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Nota francusku do rządu polskiego
PARYŻ (Pat). Dziennini fran-

cuskie zamieszczają komentarze w
związku z notą, która, wedle donie-
sień Havasa, przesłana byio onegdaj
do Warszawy.

„L'Oeuvre“ pisze: Francuzi nie
zamierzają obalać polityki polskiej.
Bierzemy pod uwagę Polskę taką,
jaka ona jest, z jej zastrzeżeniami i
zobowiązaniami politycznemi. Pola-
cy mają sojusz z Francją i układ z
Niemcami, Francuzi proponują Po-
lakom włączyć te układy do przy-
szłego paktu Locarna wschodniego.
Jest to propozycja francuska: wzmo-
cnienie z uzgodnionem stanowiskiem
ze Związkiem Sowieckim i państwa-
mi M. Ententy. Głos ma teraz War-
szawa, a ściślej mówiąc, Warszawa
i Berlin, gdyż i Niemcy wchodzą te-

„Excelsior“ podkrešla, že odpo-]
wiedź francuska jest utrzymana w)
bardzo przyjaznym, tonie, Nota
irancuska bierze pod uwagę w naj-
szerszei mierze sytuację państw za-
interesowanych w zawarciu pro-
jektowanego paktu. Nota zapewnia
możność umieszczenia w tym no-
wym pakcie istniejących układów
dwustronnych. Polska, przystępując
do systemu bezpieczeństwa granic
na wschodzie, nie będzie zmuszona
do zmodyfikowania swego stanowis-
ka wolbec swoich sąsiadów, wobec
któryca żywi praśnienie ulrzymania
jaknajlepszych stosunków. Rządpo!-
ski będzie mógł nawet wyzyskać te
stosunki, aby skłonić swsich sąsia-
dów do przystąpienia do propono-
wanego paktu. ; raz w grę.
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Uroczyste zebranie Tow. Naukowego
WARSZAWA (Pat). Wczoraj

odbyło się w pałacu Siaszica do-
roczne uroczyste zebranie T-wa nau-
kowego warszawskiego, połączone
ze złożeniem hołdu pamięci Marji
Skłodowskiej-Curie. Prezesem T-wa
wybraay został ponownie prof. dr.
„Wacław Sierpiński, wiceprezesem
prof, Tadeusz. Brzeski, sekretarzem
generalnym prof. Loth, zastępcą se-
kretarza generaln. prof. Stefan Ma-
zurkiewicz, skarbnikiem prof, Wik-
tor Lampe. Prezes Sierpiński zazna-

czył, że celem uczczenia zasiug zna-
komitej uczonej Skłodowskiej-Curie,
członikini honorowej, T-wo postano-
wiło wydać medal pamiątkowy i
wręczyć go członkom rodziny wiel-
kiej naszej rodaczki. Trzy egzempla-
rze medalu prezes wręczył obecnym
na sali siostrom Dłuskiej i Szalayo-
wej oraz bratu dr. Skłodowskiemu.
Skolei członek T-wa prof. Biało-
brzeski wygłosił wykład „Życie i
działalność naukowa Marj! Skłodow-
skiej-Curie'",

Otwarcie Kolei WarSzawa — Radom.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj w

Radomiu w obecności premjera Ko-
złowskiega, ministrów Reichmana,
Jędrzejewicza, Butkiewicza, wice-
ministrów  Lechnickiego, Bobkow-
skiego, Piaseckiego i Korsaka nastą-
piło otwarcie  nowowybudowanej
linji

 

Warszawska Rada Adwoka
MW sobotę odbyty się w Warsza-

wie obrady warszawskiej Izby ad-
wokackiej, które zalkończyły się wy-
borami do Rady adwokackiej i sądu
dyscyplinarnego.

WI wyborach do Rady adwokac-
kiej na 6 mandatów adwokackie ko-
ło narodowe uzyskało zaledwie 1

miandat, resztę stanowią adwokaci z

organizacji sanacyjnej K. A. R. P o-
raz adwokaci żydzi. Najwięcej gło-

sów otrzymał adw. Słoński z sana-
cyjnego K. A. R. P-a, drugim po nim

był adw. Lewi: z koła żydowskich:

adwokatów, trzecim adw. Hartglas

(koło żydowskie), czwartym adw.

Bielawski (koło narodowe), wreszcie

piąte i szóste miejsce w Radzie ad-

kolejowej Warszaw.—Radom. ,

Premjer Kozłowski przeciąi. symbo-
liczną wsięgę. O.-godz. 11,05 iąg
premjera odjechał do stacji Barto-
dziej, gdzie premjer wraz z członika-
mi rządu spożyli śniadanie z robot-
nikami, pracującymi przy budowie
linji. PORAD NST

cka
b. prezes Sądu Najwyższego, adw.
Mogilnicki (koło narodowe), dwa na-
następne miejsca uzyskali aawokaci
z koła adwokatów żydowskich.

Wynik głosowania na adw. Słoń-
skiego wskazywał, że pomiędzy
K. A. R. P-em a adwokatami ży-

Telefon Redakcji,
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„Figaro“ podkreśla, że Francja
stara się o to, aby między obu kra-
jami sprzymierzonemi nie było po-
wodu do rozdźwięku. Przyszłość po-
każe, czy ten pomyślny rezułtat da
się osiągnąć. Dziennik uważa, że
przyjazd Becka do Genewy, celem
omówienia z Lavalem paktu wscho-
niego, byłby: pożyteczny.

„L'Ordre' sądzi, że w obecnej
chwili istnieją bardzo dobre warun-
ki do przywrócenia stosunków pol-
sko- francuskich do poprzedniego
stanu.

PRAGA (Pat). Dzień wczorajszy
stał ponownie pod znakiem demon-
stracyj studenckich, które poza cha-
rakterem antyniemieckim  wieczo-
rem przybrały także charakter an-
tysemicki. Mimo akcję policji, któ-
ra rozpędzała demonstrantów, w
ciągu całego dnia aż do godzin wie-
czornych w: poszczególnych punk-
tach śródmieścia gromadzili się stu-
denci czescy, do których pod wie-
czór przyłączały się żywioły nie-
mające nic lego z uiiwersyte-
tem. Dotychczas bilans lemonstra-
cyj przedstawiał się w ten sposób,
że wybito szyby w kinie niemiec-
kiem, w redakcji socjai-demokra-
tycznego dziennika „Pravo Lidu“,
jednego z teatrów oraz wluiku skle-
pach żydowskich. Studenci nie-
mieccy, którzy onegdaj osupowali
gmach uniwersytecki Carolinum, w

ciągu nocy opuściii gmach pod osło-
ną policji, przyczemi policja puściła
ich zupełnie wolno. Na dziś przy-
gotowuje się zebrania. demonstra-
cyjne studentów czeskich na uni-
wersytecie, W czasie demonstra-
cyj wczorajszych aresztowano 22
osoby, lktóre po zidentyfikowaniu
puszczono na wolność. 20 pism z po-
wodu informacyj o demonstracjach
zostało skonfiskowanych. Jak do-
noszą niektóre pisma, szczególnie
„Narodni Listy', wydarzenia ostat-
nich dwuch dni mogą miieć refleksy
wewnętrzno-polityczne ze względu dami 'etnieje ciche porozumienie,|

i że ci ostatni rzucili swoje głosy. ;
| obronie niemieckich studentów i'na kandydata sanacyjnego, wzamian.

za co otrzymali głosy adwokatów.
sanacyjnych przy głosowaniu na
adw. Gordona do sądu dyscyplinar-
nego.

Przy pierwszem głosowaniu do
urny stanęło 1140 głosów, przy dru-
giem,  ściślejszem, ylo

na to, že dwaj niemieccy ministro-
wie w rządzie jakoby stanęli w

mogłoby ewentualnie dojsć do ich

. dymisji.

Zawieszenie ośmiu korporacyj zaledwie 730 osób. Rejterada 410 wokackiej uzyskali adw. adw. Kul-
czycki i Krzywicki z sanacyjnego.wyb

K. A. R. P-a (Koło adwokatów Rze-'

czypospolitej Polskie).
Jeszcze znamienniejszy był wy-

nik wyborów do sądu dyscyplinar-
nego. Najwięcej głosów otrzymał
adw. Gordon z koła adwokatów ży='
dowskich, drugie miejsce otrzymał*
„Ausis

Nowa ksiąžka Oertzena 0 Polsce.
Przed paru laty głośno było w

Polsce z okazji wydania w о-
nachjum książki niejakiego Oertze-,

na pt. „Das ist Polen”. Ksiąžka ta
miałą charakter paszkwilu i roz-

powszechnianie jej w Polsce było

zabronione. Obecnie ukazała się

nowa broszura tego samego autora

(Oertzena) pt. „Piłsudski”. Nie jest
to już: paszkwił.

O Józefie Piłsudskim pisze
Oertzen (według relacji „Robotni-

ka') z respektem. Broń Boże, żad-
nych poważniejszych  uszczypliwo-
ści. Odwrotnie, raczej słowa uzna-
nia. Podaje główne szczegóły bio-
graficzne. Dalej Oertzen opisuje w
formie niemal feljetonowej przewrót
1926 r. i znane wystąpienie Piłsud-
skiego w Genewie na Lidze Naro-
dów, w sprawie litewskiej.

Inaczej atoli przedstawia  Oert-
zen dzień dzisiejszy. Dzis, powiada,
Piłsudski jest już „zmęczony”, To
też inni ludzie („pułkowmcy*”) wy-
suwają się na plan pierwszy. 1 Oent-
zen wypowiada tu szereg myśli, któ-
rych nie będziemy (i nie możemy)
dokładnie powtarzali (str. 41). Ale
krótka treść jest ta, że autor nie
może zrozumieć sensu tych wypad-
„ków, które zaszły w Polsce od roku
1926 do r. 1930—31. Powiada:

"gdzie. iej treści niema,

adwokatów w decydującej chwili
orów była smutnym objawem

braku dyscypliny i onganizacji wśród
adokatów Polaków.

Należy zaznaczyć, że adwokatów
wogóle w okręgu warszawskiej Izby
adwokackiej jest przeszło 1600, w
tem 54 procenty żydów. i

|

„Wszystkie te akty.. dlatego są“
tałk szczególne i.., że sens ich jest"
całkowicie niepojęty. Środki caratu”
ww rękach bojowników przeciwko
caratowi są czemś bezmyślnem”.

Obecną Polskę nazywa Oertzen
„państwem pułkowników”. Ale ja-*
Ika jest jego treść? „Pracowici lu-
dzie tego obozu gromadzą z tygod-*
nia na tydzień, z miesiąca na mie-
siąc iwreszcie z roku na rok coraz
więcej władzy państwowej. Aparat
już jest. Aparat funkcjonuje. Nie
dstnieje nigdzie poza bolszewicką
„Moukwą i faszystowskim Rzymem
takiego nagromadzenia władzy pań-
stwowej, jak w Warszaw.e. Tylko
treści niema”. (str. 39). I dalej: „A

tam sama
władza jest niczem, jest ponurym
szematem, który ciąży, jak chmura,
nad życiem narodu”.

Charakteryzując rządy „sanacji“
i nastrój ludnośc:, pisze Oertzen o
„sanacji“: 1 y polski naród
mógł przeprowadzić -dziś wolne wy-
bory, to „sanacja“ - poniostaby
straszliwą orażkę. To pułkownicy
wiedzą, i dlatego polski naród nie
będzie miał wolnych wyborów, do-.
póki ci mogą temu przeszkodzić”. |

Talką relację daje o książce
Oertzena „Robotnik“,

Senat uniwersyietu poznańskiego
uchwaiił zawiesić na przeciąg 4 mie-
eięcy działalność ośmiu korporacyj
akademickich, a mianowicie siedmiu,
należących dawniej do b. Związku
Polskich Konporacyj Alkademickich:
Posnanii, Chrobru, Surmy,
Silesii, Masovii i Legii, oraz jednej
„niezwiązkowej“ — „Astru”,

Rektor Runge przesłał zarządze-
są prezydjum zawieszonych korpo-
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Wiec Stronnictwa Narodowego.
| Wczoraj w sali Konsecwatorjum
Muzycznego przy ul. Koń,kiej odbył
się wiec, zorganizowany, przez Stron-
„nictwo Narodowe. Wiec zgromadził
, ponad 500 osób.
|  Przemawiałi poseł mec. Jan No-
„wodworski i ławnik magistratu m.
, Wilna dr. Zygmunt Fedorowicz.
| .P. poseł Nowodworski poświęcił
«swe przemówienie, które zebrani z
i wielkiem zainteresowaniem wysłu-
chali, cmówieniu jedynego posiedze-
nia obecnej sesji sejmowej oraz
zobrazowaniu sytuacji Polski za-
równo pod względem polityki we-

, wnętrznej, jak i zagranicznej.

Demonstracje studenckie w Pradze.
BERLIN (Pat). Sobotnie zajścia

w unwiersytecie praskim odbiły się
„awg echem w prasie niemiec-

iej. „Voelkischer Beobachter"' za-
rzuca Czechom niski pozion: cywili-
zacji, a „Boersen Ztg.” pisze, że zaj-
ścia charakterystyczne są ala Cze-
chów, którzy, naruszając układ
mniejszościowy, wyróżniali się zaw-
sze w nadużywamiu przemocy dla
śnębienia ludności niemieckiej,

powiadomiony o złożeniu w. sekre-

tarjacie Ligi noty węgierskiej, ‚ do-

magającej się przyśpieszenia dys-
kusji nad notą  jugosiowiańską,

oświadczył  przedstawicielowi Ha-
vasa co następuje: Jedynie wskutek
nalegań pewnych państw zgodziłem

się na to, że sprawa, poruszona

przez Jugosławję, będzie rozważana

dopiero na styczniowem posiedzeniu

Rady. Życzenie rządu węgierskiego,
aby sprawa ta była dyskutowana

już na najbliższej nadzwyczajnej

sesji Rady, jest zupełnie zgodne z
| pragnieniem Jugosławii. :

GENEWIA (Pat),  Ministrowie

spraw. zagranicznych M, Ententy
omawiali na „wspólnej konferencji
memorandum Jugosławii, które ma
być złożone w sekretarjacie Ligi w
poniedziałek.

Przed rokowan
'' PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Londynu, że tamitejsze koła amery-

| kańskie potwierdzają wiadomość,że

 

„akademickich.
racyj, Uchwała uzasadniana . jest-
stanowiskiem, jakie korporacje te
zajęły, wobec inauguracji roku aka-

* demickiego w dn. 14października rb.
W. zakończeniu swego pisma

rektor Runge zawiadamia o usunię-
ciu 'tablic korporacyjnych z hallu
Collegium Minus na przeciąg 4 mie-

, sięcy. '
!  Istotnie tablice te zostaly zdjęte.

 

Afera b. burmistrza Otwocka.
Jak już donosiliśmy, z polecenia

' sędziego śledczego aresztowany zo-

"stai b. burmistrz Otwocka, Górzyń-

ski.
Oskarżenie, skierowane Renas

iIko Gėrzyūskiemiu obejmuje  szerė;

artykułów kodeksu karnego. Obwi-

niony: om jest między innemu o: przy-.

właszczenie, oszustwo, fałszerstwo

dokumentów, wydawanie  fałszy-
wych zaświadczeń itp. Ponieważ
Górzyński dopuścii się tych prze-

stępstw pełniąc stanowisko urzędo-

we, wymiar kary jest bardzo wyso-

ki. Jeden tylko artykuł kodeksu,
który będzie zastosowany w  sto-

sunku do Górzyńskiego, przewiduje
karę 15 lat wiezienia.

Karjerę swoją rozpoczął Górzyń-

ski jako skromny urzędnik gminny,

następnie zaś został buimistrzem
Zakroczymia, a przed 13 laty wy-
brano go na burmistrza Otwocka.
Pierwszą żonę, pochodzącą zchłop-
skiej rodziny, Górzyński usunął z
domu, zatrzymując przy sobie
dwóch synów i córkę. Po usunięciu
żony z domu, Górzyński zmienił

wiarę, przyjął ewangelicyzm. i oże-
nił się poraz. drugi z fortancerką.
Cały swój majątek, obliczony na

kilkanaście tysięcy złotych, Górzyń-
ski przepisał na nazwisko żony,
iednakże władze zabezpieczyły swe
straty na willi i placach aferzysty.
Sekwestrem obłożono pałacyk Gó-
rzyńskiego, wystawiony za pienią-
dze podatkowe. =

Po raz pierwszy powinęła się
noga Górzyńskiemu podczas proce-
su z jednym z mieszkańców Otwoc-

ka, który oskarżył go o łapownic-
two i działanie ma szkodę miasta.
Górzyński skierował

sądu o zniesławienie, ale obawiając
się przegranej, nie przyszedł na roz-
prawę i proces umorzono. Obecnie,

,śdyGórzyńskiego aresztowano, nie-
' ma prawie dnia, by nie wpływały do
prokuratora nowe skargi 1 donie-.
sienia, Rozszerza to ramy śledztwa
i śmiało można powiedzieć, że spra-
wa Górzyńskiego, męża zaufania
sanacji, rozrośrie się do rozmiarów
niespotykanego skandalu.

Najskuteczniej walkę

  

dzić za pomocą bonów

Įatmužniczych „Carltasu“.

 

 

Dokoła notų jugosłowiańskiej,
PARYŻ (Pat). Minister Jewticz,;

sprawę — @о !

Następny mówca p. d*. Z. Fedo-
rowicz omówił sprawy, dotyczące
samorządu wileńskiego, podkreśla-
jąc trudności, na jakie napotyka w
pracy swej Narodowe Koło Rad-
nych.

Przemówienia obydwu mówców
były przyjęte przez zebranych go-
rącemi oklaskami.

Wrócili do Polski.
ZALESZCZXKI Pat. 317 emigran

tów żydowskich ze statku „Velos”,
«tórych przyjęcia odmówiono w Pa-
lestynie, przybyło wczoraj z Con-
stanty do Zaleszczyk. Pozost»ną cni
w Zaleszczykach przez „krótki cz»s
do ostatecznego załatwienia i h
dalszego losu, czem zajęły się 01-
powiednie organizacje.

 

| ZGROMADZENIE WIL. IZBY ADWOKACKIEJ.
Wczoraj w gmachu Sądu Okrę-

gowego odbyło się doroczne walne
zgromadzenie członków Izby Adwo-

AL

WIEDEŃ (Pat). Zajścia na uni-
wersytecie niemieckim w Pradze i

demonstracje przeciwniemieckie w

Czechosłowacji odbiły się w Wie-
dniu głośnem echem. „Reichspost”
wyraża zdziwienie, że rząd. czeski

postanowił upokorzyć uniwersytet
niemiecki. Niemcy w Czechosłowa*

l cji dają dowody najwyższej lojal-
| ności wobec państwa czeskosłowac-
' kiego.

GENEWA (Pat). Większość de-

legatów opuściła Genewę. Titulescu

udał się do Montreux. Benesz i Jew-

ticz wyjechali onegdaj. Co się tyczy

Litwinowa, to nie wiadomo jeszcze,

czy: uda się wprost do Moskwy, czy

pojedzie przedtem do Paryża.

Dr. Pawelicz
nie będzie wydany.

PARYZ Pat. Havas donosi z Tu
rynu: Władze sądowe, którym pole-
cono zbadać żądanie francuskie wy-
dania Pawelicza, wypowiedziały się
przeciwko uwzględnieniu tego żąda-
nia, W najblizszych dniach włoskie
ministerstwo spraw zagranicznych
ma zawiadomić o tej decyzji amba-
sadora francuskiego.

iami morskiemi.
pomiędzy W. Bryianją a St. Zjedn.
doszło dó porozumienia w sprawie
rokowań morskich, w 'ktoiych mo-

| menty techniczne górować mają nad
momeniami politycznemi, Jak się
zdaje, delegat japoński Yamamoto,

ustępując z pierwotnego stano-
wiska, zgadza się na wszczęcie
dyskusji bez uprzedniego uznania
przez pozostałych uczestników roz-

| mowy zasady; parytetu.

 

kackiej Okręgu Sądu Apelacyjnego
w, Wilnie.

Na zgromadzenie przycyło dwu-
stu kilkunastu adwokatów z Wilna,
Grodna, Nowogródka, Brześcia, Piń-
ska, Baranowicz, Lidy i mniejszych
miast prowincjonalnych.

Na przewodniczącego zebrania
wybrany został adwokat Witold
Abramowicz. Do prezydjum weszli
adwokaci: Rubinowicz, Horbaczew- |

ski (Grodno), Bagiński i Różański.
Zaproponowany przez Radę Adwo-

kacką porządek dzienny został, na
wnzosek adwokata Łuczywka, uzu-
pelniony przez włączenie do porząd-
ku dziennego sprawy ulokowania
wolnych kapitałów fumduszu wza-

jemnej pomocy adwokatów w nieru-

chomości. Następnie wysłuchane zo-

stały sprawozdania Rady. Naczelnej

Adwokackiej, sprawozdanie Rady

Adwokackiej wileńskiej iącznię z
komisją funduszu wzajemnej pomocy

oraz sprawozdanie komisji rewizyj-

nej. Nad sprawozdaniami wywiąza-
ia się dyskusja, w której poruszone

zostały najbardziej palące czki

zawodu adwokackiego. « Mówiono

przedewszystkiem o t. zw. „łapac-

twie”, pokątnictwie, © konkurencji:

biur podań. W wyniku dyskusji jed-

nomyślnie uchwalono posec'ć wła-

dzom korporacji adwokackiej ener-

giczne zwalczanie tych plag zawodu

adwokackiego. Pozatem włożono na

Radę Adwokacką obowiązek ustala-

nia. zasad: etyki adwokackiej.

Nasiępnie przystąpiono do wy-

borów władz. Z Rady Adwokackiej,

wybranej w roku ub., ustąpiły, na

skutek wylosowania, 3 osoby: Ka-

płan, Sejfer i Kukiel-Krajowski. Ze

względu na zwiększenie liczby ad-

wokatów w okręgu Izby ponad 300,

ilość członków Rady zostaje, zgodnie |

z ustawą 0 ustroju adwokatury,

zwiększona z $-ciu na 15-stu. Wo-

bec tego zgromadzenie musialo wy-
brać 3-ch na miejsce wylosowanych

i 6-ciu ze względu na zwiększenie

ilości członków Rady. Do Rady
Adwokackiej wybrani zostali w ko-

lejności otrzymanych głosów adwo-

kaci: Wincenty Łuczyński (132 gło-

sy), Konstanty Terlikowski (Gro-

dno — 125 gl), Franciszek Wismont
(Lida — 122 gł), Jan Luczywek
(120 gi), Stanisiaw Bagiński (118 gł.),
Michał Izrael' Stuczyński - Lubliński 

Tydzień Akademika.
XII Tydzień Akademixa 1 — 7

grudnia urządzony jest staraniem

Wlojewódzkiego. Komitetu Pomocy
Polskiej . Młodzieży „Alkademickiej

pod protektoratem pana „Wojewody.

Jaszczołta i ma aa celu zebranie
funduszów. na pomoc niezamożnym

akademikom.
Akcja ma się przejawiac w roze-

słaniu list ofiar oraz drogą imprez.
Z tych ostatnich należy wymienić

* „Czarną Kawę XII Tygodnia Akade-
„mika“ w dniu 1 grudnia, która od-

będzie się w lokaiu Izby Przemysło
wo - Handlowej. Początek o śodzi-

„nie 22. Zaproszenia można otrzymy-
| wać w sekretarjacie Bratniej Pomo-

„cy (lokal Ogniska) od 23 -— 28 li-
jstopada włącznie. Cena biletów 3
złote i akademicki 1.50.

Dnia 2 grudnia, t. j. w niedzielę

| odbędzie się w godz:inach południo-
| wych pochód propagandowy. Zebra
| nie organizacyjne pochodu odbędzie
jsię dnia 26.XI. w lokalu Ogniska o

godzinie 19. Cała młodziez akade-
micka musi wziąć udział w XII Ty-

godniu Akademika, zapisując się do

pracy w Sekretarjacie „Bratniej Po-
mocy” (lokal Ogniska) w godzinach

 

13 — 15 i od 19 — 21. Zarazem za-|
jwiadamia się, że ci koledzy, którzy
nie wezmią udziału czynnego w XII
Tygodniu Akademika, będą pozba-
wieni wszelkich świadczeń, które u-

z żebractwem można prowa- dziela „Biratria Pomoc'* swoim człon

4

a * 4

1 . a.

(117 gł), Maks Lejbman (116 gt.),

Leon Kacnelson (110 gł.) i Bronisław

Olechnowicz (108 gł.). Ogołem od-
dano 139 gł.

Do sądu dyscyplinarnego wybra-
ni zostali następujący "adwokaci:
Bajraszewski Konstanty, Horba-
czewski Zygmunt, Milchiker Izaak,
Osiecimski Wiładysław, Petrusewicz
Kazimierz, Rodziewicz Wacław i
Wiścicki Jan,

Po
dyskusję w kwestji ulokowania wol-
nych kapitaiów funduszu wzajemnej

pomocy adwokatów. Uchwalono na-
być nieruchomość, która z jednej
strony ma być lokatą kapitału fun-

duszu, z drugiej zaś ma być użyta

dla potrzeb Rady Adwokackiej.
Zgromadzenie zakończono obia-

dem kóleżeńskim w restauracji ,„„Za-
cisze”. {

 

Wiadomošci
telegraficzne

ZAGRANICZNE,
** Aresztowania osób podejrza-

nych o udział w ruchu rewolu-
'cyjnym w Hiszpanji trwają dalej.
Liczba zatrzymanych w samym Ovie-
do przekracza 3,000.
% W Ujściu nad Orlicą w Cze

chach skazano 13 członków nie-
miećkich organizacyj sportowych na
więzienie od 15 miesięcy do 3 lat
za organizowanie się I ćwiczenie
na sposób wojskowy w celach
antypaństwowych. ‚

wyborach przeprowadzono , `

       



 

DZIENNIK MlLENSKI |
 

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

Międzynarodowe . Organizacje Narodowe,
 

Niema dwóch takich samych na-
rodów, inne są warunki naturalne,

inne dusze obywateli. Charakter na-
rodu — ta dziwna odrębność już nie
tylko mowy, strojów, zamitowań,

temperamentów, ale nawet odru-
chów — zwraca uwagę, że naród ja-
ko całość, jako zespół pokoień two-
czących wspóiną cywilizację jest
czemś co rmuezależnie, czy i:znamy,
że istnieje lub nie istnieje jako byt
zbiorowy, przejawia się ciągle, daje
się odczuć na każdym kroku, naka-
zuje jednostkom czy masum w okre-

ślony sposób myśleć i działać. To

nie jest tatalizm, to jest z jeanej stro

my dziejowość z drugiej instynkt

przystosowywania się, instynkt har-
monizowania z otoczeniem. Najwięk
si twórcy, duchy, zdawałoby się idą

ce naprzekór temu co powszednie,

szukające czegoś nowego, większego

ponadto co wokół siebie widzą i ci

nie są dysonansem, jaskrawą, krzy-

czącą plamą w krajobrazie narodo-

wym, aie są drzewem, ktore choć

pod niebo sięga, to jednak korzenia

mi tkwi głęboko w ziem, a kształ-

item swoim jest do otoczenia dostro-

jome.
Naród jest jednością

 
L Lisas ads|

uczuć, dą- jąca międzynarodówkę rasistów. W. ropie cztery ruchy prawdziwienaro|

wielkiej potęgi Państwo Bismarcka
było ostatnią wielką próbą zbudowa
nia potęgi germańskiej Ponieważ to
się nie udało, przeto trzeba się
oprzeć o moment genmańsko - raso-
wy i stworzyć państwo nordyczne.!
Państwo to powstanie na skutek roz
kładu zarówno Niemiec jakotež
państw ościennych, a granice mieć
będzie od morza północnego po A-
dygę, od Flandrji i Burgundji
„Austrję, Kongresówkę i Finlandiję.
Na terytonjum tem będzie naród
wieliko - niemiecko - germanski, spo
jony przynależnościądo rasy nordycz
nej, a żyjący w iązkowem  pań-
stwie”. To samo piszą. Giinther,
Banse 1 inni przykrawacze antropolo
gji do celów pangermańskich.

Obok tych haseł głoszonych w
samych Niemczech powstają w róż-
nych krajach organizacje narodowe,
których trzon ideologiczny stanowi
rasizm, I tak we Francji, jednym z
najbardziej niejednolitych narodów,

„Francis'tes“ Costona (nie mięszać
z „Francistes“ Marcela  Boucard)

propagują rasizm i antysemityzm.
Obok tego istnieje tam jeszcze „Al-|

liance rasiste europėene“, onganizu-

 

po

głosili rasizmu otwarcie ..... bo nie!
bardzo wiedzieli, jak się do tego za-

| brać, jak to jest w Polsce z temi ra-
| sami,

| Sieć organizacyj narodowo - ra-
sisiowskich — to agencje ruchu pan

| germańskiego, przygotowujące Euro
pę do zagarnięcia jej wschodniej po-
łowy przez Niemcy hasłem nor-

' dycznego państwa związkowego al-
bo jaśniej „Germanisches Aben-
dland'* (termin Bausa). \

Wireszcie ostatnia fala organiza-
cyj pseudonarodowych to organiza-

cje mašiadownicze, którym wystar-

czy, że przejmują metody czy mun-

@шу organizacyj narodowych innych
państw. Mamy je we Francji, Cze-
chosłowacji, Polsce (O.N.R.) Po re-
wolucji faszystowskiej powstało wie
le imitacyj Faszyzmu, dziś są tmita-
cje Hitieryzmu. Są to jednak ruchy
ktorym brak podstawowego warun-

SZARY 5
W) okresie, gdy w gazetach co

az częściej się mówi o „szarym

człowieku”, gdy nawet r.4d, prze-

zornie myśląc o najbliższych wybo-

rach do parlamentu, stara się wmó-

wić w obywateli, że regime obecny

wziął kurs na „szarego cziswieka',

chcą zwrócić wwagę na klarujący

się właśnie w sferach „młudzieżo-

wych” nowy typ studenta, na „52а-

rego studenta”.
„Szary student' posiada trzy ce-

chy — które choć z różnych płasz-

czyzn. wzięte — stanowi pewną ca-

łość — jest niezamożny, średniozdol

ny i bardzo pracowity.

„Szary student* napewno nie

wsitąpi do korporacji — nie stać go|

naj talk drogą przyjemność, natomiast

zapisze się do koła naukowego — 0

ile obieca mu ono dać jakąś mater-

 

TUDENT.
go powodu zarzutu — to zycie zro-
biło go takim — już na ławie szkol-'
nej siedząc w domu słyszał tylko o
kryzysie, o niedostatku, o nędzy
nieraz,...

Szary student co roku liczniej
ma wykłady, ćwiczenia i seminarja.
Nie mając podręczników 1 skryptów,
uczy się w. bibljotece i w lokalu se-
minarygnym. Uczy się i nic więcej.
Przed wyjazdem do uniwersytetu
dano mu przecież kilkadziesiąt zło-
tych na drogę i powiedziano, że je-
żeli nie będzie się uczył w MWilnie, to
będzie na wsii paść wieprze. Tertium
nan datur!

„Szary student“ nie ma žadnycl
aspicacyj. O przysztošci nic myšli zu
pełnie. Nie czuje potrzeby zabawie-
nia się. Gazet i książek (poza por-
ręcznikami) nie czytuje zupełnie. 

jalną wartość, zostanie członkiem |

Bratniaka, jeżeli przewiduje, że bez

ulgowych obiadów nie zwiąże w

swym budżecie końca z końcem... ku, jakiego się wymaga od ruchu na-
rodowego — rodzinności, oparcia się
o charakter narodowy, uwzględnie-
nia sytuacji, w jakiej się naród znaj-

. e!

į Po odrzuceniu tychorganizacyj |
pseudo narodowych pozostają w Eu- |

żeń i myśiu, jest jednością cywiliza- | Norwegji w 1931 r. powstaje Nar-| dowe, wzajem od siebie aniodżad-|

cyjną. Czyli że jedna i tylko jedna

może być ideologja i program wyty-

czające temu narodowi drogę, po

której ma iść, aby się ustrzec od za-

glady czy rozstroju, ale także by nie

popaść w pychę i chciwosć vdbiera-

nia innym: narodom.
Tymczasem co widzimy. W, każ-

dym. narodzie po kilka, a już prawie

że kilkanaście we t'rancji, najrozma-

itszych organizucyj narodowych róż-

niącyca się bynajmniej nie metoda-

„mi walki o odrodzenie lub wzmoc-

mienie narodu, ale zarzucających je-

dne drugim, że dobra narodu nie

tozumieją, że ideologja ich dopro-

wadzi naród do upadku. Jakże to —
czy wszystkie mają, czy żadna z nich

niema racji? Otóż rację mcże mieć

tylko jedna z tych onganizacyj w każ

dym narodzie, Naród może mieć tyl-

ko jedną prawdziwą, z naturalnych

dązeń narodu wyrastającą organiza-

cją narodową, która w oparciu O i-

deologję aia niego najlepszą prowa-

dzi ku najpeimejszemu rozwojowi.

Frzeważna część narodów europej-

skich takiej organizacji nie posia-

dia, chociaż ma po kilka pseudona-

rodowych organizacyj na: kraj.

Po czem poznać, że jakaś orga-

nizacja jest narodowa, a inna pseudo

narodowa/ Organizacja narodowa

ma jako swój cei jedyny i najwyższy

«dobro narodu i ten cel urzeczywisi-

nia metodami i środkami zgodnymi

z charakiereńh narodowy. Urgani-

zacje pseuaonaroaowe albo Mają na

celu zamiast lub obok dobra naro-

«du — dobro inne,. iub też do dobra

narodu аага srodkami, z cłarakte-

rem obywateli niezgodnynii.

rostaram się wskazać i wytknąć

organizacje pseudonarodowe. JĄ Or-

ganaszacje mueniące SIĘ być narodo-

wem, inspirowane, a nawet linanso-

wane przez żyaow i masonerję. Cho

dzi tu z jeanej strony o zdeźorjenio-

wanie spoieczenstwa w  niiostwie

„Macjomauizmow, a Z drugiej strony

o sciągnicie żywioiów marodowych,

a więc z natury rzeczy antyżydow-

skich i antymasońskich do organiza-

cyj gioszących wprawdzie hasta na-

rodowe, aie ktorym nie woino zdo-

być się na dziaialność skierowaną

przecuwko masonerji i żydowstwu.

'lalkiemi organizacjami są we

Francji „Francistes” Marcela Bou-

„card, oraz organizacje Gustawa ter

vė i masona tienessy'ego. W. Belgji
liberalny Legion Narodowy Hoo-
rnaerta. W Hoiandji Narodowi Socja
iuści Musserta, a w Angiji taszyści
Mosley a są popierani przez żydów.

M Czechosiowacji Narodowi Docja-

liści Łuwarda benesa przedstawiają

ten sam rodzaj organizacji pseudo-

narodowej.

Są jeszcze inne organizacje pse-

udonarodowe nawet szczerze i czyn

mie antysemickie i antyzydowskie,

ciążące do potęgi narodu... ale za-

kiadane i kierowane dla celów im-

perjalizmu  hutlerowskich Niemiec.

„Pomimo, że olicialna polityka pol-

ska daia się uśpić pokojowym ha-

stom Hitlera, to „ednak fakty, a ra-
czej wynurzenia pewnych kół poli-
tycznych niemieckich wskazują na

coś wręcz przeciwnego. Cnodzi im o

odbudowanie planów  pangermań-

skich, zagarnięcie pod panowanie

Niemiec wschodniej i południowo-

wschodn. Europy, o podbicie państw

ieżących na linji Berlin — Bizancjum

— Bagdad. Oto co mówią o tem sa-

mi Niemcy: Alfred von Wacehem w

książce „[rzecia Rzesza” z 1930 r.

(cytuje za Stojanowskim — „Rasizm

przeciw Słowiańszczyźnie j: „Wy-

chodzi z założenia, że na podstawie

narodowej nie udało się zbudować

 

Nowy ustrój może dać Polsce tyl

 

dyczne Towarzystwo. W Szwecji mi
Szwedzki Narodowo Socjalistyczny |
Związek Wolnaściowy. W. Danji Na-
rodowo - Socjalistyczna Partja głosi
konieczność utworzenia nordyczne-
go państwa związkowego z terytor-
jów o przewadze ludności nordycz-
nej. Nawet w Anieryce są „srebrne
koszule”, solidaryzujące się z rasi-
zmem hitlerowskim. W Poisce mie-
liśmy też takich domorosłych rasi-
stów w Narodowo - Socjalistycznej
Partji Robotniczej z fiihrerem Grałłą
na czele, zarówno nazewnątrz jak i
w. programie upodobnionych do hi-
treryzmu, (którzy tylko dlatego nie

 

Praca a praca.
Oskar Wilde powiada w jednym

ze swych djalogów w szuce: „Zyje-
my w, wieku przepracowania a nie-

doksztaicema, a zatem w wieku,
kiedy ludzie są tak pracowici, że

absolutnie idjocieją“.
Uskar Walde zdumiewa nas swe-

mi niezwykiemi, czaseru wprost
aosurdalnemi powieazeniamiu, które
pragną wywrócić świat dc $óry no-
gamui, które to, co nam się wydawa-
40 biaiem, robią czarnem, 2 to, co

cią nas było czaraem czynią biaiem,
Lskar Wilde nietylko nas zdumie-
wa, on nam każe wierzyć w to, co
„mówi, sugestjonuje nas swemi bły-
skotiuwemi argumentami, W tym jed
nak wypadku, w tem wyżej przyto-
czonem zdaniu, Oskar Wide chyba
zanadto się zapędzi w swein dąże-
niu do oryginainości. Czyż możliwe,
ażeby praca ludzi ogiupiała, praca,
o «ore; powiada bibija „że czio-
wiek. do niej stworzony jak ptak do
„latania , praca, króra jest jednym Z
najgtowniejszych czynników rozwoju
wieukich cywilizacji. lak, stanowczo
"Oskar Dilde przesadza. A. jednak...

Ale роггисту Wilde'a, porzućmy
jego argumenty „ dowodzc:a,
rzućmy dziedzinę tilozotji a przenieś
my się do kwestji majbardziej może
dziś palącej, do kwestji spotecznej,

Cziowiek, który się przygiąda,
jak dziś ludzie pracują, chcąc nie
chcąc, musi stwierdzić, że praca dzi
Siaj a praca wczoraj, to, jeśli nie
drwie zasadnicze różnice, io, w każ-
dym razie dwie olbrzymię różnice,
Pojęcie pracy wykonato takie salto
mortale w umystach ludzkich, że
wprost nie wiemy, gdzie żo należy
szukać. Czy znajduje się ono hen, w
sierach wyśnionych, podniebnych,
(czy też pełza sobie najspokojniej po
ziemi. 1 niestety, smutno wyznać,
iszukamry go co raz częściej na tej
drugiej płaszczyźnie. Tak. Zmieniło
się, Wlczoraj człowiek pracowity to
człowiek solidny, szlachetny, prawy
i mądry, dzisiaj, to nie jest dla nas

L iytia «kuła Prawników».
1) D. 3.XII Wycieczka do wię-

zienia, Zapisy w Kole Prawników.
Jlość uczestników ograniczona do
200 osób.

2) D. 26XI. poniedziałek, wy-
cieczka do „Teatru na Ponulance“
na sztukę Shawa „Nigdy nie można
przewidzieć”. Zapisy w Kole w go-
dzinach 16 — 18.

3) Sekcja wydawnicza Koła Praw
ników, W bieżącym tygodniu wyj-
dzie skrypt „Teorja Prawa'* według
wykł. prof. Sukiennickiego.  Poza-
tem w najbliższym czasie zostanie
wydany skrypt z „Prawa Karnego" w/g wykładów prof. Br. Wróblew-
skiego. *

po”|

nej organizacji (masonerja) czy ten-
dencji (pannordyzm) międzynarodo-|
wiej niezależne. Są to: Stronnictwo,
Narodowe w Polsce, Faszyzm we
Włoszech, Action Francaise we
Francji i Hitleryzm w Niemczech.
Są jeszcze inne organizacje, jak że-,
iazna Gwardja i Cuziści w Rumunji,
Liga Linaco w Belgii, zwolennicy
Gajdy, czy Striberny w Czechach,
Nazjonalna Zadrouga, Koubrat i Rod|
na Saschtita w Bułgarji, Croix de.
Feu we Francji, których dla braku
danych zaklasyfikować nie można.

Z
i

żacnem, kryierjwn. dziś najpraco-

wiiszy moze Wyc najgiupszym, moze

iWyc Kiamcą, OsZzustein 1 ueiraudan-

item. 4 gay tak DgGAZIE, to uawet Tras

10 baruzo nie гаа ŁMIEDIAIO GiĘ.

' Aie co/

i Lziowiek pracijący Vwurzy, Gay

aZie10 „esi niewarte, jak M4Lrze MO-

|'wi przysiowie, praca poszia na Mar-

ne, gay aziefo jest piękne, aobre Luo

pozyieczne, praca iwoicy uzyskuje

pocawaiy 1 uwielbienia. Dzieio uza-

ueżnia ou siepie wartość psacy. I tu

nasiąpia pierwsza Zmiana. Niedys,

moze jeszcze lat «iikadziesiąt temu,

умогса, кипкогулекоу Dyi, WwieŚnia-

iKiem, rzemiesinikiem, kupctmn, urzęa

nikiem, artystą czy uczonym, zanim
jakąs rzecz siworzyi, oomyślat ją,
pieięgnowai ją w sobie, rzec można,

jakoy ją koniemplowai. tra$nąt się
pocnwauić swem dazieiem, cnciai, Dy
go za nie pocnwaiono. lą pracą two
rzono w roznych dziedzinach, rzeczy
wielkie. Na uej pracy wysosiy potę-
zne cywilizacje, między in.iemi i na-
sza cywilizacja. europejska,

| Kiedyś dzieio byo ceiem pracy,|
dzisiaj nie jest ono num w zaanym

wypaawu. Dziś ceiem pracy jest pie-
niąaz. Jezeli i dziś mie gesiż$my po-

| zpawienu dziei wartosciowych, to
zawazięczamy to tytko tysi szczęśli-

wym oxolicznościom, w których pie-
niądz byf uzaiezniony od wantości

<iziefa. Niestety, nawet tycn wyjąt-

ikowych okoliczności jest coraz
mniej: Pieniądz nie idzie w. parze z
wartością dzieia, A w takim razie

poco się wysiląć, poco marnować

czas na stworzenie rzeczy dobrej i
solidnej, kiedy się w tym samym cza

sie stworzy cztery iuszerki, a otrzy-
ma się zato potrójną zapiatę? Czyż
można się dziwić rzemieślnikowi, że
daje nam tandetę,urzędnikowi żeod
rapia swoją pracę „aby żyć, artyś-
cie, że goni za tanią setuśację, wresz-
cie uczonemu, że pracuje tylko dla
otrzymania stopnia naukowego?
Czyż można się dziwić tym wszyst-
kim, którzy pracują w pantjach i par
tyjkach, zapisują się do różnych or-
ganizacyj poto tylko, by dostać po-
sadę, względnie zrobić karjerę? Nie,
dziwić się im nie należy. Bezsprzecz|
nie są to ludzie niczem nad przecięt- |
nosć nie wystający, ale czyż można
żądać, by większość była  nieprze-
ciętna?

Obniżenie wartości dzieia, tem
samem. obniżenie wartośc: pracy po-
ciągnęło za sobą zło, może jeszcze
bardziej w skutkach tragiczne. Czło-
wiek, który nic godnego uwagi nie
stworzył, którego praca idzie stale
ma marne, nie może mieć poczucia
własnej wartości, czy godności, A
jednak go niema w stosunku do sie-
bie, tak niema go do innych podob-
nych sobie. Stąd rodzi się nieufność
szczere lekceważenie i pogarda in-

 

 
 

lu to nie skutkuje, przed kiamstwem

: dzieł pracy nie odgrywa żadnej roli,

Szary student jest wyrachowany,

nim zrobi krok naprzód, oblicza, czy

to nie pociągnie za sobą wydatków...

Nie możemiy zresztą robić mu z te-

 

Szary student pilnie uczęszcza
jest reprezentowany na uniwersyte-
cie.

Za dwa, trzy lata uniwersytet bę
dzie należał do szarego studenta.

Za kilka lat szary student wyj-
dzie z dyplomem w życie  N.G.  

Z wydżiału prawa
na U. 5. B.

Z początkiem bieżącego roku a-

kademickiego przeszedł na emeiy-

turę prof. dr. Eugenjusz Waśkowski,

który na U.S.B. wykładał prawo cy
wilne i procedurę cywilną.

Ustąpienie świetnego cywilisty,

bezwzględnie najpoważnie,szego u-

czonego z pośród naszych profeso-

rów Wydziału Prawnego, wywołało

'w kołach akademickich powszech-

ny smutek.
Prot. Waśkowski mimo sędziwe-

go wieku znajduje sią ciągie jeszcze

w pełni sił twórczych — niedawno
wzbogacił naukę polską wydaniem

dwóch dzieł — „System procesu cy-
wilnego“ i „Podręcznik procesu cy-
wilnego”'.

To też naprawdę szczerze ucie-

szyliśmy się wszyscy, gdy doszła do
nas wiadomość, że mimo przejścia
na emeryturę, prof. Waśkowski jed-
nakże jeden z przedmiotów — pro-
ces cywilny — wykładać będzie w
dalszym ciągu.

Wlakującą katedrę z prawa cy-
wiinego obejmie zastępczo mec.
Jundzidi.

 

Szukam czlowieka...
Szukam człowieka! Dziwne. Prawda? napewno znajdziesz nie jednego człowieka, bych! — Nie pożądaj żadnej rzeczy twego

| Przecież miljony ludzi są na ziemi. W na- a masę ludzi”, zwierzchnika, ale żonę podwładnego uwa-

szej Polsce jest ich podobno 35 miljonów — — — — — — — — * — — — — žaj za wlasną'

a tu ktoś szuka człowieka!.........

A jednak tak — szukam, bo czuję i

wiem, że go spotkać trudno. Widzę wpraw-

dzie wokoło pełno postaci, ale niestety pod

ubraniem niema przeważnie nic; można zna

leźć pychę, fałsz, czasem dobroduszność, a

najczęściej nudną jednostajnąprzeciętność.'

„Pesymisto* — powiedzą mi bliźni —l

„czy już naprawdę wydaje Ci się,

nic ciekawego i godnego w tych, których |

|nie chcesz uznać ta ludzi? Posłuchaj, co! Na imię mi — Przeciętność. Upanowałem

mówią o sobię i o innych, o tem, corobią |

i dlaczego pracują, co tworzą, a co niszcą—

nych, Powstała jednak nowa ambi-

cja: posiadania preniędza. i @а Za-
spokojenia tej ambicji cztowiek Się
me Cora przea piaszczemeni się, po-

.caiepstwem i miewoinictwoem, A jez

i oszustwem. A żay temi meiodami
zaspokoi swoje amoicje, oapowied-

nio postara wię, by 1 on miai niewol-

nikow, ktorzypy się przea nim piasz

«czyli i ižali
[o jest pierwsza zmiana w poję-

ciu pracy: wczorzj i dziś. 4muana,.

ktora poiega na obniżeniu jej war-

‹о5с1, a tem samem na obnize....

wartości cziowieka.

Druga zmiana to wprowadzenie,

w życie nowej zasady, wediug iktorej

postępując iudzie mogliby osiągnąć

maxunum szczęsiiwości. Kiedyś mó-

wiło się: praca uszlachetnia. Dziś to

się zmodytikowato: być może praca

uszlachetnia, ale lenistwo napewno|

uszczęśliwia. Stąd nowy cel pracy—,

ienistwo. Dla kogo medoścignione-

mi aspiracjami jest pien.ądz, boga”

two, majątek, a stąa panowanie nad

innymi, ala tego jedyną ainbicją jest

stworzenie sobie takich warunków

życia, aby jak najwięcej byto miej-

sca na prózniactwo. Liatego często

uczen konczy szkoły, stuaemt robi
dyplom, diatego urzędnik gorliwie |

zabiega o poawyżkę, a uczony stara

się otrzymać stopień naukowy. A
wszyscy są przemęczeni, przeklinają
to piekio pracy i oczekują cudu,
choćby nim był wygrany los na lo-
terji,

fak więc te dwie zmiany w po-
jęciu pracy odbiły swę piętno na na-
czej epoce. | zdaje się miał stuszność

Oskar Wilde: „ludzie są tak praco-
wici, że absolutnie idjocieją“.

"Jrudno jes: wyliczyć wszystkie
przyczyny, dzięki którym te dwie

zmiany w wartości pracy naszej na-
stąpity, Zdaje się, że złożyiy się na
nie i rozwój techniki, która z czło-
wieka zrobiła bezmyślnego niewol-
nika maszyny i olbrzymie wpływy
pośredników, dla iktórych wartość

 

i wreszcie to uwielbienie dia złote-
go bożka, które cechuje ostatnio
wszystkie narody na czele z Ame-
ryiką. :
W społeczeństwie polskiem bez-

względnie największą rolę odegrały
tu żywioły obce, nieuznające naszej
tradycji, dla których od wieków pie-
niądz był najwyższym ceiem i do-
brem. oba

Przewrócenie dawnej wartości
pracy zależy od siły naszych naro-
dowych tradycyj, od uświadomienia
społeczeństwa, że wielkośc człowie
ka nie mierzy się jego dochodami i
majątkiem, ilością dzieł, jakie stwo-
rzył, lecz wartością i jakością tych
dzieł. R

Enka  
 

{

że niema|

Posłuchałem rady. Obszedłem wielkie

miasto, zajrzaiem niemal wszędzie, gdzie |

mogiem, usłyszaiem szereg „cennych

zdań”. Lowiedziaiem się, co jest w życiu !

najważniejsze i rozmawiałem z „Duchem

czasu”. Zapytałem go, jak sobie wyobraża

cziowieka i jak wychowuje swych uczniów?

Udpowiedział mi: *

— Nie wiesz pewnie o tem, že chociaž

miodo wyglądam, ale jestem bardzo stary.

życie, podporządkcwaiem je sobie Nauczy-

łem ludzi jak mają żyć, przekonałem ich,

że najcenniejszą rzeczą w życiu jest spo-

kój i dobrobyt. Nauczyłem dbać o potrzeby

żołądka i niewidzieć duszy — tej niebez-

piecznej substancji, która w poścni za co-

raz lepszą treścią życia, chce ciągle two-

rzyć coś nowego. Ułożyłem nowe dziesieć

przykazań, które Ci radzę zapamiętać. Uto

one: ° shea

1. Nie bądź nigdy ani zimnym: ani go-

rącym — bądź raczej letnim. Wiedy bę-

dziesz równie dobrze znosił upał i mróz.

2. Nie szukaj prawd nowych, nie walcz

z tem, co uważasz za zie, bo utracisz spo-

kój i pozycję społeczną. х

3. Nie zajmuj się polityka.

4. Nie pragnij byč artystą — to trudne

i wymaga pracy — iepiej zostań fordanse-

rem.
5. Nie czytaj rzeczy pięknych — wy-

starczy ci powieść kryminalna.

6. Nie pracuj za wiele — to szkodzi;

zresztą pracuje się po to, aby zarobić; t.

zw. twórczość jest mitem średniowiecza,

7. Nie szanuj Boga! I tak się tobą nie

interesuje.

8. Drwij z rodziny! To ci da pewność,

że jesteś jednak indywidualistą.

9. Nie kradnij i nie rabuj! Nie dlatego,

zeby to było nieuczciwe, ale pamiętaj, że

mogą cię złapać. Oszukuj! — To latwiej-

„Oto tysiące ludzi którzy wyznają mój

nowy Dekalog” — ciągnął dalej Duch Cza-

su — „Widzisz! Im jest dobrze! Nie wysi-

iają się, idą po drodze najmniejszego opo-

ru. Nie oni wynaleźli elektryczność i radjo

— ale z tych wynalazków korzystają. Nie

stworzyli mic, ale korzystają. Mnożą się i
żyją! Jedyną walką, jaką prowadzą, jest

walka przeciw tym, którzy chcą się z pod
mojej wiadzy wyrwać. Ale znaiaziem šrod-

ki przeciw takim niewiernym elementom!
Kto próbuje złamać me przyka”ania — po-
kutuje ciężko!

Umiem karać nieposłusznych.  Gorą-

cych posyłam na biegun, zimrych pod

zwrotniki. Artystów umiem szkalować, a

poetów morzyć głodem. Nim jeszcze wez-

mą się do pracy prawdziwie twórczej, już
rzucam im kłody pod nogi. Posłuszny mi

tłum opluje ich i wyśmieje, zgaębi i zmusi

do wyrzeczenia się marzeń o Wielkości.

Tym, którzy zechcą nowego porządku,

którzy wypowiedzą walkę mym prawom,

stworzonym przeze mnie ustrojom, ofiaruję

nędzę i giód, a gdy to nie pomoże mam in-

ne środki do obozu koncentracyjnego włącz

rie. Obawiam się tylko jednego! Oto — nie

djakla — on jest moim sprzymierzeńcem,
ale Boga! Jego Cierpliwość jest wielka, ale
może się skończyć. Wystarczy, aby natchnął
wytrwałością tych wszystkich, których
gnębią, a rewolucja Dobra gotowa znisz-
czyć mój świat i mnie".

Znalazłem jednak ludzi! Ou żyją! Nie

słychać o mich, bo prasa przeciętności o

nici nie pisze. Niz widać ich, bo teraźniej-

szość stara się ukryć iakt ich istnienia. Ale
są. Nie pragną dobrobytu i „świętego spo-

koju! — Chcą walki o Wielkość: Organi-
zują się i tworzą! Nie czekają na wodza,
któryby ich poprowadził: — czekają tylko sze i bezpieczniejsze,

10. Kianiaj się silnym — dępcz sla-

chwili, która jest bliska.

AK.

 

Koledze Zdzisiawowi Wardejno-

wi z powodu bolesnego tiosu rodzin-

nego wyrazy ślębokiego współczu-

cia składa
Redakcja Ruchu Miodych.

Z Całego Świata.
M wyborach do rady miejskiej

New Jorku na liście komanistycznej

na 3 kandydatów było 3 żydów.

Wsród kandydatów  socjalistycz-

nych „wyróżniły się' następujące
nazwiska: H, Leidiler, Salomon Per-
rin, Abraham Lass, Mozis Vasiter,
lzydor Gendal, Józef Wysotzky, Sa-
muel Abramowitz, Dawid Kassohn,
Albraham Katzenberg wszyscy
Żydzi.

Rabin Orszowy (na Węgrzech)
Kalman Lówenkopt złożył wizytę
nowonaznaczonemu biskupowi tego
miasta. Podczas przemówienia użył
tych słów: „Przy:hodzę od Izraeala,
tak jak matka do dziecka które sta
ło się cławne : wielkie. Rzym i Je-
rozolima  przeżyty wiele dni gor-
szych, niż dzisiaj, i zawsze wycho-
dzity zwycięskie, | teraz my zwycię-
żymy w. Moskwie, Hiszpanji i Mek-
syku i wogóle wszędzie, gdzie się
poniewiera świazdę Dawida i odrzu
са!

 
Bezczelność żydowska dochodzi

Czyżby żydzi byli naprawdę tak nie
przytomni, żeby na serjo stawiać w
jednym szeregu Chrześcijaństwo i
tałmudyzm?

A TO
chce się dowiedzieć, jaki jest
program „Młodzieży wszech-

„polskiej?
jakie są jej zaaania na tere-
nie akoaemichim i ogólnym?
jak pracować Społecznie Z

pozyikiem dla narodu
— niecn przyjdzie d0 naszego
iokalu ui. Mośiowa 1, Co-
dziennie między 18—20 dy-
žurny Koiega udzieli miu

wszelnicn informacyj.

Pranie brudów.
Roztam w „Legjonie Młodych”

doprowadził do zupełnej niemal li-
kwidacji szeregu środowisk tej orga-

nizacji. Przy okazji „prawowierni
legjonišci' usitują przekonywać roz-
łamowców za pomocą kija i kastetu,
natomiast t. zw. „ractykalna opozy-
cja” pisze listy do gazet i wydaje
„ulotki, w których zarzuca komen-
dzie głównej L. M. „terror, . prowo-
kację 1 szpiegostwo”.

Wesoła zabawa! Dziwne tylko,

в6 a
,jak

że, rozłamowcy tak trąbią 0
„szpiegostwie* i o ,, i
by Polska nie wiedziała o tych rze-
czach jeszcze w roku 1931.

UANL

Analiabetyzo=—10 hańba Kl-go wieku.
Stań do szeregów pionierów

oświaty!

  

 

ko nowoczesna myśl narodowa. 



 

„KRONIKA.
JAKA DZIS BĘDZIE POGODA?

Myglisto i chmurno, miejscami
drobny opad, zwłaszcza w godzinach
rannych. Nocą przymrozki, dniem
temperatura okoio 5 C. W górach
iekiki mróz. Umiarkowane wiatry z
zachodu i północo-zachodu,

UYŁURY APILK;
Dzie w nocy dyżurują  nasiępujące

upteki;
Augustowskiego «l. Mickiewicza

Nr. 10 (teiet, 9-v%), Jurkowsziej : Кошес-
kiego — us. Wailenska Ni, o, atUL"WICZA —*

Nr. 2 (telet. 1001,, wzumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 Itelet. 3-29) 1 Mostkowskie-
40 — ul. Kaiwaryjska Nr. i, Wysockie-
go — ш. Wielke S (tel. 11-99), Orhx wsEyst-
šie + priedmniešciacn, prócz Sp<bistek,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Prace restauracyjne w bazy-

lice, wskutek braku na ten cel odpo-
wiednich iunduszow, posuwają się
bardzo wolno. Obecnie wykonuje
się je przy ścianie trontowey,

Należy tu zaznaczyć, że widocz-
me z irontu rusztowania nie pod-
trzymują portyku — jak wszyscy
błędnie przypuszczają, bo. portyk.
jest całkowicie wykończony, a służą
dla ochrony ściany frontowej, przy
iktórej trwają jeszcze roboty,

& MIASTA.
— Snieg, Wprawdzie wczorajszy

śnieg nie jest pierwszym w ciągu
bieżącej jesieni, ale jest pierwszy,
ktory trwalej zachował się na pery-
terjach miasta. W śródmieściu maży
po nim pozostał ślad, gdy tymczasem
przedmieścia znajdują się całkowi-
cie pod jego kobiercem i Lyiko bar-
dziej uczęszczane ulice świecą czar-
nemi sziakami błota.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wbijanie pali na brzegu Wilji

koło elektrowni miejskiej. Unegdaj,
wobec zbliżającego się zakończenia
prac przy regulacji brzegu Wilji
przy ul. Zygmuntowskiej, przystą-

my.łowo-Handiowej w Walnie. Ze-
branie będzie ważne przy wszelkiej
ilości ubecnych.

! RÓŻNE.
— Komu przysiuguje ulgowy

odbiornik radjowy. Dia częste Za-
pytania ze sfer rolniczych komu

przysługuje ulgowy abonament radjo-

wy wyjaśniamy, ze z uigowego abo

naamentu mogą korzystać Ci miesz-
nańcy gmiay wWiejsniej, którzy są
właścicielami, posiadaczami — luv
azierzawcami użytków rolnych, nie
opłacają państwowego podatku grun
towego z zastosowania progresji an.
„ez państwowego podatau pizemy

słowege i Których wyłącznem lub
słównem źródiem Utizymania jest

yospodarstwo rolue.
kligowy abonament radjofonicz-

Jy przysiuguje pozatem  pracowni-

«om folwarczaym mie należącym do
saiegorji pracowników Umysiowych

«raz Siuzbie domowej zatiudnionej

u tolaikow.
Га ZE

Posiedzenie Powiatowej Komisji,
przysposobienia roiniczego.

W sobotę dnia 24 bm. w lokalu

Sejmiku Wiiensko-irockiego przez

caiy dzień obradaowaia pod przewod-

nictwem dyrektora Szkoły  iKolni-

czej w Bukiszkach, Jemieja, Fowiar

towa Komisja Frzysposobicnia Mol-

niczego na powiat. MWileńsko-1 roc-

ki. Wi posiedzeniu wzięło udział 10

członków komisji, reprezentujących

instytucje 1 organizacje rolnicze.

lematem narad. były sprawy,

związane z zakończeńiemakcji przy-

sposobienia rolniczego w roku bież,

Ustalono nagrody dla  poszczegól-

nych zespołów konkursowych, na-

środy za prace konkursowe i nagro-

ay indywidualue dia uczestników piono do podobnych prac z drugiej
strony rzeki, koło elektrowni miej-
skiej. Brzeg w tem miejscu ma już
nasyp, a rzeka jest pogłębiona. Ja-
iko dalszy etap prac regulacyjnych
przy tym brzegu jest zabijanie pali,
со onegdaj rozpoczęto. Narazie
wbito blisko 50 pali, a na resztę
przygotowano maierjał. Czy, wobec
zbliżającej się zimy, i ten brzeg uda
się uregulować — jest obecnie wię-
cej, niż wątpliwe.
— Koboty ziemne na ul. Rybaki,

na ul. Rybaki przy zbiegu
z ul. Kalwaryjską rozpoczęto roboty
ziemne, które trwać będą parę ty-
godni, Na robotach tych znalazło za- warzyszenia Młodzieży w powiecie : е

trudnienie kilkunastu bezrobotnych., wileńsko-trockim, była zśrupowana | z ea Ao ы ияреосило;;?:_'

SPRAWY WOJSKOWE w 95 zespołach, składających Się Z daine, Jednym z nich kierowai p.
—Rejestracja rocznika 1914. W.

referacie wojskowym zarządu miej-

zespotów konikursowych. Najiepsze

wyniki stwierdzono u  Kaiolickich

Stowarzyszeń  Miodzieży, którym

przyznano pierwsze nagrody. | tak:

na wystawy roinicze w pow. wileń-

sko-trockim przybyło 60 zespołów

konkursowych z 305 uczestnikami.

Z tej liczby 5 zespołów uzyskało

pierwsze nagrody zespołow:, % dru-

gie nagrody zespoiowe. Nadto na-

„grodzono 14 przodowników, $0 ucz-

[ni przysposobienia rolniczego  Užy-

skato 1 stopień sprawności rolniczeji

13 Ll-gi stopień.
| Praca przysposobienia ro.niczego,

prowadzona przez Katolickie Sto-  
‚ 672 członków.
' Jak wskaziją powyższe dane,'

+ całość gry ©

skiego winni się zarejestrowaćmęż-| Kat. Stow. Młodzieży w pracy przy-
czyźniurodzeni w r. 1914, Wszyscy sposobienia rolniczego w pow. wi-

poborowi, którzy w terminie do leńsko - trockim odniosły poważny

dnia 1 grudnia nie zarejestrują się, sukces, ;
ulegną surowej karze w drodze ad-

ministracyjnej. |
. Lui ———

——

SPRAWY. ADMINISTRACYJNE.| Teatr I, muzyka |
Р zt i Tea ohulanka, Dziś o

S Zahandelw,niedzielę.2 jodz. 8 wiecz. w dalszym ciągu współczes-

raj organa policyjne spoczą: iły 7 ra komedja G. B. Schaw'a pt. „Nigdy nie
protokułów za uprawianie handlu, można przewidzieć”. Ceny propagandowe.

w niedzi Jutro o godz. 8 wiecz. „Nigdy nie

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,| »ożna, przevidzieči ny

: włożywszy dużo energii i pracy w

   

2 BSS "Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś po

— Delegacja Izby rzemieślniczej. 1«z 20-ty po cenach propagandowych ope-

retka Kalmana „Cyrkowka”, z J. Kulczycką

w roli tytułowej, oraz K. Dembowskim w

xuli Mister X. Ceny propagandowe od 25

groszy.
— Jutrzejsza premjera w „Lutni“, Ju-

iro premjera egzotycznej operetki „Gri-

Gri”, Piękna, melodyjna muzyka, oraz

prawdziwe zabawne libretto, dają szero-

kie pole do wykazania barwnych i komicz-

nych scen. W tytułowej roli egzotycznej

Wczoraj wieczorem wyjechała za-
granicę delegacja wileńskiej Izby
rzemieślniczej w osobach dyrektora
Młynarczyka i
eksportowego
Delegaci zwiedzą Anglię, Holandję i
Belgię, gdzie odbędą konterencje z

przedstawicielami tamtejszych im-

porterów w kwesijach importu arty-

kułów 1zemiosia wileńskiego. Dele-

gaci zabrali z sobą próbki różnych
wyrobów, które mają szanse na.eks-

port zagraniczny; są to przeważnie

wyroby drzewne oraz ze skóry,

m. in, rękawiczki wileńskic, które na
rynkach zagranicznych mają już
ustaloną i bardzo wysoką markę.
— № posiedzeniu Izby rzemie-/ i i

šlniczej przed kilku dniami„žeme Polskie A Raujo Wilno

no m. 'n. sprawę formalności, zwią-
zanych z legalizacją warsztatów
rzemieślniczych. Dotychczas dla za-
legalizowania warsztatu wymagane

było zaświadczenie lzby, które wy-
dawane było tylko rzemieślnikom,
którzy ukończyli 30 lat życia. Obec-

nie zdecydowano granicę wieku

przesunąć w dół tak, by zaświadcze-

nia talkie mogli już otrzymywać rze-

mieślnicy, którzy ukończyi: 25 rok

życia.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Z życia Sokoła. Obchód po-

wstania listopadowego odbędzie się
w; gnieździe Sokoła w niedzielę, dnia

2 grudnia o godz. 19-ej. Na program
złoży się: odczyt p. prof, Mienic-

kiego, występy chėru „Echo“ pod

batutą p. dyr. Kalinowskiego, dekla-
macje i popisy gimnastyczne. Wstęp
bezpłatny, goście mile widziani.

— Zarząd Związku detalicznych
iekupców i przemysłowców

kierownika biura
Izby Nochemsona.

księżniczki Gri-Gri wystąpi 'młoda  śpie-

waczka, artystka sceny poznańskiej i

bydgoskiej, Zofija  Lubiczówna. Królem

murzyńskim będzie „M. Tatrzanski. Liczne

tańce urozmaicają tę, efektowną operetkę z

«tórych najnowszy £aniec „Carjoca” wy-

konają M, Martówna i J. Ciesielski. Ca-

łość przygotowuje xrejżyser‚М. Domosław-

ski. Opracowanie muzyczne kapelmistrza

M, Kochanowskiego.
- Į

Poniedziałek, dnia 26 listopada.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka,Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 7.40: Progr. dzienny. 7,50: Pogad|

| Stow. Młodz. Polsk. 1.57: Czas. 12,00

| Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. f2.1U: Mużyka

taneczna. 13,00: Dzie. poł. 1345: Literatu-

ra skrzypcowa (płyty). 15.30: Wiad. o eks-

„orcie. 15.35: Codz. odc. (pow. 15.45: Mu-

zyka lekka. 16.45: Lekdja niemieckiego.
17,00: Recital organowy. . 17.25: „Zielony
Śląsk” felj. wygł. W. Mąckiewicz. 17,35:

Koncert dła młodzieży (płyty). Objaśnienia

 

Z. Ławęskiej. 18.00: Konc. ;rekl. 18.05: Z li-h

, tewskich spraw aktualnycią. 18.15: Recital

f-rtepianowy. 18.45: Program dla dzieci.
«9.00: Słuchowisko: „Pod Jmostein“ z fran-
caskiego w opr. zadj. B.Pizkarskiego. |
13.30: „Obłęd pośpiechu” tei. wygł. J |
Sirzelecka. 19.50: Wiad. spłort. 19,56: Wil.)

wiad. sport. 20.002 Koncert popuiainy. 20.45,

Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol-|

sce”, 21.60: Pogad. muzyczna. o koncercie

kameralnym  Komcert kameńalny.  21.45:

‚ № ogniu rewolucji”, odczyt węygł., W. Po-|

bóg-Malinowski. 22.00: Skrzynija pocztowa,

Nr. 336. 22.15: Lekcja tańca. 22.35: Koncert

życzeń (płyty). 23.00: Wiad. meżpor. 23.05:

Muzyka taneczna. i

Wtorek, dnia 27 listopada 1934 r. |

jan Gy Wilna. iwojewództwawilk я 6.45:Pieśń. Muzyka, Gimnastyka,  Mu-|

skiego daje do wiadomości pp. zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań

członków, iż we czwartek, 29 listo- comu. 7.50: Konc. rexl, 7,55: Giełda roln.

pada! 1934 r., o godz. 20-ej w pierw-

szym terminie, zas o godz. 21-szej w

drugim terminie ie się w lo-

kaiu własnym przy ul. Bazyljań-

skiej 2 m. 18 nazwyczajūe walne

zgrómadzenie członków pod prze-

wodnictwem komisarza wyborczego

izby Przemysiowo - Handlowej w

Wilnie z porządkiem obrad, obejmu-

jącym wybėr 2-ch radcėw Izby Prze-

11.57: Czas. 12.00: Hejmał. 12.03: Wiad.

meteor. 12.05: Przegląd prasy. 12.10: Mu-

zyka lekka. 12.45: „Przygoda pi Е

opow. dla dzieci. 13.00: Dzien. poł.
d. <. muzyki. 15,30: Wiad. o eksporcie.

15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka dwu-
iortepianowa. 16005: Muzyka  taneczna.|
16,45: Skrzynka P. K. O. 1700: Recital

śpiewaczy. 17.25: Skrzynka językowa.
17.35:Jazz (płytyju .17.50:Skrzymka poczto-|
wa techniczna. 18.00: Konc:* rekl. 18.15:

Sonaty na skrzyp. i fortep. 1845: „Pan

Tadeusz w słowtiańskich przekładach” —

| wyzwolona” napisana została do poematu

"e aMuzyka w Wilnie. |.
Wyjątkowo ożywiony w tym o-,

kresie ruch koncertowy przyniósł|

Wilnu kilka pierwszorzędnych at-|

rakcyj artystycznych. MW/ystępowało|

aż trzech pianistów jeden po drugim, |

co nie świadczy o jakiejko/wiek pla- |

nowości w organizowaniu tego ru-|

chu. Grał ulubieniec pubiiczności|

wileńskiej Mikołaj Orłow, pozosta-|

wiający zawsze uczucie pewnego nie |

dosytu. Swietna technika i wykwint|

w cyzelowaniu szczegółów, jak zaw- |

sze u tego pianisty, nie szły w pa-|

rze z oryginalnością koncepcji inter-

pretatorskiej i dostatecznie przeko-'

nywuijącą. dozą sugestii. Najładniej z

całego koncertu wypadły  lisztow-

skie transkrypcje pieśni Schuberta.|

Najgorzej utworzy o większym za-

Ostatnio wystąpił w. Wilnie w te-

atrze na Pohulance wobec doboro-

wej. publiczności Mieczysław Miinz,

jeden z _wybitniejszych pianistów

polskich, Doskonałe wrażenie, jakie

ten koncert pozostawił po sobie,'

było nieco zepsute wadliwem u-,

mieszczeniem instrumentu na małej

scenie bez sufitu, wskutek czego

dźwięk ginął Bardzo sziachetna, peł-

na umiaru i prostoty interpretacja,

połączona ze šwieinym mechani-

zmem pianistycznym, składają się na

okich waiorach ar-

tystycznych. _ Utwory Chopina, do-

skonale na fortepian napisane

biazgi Dohnamyi'ego i długi szereś

bisów podbiły serca  pubiiczności

wileńskiej. |

Ewenementemi: pierwszorzędnego

znaczenia dla Wilna nazwać należy

falkt osiedlenia się w naszem mieście

doskonałego pianisty, Stanisława '

Szpinaiskiego. Laureat konkursu

szopenuwskiego, uczeń Paderewskie

go objął w naszem Konserwatorjum

klasę fortepianu. Pierwszy jego wy-,

stęp przed szerszą publicznością na- ,

stąpił na poranku symionicznym. /

Artysta grał koncert es-dur Beetho-

vena i na bis dwie sonaty Ścarlattie- |

go. Grał świetnie, po męsku, Z Toz-,

machem, z pełnią dźwięku, wydoby- ,

wając monumientaine zarysy зевоаг- |

cyazieła. Szpinalski jest zdecydowa”

ną indywidualnością, jakby prede-

stynowaną do odiwarzania muzyki

kiasyczaiej, dawnych mistrzów i mu-

zyka nowoczesne, zbytnio się nie

roztkiiwia, gra z niezawodną pew-

nością i szczerym  tempesamentem

artystycznym.

4 niecierpliwością oczekujemy|

recitalu, i

Poranki symfoniczne zdobywająi

Mieczysław Ńochanowski, bardzo

wnikirwie i stąrannie, najwidoczniej

przygotowanie orkiestry, która zu-

peinie sprawnie pod jego bałutą wy-

konała między innemi tak trudny

utwór, jak Capriccio hiszpańskie

Kimskiego-Korsakowa, Solistą kon-

certu był” wiolonczelista, Sykora,

jako wykonawcasuity: Rococo Czaj-

kowskiego. (Wrażenie sprawił bar-

dzo dobre.
Drugim porankiem, beeti:ovenow

skim, dyrygował dyr. Adam Wyie-
żyński ,dając Leonore i VILI-mą sym
tonję oraz bardzo uważnie akom-

juj w. koncercie tortepiano-

„wym. Sukces artystyczny wybitny.
Powstała w. Wilnie nowa insty-

tucja artystyczna, a mianowicie Klub

Muzyczny przy R. W. Z. A. Celem

Klubu jest obudzenie zamiłowania
do muzykowania 1 muzyki kamera!-
nej. Grali już tam z wielkiem powo-;

dzeniem: kwartet im. Karłowicza

oraz prol. Szpinalski z p. Albertem
Kaizemi, jako doskonali wykonawcy
szeregu sonat wioionczelowych.Wil-
no pozyskało bardzo ÓW GnA)

placówikę, dzięki której w SPY”|
muszonym nastroju melomani mogą

 

„+AZIENNIE MILEASK) |

 

W
lidzkim, w dniu 4 listopada 1934|czenia w pracy na roli.

 

: „Miesiąc likwidacji analfabetyzmu książkowego pod hasiem: „Każdy światły Polak —
żołnierzem oświatowym; umiejący czytać uaczy analfabetę,"

NAURA CZYTANIA
Pomoc dla osoby uczącej czytać 7‹ czącej czytać analłabetę, ułożona przez Józefa St

z obrazkami Wandv Romejkówny. ZW о
TABLICA 6.

 

   

 

 

 

  
mąż żona I córka

Helena 2 Žegotėw, a córka: Józefa.
Mąż: Marek Grużewski, żona:

Marek i Helenato dobrana para. Wzór dla innych.
Józka, panna jak róża, a pracowita jak mrówka.

 Z jarmarku.
Grużewscy wracają z jarmarku.
Targ był duży. Koni, bydła, wozów,
garnków i wstążek duży wybór.
Już wracaja do domu. Koniki maja
dobre i wóz mocny. Mijają inne
wozy. Nawet wójta dogonili. Zaraz
będą na podwórku.

       

  
   

Już wiatr listki niesie po zielonym lesie, ptaki się zrywają,

z lękiem ukrywają. Wieje, pyłem miecie, zrywa barwne kwiecie,
woda ziemię zlewa: to letnia ulewa! Lecą krople wody. | stary

i młody kryje się za progiem lub w polu pod stogiem. Na gałęzi

rosa, — już jasne niebiosa: skowronek się wznosi, Bogu piosnkę głosi.

progiemni e si e zie mię

 

miecie

lękiem
wiatr

zielonym

niebiosa

piosnkę
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Wskazówki dla uczącego podane RE tabiicy 1.

Następ

Z życia K. S. M. w Sobotnikach.
Sobotnikach w powiecie szoną wiedzy rolniczej i doświad-

siódmą tablicę, zamieścimyw środę 28 b. m.

* Nieporządki w kasie
magistratu N.-Swięcian.
Ze Swięcian donoszą, iż w zarzą*

dzie miasta N. Święcian ujawniono
nieporządki w kasie, przyczem

stwierdzono niedokładności w ra-

 

   

się rozkoszować ciekawą i dobrze,
h 2

wykonaną muzyką. „roku otwarta została wystawa rol- | Z okazji otwarcia wystawy mło-| unkowości itp. 5 aga

; St. W-ski. | nicza. dziež, pod kierownictwem pp. Sa- Równocześnie w kasie u,awniono

01 SELWs:|” Ogromna cala Ogniska KSM.!dowskich wykonała pieśni "chorai:| Drak Si, przekazanych pizez sej
Żzkie liter. 19.00: Koncert dla młodzieży| była szczelnie wypełniona od śóry okoliczno-|mik święciański.

ipłyty). 19.20: Pogad, aktualna. 19.30: Re-
cital śpiewaczy. 19.45: Wiad. sport. 19.56:
Wil. wiad. sport. 20.00: Wesołe potpourri.
20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracujemy
w Polsce. 21.00: Audycja muzyczna. 22.00:
złe Polski w Wiedniu w latach 1914-16"
22.157 Recital fortepianowy SŁ.  Szpinal-
skiego; 22.50: Konc. rekl. 23.00: „Wiad.
meteor. 23,05; Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO,
„Noc wyzwolona“ — Sekstet Schónberga.

W] koncercie z dnia 26-tego listopada
(żodz. 21.00) spotkają się słuchacze z sek-

stetem pt. „Noc wyzwolona” austrjackiego
kompozytora Arnolda Schónberga w wy-

konamiu Józefa Kamińskiego, Zygmunta
Iedermana, Jana Gornowskiego, Štanisla-
wa Włodarskiego, Marjana Neuteicha, i
Józefa Kotowicza. Sekstet ten należy do
wcześniejszych _ utworów kompozytora, ;
który w poszukiwaniu nowych dróg do-|
chodzi w późniejszych swych utworach do
krańcowości w zmechanizowaniu formy ij

rależy do najbardziej radykalnych  przed-
stawicieli nowego stylu w muzyce. „Noc

 
Ryszarda Dehmla i nosi na sobie jeszcze
wyraźne ślady Wagnera, pod którego sil-

rim wpływem pozostawał kompozytor w
„m czasie. Bliższych objaśnień, ułatwiają::

sych zrozumienie tego utworu, udzieli przed

koncertem w swej prelekcji prot, Koffler.
„Obłęd pośpiechu”.

Tempo dzisiejszego dnia,
się w rytmie gorączkowego

nerwowem przeżywaniu Życia powoduje u

 
nych wrażeń, zanik pierwiastka cierpliwo-

ści, refleksyjności; pozbawia

przeżyć, a nawet zotojętnia zainteresowa-

nia ludzkie w kieruńku sztuki i
Oszałamiająca siła pośpiechu staje się siłą |

. dezorganizującą,  stwarzającą dyktaturę|

do dołu ek:ponatami.
norodność tkanin,
szydełkowych itp. oraz płody rolne „Kajcia”.

uzyskane przez »

rzyszoną z pracy w przysposobieniu ki są zasługą ks. miejscowego pro-

rolniczem,

 

nies sy Zalanow, pracownik PASI

u', urządził awanturę, a następnie począ

bić uczestników zabawy. Policjanta, który | Obchód ku czci św. Stanisława Kostki

zamierzał go wyprowadzić z sali, zniewa-

żył. Awanturnika osadzono w areszcie Cen-

iralnym. *

— Na rynku Drzewnym 2 złodzieje
usiłowali A

wa 1). Jednego ze złodziei užaniec za-| Ss

lizymal, lecz złodziejaszek wydobył nóż i Katolickiego

| ugodził nim w bok Abużanca, raniąc go

WW zamieszaniu złodzieje zbiegli.

Rannego Abużanca skierowano do szpitala
św. Jakóba. i

ciężko.

— Zamach samobójczy. Bi. Awlasów:|
1a (Cmentarna 13), po kłótni z rodzicami,
wypiła sublimatu, skutkiem tegu ciężko za-

„trula się.
Jakóba.

objawiające. pośpiechu, demoralizującą jednostki. Wy-

pośpiechu, w. roce ciekawy odązyt na ten temat wygłosi
znana audytorj

ludzi współczesnych chaotyczność odbiera- | p.

wiedzy.| «opada c godz. 19.30, bowiem o tej porze
zostanie wygłoszony teljeton „Obłędu
śpiechu”.

| ne, solowe, dekilamacje, liczn

ściowe monologi; odegrano rownież

„Przygody młynarza” i
W zwązku z tem powciano ko-

misję rewizyjną, która zajzia się ba-

daniem _ całokształtu gospodarki
miasta.

Niezałeżnie od tego o brakach
powiadomiono władze starościńskie.

Wielka r6ž-
haftu, robótek, na scenie:

Młodzież Stowa-| _ Osiągnięte przez młodzież wyni-

były świadectwem o-|boszcza Pawła Bagińskiego oraz

 

   siągniętej przez młodzież stowarzy- apspp. za DUr var L EU"

ь zczęść Bože — miodziežy W d

KRONIKA POLICYJNA.| pracy i wytrwaniu! : Popierajcie Polską Macierz

— Na zabawie przy ul. Mickiewicza 22 „Przechodzień”. Szkolną.

 

w Zabłociu.
Staraniem miejscowych  organi- przedsiawienie komedyjki pi. „Mło-

katolickich, szczególnie zaś dy zwycięzca”, odegrane bardzo

Stowarzyszenia mło- starannie przez dziatwę. Akademię

(dzieży, zorganizowano w Zabłociu zagaił prezes Zarządu Parafjalnego

uroczysty obchód ku czci patrona Akcji Katolickiej p. Szmigiera.

młodzieży — św. Stanisława Kostki. Chór odśpiewat pieśni do św. Stani-

|  Zrana w kościele parafjalnym sława Kostki „Cześć Tobie Polskiej

WYPADKI|ks prob. Jan Każarnowicz odpra- Młodzieży Paironie', poczem p.

wił uroczystą Miszę św. wobec licz- Marja Siemiakównaborowy zi

mie zgromadzonej młodzieży, dele- lekcję o życiu św. Stanisława Kost-

gacyj organizacyj katolickich oraz ki. Po odśpiewaniu przez chór

ludności miescowej i przybyłej z hymnu „Z haułem wiary, prezes

okolicy, a podczas nabożeństwa wy- Szmigiero wygłosił dłuższy referat.

głosił _ okolicznościowe | kazanie, Nastąpił urozmaicony dział wo-

wzywając młodzież do naśiadowania kalny. Młodzież isywała cię

w czynach swego wielkiego pa- śpiewem i pięknemi eklamacjami.

okraść K. Abużańca  (Legjono-; zacyj

Odwieziono ją do szpitala Św.

radjowemu prelegentka,
Janina Strzelecka, której prelekcje = >

-| zwracają na siebie uwagę doskonałą formą trona. Przed zakończeniem zabrał jeszcze

ich  pełniiradjową i żywotnością poruszanych tema- Z kościoła wszyscy udali się do raz głos p. prezes Szmigiero, dzię-
tów. Warto pamiętać w dniu 25-tym li- ogniska Kat. Stow. łodzieży na kując _ wszystłkim zebranym za

po-, akademięokolicznościową. przybycie na akademię.

|  Wstępem do akademii było ж
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waga! tylko 70 gr. Love:
KALENDARZ TERMINOWY BIURKOWY

Dziś rozpoczynamy
„Dziennika Wileńskiego. |

a | sporcie zapanowały stosunhi wręcz czyna nam zazdrościć i w sposób

| niezdrowe.
Źródła ich należy szukać w fał- zmianę barw klubowych „intratne“ systemem, który krzywdzi

WZEUTARAEROO ©

KUP
W PLEBISCYTU SPORTOWEGO
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na najlepszy klub sportowy

na najlepsze koło sportowe szkół średnich

1
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 Nazwisko głosującego

Adres 

————|
Dziś drukujemy pierwsze kupo-

ny  4-go konkursu sportowego

„Dziennika Wileńskiego" 0 miano

10 najlepszych sportowców Wilna,

najlepszy kiub i najbardziej uspor-

towiona szitołę.
Oczywiście, że talk, jak w roku

w poprzednich latach,
wyróżniającym zawodni-
one będą icenne nagrody:

na własność i przechodnie.
Nagrody wręczane będą również

tym, którzy pośród głosujących

ułożą  majtrałniej listę wyróżnio-
mych.

Ciekawi jesteśmy jak się wogóle

  

 

z

W. K. S Smigły mistrzem Wilna w boksie.
Płęściarze Ogniska K. P. W., jak

podawaliśmy, nie mogli niestety
wczoraj stanąć na ringu, by walczyć

o drużynowe mistrzostwo bokser-

skie Wilna, gdyż nie chcieli stawać

na ring bez treningu.
Wobec takiego stanu rzeczy wal-

kowerem przyznano mistrzostwo

W. K. S. Śmigły.
Po załatwieniu formalności, zwią-

zamych z walkowerem, odbyły się

spotkania towarzyskie.
W wadze muszej Sandler z ŻAKS.

pokonał po ciekawej walce nieźle

walczącego Nowickiego z W. K. S.

Nowicki jest, jak widać, obiecują-

cym bokserem. Sandler zaś wykazał

słabą formę, ale nic dziwnego, nie

walczy on bowiem teraz wcale.

Poźniak walczył z Czarnym. Obaj

z W. K.S. Była to walka humory-

Jak się odbywać będą
Wileńskie władze szkolne wj

sporcie czynią: przygotowania tech-

miczne przed mającemi się odbyć w

Wilnie zawodami  narciarskiemi

młodzieży szkolnej 0 mistrzostwo

Polski. A
Regulamin zawodów narciarskich

opracował znany narciarz i mi-

łostnik sportu prof. K. Pietkiewicz.

Zawody odbędą się więc między

11, a 13 stycznia 1935 r. Prawdo-

podobnie biegi odbędą się nie w

N. Wilejce, jak poprzednio projek-

towano, a w Wilnie, co oczywiście

wypadnie o wiele lepiej ze względu

chociażby na to, że w Wilnie da

się łatwiej zorganizować cały apa-

rat organizacyjno-techniczny.
Rozwiąże to również sprawę

PANI
ROXY
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w tym roku przedstawiać będzie li-

sta pierwszej dziesiątki. Trzeba pa-

amiętać i o tem, że są specjalne na-

grody przeznaczone dla pierwszego

narciarza, akademika, zawodniczki

в& @ '
Walka o punkty powinna więc'

być bardzo ciekawa.
Za kilka dni ustawione będą!

urny konkursowe, do których bę-

dzie można
kupony. į

Konkurs nasz trwać będzie jak;
zawsze 10 dni, podczas kiorych ku-:
pony ukazywać się będą codziennie.|

styczna, gdyż obaj nie są faktycznie
bokserami, lecz pozują tylko na pię-|
ściarzy. Wynik — nierozstrzygnięty. !
Bardzo ładnie walczył Orlicz, któ-!

ry ma za sobą szereg pięknych wy-|
ników. Orlicz oczywiście walczył |
pokazowo z Kosowskim, którego ła-
two pokonał. Walczył Oriicz w lek-|

DZIENNIK MILENSKI

Demoralizacja sportu
Od pewnego czasu w naszym downię, a tu raptem Warszawa za-.

wprost bezczelny proponuje za;

szywem ustosunkowaniu się spor- posadki, į

towców: do klubów i odwrotnie.

Chodzi o to, że zawodnicy nie-

jednokrotnie traktują klub pod

kątem widzenia użyteczności nię

tyle w życiu sportowem, co prywat-

nem. Uzależniają oni swą przynależ-

ność do tego lub innego klubu o

kwestji dogodności przy: uprawianiu

sportu, dyjet, otrzymywanych przy

wyjazdach na zawody, lub wręcz

od otrzymania posady.

— Dacie buty, będę jeździł na

nartach! Dacie posadę, będę się

boksował... itp.
Nie sposób, oczywiście, sprze-

czać się temu, by kluby w pewnych

chwilach dopomagały swym uboż-

szym członkom, ale skoro ta „po-

moc" i dostarczanie „wygód' wysu-

wa się na plan pierwszy i staje się

gła jakaś ukartowana gra.

dla zawodnika główną atrakcją, mu-,

simy zgłosić jalk najbardziej sta-

nowczy protest. 22

A przeciež od tego systemu juž

jeden tylko krok pozostaje do zawo-

dostwa, potępionego przez wszyst-

kie kluby sportowe. Z drugiej jed-

nak strony właśnie same „kluby

sprzyjają wytwarzaniu „SIę niezdro-

wej atmosfery w: sporcie.

Narzekając na niesportowe wy-

miagamia Za ików,  uzaležniają-

cych swą pracę sportową odwygód,

przywileją i posad, same tych spor-

kaperowania. :

Weźmy dla przykładu sprawę

hokeja.
Przecież kluby prowincjonalne

ze strachem zdecydowały się wysłać

swych reprezentantów do Katowic.

Wyobrażam sobie, co się tam dzie-

je? Chyba istne „targowisko”, Han-

del idzie zapewne na całego. Prze-

cież
szereg kompromitujących dowod:

1

Piękna rzecz! Prawda!

 

I to się nazywa sport.
Bójcie się Boga panowie! {
Warto skończyć nareszcie z tym;

imię
sportu polskiego. ; l

Niestety, to co napisałem, jest:

Sląsk zremisował z Naprzodem 0:0.
Można było zgóry powiedzieć, że.

drużyny śląskie zremisuje z sobą, bo
jakże miało być inaczej? Ale nie
rzucajmy podejrzenia, że zajść mo-

Mecz był nadzwyczaj clekawy,
zgromadził on 6 tysięcy widzów. Na-
przód miał przewagę, był drużyną
lepszą i powinienby faktycznie wy-
grać, ale wygrać nie mógł, ko obro-
na Śląska grała wyjątkowo dobrze,
niwecząc wszystkie alkcje Naprzodu.

Ostatecznie po 90 minutach gry
sędzia zalkończył mecz remisowym
0:0.

Ułóżmy tabelkę rozgrywek, aj
zorjentujemy się co do sytuacji. !
Naprzėd Lipiny 3 gry, 3 pkt.
W. K. S. Śmigły 2 gry, 2 pkt.
Śląsk Świetochłowice 1 gra, 1 pkt.  Śląsk ma do rozegrania jeszcze
dwa mecze ze Śmigłym, a jeden tyl-

Pogrom hokeistów Bytomia.
W Katowicach na sztucznym to-

rze rozegrany został wczoraj mecz:
towarzyski między kombinowaną|
drużyną najlepszych graczy pol-

wrzucać wypełnione towców demoralizują przez system sk;ch, którzy, występując w bar-
'wach Warszawy, spotkali się z re-| jednej.
prezentacją Bytomia.

 

Ostatnia relacja Walasiewiczówny
z Japonii.

Wałasiewiczówna startowała w
Ognisko wileńskie posiada. Jąponji po raz ostatni w dn. 4 b. m.

ÓW na stadjonie miejskim w Nagoya na

ažnego Ikanerowania wileńskich zawodach, które zorganizowano dla

zawodników przez kluby warszaw- pożegnania Walasiewiczówny.

skie. PA
Wystarczy. powiedzieć,

Zawody rozpoczęły się defiladą
że Sta-;wszystkich zawodniczek i zawodni-

kiej, ale może jakoby przejść do | niszewski z Ogniska: został na 0-, ków, którzy stantowali w zawodach.
piórkowej, co byłoby bardzo
brem rozwiązaniem, kwestii przed'

ustaleniem składu na mecz z War-'

czawą.
Taliko pokonai Czyża. Walka

była żywa. Obaj zawodnicy bardzo!
twardzi. Talko wygrał dzięki swojej;
agresywności. |

Sędziował jednoosobowo p. Mie-/
czysław Nowicki. Orzeczenia były,

trafne. |
Publiczności przeszło 100 osób.

mistrzostwa szkolne ,
dodatkowej komunikacji.

Program narciarskich zawodów
szkolnych © mistrzostwo obejmie
dwie konkurencje biegowe, a więc
bieg drużynowy na 8 klm. i bieg in-'
dywidualny na 10 klm.

Startować będą zespoły składa-
jące isę z 3 narciarzy. Ogółem do
Wilna przyjedzie 9 zespołów z po-
szczególnych okręgów szkolnych.

Do punktacji ogólnej, która za-
decyduje o mistrzostwie, wchodzi
'ak bieg drużynowy, tak też i bieg
indywidualny, Wynika z tego, że
każde miejsce będzie bardzo cenne.

Wilno prawdopodobnie reprezen-
towane (będzie przez: Aleksandro-
wicza, Hansena, Pietrowa i chyba;
Jagodę.

 
 

dziewanie przez... Polonię warszaw-

ską.
Co tu ma do gadania Polonia.

Dlaczego Polonia zgłosiłaoficjal-

nie zawodnika wileńskiego?
Czemu Włlarszawa raptem ni z

tego ni z owego zaczęła opiekować

się asami sportu wileńskiego?

Odpowiedzi są łatwe.

My się uczymy, pracujemy, ho-{

"dujemy zawodnkėw, by mėc na-į
reszcie wypłynąć ma szerszą wi-

m nn,

Uroczystość sportowa
w Wil. T. C. i M.

W/ sobotę, 1 grudnia, odbędzie

się uroczyste zamknięcie sezonu ko-

larskiego w Wil T. C. i M.
Program uroczystości przewiduże

przemówienia oraz rozdanie żeto-

nów pamiątkowych i dyplomów za

zawody kolarskie zorganizowane w
sezonie 1934 r.

Uroczystość połączona będzie je-

dnocześnie z he-batką towarzyską
w Wil. T. C. 4 М., Zygmuntowska 4,
w sobotę o godz. 20. Е

Zapisy przyjmuje p. Wacław Ап-
drukowicz, Zamkowa 10, do 30 li-

stopada r. b. — Wstęp 2 złote.

PREMIERA Dziś film odzuaczeny najwyższą nagrodą Państwową w Wenecji

„PETERSBURSKIE. NOCE “
który wywołał przewrót w kinometografji świata. — Rewelacylny dodatek sowiecki w nadprcgramie

«NOWA i STARA MOSKWA»
Dziś premjera. Najnowszy przebój

Piękne melodje. — Nad program: Tygodnik „Paramountu“ I „Pat.* Bil. honor. nieważne.

DZIS WIELKA PREMJERA. Nareszcie po dwuletniej przerwie wielki komik

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok króla Aleksandra, p.oces mordercy dziecka

HAROLD LLOYD
„KOCI PAZUR"

kich dotychezasowych. Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz.

Lindbergha i w. in.

 

na rok 1935
SOLIDNIE WYKONANY, WŁASN. NAKŁADU

oraz Agendy, kalendarze kieszonkowe, kart-
kowe, portfelowe, przekładane

0529 Borkodski
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372.

Mist,
zastrzyki, bańki oraz

|inne zabiegi lecznicze
| robi hygjenistka. Ma
| kilkuletnią praktykę.

| Mostowa 7 m. 11.
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- Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

|
I

|

do- óz do Katowic zgłoszony niespo-| Na czele szła Walasiewiczówna w
towarzystwie Idoty Watanabe i Ya-
mamoto. Po wzniesieniu na maszty
sztandarów — polskiego 1 japoń-
skiego oraz po odegraniu hymnów
narodowych obu tych państw —
wygłoszono parę przemówien, a na-
stępnie wręczono Walasiewiczów-
nie piękne upominki.

Walasiewiczówna
nast. konkurencjach:

60 mtr. — 1) Walasiewiczówna
7,4 sek., rekord Japonii.

1000 mtr.: 1) Wialasiewiczówna
w czasie 3:05,8 sek. przed ldotą, fi-
nalistką biegu na 800 mtr. na kobie-

startowała w

E——==-->

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM MIEJ-
SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM,

    

, zmuszeni BEZWZGLĘDNIE 
 

fgoraz „FOX* I „PAT*”. — Bilety honor. Rie wa

żne do dn. 4-XII — Pocz. punkt. 4, 6, 8,10, 10,20.

[Od wieczora do północy...
|| W rol gł. słynny pieśniarz, bożyszcre świata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 „ięknyci
'* dziewcząt i znakomita orkiestra Duke Ellingtona. Wspaniała treść. Tempo akcji. Cudowna rewja.

stworzył niebywałą
komedję zupełnie
nowego typu p. t.:

wszystko jest w tym nowym, znakomitymfilmie,
humor, romans, sensacyjne przygody, taniec, śpiew.
wystawa. Rewelacyjna komedja odmienna od wszyst:

 лИУА " vr

OSOBA inteligentna, žųkesiaicoas, LAC iro. Stronnictwa

dnich, sumienna, ener
giczna, szuka jakiej-
kolwiek pracy: biuro-
wej, lektorki, do dzie-
ci, wyręczenia pani
domu, ewentualnie
przyjmie każdą zao-
|fiarowaną pracę z
|, wdzięcznością.  Miej-
scowość obojętna. O-
ierty do Administracji
„Dzien. Wileūsk.“
„Wdzieczna“ lub Por-
towa 3—10 osobiście.

gr—2

jakiejkołwiek

 

swych czienkėw,

nika Wileńskiego”.

SĘKCJA MLODYCE
Narodo-

wego uprzejmie prosi
o łaskawe zgłoszenia

pracy)
lub zatrudnienia, cho-

ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dła bezrobotnych

Zgłoszenia przyjmuje
Administracja „Dzien-

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Milno, Mostowa Nr. 1.

 

REWJA|

HELIOS|

prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy

pisma z dniem 1 Grudnia 1934 r.

=— НЕНЕ

Złotogłosy tenor, feno-

MARZENIA MIŁOSNE

ko z Naprzodem.
Jakież są teraz szanse Wilna. Są

one zaaczne, Remis Śląska zNa- |
przodem wypadł nam na rzkę. Te-
raz wilnianie powinni wygrać dwa
mecze ze Śląskiem, a Liga muro-
wana. Jeżeli wygramy ze Śląskiem
dwa mecze, to będziemy mieli w
sumie 6 płkt. Jeżeli zaś jeden mecz
przegramy, a drugi wygramy, to
wówczas szanse nasze będą małe,
bo w sumie Wi K. S. otrzyma 4 pkt.,'
podczas gdy Naprzód mieć będzie |
przy 3 zdobytych punktacn jeszcze;
jeden końcowy mecz ze Śląskiem.

Wszystko więc zależy od nie-
dzieli 2 grudnia. Wilnianie w dniu |
tym grać będą w Świętochiowicach,
a dopiero 9 grudnia w Wilnie.

Mecz w Wiinie odbędzie się niie-
wątpliwie nie na zielonej murawie,
tecz na białym kobiercu zimy.

i

Mecz zakończył się zdecydowa-
nem zwycięstwem Warszawy 13:0.

Bramki zdobyli: Wołkowski — 4,
Marchewczyk — 4, Kowalski — 2,
Zieliński, Ludwiczak i Materski po

cych igrzyskach światowych w Lon-
Чус1е b. r., w czasie 3:20,7 sek.

100 mtr. — 1) Walasiewiczówna
12,2 sek. Słaby stosunkowo czas
tłumaczy się tem, że Polka starto-
wała! w tej konkurencji po biegu na
1000 mtr.

Wreszcie startowała Walasiewi-
czówna do rzutu dyskiem. Przemę-
czona biegami uzyskała wynik dość
słaby, 31.31 mtr., rzucając tylko z
zamachu.

Po zawodach odbyło się uroczy-
ste wręczanie nagród. Minister Mo-
ścicki, który nazawody te specjalnic
ścieki, który na zawody te specjalnie
cie puhar przez siebie: ulundowany
dla najlepszej zawodniczki  japoń-
=

o zawodach — odegrano hymn:
państwowe. WieczoremGas.się
pożegnalny bankiet w ratuszu miej-
skim. .

którzy zalegają z opłatą

wstrzymać przesyłanie

| tylko króciutkiem . fragmencikiem
życia, sportowiego.

Nie zagłębiajmy się w nurtach
tego brudnego strumienia, bo moż-
na utonąć.

Jarwan.

 

Nie mamy szczęścia w sporcie
z Niemcami.

Przegrywamy na całej linji. Prze-
graliśmy dwa mecze pzłkarskie z
Niemcami. Skompromitowali się ko-
iarze, « teraz przyszła kolej na bo-
kserów, którzy ulegli Niemcom 5:11.
Wynik ten. powinien jednak w rze-
czywistości wynosić 4:12, bo gdyby
nie nadwaga Niemca w wadze mu-
szej, to Rotholc nie zdobyłcy prze-
cież 2 punktów a tylko jeden punkt
za remis.

Wi boksie z Niemcami dotych-
czas walczyliśmy 5 razy 1 4 razy

| przegraliśmy: 10:6, 10:6, 14:2 i 11:5,
a raz tylko wygraliśmy 10:6. Bilans
ten mówi wyraźnie o upadku sportu
polskiego, który powinien poważnie
zastanowić się, czy wanto. wogóle
szukać tak poważnych przeciwni-
ków, jak Niemcy. Jeżeli chodzi o
propagandę, to osiąga się ją chyba
tylko wówczas, gdy się wygrywa,
ale nigdy, gdy się przegrywa 5:11,
czy 2:14,

Nie wiem, <llaczego pewne czyn-
niki chcą przegraną i to sromotną
przegraną z Niemcami schować pod
sukno, trąbiąc o serdecznych przy-
jęciach w Essen i tym podobnych,
maio wartościowych w sporcie fak-
tach.

Eeseńska prasa niemiecka, opi-
sując imiecz bokserski Polska—Niem-
cy, wyraża się z uznaniem o pol-
skich pięściarzach. Techniczne bra-
ki pokrywali odwagą i otiarnością.
Najlepszy był Kajnar, Kotholz i
Chmielewski byli pokrzywdzeni.
Chmielewski należy do extra-klasy
międzynarodowej. Natomiast w муа
dze ciężkiej Polacy są .łabi. Za-
równo Karpiński i Krenz stali na
straconych pozycjach. Poiacy ulegli
Niemcom, zajmującym dziś pierw-
sze miejsce w amatorskim boksie
Europy.

Po sobotnim meczu o puhdr Eu-
ropy środkowej stan tabe!i żest taki:
1) Niemcy, 2) Węgry, 3) Polska, 4)
Czechosłowacja i 5) Austrja. Pierw-
sze miejsce napewno zdobędą Niem-
cy, o drugie zaś miejsce walczą Pol-
ska, Więgry i Czechosłowacja.

Smierč bramkarza
na boisku.

O rzadko notowanym wypadku
śmierci bramikarza na boisku przy
obronie piłki przynosi wiadomość
„Frankiunter Sport-Echo'",

Na meczu Germania — TSG 01
bramkarz Germanji, Panzer, po ro-
binzonadzie przez dłuższy czas nie
wstawał z boiska. Przy pomocy ko-.
legów stanął na nogach, jednak po
krótkimi czasie musiał boisko opu-
ścić, czując «ię niedobrze. Prze-
wieziony do szpitala i poddany ba-
daniu lekarskiemu, natychmiast za-
kwalifikowany został na operację,
gdyż doznał — jak się okazało —,
wewnętrznego wylewu krwi z powo-
dupęknięcia przepony brzusznej.

Nazajutrz po operacji Panzer
zmarł. : 

 

021$ РЯЕМЗЕРА.

„A AL KA:
STANISŁAWA MONIUSZKI

w fasc.

menalny śpiewak

romansie 15

RYSZARD TAUBER
Muzyka Fraaciszna Schuberta. Pieśni wykona-
ne w języku niemieckim m. In. słynna sere-
nada „Lelse fiehen melne Lieder" | „Ave Maria"

dzi L. KI
Nad program: Komedja wesoła „FLIP i FLAP WWOJSKU". Eh.
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