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Kto oinien?
Był czas, kiedy przyczyn ciężkie-

go położenia gospodarczego w Pol

sce doszukiwano się w kryzysie

światowym. Częściowo to było
słuszne, w znacznym jednak stopnit'

składanie wszystkiego na cały
świat było błędem, którego konse-

kwencje ponosimy do dnia  dzisiej-

szego.

Później  przyszłę rozróżnienie

przyczyn ogólnoświatowych kryzy-

su od naszych rodzimych, wreszcie

prasa i publicystyka prorządowa

stopniowo zmuszona by'a przejść

do głęoszego zastanawiania się nad

tem, jak wiele winy leży w naszych
własnych stosunkach  wewnetrz-

nych. Dobre i to, chociaż  często-

kroć nie dociera się do sedna spra-

wy, ai bierze się za genezę to, co

jest własnym objawem lub zjawi-

skiem wtórnem, pochodnem.

Ostatnio część prasy sanacyjnej,

ta mianowicie, która chce reprezen-

tować koła gospodarcze. znalazła

sobie kozła ofiarnego, mającego
moralnie zapłacić za wszystkie dc-

tychczasowe błędy i przewinienia

polityczne i gospodarcze. Jest to

biurokracja.
Spotykamy się coraz częściej z

ostrą jej krytyką, pod wieloma

względami słuszną, jednak zbyt je-

dnostronnie przypisującą  biurokra
cji, jako aparatowi państwowemu,

stan impasu i bezradności. w któ-
rych znalazło się społeczeństwo.

Przy sposobności rozważań

temat dyskusji budżetowej konser-

watywny ,„Czas* pisze m. inn.:
„Fala niezadowolenia z biurokracji, z

tej prawdziwej oślej łąki z nieprawdopo-

dobnego zdarzenia, wzbiera w Polsce co-

dzień w coraz $wałtowniejszem tempie.

Chociażby w jednym dniu wczorajszym u-

kazały się dwie ostre bardzo krytyki na-

szej biurokracji — w I. K. C. tktóry ma

przecież ogromną ilość czytelaików-urzęd-

ników) i w Kurjerze „Polskim. Biurokracja

jest największą dzisiaj zaporą na drodze do

porozumienia rządzących z  ządzonymi,

rządu i społeczeństwa. Stała «'ę polipem,

olbrzymim grzybem, nowotworem, naro«

ślą na żywem ciele Polski: hamuje iniejaty-

wę, drażni obywateli, przeszkadza każdej

działalność, wysysa żywe soki z naszego

organizmu. Nie jest podporą i armaturą

państwa, lecz kulą u nogi. Od niej to roz-

lewa się po kraju szeroką falą bezwład,

inercja, apatja, lenistwo, w jej to obję-

ciach dusi się i zamiera młode, bujne ży-

cie. Polska coraz dokładniej stara się

wniknąć w przyczyny tego opłakanego sta-

nu rzeczy. Krytyka dotyczy zarówno me-

tod biurokracji, jak i jej zbyś szerokich

kompetencyj, jak i jej sposobu  dobiera-

nia, szkolenia i awansowania. Każdy dobry

minister zaczyna urzędowanie od walki ze
swoją biurokracją, która stale daje każdej
śmiałej inicjatywie kontrę apatji, rutyny,
obskurantyzmu i zacofania. Obowiązkiem

posłów jest dopomóc ministrom w uporaniu

się z plagą biurokracji”,

Gdyby się zgodzić na powyższą

ocenę biurokracji, to i tak należało-

by zapytać, skąd się wzięła ta om:

nipotencja naszego stanu urzędni-

czego? Czy ta wszecnwłądza w

szerzeniu bezwładu, apatji, inercji

ma, swoje źródło bezposrednio w
praktykach biurokracji, czy teżbiu-

rokracja jest tylko jednen. z ogniw

systemu, który wżarł się w poli:

tyczne i gospodarcze życie Polski 3

przytłacza je fatalnie? Co winien

bezpośrednio — naprzykład — se-

kwestrator, urząd skarbowy, izba

skarbowa, że mają nakazy, płynące

zgóry, ażeby przyciskać śrubę po-

podatkową, która też jest przecież

'edną z przyczyn inercji i "patji spo

łeczeńsiwa? Jaką część win pono

si jakiś prowincjonalny urzędnik

administracyjny za swoje  postępo

wanie i praktyki, ktorych sem nie

wymyślił, ale które mu cię zaleca z

ośrodka centralnego?

Można takich pytań nagroma-

dzić sporo. Między innemi narzu-

całoby się pytanie, skąd pochodzi

nadmierny przerost aparatu biuro-

na
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SAARBRUECKEN, (Pat). Havas

donosi, że wczorajszej nocy jeden z

oficerów policji cudzoziemskiej, pro-

wadząc samochód, zranił przecho-

dzącą niewiastę. Świadkowie tego

wypadku rzucili się na oficera a ten,

uważając, że mu grozi niebezpie-

czeństwo, strzelił z rewoiweru i po-

ranił jednego z napastników. Na-
pastnicy poturbowali oficeia tak, że
zarówno jego jak i rannego przezeń

osobnika musiano przewieźć na-
tychmiast do szpitala.

Dodatkowo donosi Havas, że ofi-
cer policji jest Anglikiem, nazywa

się Justiz i jechał po cywilnemu.

Grupa przechodniów, atakująca go,

iiczyła 30 osób. Oficer strzelił dwu-
krotnie i ranił robotnika, który po

opatrunku w pobliskiej aptece udał

się do domu. Natomiast Anglik ma

liczne ślady pobicia, jednakże stan
jego zdrowia nie jest groźny.

Niemieckie Biuro Informacyjne
pisze, że w nocy z soboty na nie-
dzielę o godz. 3-ej'w Saarbruecken

samochód osobowy wiozący trzy

osoby najechał całym pędem na gru-
pę przechodniów na chodniku. Sa-
mochodem kierował oficer policji,
Anglik, przyjęty przed kiikoma ty-
godniami, który był mocno pod-
chmielony. Killka osób zostało moc-
no lkontuzjonowanych, wsrćd nich

kobieta ciężarna. Przechodnie zażą-

dali od Anglika, by nie oddalał się,
dopóki nie nadejdzie policja. Ponie-
waż chciał on odejść, przechodnie
zaśrodzili mu drogę. Wówczas An-
glik, choć nie groziło mu niebezpie-

czeństwo, wyjął "rewolwer i strzelił
dwa razy. Jedna osoba została ran-
na. Oficer nie zdążył dać trzeciego

strzału, bo wyrwano mu rewolwer z
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Zajście zAnglikiem w Saarbriicken
Może ono mieć poważne następstwa.

Zastępca kierownika „frontu nie-
mieckiego' złożył protest u właści-
wych władz.
W iondyńskich kołach plebiscy-

towych zapanowała powazna kon-
sternacia z powodu wypadku w
Saarbruecken. Wedle  informacyj
nadeszłych z Londynu, j«den z ofi-
cerów policji, dobrowolnie zacięż-
nych, Anglik Justiz, prowadząc oko-
ło godz. 3-ej nad ranem samochód w

twie jeszcze dwuch innych osób, przy
skręcaniu w boczną ulicz najechał
na powracającą do domu w t-wie

swego męża kobietę Steig, raniąc

ją w nogę i brzuch. Około 30 osób
zebrało się na miejscu wypadku i za-
jęli oni wobec sprawcy wypadku

wrogą postawę. Wobec tego Justiz

wylegitymował się jako członek
międzynarodowej policji, Zachowa-  
"PARYŻ. (Pat). „Le Matin' dono-

si, że kierownik wydziału prasowego

na Wiikelmstrasse von Aschmann,

który w piątek przybył doParyża,

rozmawiał z jednym z wyższych

urzędników na: Quai d'Orsay, przy”

czem: miano poruszyć sprawy radjo-

fonji. Dr. Aschmann wyježdža do

Berlina.

PARYŻ. (Pat). Z wywodów: Perti-

naxa w „Echo de Paris” o rokowa-

niach francusko-niemieckich wynika,

newy dyspozycje ambasadorowi. w

Berlinie, by min. Hess nie przyjeż-

dżał do Paryża przed plcbiscytem rąk. W! mieście panuje oburzenie.

opowiadają sie
PARYŻ. (Pat), W wielkiej sali

Trocadero odbyła się uroczystość

50-lecia istnienia wystawy samorzą-

dowej zorganizowanej przez stowa-

rzyszenie burmistrzów Francji. W.

akademii i bankiecie wzięli udział

prezydent republiki Lebrun, prze-|

wodniczący izby i senatu oraz rząd,

w komplecie. Przemawiali prez, Le-|

brun, premjer Flandin orazministro- |

wie Marchandeau i Regnier. Lebrun
i Flandin poruszyli przy tejspo- |

sobności sprawy ustrojowe i wypo- MOSKWA. (Pat).
| Moscou* wita w: artykule wstępnym,

"układ Lavala z Litwinowem, jako u- mieckich, a także

daremniający intrygi przeciwko zbli-|rzucenie wahań

sowieckiemu.|szukające politycznego natc

że przystąpienie|na Wilkelmstrasse.
"żeniu francusko -
Pismo zapewnia,

| Niemiec do paktu wschodniego przy

PARYŻ. (Pat). „L'Oeuvre' donosi,

że przed 6 tygodniami odbyło się w

Berlinie posiedzenie rady «ninistrów,'

na którem prezydent Banku Rzeszy,

Schacht oświadczył  kanclerzowi

Hitlerowi, że brak surowców w Rze- |

szy stoi na przeszkodzie powiększe-
nia stanu liczebnego Reichswehry z
100.000 ma 300.000 w ciąg. półtora

roku. Brak dewiz nie pozwala na
wykup stali, miedzi, cyny, skór i ba-
wełny. Na posiedzeniu tem Schacht
przedstawił plan wyzyskkania złomu

żelaznego i resztek innych surow-

ców, aby uzupełnić braki. Schacht
oświadczył dalej, że. jeżeli Niemcy

będą w dalszym ciągu pozostawać w

odosobnieniu dyplomatycznem, nie

da się przeprowadzić zbrojeń, Ten

kratycznego, na (którego  vtrzyma-|

nie Polska w żadnym razie nie mo
że sobie pozwolić. Odpowiedź jest,

jedna i prosta: przyczyną jest sy-
stem, którego bynajmniej nie stwo- |

rzyli urzędnicy. _ Biurokratyzm,

słusznie uważany przez wymienio-

me pisma sanacyjne za plagę, jest

częścią mierozłączną reżimu. Nie  

„SS ST SS SI SIT TATSO

Prezydent Lebrun i premjer Flandin

O ukladzie Lavala z Litwinowem

Przgczgnų zabiegów niemieckich
w Sprawie iegalizacji zbrojeń.

OREBEEZEEEDIKOCAKK ZKE. CODEKEAYWYNEEWEOK RCTZETA ECCO

| chorego organizmu się nie uleczy.

saarskim, Aschmann przybył do Pa-

za demokracją.
wiedzieli się za demokracją. Francja

nie pójdzie za prądami dyktator-

skiemi, przy których pogrąžane są

swobody indywidualne, lecz stanie

przy boku wielkiej demokracji an-

gielskiej. Francja potrafiła narzucić

Światu triumi zasad sprawiedliwości
i prawa, to też i obecnie potrafi zna-

leźć odpowiednie siły, aby przepro-

wadzić na normalnej drodze odro-

dzenie. Rząd będzie dążył do zapro-

wadzenia autorytetu i przywrócenia

ciągłości rządów.  
unków. sowiesko

wpłynęłoby na po- |
prawy stos:

hnienia :

stan rzeczy, twierdzi ,,L'Oeuvre'' tłu

maczy ostatnie posunięcie niemiec-

kich podróży von Ribbentropa, mi-

nistra. Hessa, von Aschmanna oraz

zaproszenie byłych kombatantów

niemieckich, pod adresem byłych
wojaków francuskich. Niemcy zabie-
gają więc o przyśpieszenie rokowań

w: sprawie legalizacji zbrojeń i po-

wrotu do Genewy. Te zagadnienia

były przedmiotem rozmowy, która

odbyła się w ubiegły, piątekmiędzy

Lavalem i ambasadorem brytyjskim

w: Paryżu, W czasie tej rozmowy wy-

jaśniło się, że Francja przed zakoń-)

czeniem głosowania w zagłębiu Saa-

ry nie przewiduje żadnych poważ-
nych rokowań z Rzeszą.

można $o traktować odrębnie i zwa-

lać nań wyłącznej i całkowitej winy

stanu rzeczy w Polsce. Tą drogą

Trzeba stosować kurację wobec

całego systemu. Wtedy i biuro-

Ikracja nasza przestanie być tylko

„kulą u nogi” ‚

_м

Konwencja francusko-niemiecka
o rozbrojeniu moralnem. -

że-10 b. m. min. Laval wydał z Ge- A

17 Grudnia 1934 r.,
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wo zmiany terminu druku ogłoszeń i mie przyjmuje zastrzeżeń miejsca,

nie zgromadzonych ludzi stawało się
coraz bardziej wrogie. Wówczas
Justiz wyjął rewolwer i zagroził. że
będzie strzelał, Gdy to nie skutko-
wało, oficer strzelił dwa razy, raniąc
elektrotechnika, Zebrani rzucili się
na Anglika i pobili go dotkliwie tak,
że odwieziono go w stanie ciężkim
do szpitala. Prezydent komisii rzą-
dzącej Knox zarządził natychmiast
dokładne zbadanie incydzntu i ogło-
sić ma późnym wieczorem  ołicjalny
komunikat w tej sprawie. Według
niesprawdzonych pogłosek _ Justiz
był w stanie nietrzeźwym. lncydent
ten uważany iest za przykrą przy-
grywkę w chwili przybycia wojsk
sngielskich 'do Saary, co stworzyć
może nieprzychylną dla Anglików
atmosferę.

ryża, celem zawarcia niemiccko-fran
cuskiej konwencji o rozbrojeniu mo-
ralnem na wzór takiej samej umowy
polskoniemieckiej. Pertinax ma za-
strzeženie co do tej konwencji, gdyž
prasa francuska musi opinji francu-
skiej przedstawić zbrojenia niemiec-
kie, by ją usuoposobić przychylnie
do większych wydatków na budżet
wojskowy i do powiększenia sieci
sojuszników, a rozbrojenie moralne
stanęłoby temu ma przeszkodzie.
wtor notuje fakt, że pogłoska co do

fozbrojenia moralnego jest aktualna.
10.XII oświadczył, że po porozumie-
niu z ambasadorem niemieckim w
Paryżu postanowił nałożyć tłumik
dziennikom na wy dotyczące Sa

Episkopat Stanów Zjednoczonych
ogłosił zbiorowy list pasterski, pro-
testujący przeciwko  prześiadowa-
niom religijnym w Meksyku.

W) liście swym episkopat amery-
kański przypomina podobny do o-
becnego protest, opublikowany w
roku 1926, dzięki ktoremu uzyskano

znaczne złagodzenie ówczesnych

prześladowań katolików. Po ogłosze

niu odezwy biskupów amerykań-

skich w roku 1926 rząd meksykań-

ski zgodził się nawet na zawarcie

pewnego rodzaju umowy z przedsta-

wicielami Kościoła katoliciego, u-

mowy, która zapewniała katolikom

pewne minimum praw. Obecnie na-

wet to minimum, niezbędne do egzy

stencji, zostało katolikom meksy-
kańskim odebrane.

„Dziś — piszą biskupi Stanów
Zjednoczonych — obywateiom 'me-

ksykańskim wyznania rzymsko-kato

lickiego nie wolno się gromadzić dla

wspólnej modlitwy, nie wolno mieć

wolnej prasy. Związki i stowarzysze

nia katolickie pozbawiono osobo-

wości prawnej. Wszelkie petycje

redagowane i przedstawiane podłuś

wzorów, wymaganych przez prawo
miejscowe, nietylko że nie są uwzślę

dniane, ale wręcz odrzucane. Kapła-

nom katolickim odebrano możność

spełniania obowiązków duszpaszter-

skich; kościołom nie wolno posiadać

nieruchomości, otrzymywać dona-

cji, prowadzić seminarjów t. d. Tem

samem. uniemožliwiono  caikowicie

kształcenie nowych zastępów kapła-

nów. Równocześnie jalkknajsurowiej

zakazane jest zajmowanie się pracą

duszpaszterską tym xsiężom, którzy

aczkolwiek są obywatelami meksy-

kańskimi, urodzili się poza granicami

tego. państwa; 'W. rezultacie podob-

nej polityki w Meksyku nie mogą

właściwie przebywać an! kapłani

meksykańscy, ani kapłani cudzo-

ziemcy . ar
ary, Iktėre mają byč poruszane w la-
koniczay sposób.

W dalszym ciagu listu pasterskie

go episkopat amerykański podkresia

 

Zatarg włosko-abisyński
PARYŻ. (Pat).

Rzymu: W związku z zatargiemwłe

sło - abisyńskim rząd włoski uważa,

że w danym wypadku arbitraż byłby

bezprzedmiotowy, gdyż incydent po

wstał na terytorjum włossiem. „Gio

male d'Italia", celem poparcia tezy

rządu, zamieścił mapę okolic, gdzie|

było zajście oraz podał niektóre ar-

Walka radjowa
KRÓLEWIEC. (P.

 

i Zaka wiec zw. słuchaczy radja w Prusach |

„Journal de gotowaioby grunt do wydatnej PO: | Wschodnich, na którym. powzięto| ga się skierowania spraw

- NIE” rezolucję, protestującą pizeciwko | międzynarodową, ponieważ

przez pewne kraje, kadzaniu audycjom rozgłośnie króle!
trwającemu od października przesz-

PRZTZZNACZEROKÓREZKA

Wiadomości
telegraficzne

** Sekretarzem partji komu-
nistycznej okręgu i miasta Lenin-
grad wybrany został Zanow.

Takarykadowanie się robotników
w fabryce.

SALONIKI Pat. 400 robotników
jednej z miejscowych fabryk tyto-
niu od 4 dni mie opuszcza terenu
fabryki, domagając się podwyżki
płac. Wśród robotników znajduje się
wiele kobiet. Zabarykadowali się oni,

zatrzymując 3 urzędników z dyrek-

cji. Policja oblega fabrykę.

Zatonięcie statku.
LONDYN. (Pat). Nadeszły tu

wiadomości, że angielski okręt

„Usworth“, płynacy z Londynu do
Nowego» Jorku, uległ katastrofie i
począł tonąć. Na pomoc mu pośpie-
szyły znajdujące się niedaleko olkrę-
ty „Asconja” i belgijski statek „Jean
Jadot', Statek ten minie burzy,
zdołał opuścić łódź ratunkową, któ-

rą jednak zalały fale. Zatonęło przy-

tem 12 marynarzy, w tej liczbie 2 z

załogi okrętu belgijskiego. 23 mary-
narzy ckrętu „Usworth” uratowały
statki przybyłe na pomoc, O losach

Havas donosi zj tykuły konwencji włosko-abisyńskiej

celem dowiedzenia praw Włoch, do

miejscowości Ualut, która była wi-

downią walki pomiędzy: oddziałami

włoskiemi! i abisyńskiemi. Tymcza-
sem na mapie, wydanej przez wło-
skie ministerstwo kolonji. miejsco-

wošė ta znajduje się na terytorjum
abisyńskiem,

prusko-litewska.
kamiR MIGE.

at). Odbył się tu; wieckiej przez rozgłośnię litewską w

porcie kłajpedzkim. Rezolucja doma

y na drogę
przedsta

wienia poczynione władzom  litew-

skim nie odniosły skutku.

Przez całą sobotę toczył się pro-

o nieetyczny i niekoleżeński postę-

pek, polegający na nieetycznych sta-

raniach zajęcia stanowiska radcy

prawnego Banku Amerykańskiego,

opróżnionego po adw Henryku Ros-

manie, osadzonym w obozie odo-

sobnienia w Berezie Kartuskiej.

Sprawa adw. Reinberga wywoła-

ła olbrzymie zainteresowanie w ko-

łach sądowych i adwokackich.

sądu apelacyjnego, dokąd wezwano,
celem przesłuchania 14-tu świadków

w' tem kilku adwokatów.
W. skład sądu wchodziło pięciu

adwokatów: Wilczyński, Janczew-
ski, Eberhardt, Goldstein 1 Szumań-

ski. Ci dwaj ostatni wzięli udział w
komplecie zamiast dwóch innych
adwokatów, przeciw którym wysu-
nięto zarzut, że prywatnie rozma-
wiali o sprawie oskarżonego w bu-
fecie wśród kolegów.

Na fotelu oskarżycielskim zasiadł
rzecznik dyscyplinarny, adw. Mie-
czysław Rudziński.

Jakkolwiek sprawa adw. Reim-
berga wywołała oddźwięk wśród ko-
legów, którzy, bez wzgiędu na naro-
dowość, ustosunkowali się ikrytycz-  й354&

pozostałej załogi dotychczas brakad 23 si
wi e

nie do jego czynu, dało się słyszeć,
że na rozprawie dyscyplinarnej nie-

Proces odbywał się w gmachu.

  

Prześladowania religijne w Meksyku
niezmiernie trudne położenie prasy,
sprzyjającej katolikom, która za naj-

mniejszą notatkę, zredagowaną nie

w: duchu panującego reżimu, podlega

konfiskacie i zawieszeniu Sytuacja
szkolnictwa meksykańskiego staje
się coraz $OTSZĄ: Życie zakonne jest

zakazane. Wolność wyznań w dzie-

dzinie wychowania, wolność prasy—
wszystko to można dziś zaliczyć w

Meksyku do. mitów przeszłości. To

też wobec tak jaskrawych faktów,

świadczących © nienawisci rządu

meksykańskiego do katolicyzmu, e-

piskopat Stanów Zjednoczonych, wy

rażając swój głęboki ból i oburzenie,

jak najenergiczniej protestuje, prze-

ciwko prześladowaniom katolików w

Meksyku i apeluje do caiego społe-

czeństwa katolickiego Stanów Zjed-

noczonych, by nietylko modlitwą

płagalaą do Boga o pomoc dla swych

braci meksykańskich, ale także w

miarę możności i czynem poparło о-

ciezwę swych biskupów. (KAPJ.

-———— ——5

Kto bedzie
prezydentem Lodzi?
Ponowne posiedzenie Rady Miej-

skiej w Łodzi, na którem ma być do-

Ikonany wybór prezydjum i zarządu

i miejskiego, wyznaczone zostało na

| czwartek 20 bm.
| W głosowaniu tem klub narodo-

wy, po uwolnieniu 3-ch adnych,

ftórzy przeszło pół roku byli wię-

zieni w areszcie śledczym, ma

wszelkie szanse przeprowadzenia

swych kandydatów. Jednakże co

do planowanych kandydatur przed-

stawiciele tego klubu zachowują

ścisłą dyskrecję, co dajeasumpt lo-

kainej prasie sanacy;nej do snucia

coraz to innych domysłów.

I tak więc donoszono przed paru

dniami, że stanowisko prezydenta

miasta Łodzi ma być zaoliarowane

»b. prezydentowi Poznania p. Rataj-

skiemu — co się jednak okazało

wikrótce bezpodstawnym domysłem.

Obecnie pojawiła się inna pogłoska:

że prezydentem Łodzi ma być wy-

brany b. prezydent Rzplitej p. Sta-

nisław Wojciechowski. Wygiąda ona
jednak niemniej prawdopodobna,

jak i poprzednie.

Nowaczyński otrzymał

nagrodę literacką.
W dniu wczorajszym zarząd To-

warzystwa Literatów iDziennikarzy

Polskich w Warszawie, jako jury

dorocznej nagrodyliterackiej, prze-

znaczonej dla członków  Towarzy-

stwa, / jednomyślnie nagrodę tę

przyznał Adolfowi Nowaczyńskiemu,

jako dramaturgowi, autorowi „Smo-

czego gniazda“, „Cara Dymitra”,

„Wielkiego Fryderyka”, „Cyganerji

Warszawskiej”, „Starościca ukara-

nego”, „Nowych Aten" i innych u- 
‚ tworów,

Wyrok na zdw. Relnberga.
j które osoby starały się zmniejszyć

ces dyscyplinarny warszawskiej Ra-. jego winę. :

dy adwokackiej przeciw adw. Szy-| Rozprawa dyscyplinarna odby-

monowi Reinbergowi, oskarżonemu;wała się przy drzwiach zamknię-

tych i nie dopuszczono ani sprawo-

zdawców ani obserwatorów. Wiado-

mo jedynie, że proces oblitował w

momenty burzliwe, zwła”zcza pod-
czas przemówienia oskaržycielskie-

go, śdy adw. Rudziński z całą bez:

: względnością piętnował  postępo-
wanie Reinberga.

W. obronie oskarżonego występo-

wał adw. Antoni Landau. ›

Po naradzie sąd dyscyplinarny

ogłosił wyrok, uznający winę Rein-

berga 1 skazujący go na naganę oraz

2.000 zi. grzywny.

Kara nagany jest drugiem stop-

niem canlkcji dyscyplinarnej, po u-

pomnieniu i w tym wypadku — обо-
strzona została jeszcze wysoką
grzywną pieniężną .

Wyrok na Reinberga przyjęty
został w adwokaturze z ukontento-
waniem .

Chrabąszcze w lesie.
W lasach majątku Jaskrów, pod

i Częstochową, pojawiły się [w dużej
ilości młode chrabąszcze, które czę:
sto spotyka się na młodych pędach

"| drzewach liściastych. Fenomenalne
|to zjawisko w zimie wzbudziło w
| gałej okolicy niebywałą sensację.

 



 

stów, radę nie rewelacyjna w wynikach, ale

znamię czasów.
Pewne siery starszego i młodega

społeczeństwa często zarzucają nam

narodowcom, że reprezentujemytyp

„wsteczników', ludzi nietolerancyj-

— nieumiejących szanawać przeciw-
ników politycznych.

Mówi się, że inne były zwyczaje
młodząeży przed 30 laty, że zajadli
przeciwnicy polityczni po ostrych
walkach słownych mogli pójść ra-
zem na kolację, czy na zabawę. Po-
dobno cechę pokoleń dziś ustępują-

cych z życia była tolerancja i wyro-
zumiałość (każdy rozumiał, że nie
można ujednostajnić ludzi), a dzisiaj
młodzi są barlarzyńscy: o ideały wal
czą pięścią, wykluczają całe grupy
z rzędu tych, z którymi kolegują, nie
znają się z przeciwnikami i nieutrzy
mują z nimi stosunków.

NIETOLERANCJA.
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RUCH
nikają pewne konsekwencje. Skoro
(A) jest dobro, a (B) zło, to ten kto
mówi, lub robi tak jak (B) jest godny
potępienia. Jasnem jest, że będzie-
my B zwalczać w każdej dziedzinie.

Nie wierzymy w to, aby istniały
jednocześnie 2 słuszne światopoglą-
dy. Owszem dualizm świata jest wi-
doczny ale tylko tak może być rozu-
miany, że co nie jest prawdą — jest
kłamstwem, co nie dobrem — jest
złem, a dla zła i kłamstwa niema to-
lerancji i litości.

Powiedzą mi, że w świecie ludz-
kiem niema absolutnych charakte-
rów i zjawisk, że raczej wszystko co
spotykamy jest mieszaniną cech do-
datnich i ujemnych i że iak zawsze
będzie, bo ludzie są, ludźmi. Zgoda!
Ale każdy winien zrozumieć chyba,
że ta „„mięszanina” zbyt wieie sobie
zdobyła praw i wolności. Liberalne
pojmowanie życia łączyło się z relaty Dziwi nas taki pogląd! Nie dla-

tego, żeby nie byt stusznym, jeśli
chodzi o przedstawienie faktów, ale
dlatego, że my nierozumiemy jego,
tendencji. j

Bo chcą od: nas, abyśmy byli to-,
lerancyjmi. Dlaczego? Bo iak postę-
pować powinien człowiek  inteli-
gentny! :

Łatwo to było wytłumaczy lu-
dziom w. XIX, dlą których nie było
pojęć zasadniczych, wszysiiko było
zmienne, względne; pan A. mógł
mieć tyleż racji co i Y., cnociaż coś
przeciwnego mówili. Przecież kry-
terja słuszności są rzeczą umowną.

A Prawda absolutna — to mit.
Otóż ten pogląd jest nam obcy.

Odrzucamy stanowisko naszych oj-
ców dysputujących o tem, co to jest
dobro a co zło. Te pojęcia są dla nas
zupełnie jasne — nie mamy potrze-
by nad niemi dyskutować.  To są nasze dogmaty. l stąd wy-

 

wizmem, z  rozciąganiein  „teorji
względności* na wszelkie dziedziny
materji a nawet ducha,

To musiało wywołać protest i
właśnie nasz sposób myślenia i po-
stępowania jest protestem nowych
czasów przeciwko pojęciom starych
czasów.

TREŚĆ i FORMA.

Z kwestją nietolerencji łączą się |,

parlamentaryzm
zarzuty fałszu, który zarzuca się
szczególnie młodym narodowcom.
Mówi się, że dziwne są żądania sil-
nej władzy wtedy, gdy się silną wła-
dzę w innego ręku zwalcza. Mówi
się, że nie można potępias bolszewi-
ków za wyspy Sołowieckie, skoro
się milczy, lub w duchu chwali obo-
zy koncentracyjne Hitlera.

Otóż nasze stanowisko w tej spra
wie jest konsekwentne i niema nic
wspólnęgo z obłudą. Odróżniamy
treść 1 formę. Podobna turma—me-

 

eanestetyzm.
Naogół nasze życie jest szare, trzeba

to sobie wyraźnie powiedzieć, Uusuzu na
takie twierdzenie podniosą się głosy, że

praca, speinienie należyte obowiąwiązków,

umiarkowanie stosowana rozrywka i t. p.

dają nam wiele zadowolenia. |

A jednak obstaję przy swojem, że życie

/ jest szare i to bardzo szare, a dziś stałosię!

nawet bardzo czarne. :

“ Ježeli wyrwiemy się na sloneczną pla-,

żę, czy w śnieżne góry —- ten ruj na zimno,

to wracać musimy znowu do jednostajności

i przeciętności „dnia codziennego”.

Głównie nas nuży jednostajność, to po-
dobieństwo do siebie dni, które wciąż mają

24 godziny, z których każda ma zgóry swe

przeznaczenie.

Jakie stąd wyjście?

Chcę tu dodac radę do recept morali-

przez wielu pomyślnie wypróbowaną, a co
najważniejsze skutkującą odrazu, często ra-

dykalnie to panestetyzm czyli piękno

widziane we wszystkiem. Ono ras otacza

jak powietrze, jak blask w dzień słoneczny,

słowem panuje niepodzielnie. G cóż więc

chodzi? O poddanie się jego panowaniu?

A właśnie o to, — więc, recepta nieskom-

piikowana! В,

Przypadkowy dobór barw plicy skąpany w

słońcu już daje nam mafarsko piękną plamę,
która gra, jak dobrze wyćwiczone orkiestra.

Albo chmurny dzień snujący mgłami i takim
nieokresionym  fioletem, w którym się

wszystko nurza, i w w którym ogród wyślą
da, jak sztych angielski. Czy cien gałęzi na

wilgotnej szybie okna niespokojnie drgają-
cy w blasku lampy ,iukowej, Słowem,

wszystko od najdrobniejszego szczegółu do
słońca łącznie, oto klawjatura, na której

możemy wygrać nasz panestetyzm.

Życie stanie się jak suknia lniana o

smętnym kolorze, którą zaczęto przetykać

srebrną nitką i cóż się stało? Znikły szare

barwy w blasku żarzącego się srebra. Skar-
żył mi się ktoś kiedyś, że wciąż się czeka

w życiu na jakieś rewelacje, a nic się nadz.

wyczajnego właściwie nie dzieje. Nie wiem,

czego oczekiwał ten rozgoryczony obywa-
tel, bo jeżeli pragnął pięknego wschodu

słońca, to nie dziś, a nazajutrz otrzymał to,

czego pragnąl. Jak we wszystkiem, tak i w

tem cziowiek wpašč može w przesadę.
Ludzi jednak, ktėrzyby pizeestetyzo-

wali życie, nie właściwie z siebie nie dając

wyczerpani wydawaniem okrzyków: „och i
ach jakie to piękne”! jest chyba obecnie

niewielu, a może i niema wcale, wszak na

to trzeba się znajdować w tak rzadkim dziś

stanie duchowo - cielesnym, jak stan sy-
iości Niebezpieczeństwo z tej strony nie
śrozi. Może kteś wystąpić z twierdzeniem,
że potrzebne jest tu pewne przygotowanie,

pewien nawet dość wysoki poziom kultu-
ralny, Mnie się to nie wydaje słuszne, bo
z chwilą, kiedy dany osobnik używa w
swym słowniku słów ładny i brzydki, i z

chwilą, kiedy kupuje sobie krawat nie ja-
skrawo zielony, a, powiedzmy, stonowany

możemy to nazwać estetyzowaniem.

Panestetyzm oddał tę wielką przysługę
kulturze naszej, że wydobył piękno nawet
z rzeczy drobnych, tych najdrobaiejszych.  Jako przykład niech posłużą wielcy

 

Flamandzi, wprowadzający do swych arcy-

dzieł malarskich sceny jarmarczne Czy wnę

trza mieszkań z ich najdrobniejszemi scze-

gółami. Z plejady naszych współczesnych

artystów chcę tu na pierwszem "uiejscu wy-

mienić _Wyczółkowskiego,  k'óry  cza-

rowne piękno wydobywa nawet z |

maluczkich tematów — jego
to żywe istoty, z których każda indywidu-

alnie do nas przemawia; artysta ien operu-

je różnemi technikami, Nie dość na tem,—

ten sam małarz przechodzi od pejzażu do

portretu, a wszystko w hołdzie składa na

ołtarzu panestetyzmu.

| mawiał, aby z komunistą się przy-

| wiście wydawało się,

: - BZIERNIE MIERRSM! .

 

lodą może się posługiwać : (A) i (B).
Silną jest władza faszystowska, ale
tę samą cechę posiada rząd Z.S.R.R.
I dlatego, jeżeli metoda ta sama mo-
że służyć jednym i drugim to potę-
piamy nie jej użycie, a tyko tych,
którzy nią się posługują zależnie od
tego ,czy są (A) czy (B).

Nie pochwalamy przekonywania
przeciwników zapomocą obozėw izo
iacyjnych, bo to nie jest sposób sku-
teczny i częsta nieludzki qiitlerow-
ski „konzentrationslager“), ale nie
mamy potrzeby roztliwiać się nad
tem że kilkuset komunistow zapa-
kowano do jakiegoś Franliiurtu n/m.
czy gdzie indziej.

Jaskrawie występuje to obce dzi
siejszym pokoleniom młouzieży nie-
rozróżnianie złego i dobrego w dzie-

Karol Hubert Rostworowski o młodzieży.
W. odczycie K. H. Rostworowskie

go, wygłoszonym na posicazeniu A-
kademji Literatury w»dn. 8 listopa-
da b. r., na temat: „Romautyzm w
obliczu współczesności”, porusza
autor zagadnienie teraźniejszej mło-
dzieży i udziału jej w tworzeniu się
nowych form ustrojowych w powo-
jennej Europie. Słusznie zawważa on,
ze dzisiejsi starsi w chwili wybuchu
wojny byli młodymi, „zwyciężyła
krew nie woda, uczucie a nie inte-
lekt, romantyzm a nie k:»sycyzm'",
zwyciężyła młodzież. Rozlegty się po
wojnie dźwięki Giovinezzy, uznano
to za coś nowego, i przypisano mło-
dzieży główną roię w rozwoju fa-
szyzmu, hitleryzmu i t p we wszyst
kich przewrotach powojennych, Tym
czasem Giovinezza nie jest .zemś zu
pełnie nowem, posiada bogatą prze- dzinie sztuki. Słyszałem od wielu lu-

dzi takie zdanie: „Dlaczeżo pan ga-|
ni Kadena — przecież ten człowiek!
ma! talent*.

Pięknie! Otóż talent też może!
być dobry i zły. Dła mnie najdosko-
malszy djabeł nie jest wart najmi-
zerniejszego amioła i dlatego nikogo|
nie będę uczył tolerancji tego, co
jest szkodliwe, ani nie będę go na-

 
jaźnił.  STEFAN ŁOCHTIN. |

Kilka lat temu wilderzy Uniwer-
sytetu Wileńskiego jednogłośnie o-

| rzekli: koniec korporacjom. I rzeczy,

że wszystko
'dąży do tego: Znaczne obniżenie
przypływu tuksów, wyparcie dużego
odrotka korporantów z organizacyj
społecznych jak np. Bralmak i. 1,
wreszcie zgrany atak, czy to w pra-|
sie, czy w prywatnych rozmowach,
wilderow ra korporacje, wszystko to
wskazywało na to, że organizacje te
są już na wymarciu, że ideologje ich
miezdołają już nikogo pociągnąć, że
ich metody pracy nie przygotują
członków do roboty społecznej. Wil-.
|derzy więc oczekiwali z radością
| końca. |

Równocześnie zaś rozpoczęła się

zacyj, które niejednoksotnie były
przeciwstawieniem korporacjom. A'
więc w Wilnie tworzy się „Myśl Mo!

| carstwowa” i rozpoczyna aosyć efek!
towną pracę, „Udrodzenie', z ów-
czesnym _— prezesem Dembińskim,|

 

szłość, bo przecież ona to utorowała
drogę Napoleonowi, a nieguyś Julju-
szowi Cezarowi, dziś zaś toruje ją
ich następcom. Tę „różnojęzyczną i
rėžnoprzekonaniowo Giovinezzę“ ce
chował romantyzm, a jak słusznie
twierdzi K. H. Rostworowski  „ro-
miantyzm jest sercem serca młodych
ludzi i odradzających się narodów".

Drugą jednak niemniej ważną ce-
chą młodzieży jest według autora
naśladownictwo i uleganie wszędzie
sugestji starszych. Podobro ona sa-

«ОЬ

Postawiłem tyle pytań, że czytel
nik: może się słusznie obawiać, bym
nie zaczął na nie pokolei odpowia-
dać. Nie. To nie są kwesije spora-
dyczne, odosobnione, tu przyczyna
a więc i odpowiedź na pytania musi
być jedna. Mówią niektóizy, że tu
zawinił kryzys. Ba! Zapewne. Ale
skąd? Dlaczego własnie tu? Na to
powiada ten i ow, z mądrym gryma-
sem na ustach, że kryzys, który do-
tknął nasze organizacje, jest tylko
odcieniem kryzysu, który zapanował
w' dziedzinie intelektualnej czy umy-
słowej. Tak się już utarło na całym
świecie, że ludzie to, czego nie rozu-

mieją pokrywają mądrym a nic nie-
mówiącym terminem. Tym najbar-
dziej modnym dziś terminem jest

kwiaty|gorączkowa praca na terenie organi- kryzys. Niestety, i tw on nam nicze-

go nie wyjaśnia. Kryzys intelektual-
ny był już widoczny i to w bardzo
silnym stopniu wtedy, gdy nasze or-
ganizacje stały u szczytu chwały i
powodzenia. Dzisiaj ludzie nie stro-
nią od kwestyj umysłowych i intele-|

A z wileńskich maiarzy takiej miary prócz działalności ściśle katolickiej! ktualnych. Widocznem to jest w tem
artysta, jak Jamontt, — jakąż poczję two-

rzy z promienia sionecznego, < załamania

chmury, z nawpói spróchniałego drzewa.
Trzeba chcieć i umieć patrzec.

M. R. L

 

PYTANIA.
Na ostatniej sesji Ligi Narodów

wencji przeciw terroryzmowi P
tycznemu. Konwencja będzie miaia

ma celu wydawanie terrorystów i

zbrodniarzy politycznych zaintereso
wanym: państwom. :

Bardzo to pięknie. Wyda się
przestępców: politycznych ше są-
dom. a właściwie wrogom  politycz-

mym. To jeszcze głupstwo. t'owiedz-

my, że zostanoą przykładnie ukara-

ni mordercy ś. p. króla Aleksandra
i ś.p. Barthou, ś. p. min. B, Pierac-
"kiego 1 t. @., ale kto wynajdzie pra-
wo międzynarodowe, którepy kara-
io za przewroty polityczne (też po-
łączone z morderstwami) ałbo takie
rzeczy jak rzeź 30 czerwca w Niem-
czech iub mordy Czerezwyczajki i

G. P. U.?

Polacy, nadchodzą
Święta!

Pomimo ciężkiego stanu gospo-
darczego i wciąż wzrastającego bez-
robocia — każda prawie rodzina po-
czyni pewne zakupy. Będą one
skromniejsze, niż w poprzednich la-
tach, ale właśnie dlatego każdy grosz
2 polskiej kieszeni winien trafić tyl-
ko do rąk chrześcijańskiego rze-
miślnika i kupca.

Pamiętajcie, że zaledwie część
zakładów handlowych i przemysło-
wych należy w Polsce do chrześcijan,
tylko solidarność może nas uchronić
od ruiny i gospodarczej zaieżności.

Popierajcie polski i rze-
miosło!

Dziś Ty przyjdziesz z pomocą —
jutro inni Cię poprą i uratują.

Nadchodzące święta , spędzamy:
pod hasłem: Dobrze zrozumiany in-
teres, obowiązek i duma wa
nakazują każdy wydany grosz zosta-
wić w polskich rękach.

Kupujcie jedynie u chrześcijan!
Sekcja Młodych

Stronnictwa Narodowego

i żyć ; -| wują się do iej działalności na
postanowiono ułożyć projekt = LS szerokiej tości

!

|jak Z.P,M.D. czy Z.N.M.S., gorliwie

| odczytów, czy żywych gazetek.

xubcharytatywnej, wpływa na inne
organizacje, a nawet, rzec można, 0-

panowuje bratuiak. Koła Naukowe
wydają skrypty, prace i dzieła, urzą-
dzają konkursy krasomówcze i wy-
cieczki. Organizacje katolickie gru-
pują się na łonie jednej organizacji
P.A,K.S., rozpoczynają wydawni-
ctwo miesięczika „Pax“, przygoto-

terenie akademickimi, zyskując tem
samem na znaczeniu i powadze.|
Wreszcie szereg innych organizacji,

stara się spopularyzować swoją ide-
ologję, zazwyczaj przez uiządzanie

Horoskopy na przyszłość dła kor
poracyj byty smiutne i ciemie, a na-
wet nie ciemne, a wprost czarne;

prawo do życia i rozwoju miały te
wszystkie organizacje, o których by-
ła mowa wyżej, te, których istota
różniła się zasadniczo od istoty kor-
poracyj.

Dlaczego nagle w paru ostatnich
latach wszystko  odwróciło się do
góry nogami, dlaczego wszeikie ho-
roskopy zaczynają się nie spraw-
dzač, a rzeczywistość nawet im za-
przecza? Dlaczego zginęły z naszego
akademickiego horyzontu różne
P. M. D-my i Z.N.M.S-y, dlaczego
organizacje katolickie rozpoczęły
wegetację, i to wegetację bardzo nie
bezpieczną, bo niektóre z nich, od
paru lat nie mają dopływu nowych
sił? Gdzie się podziat autorytet Kół
Naukowych, wreszcie gdzie jest
„Odrodzenie już nie jako stowarzy-
szenie katolickie, ale jako organiza-
cja, która, w swoim czasie, trzęsła

| całym naszym światkiem akademic-.
kim? Powiadają niektórzy, że liczy
kilku członków. Czyż to nie jest już
tylko cień wyblakłego cienia?

 
| zawsze 
 

/

юнаS

wsławionem: „rozpolitykowaniu' mło
dzieży. Nie zadawalmia więc nas to
określenie. Szukajmy: innego.

Powracam do tego puktu, z któ-
rego wyszedłem. Co się dzieje z kor-
poracjami? Czy istotnie przepowie-
dnie nasze z przed kilku iat spraw-
dziiy się? Czy przynajmniej rzeczy-
wistość te przepowiednie potwier-
dza? I tu nas spotkały rozczarowa-
nia, I tu horoskopy wzięły w łeb.
Korporacje nietylko nie upadają, nie
tylko nie wegetują, ale w.qcz prze-
ciwnie rozwijają się. Dzisiaj każda
poszczególna korporacja ma niekie-
dy tyluż nowych członków, co czte-
ry inne organizacje. Dziś ajkardziej
bliskie współżycie między profeso-|
rem a studentem jest własnie na te-
renie korporacji. »

Jakież są więc przyczyny takie-

go stanu rzeczy, że jedne organiza-

cje mogą się rozwijać, śdy arugie mu
szą wegetować i zbliżać się gwał-
townie ku upadkowi? Czy ieżą one
w różnicy ideologji? Nie. Tkwią one
w: różnicy ustroju, na którym organi-
zacje te są oparte. Koła Naukowe,
stowarzyszenia katolickie. koła pro-
wincjonalne, niektóre organizacje po
lityczne są oparte na ustroju parla-

Z. mentarnym. Korporacje są teprezen-
iantami ustroju feudalnego, (Nawia-
sem zaznaczam, że nie podjąłem się
tu apologji korporacji, ani też rzuca-
nia pod jej stopy kwiatków. Korpo-
racje mają swoje wady i usterki
związane z ideologją. Chodziło mi tu
o najtypowszego przeciwnika ustro-
ju parlamentarnego).

Na czem więc polega ustrój par-
lamentarny w organizacja akademic-
kich? Nie będzie to parodja, co po-
wiem, ale gdyby nawet nią było, to
spotyka się ją codziennie w życiu na
szych organizacji parlamentarnych.

 

 

wszędzie

 

 

 

organizacjach młodzieży
«Kolega Iks, prezes, poszukuje rete-
| renta na zebranie, Międry: innemi,

Kierow. Redakcji: Stefan Łochtin. Redakcja urzęduje w piątki g. 20—21 w lokału „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1. Za dział „Ruchu Młodych* odpowiedzialny W. Srednichi
  

ma za siebie nie wymyśla nigdy nic.
Jej właściwością, siłą, znaczeniem,
posłannictwem i wdziękiem jest roz-
mach niesłusznie uważany za prze-
sadę. Czy będzie chodziło o szero-
kość spodni, czy o szerokość poglą-
dów, młodzież zawsze je rozszerzy

cej, niż nakazuje panująca moda. Na
wet buntując się przeciw starszym
naśladuje z rozmachem ich (jakżeż
pozorną!) niezależność. Daiej: Ponie
waż zawdzięczamy zmysławi naśla-
dewnictwa wszystko, począwszy od
ięzyka, a skończywszy ra obycza-
jach i wierzeniach, przeto zimysł ten
zamienia się bardzo wczesnie w po-
czucie karnośc:, z które; wyłamują
się tylko ludzie wylkolejeni. Reszta
staje na baczność tem chzlniej, im
młodsza. Czynni przedstawiciele po-
wojennego pokolenia żyją pod suge-
stją przedwojennych wielkich roman
tyków, którzy, doszedłszy do prze-
konania, że „litera nocet', stali się
z wyznawców Marksa wyzisawcami
Marsa. Ich bohaterstwa, ich żywio-
łowość, ich żywotność, ich „sic volo,
sic iubeo“, nadały młodzieży formę
żołnierską, w której tężyzna fizycz-
na spycha na drugi plan inielektua-
lizm', Wiele słuszności jest w tej o-
pinji o obecnej młodzieży. .lest ona
romantyczną i jest zarazem karną. 

tro

idzie do kolegi igreka, i mówi: —
„Kolego, czy nie bylibyście tak do-
bry i napisali za miesiąc reieratu?“

Kolega Igrek, najmtodszy członek
organizacji, odpowiada:

„ — Wiecie kolego, jesiem teraz
tak zajęty, że nie mogę wam tego
dziś przyrzec.Ale przyjdźcie do mnie
za tydzień, to dam wam ostateczną
decyzję”.

Kolega lks idzie za tydzień:
„ — Niestety! Nie mam czasu:

Praca seminaryjna, egzamina i... egza
„mina... Kol. lks, zrobiwszy wędrów
kę od Kajłasza do Ananasza, usiadł
i sam napisał referat! Po skończonej
zaś kadencji rzucił całą organizację
i powiedział: mam dość, W dwa lata
potem daremnie błagam kciekę Iśre-
ka, by został prezesem. Nie zgodził
się. Widział, jak męczył się lks. —

" Na takich podstawach opt”ra się pra
ca w organizacjach parlamentarnych.

Dzisiaj potrzebny jest nam inny
ustrój. Taki, któryby był oparty na
autorytecie jednych, a karności in-
„nych „stanowisk. Ustrój, któryby za-
pewniał poszanowanie dla kolegów
starszych i wybitniejszych, a naka-
zywał posłuszeństwo kolegom młod-
szym, Ustrój, któryby dawał zado-
wolenie z pracy, jakąby „złonkowie
w. danej organizacji wykonywali.

Jakaż jest więc organizacja przy-
szłości? Jest nią ta, której wziosła
ideologija zdoła porwać 1 wzbudzić
entuzjazm u młodzieży: akademickiej,
pod tym jednak warunkiem, że ten
element entuzjastyczny. zostanie u-
jęty w: mocne : silne karby ustroju
nieparlamentarnego, ustroju oparte-

 

lub zwęzi o parę centymetrów wię-|

 
organizacje mamy i dzisiaj. Istnieją
one przeważnie, jeżeli nie jedynie, w
$ronie młodzieży narodowej,

Enka. i

 

chce”się dowiedzieć, jaki jest
program Młodzieży Wszech-

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

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

go na autorytecie i karności. Takie| *

{
' aptecę.

 wszelkich informacy|.
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STRONNICTWA KA
Broszura wydana nakladem Stronaictwa Narodowego

oś oem „GŁOS SUMIENIA NARODOOEGO“
zawierająca przemówienia posła prof. ROMANA RYBARSKIEGO
oraz interpelacje i wnioski Koła Narodowego jest do nabycia w cenie 10 gr.

i w Sekretarjacie Stronnictwa—Mostowa 1.
Lia Su WRZ SZAPBWEDO

Reklama jest dźwgnią handiu
ЧЕПЕДЕЕНИТАНОWOREK BENT IKTSDKRIID
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Lecz, jeśli się ją wini o zmierzch
tury umysłowej, przy wielkiej db
łości o kulturę fizyczną, a jednocze
nie mówi się, że ona umie tyiko 18
śladować, to czy i pod tymi wzglęj
dem młodzież nie naśladuje staf
szych? |

W. R.

  

   

   
  

    

  

  

 

    
   

   
  

 

Z Bratniaka.
Jak dowiadujemy się, kilkusć

studentów U..S. B. nie opiaciło cze
snego. Wskutek tego zostali ot
skreśleni z list odpowiednich wydził
łów. W związku z płatnością pierw
szej raty czesnego Bratnia Pomoc!

uchwaliła pożyczek @
przeszło 13.000 zł., a więc o 4.008 z
więcej, niż w roku zeszłym, Po
trzebne fundusze zdobyto w drodze
ściągnięcia wszelkich rozporządzał
nych sum z kont agend Bratniaka
Dlatego też właśnie Br. Fom. prze
chodzi pewne trudności finansowe
MWobec tego prezes Bratniaka, ko
Witold Świerzewski, udaje się d
prezesa Rady Nacz. Tow. Przyjaciół
Młodzieży Akademickiej — таг5й\
Raczkiewicza, celem uzyssania Tuną)
duszów, których brak uniemożliwia
działalność samopomocową, Czy po
dróż kol. Świerzewskiego do Warsza
wy przyniesie spodziewane wyniki:
niewiadomo.
W każdym razie działalność Br

Pom. i los skreślonych domagają się
pomocy.

 

Wykańczaią się.
Na zebraniu kieleckiego obwodu

Legjonu Młodych doszło do rozła*
mu. Legjoniści bezrobotni (jeszcze
nie dostali posad!) opowiedzieli się
za radykalizmem społecznym i wy”
stąpili z LM.

Oj ten brak posad! Nie byłoby
„rozłamów” i „radykalizmu' gdyby
można było  napoić wszystkich
„spragnionych”'.

 

 

Uroczystość
u Fr. Pulsa. |

W. ubiegłą niedzielę odbyło się uroczy”
''e poświęcenie dwóch nowootwarty“
specjalnych oddziałów produkcji pudrów
raz kosmetyków. Oddziały te, prowadzo-
ne zresztą oddawna, otrzymały nowe labo-
iatorja i urządzenia fabryczne, pozwalają”
“e na coraz doskonalszą i wydajniejszą pr -
dukcję, mogącą sprostać wzrastającemu za-
lotrzebowaniu rynku polskiego.

Ceremonji poświęcenia dokonał Jego
Ekscelencja Ksiądz Biskup Niemira, przy-
uciel rodziny Przzesostwa Litiererów. | |

Jego Ekscelencja Ks Biskup Niemira
w' podniosłem i serdecznem przemówieniu |
p dkreślił chwalebne rozpoczęcie nowej
pracy twórczej z Bogiem, który zawsze
ołogosławi zbożnie rozpoczętemu  dzielu
ludzkiemu.

Msza święta została odprawiona w
apartamentach Państwa Litterer obec-w

1ości pracowników.

SSDuk

GRYPA, DRESZCZE, PRZEZIĘBIENIE?

Przyjmij Togal. Tabletki Togai przyneszą

algę w tych cierpieniach. Również w cier-

eniach reumatycznych, podagrze, bólach

Togal

najbliższej

nerwowych i głowy tabletki daią

aobre usług. Do nabycia w

`

Milusińscy.
Rabin Pozner oswiadczył dzie-

kanowi wydz. medycyny Uniw.
Marsz.. że ani Tow, Osialnia Po-
sługa, ani gmina żydowska trupów
slo prosektorjum dostarczać nie bę-
dą. |

Jak wiadomo, studenci žydzi nie
mogą korzystać z prosektorjum do
chwili dostarczenia trupów. „Nasz
Przegląd“ w ostatnich dniach doma-
gał się dopuszczenia żydów do za-
jęć.
A więc trupów nie dadzą a pra-

cować chcą — milusińscy:

 
  

    

   

RODOWEGO.

W okresie przedświątecznym — kupuj tylko u chrześcijan.
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Zrobili krzywdę, a teraz mówią
„proście o rekompensatę .

Polski Związek Hokejcwy uznał
że Wilno nie zasłużyło na (o by grać

o mistrzostwo Polski, że jest słabo

zaawansowana w sporcie, daleko do
Wilna jeździć, że lepiej będzie, gdy
wyeliminuje się Ognisko { basta.

Staio się. Wniosek zosiał posta-
wiony pod głosowanie i minimainą
ilością głosów przeszedł.

Klamka zapadła,  Przekreślone

zostały wszelkie możlikości sporto-
we hokeja wileńskiego. .W. podnie-
ceniu przy: gorączkowym załatwianiu

tak poważnej „operacji zapomnia-

no zawiadomić” nawet Wiino o de-

cyzji.
Wstydzą się widać napisać do

nas kilka słów.

Rekomp
przykrych sprawach i ni» chcemy
bynajmniej kogoś kompromitować, a
pragniemy jedynie zauważyć, że tak
poważnej instytucji, jak P.Z.H.L., nie
wypada załatwiać spraw  sponto-
wych w tak niepoważny :posób.
My, jalko prasa, dbamy o dobre

umię instytucji sportowych, ale prze-
cież dbać o to dobre imię muszą
również i członkowie, którzy repre-
zentują związek.

Czem się kierował kapiian spor-
towy P.Z.H;L., że twerdzi dla tak
słabej drużyny jak Wilno nie ma
miejsca w  „ósemce' najlepszych
drużyn polskich?

Czy p. Sach (kapitan  spontowyj
wie, że Ognisko pokonało Warsza-
wianikę 6:1, że dwa razy grało z K. Wiadomość do Wilna dotarła dro

śą nieoficjalną, przez prasę. i
Kiedyż więc stanie się zadość for-;

malności. !
Ostatni list przysłany do Wilna

2 P.Z.HL. zawiadamia, że p. Czap-'
lidki ma sędziować mecz 16 b.m.
między Ogniskiem, a Warszawian-
ką. Zamówiono nawet jakobyafisze, |
zaczęto wylewać lód, aż tu jak grom:
z jasnego nieba pada wiadomość o!
wyeliminowaniu Ogniska.

Nie piszmy jednak już o tych
pierwszych wrażeniach, a przyjdzmy
do rzeczy dalszych i ważniejszych.

To, co zaszio w związku hokejo-
wym, jest skandalem woiającym o
pomstę do: nieba.

Nie chcemy tutaj pisać o tych

N.2.$najlepszy
Nie jest to żadna niespodzianka

sportowa, że Akademicki klub Spor

towy otrzymał w tegorocznem gło-

sowaniu 1V Konkursu Sportowego
„Dziennika Wileńskiego naywięk-,
szą ilość głosów.

Nie jest również niespodzianką,!
że A. Z. $. odrodził się, aabrał sił 1)

pracuje solidnie,
W, swoim czasie w „Dzienniku

(Wileńskim zastanawialiśmy się

nad sposobem „uzdrowienia Aka-

demickiego Związku Sportowego,
wyrażając smuiek, że nie wykazuje
on większej inicjatywy sportowej.

Akademicy przeżywali kryzys spor-
towy.

Kryzys zosiał  przezwycięžony
jednak, pozostawiając bogate do-
świadczenie,

Dziś w A. Z. S. jest już inaczej.

Znikł chyba nu zawsze przygnębia-

jący nastrój.
Alkademicy potrafili wziąć się do

toboty i stworzyć własne życie spor-
towe o pewnym ściśle określonym

programie. ;
Możemy zupełnie śmiaio powie-

dzieć, że A.ZŚ. jest obecnie jedy-
nym klubem sportowym w Wilnie,

który prowadzi planową działalność
sportową we własnym zakresie i jest
obecnie organizacją, która zaczyna
nadawać ton życiu sportowemu Wil-
na.

Nadchodzi okres, że z A.Z.S. bę-
dzie się brało przykład, že A.ZS,
służyć będzie qalko wzór.

- Społeczeństwo sportowe chce, by
akademicy świecili przykładem nie
tylko na boisku, ale również i w pra-
cy codziennej przy prowadzeniu pro
pagandy kultury fizycznej

Przyglądając się pracy okiem
krytyka (dziennikarz zawsze jest kry
tykiem) powiedzieć możemy, że A.
Z. S. nietylko wziął się do pracy, ale
zaczął nawet zbierać owoce tej pra-
cy, która na odcinku wileńskim jest
wyjątkowo trudna,

Jakież więc są sukcesy sporto-
we A. Z, 8.7 :

Kepel, ale to jeden tylko czło-
wiek.

. Starkiewicz, też nie tworzy ca-
łości pracy. :

Dobre zespoły w grach sporto-
wych, niezłe osady wioślarskie.. |

Ale to jeszcze nie wszystko.
Mam tutaj na myśle prowadzenie

pracy nad usportowieniem szerokich
mas akademickich w Wilnie.

AZS. w pracy tej jest poważnie
zaangażowany i wyniki są już wi-
doczne.
weźmijmy w ręce listę czionków A.
Z. S., a przekonamy się, że А. 7. $.
nie żyje przeszłością, nie opiera się
na starych świazdach i nielicznych
weteranach, a na masach  usporto-

 

{. H. i dwa razy wygrało?
Czy pamięta, że Ognisko z

strzem Połski Leśją przegrało tylko
różnicę jednej bramki, a gdyby
Legja nie grała na czas, to wynik
mógłby być inny.

A teraz skięrowujemy pytania
pod adresem szanownego Zarządu
PZA W

1) Czy P. Z. H. L. dba o propa-
gandę sportu hokejowego w całej
Polsce, czy tylko w miastach uprzy-
wilejowanych przez panów w Za-
r:

mi-

e?
2) Czy P. Z. H. L., wyżaminowu-

:ąc Wilno, zdało sobie sprawę z
następstw tegoż postanowienia?

3) Czy P. Z. H. L. wie, że Wilno
od kilku lat jest jedyna, silną druży-
ną na kresach?

mklubem Oilna
To jest właśnie największą zasłu

$ą sportową A.Ź.S. Istniejąca przez
Kilka lat luka została częsciowo za-
peiniona, i

Organizacja rozwija si; pomysl-
nie. Nastrój, harmonja, współpraca
są oparte na stosunkach  koleżeń-
skich, co cały zespół zbliża : zaprzy-
jaźnia z sobą,

Rzucone przed kilku laty jedno
z haseł reformujących A.Z.3,—,„aka-

demik musi być w A.4.5' zaczyna
«oraz, bardziej stawać się zrozumia-
tem 1 dziaia: dodatnio.

Słowem A.Z.$. pracuje, a jak bli-

żej poinformowani mówią, do zrefor-

mowania stosunków i do ugruntowa-

nia pracy w A.Z.5, w pierwszym rzę

dzie przyczynili się pp. prot.: J. Pat-

kowski, Stet. Kempisty, Koschmider:

na i tacy A.Z.S. jak inž. Grabowiec-
ki, dr. Stankkiewicz, Wigura, Gar-
mysz, Starkiewicz, Mincerówna, Ke-
pel i inni.

Cieszy, nas. bardzo, .że. A,Ż.0. ТО
rasta się i mietylko dba o rekordy

sportowe, ale również o piowadze-
nie życia sportowego w szerszem te-
go słowa znaczeniu.

Wyrazem tego były wieczory
„żywej gazetki, teraz zaś jakoby

A.£.$. zamierza przystąpić do opra-
cowania szopki sportowej z uwzględ

nieniem wszystkich charakterystycz

mych momentów życia spontowego

Wilna.
A.Z.S. jest klubem, który dba o

swoich członków.
Doprawdy, ze obecnie jest przy-

jemnie przyjść i posiedzieć w murach

A. Z. S. ь

Sport, spori i jeszcze raz sport,

ale sport w jaknajlepszym gatunku.

Oczywiście, że mogą byc pewne
zastrzeżenia, bo gdzież ica niema.

I tak n. p. A.Z.S, stawiają nie-

którzy zarzut, że niepracuje on spo”

łecznie w sporcie, tak jax pracują

członkowie innych klubów, że w

związkach okregowych wyczuwa się

brak elementu akademickiego, któ-

ry mógłby: wnosić do życia sportowe-

go Wilna szereg bardzo cennych
pierwi: L

Trzeba patrzeć szerzej. Nigdy nie

powinno wystarczać, to że mnie jest

wygodnie, trzeba nieraz myśleć i o

innych. Mam wrażenie, że ze mną

zgodzą się wszyscy, że A.Z.S. pod

tym względem ma! specjalne obowią
zki, bo jest organizacją składającą
się z ludzi inteligentnych, od któ-

rych wymaga się daleko więcej niż
od przeciętnych.

Jeżeli sobie przypomiaam datę
powstania A.Z.S, to niebawem na-
stąpi 15-lecie pracy sportowej aka-

demików w Wilnie. A.Z.S. wystąpi
z pięknym dorobkiem sportowym.

Popularność to też sukcesy,

 

 wionych akademików,

i
LE

Hokeiści
Wczoraj hokeiści wileńscy wy-

słali do P. Z. H. L. list z podaniem

szeregu motywów co do sprawy wy-

eliminowania Ogniska z puli finało-

wej walk o mistrzostwo Polski.

W piśmie swojem. wilnianie do-

magają się, by zarząd Ё. Z.H4..

colnął postanowienie, a jeżeli nie

zechce wycofać swegoPerasBiel

planu, to niech przynajiamej ja:

Jarwan.

 

wysłali list do Warszawy,
iekompensatę zaprosi d. wi.

Krynicy.

List ma być rozpatrywany na

dzisiejszem zebraniu Zarządu P. Z.

H. L. w Warszawie.
Dowiadujemy się jednocześnie,

że w Wilnie mą się odbyć w tych

dniach wielki wiec protestacyjny.

Warta rozgromiła Makabi»12: 4.
Mecz bokserski o drużynowe

mistrzostwo Polgki, rozeżrany mię-

dzy Wartą z Poznania a Makabi Z
Warszawy, zakończył się wspania-
łym. zwycięstwem bokserów Warty;

którzy wygrali 12:4,

z Amiołą, Noj-
Szymarą, Maj-

rhrzycki pokonał Stala, a Piłat zdo-
ył dwa pumkty walkowerem. ||

Cyrk. warszawski był wyprzeda-
ny do ostatniego miejsca.

„ Pilnik zremisował
$ zremisował z

| 4 Czy P. Z. H. L. wie, že dru-
|yna Ogniska składa się nie z rekru-
towanych graczy, a «z chłopców,
którzy w Wilnie nauczyli się jeź-
dzić na łyżwach?

5) Czy P. Z. H. L. wie, że kapitan
sportowy p. Sachs nie dawał moż-
ności grania zawodnikom wileńskim
w Katowicach, przesądzając zgóry,
że Godlewscy i Staniszewski są
„beznadziejnie słabi.

7) Czy P. Z. H. L, wyelimino-
wując Wiilno zastanowił się przynaj-
mniej na chwilę, że decyzja Zarzą-
du może zgasić zapał sportowy,
zmiszczyć cały dorobek sportu ho-
kejowego Wilna, że gracze przesta-
ną trenować, a Wilno nie będzie
chciało gościć u siebie tych panów,
którzy przyczynili się do «rzywdy?

Pytań można zadawac jeszcze
więcej, ale nie łudźmy się nadzieją,
że P. Z. H. L. odpowie nam na nie.

Postawiono nas wobec dokona-
nego faktu.

Jakaż tutaj może być resompen-
sata? Chyba tylko ta, że +. Z. H. L.
dopuści Wilno do rozgrywek  fina-
iowych, P. Z, H. L, tego jednak nie
zrobi, gdyż zdaje sobie dobrze spra-
wę kogo można skrzywdzić, a kogo
nie,

Jakież znaleźć wyjście z tej ca-
łej sytuacji? :

Dziś właśnie w Warszawie obra-
dować będzie przy ul. Myśliwskiej

DZIENNIE MIDĄ£SRI _

ensata hokeistów
Sprawa Wilna jest na porządku

dziennym.
| > Zobaczymy więc jaka Wilno о-
trzyma rekompensatę.

Na chwilę odbiėgnijmy od ści-
słego tematu ałery hokejowej, a
rzućmy okiem na całość sportu wi-
leńskiego.

Wyczuwamy pewną  aiechęć ze
strony władz centralnych do Wilna.

Niechęć ta jest upokarzająca dla
Wilna które nigdy nie pozwoli, by
go w ten sposób traktowano, jak to
robi np. P. Z. H. L.

Wilno nigdy nikomu nic nie
narzuca, ale jeżeli iest <<łonkiem
pewnej organizacji, chce by trakto-
wano na równi z innymi.

Po skandalach bokserskich, lek-
koatletycznych, piłkarskich i pły-
wackich nadszedł skandal hokejo-
wy. Kolekcja dopełnia się. Nieba-
wem będziemy mieli komrlet.

Czy nie warto pomyśleć nad
wycofaniem się Wilna ze związków
centralnych, wchodząc w  bezpo-
średni kontakt z P. U. W. F.i Z. Z.
ak też z Min. Spraw Zagranicznych,
co otworzy szeroko i na Fin-
landję, Łotwę i Estonię.
W każdym bądź razie, jeżeli

władze centralne nie zmiznią swe-
go stosunku do Wilna wa:.o poważ-
nie zastanowić się nad zerwaniem
stosunków sportowych z organiza-
cjami, które zamiast pomagać nisz-
czą całą pracę sportową, P. Z. H. L. Przewodniczyć będzie

konsul Halumicki.

 

Pierwszy krok bokserski nie jest
. imprezą propagandową w pelni tego

| słowa znaczeniu, ale jest ta umpreza,
' która nazwana być może :ewją mło-

'dych zawodników.

| , Ci właśnie młodzi zawoanicy wy-

kazali w sobotę i w niedzielę zupeł-

| nie niezłą formę. Cieszy nas bardzo,

że prócz klubów wileńskich przy-

słała do Wilna pierwszy waz swych

zawodników Lida z nowozawiązane-

go klubu Parkowia.
Prowincja większych sukcesów

nie odniosła poza ;ednera zwycię-
stwem w wadze ciężkiej. Bokserzy
Lidy są dobrze zbudowani, ale nie
posiadają dostatecznej rutyny, by

zwyciężać. Trzeba jedaak przy-

| puszczać, że następna wizyia bokse-
rów Lidy opromieniona zcstanie już

nie jednem, a kilkoma zwycięstwa-

mi.
Poziom zawodów był wysoki,

zwłaszcza jeżeli chodzi o walki w

wagach niższych. W| pierwszym rzę-
dzie wymienić tutaj trzeba dobrze

zapowiadającego się Lendzina z

A.ZS. i rewelacyjnego Judika, któ-

ry pokonał w półfinalei linaie swych
przeciwników przez K. O. w pierw-

szej rundzie po jednemi uderzeniu,

tak zwanym sierpowym. Ci dwaj

pięściarze mają poważne zadatki,

by stać się asami sportu pięściarskie

go. Organizatorzy mają poczynić

starania, by w najblizszej przyszło-
ści Judik spo*kał się z Wojtkiewi-
czem, bo obaj należą do średniej.

Organizacja zawodów, prócz o-
późnienia, dobra. Walki szły jedne
po drugich. Zainteresowanie dość

małe i dlatego właśnie twierdzimy,

że „pierwszy krok bokserski” nie

"jest imprezą propagandową, gdyž

„trudno jest zgóry powiedzieć, czy

„zawody stać będą na wysokim po-

ziomie.
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Jarwan.

Pierwszy krok bokserski.
Przejdźmy

technicznych:
W wadze papierowej 'enard z

W. K. $, bez trudu wygrał w 3 run-
dzie przez przerwanie watki z Bie-
lewiczem, który znacznie usiępował
Lenardowi.
W: wadze muszej Lendzin z A.Z.S.

widać, że trenuje, starając się roz-
kładać swe siły na trzy rundy. Len-
dzin walczył bardzo iadnie. Pokonał
Derskiego z W.K.S. Walka stała na
wysokim: poziomie technicznym.
W wadze koguciej Nowicki z

MW. K. S. pokonai Drackiego z Ż. A.
K. S. Walka chaotyczna, Przeciwnik
Nowickiego w 3 rundzie poddał się.
W wadze piórkowej Ambroże-

wicz zdobył pierwszeństwo walko-
werem, gdyż przeciwnik jego miał
nadwagę.
W wadze lekkiej Bielawski W.

K. S., zamiast pokazać ładną walkę,
wszedł w umowę ze swoim przeciw-
nikiem Wojtą (W.K.S.) i nic cieka-
wego nie pokazał, bo Włojla nie wy-
trzymał nawet przy statystowaniu i
poddał się. й

W. półśredniej Tarasow z Ogni-
' ska zdobył „mistrzostwo walkowe-
rem, a w walce towarzyskiej prze-

'grał z Wildą.
W/ wadze średniej waika trwała

kilka sekund. Judik ze Strzelca
jednem uderzeniem pokonał rosłego
boksera z Lidy Dąbrowskiego, który
padł na deski ringu.
W wadze półciężkiej Szot z

W. K. S. po mało ciekawej walce
pokonał Szewczyka z Lidy,
W ciężkiej bokse. Lidy Czerep

wypunktował Polakowa z W.K.S.
Poziom tych dwuch walk był

niski.
W. ringu sędziował b. dobrze p.

R. Hołownia. Publiczności mało.
M. Arcta.

teraz do wyników

 

Sląsk jest już w Lidze.
Piłkarze Śląska po wczorajszem

„zwycięstwie nad Naprzodem 2:1
weszli do Ligi.

Mecz wczorajszy był nadzwyczaj
interesujący, gdyż dwie te drużyny

od kilku lat stale rywalizują z sobą.

Wynik 2:1 mówi sam za siebie, że

walka była bardzo ostra. Naprzód
na domiar złego nie miał szczęścia,

bo Michalski nie potrakii strzelić
kamnego.

Śląsk po 5-letniej przeswie stał

się więc znów drużyną ligową.
Podajemy ostateczną punktację

wallk o wejście do Ligi, które zostały
wczoraj zakończone:

1) Śląsk Świętochłowice 7 pkt.
2) Naprzód Lipiny 3 pkt.

 

BOGATY PROGRAM MIĘDZYNARODO-

WY POLSKICH NARCIARZY.

W bieżącym sezonie P. Z. N. przewi-

duje obesłanie kilku ważniejszych imprez

międzynarodowych. M. in. przewidzianej

jest obesłanie mistrzostw Jugosławii (22 —

27 stycnzia 1935 r. w Bled), mistrzostw

Niemiec (27 stycznia, 3 luty w Garmisch-

Partenkirchen), mistrzostw F. L. S. progra

mu klasycznego (13 do 18 lutego w Szczyrb

skiem Jeziorze). Planowane jest również

obesłanie mistrzostw- zjazdowych F. I. S,

które organizuje Ski-Club oi Great w

Miirmen (Szwajcarja) w dniach 22 — 25

lutego. Międzynarodowe mistrzostwa Pol-

ski zostaną zorganizowane w Zakopanem

w dniach 22—26 lutego, przyczem odbędą

się konkurencje: bięg 18 klm. otwarty i do

kombinacji, konkurs skokėw--oiwarty i do

kombinacji, bieg zjazdowy i *lulom, Mi-

strzostwa w biegu rozstawnym zostaną

rozegrane już w dn. Ji grudnia br. w Za-

kopanem, a bieg 50 klm. w dniu 19 stycz-
nia w Krynicy. W mistrzostwach Polski w
programie klasycznym i :jazdowym zapew-

niony jest udział szeregu czołowych nar-

ciarzy Europy,  przedewszystkiem zaś

į Niemcėw i Jugoslawian,

  

3) W.K.S. Śmigły Wiln< 2 pkt.
Piłkarze W.K.S. Śmigły przesłali

j wczoraj  telegraficznie gratulacje
sportowe piłkarzom. Śląska, którzy

' zasłużyli całkowicie na wejście do
Ligi, będąc bardzo sympatyczną

drużyną.
Na marginesie tej notatki poda-

iemy, że piłkarz W. K. S. Śmigły
Wysocki wyjechał już z Wilna i
prawdopodobnie grać będzie w dru-
żynie Śląska.

1011 AAA AAAAGALEA
! Od 1920 roku istniejaca szkola „ZRO
„DLO PRACY“ z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa. haftu

| trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1

Zarząd Radv Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego š Paulo

BRONEK CZECH TRENUJE
OLIMPIJCZYKÓW.

Sucha zaprawa Ośrodka Olimpijskiego

w Zakopanem jest już na ukończeniu, Bez-

pośrednio po zakończeniu jej rozpocznie

się trening na śniegu pod kierunkiem Bro-

misława Czecha. W ciągu grudnia przewi-
dziany jest ponadto przyjazd trenera nor-
weskiego (prawdopodobnie Alia Anderse-

na), który będzie kontynuował treningi

grupy olimpijskiej. W styczniu g'upa olim-
pijska zostanie przeniesiona na okres 2
tygodni na Śląsk, przyczem vizewidziane

jest łączne przeprowadzenie ireningów z
rarciarzami sląskiemi, nie wchodzącymi w

skład grupy. W dotychczasowyci. pracach

įrupy olimpijskiej nasi czołowi narciarze

brali pilny udział, tak że sezon zapowiada

się badrzo interesująco, 
 

CQ TYDZIEŃ PRZYPOMINAĆ SIĘ
BĘDZIE TWÓJ PREZENT

jesz dla kogoś na gwiazdkę ciekawy,

deck й

 

„Czas” przeciw sen. Rosiworow-
skiemu. '

Z dyskusji toczącej się w komisji

konstytucyjnej Senatu nad  projek-

tem nowej Konstytucji oraz 7 ро-

prawek sen. Rostworowskiego nie

jest zadowolony konserwaiywno-sa-

nacyjny „Czas', który domaga się

równouprawnienia Senatu z Sej-

mem.

„Oczywiście — "pisze Czas” —

trzeba to z naciskiem. podkreś!:ć — stano-

wi konstytucja styczniowa, jeśl chodzi o

problem senatu, znaczny postęp W porów-

naniu z konstytucją marcową. Według o-

becnego projektu jest Senat równoupraw-

niony z Sejmem przy zmianie konstytucji,

przy uchylaniu zarządzeń o stanie wyjąt-

kowym, przy uchwalaniu ustaw, zwróco-

nych Izbom z powodu veta Prezydenta

Rzplitej wreszcie przy wskazywaniu Pre-

zydentowi kandydatów na członków Try-

bunału Stanu. Są to wszystko zdobycze,

Z prasy.

 których znaczenia nie można sobie lekce-

ważyć. Poprawce uległa również sytuacja ,

Senatu, jeśli chodzi o odrzucenie jego poj

prawek przez Sejm. Zamiast dotychczaso-

wych 11/20 wymagana jest kwalifikowana

większość 3/5. Uzyskał dalej Senat poważ-

„ny głos pociąganiu Ministrów do odpowie-

dzialności komstytucyjnej, a konfliktach

politycznych między Rządem a Sejmem opinja jego może byc wysłuchania i pocią-

ga za sobą skutki prawne.

Powtarzamy raz jeszcze — *szystko to

są poważne zmiany na lepsze. Jednakowoż

to nie jest jeszcze równouprawnienie. Se- |

nat niema inicjatywy ustawodawczej, ego

wpływ na treść uchwalanych ustaw jest

znacznie mniejszy od wpływu Sejmu. I

właśnie pod tym względem upośledzenie

Senatu nie daje się naszem zdaniem niczem

uzasadnić.”

„Czas” pociesza się nadzieją, że
nową, kliewchwaloną jeszcze Kon-
stytucję, da się w niedalekiej przy-
szłości poprawić.

uSen. Rostworowski zapewniał nas w

„swoim referacie, że dyskutowany obecnie

projekt nie jest ostatnim etapem naprawy

ustroju. To nas pociesza. Być może

przyjdzie niedługo chwila, gdy riwnoupraw

— Postanowiono już ostatecznie

prasy! sportowej. Zjazd odbędzie się

na początku 1935 roku.
— Wycieczką A. Z. S. wileń-

skiego 18 bm. wyruszy na 2-tygod-
niowy pobyt do Zakopanego.

—; Lwiązek Propagandy Turysty-

ki Wilna i Wileńszczyzny postano-
wił zorganizować od 2 de 10 lutego

tydziń propagandy sportów  zimo-

wych. będzie to jakby „święto zimy

wrilóźekiej”, |
— W łonie P. Z. L. A. powstał

konkretny, projekt, by w Wilnie we

wrześniu zorganizować wielkie za-

wody międzynarodowe w  lekkiej-

atletyce. Projektuje się połączenie

zawodów międzynarodowych z mi-

strzostwami Polski w sztafetach.

Do Wilna mają być sprowadzeni za-
wodnicy ze: Szwecji — 1, Finlandji

— 2, Estonii — 3, Łotwy — 2 ikil-
ku czołowych zawodników z Polski.

Szczegóły tego projektu omówione

zostaną w Warszawie na walnem

zebraniu lekkoatletów.

— Rozeszła się pogłoska, że kil-

ku piłkarzy W. K. S$. Śmigły opuścić
zamierza Wilno, Wymawiane są tu-
taj takie nazwiska jak: Maniecki,
Wysocki, Bilewicz i Zbroja,
— Polski Związek Bokserski nie

spieszy z przysłaniem do Wilna po-

stanowienia Zarządu ounośnie u-

chwał, powziętych na walnem, nad-

zwyczajnem zebraniu w Wilnie. |

— Mjr. Czesław Mierzejewski

został mianowany delegatem wojska

do Miejskiego Komitetu W. F. P. W.

w Wilnie.
-— Miejski Komitet W. F. i P. W.

postanowił wystosować protest od-
nośnie sprawy hokejowej.
— lmspekcja poradni lekarsko-

sportowej w Wilnie wykazała, że
Rprowadzona przez dr. kpt.

. Gołyńskiego, jest najl.piej pro-

wadzoną w Polsce.
— 2900 sportowców zostało zba-

danych w Wilnie w ciągu 1934 roku.
— Dr. Wacław Sidorowicz wy-

jechał już ostatecznie do Krakowa,
gdzie osiądzie na stałe, pracując ja-

ko łekarz.

 

 

DŁA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

| LUB DZIENNIK i zaprenumerować 

ŚSŁZYGZAKI |

zorganizować w Wilnie walnyzjazd |

 je jako Lanai pos podarunek

| LILJOWEJ BIAŁOJCI
|

GWIAZDKOWY jeśli zaprenumeru- ©

delikatne i miękkie jak aksa-
mit, świadczące o kulturze u-
rody,zawdzięczają Paniesub-
telnemu kremowi „Prałałów”

a KREM     

   

izb ustawodawczych będzie po-
Na-

już o-
projektu

nienie

wszechnie uznane za rzecz doirzałą.

szem zdaniem reforma ta dojrzała

becnie. Żałujemy, że autorowie

innego widocznie byli zdania”.

Trzeba przyznać, że stosunek

konserwatystów do nowej Konsty-
iucji jest istotnie oryginalny. Za-

miast poprawić to, co uważają za

błędne, pocieszają się, że kiedyś w

przyszłości +0 uczynią.

Dni tryumiu konserwatystów.

„Robotnik“, omawiając dyskusję

nad projektem konstytucji w komisji

senackiej, podkreśla, że dyskusja tu
jest tryumiem sanacyjnych  konser-

V rgowski i Rostworowski,

żeli pos'adają trochę zmysłu :zubieniczne-

go humoru, powinnyby sobie powiedziec

wzajemnie na cztery oczy: „widzisz, bracie;

w latach 1916 — 1918 to się tam trochę —-

źle  kommbinowało,

je-

Bogiem a prawdą
Vnieco rzeczy się przegapiło, do Berlina się

niepotrzebnie podróżowało, zato jednak,

wszystko, ster pracy nad reformą

Państwa ówczesna komenda P. O W. zło-

żyła przecie w naszedoświadcz me ręce"...

I z temi zjazdami do Berlina nie jest zresz-

ią, mówiąc nawiasem, aż tak bardzo pa-

skudnie; p. Beck rozgrzeszył to wszystko z

nawiązką i z całem dobrodziejstwem  in-

pomimo

wentarza.“ у :

Sam projekt „Robotnik“ ocenia

w następujący sposób: |

„Z punktu widzenia treści z

lo, cośmy już pisali: koncepcja kcnstytucyj-

na BBWR stanowi poprostu usystematyzo-

waną przeróbkę idej, które krążyły po. sa

lonach paryskich w okresie Tviersa i aż

do ostatecznego załamania się próby za-

machu stanu marsz. Mac Manona, t. zn.

w okresie pomiędzy 1871 a 1692—85 ro-

kiem stulecie ubiegłego. Monarchiści fran-

cuscy nie umieli wtedy odbudowač mo-

narchji _ konserwatywnej; pos7li drogą...

„ersatzu. W Polsce r. 1934, w epoceka-

tastrofy gospodarczej starego u*roju Spo”

łecznego — próbować, naśladować tamie

wzory, — to, doprawdy, ma po-riak już nie

farsowy, ale wręcz tragiczny"

powtórzę

 

Niełatwo udowodnić
że sięnie jest warjatem

Cała Praga — jak donosi- obotnik"'—

zaśmiewa się z powodu komicznego  nie-

porozumienia, jakie wydarzyło %ę wklini-

ce psychjatrycznej uniwersytet" praskiego.

Egzaminatorem jednego ze studentów

był pzołesor Myslivecek. Gdy student zgło-

sił 6 do gabinein prolesora siedział tam

prof. Hamzik, od niedawna wyk adający w

Pradze, a więc mało znany studentom. :

Student zajął miejsce, a woźny miał

wprowadzić pacjenta, którego egzaminowa-

ny student miał zbadać.

Tymczasem wezwano profesora My-

slivecka do telefonu. Wychodząc z gabi-

netu, profesor polecił studentowi zbadać

chorego, którego iada moment woźnymiał

wprowadzić. Student jednak zrozumiał, że

pacjentem jest starszy Pan; którego zastał

w gabinecie profesora.

Student przystąpił

Hamzika.
z

— Ładną mamy pogodę — zagaił stu-

dent rzekomego warjata.

Profesor, któremu student przerwałtok

myśli, odburknął:

— A jeśli ładna, to co?

— A czy wie pan, jaki mamy dzisiaj

dzień?

Prof. Hamzik spojrzał oburzory na na-

tręta i odrzekł:

do badania prof.

— Co pan sobie myśli, że nie wiem, że

mamy dzisiaj poniedziałex-

Student notował odpowiedzi proiesora.
— A może mi pan wymienić wstecz

wszystkich królów czeskich?
— Ja nawet w zwykłej kolejności nie

podjąłbym się ich wyliczyć, a cóż dopiera

wstecz.
Student zanotował: Nie umie odpo-

wiadać na pytania. Odzywa się arogancko
i bezczelnie.

— A czy wie pan, jak się nazywa sto-

lica Meksyku?
— Pojęcia nie mam. Jako dziekanowi

wydziału medycznego takie wiadomości są

mi niepotrzebne.
Student zanotował: Manja wielkości.

— A może pan pamięta, jakie są do-
pływy rzeki Gwadalkwiwir?

— Mój panie — odrzekł protesor —
jak się spędza trzy czwarte życia w zakła-
dzie dla umysłowo chorych, to nie ma się
czasu na pamiętanie takich: bzdur,

Studentowi żal się

pana i zaczął go pocieszać, żeto nie bę-
dzie trwało wiecznie, że może kiedyś wyj-
dzie z zakładu.

Naraz wrócił prof, Myslivecek.

— Już zbadałem — oświadczył  stu-
dent — manja wielkości, melagomanja

stwierdzona,
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JAKA DZiś BĘDZIE POGODA? |
Śląsk, Podhale i Tatry: Chmur-'

no i możliwy deszcz. Ciepio. Słabe
lub umiarkowane wiatry z południo-
wschodu. : .

Pozostate dzieinice: Rano ww
no i mglisio, z rozpogodzeniami w
ciągu dnia. (W| dzielmicaca wschod-
nich możliwy drobny opad. Tempe-
ratura bez większych zmuian. Słabe
lub umiarkowane wiatry z południo-
zachodu. и

ЫХ20ОВХ АВТЕК:
Dzis w mocy dyżurują następujące

uptexi:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telet.
2-90j; sukc. Uhomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92 Fiiemonowicza
1 Maciejewicza — ui. Wielka Nr. 29 1
Chroscickiego — ui. Ustrobrumska Nr. 26,
oraz wszystkie ma przedmieściach, procz

Smpięzek. ah

WUADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Ferje Sądu Arcybiskupiego.

Z powodu świąt Bożego Narodzenia
Sąd Arcybiskupi będzie nieczynny
od 22 grudnia r. b. do 15 stycznia
1935 roku.
— Uwagi do rubrycell. Wileń-

ska Kurja Metropolitalna zwróciła
się do księży dziekanów i pro-

ów, prosząc o nadesłanie
swoich uwag do ll części Rubrycelli
ma rok 1935. Termin nadsyłania u-
wag upływa z dniem 15 stycznia
1935 roku. :
— Zdlęcie suspensy. Jas wiado-

mo, ks, Florjan Markowski, były
wydawca nietortunnych ,,Verba Ve-
ritatis', w sierpniu roku bież. zawie-
szony został na 1 rok w swych
czynnościach kapłańskich.

Obecnie J. Е. ks, Aucybiskup-

(KAP). W okresie od 10 do 16 b. m.
odbywały się w: więzieniu Łukiskiem
misje św, prowadzone przez 00,
misjonarzy z Wilna, Brato w nich
udział 562 więźniów, którzy wysłu-
chali nauk religijnych w trzech se-
rjach. Misje zalkończyły się w dniu
16 b. m. uroczystem nabożeństwem
w kaplicy więziennej, połączonem ze
wspólną  Komunją św. więźniów.
Podkreślić należy  jalknajdalej idącą
pomoc ze strony zarządu więzienia,
przedewszystkiem zaś ze strony p.
naczelnika Czekałły,

ad

NA GWIAZDKĘ MIŁYM, PRAK-
TYCZNYM i DŁUGOTRWAŁYM
PODARUNKIEM jest prenumerata

 

 ciekawego dziennika lub czasopisma

EEE STS I T MC OK OCZORIZKDZYRZOWARKU2 ZKAD A SOBA

Wydawnictwa gwiazdkowe M. Arcta
E. Chodak. Dzieci na wsi. Jak

to bywa w szkole. W zimie, Z ilustr.

St. Norblina, ręcznie kolorowanemi.

M. Arct, Warszawa, 1934 r. Cena
każdej książeczki zł. 1.50

Te trzy książeczki — to ciekawa

i dobra próba podniesienia wartości

książki dladzieci przez indywidualne
dotknięcie ręki ludzkiej. Świetne о-

brazki Norblina ożywiono jeszcze
przez ręczne pokolorowan:e, stwa-

rzając poprostu obrazki akwarelo-
we, o plamach pelnych, barwach
prostych, tak jak tego wymaga dla
dziecka współczesna  psychologja
wychowawcza.

Najmłodsi czytelnicy napewno z
zapałem będą oglądali „Jalk to by-

wa w szkole” i czytali doskonałe o-

powiadania wierszyki Edmunda Cho

daka, który im opowiada także co
robią „Dzieci na wsi” i co kyło „W
zimie”, Każda książeczka zawiera

13 do 14 obrazków, kilkanaście zaj-

mujących powiastek prozą i wier-
szem i posiada sztywną okładkę,
także ręcznie kolorowaną.

Pomimo bardzo pięknego wyłko-  mania wydawnictwo  zupeinie — 40-
stępne — bo tylko po półtora złote-

PREMIERA. Arcydzieło 6 gwiazd. Wysoce artystyczny fllm, kfóry niema sobie równych

HELIOS

CASINO

ROXY

reżys.
sławskiego W rol.

Z MIASTA.,

— Dalsza walka z żebractwem.i
W, dn. 16 b. m. policja zatrzymała na|

ierenie Wilna 28 osób za żebractwo|

i włóczęgostwo. Stwierdzono, że!

wśród zatrzymanych znajdowało się

kilka osób karanych za kradzieże i

oszustwa.

— Wzrost bezrobocia, Ubiegły
tydzień przyniósł dalsze zwiększenie

bezrobocia w Wilnie, W stosunku do

tygodnia poprzedniego pezrobocie

zwiększyio się o 57 osób, Ogółem

Wilenszczyzną liczy obeunie około

6.300 bezrobotuych, z których część

pobiera, zasiłki,
SEKAWA ADMINISTRACYJNE.
—Protokuły karne za potajemny

handel. Organa policyjne sporządziły

wczoraj 8 protokułów za uprawianie

potajemnego handlu w dnie Świą-

teczne. Właściciele sklepów, prze-

ciwiko którym sporządzone zostały

protokuły, pociągnięci zostaną do:

odpowiedziainości karnej.
SPRAWY PODATKOWE.

— Zatwierdzenie listy członków
Komisji  Szacunkowej, Nadeszly
wreszcie dekrety nominacyjne Mini-

sterstwa Skarbu dla członków Ko-
misji Szacunkowej w Wilnie, powo-

łanej do rozpatrzenia odwołań od

podatku dochodowego. Wobec za-
twierdzenia przedstawionej listy kan

dydatów, należy się spodziewać, że

już w: najbliższym czasie isja

Odwoławcza przystąpi do pełnienia
swych obowiązków. Przewodniczą-
cym Komisji w y został p.
Malinowski, delegat Min. Skarbu.
Komisja składać się będzie z 24
członków i tyluż zastępców.

Rozpoczęcia prac Komisji płatni-
cy podatku dochodowego oczekują
z wielkiem zainteresowaniem,

 

WYPADKL
— Tragiczny wypadek podczas

naprawiania elektryczności. Pracow

nik fabryki tytoniowej J. Grynce-

wicz 1, 40 (Makowa 17) wczorajszej

nocy, podczas naprawy przewodu

elektrycznego, został _ śmiertelnie
porażony. | :

Nad ranem Gryacewicza znałe-

ziono martwego na ziemi, trzymają-

cego kurczowo w: zaciśniętej dłoni

przewód elektryczny wraz z lampą.
Opodai trupa leżał nóż.

Przeprowadzone  pierwiastkowe
dochodzenie ustaliło, iż Gryncewicz

przy pomocy noża manipulował przy

drutach,  przyczem spowodował
krótkie śpięcie, ponosząc smierć na

| w Podbrodziu gra świetną farsę amerykań-

DZIENNIK WIEEŃSKI _

Z za kotar studjo.
Konrad Tom przed mikrofonem |

Znany dobrze słuchaczom «ktor rewjo

wy i piosenkarz, Konrad Tom, wystąpi

przed mikrofonem radjostacji warszawskiej

w dn. 17-tym grudnia o godz. 13.45 w kon-

cercie muzyki lekkiej w wykonaniu orkie-

stry Wiesława Wilkosza. Program artysty

obejmuje wesołe monologi i piosenki, |

Frenciszek Łukasiewicz w Polskiem Radjo.

Wśród polskich szopenistów wybitnie

wyróżnia się znakomity wirtuoz poznań

profesor Franciszek Łukasiewicz, którego

oryginalne ujęcie techniczne utworów mu:!

ch stawia go w pierwszym rzędzieczm
obiazicł artystów-odtwórców. Właśnie w

poniedziałek dnia 17 grudnia o godz. 18.15*
usłyszymy recital fortepianowy prof, Łu-

AKL KiI is kti TaisUs

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8-ej wiecz „Hamlet“ — W. Szekspira,

największe arcydzieło literatury drama-

tycznej wszystkich czasów. Tragedja kró-

lewicza duńskiego. Inscenizacja: M. Szpa-

kiewicza i T. Łopalewskiego. Ilustracja |

muzyczna — S, Czosnowskiego, Cenypro-|

pagandowe.

Jutro o godz. 8-ej w. „Kwiecista droga”.

— Wileński Teatr Objazdowy — dziś

ską „Dzień bez kłamstwa”.

UWAGA! — Najbliższą p-emjerą Te-

atru Pohulanka będzie świetna komedja

wiedeńska pt. „Mecz mafżeński ',

— Teatr Muzyczny „Lutma”, Widowi-

sko propagandowe „Madame Pompadour”.

Dziś meęJodyjna, stylowa operetka Falla

„Madame Pompadour" z J. Kuiczycką w

roli tytułowej. W przedstawieniu bierze

udział cały zespół artystycząy, Efektowna

scena baletowe „Markiza i Kewolucjogi-

sta” urozmaica to barwne widowisko. Ce-

ny propagandowe,
— Premjera w „Lutai“. W środę 9 $-

8.15 w. premjera arcydzieła muzycznego 3.

| kasiewiczaz Poznania nafali ogólnopol-
skiej. W programie: Rameau, Beethoven,
Schubert.

„Nad Gopłem*,
Wi dn. 17-tym grudnia ie 18.45 w

programie dla dzieci znajdą dla siebie naj-
młodsi słuchacze piękną pogadankę krajo-
zmawczą ilustrowaną płytami w opracowa-
niu popularnego wśród nich prelegenta
prof. Aleksandra Janowskiego, który opo-

ski wie im o Gople, z którym wiążą się naj- |
s.arsze podania i legendy.

Co grano i śpiewano w XVI wieku
w Polsce,

Wiek XVI był również złotym wiekiem w
muzyce polskiej, Zygmunt I, który popierał;
sztukę z zapałem entuzjasty funduje Kape-
ię Rorantystów na Wawelu na wzór wł ,-
skiej Kapeli Sykstyńskiej, pozatem ufundo-
wano również w r. 1619 Kapelę Katedral-
ną, pozostającą pod kierunkiem wybitnych
kompozytorów, przeważnie Włochów, a

| wkońcu stworzona zostaje jeszcze kapela
w katedralnym kościele im. Stanisława L.
tw, Kapela Angelistów. Inne kościoły pol-
<kie miały również doskonałe chóry i or-
kiestrę, np. Kapela Opactwa  Benedykty-
nów w Tyńcu i Cystersów w Mogile słynę
ła daleko z bogactwa repertuaru i poziomu
zrtystycznego. Najdostojniejszym talentem
wieku XVI w muzyce był Waciaw z Sza-
zaotuł Szamotylczyk mistrz tęchniki, święt-
ny polifonista, odznaczający się niezwykłą
'nwencją melodji. Motety jego
rieszczane przez niemieckich wydawców
obok największych mistrzów muzyki za-
chodniej. Utworami jego rozpocznie się też
III zkolei koncert historyczny muzyki pol-
skiej w dniu 17-tym grudnia o godz. 21.00
radawany przez radjostącję krakowską.
Drugą potężną indywidualnością obok Śza-
raotulczyka był Marcin Lwowczyk-Leopo
lita, którego kompozycje obejmuje również
koncert radjewy. Największą popularność
wśród kompozytorów XVI wieku zdobył
Mikołaj Gomółka mi-trz  czterogłosowych
psalmów do przekładu Jana  Kochanow-
skiego. Muzykę jego cechuje miękki  li-
1yzm, polot i głęboka uczuciowość, W
kompozycjach jego nierzadko odnaleźć
nożna nutę pięśni ludowej, a nawet ta-
neczne rytmy. utworów jego usłyszą
suchacze tego wieczoru Dwa Psalmy Da-
wida na chór 4-głosowy mieszany. Przęd-
stawicieiem twórczości kompozytorów ob- Straussa „Zemsta Nietoperza”.

—н

— Zatrucie Galej rodziny. W czasie

obiadu zatruła się w zagadkowy sposób ca-

ła rodzina Makajów (Cedrowa 24). Wezwa-

ne pogotowie ratunkowe zdołaic uratowąć

od niechybnej śmierci zatrutych Dwie jed-

nak osoby, a mianowicie Makajowąi jej

córkę, ze względu na groźny stin ich zdro

wia, skierowano do szpitala św. Jakóba.

— Pożar. W. niedzielę nad ranem przy

ul. W. Pohułanka 1 powstał w jednem z

mieszkań pożar. Węzwana straz ogniowa

po półgodzinnej akcji pożar ziikwidowała.

Ogień wybuchł w łazience od padmiernie

rozgrzanego pieca.

KRONIKA POLiCYJNA.,
— Trup soworodka. W podwórzu do-,

mu Nr. 6 przy ul. Kudrickiej 7naleziono

trupa noworodka ze śladami uduczenia,

Powiadomiona policia possukuje wy-

rodnej matki.
= Kradzież futra. W sklepie futer Gi-,

tela (Niemiecka 30) dwie kupujące kobiety

skradły futro kreiowe wartości 500zł.miejscu. I Lii ВЬ

go. Może być gorąco polecone dla
dzieci od lat 5-ciu do 8-miu.

Or-Ot. Światek dziecięcy. Z 40
ilustracjami W, Romeykówny, ręcz-
nie kolorowanemi, M. Arct, Warsza-
wa. Cena w opr. zł. 2.50.

Jako przykład książki dawniej-

szej, odnowionej przez artystyczne
pokolorowanie przytaczamy  „Šwia-
tek dziecięcy — Or-Ota. Są to zna-
ne i piękne książeczki, M. Buymo-
Arctowa. Czytajmy sami, M, Dy-
nowska. W Betleemskiej sz ,|ducho:
Or-Ot Bal i koncert u sikorki i
wiele innych.

M. Konopnicka. Poezje dla
dzieci. Wybór 200 utworów wier-
szowanych. Rysunki i okładkę wy-

konał A. Gawiūski. M. Asct, War-
szawa, 1934 r. Cena bros:. zł, 3—,
opr, kart. zł. 4—. ;

Poezje Konopnickiej dia dzieci
były rozproszone w licznych mniej-

szych książeczkach. Tutaj mamy je

zebrane i ułożone przez Kossuthów-

nę. Jest to piękna, gruba książka z

kilkunastoma winietami i 4 keloro-
wemi obrazkami A. Gawlińskiego.

Z. Meisnerówna, Marynarze  z „Deliina”*, Z przedmową gen, M.

„Nocn

Zaruskiego. M. Arct, Warszawa,!
1934 r. Cena w opr. kart. zł. 4—.

Autorka wypełnia instynktowne,

dążenia młodzieży do wypróbowania
własnych sił, potęguye w duszach
młodzizżży pęd do morza, wskazuje
drogę do osiągnięcia celów i zamią-
rów i wreszcie narzuca 1 rozpala z

sugestywną siią miłość do nieogar-

nionej przestrzeni wod Baityku. To

nie wykład, nie nauka, lecz z wiel-

kim temperamentem pisarskim od-

dane życie, pulsujące młodą, gorącą
krwią, promieniujące siłą i tężyzną

wą.

R. W. Chambers, Czerwona
stopka, W barwnej obwolucie. Z, Ja-
godziūskiego. M. Arct, Warszawa,
1934 r, Cena brosz, zł. 4.50 opr. 6.50.
Jest to najlepsza powieść znanego
pisarza amerykańskiego. Osnuta test

na tle prawdziwych wyda:zeń z cza-
sów rewolucji amerykańskiej. Kolo-
mje amerykańskie, wyzyskiwane i
uciskane przez Anglję, gotują się do
wojny. Strony Anglji podburzają
przeciw republikanom szczepy In-
djan, którzy wyrzynają wpieńcałe
osady, dopuszczając się nieludzkich
okrucieństw.
Młody, republikanin, John Dro-

$ue, pełni służbę wywiadowczą na  
 

У o te
Przecudny dramat miłosny. John I Lionel Barrymore, Helena Hayes, €lark Gable, Rob
Montgomery | Myrna Loy. — Nadprogram: „ aślubiny Ks. Maryny | Ks. Ken

atrakcja kolorowa „Wiosna ptaków” | inne. Pocz. o 4ej,

DZ'$ ostatni dzień. Potęźny i 'ajpiękniejszy film szpiegowski p. t.:

Ryszarda Bola-
gl. 
GARY COOPER

„SZPIEG N2 13:
I MARION DAVIES.)

Mata Hari Ameryki. Jej uściski oznaczały więzieniei—Jej pocałunek śmierć. Film który budzi
najwyższy zachwyt na wszystkich ekranach świata.

Nad program: Najnowsze dodatki dźwiękowe. Seanse: 4, 6, 8 | 10,15. W dn. św. od 2-ej.

Dziś niepowszednia premjera. Po rocznem oczekiwaniu JUŻ OCENZUROWANY
przepiękny film — symfenja

4,6, 8 1 10.15. W sokotę i

Codziennie 2 przedstawienia.

iłości i poświęcenia

ich ostatnie spotkanie...
W rol. gł. urocza boh. filmu „Ludzie w biell* Elżbieta Alian | John Stuart. — Film przewyższa
„Białą siostrę". Bogaty nadprogram. Uprasza się o przybycie punktualnie na początki seansów:

REWJA
niedzielę od g. 2-ej.

DZIS NOWOZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ ARTYSTÓW SCEN WARSZAW-
SKICH prezentuje wesoły operetkowy rewjomontaź w 16 obrzzach p. t:

«DRZWIAMI I OKNAMI»
(pełae werwy wodowiilstka), Irena Grzybowska. Kwartet ta-

neczny $t. Luzinskiej Iris Irhora Edward Czermanski, St»nisław Janow-
Ski, Bronisław Borski, Zdzisiaw Eiwicki i Zygmunt Winter.

romanse cygańskie

Początek o 5.30 | 8-ej.

,LO.P.P. 1157: Czas.
| Wiad „meteor. 12.10: Muzyka lekka i tan.

*4oraz

Qdział biorą; Serafina Talarico,
\Мас!*а

cych na dworzę wawęlskim będzie w au:
dycji Walenty Greff Backfark z Siedmio-
srodu, zmakomity lutnista opiewany przez

, Kochanowskiego, który zdobył sobie wielki
rozśłos w Polsce Dopełnieniem koneertu
Lędzie „Duma” na skrzypce, dwie altówki i
w.olonczela nieznanego kompozytora z
Mazowsza. Objaśnienia prof. Zdzisława
Jachimeckizgo, jakich udzieli prelegent
przed koncertem, ułatwią słuchanie tej nie-
«wyklę ciekawej i stylowej audycji, Jako

wykonawcy wystąpią: Chór mieszaqy pod
dyr. Józefa Życzkowskieśo, zespół Lutni-
stów pod kier. Stefana Syryłły, Adam
Hermana  (skrz.) Gotwald i Gluck
(altwiolon.), E. Makowicz (wiolonczela).

Polskie Radio Wilno
Poniedziałek, 17 grudnia.

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pań
domu. 7,40: Progr. dzienny. 7.50: Pogad.

12.00: Flejnał. 12.03:

13,00: Dzien. pet 13.05: Utwór Saint-Saen-
sa (płyty). 15,30: Wiad. eksport. 15.35 Godz.
odc. pow. 15.45: Muzyka lekka. 16.45: Lęk-
cje niemieckiego. 17,00: Muzyka kameralna.
11.25: „Przez szmaragd Nerona felj, 17.45:
Tak śpiewał Caruso (płyty).

czele garstki osadników raz wier-
nych ludjan Oneidów, ktėiymi do-
wodzi piękna wieszczke indyjska
Thiohe:o. Noszą oni wszyscy wyma-
lowany na piersiach znak Czerwo-
nej Stopki — syrnbol nieustraszonej
odwagi w obliczu śmierci. Walki to-
czą się w głuchej puszczy, ua pogra-
niczu Ameryki i Kanady. W. iednej
z potyczek ginie bohaterską śmter-
cią Thiohero.

Drugą postacią niewieścią jest
prześliczna Szkotka, Penelopa
Grant. Dziecinna, naiwna, nieświa-
doma własnego wdzięku, podbija
wszystkie serca. Ale jej dziewczęca
postać kryje skarby silnej woli, od-
wagi i szlachetnej dumy. Potrafi być
dzielnym towarzyszem, niestrudzoną
opiekunką,

Książka odznacza się piękną,
pełną prostoty formą i doskonałem
uchwyceniem kolorytu i nastroju
epoki.

Zane Grey. Krwawe pograni-
cze. W. barwnej obwolucie Z. Jago-
dzińskiego. M. Arct, Warszawa 1934.
Cena brosz. zł. 4.50, opr. 6.50.

IW) Meksyku wre rewolucja. Par-
tyzanckie oddziały buntowników za-
puszczają się aż za granice Stanów
Zjednoczonych, na teren Arizony.

PAN Jeczne

PSA
białego chorta sybe-
ryjskiego (do sok)
i wilka młodego na
wieś kupię. ferty
do Admia „Dz. Wil,
z podaniem ceny kie-

K |UPIĘ rować poi;, Zaraz”,

sekretarzyk (antyk) i ze
kilka foteli teśo sa-

Ge”DzWi"pod. j Mieszkania
„Gotėwka“, --2, 4 I pokoje

= TTD,

Kupie Szukam
od 11 35 r. 34 pok.
mieszkania ze wszel-

szatę bibljoteczkę w| kiemi wygodami 2.
dobrym stanie — nie-| miastem (Antokol lub
drogo. Oferty skła. ada «z

“ | le -

6ва о06 an ao„Dz.Wil"
„książki”, sa dla „przyjezdnego”.
pVVVVVVVVANVVVVVVVVVVŲ
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yły w,

17.50: Pogad.

Afera w Zydowskim Banku
Prezes, kasjer I buchalter

| W początkach ub, roku w czasie
: przeprowadzonej lustracji w. Żydow-
skim Banku Ludowym w Hoducisz-
kach, delegowany w tym celu in-
spektor związku rewizyjnego spół-
dzielni żydowskich, Urje Klioński
ujawnił rażące nieporządki, świad-
czące o dokonywanych malwersa-
cjach.

W. pierwszym rzędzie skonstato-
wał, iż według stanu księgi głównej
w kasie winna znajdować się go-
tówka w kwocie 6.175 zł. 23 gr., w
rzeczywistości zaś kasa nie mogła
wylkazać się ani jednym złotym.

Badając w dalszym ciągu księgi,
rewident znalazł 21 pqzycję fikcyj-

ogólną kwotę 4.743 zł. 26 gr., bęz
żadnego zabezpieczenia, a rozpytane
osoby,  figurujące jako dłużnicy
mh iż pożyczek nie zacią-

„aty,
Zrobił się wielki $wałt. Sprowa-

dzono innego inspektora, lecz ten,
prócz już ujawnionych nadużyć,
znalazł jeszcze inne. 3

B. Winawera. 18.00: Konc, rekt. 18.05: Z Iš-
tewskich spraw aktualnych. 18.15: Recital
tortep. 18.45. „Nad Goplem“ pog. dla dzie-
ci Janowskiego. 19.30: „Bawełniana
stolica Polski”. 19.45: Progr. na wtorek.
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad. sport.
20.00: Koncert popularny. 20.45: Dzien

wiecz. 21.00; III koncert historyczny muzyki
polskiej. 21.45: „Życie na -granicy lądów”.
22.00: Skrzynka pocztowa Nr. 342. 22.15:
Lekcja tańca. 22.35: „Chopiq dla wszyst-
kich i audycją z udziałem Stanisława Szpi-
nalskiego i Witolda Hulewicza. 23.00: Wiad.
ineteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 18 grudnia 1934 r
6.45 Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-

zyka, Dzięq, por. Muzyka, Chwilka pań
domu. 7.40: Progr. dzienny. 7.50; Koncert
'eklamowy. 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: Koncert dla mło-
dzieży (płyty) „Mussorgski“. Objaśn. Z.
Ławęskiej. 16.25: Muzyka popularna (ply-
ty). 16.25: Muzyka popularni (płyty). 16.45:
Skrzynka P. K. Q. 17,00; Recital śpiewa:
czy, 17.25: „Zarobkowanię bezrobotnych'
— odczyt wygł. Seweryn Haitman. 17.35:
Murzyńs. ie pieśni nabożne (płyty). 17,50:
Skrzynka pocztowa tech. 18.00: Konc. rekl.
18.05: Ze spraw litewskich w jęz. polskim.

nędze Króla Woltera" — szkic liter, T.
Boy-Żeleńskiego. 19.00; kai ia,
Ukraińskiego, 19.20: Pogad. aktualna,
19.30: Wesołe piosenki (płyty). 19.45: Progr.
na środę. 19.56: Wiad. sport. 20.00: Biały
Mazur" — operetka Fr. Lehara, Dzien.
wiecz. D. c. operetki, Jak u -
Polsce. D. o. operetki 22.15: į;
życie współczesne” — odczyt wygł. Tade-

 

 

 

ną jako wypłaconych pożyczek na| d

| przez 5 lat po odbyciu kar.

18.15: Koncert kameralny. 18.45: „Blaski i| lk;

okradali 2pin y 4
W. sprawę wkroczył prokurator,

,a przeprowadzona ekspertyza bu-
chalteryjna ustaliła, iż w skutek mal
"wersacyj uprawianych od 1929 r.
tbamk poniósł strat na sumę 15.430
: zł. 49 gr.
| Okazało się, iż nadużycia wy-
kryte popełnili zgodnie prezes za-

| rządu banku Smuel Kaxc.ergiński,
| kasie Szewach Solomiai, buchal-
„ter Mejlach  Stryjkowski, ktėrych
į Pociagnieto do  odpowiedzialnosoi
„prawnejzart. 262$21281 K. K

„Proces rozpoznawany byl w są-
j dzie okręgowym pod przewodni-
ctwem wiceprezesa p. W, B1zozow-

, skiego i przy współudziale pp, sę-
ziów Cz. Sienkiewicza i K. Bo-

browskiego. :
: Oskarženi wzajemnie siebie ob-

ciąžali, lecz. przewód sądowy nie-
zbicie ustalił winę ichwszystkich,
j IW konsekwencji sąd skazał
każdego zoskarżonych ną osadzenie
wwięzieniu przez 3 lata z utratą
ipraw honorowych i obywatelskich

Kos.

"Wolny handel
chlebem w Moskv;je,

MOSKWA. (Centroperess). W
Moskwie czynione są rozlegie przy-
gotowąnia do rozpoczęcjąsprzedaż ю
chleba bez kart kontyngentowych,
ca mawedług zmanego rozporządze-
nia Rady komisarzy ludowych na-
e. już 1 Giycznia 1935. Komisar-
at Qrzemysłu żywnościowe za-
twierdził w tych Scięioy bada.
wy nowych piekarń. Od 1 stycznia
piekarnie moskiewskie będą produ-
Ikowač dziennie 20 ton chleba. Pie-
karnie wybudowane zostaną przy
330 zakładach przemysłowych i ga-
spodarstwach wiejskich w rejonie
moskiewskim. Równocześnie  roz-
szerzoną zostanie sieć punktów

sprzedaży chleba, która podlegać
będzie specjalnej komisji nadzorczej.
Nowe sprzedajnie chleba otwarte
a już 28 grudnia. (/ Moskwie

zostanie * otwartych 148 punktów
chleba. Oprócz tego w 280 skle-
pach sprzedawana będzie. mąka ż
49544. ‘

: л Pa AREESTEEMAWIOKASE, ESRZCZKA

NĄ OKRES DŁUGICH, ZIMO-
WYCH WIECZORÓW NAJLEP-
SZYM PODARUNKIEM GWIAZD-
KOWYM jest prenumerata ciekawe-

ge dziennika lub czasopisma. jusz Łopalewski 2230: Nięznanę
| Gounoda (płyty). 22.45: Koncert reki, 100;
Wjad. meteór, 23.05; Utwory Ravelą i
Hue (płyty). į Šilalės es
PORANNEZZOZ RETE

Młody, żądny przygód, rozleni-
wiony chłopak ze wschodnich Sta-
nów wpada w; sam środek zamieszek
i niespodzianie dla siebie samego
staje się obrońcą pięknej Hiszpanki,
prześląadowanej przez wodzą zbunto-
wanych Meksykan,

Ude i najmócniejszym
epizodem książki jest opis ucieczki
przez kraj lawy i kaktusów i przy-
musowy _— kilkumiesięczny pobyt
garstki wędrowców w: strasznej pu-
styni Sonora.

Książka, jak wszystkie powieści
Zane Grey'a, pełna jest ruchu, roz-
mąchu, niezliczonych przygód i ma-
lowniczych opisów. Stanowi idealną
lekturę wypoczynkową, odrywa od
szarości dnia codziennego, przenosi
w dalekie, barwne kraje i wzrusza
pogodnym „happy end'em''.

B. i J. Adamowicze. Przez
Atlantyk. M. Arct, Warszawa, 1934,
,W/ srebrnej okładce zł, 2,

Pamiętnik — od czasów dzieciń-
stwa, do przyjazdu da Warszawy.

R. A. Ląnczar. Pasjanse. M.
Arct, Warszawa, 1934 r. W okładce
Norblina, z licznemi ilustracjami,
Cena zł. 2.80, 

Dziś wielka premjera.

„BUNTOWNIK“
Imponujące sceny batalistyczne.

Nadprogram:

OL, “06

pasjansów, z ilustracjami. Wśród
pasjansów znajdują się zarówno
łatwe jak i bardzo skompiikowane,
wymagające uwagi i kombinowania.
Książka ta stanie się zapewne przy-
jacielem wszystkich, którzy chcą
wypocząć po pracy lub rozerwać
myśli.

M. Vauban i M. Kurce-
wicz. Podstawy rozmowy towa-
rzyskiej. M. Arct, Warszawa, 1934 r.
a 3 Norblina zł. 2.50, w opr.
zł. 4, a ё

Książką „Rozmowa towarzyska”
uczy trudnej sztuki rozmawiania, u-
łatwia przeto stosunki z ludźmi i
dopomaga każdemu do stania się
pożądanym w: towarzystwie. Czytel-
nik znajdzie tu analizę rodzajów roz-
mów, zależnie od okoli-zności w
jakich są prowadzone, dalej sposób
podejścia do poszczególnych tema-
tów oraz ścisłe wskazówki, jak do-
stosowywać się do osoby swego roz-
mówcy. Książka zawiera wiele cie-
Ikawych spostrzeżeń i praktycznych
wskazówek,

Dła pewnej kategorji osób pod-

a

 
 

widowisko,
Najnowszy superfilm. Kawalkada życla am

cyjną obsadą: Janet Gaynor, Lew Ayres,

Ozdobna ta książka podaje 50|

(gau Pi

ręcznik, powiedzmy, bardzo
trzebny, й

Monumestalne arcydzielo filmowe, ktėre wywolaje zachwyt i zdumienie

mótait Narodowo)
Fascynujące walki w górach. Najczarowni

które olśiiewa każdego. W Kb KI TRENAEA kadaisgł. BANKI — TRE| KER —
erykańskiege aaa

Ill Rogers | in.
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Ba-

„JARMARK MIŁOŚCI" z rewela-

posadę

biurze
strację
wazne

skawe

 

PRAC

biorstwie handlowem,'

ykonanie
|ceny niskie. ul.
kiewicza 24 m. 17. J.

324—4| Chmielewski,

 

"EMERYTOWANY |
major W. P. przyjmie

w przedsię-!

lub  admini-'
domem. Po-,

referencje, Mo
że złożyć kaucję. Ła-|

eterty do Ad-
„Dzien- |

227

wszelkie

|c- |7—11.

812!

DYWAN
dużych rozmiarów.
używany, kupię, Podać .wymiar,
cenę i warunki, Oferty w Admin,
„Dzien. Wileńsk.* za 1),

Ц

minist: cji w,

aka Wileńskiego” MMINPKNNIEKAWWMM SEKCJA MŁODYCE
pod „Kaucja”.
К

Stolarz
przyjmuje
roboty wchodzące w zastrzyki,
zakres stolarstwa jak|baniek [ t. p. wyko-| ciažb
również reperacje i|auje absolwentka In-|Wilnie i na prowin-
opakowanie mebli. — stytutu Higjeny Spo-|cji dla Geałobotaych

solidne, | łęcznej ulica Mostowa ai.

Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o łaskawe zgłoszenia

ejkolwiek
stawianie |lub zatrudnienia, cho-

czasowego w

MŁODY CZŁOWIEK

lat 23, mogący pro-
wadzić samodzielnie
dział Administracyjny
w firmach  handlo-

wych poszukuje po-

sady w tym dzialę.
Pisze na maszynie.
Referencje b.  po-
ważne. Dom OO. Sa-
lezjanów, Dobrej Ra-
dy 22, tei. 2-32 Po-

rubienko Jan.

 

POKÓJ trontowy z |
niekr. wejściem, mo-

że być z używalnością
kuchni do wynajęcia.
Wiikomierska 3 m. 11 h czienkė

Zgłoszenia papa

MANANA

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ|

 


