszę
śp. Wacławskiego. Rząd świec wo
skowych,  ascetyczna,  natchniona
twarz kapłana, wieńce na katafaiku
— to wszystko sprzyja i tak poważ-

RE nemu, ale nie sztywnemu nastrojo-

Waclawski...
tów rucza w pochód na ciuentarz,

od Młodzieży Wszechpolskiej i od
Bratniej Pomocy.

MW orszaku niemal sama mło-
dzież, tylko gdzieniegdzie widać
przedstawicieli t. zw. starszego spo-
łeczeństwa. z prołesorów iczie tyl-
ko jeden prof. Komarnicki.

Na cmentarzu  odśpiewaliśmy
„Rotę“, pochód został rozwiązany,

ną zakończenie „Hymn Młodych* i

uroczystosć skończona.
. ° *

Śpij, kolego Wacławski. Twoja

śmierć niewinna obudziła tysiące,

Twoje ciaio umarłe, ale duch Twój

żyje wśród nas i walczy z nami w

jednym szeregu o wspólne deały. Co 
!

l

!

|

rok, w listopadzie, będziemy przy-

chodzili do Ciebie, by zuać rachu

nek ze Sprawy. Czy będzie nas

Hum, czy garstka, to wszytsko jed-
no — sle będą to serca, na wzór

wi młodzieży akademickiej, zebra- Twego, zawsze żywo bijące dla Pol
nej w kościele, mimo że jest to czas. ski, ia
wykładów.

"Niedługo trwają modły, vstawia-
my się czwórkami i kilkuset studen-

Śpij, kolego Waciawski..

N.
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Wymarzemy z historji polskiej literatury |
nazwiska żydowskie!

Ciekawa jest psychologja zydowska.
Nie potraf. bowiem żyd stanąć na
równym poziomie z Ary;czykiem.
Albo będzie władcą okrutnym i bez-
litosnym, albo będzie się piaszczył i

, szukał łaski. I takim jest we wszel-
ч kich dziedzinach życia, Jako literat
| - czy artysta zachowa takie właśnie

nastawienie i albo zacznie obnosić
swoją „polskość umiłowaną”, albo

. ._ mentorskim tonem Tuwima będzie
nauczał polskiego żołnierza, jak ka-
rabinem o bruk cisnąć.

: Co może jednak jest naicickaw-
szem, to to, że żyd nie um: zworzyć
wartości, jeno je przetwarza i to
zawsze w jakiś dziway, dia nas nie-
sympatyczny sposób. Lubi txywjalne
1 płaskie dowcipy, w powieści karmi
nas niezdrcwą erotyką, a w muzyce

' wschodnią lubieżnością i zmysło-
wością.

Na dowód impotencji *wórczej
żydów możnaby przytoczyć wiele
faktów, poprzestanę jednak na po”,
"daniu kilku słów z dzieła słynnego
badacza starożytności, Karcia Chi-
piez, na temat kultury bardzo bli-
skich rasowo żydom Karlagiūczy-
ków i Fenicjan. „Gdy odkopano zwa
liska Kartaginy, nie znalezicno tam
prawie żadnych dzieł sztuki, których
takie masy kryją się w pasa|
szych osiedlach starożytnej Grecji”.!

Wielkie podobieństwo żydów do!
Fenicjan i przykłady mizernej sztuki
„polsko - żydowskiej” są bardzo!
przekonywujące.

Mają jednak Judeiczycy talent
do siania rozkładu i zgnilizny. Umie-
ją tak misternie wpływac swą lite-
raturą przedewszystkiem, że w re-
zultacie społeczeństwa tym wpły-
wom ulegające rozpadają się. |

U ras taką rolę rozbijaczy mo-
Pane i społecznej speł-

_'._ miaplejadapo polsku piszących -
- dowskich tetatów. R

, Zrozumienie ich szkodliwości po-
winno nas pobudzić do walki z

      

   

                  

  

 

   

 

  

   

             

     

   

   

   

  
   

Na Islandji jest tylko jeden żyd.
Nazywa się Bernburg i mieszka w
Kejkjawik. — Szczęśliwy kraj ta
islanja — tylko jeden.

".. - Niedawno odbyła się w iednej z
" miejscowości nadmorskich w Belgji
światowa konierencja antyżydow”
ska. Wzięli w niej udział przedsta-
-wiciele 24 narodów. Postanowiono

' powołać do życia organizację pod
 mazwą U. A. U. (Union Aa'ijudaique
_ Universelle). Postanowionv.
A 1. Opracować program usunięcia
żydówz wszystkich państw i przy”

' musowego ich osiedlenia na jakiemś
| terytorjum kolonjalnem.

|. 2. Stwo1zyć biuro centraine, któ-
reby miaio za zadanie utrzymać
współpracę poszczególnych grup na-
rodowych antysemickich.
" 3,Wiydawać stałe pisma orga
U AU. Sai

Biuro centralne zorganizowało się
||| w. końcu października 1934 r. W.

_ skład jego wchodzą po jednym
' przedstawiciele: Anglii, Fraucji, Ho-
sandji, Niemiec, Węgier i Szwajcarji.
Pozatem postanowiono dokooptować |
w: najbliższym czasie jednego Szwe-
da, Turka, Duńczyka i Polaka.

 
Slarostwo w Łodzi skociiskowało

w jednej z żydowskich drukarń ulot-
kę Legjonu Młodych. Brawo! Tyiko,
jak to się dzieje, że w Wilnie Legjon

- wobi antysemityzm,
kuje u żydów?

Policja stwierdziła podczas rewi-
zji u działaczy socjalistycznych ży::

że do-

a w Łodzidru-

dowskich w Nowogródku,

 

książką i prasą żydowską. Czy nam
Polakom nie wstyd, że. uczennica
6-ej klasy jednego z najiepszych
gimnazjów w Wilnie na zapytanie,
kogo z naszych poetów "bardziej
lubi, — odpowiada — Tuwima! Czy
aługo nasza ambicja będ/ie znosić
to, że wystawia się wbrew woli
publiczności „Rodzinę“ Slonimskie-
go, a sztuki Rostworowskiego muszą
czekać latami, aż łaska dyrektora
jakiejś budy teatralnej w Krakowie
raczy je wpuścić na scenę.

Zdaje się, że zbliża się szybki
koniec tej zabawy w sztukę, My nie
potrzebujemy żydowskiej kultury i
nie tylko dlatego, że jej wpływ jest
szkodliwy, że jest ona rozkładową i
demoralizującą, ale także dlatego,
że jest obcą nam i zbędną. Tysiąc lat
naszej historji, w której stworzy-
liśmy kulturę własną i wielką, wy-
klucza możliwości jakiegoś naucza-
nia nas przez żydów.

U nas nie było twórców, którzy
by poświęcali swe życie nauce oszu-
stwa, jak Majmon, ani mędrców,
którzy głosili podwójną oralność
(twórcy Talmudu). I dziś, sdybyśmy
nawet byli najubożsi duchowo, — nie
potrzebujemy czegokolwiek się u-
czyć od spadkobierców Majmona.

Na przedzie niosą dwa wieńce —

BZIENNIK WILEŃSKI |

RUCH MŁODYCH.
W stosunku do kwesti żydow-

skiej w społeczeństwie polskiem
możemy odróżnić czte.y grupy.

(Pierwszą to Polacy, dla których
„«westja żydowska nie istaieje; któ”

| rzy się do żydów przyzwyczaili i za-
į dowoleni są, że mogą czerpać z ich
«pomocy rzeczywiste lub pozorne ko:
rzyści. Grupa ta obejmuje różne
klasy społeczne narodu polskiego:
zamieścimy w niej i kucharsę, która
kupuje u zyda mięso o 3 grosze ta-
niej i fabrykanta, który posiuguje się
pośrednictwem żyda i pozornie za”
„abia niekiedy kilkadziesiyl złotych.

Drugą grupę tworzą ci, stórzy, z
tych czy innycii względów, musieli
się wypowiedzieć w sprawie żydow-
skiej, a więc i zainteresowali się nią
nieco. Charakieryzują
słowa: „Zgadzamy się, że żyd jest
elementem niepotrzebnym, ale czyż
10-procemtowa mniejszość może tak
zaważyć na losach Polski, by warto
było robić tyle krzyku. Nie wyolbrzy
miajmy kwestji żydowskie, i nie
róbmy z niej sensacji”. Ci iudzie są
bardziej szkodliwi dla rozwoju życia
polskieśo, aniżeli poprzedni, Gdy
bowiem tamci popełniają zło, czasa-
mi nie zdając sobie nawci z tego
sprawy, ci to zło usprawiedliwiają.
Usprawiediiwiaią zaś nie motywa”
cją, nie ar$umentami, ale sugestjono”
waniem społeczeństwa, że kwestja
żydowska jest tak błahą, że można
ją zbagatelizowač.

Do trzeciej grupy należą ci z ka-
| tolików, którzy iormalnie boją się
‚ wypowiedzieć swoje zdanie w takiej
| kwestji, która jest nieobjęta dogma-
| tem, którzy do każdej sprawy pod-
chodzą z taką ilością skrupułów, że
dla „świętego spokoju”, albo się
zgadzają na kompromisy, albo wo-
góle o tych sprawach nie myślą.
I tak, bardzo często, są oni swiadomi

nieszczęść, jakie na nasz naród spro-
wadza żydostwo, ale przykazania o
miłości i sprawiedliwości chrześci-
„ańskiej wprowadzają do 1ch umysłu
taki szereg wątpliwości, że wolą się
nie wypowiadać w tej sprawie.

Wreszcie czwarta grupa, to lu-
dzie świadomi  niebezpieczeństwa
żydowsikiego, ludzie, którzy „mię-
dzynarodowi' wypowiedzieli ostrą
walkę. Do tej grupy zaliczymy prze”
dewszystkiem t. zw. nacjonalistów.
O ile teraz mamy dyskutować nad

kwestją żydowską, to dyskusję tę
możemy prowadzić tylko z grupą
pierwszą i trzecią, Grupa druga
właściwie sama się usuwa od dy-
Skusji. Rzecz zrozumiała, Przecież z
każdym poszczególnym argumentem
nacjonalistow musiałby się zgodzić,
ale jakże trudno wtedy byłoby wy”
ciągnąć ostateczne wniuski, kiedy
ma to nie pozwalają ani interesy
własne, ani mteresy partji, «ni wre- A więc wszyscy świadomi Polacy

na iront walki kulturalnej o odży-
dzenie naszej literatury 1 sztuki.
Nie kupujcie i nie czytajcie dzieł
żydowskich, nie zwiedzajcie wystaw
żydowskich dzieł sztuki. bojkotujcie
widowiska teatralne, napisane przez
żydów.

Bądźcie pewni, że tym sposobem
łatwo pozbędziecie się literata i ar-
tystę żyda, którzy po to tworzą
abyśmy mu za demoralizację płacili
i dali zarobić. Czas, aby się przeko-
nał, że jest zbyłeczny i że wiele
traci pisząc po polsku. Może to go
zmusi do powrotu w śrcdowisko
własne — żydowskie.

Ren.

Z CAŁEGO SWIATA.
tychczas socjalistyczny Buud przy-
stąpił do współpracy z komunistami.
Zresztą i na ulicach Wilna widzi się
młodych żydziaków, noszących w
klapie trzy strzały, znamionujące
przynależność do organizacji „jedno
litego frontu' ((Anty-Fa). lak więc
system niemiecki organizacji prze-
ciwnacjonalistycznej, obejmującej

szcie interesy żydostwa.
Nie miejsce tu na wyliczanie

wszelkich napaści, jakich dozna'
liśmy od narodu Izraela. Chcemy
tylko stwierdzić, że żyd jest wro-

| giem naszej religii i moralności, na*
(szego narodu i naszej ku!'ury. Jak
kiedyś nienawidził Chrystusa, tak
dziś, może nawet bardziej, nienawi-
dzi chrystjanizmu. Proszę spojrzeć
do Talmudu, gdzie Imię Chrystusa
jest wprost obrzucone błotem, рго-

Popierajmy przemysł
krajowy.

nalazków, medycyna wyua;duje co-

Ostatnio wynaleziono sposób na
powiększenie popędów literackich,
jalko środka radykalnego użyto chał-
wy... tak, zwykłej chałwy za 20 gr.

Wi jednem z gimnazjów Straż
Przednia ogłosiła konkurs poetycki,
na cześć wysoko postawionej osoby. wszystkich marksistów „bez różnicy

obrządku”, przyjął się w Polsce.
To popiera naszą tezę, ze czas na
zniszczenie wszystkich organizacyj
mniej lub więcej zbliżonych do ko-
munizmu  (Socjaliści, Bund, Poalej|
Sjon, Ferejnigle, Z. P. M, D., Legjon
Młodych). W, przeciwnym 14zie nie-
długo ujrzymy powstanie auientycz-
nego „Czerwonego Frontu*,

We Lwowie aresztowano 12 człon
ków sekcji Młodych Str. Narodowe-
$o pod zarzutem poranienia żydów
Friedmana i Dreichslerowej oraz za-
bicia Dreichsiera, kupca zydowskie-
g0, podczas zajść w dniu 23 paździer
nika 1934 r.

go zachęcić, gdyż amatorow bylo
zbyt mało, ogłoszono, iż każdy kto
'wezmie udział w konkursie, otrzyma
|chałwy za 20 gr., oprócz, rzecz ja-, Sukiennickiego na temat:
sna, innych nagród za uiajlepszy.
utwór.

Sposób dobry, popiera się prze-
myst krajowy, a jednocześnie jest
nadzieja pozyskania większej ilości
członków. / Radziłbym' pomysłowy
sposób jaknajszybciej opaientować,
gdyż posiadamy też inne organizacje),
żyjące z sabsydjów,
Przednią uprzedzić,

Należy tylko zastanowic się, co
się stanie z „Bužnią“. Wrbec nowej
silnie subsydjowanej placówki kon-
kurencyjnej, musi zbankrutować...

 

Żydzi w
Rumunia jest jednym + najbar-

dziej po Polsce zażydzonyci: krajów.
Procent mniejszości żydowskiej wy-
nosi tam 10. (1.800 tys. na 18 miljo-
nów mieszkańców). Ostatsie komu- i
nikaty „Service Mondial“ podają
ciekawe cyfry, dotyczące stopnia
opanowania niektórych zawodów
przez żydów.

I tak w akademiach fartnacji w
Bukareszcie żydzi stanowią 29 proc,,

Rumunii. :
Obliczyta to komisja parlaimentarna,
opracowująca projekt połączenia
wszystkich wydziałów farmacji.

Jeśli chodzi o ilość aptekarzy
| zydów, to przedstawia się ona jak
' nas р

Besarabja aptekarzy 200 w tem
15 Rumiun>w, Bukowina aptekarzy
95 w tem 20 Rumunów, Transyl-
wanja aptekarzy 670 w tem: 90 Ru-
munów, Stara Rumunja aptekarzy 'w Cluj 75 proc., w Jassach 85 proc. 650 w tem 520 Rumunów,

4 i kasa i ka as a r

Wyrzucić ze spotecze
— Wiesz

szę się przyjrzeć jak żydzi walczą z! odroczyli!
prawem świętowania niedzieli, jak — Niemożliwe, żartujesz?
(pracują nad wprowadzeniem ślubów — Niestety, mówię zupeinie po”
cywilnych i rozwodów, jak gorliwie|ważnie  Psiakość! A mysiałem, že
pracują z pismami pornograficznemi.| odroczą mi opłaty „na pewniaka”.
Nie komunizm czy socjalizm jest! Tak zresztą, jak w roku ubiegłym,
największym wrogiem katolicyzmu| jak dwa lata temu... Może io omył-
ale żydostwo! A jaki jest jego stosu*| ka... Ale zresztą nie ja jeden jestem
nek do naszego Narodu i Państwa,|tem zaskoczony. na kursie u nas jest

co, czesnego mi nie

ica własne| ki

Nie wiedząc, jak młodzież dote. —

gotowe Straž!

iošmy się przekonali podczas wojen!
z bolszewikami. Samo Wilno može|
tu dostarczyć niezliczonej
przykładów, jak żydzi zdradzali nasz
;kraj. Zresztą i dzisiaj gros komuni-|
stów to — żydostwo. Jest to naród
pełen bezczelności i tupetu. Dzięki
tym cechom opanował nasz handel
i przemysł, cpanowuje wolne zawo-
dy i wdziera się do literatury i sztu-

1.

Dla tych to przyczyn mówimy:
nie chcemy żydów. Nie chcemy,
choćby to był naród $enjuszów. Nie
chcemy ich nietylko jako siedziarzy
i kramarzy, ale też jako adwokatów,

doktorów : profesorów uniwersyie-
tów. lm większe zajmują oni stano-
wiska w hierarchii społecznej, tem
bardziej są dla nas niebezpieczni.

( Doświadczeni dwudziestoma wieka-
mi, nie wierzymy w zasymilowanie
ich. Twierdzimy, że walczyć z nimi
jest naszym najświętszym obowiąz-
„kiem. į

' Metody zaś tej walki są w zupeł-
mości zgodne z etyką chrześcijańską.
Przedewszystkiem podłożem jej nie
jest nienawiść, ale rozumowe prze-
słanki. Poza tem wszelkie nasze żą-
„dania nie sprzeciwiają się zasadzie
miłości i sprawiedliwości uhnześci-
jańskiej, Prawda, że gorącem na-
szem pragnieniem jest, by żydów
wogóle w Polsce nie było Ale wie-
rzymy, że z chwilą, śdy im odejmie
się szereg zbytecznych przywilejów,
gdy będzie się z nimi postępować
sprawiedliwie, oni sami nas opusz*

czą. Nawołujeniy do bojkoiu ekono-

micznego i towarzyskiego żydów.

ak, jak etyka katolicka niezabra-,

nia nam kupować u swych krew-

' nych, a nie u obcych, tak nie zabra”,

nia utrzymywać stosunków handlo-

wych tylko z Polakami; jak etyka
nasza nakazuje unikać złego towa--
rzystwa, tak nakazuje nam przede-,
„wszystkiem unikać towarzystwa ży:
dów. A dalej idą same siuszne i
sprawiedliwe żądania: Chcemy, by
oczyszczono szkoły polskie z ele-
mentu żydowskiego, by wpiowadzo-
no na. «wniwersytetach. „numerus
clausus“, by poczyniono Ggranicze-
nia prawne żydów w dziedzinie han-
dlu, przemysłu i wolnych zawodów,

' wreszcie chcemy, by sjonistów itznać
poprostu za obcokrajowców, jako
tych, którzy mają na celu interesy

| obcego państwa. Na żądania
„musi się zgodzić każdy rozumny
katolik.

Wi tej sprawiedliwej walce o
jswoje święte prawa musi wziąć
udział caie społeczeństwo polskie.
Jednak nie zwycięży ono, dopóki
rząd nie będzie z niem współpraco-
wał. Om to przedewszysiniem ma
być uświadomiony o niebezpieczeń-
aa. ae: ni ma żądania
narodu polskiego wykonywać.

: Enka. |
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Z Kvła Prawników.
Dziś o godz. 6 Koło Prawników

Studentów U. S. B. urządza wy-
 

Świat idzie naprzód w sicrze wy cieczkę do Urzędu Śledczego.

 

raz to nowe sposoby leczenia, | Wie czwartek (15.XI) o godz. 20
„Koło Prawników urządza wycieczkę
do Teatru Muzycznego „Lutnia” na
operetkę L. Falla „Madame Pom

Zapisy przyjmuje kol. Szuniewicz
"w. lokalu Koła od godz. 16 do 18 co-
dziennie. '

Dnie 16 listopada t. j. w piątek
odbędzie się w Kole Prawnsków o

| godz. 20 odczyi proł. dr. Wiktora
„Pojęcie

praworządności w państwie so“
wieckiem“.

 

Bibljoteka Koła Prawników czyn-
‘ па jest trzy razy w tygodniu w na-
stępujących godzinach: poniedziałek
od 13 — 14, środa od 17 -— 18, pią-
iek od 13 — 14.

 

 Zapisać się do Koła P.awników,
opłacić składki członkowskie, kupić|
skrypty możesz w godzinach czy”

į telni — codziennie od 16 do 20 z
wyjątkiem śród. B. B.

Bibljoteka Uniwersytecka.
Bibljoteka Uniwersytecka w Wil-

nie ogłasza, celem ułatwienia prac
czytelniczych studentom U. $. В
(zwłaszcza z I-go roku studjėw),
cykl wykiadów iniormacylnych o
zbiorach Bibljoteki i o korzystaniu z
nich. Wykłady odbywać się będą w
iokałach Bibljoteki w każdą środę
od godz. 13 do 14. Pierwszy wykład
odbędzie się 14 listopada. Cykl obej-
miuję 8 wykładów. kaz tematów
można przeglądać w Bibljotece. Za-
chęcamy kolegów do uczęszczania
na te wykłady, N.

 
 

' semitnik, wykalamburziały paskud-

| wieszcz Antoni.

.|iematy seksualne, przerywane spa-

wielu takich samych...
Dużo ździwionych. Haai zdziwio-

ilości nych — jak to brzmi — zmartwio-!
nych, jeśli nie oburzonych.
— A jakie stopnie miałes ostatnio

— może w tem leży powód..
— Djaoła tam! Właśnie, że lep-

sze, niż kiedyindziej. W zesztym ro-
ku miałem „poprawkę i mimo to
odroczenie otrzymałem, Z drugiej
zaś strony mój stan finansowy uległ
bardziej pogorszeniu...

Takie mniej więcej "czmowy
można słyszeć w Bursie, na koryta”
rzach, w kwesturze... Dużo rozgory-
czenia — czemu ja nie dostałem, a
czemu on dostał?

Stefan Łochtin. Redakcja urzęduje w piątki g. 20—21 w lekalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1. Za dział „Ruchu Młodych" odpowiedzialny W. Srednicki.

Będziemy walczyć! ństwa akademickiego.
Wszyscy gubią się w domysłach.

" My — tak się nam przynayinniej wy“
' 4ае — zaaleźliśmy istotne powody.
niesprawiedliwego załatwiania po-
dań o odroczenie opłat uniwersy*
teckich.

Są to niestety nasi właśni, nie-
sumienni koledzy, .ktorzy fałszywie
przedstawiając swój stan majątko”
wy, otrzyreują niezasłużenie świad-
czenia, kosztem naprawdę potrze*
buiących pomocy kolegów.

Dziekaiiaty załatwiają podania
na podstawie załączników, dołączo-
nych przez petentów.

Jeden | „zamilszy“ о posadzie,
drugi o mająteczku, trzeci 0 eme-
ryturze pobieranej przez ojca i dla-
iego dostanie to, o co prosi. „Głupi”
a uczciwy odchodzi z kwitkiem.

Ale za to tych „mądrych spry-
ciarzy akademicka opinja publiczna
musi zdecydowanie  napiętnować,
oddać pod sąd koleżeński i wyrzu-
cić ze społeczeństwa akademickie-
go. Bez pardonu. ZA.

 

SŁONIMSKI W „AKADEMJI NIESMIERTELNYCH“
(Sensacyjny scenarjasz!)

Siedzieii razem dwa! mocarze,
koryfeusze polskiej sztuki swieczni-
ki możnaby powiedzieć szabasowe, a
więc krótko mówiąc Tuwim i Sło-
nimski. „Ziemiaūska“ — żwar, sto”
liki, „swoje” twarze, cygaro i rzew-
liwy majuiesowy sloufox Golda.

Tuwim, boska latorośl icdzkiego
ghetta, największy poeta żydowski...
piszący po polsku, Tuwim autor Sło*
piewni i „Humnu librecisty”, w któ-
rym Juljanek jak „ogier ua kobyłę
skaczący” (sic!) załatwia się obce-
sowo z metafizycznym  pioblemem.
Tuwim wielki poeta z descs kabare-
tu 1 Słonimski — złosliwy satyr. Ten
szkrofuliczny epigon, roślinia egzo-
tyczna, opiera się czule 0 bratnie
ramię Boya, — lunucha w dziedzinie
twórczości oryginalnej.
Jakośmy rzekli, gwarzą scbie pan

Tuwim ze słodkim Antonim. ,Leją”
się brzemienne słowa, jakoy tu od-
kadziė „odkadeniė“ Akademję Lite-

ratury, Rh

Akaderzję Literatury trzeba pod:
dać gruntowne: kuracji i.. 6anacji.
Zreiormowač siiad personainy Aka-
demji, bo przecież istnieje wiecznie
twórczy zespół redakcyjny „Wiado”
mości  Literackie'!  ,...Oslatecznie
Kleiner, Statt, Leśmian, mogą  zo-
stać, są nieszkodliwi podobnie Rzy:
mowski, ale zato lrzykowskiegoi
Rostworowskiego gnač ia cztery
wiatry!! Irzykowski — о tego to
przedewszystkiem, antyboyownik
jeden, co to niegdyś nabroździł spo-
ro uroczemu purecowi Feidmanowi
w „Czynie i słowie”. PO

Pan Tuwim wstał, zakręcił sar*
mackiego wąsa i rzekłszy staropol-
skie „adje!'' wyszedł.

Antoni Słonimski, biedny „Mu:
rzyn warszawski”, w restauracji Zie-
miańskiej — istnej „Wieży Babel“,
zdrzemnął się nieco, otoczony brat-
nią  „Rodziną”. Senne marzenia,
piękne jak rebe lub kugel owinęły
mu głowę.

Jawił raw się obraz  przecudnej
roboty, a tak żywy i pełen wewnętrz
nej pasji, ze wzdrygnął się śpiący
jak koń smagnięty batem po grzbie-
cie. Oto dostojne wrota Akademii
Literatury szeroko otwarie zapra-
szają gościnnie do wnętrza! Jakże
miła atmostera — wchodzą wszyscy
pisarze-literaci z „Wiadomości Li:
terackich'. Wchodzą ze zgiełkiem i
targiem.

Skądś z za węgła dolatuje zapach
cebuli... Sy-git powiedział wtedy
Wibtlin i zażądał pięciu złotych od
„Wasserruga. „Rżnij karabinem 0
bruk ulicy” — zakomenderował Tu-
wim i zatrzasnął wrota za sobą, ma-
milestując w ten sposób swoją ро-
gardę do chałaciarzy, usiłujących
Się wcisnąć gromadnie do świątyni
sztuki, 4

Wiewnątrz pozostała tyiko „pacz-
ka” dobrana: Wittlin, Breiter, Wa-
sserzug, Krzywicka vel Goldber-
żanka, Irena i Jułjanostwo Tuwim,
Brandstatter, ze stary.h Cezary
Jellenta, z młodych., Lewin i kilka
pomniejszych talencistów.
W mgławicy sennej ukazały się

nowe postacie, tym razem aryskie—
Rzymowski, Boy i... o zgrozo Nowa-
czyński, Ten zapowietrzony  anty-

nik. „Orgja słów, słóweczek, dowci-
pów*, co iak bicze smagają, spadnie
na nasze głowy — zajęczai przez sen

A tymczasem semicka gromada
rozpoczęła wrzaskliwą dyskusję na

zmami Krzywickiej. W szale ро-
krzykiwała: „Samca — mi dajcie,
samca mi dajcie!
O literackie boje w cieniu zapom-

Kelner c całkiem wojskowych ry-.
sach przedstawił rachunek. (Wokół
nic się nie zmieniło. „Ziemiańska',
$war, stoliki, „swoje twarze', cyga-
ro i rzewliwy majuiesowy sloufox
Golda.

| „Do djabła z. czarnych chała-
tem!'* — krzyknął nagle Sionimski i
wybiega na ulicę.

Czy...

ZEZAGREZRCEYRECZERE BE YA RALIOKISS

WOJCIECH KOTOWICZ.
-

Na grób Wacławskiego
Wyszli z kościoła

i suną pochodem,

skąpani w blaskach jesiennego słońca...
Anioł milczenia niósł wieńce przodem

gromady blisko tysiąca.
Czasem westchnienie,
czasem myśl smutna

modlitwą w każdem sercu zakołacze,

a w ustach drżących prawdą okrutną

szept:

— Requiescat in pace.

Mziwny zbieg okoliczności.
Nabożeństwo żałobne ża duszę

ś. p. Waciawskiego skończyło się
przed żodz. 10 Za godzinę studenci
wrócili z cmentarza antokoiskiego i
udali się do Uniwersytetu na wy-

 

kłady.
To ież wielkie było zdziwienie

wśród rzesz akademickich, gdy
drzwi gmachu. głównego zastali
zamknięte i na nich zawiadomienie,
że z okazji jątrzeszego święta nie-
podległościowego wszystkie wykła-
dy i ćwiczenia od godz. 1l zostały
przez J. M. Rektora odwołane.

Naprawdę zbieg okoliczności by”
wa często dziwny. A.:Z,

„Lista niezamożnej młodzieży”.
Jak się dowiadujemy, przedsta-

wiciele t, zw. niezamożne młodzieży
w. zarządzie Bratniej Pomocy odmó-
wili swego współudziału w organizo-
waniu Tygodnia Akademika.

Rzuca to jeszcze jeden snop
światła na to całe „towarzystwo”,
które z takim tupetem i z takim
obiecującym programem szło pół ro-
ku temu ło wyborów bratniackich.

Dużo pustych frazesóv, dużo o-
biecanek bez zobowiązania w stronę
ubogich kolegów, ale gdy naprawdę
„est okazja im dopomóc, to wtedy
trybunowi: „niezamożnej młodzie”
ży” silą się na... demonsi:acje.

Z.Z.

Z Koła Medyków.
Jak nas informują, Kolo Medy-

ków zmieniło lokal, przenosząc się
na ul, Zamkową. Do przenoszenia
rzeczy zaangażowano wyłącznie To-
botników żydowskich.

Akcją translokacyjną kierował
prezes Koia, kol. Świtek 1 kol. Gór-
ski (czołowy człowiek sanacji w Brat
niaku).

A może Żydowskie Koło Medy-
ków zatrudnia tylko Polaków. By-
łoby to w takim razie tylko wza-
jemna kurtuazja. Bardzo w «o jednak
wąłpimy. Kim.

L Młodzieży Wszechpolskiej.
Sekcja koleżanek Młodzieży

„Wszechpo:skiej zawiadamia, że dn.
14.XI 34 r. odbędzie się
sekcji z referatem kol. Wardejna
p. t. „Rola kobiety w ruchu naro-
dowym*. Po referacie — dyskusja.
Obecność członkiń obowiązkowa.
Sympatyczki mile widziane,

 

Młodzież Wszechpoiska zaprasza nianej olszyny...! Zawrotn» koła po*
częły wirować w mózgu śpiącego, a
w całej gmatwaninie, cwem „circu-
dus vitiosus'* wyłonił się jako synte-|
za—czarny chałat.

Pot kroplisty okrył głowę  Sło-'
nimiskiego. Już nie spal.

'
wszystkich na zabawę taneczną do
Ogniska Akademickiego. na 25.XI

b: > Wstęp 1 zł. Dla niea:ademików
zł.
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DZIENNIKMILENSKI
 >

Miedzy sznurami ringów bokserskich.
Sport bokserski w Poisce nigdy, :Mam wrażenie, że boks polski zy* nik dzikości w boksie.

zdaje się, nie stał na poziomie przy-
najmniej tak wysokim, jas chociaż”
by lekkoatletyka.
W boksie były talenty 1 są ta-

ienty, ale w każdym razie nie lej
miary, co w innych dziedzinach ży:
cia sportowego.

Nie znaczy to jednak bynajmniej,
żeby z bossem w Polsce miało być
już tak beznadziejnie źle lak już
bardzo źle nie jest, ale w każdym
razie jest $orzej niż było poprzed-
nio.

Dawniej, to znaczy lat temu kilka
pięściarze nasi jeżeli nie odznaczali
się w konkurencji międzynarodowej
zwycięstwami, to przynajmniej u:
chodzili za dobrych zawodników.
Przypominają mi się tutaj sylwetki
naszych starych mistrzów :

Z plejady tych asėw pozostai 0-
becnie na ringu faktycznie tylko je:
den człowiek „dawnej daty”.

Domyśią się zawsze wszyscy, że
jest nim Majchrzycki z Warty po-
znańskiej.

Majchrzycki jest stuprocentowym
bokserem, który walczy na punkty,
a więc waiczy technicznie, nie robi
on wrażenia dzikiego cztfowieka na
ringu, walczy po dżentelmeńskui
mic dziwnego, że jest jeszcze nadal
faworytem znawców (nie entuzja'
stów) pięsciarstwa.

Nakreśliliśmy charakterystykę
Majchrzyckiego, który jes. dla mnie
przedstawicielem specjalnej szikoly
bokserskie,—szkoły walki technicz-
nej.

: Odmienni będą tutaj wszyscy ci,
którzy o technice nie mają pojęcia,
a reprezentują tylko siłę tizyczną,
aśresywność, przytomność umysłu
trening — wytrzymałość tempa i —
może zaryzykowałbym powiedzenie
— że reprezentują w pewnej mierze
beszczelność,' która dodaje im otu*
chy, prowadząc do zwycięstwa.

Nie szukajmy zbyt daieko przy-
 kładów. Stoi on bardzo blisko.
Pilnik jest właśnie takim dzikim
bokserem, który nieprzytomnie
wali w prawo i w lewo, a często
przecież wygrywa. Pilnik wybija

_ się ostatnio na czoło boliseiów pol-
skich.

Pozwolę sobie tutaj na małą dy-
gresję. Opowiadał mi jeden z do-
brych znajomych, któremu Pilnik

, zwierzył się ze swych „uczuć bok:
Serskich”.
a Pyta go ktoś : „Słuchaj Pilink,
czemu ty nie „wykończyies” prze-
ciwnika, przecież mogłeś wygrać
Przęz K. OV' Pilnik nie namyśla się
dlugo, a wali prosto z mostu całą
prawdę:
— Nie waliłem, bo ciosy prze-

<iwnika nie bolały mnie, ja idę „na
całego tylko wówczas, śdy poczu-
ię ból.

Stop. Koniec!
Są więc pięściarze, kioizy wal:

сга „dobrze tylko wówczas, śdy
ich zaboli. Miszczą się na przeciw-
niku, Słyszę, jak tłum szaleje z ra-
dości, a sędzia liczy sakramentalne
sekundy. Koledzy znoszą z ringu
nieprzytomnego przyjacieia, a zwy-
cięzca otrzymuje kwiaty.

To są objektywnie naszsicowane
obrazki.

Nie chodzi jednak nam c wraże-
Mia, ale o znalezienie wiaściwego
tematu do dzisiejszych prac bokser-
skich. Chodzi o zapozname się z
kierunkiem, o wywnioskowaine jaki-
mi to drogami pójdzie właściwie
postęp, względnie upadek boksu.

Technika i siła.
Czasami „pierwiastki' te uzależ-

niają się ściśle od siebie, a wówczas

boks jest piękną grą, jest walką, któ
Ta podnieca, zachwyca, emocjuje,

'_. Protestujemy przeciwko sile fi-
życznej, występujące samoistnie. Na
Tingu rie powinny występować о-
iecujące gwiazdy, które nie przej

specjalnej szkoiy dzentelmeń-
skiego boksu.
A teraz zastanowimy się, dlacze”

$o w Polsce bokschyli się ku upad-
kowi.

Jedną z główniejszych przyczyn
widzę właśnie w tej sile lizycznej,
która coraz bardziej zwycięża tech-
nikę, Miejmy nadzieję, że jest to
chwilowe, że wrócą „złote' czasy
Pięściarstwa polskiego — techniki i
szkoły.

Teraz na pracę nóg nie zwraca
Się uwegi. Bokser staje się workiem,
rzewem, cepen:, a dawnie; był tan-

 terzem, sprytnym, piękine wygimna
 Stykowanym chłopcem o zwinnych
estetycznych ruchach.

Śmiem twierdzić, że jesteśmy na
 Mylnej drodze. Trzeba sokie dobrze
 Uprzytomnić, że bez techniki, w o-
kresie rekordowego rozwoju i cał-

1 |kowitego panowania teciniki nad
Siłą nic nie da się nauczyć również i
W boksie. Bierzmy przykiad z in-

| Yeh gałęzi sportu.
„ Wniosek jest więc taki, że nale-
*Y szuxać nietylko kolosćw, alei
Ndzi chcących „pracowaz w spor:
%

   

   

  
   

  
    

   

 

  
  

 

   

  

8]‘_Ов[аіте porażki pięściaizy pol-
ich są dowodem. że coś jest u nas
ego, że w państwie bokserskiem

у Nie wszystko jest w porządku. Oczy”
| „iście, decydujący tutaj wpiyw ma-

A Ją władze sportowe, które kierują
""zęlkiemi prądami  sportowemi,

 

ska na potędze wówczas, gdy stanie
się sportem nietylko ludzi specjalnie
predysponowanych do, rękawicy
bokserskiej, ale sportem szerszych
mas. Trzeba więc sportem bokser-
skim zainieresować szerszy ogół mi-
łośników sportu.

Bierzmy przykład z Aaglji, wi

| Ameryka, która wiedzie prym w
pięściarstwie.

Piłkarze Wojskowego KiuLu Spor-
towego Śmigły spłatali wczoraj figla
nietylko wilnianom, ale wogóle ca-
iemu piłkarstwu polskiemu, które z
zaciekawieniem śledzi przebieg po-
sczzególnych etapów walki o wej-
ście do Ligi.

Przecież po osłatnim sukcesie
Naprzodw w Lipinach 4:1 nad W,K.S.
faworytem tych ciekawych rozgry-
wek stali się właśnie ślązacy, któ-
rzy,„pełni wiary w swe siły, przyje-|

 

Ubiegła niedziela była czarnym
dniem dla piłkarzy śląskich. Ruch|
przegrał z drużyną niemiecką, Na-|
przód przegrał w Wilnie, a „Śląsk”
w Stanisławowie.

Mecz ten specjalnie interesuje|
piłkarzy wileńskich. Oixż Rewera
słanisławowska  splatala  niespo-
dziankę, bo wygrała 1:0 ze Sląskiem,

Nie ulega już prawie najmniej-
szej wątpliwości, że Podgorze spa-
dnie z Ligi. Wczoraj właśnie Pod-
górze zamiast wygrać, zremisowało
(i to dobrze) z Legją 2:2, wówczas,|
gdy Warszawianka wygiaia
Z ACSS

Pogoń pokonała Wisłę
Į

1:0. Mecz:

Na froncie gier sportowych Wil-
na panuje chaos trudny do cpisania,
a w' łonie władz gier sportowych
chorobliwa anarchja.

Nie można niczego się dowie-
dzieć. Kto jest mistrzem? Kiedy od-
bywają się zawody? Jakie odbywają
się zawody? Jaki jest program pra-
cy Wil. Okr. Zw. Gier Spor.owych i
«co wogóle ta instytucja robi, czem
żyje?

Na te pytania odpowicdzieč jest
wzeczywiście trudno, bo nie można
mawet dowiedzieć się gdzie mieści
się sekretarjat O, Z. G. S., kto jest
ostatecznie prezesem, a ki sekre-
tarzem?

W| każdym razie dawu.ej był
przynajmniej jakiś porządek, może
poziom sportowy był słabezy, ale
organizacju nie szwankowała tak,
jak teraz.

Osobiście zwracałem xilka razy
uwagę członków Zarządu U.Z.G.S.,
że chcę dowiedzieć się coś o pracy
$ier sportowych, chcę wiedzieć o
statecznie, kto należy -do komisji re-
wizyjnej i czy wogóle istnieje ona,
ale niestety trudy moje były darem"
me, a któryś z panów powiedział, że
na walnem zebraniu wybrany zosta-
łem (osobiście) do komis, rewizyj:|
nej.

Ja przynajminiej o tym wielkim|
zaszczycie nic oficjalnego nie wiem,!

15 bm. o godz. 19 w lokalu przy
ul. A. Mickiewicza 22—8 odbędzie |
się zebranie dyskusyjne sędziów
piłkarskica Wilna. Tematem dy-
skusji będa przepisy piłkarskie.

Drugie zaś zebranie odbędzie się|
22 bm. o godz. 19 również w tem sa: |
mem mieszkaniu. :

Ciekawe
W dniach najbliższych w Warszawie

pod przewodnictwem wiceprzewodniczace-

go Rady Naukowej Wychowania Fizyczne- |

go, gen. dr, Stanisława Roupperia odbędą

się dwa posiedzenia komisyj Rady Nauko-
wej, a mianowicie:

1) w dniu 13 bm. na posiedzeniu komi-
syjnem omawiana będzie sprawa sportu w,

szkole, przytem referat pt. „Zerys struktu-|

wa regulaminu sportowego” —- wygłosi

członek Rady, wiz. Zygmunt Wyrobek,

2) w dniu 14 bm. odbędzie się posiedze-

Były bokserski mistrz świata;
wszystkich wag, Jack Demgsey, za-
tożył w New Yorku wspaniałą re-
staurację, obliczoną na 70 osób.)
Restauracja znajduje się naprzeciw”,
ko słynneśo nowoyorskiego domu|
sportowego — Madison Sqtere Gar- |

 

 den, w którym odbywają się naj-

| której boks jest wykładany w szko-j dziei, by Polska mogła wygrać mecz
jłach. Niech przykładem nam służy| międzypaństwowy. |

| Będą nas bić, bo w Polsce
Technika wpływać bęazie na za- piera się na jednostkach, a jednost-

Wilno stawia pierwszy krok do Ligi.
W. K. S. Śmigły — Naprzód Lipiny 3 : 2. — Wspaniała gra Wilnian.

KW. K.-S. Smiglym.

Podgórze spada z Ligi.

 

Co słychaćw grach sportowych?

NARADY SĘDZIÓW PIŁKARSKICH.

ry organizacyjnej sportu w szkole oraz spra-|

Jack Demscy restauratorem.

Walki sta- ki nie mają nietylko właściwej szko”
wać się będą bardziej interesujące, ły sportowej, aie i opieki.
a zwycięstwa coraz cenniejsze. й róćmy na chwilę do ostatnich

Z boksem w Polsce jest
Mistrz Warszawy pojechai do Ło- w Rydze. Polscy zawodnicy
twy i... przegrał. Warta pojechała chali do Łotwy, by walczyc z łoty-
do Niemiec i też popt”egrywała szami, względnie z estończykami, a!
wszystkie swoje spotkani». Nie ży: iu raptem wyszli na rinś węgrzy?
wimy też absolutnie żacnych na- Trzeba byio walczyć z takimi asami,

jak: Szabo, Tatai, Polejti * inni.
Nic dziwnego, że potem posinia-

czeni nie mogli należycie walczyć
z Łotwą, z którą w sposób Fompro
mitujący pizegrali.

Będziemy przegrywali na całego.
boks 07

 

chali do Wiilna. by powtórzyć swój. Piłkarze Naprzodu, wybieżając na
wynik. Ale los chciał widać inaczej,' stiadjon, zostali powitani oklaskami.
bo uśmiechnął się łaskawie do wil-' Publiczność wykazała diem swój
nian, którzy odnieśli wspaniały suk- sportowy stosunek do p zeciwnika.|
ces, zwyciężając zespół Naprzodu Wpłynęło to oczywiście na wytwo-
314; ; rzenie się milego nastroju.

Mecz wczorajszy był spoikaniem,| Drużyny wystąpiły w następują-
stojącem na poziomie wal! ligowych. | cych składach:
Obie drużyny grały pierwszorzędnie,| Naprzód: Wysocki, Michalski, Ko-
wprowadzając w zachwyt licznie| las, Mozgalik, Piec II, K.osek, Bo-
zgromadzonych, bo około 6 tysięcy| chnia, Teuber, Piec I, Stanowski i
widzów. !

mistrzem Ligi śląskiej.
Wobec takiego

trzeba "przypuszczać,

Czytelnicy nasi już wiedzą, że je-
stanu rzeczy siemą :okrocznie na łamach „Dzien-

e ; szczać, że rewanż za” nika Wileńskiego” przeprowadzany|
kończy się również zwycięstwem jest konkurs sportowy na najlepszy
Rewery, dla które, wystarczy już te- kiub sportowy, najbardziej usporto-|
raz zremisować. by zakwaulikowač wioną szkołę i najlepszych iu spor”
się do finału i grać:z Naprzodem i towców w Wilnie. |

| Dotychczas odbyły się już trzy!
| perjodyczne konkursy, ktore cieszy-|
|y się ogolnem powodzeniem.
| W pierwszym konkursie w roku
11931 zwyciężył dr. Wacław Sidoro-

jako 3:0, Wicz, a w dwuch ostatnich latach.zaweryłikowany będzie
Jan Wie-gdyż z winy Wysły sędzia musiał od- pierwsze miejsca zdobył

$świzdać walkower. | czorek.
Warta wygrała z Cracovią 2:1. o Najciekawsza walka  rozegrywa|
Na drugie miejsce może więc się o pierwsze miejsce. Walczą tu-|

1:0 wysunąć się Pogoń, a los Podgorza taj rzeczywiście najlepsi sportowcy,| Nownacki.
| wspomagani przez swoici zwolenni-|

| ków i przez kluby, które również
rywalizują o pierwszeństwo.

Dotychczas w konkurencji
bowej zasadnicza walka odbywała

: ! 516 między A. Z. S. a Ogniskiem,|
a sądzę, że i pozostali członkowie przyczem A. Z. S. miai raz zdobytą!
komisji nie wiedzą, że będą mieli nagrodę, a Ognisko dwa razy. |
„przyjemność”* przeprowadzenia re- Podobna sytuacja jest w  szko-
wizji Wil. Okr Zw. Giei Sporto: jach średnich. Gim. A. Mickiewi-
wych. : czą zwyciężyło w pierwszym kon-

Trudno jest tutaj znaleźć jakiś kursie, ale w dwuch uastępnych
nawet usprawiedliwienie, bo nie więcej głosów padło na sportowę
można przecież kogoś posądzić 0 ców P. Sz. Technicznej.
złą wolę, ałbo 0 upór. W. tegorocznym sezonie chociaż

Jeżeli wogóle mowa o ugorze, to nie było specjalgie wielkich imprez
z całą stanowczością stwierdzimy, w Wilnie, jednak szereg sportow-
że Wil. Okr. Zw. Gier Sportowych; ców naszych udniosło zwycięstwa
uwziął się na prasę i powiedział „nie| ną boiskach i torach innyct: miast.
puszczę pary z gęby' — „milczeć Włałka więc tegoroczna zapo”

jest, zdaje się, już przesądzony.

klu-

| które z nich są tak wielkie, że wo-|

Stefan. i

A Si]

Rewera pokonala Sląsk 1:0.
і

 

Konkurs „Dziennika Wileńskiego.

|stopada, a zakończy się 5 grudnia.

okien witryn sklepowych przy

Nie lep:ej było z Wartą. Tam
spotkała zawodników innego rodza-
ju niespodzianka. Krzywdę zrobił

źle. występów bokserów wa:szawskich|sędzia, który w sposób wysaźny sę wa o prowadezniu
poje-| dziował stronniczo na korzyść Nie- | sportowej?

miec.
Te i tym podobne kwiatki nie

wpływają dodatnio na popularyzo |
wanie pięściarstwa, a i z działalno-
ści naszych  szanowny.h władz
bokserskich w Polsce można wyli
czyć długie litanie grzechów, ktore
mszą się na każdym kroku, a nie-|

W. K. 5. Śmigły: Kuzynek, Haj-
dul I, Maniecki, Wysocki, skowroń-
ski, Bilewicz, Drąg, Zbrpjz, Naczul-
ski, Pawłowski i Hajdul I!.

W. drużynie wileńskiej grał więc
w bramce Kuzynek, kto-y zastąpił
doskonale Czarskiego, gdyż ten wy-
cołał się zupełnie z czynnego życia
sportowego. Kuzynek okazał się
graczem o nieprzeciętnych warto”
ściach sportowych.

nie nawet wartość klubów bardziej
u,ednostajaiia się. :

U pierwszeństwie mogą więc de
cydować pojedyńcze głosy.

Głosowanie rozpocznie się 25 li-

Po obliczeniu zaś giosow  odbę-

dzie się wspólna uroczysiosć rozda”
nia nagród,

W. „Dzienniku Wileńskim ' w cią-
gu 10 ćni drukowane będa kupony,
które po wycięciu i wype'nieniu od-
powieanich rubryk trzeba będzie
wrzucać do urn konkursowych.

Do komitetu konkursowego za-
proszeni zostali pp. inż. Jar. Grabo-
wiecki, Piotr Kudukis i «zd. Piotr

Zanim jednak przysiąpimy "doj
głosowania, tymczasem prosimy
uprzejmie wszystkich tych panów,
którzy zdobyli w roku ub.egiym na-
środy przechodnie o łaskawy zwrot
ich do Redakcji „Dzienniką Wiień-
skiego Mostowa — 1.

Prosimy o możliwie szybki zwrot
nagród. śdyż chcemy uporządkować
je, by moc wystawić w jeunym r

ul.
A. Mickiewicza.

Zwracamy się. jednocześnie do
P. T. Firm wileńskich i sklepów
sportowych, jak również osób zain-
teresowanych, by zechcieli łaska”
wie ofiarować nagrody przechodnie
swego imienia.

Z chwilą nadesłania nagrody
przechodniej, względnie na własność  — „nie posyłać im komunikatów”, wiada się nadzwyczaj interesująco.|podamy do ogólnej wiadomości na-

RAZA chodzą, niech szuka- Irzeba przyznać, że w tym sezo-| zwiska ofiarodawców.
ją' — „to jest ich obowiązek, oni z I

tego chleb jedzą”.Sai Pr „р cat ZIMA IDZIE.
sakai i albo żwj cwi „Na ostatniem zebraniu Zarządu ciarskie na Łotwie. Ma bowiem

kiem każdego związku okręgowego Wileńskiego Okręgowego Związku] dojść do skutku w tym teruinie start
Narciarskiego zapadł szereg cieka-
wych uchwał, dotyczących zbliżają
cego się sezonu sportów zimowych.

est w miarę swych możliwości in-
tormować prasę o pracach sporto-
wych. 254 w 2

„Nos dla tabakiery, czy tabakiera |, Zatwieidzono po pierwsze ka-

dla nosa?" endarzyk imprez narciarskich w
Wilnie.
Sezon ma się w Wilnie rczpocząc

6 stycznia zawodami mi ;izyklubo-

Stanowisko jest doprawdy dziw-
me i niespotykane dotychczas w
sporcie, by przed prasą zamykano
ao wemi. Następnej niedzieli odbędą

Zobaczymy, kto na tem  lepiej| 5'* Przez A. Z. S. PRRDZOWANA.

wyjdzie. оое< ы я Lg ь ' , ма jny
Jesteśmy bardzo cietpywi, bieg sztafetowy 510 kim, Zazie:

czyć warto, że zarząd stanął na cał-
kiem  słusznem stanowisku, że
zwiększył tutaj ilość zawodników w

Będzie to walne nadzwyczajne ształecie z 3 na 5. Wiąże się to ści-
śle z programem prac jak P. U. W.
F., tak też i władz centralnych nar*
«iarstwa polskiego, by kłaść jak
najwięsszy nacisk na spoit wśród
mas.

zebranie O. K. S. Na zebraniu wy-
głoszony zostanie referat sportowy,
a następnie nastąpi głosowanie na
najbardziej fair grającą drużynę.

Obecność sędziów, jak również
Пва džiovalioki ast. los 20 stycznia odbędą się w Wilnie
OE OE ) zawody na odznakę P. Z. N. 271 —

° zawody narciarskie dla dzieci oraz
|mecz Wilno — Lwów. p

referaty. Sprawa ze Lwowem przedsta-
nie Komisji Lekarskiej Rady z nast. po-, wia się następująco: wystosowano

bowiem pismo z propozycją rozegry
wania rokrocznie zawodów rewan-
żowych w pełnym programie. Wnio-
skując z rozmów prywatsvych, prze”

rządkiem dziennym:

a) Projekt zarządzeń ochronnych w

walkach bokserskich — rei. kpt. dr. Rettin-

żer,
k) sprawozdanie z pobytu w Rosji —, prowadzonych z narciarzami Lwo-

doc. dr. E. Reicgerówna, wa, trzeba spodziewać się, że mecz
c) leczenie sportem — doc. dr. G. może Gojść do skutku, jeżeli oczy:

Szulc, wiście ten piękny projekt nie zosta-
d) dokształcanie lekarzy sportowych| nie sparaliżowany warunkami czy”

— doc. G. Szulc, sto finansowemi.
e) projekt instrukcji dla badań zdolno- Luty rozpoczyna się zawodami

ści fizycznej dla celów w L. i sportu. na odznakę, które odbyć się mają
5.П.
Mistrzostwa międzynarodowe Wil-

„na odbędą się między 8 — 12 lutego.
Zawody te mają być w tym roku

 
większe imprezy sportowe.

Rzeczą charakterystyczaą jest, organizowane ze specjalną staran-
że również Jack Sharkey, żakże b. nością organizacyjną, a pamiętać
mistrz świata, iest właścicielem re- irzeba, że rok 1934 mija bez roze-

śrania mistrzostw, gdyż na począt-stauracji w N. Yorku.
„ku roku nie byłó w Wilnie śniegu.

 

narciarzy wileńskich w zawodach

rewanżowych z Łotyszami o puhar

przechodn: prezydenta Łoiwy Kwie-

sisa.
26 lutego ma się w Wiin.e odbyć

skóring, oraz zawody z przeszkoda”

mi i ewentualnemi slalom.

W ma:cu jeżeli warunki pozwo-

lą, odbędą się 2 i 3 wielie zawody

narciarskie o mistrzostwo grupy ni

zinnej Związku Strzeleckiego :

Kalendarzyk oficjalny na tem się

kończy, aie wiemy aż nadto dobrze,

że istnieją projekty i półoticjalne, a

więc warto tutaj powiedzieć o za-

wodach jubileuszowych Sekcji Nar-

ciarskich Ogniska i o zawodach o

mistrzostwo Polski młodzieży szkol”

nej, jak również o wyjazdach na-

szych zawodników do Rabki na mi

ctrzostwa akademickie, względnie

na inne zawody.
Zawody te mają odbyć się w

styczniu. Termin imstrzostw szkol-

nych jest już nawet ściśle oxreślony.
Odbędą się one 5 — 6 stycznia.

Co zaś do zawodów Ogniska, to
kierownictwo czyni stararia, by od
były się one również w pierwszej
połowie stycznia.

Związek Narciarski postanowił

właśnie, że w dniu  jubileuszówych
zawodów Ogniska odbędzie się uro-

czystość związana z otwarciem no:

wowybudowanej skoczni na Anto-
koiu. Termin tych imprez zostanie
zapewne niebawem ustalony.
, Z tego wszystkiego widać, że
styczeń zapowiada się najciekawiej.
Wobec wyjazdu z Wilna mjr. St
Kurcza, który był delegatem Rady
Narciarskiej P. Z. N., poproszono
mjr. Cz. Mierzejewskiego o objęcie
lego zaszczytnzgo stanowiska.

Posłanowiono rówinęż zamiast

kapitana sportowego powołać przy
Z. N. komisję trzech.
Sezon zapowiadasię więc dość

bogato. Zależy wszystko od śniegu,
narcia-   duo | Trzecia niedziela lutego, to jest

117, jest przewidziana na zawody nar*
od zimy, która często płata
rzom przykre figle,

; niebezpiecznyca momentów.

łają o pomstę do nieba.
Weźmy chociażby stosunki wi-

ieńskie Czyż może być u nas mo-
solidnej pracy

Narzeka związek na
centralę, a centrala naizeka na
okręg.

Kluby płaczą, że związek nię
organizuje imprez, a gdy związek
chce robic zawody, zawodnicy nie
chcą walczyć itd.

Jarwan.

 

Z zadowoleniem: powi.aiy rów-
nież został na boisku Naczulski,
który, grając na środku ataku, był
motorem drużyny, nadając jej cały
ton. Atak pracował więc doskonale,
a wyrożniali się w nim: Zbroja (naj-
lepszy na boiskuj, por. Diąg i Pa-
włowski. irójka ta grała ;zeczywiš-
vie doskonale. :

Miecz rozpoczai się terapem dość
ostrem, ale już w pierwszych minu"
tach W. K: S. dochodzi niemal pod
samą bramkę Naprzodu. Piłka przez
obrońców zostaje „wybita na. korner.
Róg, bity przez Drąga, nie przynosi
nam bramki, która była obstawiona
niemal przez całą drużynę Naprzodu.

Pierwsza bramka pada w 7 mi-
nucie, Zdobywa ją Teube: z lewego
lącznika. Teuter był źle obstawio-
ny i dlatego goal ten zapisujemy na
rachunek naszych obrońcaw, którzy
mieli bardzo słaby dzień. Brak tutaj
było Chowańca, który wciąż jest
chory. Z

Zdobycie przez Naprzód pierw-

szej bramki nie załamało: drużyny

W. K. S., która starała się za wszel:

ką cenę wyrównać. Ateki sunęły

jak lawina, a gdy w 10 minucie Zbro-.

a dostał piłkę, to zaczęła rodzić się

nadzieja, że wynik zostanie wyrów-

nany i rzeczywiście piłka, podana

Pawłowskiemu, pada do tramki, a

z trybuny zrywa się burza owlasków.

Przy sianie 1:1 walka staje. się

coraz ostrzejszą
Obie drużyny dążą za wszelką

cenę, by jeszcze przed przeiwą zdo-
być prowadzenie.

Pierwsi do głosu dochodzą pił
karze Naprzodu, którzy w 39 minu”

cie przez Bochnię zdobywa,ą drugą

bramkę. ;
l-druga ta bramka może być fak-

tycznie zapisana na koncie naszych

obrońców, którzy nie pilnewali na-

pastników Naprzodu, którzy w każ. .
dym razie umieli wyzyskac wszyst-

(kie błędy wilnian.
Nie upiynęło kilka sexund, gdy

Zbroja, po przeprowadzeniu solowe-

go przeboju, zdobywa niespodziewa-

nie drugą bramkę. Zbroja ustalił

więc do przerwy wynik 2.2; był on,

najlepszym graczem na boisku, grał

jak stary reprezentant poważnych

meczów.

Do przerwy jest jeszcze szereg

niale gra przez cały czas Kuzynek,

który uratował drużynę od nie-

chybnej porażki Bramkarz W. K. S.

byt w doskonaiej iormie. Frzypomi-
nai swemi wyskokami, jak1piąstko-
waniem Lota z tych dawaych cza-
sów piłkarstwa polskiego. Kuzynek
zrobii więc miią niespodziankę.

Po zmianie stron mamy do zano-
towania dwa faktycznie tylko mo-
menty, które zasługują na uwagę.

Jest to minuta 17, w k'órej Pa-
włowski z zamieszania podbramko*

! wego zdobył trzecią bramkę dla
Wilna, a i ustalając wyni meczu
3:2 na korzyść W. K. S. Sinigly.

Drugim momentem jest karny.
Sędzia Luistgarten był przewrażli-
wiony. Mam wrażenie, że ręki nie
było. Piłka była nastrzelona, a więc
podyktowano karny niesłusznie,

Ź odległości 11 metrów piłka zo-
stała wybila w prawy rog. Bram-
karz Kuzynek miał dużo szczęścia.
Piękną rovinzonadą złapał piłkę.

Był to moment bardzo groźny,
gdyż Naprzód mógł zremisować.

Od tej chwili walka przestaje
być ciekawa.

Wiinianie grają na czas, a Na-
przód opada na siłach i rezygnuje
z walki.

Ogólne wrażenia są takie, że
Naprzód to drużyna, z którą trudno
wygrać. Naprzód grał może lepiei
od W. K. S., ale mniej ambitnie, W
każdym razie zwycięstwo W. K. S.
przy obronieniu karnego jest za-
służone.

Sędziował nie najlepie, dr. Lust-
garten.

Wobec zwycięstwa W. K. S.
szanse Wiina wyrównały się z Na-
przodem. Obie drużyny mają po
2 pkt. Zadecydują tutaj. mecze z
następnym przeciwnikiem Rewerą,
względnie Śląskiem.

Oczekiwać trzeba dalszych suk-
cesów piłkarzy W. K. S. Wilno mo-
że w tym roku wejść do Ligi, przy-
najmniej zasługuje na to.
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Rano chmurno i mglistc, miej-|

scami drobny deszcz. W ciągu dnia

przejaśnienia. Dość ciepło. Słabe

z południa i  poludnio-

u.
uYŻURY APTEK:

Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 73

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-

ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhi-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), ora

wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

Z MiASTA.

— Rocznica niepodleżłości w

Wilnie, Wczoraj Wilno uroczyście

obchodziło rocznicę odzyskania
przez państwo aiepodległosci. Zrana

domiy przystrojono flagar:i narodo-

wemi, a na gmachach urzędow i in-

stytucyj państwowych zawieszono

portrety Prezydenta Państwa.
O godz. 10 zrana odbyła się na:

placu Łukiskim Msza św. polowa,

odprawiona wobec p. wojewody i

innych władz administracyjnych, sa-

morządowych, wojskowych na czele

z gen. Skwarczyńskim, przedstawi-
cieli organizacyj społecznych, forma-

cyj woskowych, stacjonowanych w

(Wilnie, oraz hufców przysposobienia

wojskowego młodzieży, pocztowców,
kolejowców, pracowników Lasów
Państwowych i tłumów ludności.

Bezpośrednio po Mszy šw. nastą-
piła rewja oddziałów wojskowych.
WI defiladzie wzięły udział wszyst-
kie formacje wojskowe, stacjonowa-

ne w Wilnie a także poraz pierwszy
kompanja tankietek. Nad ulicą Mic-
Ikiewicza podczas defilady krążyła
eskadra powietrzna, złożona z 12
somolotów.

Za wojskiem defilowały organi
zacje przysposobienia wojskowego
it p.

Po defiladzie na plac Katedralny
wyruszył pochód organizacyj i zrze-,
szeń.

Dekoracja _odzraczonych.

„Wczoraj w południe w sali urzędu

wojewódzkiego odbyła s'ę uroczy-

stość dekoracji orderami Polonia Re-

stituta i Krzyżem Zasługi osób od-

znaczonych z okazji Święta Nie-

podległości.
Wojewoda wileński p. Jaszczołt

wygłosił do odznaczonycł przemó-

niowe, nastąpił właściwypoczem

akt dekoracji, którego dokonał 060-|

biście wojewoda Jaszczołi, wręcza-

jąc odznaczenia i dyplomy.

Uroczystość zakończyła się

wspólną  fotogratją i wzajemnem

składaniem gratulacyj.

Listę odznaczonych podaliśmy w

numerze wczorajszym.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

Eksport drzewa zagranicę.

Według uzyskanych danycn, obroty

drzewem z zagranicą Ww L. r. były

nieco większe od zeszłorocznych.

Z Wileńszczyzny wysłano do Nie”

miec, Francji i Anglji przeszło 600

tys. mir, drzewa i budulca. Więk-

szość drzewa spławiono 'atwami.

Ogólne obroty drzewem wynosiły w

b. r. około 3.500 tys. zł.

SERAWY ADMINISTRACYJNE

— Ošm protokulėw karnych. Za

niestosowanie się do przepisów g0-

dzin handlu i za handel w niedzielę

władze policyjne sporządziły w dniu

wczorajszym 8 protokułów karnych.
RÓŻNE.

— 2388 inwalidów. Władze wo-

'ewódzkie sporządziły statystykę

inwalidów wojskowych, znajdują-

cych się w woj. wileńskier.. We”

dług statystyki w powiatach woje-

wództwa znajduje się 2588 inwa-

lidów.

Teatr | muzvka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 wiecz. kapitalna komedja współ-

czesna Volpiusa p. t. „Zwyciężyłem kry-

zys”, w której autor w sposób dowcipny i

humorystyczw%y porusza kwestje «kryzysu

doby obecnej. Ceny propagand-we.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Zaczarowane

koło”.

— Premjera w Teatrze na Pohulance.

Najbliższą premjerą Teatru na Pohulance

będzie iskrzą a się humorem, czivroaktowa

komedja G. B. Shawa: „Nigdy 1ie można

przewidzieć”, poruszająca problem-wspėl-

czesnej rodziny. Reżyseruje — Jan Bonecki.

— Teat: muzyczny „Lutn'a”*, Dziś o

godz. 8.15 wiecz. ciesząca się nadzwyczaj-

nem powodzeniem świetna operetka „Or-

low“ z J. Kulczycką i K. De:abowskim w

rolach głównych. Będzie to 35 me przed-

stawienie tej efektownej operetki. Ceny

miejsc propagandowe,

— „Madame Pompadour”, Jutro w dal-

*szym ciągu stylowa operetka Falla „Mada-

 

 

Teatr «Lutnia».
| „Madame Pompadour”, operetka w
j 3 aktach Falla.
| Ta, jedna z najweselszych ope-

| retek, w której tak mile dźwięczą

echa opery koinicznej, wzmaga od

wykonawczyni roli tytułowej gry

bardzo żywej, i

drabianego  temperameniu. Widz

„musi uwierzyć, że w tej uroczej

Messalinie tkwi także Mecternich w

spódnicy, zdolny trząść nieiy iko oso-

bą króla, lecz i państwem.

Nasza urocza primadonna, p. Kul-

czycka, wyglądała ślicznie w pięk-

nych strojach stylowych, iecz, przy-

najmniej na premjerze, nie dogry-

wała odpowiedzialnej roli, wskutek

czego wiele efektownych scen wy-

padło blado.
P. Szczawiński jako Cziicot był

bardzo zabawny, chociaż czesem za”

pominał o charakterystycznych ru-

chach poety ze „Żiobka muz”. Świe-

tnie zagrai p. Tatrzański króciutką

rolę króla: z umiarem, z zachowa-

niem królewskiego majesiatu, a je”

dnak efek! komiczny był w pełni

osiągnięty

Pozostali wykonawcy osiągnęli

swój zwykły poziom.
Operetkę wystawiono i wyreży-

serowano starannie, raziły jedynie

republikańskie mundury na dworze
królewskim.

Dobrze była pomyślana wstawka

choreograficzna Dlaczego jednak

‚ tak sztywno, bez wyrazu odtanczono

zespołoweśo menueta?
| Strona muzyczna przed:tawienia

przygotowana była staraniie przez

p. Kochanowskiego, szkoda tylko, że
zespół orkiestrowy został najwidocz-

niej zmniejszony i wskutek tego
brzmiał nazbyt ubogo. S. W.

| a RAIĘ

| Walka 1 analfabetyzmem.
Wczoraj w artykule p.t. „Wszys-

jey na front walki z analfabetyzmem”
błędnie podane zostało miejsce ze-
brania  międzystowarzyszeniowegqo,

organizowanego w Wilnie przez Za-
rząd Centralny Polskiej Macierzy
Szkolnej 2. W.

Zebranie to odbędzie się w czwar-
tek, 15 b. m. o godz. 18ej w sali
Kuratorjum Szkolnego, przy ul. Wo-
lana 10.

Pospolite ruszenie oświatowe
jezłonków stowarzyszeń spo-

 

DZIENNIKMILENSKI

fimezyjnej i niepo-,

|Polsk ie Radjo Wiino

Samobólstwe młodego biuralisty.

! Wczoraj nad Wilją przy ul. 1-szej, wystrzeloay rewolwer. Na podsta-

|Baterji, w pobliżu szpitala św. Ja-, wie dokumentów, znalezionych przy

kóba, przechodnie znaleźli na traw, samobójcy, ustalono, że jest nim Ka-

niku martwego mężczyznę. Wiezwa- zimierz Koszczyc, pochodzący ze wsi

ny lekarz Pogotowia stwierdził zgon Czerwonice, z zawodu biuralista.

 

Denat trzymał kurczowo w dłoni szpitalnej,

O £ тат У. | Popierajcie Polską Macie:z
| złożone w Administracji „Dziennika Wi- Szkolna.

 

 

lenskiego“. |
! 4 APMA mi

W dniu Imienin Wielce Szanownego ,

Pana Witolda Augustowskiego — pacawałe|

 

   

    

cy Jego apteki składają na remcnt Bazyliki

Wileńskiej 30.— zł.
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Poniedziałek, dnia 12 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-,

zyka. Dzien. por. Muzyka, Chwilka pan
domu. 7.50: , Jak należy obchodzić rocznice|

historyczne” pog. 11.57: Czas, 12.00: Hejnał. |

12.03: Wiad. meteor. 12.10: Muzyka lekka.

13.00: Dzien. poł. 13.05: Muzyka operowa|
(piyty). 15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz. |

adc. pow. 15,45; Muzyka popularna, 16,15: |

Koncert kameralny. 16.45: Lekcja niemiec- |

kiego. 17.00: Recital śpiewaczy. 17.25: „O-|
płacalność uprawy roślin leczniczych” — ,

pog. 17.35: Kwadrans wiolonczeli (płyty).|

17.50: „Sztuczne jezioro w Кодпомпе па

Dunajcu” odczyt. 18.00: Konc. rekl. 18.05:
Z litewskich spraw aktualnych. 18.15: Mu-

KRONIKA POLICYJNA.
—Awantura na zabawie Związ-

ku Strzeleckiego. Podczas zabawy w

wskutek rany postrzałowej w skroń. Zwłoki przewieziono do kostnicy

=———--=—

zyka lekka. 18.45: „Mały Ziuk' — opowia-
canie dla dzieci starszych. 19.30: „Dzień w

Chicago”. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 20 45:

Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol-
sce”. 21.00: Koncert wieczorny. 21.45: „Na

Syberji" — odczyt. 22.00: Skrzynka poczto
wa Nr. 332. 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Mu-

zyka taneczna. 23.00: Wiad. meteor. 23.05:

| Muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 13 listopada,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Uhwilka pan

demu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln.
11.57: Czas. 12.00: Hejnał, 12.03: Wiad

meteor. 12.10: Muzyka lekka. 13.00: Dzien.

poł. 13.05: D. c. koncertu. 15.30: Wiad

eksport. 15.35: Codz. odc. pow 15.45: Mu-

yka lekka. 16.45: Skrzynka P. K. O. 17.00:
Utwory na skrzypce. 17.25: Skrzynka ję-
zykowa. 17.35: Różne instrumenty f(płytyj. ;

11.50: Skrzynka techniczna. 18.00: Chwilka
łowiecka. 1815: Koncert kameralny. 18,45:

„Literatura w służbie niepodleglošci“ —

szkic liter. 19.00: Koncert dia młodzieży
(głyty) — „Podróż muzyczna”. 19.20: Felje-

ten aktualny. 19.30: „Brochwiczówna i Ma-

"cka' (płyty). 19.50: Wiad. sport. 19.56"

У/. wiad. sport. 20.00: Nowości poetyc-|
kie — recyt 20.15: Wieczór literacki.
20.45: Dzien wiecz. 20.55: „Jak pracujemy
s Polsce?" 21.00: „Nowy Don-Kichot“ —
komedjo -opera S. Moniuszki do słów A.
Fredry. 22.00: „Miłosierdzie" — pośg. 22.15:
Koncert życzeń (płyty). 22.45: Konc. rekl. 

Związku Strzeleckim (św. Anny 2)

wynikła awantura, podczas której

ciężko porżnięto nożami Antoniego

Rynkiewicza (Nieświeska 26). Za-

znaczyć należy, iż na zabawach tych

często wynikają zatargi i bójki, któ-

re zazwyczaj likwiduje policja.

—Zajście w szteperni żydowskiej.

MW szteperni Izraela Projcy (Szklana

8) na tle zatargu o przyjmowanie ro-

botników niezrzeszonych do pracy

wynikłą awantura, podczas której

pobito dotkliwie jednego z robotni-

ków, przyczem w zakładzie szte;
perskim powybijano szyby w oknach.

Przybyła policja 8 awaniurujących
się robotników zatrzymała.
— Kradzież na Pośpieszce, Na

Pośpieszce nieznani sprawcy okradli
sklep J. Lassa, zabierając manu-
fakturę i mne towary wartości 400
zł. Policja poszukuje sprawców kra-
dzieży.

—Pobity przez szoferów. Do Po-
gotowia Ratunkowego przywieziono
pobitego Michała Stankiewicza
(Trwała 41), który miał 5 ciętych
ran na głowie. Stankiewicz zeżnał,

WYPADKI.

— Wybuch maszynki - prymus.

F. Mikulska (Ofiarna 4) w Ośrc "ku

Wychowania Fizycznego podczas za”

palania prymusa uległa cięzkim po-

parzeniom twarzy i rąk skutkiem

wybuchu maszynki. Mikulską skie”

rowano do szpitala św. Jakóba.

— Zagadkowa śmierć staruszki.

(W mieszkaniu przy ul. Trakt Bato-

jego 4 znaleziono martwą 80-letnią

M. Brzezińską, która na'prawdopo-

dobnie; zmarła skutkiem ataku ser

cowego. Zwłoki staruszki zabezpie-

czono aż do przybycia wiadz śled-

czo-lekarskich.

===

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Listopada 1934 r.

  
  

  

 

Produkcja złota
w Rosji

W. kwartalnym przeglądzie sytu-
acji gospodarczej świata dom banko-
wy Schoerbera w Londynie zwraca
uwagę na wzrastającą produkcję zło-
ta w Rosa sowieckiej. Wcuiug tego
przeglądu produkcja wzrosła w Ro-
sji sowieckiej z 958,000 uacji w ro-
kw 1931 do 990,000 uncji w 1. 1932 i
z 2,814,000 uncji w r. 1933 do 4-ch
miljonów uncji, wartości jednego mi-
ljarda fr. w złocie. Wzmacnia to nie-
zwykle pozycję Rosji sowieckiej na
rynkach międzynarodowych, na któ-
rych staje się cennym nabywcą,
sozporządzającym znacznemi środ-

kami.

 

Od 1920 roku istniejąca szkoła ,„„ŻRÓ
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujacych u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1

Zarząd Radv Certraluej
Tow. Pań Miłosierdzia  
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wienie. Sekretarz wojewody p. Wen-| me Pompadour“ z występem „J. Kulczyc. tecznych usunle haibę anal-| ži sos. 2305-2330: Muzyka iż pobity został przez czoferów na

dorff odczytał dyplomy odznacze*! kiej w roli tytułowej. ! fabetyzmu! knacaias tle konkurencji zawodowej. Św. Wincentego 4 Paulo.

Balkon 25 gr. w nsjweselszej | najdow= BEREKATIEA
ZGUBIONO dnia 3 b.

Król humoru | radości Harrold Lloyd cipniejszej as ie s: Buchalter-- m. w kiardaicm ul. ża
| т se „g Mieszkania ZGUBY. Micki do Jabł. H RÓŻNE. =

Kinomanjak“ A pa на ori psie
"EASSEEE |kupi ma poszukuje stałej lub "| torebke skórzaną na

upię w Wilnie na dzi г | я sana

73 Hi „| ku z iniojala-
2 przedmieściu — wpła-| > zde PER PE RUTYNOWANY

Nadprogram: Mojaowszy W rol. gł. Kon Maynard l l | cę 3—4000 zł. Oier-| gadza się na wy-. DNIA 6B. M, „mi „J. C*, Uczciwe- CZYCIEL

Cowboyski film p. L: « Siady n šwicie » oraz sprytny blały tarzan. 12] all? 1 Admin. „Dzien. lej zkefri zw w kierunku pla- = kpr na * asprakty

ir
Ėiio pakojowe odras! pas (POL KitNr. Juliana Gowicza., 3,08 Łakiskiego,. ofe” grodzeniem do Admi- ką, udziela lekcji ts

Z powoda OGROMNEGO POWODZENIA został zFranciszką| pontowane, z wyto- Sap я aZEZ ciny, francuskiego, O

zatrzynany jeszcze na dziś rekerdowy film «WIOSENNĄ PARADA» GAAL dami do wynajęcia. Pielęgniarka „W. W.”, czarną, la: 246—2 raz początków nie

Bla młodzieży dozwolony. › Kościuszki 14 m. 3, PRACA. absolwentka Instytutukierowaną, z doku-| mieckiego, greki, wło”

JUTRO PREMJERA. Film, który wywołuje ekstazę, wspanlalszy, piękniejszy niż wszystkie dotychczas |Dozorczyni wskaże | Pielęgniarek i Wy- mentami ipieniędzmi skiego i angielskiego й

widzia- : @ w 46 Zawarcie umowy: ul.| chowawczyń Społecz-,w sumie 35 zł. Uczci:| ZNALEZIO- Mostowa 7 m. 11. A

ne
Szczegóły Stolarz nych w Wilnie, po- wego znalazcę  pro-, sk ALA

Popowska 28 m. 1. O szukuje pracy przy Szę O zwrot torebki NO а З g

е 55 : Jutro. 164—5 przyjmuje „oHai syg chorych. — Łaskawe + Sobarasiani poż ь

oty wi i in. $ ń

kę EEIESETITAN Sakcca stolarstwa jak kET ŠeAdaT Ta SAMPra (dl WJ n

я
я również reperacje i iarki", —3/

i BEC NIEBYWAŁEGO POWODZENIA jeszcze dziś|] sprzedaż) Biiyzi "roi: zagro z wota ge ©
wo EC

\ i sprzedaž Wykonanie solidne|ZĄKRYSIJAN z pra-| OSOBA inteligentna, można odebrać—Za|wieczorowej | pri

£ s ceny niskie. ul. Mic- lctyką, samotny, po-, wykształcona, lat śre- _ rzecze 24 m. 6 lub posady. Łaskawó P

kiewicza 24 m. 17. J. szukuje posady w dnich, sumienna, ener 1:9| zgłoszenia kierow.

Chmielewski, 812 mieście lub na pro- |$iczna, szuka jakiej- do „Dz. WiL“
Pi $ 1

55 ADĘdĘ|;>5kocNiE —сотро-| МЙ оааа Po. моakidodzie. ZGUBIONYw d pom
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WIKTORA HUGO. pocz. o 4-ej. ©st. 10.15. sasiai 0 darczy do  majątku|sjąda poważne rele- ci, wyręczenia pani b. m. srebrny łańcu- WDOWA

— Gadki WSW potrzebny. Zgłaszać rencje. Śniadeckich 6, domu, ewentualnie szek ze zlotym krzy-

gródki owej, się od wtorku godz. Seminar. Duchowne, przyjmie ważdą zao- żykiem (droga pa-| Z 3-GIEM DZIECI ra 
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k 2 WC, cužlicę pluc, znajduącą się w skrajnej nę- „Dzien. Wileūsk.“ po jej lub :
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przemaszerował przez hail i zni- y nieobecności, lecz wrażenie to zaraz przeszło.

 

 

D. G. WODEHOUSE.
30) wreszcie, ruszejąc wargami bez głosu,

| knął ze sceny za rogiem ulicy, maszerując zawzięcie w poszukiwaniu | — Sząnowny panie — rzekł serdecznie, wsuwają się w fotel — |P

е sklepu z tytoniem. W chwili, gdy znikał, lord of Emsworth zaczął wła- ' naprawdę muszę pana prosić © przebaczenie. w

au a C e sm 0W | śnie nakreślać przed współczującym kwiaciarzem lekki szkic charakteru Psmiih z:ozumiał natychmiast, że lord bierze go za swego gościa, &

m | Angusa McAlistera. Е a B pro myślący miodzieniec na jego miejscu odrazu spro- o

! Aa , stowałby ię pomy kę. Psmitnowi jednak ani na chwilę nie przyszło to

PrzekładAE zac Psmith potrząsnął ze smutkiem głową. Konilikty ludzkich tempe- | do głowy Było to bezwątpienia wynikiem jakiegoś wiośsiaago de- |W

й WITOLDA “а ramentėw nie przypadały mu do gustu. Zakłócały spoczynek człowieka | fektu jego charakteru. Psmith był młodym człowiekiem, przyjmującym ls

` Psm th spojrzał na niego pytająco. i ь | uczuciowego do lunchu. Zamówił kawę i, mysląc o Ewie Halliday, sia- | życie tak, jak się toczyło, a im bardziej niekonsekwentnie się toczyło, —| ч

— Może się mylę — rzekł — lecz mamwrażenie, że zauważyłem rał się zapomnieć o przykrej scenie. tem bardziej mu się podobało, Wkrótce, mówił sobie, trzeba będzie wy-

w pańskiem zachowaniu pewną niechęć. Czy się coś statė eż z SPC ; należć jaxąś wymówkę i cicno usunąć się z drogi życia lorda, narazie 1

— Och, nie — odburkną* pan MieTodd z goryczą. — Nic się nie Włascicic! kwiaciarni naprzeciw klubu Konserwatywnych Senjo- jednak sytuacja obiecywała prwne zabawne możliwości.

stało. Nic. Ty:ko ten stary bóbr — tutaj skrzywdził lorda Emswortha, rów okazał się nadzwyczaj miłym człowiekiem o zdrowych do gruntu — Nież miema © czem mowić — odparł uprzejmie. — To drobiazg.

który, mimo licznych wad, nie nosił zarostu — ten stary bóbr zaprosił / przekonaniach w kwestjach tyczących ostróżek, złocieni, coreopsis, eryn“ — Przez chwil: obawiałem się — rzekł lord Emsworth — že pan M

mnie na lunch, gadał bez przesianku o swoich przeklętych kwiatach, nie / gium, geum, łubinów pachnących groszków i wczesnych floksów, tak, mógłby — zupełnie słusznie -- czuć się obrażonym. ki

dopuścii mnie do słowa, nie oxazał najprostszej grzeczności i nie poczę” że lord Emsworth oddał się całem sercem! 1 duszą rozkoszy gawędy i do- * — Wykiuczone! k.

stowal cygareni, a tetaz wyszedł bez przeproszenia i wlazł do tego skle- piero po jakichś piętnastu misutach przypomniał sobie, że gość nudzi — Nie powinienem był tak pana zostawiać. Popełniłem uderza- Ч

pu naprzeciw. Nigdy w życiu nikt mnie tak nie obraził! — pienił się się w dolnej palarni i może mieć pewne, nieznaczne wątpliwości co do| jący nietaxt. Lecz, drogi panie, poprostu musiałem zajrzeć naprzeciwko. |

pan McT-.dd. tego, czy ;ego amfitrion należycie pojmuje święte obowiązki gościnności. — Absolutnie — rzekł Psmith — zawsze należy zaglądać naprze- k

— Istotnie, nie można $» nazwać idealnym gospodarzein -— przy- — Wiech mnie Bóg ma w swej opiece — rzekła jego lordowska| ciwko. Jest to tajemnicą szczśliwego i pomyślnego życia.

znał Psmith. mość, otrząsając się nagle z uroku. Lord Emsworth spoglądał na niego z pewnem zmieszaniem i nie w

— Apeśli on myśli — rzekł pan MeTodd, wstając — że po tem ' Nawst i leraz nie zdobył się na to, aby odrazu wybiec ze sklepu. był pewien, czy dobrze zrozum ał ostatnią uwagę. Lecz wkrótce dal spo-

wszystkiem pojadę z nim i zamieszkam w tym jego przeklętym zamiku, * Dwa razy podchodził do drzwi i dwa razy dreptał zpowrotem, aby po- kój rozm,slanm, ponieważ umysł jego nie znosił zbyt długiego roz- M

ło się grubo myii. Miałem jechać z nim dziś wieczorem. Ten mamut wy- wąchać kwiaty i dodać jeszcze jakieś zapominiane poprzednio uwagi| trząsania „akie kolwiek kwestii w

obraża sodie, że pojadę! Po „em wszystkiem! — Pan MeTodd zaśmiał — о powojach. Wkońci jednak, rzuciwszy za siebie ostatnie pożądliwe — [en kwiaciarz ma psześliczne róże — zauważył. Nadzwyczaj :

się demouicznie — Wiłaśnie! Po talkiemi obejściu się ze mną... Czy pan* * spojrzenie, wyrwał się z trudem i pokłusował zpowrotem prez ulicę. j piękny wybór.

by pojechał? — zapytał. ' Przyszedlszy do dolnej palarni, stał chwilę w progu, rozglądając — Tslotn.c? — rzekł Psmith.

Psmi.h zastanowił się nad tem pytaniem. , się. Gdy wycnodził, wnętrze jej przedstawiało mu się jak niewyraźna — W ka.dym razie nic akiego, coby przewyższało moje róże. Ża-

— Sądzę że nie. masa, pamiętał jednak, że siedział przy środkowem oknie, a ponieważ| łuję, drog: panie, że nie odwiedził pan Blandings na początku miesiąca.

— $ уа także, do djabła, sądzę, że nie! — krzyknął pan McTodd. w tem miejscu były tylko dwa fotele, zatem młody, wysoki biunet, zaj- | Róże były wledy w pełnym rczkwicie. Szkoda wielka, że ich pan wte-

Odchodzę natychmiast. A jeśl: ten stary zatraceniec przyjdzie zpowro- ° mujący jeden 7 nich, musi być gościem, od którego uciekł. Nie prze- | dy nie widział

tem, możę mu pan powiedzieć, że więcej mnie nie zobaczy. szło mu nawe: przez myśl, że może to być „odmieniec”, Czas wkwia- — Moja wina — rzekł Psmith.

Pan MieTodd, rozgrzany ze słusznego oburzenia, do temperatury / ciarni naprzeciwko upłynął lorsowi tak miło, iż zdawało mu się, że wy- — Oczywiście, nie było pana wtedy w Anglii.

niebezpieczne; w tak upalnym dniu, pomaszerował ku drzwiom z za- szedł przed paru minutami. Podszedł do młodego człowieka. Przez — No właśnie, to tłuma:zy sprawę. i ъ

ciętą min;. Przez drzwi pomaszerował do garderoby po kapelusz i laskę, | chwilę miał niejasne uczucie, jakby tamten wyrósł nieco podczas jego| (d. c. a.) a
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