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Za spokój duszy
© 1.P.
Doktora

HEARYKA DĄBROWSKIEGO
odbędzie się dn. 4 października, we
wtorek, o godz. 9-ej rano Msza św.
w Kościele S-tej Trójcy.

O czem zawiadamia
ŻONA.
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„Hajnt” z dn 30 września
stwierdza, iż ze względu na nie-
przychylny stosunek decydujących
czynników rządowych do Sejmu
zostanie on zwołany na sesję
budżetową dopiero w ostatnim
dniu października. Aby uniknąć
załatwiania przez Sejm innych
spraw poza samym budżetem,
planowane jest w sferach miaro-
dajnych ograniczenie sesji budże-
towej do minimum Sejm odbę-
dzie w listopadzie kilka krótkich
posiedzeń, na których sprolon-
guje pełnomocnictwa dla Prezy-

LWÓW (Pat). W niedzielę od-
byt się we Lwowie wielki meeting
lotniczy — zcrganizowany przez
aeroklub lwowski przy pomocy
małopolskiego klubu automobilo-
wego i wojewódzkich oddziałów
L. O. P. P. Podczas meetingu od-
był się wielki zlot gwiaździsty do
Lwowa samolotów, samochodów i
motocykli z całej Polski. W! pro-
śramie meetinśu odbyły się loty
pokazowe kpt. Gedgowda na sa-
molocie, który uczestniczył w nie-
dawnym chaliengu. Piłot Grzesz-

 czyk dokonał na szyboweu S. G.
28 lotu za samolotem, pilotowa-
nym przez Kaźmierczyka z War-

WARSZAWA (Pat) Dzisiaj o
5,45 rano wystartował z lotniska
na Okęciu kapitan pilot Stanisław
Karpiński z 1-p. lota. wraz z me-
chanikiem polskich zakładów Sko-
da Wiktorem Rogalskim do rajdu
lotniczego. Punktami lądowania
będą: Konstantynopol, Aleppo,
Bagdag. Kabul, Kair, Jerozolima.
Trasa 14,000 km  Lotnikom wy-
padnie przebyć Karpaty, Alpy
transylwańskie, morza Czarne,

GDAŃSK (Pat). Polski klub
sportowy w Gdańsku „Gedanja”
obchodził dzisiaj z wielką uro-
Czystością jubileusz 10 letniego
istnienia. Po nabożeństwie w ko-
ściele we Wrzeszczu odbyło się
otwarcie stadjonu sportowego|
domu akademickiego we Wrzesz-
czu. Wstęgę na stadjonie prze-
ciął pułk. dypl. Kiłiński dyr.
państw. Urzędu W. F. Inaugura-
cyjne przemówienie wygłosił pre-

Na dwóch frontach walczyli
wczoraj piłkarze nasi w meczach
międzypaństwowych.

W .Rumunji występ piłkarzy
naszych wywołał wielkie zainte-

resowanie, a w kraju z niecierpli-
wością oczekiwano wyniku.

Drugi nasz zespół walczył w
arszawie z Łotwą. Mecz ten

był mniej ważny, gdyż przeciwnik
nasz był znacznie słabszy.

Chodziło nam bardzo o wygra-
nie obu spotkań i spotkania te
wygraliśmy. Po szeregu niepowo-
dzeniach piłkarstwo polskie za-
czyna na siebie baczną zwracać
uwagę.

Wczoraj odnieśliśmy dwa wspa-
niałe sukcesy.

Polska — Łotwa 2:1.

Trzeci mięczypaństwowy mecz
piłkarski Polski z Łotwą, który
odbył się wczoraj w Warszawie,
obfitował w szereg sensacyjnych
momentów.

Reprezentacja Polski wystąpi-
ła w osłabionym składzie, był to
drugi garnitur, a mimo wszystko
zwyciężyliśmy.

Decydująca bramka padła w
ostatnich minutach gry. Polska
miała daleko więcej sytuacyj, ale
prześladował ją pech. Pierwszą
bramkę zdobył Kossok, a drugą
adajewski.
Łotysze byl twardą i ambitnie

walczącą drużyną. Wynik 2:1 jest
dla Łotwy bardzo zaszczytny.
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OSTRÓW. (Pat). Zmarł tu we-
teran powstania 1863 r. Tomasz
Kołodziej. W czasie pogrzebu
sztandar powstańczy niósł ostatni
w Ostrowie kolega zmarlego po-
wstaniec Kajzer.

Pogłoski na temat nadchodzącej sesji
Sejmu.

denta Rzeczypospoltej do wyda-
wania dekretów z mocą ustaw.
Zaraz potem Sejm edroczy swe
obrady do końca listopada. Na-
stępnię rząd skorzysta ze swego
prawa odroczenia sesji sejmowej
na 30 dni, tak iż Sejm zbierze
się pod koniec grudnia i będzie
miał na rozpatrzenie budżetu tyl-
ko 2 i pė! mies'ąca.

Dziennik oświadcza, iż wkrót-
ce przekonamy się, czy zastoso-
wany będzie plan powyżej wy-
łuszczony, czy też jakiś inny.
(W.L.P.).

Meeting lotniczy we Lwowie.
szawy. Lot szybowca trwał 31
minut, poczem Grzeszczyk na
wysokości 700 metrów odczepil
linę holowniczą. Następnie odbył
się popis akrobatyczny por. Łu-
kasiewicza i wyścig samolotów
turystycznych na sześciu okręże-
niach po 7 km. Pierwszy był Cho-
rzewski ze Lwowa na RWD 4 ze
średnią szybkością 172 km. na
godz. Drugie miejsce zajął Ce-
sarczyk z Krakowa na RWD 4,
szybkość 169 km. Trzeci: Cha-
łupnik, Kraków PZL5— 138 km.
Czwarty kpt. Gedgowd 186 km.
Najlepszy czas na jednem okręże-
niu miał Gedgowd 191 km.

Wielki raid łotniczy Polaków.
Marmara, Martwe, pustynię sy-
ryjską i persko - afganistańską,
łańcuchy gór w Persji i Afgani-
stanie o wysokości do 5,000 m.

Karpiński leci na płatowcu
krajowej konstrukcji „Lublin R.
X A.”, budowy inż. Rudlickiego,
zbudowanym w fabryce Plage-
Laszkiewicz w Lublinie. Silnik
Wright Skoda 220 HP. Szybkość
do 190 km na godz.

JUBILEUSZ GDAŃSKIEJ „GEDANII”.
zes honorowy Gedanji podpułk.
Rosner, podkreślając, že 10 letai
rozwój Gedanji dokonywał się w
warunkach b ciężkich i lata
istnienia klubu można liczyć
podwójnie, tak jak lata spędzone
na wojnie. W chwili zakładania
Gedanja liczyła 23 członków,
dzisiaj ma ich 600. Po tych ob-
chodach odbyły się na nowym
stadjonie zawody sportowe.

ŻE,

Ostatnie wiadomości sportowe.
Piłkarstwo polskie górą!

Polska — Rumunja 5:0.
Ostatni mecz z Rumunją prze-

graliśmy 2:3 i w tym roku nie
mieliśmy zbyt wielkich szans na
wygranie, ale jedenastka naszych
graczy w dobrej znalazła się for-
mie i potrafiła mecz wysoko wy*
grać na punkty.

Reprezentacja nasza składała
się z śraczy już rutynowanych, ale
i młodych sił, które nie zawiodły.
W pierwszej już połowie meczu

zdobywamy cztery bramki, a ma-
jąc wyraźną przewagę, po zmia-
nie stron drużyna nasza gra nieco
słabiej i strzela już tylko jedną
bramkę.

Strzelcami byli: Nawrot 3, Ma-
tjas i Urban po jednej.

Zawodom przyglądało się 7 ty-
sięcy widzów. W czasie meczu
w Bukareszcie było 50 stopni
ciepła.

Czyżby zapowiedź
dalszych represyi?
„Gazeta Polska” omawia roz-

wiązanie Obozu Wielkiej Polski
na Pomorzu i dochodzi do takiej
konkluzji:

„Rozwiązanie Obwiepolu na
Pomorzu było kon ecznościa. Nie
załatwia ona jeszcze sprawy. Na-
leży rozważyć czy terytorjalne
zarządzenia wystarczą Gdyż zło
leży nie w takich lub innych lo-
kalnych przejawach, lecz w samej
treści — a więcej braku treści—
O WB

 

   Z prasvy.
Flirt z pończochą.

Pod takim tytułem „Gazeta
Warszawska”* podaje rozważania
na temat rozmaitych pomysłów
powiększenia obiegu pieniądza w
Polsce.

Znane już jest powszechnie nie-
dawne wystąpienie ostrożnego za-
zwyczaj prof. Krzyżanowskiego,
który, jako środek na wydobycie
ze schowków i pończoch stezau-
ryzowanych pieniędzy, zaleca
„uelastycznienie' naszej waluty,
czyli poprostu dewaluację na
wzór naprzykład angielski.

Mocniej, niż prof. Krzyżanow-
ski związane z rządem, koła sa-
nacyjne trwają przy stałości wa-
luty i szukają dróg, jakby powię-
kszyć obieg bez zmniejszenia
wartości pieniądza. Wszelkie po-
życzki zawiodły na całej linji. Jak
stwierdza „Gazeta Warsz.“:

„Pomysłów jest moc. „Gazeta Pol-
ska” marzy o jakimś „papierze tezaury-
zacyjnym” w formie nowego typu wkła-
dów oszczędnościowych w P. K, O, za-
bezpieczonego gwarancją zagranicznej
instytucji finansowej, która za tę gwa-
rancję otrzymałaby  lukratywną  pro-
wizję, „Gazeta Handlowa" znowu sięga
po laury p. von Fapena i proponuje wy-
puszczenie jakichś „bonów  podatko-
wych'.

O bonach myślą zresztą i inni. Kon-
kretnie wysuwany jest projekt emisji bo-
nów na poczet zaległego podatku ma-
jątkowego, zahipotekowanych na nieru-
chomościach. Jest to stary, ulubiony
konik p. Moraczewskiego, który tą dro-
$ą chciał obalić „złotego cielca'i na
opróżnionym tronie posadzić złotego
„hipotecznego”.

Projekt bonów ma coraz więcej
zwolenników w radykalnych kołach sa-
nacyjnych, przyczem istnieją dwa jego
warjanty, Pierwszy wychodzi z założe-
nia, że bony, dobrze oprocentowane i
zabezpieczone, wzruszą nieczułą dotąd
pończochę i zajma w niej miejsce ste-
zaurowanych skarbów. A jeśli nie, to
przyjdzie drugi warjant, polegający na
tem, że owe bony staną się podkładem
nowej „emisji obok złota i szlachetnych
walut, których zapas w ostatnim roku
uległ znacznemu skurczeniu.

Ten ostatni pomysł wynika z nie-
wiary w powodzenie flirtu z pończochą.
Słabą jego stroną jest obawa przed tem,
co tak otwarcie proponuje prof. Krzy-
żanowski, a mianowicie przed „ela-
stycznošcią" kursu tej nowej waluty,
a co za tem idzie przed zwyżką cen,
nietylko nominalną, ale i realną.
Wprawdzie jeden dyśnitarz znalazł na to
sposób, doradzając usztywnienie cen na
obecnym poziomie w drodze rozporzą-
dzenia, ale przytoczona przez niego,
jako przykład, „sztywna”* bułka га 5
groszy nie wszystkim przypada do
gustu.

Wszystko obraca się narazie
w sferze pomysłów — decyzja
natomiast pozostaje w ręku p.
Prystora, który wczoraj dopiero po
wrócił z wywczasów druskienic-
kich. Dowiemy się też zapewne
wkrótce, czy da się on wciągnąć
w koło zalotników do nieczułej
pończochy.

„, Pończocha — niestety — jest
istotnie nieczuła i, co gorsze, do-
świadczona. Trzeba zdobyć jej
uczucia przez zaulanie. Z tem
właśnie najgorzej,

Dla ścisłości warto nadmienić,
że do zwolenników utrzymania
stałości waluty należy b. minister
skarbu, p. I. Matuszewski. Właś-
nie we wczorajszym  numerz
„Gazety Polskiej” obleje ż
prof. Krzyżanowskim, twierdząc
między innemi, że pora właściwa
na urzeczywistnienie projektu P.
Krzyžanowskiego już _ minęła.
Najodpowiedniejszym momentem
SESIESET

Jak się we — tar
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Zagraniczny korespondent „Po-
lonii podpisujący się „M. A. Com-
ba“, podaje bardzo znamienny ob-
razek ilustrujący politykę zagra-
niczną Włoch faszystowskich...
Oto „Corriere Padovano'*wystąpił
przed paroma tygodniami przeciw
zbrojeniu. się Niemiec. Nazajutrz
pojawił się w prasie zagranicznej
artykuł Mussoliniego, wypowiada-
jący się za żądaniami Rzeszy:

„Naturalnie — pisze p. M.-Ą, CombaCorriere Padovano" dostał natychmia-
Stowe wezwanie do uzgodnienia swoich
poglądów z zapatrywaniami Wodza. I otodzisiaj d. 20.1Х ukazał się we wspomnia-

= nym dzienniku artykuł, który zaprzecza
wszystkim wywodom z dnia poprzednie-
$o i twierdzi, że opinja „Corriere Pado-
vano jest zawsze identyczna ze zdaniem
Wodza. Nie mogąc oczywiście zaprzeczyć
że wczoraj ustosunkowywał się wrogo do
żądań niemieckich — tłómaczy się biedny
redaktor, że „chciał tylko zwrócić uwa-
gę na konieczność stosowania przez

Niemcy polityki umiarkowanej i unikania
błędów, które tyle krwi kosztowały wiel-
kie społeczeństwo niemieckie”,

Nadzwyczajne wprost jest zakończe-
nie artykułu: autor zastrzega się wyraź-
nie: jakoby w dniu wczorajszym chciał
dostarczyć argumentów dla poparcia te-
zy francuskiej. „Italia“ — pisze — pro
wadzi politykę niezależną i bynajmniej
niema zamiaru służyć komukolwiek za

„ darmo”.

#*

, #

„

byl ten, kiedy W. Brytanja ze-
rwała z parytetem złota, a wkrót-
ce potem Niemcy ogłosiły ban-
kructwo.

Wesołe, czy smutne, czyli dzięcioł
w szkole dla żydów.

„ABC“ podaje tekst dosłowny
trzech wypracowań uczniów na
lekcji polskiego w 7 roku naucza-
nia w żydowskiej męskiej szkole
powszechnej w Warszawie z języ-
kiem wykładowym polskim. Te-
matem wypracowania był „Dzię.
ciot“,

„ Wypracowania zostaly dostow-
nie przedrukowane:

L
„Dżecioł mieszka na wieżku lasu w

dżurki. Robiom dziurę i tam idzie z sa-
myczką i robi 4 do 5 jajkuw. Stych jaj-
kuw robią dzieci gołe bez piur. One
robią sobie b. dobrze i przyjemnie i one
mają koło ogona na czarno i robią na
zielono. Dżecioły żywią się z kornikamy.
One potrzebują mieszkać w lesie koło
pstrego żelonego dżewo. One w domu
siedzą jeden na drugim, bo im jest cie-
plej od zimnego. Jeden zjada dżeczoły,
łaszycy, kuny.”

II.
„Dżeczoł jest ptakiem od lesny ko-

wal. On ma głowe z kolor czerwony,
z ogona sztywny, a pod ogona trocha jest
na żółto, Dżeczął łapie kurniki, to on
pociebuje ułożyć na końcu ciała, to on
ma takie twarde drugie i do kładzenia.
W kwietniu to ojciec i matka to mają
po 4 jajki i robią po 2 dzieci goło i na-
gie i bez niczego. Dżeczoł je szyszki,
orzechy; wiewiorek łasiecznik niszczy
džeczole."

III.
„Dżęczoła nazywamy kowalem leś-

nym. QOn robi gniazda od dziury, co
się nażywa dżupa. Dzieczoły składają
na kwiecień 4 jajki, z tych jajek robią
5 dzieci pstro, czarno i żelono. Żywią
odziemne korniki, co są na dżewach.
Dżęczoł ma twardy koniec ciała, sztywny
i wsadza w korniki językiem. On lubi
samiczkie, bo mu robi 5 dzieci gołe i
nagie. One nie mają nic tylko 2 końce
i krótki i długi. Ten długi to dziup, ten

krótki, to drugi koniec. Samiczka karmi
dzieci piersią, a jak niema to robi-oj-
ciec. On ma 3 piersi i każden kładzie
w jeden dziup dziecka. Dzięczoły miesz-
kają w dżupach drzew. Nie przyjaciela-
my dżęczoła są wiewiurki, jastrząb i
una.“

Powtarzamy za pismem war-
szawskiem te „„wesole“ wypraco-
wania. Można się trochę uśmiać.
Ale ze smutkiem też trzeba pod-
kreślić, jak małą kontrolę rozta-
cza się nad szkołami dla mniej-
szości narodowych i nad tem,
czego i jak w nich uczą.

zagranitą 6E.
©GŁOSZENIA: za wiersz móim. przedteksta | wtykscie(6
tekstem(10 lamewe)poT2 gr., nekrelogiprzećtekstem pe

   
    

go" 89 gr. ma

Alu."Terminycyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem ® # prea. 3 Terminy
druku Być przez Ad towoimia zmieniane.

Konto czekówe wP. K. O. r. 80187. 

ILENIKI
PRENUMERATA: miesięczna4 ri. iodnoszaniam| preesyłkąpoczkową В. 8аВ

Obchód jubileuszowy
Wileńskiej Straży Pożarnej.

Wileńska Straż Ogniowa w
dniu wczorajszym obchod:ita pod
niosły jubileusz—150 lecia istnie-
nia.

Na uroczystość przybyło wiele
delegatów z człej Polski.

Uroczystość wczorajsza rozpo-
częł się nabcżeństwem w koście-
le św. Ducha, na którem obecni
byłi wojewodowie warszawski p.
Twardo, wileński — p Beczko:
wicz, wicewojewoda Jenkcw
ski, członkowie prezydjum Ma
gistratu, komendanci P. P., wła
dze wojskowe, przedstawiciele
prasy, delegaci straży pożarnych
z całej Polski oraz strażacy wi-
leńscy ze swo'm komendatem p.
Waligórą.

Po nabożeństwie J. E. ks.
Arcybiskup R. Jałbrzykowski w
otoczeniu duchowieństwa doko-
nał aktu poświęcenia sztandaru
Straży Pożarnej m. Wilna, ofiaro-
wanego przez ochotnicze straże
pożarne województwa Wileńskie-
go. Rodzicami chrzestnymi byli:
pp. wojewodzina Beczkowiczowa,
prezydentowa Maleszewska, gen.
Dąb Biernacka, dr. Rostkowska,
wojewoda Beczkowicz wojewoda
warszawski Twardo, prezydent
miasta dr. Maleszewski i główny
inspektor ožarnictwa  Rzeczy-
pospolitej inż. puł. Tuliszkowski.

Po przejęciu sztandaru przez
komendę wileńską, zebrani udali
się na dziedziniec Wil. Straży O-
śniowej, gdzie odbyło się wręcze-
nie odznaczeń państwowych i
związkowych Straży i członkom
Straży.

Wojewoda wileński Beczko-
wicz udekorował medalem za ra-
towanie ginących instruktora Wil.
Straży Pożarnej Zygmunta Kaliń-
skiego i st. strażaka Sergelisa.

Wojewoda warszawski Twardo,
jako naczelny komendant wszyst-
kich straży pożarnych Rzeczypo-
spolitej, udekorował złotym me-
dalem za położone zasługi na polu
pożarnictwa komendanta Wali-
górę i srebrnym medalem inspek-
tora E. Ruska, oraz kilku straża-
ków medalami bronzowemi.

Zkolei prezydent miasta dr. Ma.

ZE EISSATR LATTASTIE ESI

RAPORT W SPRAWIE MANDŻURII,
GENEWA (Pat). Dzisiaj w po-

łudnie ogłoszony został raport ko-
misji Littena w sprawie Mandżurii.
Tekst raportu opublikowano rów-
nocześnie w Genewie, Tokio i
Nankinie. Zajmuje on 150 wiel-
kich stron druku i wyczerpująco
omawia historyczno-polityczne i
gospodarcze tło konfliktu, jego
przebieg i możliwości jego za-
łatwienia. Raport uznaje, że woj-

skowe operacje japońskie nie mo-
śą być uznane za zarządzenia,
podjęte w słusznej obronie a ruch
niepodległościowy w Mandżurji, o
którym przed wrześniem 1931 ni-
śdy się nie słyszało, mógł się zre-
alizować tylko wskutek obecności
wojsk japońskich. Ruch ten zor-
ganizowany został przez funkcjo-
narjuszy japońskich w czynnej
służbie.

WIELKA RADA FASZYSTÓW.
RZYM. Pat. Sesja Wielkiej Ra-

dy Faszystowskiej, która miała o-
bradować nad szczególnie ważne-
mi zagadnieniami z dziedziny po-
lityki zagranicznej i wewnętrznej,
zakończyła swe posiedzenie pra-
wie natychmiast po otwarciu se-

sji, która została odroczona do
15 listopada ku powszechnemu
zdziwieniu chwalono tylko re-
zolucję podkreślającą znaczenie i
wyniki 10 letniego okresu ustroju
faszystowskiego.

Ujemna ocena dyplomatów amerykańskich
NOWY JORK. Pat. Prasa He-

arsta ogłasza artykuł swego wy-
dawcy o amerykańskiej służbie
dyplomatycznej. Hearst twierdzi,
że większość amerykańskich am-
basadorów to ludzie tępi, snobi.
Hearst oświadcza się za zniesie-
niem wszystkich ambasad Ame-

ryki w całym świecie, gdyż jest
to niepotrzebny wydatek. Hmba-
sadorowie powinni być zastąp'e-
ni przez konsulów, którzy posia-
dają daleko więcej inteligencji i
wykształcenia, a przedewszystkiem
nie są snobami.

ORGANIZACJA HITLEROWSKA W HOLANDJI
BERLIN (Pat). „Vorwarts“ do-

nosi za prasą amsterdamską o ho-
ienderskiej organizacji hitlerow-
skiej, pozostającej w stosunkach
z otoczeniem byłego cesarza nie-
mieckiego. Organizacja ta rozpo-
rządza znacznemi składami amu-
nicji. Kierownictwo tej organi-
zacji, mającej na celu mobilizowa-
nie młodzieży niemieckiej w Ho-
landji, spoczywa w ręku b. majora

` Fala strajków
BERLIN (Pat.) Z prowincji do-

noszą o wybuchu w ciągu sobo-
ty szeregu nowych strajków. Za-
strajkowały załogi statków rybac-
kich w Wesermuende, Bremer-
hafen, Altonie, Curhafen, porzu-
cając pracę, tak že žaden statek

Wilirode. W razie marszu do Nie-
miec hitlerowcy holenderscy sta-
wić się mają na granicy, w pun-
ktach, w których znajdują się
wielkie składy amunicji. Schwy-
tany podczas ostatniej afery prze-
mycania broni Schymansky, pozo-
stawał w ścisłych stosunkach z
narodowymi socjalistami w Ho-
landji i komunikował się z nimi
w Hadze.

w Niemczech.
nie wypłynął na morze. Również
zastrajkowała znaczna część ro-
botników w fabryce papieru i ce-
łulozy w Moguncji i w fabryce
konstrukcji stalowych w Kilonji
Przyczyną są spory taryfowe.

Zawieszenie „Rohte Fahne".
BERLIN (Pat.) Organ komu-

nistyczny „Rote Fahne” po trzy-
tygodniowem zawieszeniu pojawił

się dzisiaj poraz pierwszy, poczem
został znów zawieszony na dwa
tygodnie.

leszewski udekorował strażaków
państwową odznaką sportową.

Wicewojewoda Jankowski ude-
korował szereg osób medalem za
wyslugę lat. г

Wojewoda Twardo wręczył na
ręce komendanta Waligėory dy-
plom uznanai dła Wileńskiej Stra-
ży Ogniowej, udzielony przez
Główny Związek Pożarnictwa
Polskiego.

Po dekoracji nastąpiły pod kie-
rownictwem komendanta Waligó-
ry i inspektora Ruska ciekawe po-
pisy i zawody strażackie, które
wykazały wysoki stopień wy-
szkolenia.

Po popisach nastąpiło otwarcie
strzelnicy małokalibrowej, znajdu-
jącej się w obrębie koszar stra-
żackich. Honorowe strzały do
tarcz oddali: wojewoda Twardo,
wicewojewoda Jankowski, prezy-
dentowa Maleszewska i inni.

Następnie zebrani goście, po
obejrzeniu taboru Straży Ognio-
wej, udali się do pięknie udekoro-
wanej sali, gdzie gospodarze Stra-
ży Ogniowej podejmowali gości
śniadaniem.
W czasie śniadania wygłoszono

szereg przemówień. Przemawia-
li wicewojewoda Jankowski, jako
główny prezes Pożarnictwa Woje-
wództwa Wileńskiego, wojewoda
Beczkowicz, jako przedstawiciel
Rządu, wojewoda Twardo, jako
główny prezes Straży Ogniowej
Rzeczypospolitej, o wychowaniu
obywatelskiem srażactwa, liczą-
cem zgórą 400 tys. strażaków w
Polsce, p. Rackiewicz, dyrektor
Państw. Zakładu Ubezp. Wzaje-
mnych, który streścił pokrótce
działalność Straży Wileńskiej i jej
rozwój od 1922 roku, kiedy to
został na stanowisko komendanta
powołany obecny komendant Wa-
ligóra. Dyr. Rackiewicz podnosi
wielkie zasługi komendanta Wali-
góry, który zdołał w ciągu ostat-
nich lat zmotoryzować straż ognio.
wą, poczynić szereś inwestycyj
it p

Dalej przemawiali delegaci Po-
žarnictwa Polskiego, dr. Klarner,
wiceprezes požarnictwa lubelskie-
go, komendant straży ogniowej w
Bydgoszczy p. Miłewski, zastępca
komendanta straży pożarnej ze
Lwowa p. Puczyński. Zakończył
przemówienia wiceprezydent m.
Wilna W. Czyz.

Następnie zabrał głos komen- |
dant Waligóra, który złożył w
imieniu straży m. Wilna serdecz-
ne podziękowanie za wręczony
sztandar Wii. Straży Ogniowej
oraz gościom za przybycie na uro-
czystość strażacką.

Komendant Waligóra wspo-
mniał, iż członkowie Str. Poż. m.
Wilna, z okazji 130 rocznicy
istnienia straży, składają do dys-
pozycji prezesa LOPP zebraną
między sobą kwotę 300 zł., z proś-
bą o użycie jej na upamiętnienie
czynu Ś. p. por. Żwirki i Ś. p. inż.
Wigury.

Przy dźwiękach marszu zebra-,
ni opuścili salę.

Zamach samobójczy
8 bezrobotnych.
OTTAWA (Pat.) Dzienniki do:

noszą © zamierzonem masowem
samobójstwie ośmiu bezrobotnych
weteranów wielkiej wojny, którzy
w nietrzeźwym stanie rzucili się
do kanału, przepływającego w
pobliżu gmachu parlamentu. P. -
lieja wyretowala sześciu semo
bójców, dwaj utonęli.
 

KTO WYGRAŁ NA LOTERJI?

Wczoraj, w cwudziestym pierw-
szym dniu ciągnienia 5-ej klasy
25-ej polskiej loterji państwowej,
większe wygrane padły na nume-
ry następujące: я

Zł, 10.000 na Nr. 149854,
Zł. 3.000 na N-ry: 27478 27864

70514 79319 139745,
ZŁ 2.060 na N-ry: 8670 11332

12301 13199 22274 35467 39355
46407 46480 86824 107069 125168
130525 132183 133051 133115.

21. 1.000 па №-гу: 2711 13168
16055 21010 33187 33198 53540
58617 60324 62632 66865 68766
76174 82734 66638 91037 91756
92937 95549 57441 100302 111604
112221 131989 139771 142922
144125 144931 147367 148902,
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Już wkrótce

WKINO-TEATRZE złotej serji

«HELIOS» Polskiej

 

Super-przebój

K
Inauguracja sezonu na Pohulance.

„Przeprowadzka”, sztuka w 4-chaktach Karola Haberta Rostwo-

rowskiego.

Rozpoczęcie nowego sezonu
teatralnego to zawsze — gala.

Bez względu na to, czy dyrekcja

zostaje ta sama — czy rozpoczyna
pracę inna, bez względu na to, czy

personel artystyczny jest nowy,

czy pozostaje dawny. A cóż do-

piero, gdy w zespole takie duże
zmiany jak obecnie.

Ciekawość ujrzenia tych zmian
naocznie, spotkania znajomych na

terenie teatru nieczynnego w mie-

siącach letnich i niejako reprezen-

tacyjnego dla miasta, na sztuce

poniekąd programowej dla linji

wytycznej teatru dramatycznego

na sezon bieżący — (stąd w roz-

mowach horoskopy jego pracy na

- przyszłość), kwiaty barwną gamą

zdoiące podjum sceny, toalety pań,

smokingi panów, loże urzędowe

zajęte — wszystko to, wiemy do-

brze, my, co znamy nasze siery
bywalców teatralnych, ściąga do

teatru publiczność naszą więcej —

niestety więcej, niż sama sztuka.

I to mimo, że na afiszu widnieje

nazwisko laureata  Rostworow-

skiego, największego dziś drama-

turga w Polsce, mimo że na sce-

nie rozgrywa się druga część po-

tężnego tryptyku, którego wstrzą-

sający prolog o wybitnych akcen-

tach greckiej tragedji z jej nie-

ubłaganem fatum oglądaliśmy

przed pół rokiem w niezapomnia-

nej kreacji Stanisławy Wysockiej.

Teatr pełny. Bodaj żeby był ta-

kim do końca sezonu, nietylko w

swej drugiej siedzibie na trywol-

nej farsie lub rozśpiewanej ope-

retce — ale przedewszystkiem tu

na Pohulance na utworach wyso-
kiej wartości literackiej i arty-
stycznej o treści wewnętrznej bo-

gatej, zostawiającej głęboki ślad
w umyśle i sercu słuchacza — jak
np. arcydzieła Rostworowskiego.
To pod adresem publiczności.
A pod adresem dyrekcji: aby

nam takich utworów nie szczę-
dziła. Niech, nie ulegając spaczone
mu smakowi niektórych odłamów
publiczności, w pogoni za przemi-
jającemi efemerydami tak wciąż
zmieniających się „modnych“ kie-
runków i prądów, powstających
ku uciesze snobów, nie karmi nas
tandetą literacką tylko dlatego, że
ta zyskała aplauz tu czy zagranicą,
a wszechpotężna reklama roztrą-
biła wartości poślednie do roz-
miarów kapitalnych.
W wystawienie „PrzeprowauZ

ki” widać, że włożono dużo mo-
zolnej pracy i wybitnych starań.
Strona techniczna zmontowana
była sprawnie, szybkie zmiany
dekoracji 4 aktów pozwoliły za-
kończyć spektakl o kwadrans
przed 11-tą.

_ „Przeprowaazka” to druga część
ponurej tragedji, zamkniętej w
„Niespodziance '. \/ — „№езро-
dziance“ motcrem zbrodni jest
rozkwitająca na podłożu nędzy
miłość matki do syna, miłość, któ-
ra w rękę jej kładzie siekierę, by
za zbrodniczo przywłaszczone do-
lary wygrzebać rodzinę z nędzy

i umożliwić synowi zdobycie wy-

kształcenia. Druga część — to

tragedja tego syna, gdzie znów

motorem jego omal że nie upadku

moralnego i zbrodni przefrymar-

czenia siostry jest miłość — ale

wiedzy.
Lecz w „Przeprowadzce”, tej

tragedji syna nieszczęsnych Szy-

wałów, uderza pisarz w tony po-

godniejsze i łagodzi dramat czło-

wieka, wlokącego za sobą, wraz

z nędzą, piętno zbrodni rodziców,

i jakkolwiek tło i otoczenie akcji

dramatycznej daje rozdzierający

obraz suterynowej nędzy miej-

skiej, jednak pogodna postać
dzielnego robociarza Felka, po-
dającego rodzeństwu w  nie-
szczęściu szczerą, mocną prawi-
cę — jest w sztuce tym promie-
niem słońca, rozjaśniającym po-
sępne drogi życia. Ponadto
szczery komizm niektórych typów
i sytuacyj sprawia, że dramat nie
kładzie się tak nieznośnym cię-
żarem na duszy widza.

Jest godne podziwu, jak pro-

stemi środkami genjusz Rostwo-

rowskiego dosięga szczytów dra-

matycznego napięcia. Jakże na-

turalnie, bez  czczego patosu,

strzęp nieszczęsnego żywota ludz-

kiego rozwija się na oczach wi-

dza. Pewien mistycyzm „Niespo-

dzianki”, jakim jest niewątpliwie

rola wszechpotężnego fatalizmu,

tkwiąca w zawiązku, osi i rozwią-

zaniu tragedji — nie istnieje w

„Przeprowadzce”, kipiącej w akcji

i stowie realizmem życia, na któ-

rego brutalnej powierzchni jeden,

jedyny cudny, pełen poezji nawet

w swej prostocie kwiat w postaci

Zośki (tej małej dziewuszki z

„Niespodzianki“) wyrasta, niby

nenułar na bagnisku.
I jest. już tajemnicą wielkich

talentów, jak z małych przyczyn

tworzą rzeczy wielkie, jak

Rostworowski, który może z ja-

kiejś gdzieś wzmianki kronikar-

skiej w pismach o zbrodni doko-

nanej w zapadłej wiosce — stwo-

rzył arcydzieło.
Wykonanie jak i wybór sztuki

daje chlubne świadectwo o postu-

latach, jakie sobie teatr postawił

u progu sezonu. P. Szpakiewicz —

Franek, gra skupiona, miejscami

mocna; Łodziński — Felek prawie
zupełnie dobry w swej wesołej
brutalności „morowca ', gdyby nie
maska notorycznego tzezimieszka
z pod mostu, którą zrobił temu

szczeremu - jak złoto chłopcu.
P. Paszkowska — szczerość, bez-
pośredniość, wdzięk;  Grolicki,
podkreślający inteligentnie kome-
djanctwo starego lowelasa; Łado-
siówna bardzo żywiołowa w passji
i namiętności Ciepielowej; Ja-
nowski wyborny w marazmie i
oportunizmie życiowym opasłego
mieszczucha; Neubelt subtelnyi
dowcipny w ujęciu zdegradowa-
nego życiowo „eleganta'* — łajda-
czyny.

Dekoracje nawskroś — jak i
dramat —realistyczne.

Pilawa.

Zjazd inżynierów koiejowych w Wilnie.
W dniu wczorajszym rozpoczął

obrady XI Zjazd inżynierów ko-
lejowych przybyłych ze wszys -
kich dzielnic Polski. O wielkim
zainteresowaniu Zjazdem świadczy
fakt, że na zjazd przybyło 460
osób, z których bezpośrednio w
obradach bierze udział około 290
osób.

Obrady rozpoczęły się w Sali

Śniadeckich U. S. B. Przybylych
na Zjazd powitał wiceminister
komunikacji inż. Gallot, w imie-

niu dyrekcji warszawskiej,Zienkie-
wicz, jako gospodarz prezes (inž.

Falkowski, wiceprezes inż. Mazu-

rowski oraz przedstawiciele Sto-
warzyszenia Techników, Lekarzy i

Prawników. Obradom przewodni-

czy inż. Rybicki. Zjazd rozbił się

na sekcje, które obradować będą

w dniu dzisiejszym.

O godz. 9tej odbył się przy
licznym udziale gości raut w Sali
Miejskiej. Obrady potrwają do
4 b. m. *

DISK AE LPA ZOEZETA

Pamiętajcie с herbaciarni

dla inteligencji.
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KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Sprawa umieszczenia 25
biednych w Domu Dobroczyn-
ności. Społeczny Komitet do
walki z żebractwem i włóczęgo-
stwem od dłuższego już czasu
czyni w Magistracie starania o
uzyskanie od Magistratu kart gwa-
rancyjnych dla 25 biednych —
starców i staruszek (od 59 lat
do 90)—po przytułku Wileńskiego
Towarzystwa Dobroczynności.

Magistrat jednak z powodu
złego stanu finansów miejskich
podpisanie tych kart gwarancyj-
nych wstrzymuje, wkutek czego
ulokowanie wspomnianych osób
do przytułku ulega szko liwej
zwłoce.

Należy zaznzczyć, że dzieki
staraniom Komitetu w przytułku
przygotowano dla tych biednych
pomieszczen'a i sprowadzono
łóżka.

Z MIASTA.
— Marsz propagandowy L.

0. P. P. Wczoraj o godz. 12 па
ul. A, Mickiewicza odbył się
marsz propagandowy, zorganizo-
wany przez L. O. P, P. Marsz

zgromadził na starcie przy ul.
Witoldowej 28 drużyn, które ko-
lejno wyruszały w kierunku mety
na plac Katedralny.

Po obliczeniu czasów okazało
się, że zwyciężył 3 'p.a. c. 15

min. 55 sek., 2) Zw. Podch. Rezer-
wy 16 min. 13 sek., 3) K.P. W.

16 min. 20 sek. Najlepszy jednak
czas uzyskał zespół Szkoły Ogrod-

niczej 15 min. 40 sek., który po

otrzymaniu punktów karnych u-
planował się na czwartem miej-
scu. ё 1

Dystans marszu wynosił 3 klm.

— Demonstracje bezbożni-
ków komunistów. Z racji świąt

żydowskich komuniści usiłowali
wywołzć na terenie miasta kilka
de monstacyj. Zamierzenia wywro-
towców w czas policja sparaliżo-
wała.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Powstanie nowego związ-

ku. W ostatnich dniach powstał
na terenie m. Wilna Chrześcijań-
ski Związek Handlowy Artykula-
mi Spożywczemi.

Onegdaj odbyło się przy ul.
Metropolitalnej 1 zebranie organi-
zacyjne nowoutworzonego związ
ku, na którem uchwalono statut
i wybrano zarząd.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Podpisanie umowy zbio-

rowej pomiędzy „Arbonem' a
pracownikami. Onegdaj w lo-
kalu Inspektoratu Pracy 62 obwo-
du przy ul. Ostrobramskiej 19 od-
była się konferencja przedstawi-
cieli Towarzystwa Miejskich i
Międzymiastowych _ Komunikacji
Autobusowych „Arbon” z pracow-
nikami wspomnianego towarzy-
stwa.

Na konferencji tej podpisana
została nowa umowa zbiorowa
na rok przyszły pomiędzy pra-
cownikami a dyrekcją „Firbonu”.

Umowa wprowadza szereg za-
sadniczych zmian. Dotychczas
szoferzy i konduktorzy, pracujący
w „Arbonie”, pobierali wynagro-
dzenie za swą pracę miesięcznie.
Pierwsi z nich otrzymywali 200
zł., konduktorzy zaś 150 zł.

Nowa umowa znosi wypłaca-
nie zarobków miesięcznie. Obec-
nie zarówno szoferzy, jek i kon-
duktorzy, nie będą mieli stałej

opłaty miesięcznej, lecz za pracę

pobierać będą wynagrodzenie od
godziny.

Za godzinę pracy szofera u-
mowa przewiduje opłatę w wy:
sokości 1 zł, a konduktora 75
groszy.
W umowie tej jednak zazna-

czono, ze konduktorzy i szoferzy
muszą być zatrudnieni taką ilość

godzin, by uposażenie ich, pobie-

rane od godziny, równało się

poprzedniemu, pobieranemu mie-
sięcznie. °

— Zapobiegliwy związek
cieśli. Dzięki intensywnej dzia-
łalności Zarządu Chrześcijańskiego
Związku Zawodowego Cieśli, bez-
robocie w ich zawodzie stale się
zmniejsza.
W ciągu ubiegłego tygodnia

bezrobocie zmniejszyło się o 15
osób, które zatrudniono na robo-
tach na prowincji.
— 0 nową umowę zbioro-

wą z dozorcami domowymi.
W dniu 11 października r. bież.
odbędzie się w lokalu Inspekto-
ratu Pracy przy ul. Ostrobram-
skiej 19 konferencja właścicieli
nieruchomości z przedstawicielami
organizacyj dozorców domowych.

Na konferencji tej omawiany
będzie projekt nowej umowy zbio-
rowej na”rok 1932 i 1933.
W razie uzgodnienia przez o-

bie strony wspomnianego proje-
ktu nowa umowa zbiorowa pod-
pisana zostałaby natychmiast.
— Rzemieślnicy we włas-

nym lokalu. Zarząd Związku Ce-
chów Chrześcijańskich wespół z
Resursą Rzemieślniczą kończą re-
mont lokalu przy ul. Bakszta 2,
gdzie znajdą pomieszczenie wspo-
mniane organizacje.

Poświęcenie tego lokalu od-
będzie się w pierwszych dniach
pażdziernika.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— wileńskie Towarzystwo

Szachowe (Mickiewicza 11) or-
ganizuje w dniu 8 — 9 paździer-
nika rb. szachowy turniej błyska-
wiczny. Informacje można о-
trzymać w zarządzie įcodziennie
od godz. 19 do 21.

RÓŻNE.
— Zmiana sposobu wypłat

emerytur. Jak wiadomo, z dniem
1 bm. nastąpiła zmiana wypłat
pensyj emerytom. Wypłaty zo-
stały wyłączone z PKO. i usku
teczniać je będą urzędy poczto-
we. W związku z tą zmianą w
sobotę 1 bm. emeryći z wyjąt-
kiem kolejowych nie otrzymali
emerytur. Wypłata nastąpić ma
dziś.

Teatr1muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P.

W. WILNIE.
— Teatr Pohulanka — dziś o godz.

8-ej wiecz. daje po raz 3-ci „Przepro-
wadzkę”, która na pierwszych dwóch
przedstawieniach zyskała pełne uznanie

, publiczności. Obsada premjerowa z pp.:
Szpakiewiczem, Łodzińskim i Paszkow-
ską w rolach głownych.
— Teatr Lutnia już jutro o godz. 8

m. 15 wiecz. olśni Wilno rewją humoru,
pieśni, tańca, barwnych dekoracyj i stro-
jów w egzotycznej operetce Abrahama
„Wiktorja i jej huzar”, W rolach głów-
nych Elna Gisłaedt (rola tytułowa), Ga-
brjelli, Halmirska, Dębowski, Szczawiń-

„ski,  Wyrwicz-Wichrowski, Tatrzański
(reżyser sztuki). Tańce układu baletm.
Morawskiego, dekoracje J. Hawryłkie-
wicza. Stronę muzyczną prowadzi Ko-
chanowski.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich. Po sukcesach w Nowoświę-
cianach i Święcianach daje dzisiaj (3. X.)
„Szczęście od jutra'* w Drui. Jutro (4. X.)
w Brasławiu, 5. X. w Duksztach, 6. X. w
Postawach, 7. X. w Głębokiem, 8. X.
w Królewszczyźnie.

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dnia 3 października.
11.50: Transm: z Warszawy. 12.20:

Płyty. 12.40: Kom. meteor. 15.20: Audycja
dla dzieci. 16.00: „Tradycja polskiego
prawosławia” — odczyt. 16.15: Lekcja
francuskiego. 16.30: Płyty. 16.40; „Drze-
wo Matki Boskiej w Egipcie", 17.00:
Koncert. 13.00: Koncert. 19.00: „Co nas
boli?"*, 1910: Rozmaitości. 19.30: „Na
widnokręgu”. 19.45: Pras. dzien. radj.
20.00: Transm, operetki z Warszawy
„Ewa“ Lechara, 22.00 Skrzynka technicz-
na. 22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Kom.
meteor. 23,00 Muzyka taneczna.

 

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójki w mieście. W dniu

wczorajszym na terenie miasta
Wilna zanotowano 18 bójek i
zajść, w czasie których 8 osób
odniosło obrażenia.

Największa bójka wynikła na
ul. Sawicz, gdzie dwie osoby zo-
stały dotkliwie pobite.

ga Smosarska,
i ALEKSANDER ZELWEROWICZ.

E“ O Ll mai

STEFAN JARACZ,
JÓZEF WĘGRZYN,

Wiieńskie Spółdzielnie Mieszkaniowe
zabiegają o ulgi.

W niedzielę wieczorem w lo=
kalu biura Sp ni Mieszk. „Dom
Spółdzieiczy” przy ul. Mostowa 3,
odbyło się zebranie porozumie-
wawcze przedstawicieli Spółdziel-
ni Mieszkaniowych w Wilnie w
sprawie uzyskania pewnych ulg.

Spółdziełnie już dziś pobudo-
wane należą do rzędu  przedsię-
biorstw, które znalazły się w naj-
gorszych warunkach.

Budowały w okresie drogim
w dobie obecnego kryzysu, kiedy
ź'ódła dochodowe ich człon-
ków się zmniejszyły o 30— 35 proc.
—a co ważniejsze i spadły w war-
tości nawet do 50 proc. budowa-
ne domy, spółdzielnie te pokry-
wać muszą swe pełne zobowią-
zania według kosztów z lat naj-
droższej budowy.
W tej sprawie odbywają się

na całym terenie konferencje —
zaś spółdzielnie warszawskie per-
traktują już z Ministerstwem skar-

Przed nową imprezą
Z okazji tegorocznego Swięta

Chrystusa-Króla, które odbędzie
się dnia 30 października b.r. jako
Święto Akcji Katolickiej pod ha-
słem: „Walka z bezw:stydem w
druku i obrazach” Archidiecezjal-
ny Instytut Akcji Katolickiej w
Wilnie wystąpił z inicjatywą zor-
ganizowania w naszem mieście
Wystawy Książki, Prasy i Sztuki
Katolickiej. Szereg przedwstęp-
nych narad już się odbył i nie-
które prace już są w toku, jed-
nak tak poważna impreza, jak

bu co do granic tych ulg.
Do zasadniczych punktów na-

leżą zabiegi (częściowo już reali-
zowane) o przedłużenie amorty-
zacji z 25 do 35 lat, oraz zmniej-
szenie oprocentowania z 7 proc.
do 5 proc.

Fachwcy, którzy analogiczne
sprawy badali w Niemczech, wy-
wyjaśniają, że dzięki pomocy pań-
stwa budownictwo spółdzielcze
korzysta tam z kredytu udzielo-
nego na 1 proc. zaś amortyzacja
rozłożona jest na okres do stu
lat. W tych warunkach można
mówić o budowie.

Warunki zaś naszych Spół-
dzielni są dziś takie, że każda jest
zarżnięta dosłownie:

Wybrana na wczorajszem po-
siedzeniu komisja ma zredago-
wać memorjeł, ilustrujący stosun-
ki w-Wilnie i przesłać odpowie-
dnim władzom.

kulturalną w Wilnie.
jest pomyślana Wystawa Książki,
Prasy i Sztuki Katolickiej wyma-
ga gruntownego omówienia ce-
lem nadania właściwego kierun-
ku. Szczególnie chodzi o właści-
we ujęcie Wystawy w dziale Sztu-
ki. W tych celach odbędzie się
we wtorek, t. j. jutro o godzinie
18 (6 wieczorem) zebranie elity
kulturalnego Wiina na zaprosze-
nie Archidjecezjalnego lastytutu
Akcji Katolickiej w lokału przy
ul. Metropolitalnej Nr. 1.

 

Z sali sądoweij.
Znamienne orzeczenia Sądu

Najwyžszego.

Sąd Najwyžszy wydal znamien-
ne orzeczenie, kasujące ważność
wyroku sądu apelacyjnego w
Wilnie, ogłoszonego pod nieobec-
ność jednego z sędziów komple-
tu  sądzącego,  zastępowanego
przez innego sędziego.

Sąd Najwyższy stwierdził, że
odczytywanie wyroku jest integral-
ną częścią rozprawy, a jeśli sąd
był nie należycie obsadzony, lub
którykolwiek z sędziów nie był
cbecny na calej .ozprawie, to
popełniono uchybienie proceso-
we, zakazane w artykule 497
KPK, p. B.

Skasowano także wyrok sądu
okręgowego w Siedlcach, gdzie
tekst wyroku został poprawiony
po dwóch tygodniach na posie-
dzeniu niejawnem. Chodziło o
omyłkę pióra. Sąd chciał zawie-
sić karę jednemu oskarżonemu,
a ogłosił zawieszenie innemu i
później postanowił ulgę tę cof-
nąć.

Sąd Najwyższy uznał to za
niedopuszczalne i oświadczył, że
o takiej oczywistej omyłce mo:
wy być nie może.

Kasa Chorych nie jest władzą.

Na tle drobnej sprawy nieja-
kiej Albinowskiej, która daremnie
wzywając z Kasy Chorych lekarza
do swego chorego dziecka, uniosła
się i znieważyła doktora Kasy oraz
urzędniczkę, wołając: — jesteście
złodzieje, umiecie tylko kraść —

г

pr|
PRZYJEZDNI najwygodniej
zaopatrują się w materjał
do Instalacji elektrycznej

W SKŁADNICY TECHNICZNEJ
p. f.:

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

Wielki wybór!—Niskie ceny!

   
  

 

    

   
 
na tle tej sprawy rozstrzygnięte
zostało w Warszawie ciekawe za-

gadnienie.
Obrońca oskarżonej wnosił o

umorzenie postępowania w spra-

wie, wobec braku w czynie za-

rzuconym oskarżonej cech

przestępstwa z przepisów, które

w nowym kodeksie karnym za-

jęły miejsce art. 154 cz. ll i IV

kodeksu z 1903 r.* Zestawiając

bowiem przepisy nowego kode-

ksu, należy dojść do wniosku, że

do urzędników otoczonych specjal-

ną ochroną karną, nie należy zali-

czać funkcjonarjuszy Kasy Cho-

rych, że zatem obraza takiego
funkcjonarjusza lub gwałt na oso-
bie tegoż mogą być ścigane tylko

jako gwałt względnie obraza oso-

by prywatnej i tylko z prywatnego

oskarżenia. Ponieważ Kasa Cho-
rych nie jest władzą, nie. można
mówić o nieposzanowaniu władzy.

Sąd przychylając się w zupeł-

„ności do wywodów obrony, umo-
rzył postępowanie w tej sprawie,

 

KRAJU.
10 tajnych gorzelni ujawniono we wrześniu na Wileńszczyżnie.

W ub. miesiącu na terenie
Wileńszczyzny władze skarbowe
pod kierownictwem komisarza

Segeita zlikwidowały 10 tajnych
gorzelni, w tem jedną większą w
N. Wilejce.

Nieszczęśliwe wypadki.

Koło stacji Ziabki pod pociąg
Nr. 858 rzuciła się wczoraj w ce-

lach samobójczych Michalina Lin-

kiewicz, mieszkanka wsi Kisielo-

wo, gminy Prozoroki. Koła zmiaż-

dżyły głowę i tułów. Nieszczęśli-

wa zginęła na miejscu. (Pat).
„ W pociągu na stacji Nowo-
Święciany zmarł nagle podróżny
Antoni Grusznis, lat 45, mieszka-
niec zaścianka Zacisze, powiatu
święciańskiego. (Pat).

H. M. STEPHENSON. 33)

Na nojwyższem wzgórz
| Świt zastał go na czatach pod żywopłotem, o$-

radzającym łan pszenicy od północy. Ale tego dnia

farmer i iego pomocnik zachowywali się jakoś ina-

czej, niż zwykle. Nie śpieszyli się i wciąż odcho-

dzili od roboty. Dzieci nie poszły do szkoły i nie

' grzyjechały żadne wozy.
Z dużej farmy wyjechała bryczka i w kwadrans

później z prawej strony, z za wzgórza, doleciało bi-

cie dzwonów.
Walters zrozumiał, że doczekał się niedzieli i w

serce jego wstąpiła szalona nadzieja. Czyżby wię-

ksza farma była pusta? Wiedział, że farmerzy, jadąc

do kościoła, zostawiają często gospodarstwa na o-

riece boskiej i tyle tylko, że zabierają z sobą klu-

cze Jakże przeklinał mieszkańców mniejszej farmy

za ich pozorny indyferentyzm zeligijny.

(W tem uderzyło go przypomnienie, że w nie-

dzielę są dwa nabożeństwa. Może ci szykowali się

na wieczorne, coby było było dia niego jeszcze wy-

godniejsze. 3

Chociaž nie zabieraliby z schą czteroletni dzie-

cka. Nie. Trzeba było iść na rekonesans do wię-

kszej farmy. Walters przemknął się wzdłuż żywo-

płotu i zaczął obserwować dom i podwórze w odle-

-głości stu kroków. Nagle z domu wyszła młoda

dziewczyna postała chwilę na drodze i cofnęła się

zpowrotem,

Była z gołą głową i miała włosy koloru przy-
ciemnionego złota. Z ruchów jej bił wrodzony

wdzięk. Walters( który idealizował w swoim czasie

wulgarną Millie Carter, obdarzoną tylko pięknemi

oczami, 2 poza tem zupełnie nieładną, poczuł na wi-

dokdok tej naprawdę ślicznej wiejskiej dziewczyny

przyśpieszone bicie serca.
Teraz nie pozostawało mu już nic innego jak

czekać na ewentualne opróżnienie się mniejszej far-

my. Wrócił więc do sadzawki, napił się wody i po-

łożył się spać. Po drzemce wrócił na posterunek

pod żywopłotem.
Czekał bardzo długo. Patrzył czujnie, niczem

żołnierz na warcie, lecz myśli jego krążyły swobo-

„dnie koło wszelkich tematów, jak to myśli. Ciągle

wracał refren: „Może nigdy nie poznam, co to mi-

łość'. Taki zawód życiowy byłby dla niego tragi-

czniejszy, niż dla większości ludzi. To samoby czył,
$dyby musiał powiedzieć: „Może już nigdy nie po-
czuję ciepła słońca”. Cierpienie pozbawiło niemal

jego usta wyrazu niezdecydowania, a twarz — mło-

dzieńczości. Ale był to zawsze ten sam Harry któ-
ry potrafił walczyć samotnie odważniej, niż silniejsi
od niego lecz po walce pragnął ukojenia od kobiety.
— To nie była wina Millie, Zmusili ją — rzekł

głośno. Nie chciał się przyznać przed samym sobą,

że zawdzięczał swój gorzki los tchórzliwej obłudzie

kobiety. Uważał, że tylko podłej zdradzie mężczyzn,

a częściowo własnemu tchórzostwu.

Sytuacja na farmie ułożyła się lepiej, niż się

tego spodziewał. Po godzinie niepewności farmer
pojechał do kościoła z całą rodziną. Dziecko albo za

brali ze sobą, albo zostawili u sąsiadów, W, każdym
razie na straży pustej farmy pozostał tylko mały
psiak,

Sądząc z tego, jak prędko po odjeździe bryczki
zaczęły bić dzwony, droga do kościoła musiała wy-
nosić jakie dwadzieścia minut czasu. Dwadzieścia
minut w tamią stronę, dwadziescia zpowrotem, na-
bożeństwo — najmniej godzinę, Czasu było dość.

Hary rozejrzał się uważnie naokoło i poszedł
szybko do farmy. Gdy już dochodził do furtki, pies
zaczął ujadać.

Odwiązał go pośpiesznie z łańcucha, uważając,
że na swobodzie będzie spokojniejszy. -Naogół psina
zachowywał się przyjacielsko.

Włamanie się do domu nie przedstawiało ża-
dnych trudności. Drzwi frontowe f tylne były zam-
knięte na klucz, ale okno kuchenne otwarte od góry.
Harry wszedł przez nie i wpuścił tylnemi drzwiami
psa, który zaczął tymczasem wyć.

Na kuchennym stole było nakryte do kolacji,
na kominie tlił się ogień, a na płycie stał kociołek
z wodą.

Harry przeszukał systematycznie dom. Z sy-
pialni zabrał ubranie robocze farmera, koszulę, ży-
letkę, kilka zapasowych nożyków i kawałek mydła;
z kuchni — bochenek chleba, pudełko zapałek, pa-
czkę he-baty, paczkę tytoniu, siarą fajkę, nóż skła-
dany i kłębek szpagatu; ze śpiżarni kawałek wę-
dzonki wagi pięciu funtów; z bawialni trochę nici,
igieł i kawałek płótna. W] tym pokoju włamał się
do biurka i znalazł w szufladzie kilka funtów szter-
iingów i kilka szylingów w srebrze, oraz dwa ban-.

1

znoty pięciofuntowe.
Zabrał srebro i zastanowił się nad banknotami.

Właściciel mógł mieć zanotowane ich numery i zre-

sztą Harry zamierzał udawać rebotnika rolnego w

poszukiwaniu pracy, a w tej roli zmienianie bank-

notu pięciofuntowego byłoby niebezpieczne. Nie

wziął. | i
Buty farmera były na niego za małe. Dodał

jeszcze do swego łupu świeży numer pisma, mały

rondelek i miękki kapelusz, nauejący się doskonale

do osłonięcia ostrzyżonej głowy.
W stajni znalazł worek z sieczką. Wysypał sie-

czkę na ziemię, a worek zabrał do kuchni i zapako-
wał weń zdobycz.

Pies chodził za nim krok w krok i zachowywał
się tak, jakby czuł, że dzieje się coś niedobrego, ale
sam sobie niedowierzał.

Walters pomyślał, że gdyby ślady jego wizyty
odkryto dopiero następnego dnia, zyskałby szalenie
na czasie. Kolacja byia przygotowana i na stole le-
żało pół bochenka chleba, tak że gospouyni mogła
już tego dnia nie chodzić do spiżarni. Do bawialni
też pewnie nikt nie zajrzy. Jeżeliby farmer był bar-
dzo śpiący, to mógł zauważyć brak roboczej kapoty
dopiero następnego dnia rano. A nawet, gdyby о-
drazu zauważył, toby mu się chyba nie chciało za-
przęgać xonia i jechać trzy mile do posterunku po-
licyjnego? A gdyby nawet pojechał, to policja zarzą-

dziłaby obławę dopiero oiświcie.

(d.c. z.)  
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DZIENNIK WILEŃSKI. 3
 

W obronie słusznych praw sportu wileńskiego.
Byłem w Warszawie. Rozma-

wiałem z władzami sportowemi w

P. U. W. F. o losach sportu wileń-

skiego, bo poruszona przez nas
sprawa uzdrowienia stosunków

sportowych w Wilnie stawała się

z każdym dniem coraz poważniej-

szą, nieczekającą zwłoki.

Jesteśmy więc w okresie przy-

gotowań organizacyjnych przed

wielkiem,  walnem zebraniem

wszystkich delegatów poszczegól-

nych gałęzi sportu, oraz osób za-

interesowanych, które przejęły się

powagą sytuacji i niewątpliwie

nie jedno ważkie padnie słowo na

ogólnej konferencji. 3

Zanim przystąpię do omówie-

nia zasadniczych celów zwołania

konferencji, postaram się możliwie

najbardziej szczegółowo przedsta-

wić, co mi powiedziano w Warsza-

wie.
W. Państwowym Urzędzie Wy-

chowania Fizycznego sportwileń-

ski znajduje się na indeksie, je-

steśmy na czarnej liście, a egzy-

stencja Ośrodka wileńskiego jest

'przekreślona czerwonym atramen-

tem. :

Powiedziano mi wyraźnie, że

los Ośrodka wileńskiego jest prze-

sądzony, że z początkiem nowego

roku budżetowego Wilno zostanie

prawie całkowicie pozbawione

tej, tak koniecznej i pożytecznej

placówki sportowej. -

Głównym motywem smutnej

redukcji jest jakoby zły stan go-

spodarki finansowejOśrodka,któ-

ry, jak powiedziano, kosztuje naj-

więcej, a wyniku pracy nie widać.

Wyłazić więc zaczynają szyd-

ła z worków i nie możemy zrozu-

mieć, dlaczego Wilno jest najdroż-

szym miastem, dlaczego Ośrodek

wileński pochłania najwięcej pie-

niędzy. Pytanie to pozostawiamy

narazie bez odpowiedzi. :

| Drugim powodem likwidacyj

Ośrodka jest ze strony P. U, W. F.

wysuwany zarzut, poniekąd słusz-

ny, że Wilnem nie interesuje się

samo Wilno, a mówiąc wyraźniej

nie interesuje się Miejski Komitet

W. F., który rzekomo istnieje

przy Magistracie. Zarzut ten jest

częściowo słuszny, bo rzeczywiście
Magistrat wilenski podwzględem

sportu nie spełnia swoich obo-

wiązków, wprowadzając do wy-

chowania fizycznego największego

wroga, jakim: jest — polityka.

Magistrat nie poczuwa się do

obowiązku czuwania nad sprawa-

mi sportowemi i wcale go nie ob-

chodzą kwestje związane z uzdro-

wieniem kultury fizycznej, a co

razem się wiąże z polepszeniem

nędzy, jaka się coraz bardziej

szerzy, bo przecież każdy zapew-

ne zgodzi się ze mną, że sport ma

w sobie czynniki społeczne i ma

moc redukującą chorych, ma siłę,

skreślającą procent nieszczęśli-

wych wypadkow. Zagranicą sport

jest czynnikiem pomocniczym hy-

gjeny i hasłem na ścianach wszyst-

kich szpitali miejskich dla gruźli-

ków. Magistrat wileński tego nie

rozumie, uważa wciąż sport za

coś dla małych dzieci, sport w o-

czach Magistratu jest zabawką.
Rozumiemy, że sytuacja Magi-

stratu jest ciężka, że kryzys daje

się wszystkim we znaki, ale wy-

starczy narazie minimum. Będzie-

my nawet zadowoleni, jeżeli Magi-

strat nie będzie niszczył naszych
budowli sportowych, na które a-
sygnowane były tysiące złotych.

Państwowy Urząd W. F. wy-

chodzi poniekąd z całkiem słuszne

go założenia, mówiąc że w pierw-
szym rzędzie miasto musi się zain-

teresować losami sportu, ale P, U.

/W. F. zapomina, że on właśnie jest
naczelną władzą sportową w Pol-
sce, że obowiązkiem P. U. W.F.
jest czuwanie nad rozwojem spor-
tu w całej Polsce, ale nie umywa-
nie rąk i rzucanie rozpoczętej pra-
cy.
A teraz nasunie się zapewne

pytanie, dlaczego my właśnie sta-
jemy tak bardzo w obronie Ośrod-
ka W. F.Uważamy, iż dziennikarz,
który nie poruszałby tych spraw,
nie spełniałby swoich obowiązków

Do sportu wszyscy mamy rów-
ne prawa, bo tylko wtedy uzdrowi
my atmosferę i rzeczywiście bę-
dziemy mogli powiedzieć, że sport
jest zdala od wszelkich niezdro-
wych naleciałości.

Jeżeli Ośrodek dotychczas nie
spełniał należycie swoich obowiąz
ków, to teraz Ośrodek musi rozpo-
cząć nowy okres pracy.

Musi zostać taką instytucją
sportową jakiej sobie życzymyi
tu właśnie leży sedno sprawy.
Dziś od-nas samych zależy, jak się
ułożą warunki pracy i dlatego
właśnie stajemy na czele uzdrowie
nia stosunków sportowych Wilna,
dlatego właśnie podaliśmy myśl
zwołania konferencji poszczegól-
nych delegatów.

Do ruiny sport wileński został
doprowadzony brakiem celowości
i poważnej organizacji sportowej,
która stałaby poza okręgowemi
'związkami i poza Ośrodkiem.

, _ Nam potrzebna jest nowa, silna
1 zdrowa orśanizacja sportowa,
która potrafiłaby w ręku swoim
Utrzymać cały sport wileński. Po-
trzebna nam jest naczelna rada
Sportowa, która potrafiłaby w rę-
u swoim utrzymać cały sport wi-

leński, Potrzebna nam jest naczel-

na rada sportowa, która zgodnie
układałaby xalendarzyki imprez
sportowych i umiałaby kierować
całem życiem sportowem.

Zwołanie konferencji w spra-
wie Ośrodka będzie zapewne za-
wiązkiem powstania właśnie ta-
kiej komisji do spraw ogólnych,
której brak od dawna się wyczu-
wa.

Na zebraniu, które ma się od-
być niebawem, poruszane muszą
być sprawy. Obrony Ośrodka, roz-
poznania dziaialności Miejskiego
K. W. F., zapoznania się ze współ-
zawodnictwem Grodna, jak rów-

nież szereg drobniejszych bolą-
czek, jak chociażby tendencyjne
omijanie Wilna przez Warszawę.
Bardzo ważną do omówienia jest
kwestja dalszego postępowania.
Dziś nie będę wysuwał wniosków,
bo te zostaną złożone na stół pre-
zydjalny zgromadzenia.

Państwowy Urząd W. F. wypo-
wiada się za Grodnem, bo jakoby
w Grodnie są iepsze warunki pra-
cy. Grodno przewyższa Wilno tem
że ma jakoby niedawno wybudo-
waną salę gimnastyczną. Pytałem
w Warszawie z jakich środków sa.
la ta w Grodnie została wybudo-

waną, ale niestety, nie dostałem
żadnej odpowiedzi.
W Warszawie Wilno ma opinję

śpiącego miasta.
Śpi u nas spokojnie inicjatywa.

Ogarnęło nas przygnębienie, gdy
tymczasem w innych miastach wre
życie sportowe i kwitnie twórcza
praca.

Na stan apatji złożyło się bar-
dzo wiele. Nie bez winy jesteśmy
sami, ale i nie bez winy są poszcze
gólne związki państwowe, które
oddzieliły nas murem chińskim,
niedając nam możności brania u-
działu w całokształcie żysia spor-

towego Polski.
Jesteśmy wciąż prowincją. Je-

stešmy uwažani za kopciuszków,
za ludzi, którzy są zbyt mali do
tak wielkich (w oczach Warszawy)
czynów jak chociażby wzięcie
udziału w zawodach eliminacyj-
nych przed ułożeniem reprezen-
tacyj Polski. Nikt nie pamiąta o
Wilnie, bo Wilno nie pamięta o
sobe.

Serca sportowców napelniają
się żalem i, jeżeli sami nie weźmie-
my się do pracy, to nigdy nie wy-
płyniemy na szersze wody.

Likwidacja Ośrodka pociąga
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Uczeniče Gimn. Czartoryskiego 2dobywają
pierwsze mielsce.
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O sporcie kobiecym
w Wilnie.

Swego czasu głośne toczyły się

dyskusje na temat zawodniczego

uprawiania sportu przez kobiety.

Pamiętamy dobrze jak krytycznie

wypowiadano się o występach pań
na boiskach sportowych.

Dyskusje toczyły się latami, a
życie rozwiązywało treść tych dy-
skusyj i obok mężczyzn stanęły na

olimpijskim stadjonie kobiety, któ-
re całemu światu powiedziały, że
sport do nich rownież należy.

Mimo jednak sukcesu „płci pię-
knej' w walce o prawa sportowe
w dalszym ciągu kwestja brania
udziału.w zawodach jest otwarta.

Nie ulega wątpliwości, iż nie-
które sporty nie odpowiadają ko-
bietom. Należy stanowczo potępić
zapał Francuzek, które z zamiło-
waniem uprawiają boks, a nawet
tworzą kobiece drużyny piłkar-
skie. Tego rudzaju sporty bez-
względnie nie odpowiadają kobie-
tom i zabójczo działają na rozwi-
jający się organizm, ale z drugiej
strony mamy szereg gałęzi spor-
tu, w których kobieta może zna-
leźć nietylko przyjemność w upra-
wianiu, ale również śmiało konku-
rować z mężczyzną.

Kobieta-sportsmenka może być
uważana za wzór piękna i estety-
ki, ale chodzi nam w danym wy-

padku o rzecz ważniejszą — o
zdrowie. Otóż lekarze orzekli, że
sport w zasadzie może tylko wpły-
nąć na polepszenie organizmu, ale
nigdy na pogorszenie. Ma się rozu-
mieć trzeba przestrzegać zasadę
racjonalności, nie można wpadać
w przesadę, bo wówczas będą tego
opłakane skutki. Tak samo trzeba
starać się sport dostosować i do
wieku i do budowy fizycznej, do
siły poszczególnej jednostki.

Do najbardziej korzystnych dla
kobiet sportów zaliczyć należy te-
nis, pływanie, lekkoatletykę i nar-
ciarstwo. W tych sportach kobieta
zdziałała już bardzo wiele, a pa-
miętać należy, że w pływaniu po-
trafiła uzyskać szereg wspania-

łych wyników.
Nie można również kobiet po-

zbawiać rywalizacyj, bo w duszach
ich tkwi również iskierka emocyj,
tkwi żądza sławy. Kobiety może:
jeszcze bardziej niż mężczyźni
chcą walczyć, są one bardziej za-
wzięte w walce o pierwszeństwo,
daleko więcej im zależy na wyróż-
nieniu i dlatego też sport kobiecy
jest tylko zbliżony do sportu mę-
skiego. Założenie psychiczne jest
całkiem inne, a przecież z założe-
nia psychicznego dowiadujemy się
o istocie uprawiania sportu, o po-
budkach, które kierują kroki mło-
dych sportsmenek na boisko.

7е smutkiem należy przyznać
„się, iż Wilno pod względem sportu
kobiecego jest bardzo zacofane.

Obecny sezon jest bodaj okre-
sem przełomowym. Nie mieliśmy
dotychczas sportu lekkoatletyczne
go, bo nie można nazwać kilku tre-
nujących pań z Makabi za ruch
sportowy.

Dopiero teraz wprowadzeniem
w życie szkolne uczenic sportu
lekkoatletycznego stało się przy-
czyną ogólnego zainteresowania.

Uczenice z wrodzoną werwą
młodości wybiegają na stadjon, by
trenować, wybiegają na bieżnię,
by stanąć na starcie, by walczyć i
zwyciężać.

Należy więc powitać odruch
sportowy wśród żeńskich szkół
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Każdy zadeje sobie pytanie gdzie bę-
dę mógł najdogodniej oraz bez zawodu

zaopatrzyć się w sprzęt narciarski? Odpowiedź na
1 jasna — udej się do wytwórni nart, pierwszego i

zakupu

„Cele,
ZAKŁADY MECHANICZNE

Sprzętu Wyszkolenia Strzeleckiego i Sportowego

JÓZEFA TOMASZEWSKIEGO
Wilno, ul. Lipowa Nr.*'8..— Tel. 13-92

(Zwierzyniec—Sołtaniszki).

ZYGZAKI.
W czasie zawodów lekkoatle-

tycznych Polska — Austrja na try-
bunach stadjonu tramwajarzy wie-
deńskich zgromadziło się 25 tysię-

cy widzów.
Mecz bokserski Schmellinś —

Walcker zakończony poddaniem
się Walckera, przyniósł z meczu
dochodu brutto 150 tysięcy dola-
rów, z czego Szmelling dostał 50
tysięcy.
W Oslo odbył się mecz piłki

nożnej, który dał wynik następu-
jący: Danja — Norwegja 2:1.

Słynna pływaczka amerykań-
ska, mistrzyni ostatnich Igrzysk
Olimpijskich w Los Angeles na
dystansie 100 i 400 mtr. Helena
Madison, przeszła na zawodow-
stwo, przyjmując na stałe engage-
ment do filmu.
W Hamburgu w czasie walk

zapaśniczych wynikła awantura.
Polski atleta Badurski, walcząc z
Ferestanowem, uderzył go w oko,
a publiczność, podejrzewając Pola.
ka o umyślny taul usiłowała we-
drzeć się na ring, obrzucając za-
paśnika najróżniejszemi przedmio-
tami. Badurskiemu pośpieszyli z
pomocą inni zapaśnicy i szczęśli-
wie udało się zajście zlikwidować.

Leningrad był terenem zawo-
dów lekkoatletycznych sowieckiej
Spartakjady. Na 100 mtr. Szama-
nowa miała 12,5 sek., a Kozłow
11,2 sek.

Rigouloulot, mistrz świata w
podnoszeniu ciężarów, pobił ostat-
nio 57 rekord światowy. Lewą rę-
ką wyrzucił on 90 klg 500 grm.
Hebda i Jędrzejowska w pierw-

szych dniach października wy-
jeżdżają na turniej tenisowy do
Meranu.

Kolarski mistrz świata Binda
(Włochy), ma wycofać się z czyn-
nego życia sportowego, składając
swą koszulkę z emblematami mi-
strza świata z powodu niesłusznej
kary, nałożonej nań przez Włoski
Związek Kolarski.

Litwini grali ostatnio mecz pił-
karski ze Szwecją, ale sąsiadom na
szym nie powiodło się. Przegrali
oni w wysokim stosunku, bo 8:1.

A. Z. S$. warszawski przystąpił
do nakręcania filmu sportowego z
życia swego klubu.

Nad brzegiem Tybru buduje się
w Rzymie wieiki stadjon sporto-
wy. Na stadjonie stanie pomnik
Mussoliniego. Monolit, którego
ciężar wynosi 350 tonn, został
ustawiony na riarmurowym postu-
mencie. Wysokość monolitu wy-
nosi 36 mtr. 59 cm.

Oliver Halasy jest mistrzem
Europy w pływaniu. O. Halasy to
fenomen, bo sukcesy jego budzą
ogromne zdziwienie, gdyż pływak
ten ma jedną tylko nogę.
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šrednich, odruch ten będzie za-
powiedzią dalszej pracy sportowej,
na której wyniki długo czekać nie
będzie potrzeba.

Śladami lekkoatletyki
pójść inne gałęzie sportu, a w
pierwszym rzędzie narciarstwo,
ten przepiękny sport. który w Wil
nie powinien coraz szersze zata-
czać kręgi. ;

Naogół sport kobiecy znajduje
sobie prawo obywatelstwa, pod
jednym wszakże jeszcze warun-
kiem: zachowania w nim właści-
wego umiaru i niezbędnej dla ko-
biety skromności.

muszą

Ja. Nie.

to pytanie prosta
najtańszego źródła

 

Pierwsze mistrzostwa lekko-
stletyczne uczenic średnich za-
kładów naukowych wypadły na-
ogół pomyślnie, ale nie mieliśmy
już tej emocji, jaką przeżywaliśmy
na zawodach męskich. Emocja
sportowa nie porwała tym razem
zebranej publiczności, która, zgro-
madzona na iuinach zniszczonej
(barbarzyńskoj trybuny, głośno
dawała znać o sobie.

Zgromadzona licznie młodzież
szkolna wytworzyła sympatyczny
nastrój sportowy, który niesłabną-
cym zapałem towarzyszył przez
cały czas zawodów.

Zawodniczki wykazały pewną
umiejętność w iekkiej atletyce, ale
podkreślić należy, że wyniki są
słabe, a nawei więcej, niż słabe.

Inną jest kwestją, że nikt re-
kordów nie oczekiwał, ale przy-
puszczano, że poziom będzie wyż-
szy. Przecież wpisując się na listę
uczestniczek biegu na 60 mtr.,
trzeba chociaż umieć umiejętnie
zachować się na starcie. Jest
rzeczą  niedopomyślenia, żeby
zrywać na 60 mtr. start stojąc,
a nie z dołków. Zgodzić się można
ze słabym wynikiem, ale ze sto-
jącym startem zgodzić się nie
można i nie zachodzi żadna po-
trzeba kompromisu. Nie wprowa-
dzajmy nowych przepisów i spo-
sobów, bo one będą tylko specy-
ficznie wileńskie. To samo trzeba
powiedzieć o pantoflach z kol-
cami. Kolce stały się jakgdyby
prawem lekkoatletów i prawa te-
$o pozbawiać nikogo nie wolno.

Wczoraj uczenice startowały
w pantolelkach gimnastycznych.
Nie jest, ma się rozumieć, wielką
tragedją, ale w każdym razie fakt
ten wyraźnie osłabia powagę za-
wodów.

Do plusów należy zaliczyć este-
tyczną stronę kostjumów sporto-
wych, w których rzeczywiście
ładnie wyglądały młode lekko-
atletki.
< Organizacja zawodów, prócz
drobnych usterek, spoczywająca
przeważnie w rękach samych
uczenic, wypadła starannie.

Bieg na 60 mtr., po trzech
przedbiegach, w finale zerwanym
wyraźnym  falsstartem prz
zwycięstwo  Taturównie (Gimn.
Czartoryskiego) 9 sek., 2) Gu-
mowska (Gimn. Orzeszkowej)
9,1 sek, 3) Grubicka (Sem. Kr.
Jadwigi) 9,4 sek.

Już przed: biegiem rozpoczął
się wesoły chór „galerji“:

„Kapitanie, kapitanie,
Niech trybuna tutaj stanie!
Skorukówna nos zadziera,
Lecz ostatnie miejsce zbiera.
Na was tu nie można liczyć,
Więc przestańcie tutaj ćwiczyć!
Zawodniczki fest biegały,
Bo na Jerku trenowaly.“
W rzucie dyskiem zwycięża

Skorukówna (P. Szk. Handlowa)
23 mtr. 70 cm, 2) Borkowska
(Gimn. Czartoryskiego) 22 mtr.
57 cm., 3) Skrzecka 20 mtr. 97 cm.
W skoku wzwyż zauważyliśmy

u niektórych pewną świadomość
stylu, ale skoki nie były stylowe.
1) Wołejszówna (Gimn. Orzeszko-
wej) 125 cm., 2) Wierusz-Kowal-
ska (Gimn. Czartoryskiego) 125
cm., 3) Jasińska (Gimn. Welera).

Skok wdal rozegrał się po
ostrej walce między uczenicami
Gimn. Orzeszkowej, a Gimn. Czar-
toryskiego, które to gimnazja wal-
czyły o większą ilość punktów.
1 Jurkowska (Gimn. Orzeszkowej)
mtr. 21 cm., 2) Taturówna (Gim.

Czartoryskiego) 4 mtr. 13 cm.,
3) Mickiewiczowna (Sem. Nauczy-
cielskie) 3 mtr. 95 cm.
W pchnięciu kulą zwyciężyła

zdecydowanie uczenica Szkoły
Handlowej Grochowska 7 mtr.
66 cm., 2) Klimowiczówna (Gimn.
Orzeszkowej) 7 mtr. 8 cm., 3) Si-
sicka (Gimn. Czartoryskiego) 6
mtr. 86 cm.
W oszczepie, który odbył się

w czasie ulewnego deszczu, zwy-
ciężyła Iwanowska (Gimn. Orzesz-
kowej) 26 mtr. 12 cm, 2) Gro-
chowska (P. Sz. Handlowa) 20 mtr.
8 cm., 3) Pawłowska (Gimn. Czar-
toryskiego) 19 mtr. 43 cm.

Deszcz nie zgasił zapału roz-
krzyczanej trybuny, z której znów
rymowane rozpływać się zaczęły
słowa:

„Pan redaktor dziś wesoły,
Bo po pierwszym już nie goły.
Skorukówna dumna wszędzie,
Myśli, że tu pływać będzie.
Pan Sadowski, plutonowy,
Dostał dziś zawrotu głowy.
Trzeba będzie już, dla zgody,
Puszczać uczniów na zawody.
Teraz będzie wielka feta,
Bo pobiegnie już sztafeta,”

Rzeczywiście, sztafety usta-
wiają się na starcie. Dystans jest
dziwaczny, 7 razy po 60 mtr. (ja-
koby dlatego, że bieżnia liczy
420 mtr.?!). Po ostrej walce zwy-
cięża sztafeta uczenic Gimn. O-
rzeszkowej o dwa metry przed
zespołem uczenic Gimn. Czarto-
ryskiego. Skład zwycięskiej szta-.
fety: Kuczyńska,  Twanowska,
Ciuńdziewicka, Burhardtówna,
Andrucewiczówna, Kozakiewi-
czówna i Gumowska.
W ogólnej punktacji zwycię-

żyły uczenice Gimn. Czartorys-
kiego 48,5 pkt., 2) Gimn. Orzesz-
kowej 45 pkt., 3) Semin. Nauczy-
cielskie 30 pkt., 4) Szk. Handlowa
27,5 pkt, 5) Szk. Ochroniarska
7 pkt., 6) Szk. Welera 4 pkt.

Wrażenia po zawodach zostały
bardzo miłe.

Ja. Nie.

Kronikawileńska
Sezon bokserski otwarty.
Wczoraj w sali Ośrodka W, F.

został otwarty sezon bokserski
starannie zorganizowanemi zawo-
dami sekcji bokserskiej Pogoni.

Otwarcie sezonu wypadło dość
skromnie, ale miło, bo kierownik
zawodów p. M. Nowicki dołożył
wszelkich starań, by ogólne wra-
żenie było dodatnie.

W, wadze muszej Bagiński zwy-
cięża walkowerem.

W wadze koguciej Krecz wal-
czył z Polem. Walka dość cieka-
wa. Obaj bokserzy siły swoje do-
brze rozłożyli i w ostatniej run-
dzie miało rozstrzygnąć się, kto
zwycięży. Na oko wyglądało, iż
Krecz walczy lepiej, ale sędziowie
ogłosili, że wynik nierozstrzy-
śnięty.

W wadze piórkowej rutyno-
wany Bielewicz przegrał z mło-
dym, z temperamentem walczą-
cym Talką.
W wadze lekkiej Znamierow-

ski okazał się w słabej jeszcze
formie, ale poradził sobie z nieźle
zapowiadającym się młodym bo-
kserem Roginiewiczem.

Najciekawsza walka rozegrała
się między Mirynowskim, a Ma-
tiukowem. Obaj ci znani repre-
zentanci Wilna stoczyli z sobą
ostrą walkę. Są oni jednak w sła-
bej jeszcze formie i widać, że
opiero teraz rozpoczęli trening.

WygrywaMatiukow. :
„W wadze średniej Michałow-

ski po chaotycznej walce pokonał
Bohdanowicza.
W wadze półciężkiej Zawadzki

wygrał walkowerem.
Zawody wyjątkowo nie zgro-

madziły dużo publiczności.
W ringu sędziował por. Go-

rączko.

Smutna porażka mistrza Wilna,
Mecz piłkarski 1 p. p. leg. z

Ż. A. K. $. zasmucił niejednego
zwolennika piłki nożnej.

Mecz wojskowi przegrali 1:0.
Trudno jest temu uwierzyć, ale
tak jest, w drugiej połowie meczu
do bramki 1 p. p. leg. pada strzał
i mistrz Wilna przegrywa mecz
treningowy z drużyną, która, mó-
wiąc szczerze, przez cały czas se-
zonu grała dość słabo.

Zasilony: przez Birnbacha ze-
spół akademików żydowskich
przeprowądził  szereś ładnych
kombinacyj.

Przewagę przez cały niemal
czas mieli „żaksiści”'.

Wynik meczu 1:0 na korzyść
7. A. K. S. wywołuje poważne
zastrzeżenia co do formy 1 p. p.
leg., który ma 16 b. m. reprezen-
tować Wiilno w dalszych rozgryw-
kach o wejście do Ligi.

Artylerzyści płatają figla
na wodzie.

Bieg długodystansowy czwó-
rek półwyścigowych z Werek do
Wilna o puhar przechodni „LK.C."
zgromadził na starcie tylko dwie
osady.

Policyjny Klub Sportowy miał
walczyć i zwyciężyć z osadą
3p.a.c. Tak stało się, że na star-
cie ustawiły się osady najmłod-
szych klubów wileńskich. Należy
ze smutkiem podkreślić brak na
starcie w pierwszym rzędzie A.Z,S.
i 3 B. Sap. Wytlumaczeni są wio-
ślarze Pogoni i Wil. T. W., którzy
zbagatelizowali sobie _ ostatni
punkt programu, a nieobecnością
swoją udowodnili, że trenują i
startują tylko tam, gdzie sypią się
punkty,

„mokrej

za sobą wstrzymanie- dla: Wilna
wszelkich subsydjów, a przecież
wiemy dobrze, że Ośrodek jest
miejscem, gdzie mieszczą się nie-
tylko okręgowe związki sportowe,
ale nawet i kluby. Likwidacja
Ośrodka, to zerwanie dachu z nad
głowy.

Wilno musi mieć takie same
prawa sportowe, jakie ma Warsza-
wa, Kraków, Poznań, Lwów, a ja-
kie stara się dostać Grodno.

Zwołana konłerencja musi wy-
raźnie postawić sprawę i stanow-
czo żądać swych praw. Zajdzie za-
pewne konieczna potrzeba wysła-
nia delegacji do Grodna i Warsza-
wy, która tam na miejscu powinna
przedstawić warunki naszej pracy
sportowej i kategorycznie doma-
gać się cofnięcia projektu niszcze-
nia sportu wileńskiego,

Niech cała Polska dowie się,
że nam dzieje się krzywda, že Wil-
no stanowczo protestuje przed
prowadzeniem w dalszym ciągi
szkodliwej gospodarki. ё

Ja. Nie.

(i ielelonicznym diu,
Mistrzem Polski w skokach

przez przeszkody (130 cm. wyso-
kości i szer. 4 mtr.) został por.
Ruciński na Roxonie.  Wicemi-
strzem Polski został kpt. Mrowec.

Na kortach tenisowych Legji
odbył się iurniej tenisowy o mi-
strzostwo armji. W grze pojedyń-
czej panów mistrzem został por.
Przybylski (Poznań), bijąc kap.
Kralla 6:3, 2:6, 7:5, 6:2. W grze
podwójnej mistrzami zostali kpt.
Krall i por. Burzyński,

W, Gdyni odbyły się regaty że-
ślarskie Yachtklubu. Zwyciężył
Unrug.

Mistrzem Połski w chodzie na
50 klm. został zeszłoroczny mistrz
Powierza (Warszawa) 5 godz. 1
m. Rekord osiągnięty w roku u-
biegłym przez Powierzę w Wilnie
został pobity o 11 min.

Mecz piłkarski Łódź—Warsza.
wa zakończyi się wynikiem 3:1
(2:0) dla Łodzi.

Na Wiśle w Warszawie odbył
się długodystansowy wyścig óse-
mek. Zwycięzyli wioślarze Sy-
reny.

Mecz bokserski „C. W. S.' —
„Goplana' zakończył się sukce-
sem „samochodziarzy“ 10:4.
W Gdańsku bawiła piłkarska

drużyna Ruchu. Piłkarze Ruchu
wygrali z niemiecką drużyną
Gdańska 7:1, a z Gedanją zremi-
sowali 2:2.
W roku bieżącym prócz dwóch

wczorajszych wygranych meczów
piłkarskich pokonaliśmy: Jugo-
sławję 3:0 i Szwecję 2:0.

Na Dynasach w Warszawie *
Stahi zwyciężył za prowadzeniem
motorów, a Włodarczyk wygrał
bieg 15 klm.

MGA
(iwignią band.
ia A

W. odstępach 3 minut startuje
3p.a.c.iP.K.S. Po obliczeniu
czasów na mecie, okazuje się, że
lepszy czas ma 3 p. a. c. — 29 min.
28 sek. Czas P. K. S. jest 29 min.
32 sek., a więc o 4 tylko sekundy
gorszy.

„Artylerzyšei“ jechali w skla-
dzie: Witkowski Leon, Nikołaje-
wicz Mikołaj, Wasiukiewicz Ma-
ciejj Konarzewski Stanisław i
Mróz Czesław.

O zwycięzcach da się powie-
dzieć, że walczyli” ambitnie i od-
dalP$siebie wszystko.

Policja startowała w osłabio-
nym składzie.

Mecz tenisowy Wiłno—Lida,
Na kortach tenisowych Ośrod-

ka W. F. odbył się wczoraj turniej
tenisowy z udziałem sportsmenek
z Lidy.

Wilno reprezentowane bylo
przez tenisistki Rodziny Wojsko-
wej.

P. Pfeiferowa (W.) wygrała z
p. Wiltosówną (L.) 6:2, 6:3,

P. Olechnowiczowa (W.) poko-
nała p. Tomanowską (L.) 6:2,
68.15.

P. Korczyńska (L.) pokonała p.
Reissową (W.) 6:4, 6:3. ‚

Spotkanie p. Olechnowiczowej
z p. Pieiferową dało wynik
8:6, 6:4,

Do finału weszła więc p. Olech-
nowiczowa i p. Korczyńska, ale
finał z powodu deszczu odłożona.
W grze podwójnej pp. Olechno-

wiczowa, Pieilerowa (W.) — To-
ona Korczyńska (L.) 6:2,

Wilno—Raduń—Wilno.
Ostatni raid motocyklowy, zor-

ganizowany przez Wil. Tow. Cykl.
i Motocykl., zgromadził kilkunastu
motocyklistów, którzy walczyli na

szosie Wilno — Raduń —
Wilno.

Deszcz w znacznym stopniu
przeszkodził naszym sportowcom,
którzy na szosie mieli szereś wy-
padków. Skończyły się one jed-
nak wyjątkowo szczęśliwie,
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Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych" stanowią koledzy:A. Waży
Młodzieży Wszechpolsk

Zmiany.
Obóz Wielkiej Polski w woje-

wództwie Pomorskiem został roz-

wiązany i zwolennicy jego zaró-

wno jak przeciwnicy zadają teraz

sobie pytanie, co będzie dalej.

Nic szczególnego nie będzie. W

chwili rozwiązania jakiejś organi-

zacji należy zawsze zdać sobie

sprawę, jaki był jej charakter. Je-

żeli była to organizacja sztuczna,

nie oparta na tendencjach istnieją-

cych w społeczeństwie, nieliczna,

rozwiązanie jej przerwie żywot su-

chotniczy, a zaoszczędzi organiza-

torom niepotrzebnej fatygi i zawo-

dów, jakieby ich w przyszłości spo

tkały. W! układzie sił i dążeń spo-

łecznych nie zmieni się nic. Tak,

jak społeczeństwo kształtowało się

pomijając taką organizację, będzie

kształtowało się nadal.

Gdy się rożwiąze organizację

liczną, a więc odpowiadającą dą-

żeniom i tendencjom społecznym,

wyrosłą na gruncie tych dążeń i bę

dącą ich odźwierciadleniem, czyli

organizacją typu O. W. P., rów-

nież nie zmieni się nic. Tendencje

społeczne nie zniszczą z chwilą

przekreślenia przez odnośnego u-

rzędnika we właściwym urzędzie

kilku stron kartoteki. Odesłanie

teczki dotyczącej rozwiązanej or-

ganizacji do archiwum nie jest ró-

wnoznaczne z odesłaniem do archi

wum tendencyj społeczeństwa.

Społeczeństwo dalej będzie dą-

żyło w poprzednim kierunku. Tak

chce historja 1 prawo rozwojowe

życia zbiorowego.
Nie znaczy to bynajmniej, że

organizacja zmieni się z legalnej i

jawnej w tajną a nielegalną.

Organizacja zniknie, ale nie zni

knie tendencja społeczna, która

rozwiązaną organizację powołała

do życia i stworzy na miejsce roz-

wiązanej nową.
W województwie Lwowskiem

O. W. P. został rozwiązany kilka

lat temu i więcej się nie odrodził,

lecz nie zanikła praca narodowa.

Ruch narodowy w wojewódz-

twie Lwowskiem jest równie silny

jak w Poznańskiem i na Pomorzu.

Zamiast O. W. P. we Lwowie pra-

cuje „Młodzież Wszechpolska” —
zmieniła się tylko nazwa.

Czy na Pomorzu miejsce O. W.
P. zajmie „Młodzież Wszechpol-
ska' czy inna jakaś organizacja o-
rzec dziś trudno. W. dużym stopniu
nie zależy to od kierownictwa ofi-
cjalnego i faktycznego rozwiązanej
organizacji ani od władz central-
nych.

Ludzie, którzy nadawali tempo
organizacji, bądź z tytułu należe-
nia do kierownictwa, bądź z natu-
ry swej będąc najbardziej zapalo-
nymi i aktywirymi narodowcami,
będą musieli wyładować swą ener-
śję w innych formach prawnych.
Taka jest natura ruchu społeczne-
go, że rozwija się i dąży po raz o-
branej drodze, jeżeli są po temu
przyczyny społeczne.
A dowodeu: istnienia tych przy

czyn jest żywiołowość rozwoju or-
śanizacyj narodowych na terenie
Pomorza.

Organizacj:: tego typu co O. W.
P. nie jest wytworem stucznym, po
wołanym na skinienie tych czy in-
nych czynnikcw, jest formą ze-
wnętrzną potrzeby społecznej, a
po rozwiązaniu organizacji potrze-
ba społeczna będzie w dalszym cią

- gu zaspokajana bądź drogą stwo-
rzeniu nowej organizacji o podo-
rym programie, bądź drogą wlania
się do innej już istniejącej prze-
kształcenia jej na odyówiadiiiea
danemu ruchowi.

Dziś długooczekiwana premjera. FILM NAD FILMY. Gigentycz-
ezwykłych wprost nieobliczalnych wartościachDZWTERIR _ CPAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.
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i INO c Ą S Į N 0 į aa Wlasta Burian
Wielka 47. tel. 15-14. zrównanej podwójnej kreacji | króla jego sobowtó*

ra w doskonałym erey przebojowym filmie p. t.:
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Nad Program: Atrakcje dźwiękowe.
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ne arcydzielo o ni
z 4 asami *kranu
Bajeczna technika i niebywały rozmach wykonania.
—Miłość i obowiązek Najwyższy wyraz
ców Przestworzy” a mianowicie:
łem. Nadprogram: Najnowsze aktualje dźwiękowe.—Na 1-szy seans ceny zniżone.
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w-g powieści D. Szolochowa „Cichy Don

 

DZIENNIK WILEŃSKI

RUCH MŁODYCH.
OBRONA RZECZYPOSPOLITEJ.

W nowoczesnej walce ludzkość

nieograniczy się na stosowaniu

broni palnej, jak to miało miejsce

dotychczas. W ciągu akcji bojowej

zarówno pierwsze linje frontowe,

jako też cały obszar kraju, będą

narażone na niebezpieczeūstwo

zatrucia lub cparzenia ze strony

broni chemicznej. Doświadczenia

minionej wojny światowej wykaza.

ły, że obrona przeciwlotniczo-ga-

zowa wymaga przedewszystkiem

należytego zacpatrzenia, organiza-

cji i wyszkolenia. Organizacja ma-

jąca na celu obronę przeciwlotni-

czo-gazową  idności cywilnej na

terenie Rzplitej, jest Liga Obrony

Powietrznej Państwa.

Pierwszem zadaniem L. O. P. P.

jest rozbudowa lotnictwa, a więc

budowa samolotów, lotnisk, szko-

lenie pilotów i mechaników, bo-

wiem jednem z zadań lotnictwa

"jest niedopuścić do „zagazowania”

terenów  pozafrontowych przez

lotnictwo nieprzyjacielskie. Potem

zadaniem L.OP.P. jest organizo-

wanie ludności cywilnej do biernej

obrony przeciwlotniczo - gazowej,

budowanie schronów, zakładanie

fabryk sprzętu przeciwgazowego,

jak masek, aparatów tlenowych,

środków odkażającychi t. p. Dzię-

ki wytężonej propagandzie i wy-

datnemu poparciu władz państwo-

wych liczba członków naszej L. O.

P. P. juž przekroczyła pół miljona

i roczny dochód około 4 miljonów

złotych. Pomimo wielkiej ilości

prac L. O. P. P., jakże nikle one

wyglądają w porównaniu z praca-

mi Ossoawiachimu. '
Ossoawiachim jest również in-

stytucją społeczną, wybitnie po-

pieraną przez rząd Sowietów.Do-

wodem jest chociażby to, że na

jej czele stoi Unszlicht, długoletni

zastępca komisarza sprawwojsko-

wych. Ogólny program Ossoawia-

chimu zbliżony jest do programu

naszej L. O. P. P. i obejmuje orga-

nizację obrony przeciwlotniczo-

gazowej ludności cywilnej, popie-

ranie przemysłu lotniczego i che-

micznego oraz utrzymywanie i za-

kładanie instyiutów naukowych z

dziedziny lotnictwa i chemji gazow

bojowych, szkół pilotów i mecha-

ników, rozwój sportu lotniczego i
szerzenie intensywnej propagandy.

Program ten wykonywany jest
nadzwyczaj systematycznie i z
rozmachem. Dość wspomnieć, że
lotnictwu armji sowieckiej przeka-
zano już przeszło 450 samolotów.
Ponadto Ossoawiachim posiada
przeszło 20 szkół pilotów, finansu-
je prace szeregu fabryk lotniczych
i chemicznych, posiada kilkadzie-
siąt lotnisk wspaniale urządzonych
i zaopatrzonych. O możliwościach

finansowych Ossoawiachimu świa

czy jego zestawienie finansowe:

rok 1930 — 24 miljony rubli, rol

1931 — 65.620.000 rb., 1932

125 miljonów rubli, przyczem ilość

członków obecnie 10 milj. ma być

doprowadzona do 20 miljonów!

Rząd Sowietów na podstawie pię-

cioletniego planu wojskowego w

roku 1932 przewiduje następujący

program wyposażenia sił po-

wietrznych:
80 samolotów ciężkich (bom-

bardujących), 63 ciężkich samolo-

tów morskich, 12 samolotów tor-

pedowych, 342 samoloty myśliw-

skie, 120 samolotów dalekiego
wywiadu, 86 samolotów rozpozna-
nia morskiego, 112 samolotów pie-
choty (towarzyszących), 80 samo-
lotów szkolnych, 18 hydroplanów
szkolnych, 6 sterowców patrolo-
wych, 10 sterowców towarzyszą-
cych, 16 balonów na uwięzi.

Program wyposażenia obejmu-

je razem 915 samolotów, 16 ste-

rowców i 16 balonów na uwięzi,

na co przewiduje się w budżecie

92,5  miljonów rubli. Cytry

mówią za siebie! Tyle o naszym są

siedzie ze Wschodu. A Niemcy?
Wprawdzie lotnictwa wojskowego
nie posiadają, zato lotnictwo cy-
wilne, tak potężne, że w ciągu jed-
nej doby może być zamienione na
lotnictwo niszczycielskie i przygo-
towane do działań bojowych. O
wielkości lotnictwa niemieckiego
niech świadczy jego budżet za rok
1930, wynoszący 40 miljonów ma-
rek niem. z czego jako subwencje
przeznaczono: dla Lufthausy 19
milj, m. n., przemysłu lotniczego
około 13 miljonów, przemysłu ae-
rostatycznego 3 miljony, szkolni-
ctwa 2 milj., instytutów doświad-
czalnych 2 milį., rozbudowy i utrzy
mania lotnisk 3 milj., dla lotnictwa
bezsilnikowego 300.000 m. niem.

Nasze położenie geograficzne
wymaga sił przewyższających, a
conajmniej równych siłom naszych
wrogów. Gdzie czerpać tę potęgę?
Znajdziemy ją w silnej organizacji
jaką jest L. O. P, P. Do czynu więc
Młodzi! Powiększajmy szeregi Li-
śi Obrony Powietrznej Państwa,
bo tam nasze i naszych bliskich
bezpieczeństwo!

Żbik.

Por. Franciszkowi Żwitte
ini. Stanisławowi Wigune.

Orla polskiego Iolictwa
w hołdie poźniertnym.

Burzą braw, tęczą ócz Was witały

Braterskie serca w triumiiu powrocie...
Pomnik Rzymu Wam wznosząc i chwały,

Uskrzydlonej w zwycięstwa przelocie...

Burzą braw, tęczą ócz szczęściem skorzy

Witał naród — rycerzy przestworzy...

Pieśnią śmierci i jękiem miljona

Dziś przyjęła was niema stolica,

Grozą prawdy, piorunem zgłuszona

W czerni kiru ukryła skurcz lica...
Z pieśnią śmierci i jękiem miljona

Raz ostatni brał kraj Was w ramiona...

Gromy salw i motorów warkoty

I podniebnych rozmodleń wzruszenia

I łzy żalu i szlochy tęsknoty

W progi wiodły Was duchu istnienia...

Gromy salw i motorów warkoty

Krzyż zasługi święciły Wam złoty.

Nieśmiertelną pamięci kolumną

Płynąć będą w nas Wasze imiona

I tę chwilę pożegnań się z trumną

Oddalenia nie skryje zasłona...

Nieśmiertelną pamięci kolumną

Żyć będziecie legendą w nas dumną...

Jerzy Henszel.

Chór Akademicki.
Rok akademicki rozpoczyna

się, a z nim prace w Chórze.
Jeśli masz trochę głosu i dobry

słuch, powiększ grono śpiewającej
społeczności akademickiej i zapisz
się do Chóru.

Pierwsza próba odbędzie się
dn. 3-go b. m. w sali Ogniska aka-
demickiego (ul. Wielka 24). Począ-
tek o godz. 19. Tamże przyjmuje
się zapisy nowych członków.

Weterani chóru pamiętajcie,
że pracę na Uniwersytecie rozpo-
czynamy zawsze śpiewaniem, a
więc niech nikogo z was nie za-
braknie na pierwszej próbie.

Zarząd.

 

Uwadze wyjezdżających na studja
zagranice.

Wobec zbliżającego się roku
akademickiego, zaleca się abitu-
rjentom szkół natychmiastowe

przeprowadzanie zapisów, dla za-
pewnienia sobie miejsca na obra-
nej uczelni. Akademicy, wyjeżdża.

Kierownictwo jakiejś organiza-
cji tak długo ma władzę w ręku,
jak długo speinia swoje zadanie —
idzie w kierunku zaspokojenia po-
trzeb, które organizację powołały
do życia. Z chwilą gdy przestaje
odpowiadać swoim zadaniom, jest
automatycznie zastępowane przez
nowe kierownictwo, idące po wła-
ściwej linji, jest to tylko kwestja
czasu.

Cóż dopierc mówić o wypadku,
gdy kierownictwo zostaje sztu-
cznie, zzewnątrz usunięte ze swoje
go stanowiska, śdyż rozwiązanie
organizacji w konsekwencji spro-
wadza się jedynie do przerwania
kontaktu między członkami a kie-
rownictwem. Członek O. W. P.
przez rozwiązanie organizacji nie
zmieni swoich poglądów, nie stanie
się wyznawcą ideologji pomajowej

Jest
emocji Oto słowa jak'e skreślił ś.p. por.
najleyszym i najciekawszym z filmów lotniczych które dotychczas widzia-

Początek o godz. 4, 6, 8 I 10,15.

czy zwolennikiem programu socja

listycznego.
Poprostu ne. miejsce rozwiąza-

nej organizacjj powstanie nowa,
a na miejsce kierownictwa dawne-
go, jeżeli ono będzie usunięte defi-
nitywnie z życia społecznego, sta-
nie nowe wyrosie z masy dawnych
szeregowców, kierownictwo siłą
rzeczy o tych samych poglądach i
z tym samym programem społecz-
nym.

Cała zmiana, zatem, sprowadzi
się do zmiany czysto technicznej,
przegrupowania sił.

+ Po rozwiązaniu O. W. P. na Po.
morzu nic się aie zmieni, ruch na-
rodowy będzie się rozwijał w dal-
szym ciągu, gdyż jest wynikiem i
zaspokojeniem potrzeb  istnieją-
cych w masie. Hałaburda.

W dnie świąt. o godz. 2-ej.—Bilety honorowe nieważne.

 

stra“ | „Pod Kuratelą* ukaże się na naszym ekranie w swojej nowej nie-
Nad program: Urozmaleone dodatk'
dżwiękowe: — Ceny od 25 gr. Po«Król To Ja»

czątek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o g. 2ej.

Najnowszy artystyczny przebój
w Moskwie

6, 8 i 10,20. W

 

Dziśl Arcyfilm, który tryumfalnym pochodem
kroczy na ekran wszystkich stolic świata Pieśń
art. teatru Stanisławskiego MICHAŁ CZECHOW. Spiewy rosyjskie solowe i chóralne.

program: Dodatki dżwiękowe.

"BORABEAC Mickiewicza 4, m. 6.
D Gi b AKUSZERKA Tamże gabinet kosme-r. Ginsberg * waRJ .Okos akūso, Geda. A tyczny poprawia cerę, u- I.

ryczne i moczopłciowe, LAKNEROWA suwś brodawki, sias
WILENSKA 3

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

przyjmuje od godz. $ do ! "GT:
odgodz.8—1|4—8 7w.Kasztanowa 7, m. 5.

ai. 567. Olmo 7) -—- —— |

 

Na 1-szy seans ceny znižone.
Sobotę i Niedzielę bilety honorowe nieważne.
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W rol. gł. czarująca OLGA CZECHO-
WA, niezrównany H. SCHLETOW| Dachówkę cementową Mieszkanie do wynaję-

sprzedam. N. -
HAJDA TROJKA

 

 

Lekarz-Dentysta

FRYDMAN - JASZ
Wielka 28

Zęby sztuczne na zło-
cie i RE CGESCZEJ

Drskarnia A. Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

MIŁOŚĆ DOŃSKIEGO KOZAKA,
* reż. Olgi Preobrażeńskiej i lwana Prcnowa z udziałem najwybitniejszych

artystów teatrów moskiewskich. Oryginalne pieśni I tańce w wykonaniu dońskich kozaków.
Początek seansów w dnie Świąt. o godz. 2, 4,

Początek seansów o godz 4
 

AKUSZERKA т RIMA

šMIALOWSKA ekarze-

przeprowadziła się. | Dentyści. | | RÓŻNE |

AETRKIEROOCTRAZOCER

MAMAŁYGĘ
świeżą polecają

B-cia Gołębiowscy
ul. Trocka 3.

POGROMCY PRZESTWORZY
Wallace Beery, Clarklem Gable, Dorothy Jordan I Conradem Naglem w rolach tytułowych.

Subtelna Infryga miłosna jest nicią przewodnią całego obrazu
Żwirko po oglądaniu „Pogrom

 

jący na studja zagranicę, powinni
zaopatrzyć się w niezbędny dla
nich dowód C. L E., na mocy któ-
rego korzystać mogą z szeregu ulg,
jak: ulgowe i bezpłatne wizy, ulgi
na kolejach, w hotelach i t. d.
Specjalne ulgowe przejazdy gru-
powe zagranicę, organizowaniem
których zajmie się Warsz. Akade-
mickie Biuro Informacyjne Stud.
Zagr. w Warszawie ul. Mirowska
Nr. 3, tel. 736-17, pozwolą akade-
mikom na oszczędzenie 40 proc.
z nominalnej ceny biletu. Dla uni-
knięcia odmowy z powodu późne-
go terminu, Biuro przeprowadza
jeszcze zapisy na uczelnie zagr.,
oraz udziela bezinteresownie in-
formacyj o studjach zagranicą. Za-
miejscowi proszeni są o załączanie
znaczków poczt. 50 gr. na pokry-
cie kosztów,

EL i]
CZEMU NIE JESTEŚ

JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ PO SKI?
 

 

 

  

 

bohater niezapomnianych filmów: „C. K. Feldmarszalek“, „On i jego sio-

ūski, N.;Siemaszko i K. Hałaburda —Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

iej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

«Młodzież Wszechpolska».
Koło wileńskie.

Wzywam koleżanki i kolegów,
członków Koła wileńskiego „Mło-
dziežy Wszechpolskiej“ do składa-
nia na ręce kol. Karola Kocięckie-
go ankiet wakacyjnych.

Przyjmowanie powyższych an-

WARUNEK
Wi chwili obecnej przeżywamy

ostrą walkę pomiędzy jednostką a
masą. Jednosika dąży do zapew-
nienia sobie w życiu zbiorowem
możliwie największej swobody: mo
żliwie największej ilości praw, a

najmniejszej ilości obowiązków.
Zbiorowość pragnie ograniczyć pra

wa jednostki do minimum, zmie-

niając ją w bezwolną komórkę or-
ganizmu społecznego.

Walka toczy się na wielu fron-

tach. Przedewszystkiem wytacza-
ne są zasady iaukowe. Padają ar-
gumenty i konirargumenty. Zwo-
lennicy indywidualizmu: anarchi-

ści, liberali, demokraci i t. d. gło-

szą, iż jednostka jest alfą i omegą.

życia zbiorowego, które jest tylko

sumą algebraiczną jednostek, a po-

stęp jest wypadkową dążeń indy-

widualnych. Rozwój form gospo-

darczych, zdobycze nauki, kultu-

ra — to tylko zasługa jednostek.
Społeczeństwo jest zaledwie aku-

mulatorem, gromadzącym zdoby-
cze jednostek.

Kolektywiści, a więc komuni-

ści, umiarkowani socjaliści, solida-

ryści pewnej kategorji, etatyści i

t. d. uważają jednostkę za produkt

swego społeczeństwa, poruszający

się w granicach częstokroć niewi-

docznych i nieuświadomionych,

ale nieprzekraczalnych ram ko-

nieczności społecznej. Formy go-

spodarcze, kultura i cywilizacja

to wytwory organizmu zbiorowe-
go, jednostka czerpie z tych zapa-

sów od wieków gromadzonych i

musi zwracać społeczeństwu te

pożyczki, nic własnego nie wy-
twarzając.

Obie strony mają częściową
rację. Jednostka bez społeczeń-
stwa, to znaczy wychowana i po-

zostająca poza społeczeństwem,

będzie stała na poziomie troglody-
ty, a społeczeństwo złożone
z szablonowych „standaryzowa-
nych” jednostek nie zdoła wytwo-
rzyć niczego nowego i stanie się

grobem postępu.
Spór ten jednak mocno trąci

ortodoksyjną scholastyką i stoi na
poziomie zagednienia: kura czy
jajko?!

Tylko drogą światopoglądu dja-
lektycźnego możemy dojść do wła.
ściwych wniosków, a w konsek-
wencji i do właściwego postępo-
wania.

Oba czynniki życia zbiorowego:
jednostka i społeczeństwo mają
jednakowe prawa i obowiązki.

Jednostka winna wysiłek swój
tak kierować, aby zwiększać zaso-
by społeczeństwa, społeczeństwo
winno jednostce udostępnić korzy-
stanie z nagromadzonych zaso-
bów. Pokolenie dziś żyjące użytku.
je bogactwa materjalne i duchowe
nagromadzone przez pokolenie
poprzednie, a gromadzi zasoby dla
pokoleń przyszłych.

Zagadnienie się rozszerza; już
hie tylko jednostka i zbiorowość
wchodzą w grę, przeszłe i przyszłe
pokolenia mają takie same prawa
i obowiązki jak pokolenie żyjące.

Wszystko jest ze sobą związa-
ne: jednostka z masą żyjącą obec-
nie, a masa ta ze swoimi poprzed-
nikami i spadkobiercami.

Nie chodzi tu jedynie o ustrój,

    

  

kiet odbywa się we wtorki, czwart
ki i soboty w godz. 18—19 w loka-
lu Koła wileńskiego „Młodzieży
Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11).

(—) W. Misiewicz, prezes.

POSTĘPU.
o prawa pisane, kierujące życiem
zbiorowem, tylko do pewnego
stopnia, chodzi o powszechne u-
świadomienie. Najlepsze prawa nie
oparte na świadomości ogółu i o-
gółowi obce, będą jedynie formą
sztuczną i tylko pozornie prze-
strzeganą tam gdzie tego koniecz-
ność wymaga.

Dlatego jednocześnie z prawo-
dawstwem, z budową ustroju musi
iść wytężona praca uświadamiania
masy, jeżeli nie mają stać się świ-
stkami papieru, które zmiecie
pierwszy lepszy wiatr.

Jednostka i: masa to nie prze-
ciwstawne pojęcia, to ten sam or-
ganizm, a przeciwstawianie ich
sobie jest tak samo śmieszne jak
przeciwstawianie części całości.
Uprzywilejowanie jednostki, a upo
śledzenie zbiorowości to chaos i
upadek dzisiejszej cywilizacji, ode-
branie jednostce wszelkich praw
do indywidualnego życia, pozba-
wienie jej inicjatywy — to zaha-
mowanie wszeikiego postępu, zwy
rodnienie, uschnięcie i upadek dzi-
siejszej kultury — to cmentarzy-
sko, które zagarnie inna gromada.

Część nie może żyć kosztem
całości, bo zniszczy całość, a w
konsekwencji siebie; całość nie
może żyć kosziem części, bo rów-
nież zniszczy część, a w konsek-
wencji siebie.

Pierwszym warunkiem postę-
pu jest harmonijne współdziałanie
społeczeństwa i jednostki, oparte
na dobrze zrozumianym interesie
własnym.

Organizm społeczny winien
drogą ustawodawstwa zapewnić
jednostce jaknajpomyślniejsze wa-
runki rozwoju, winien umożliwić
jaknajwszechstronniejsze zużytko-
wanie zdolnosci i inicjatywy, lecz
uniemożliwić wszelkie działania
na szkodę zbiorowości, wręcz
przecwnie użyć dążenia jednostki
na własną korzyść.

Jednostka winna tak kierować
własnem postępowaniem, aby za-
pewnić zbiorowości jaknajwiększą
korzyść, rozumiejąc, że tylko
członek potężnej zbiorowości ma
zapewnione warunki rozwoju i
szczęścia, a rabunkowa gospodar-
ka na organizmie zbiorowości do-
prowadzi do tego, do czego szlach-
tę polską doprowadziła „złota wol
ność”, Mt.

„—

Wiersz bez tytułu.
W pokoju — atomy perium wirują

w powietrzu

i lampa — jak oranżowy kwiat świetlny—
ożywia tęczę kryształów.

(Kwiaty w świetle wieczoru są lżejsze

i bledsze...)

Za prostokątnym błękitem okna droga

jest równa i biała,

poznaczona śladami stóp, które mijały

mój dom.

(Tak wielu ludzi przeszło obok i odeszło
dalej...)

Już coraz trudniej patrzeć w szyb okien-

nych szkło

gdy drogę zasłaniają nagrobki tych, co tu

pozostali...

Marja Dawburówna.

UEKYRAKZWOTEW OTOZOZ
 _MEBLET[ Baczność M! Ogłoszenia staniały II
Do wszystkich pism ogłoszenia na warunkach

 

 

nowoczesne  plerwszo-
d kości i najbardziej dogodnych przyjmuje

ŻE Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego
UCIEWSKI* w Wilnie, Garbarska 1, tal. 82.

„b. ŁOŃ Żądajcie kosztorysów|! —10

Wiino, Wileńska 23.
Ceny bardze niskie. MIESZKANIA z 2, 3 i 4 NurKASASSLS

317—4 o pa Bf pasać wy” į NAUKA į

Niniejszem podaje się do wiadomości| ża wynjęcia. cda
iż w dniu 4-X zostanie otworzony Gepalkains m Э: x EtGlen

cgrodu Bernardyńskiego, solwentka eminar-

SKLEP CHRZEŚCIJAŃSKI tel. 11-74, jum Nauczycielskiego u-
=——>——> „ dzielać będzie korepe-

J. MIKOŁAJEWICZA, |
przy zaułku Dominikańskim 4, | p

Polecamy bardzo gorą-
co inteligentną młodą pa-

który poleca po cenach konkurencyjnych

SKÓRY I DODATKI SZEWCKIE

Prosimy się przekonać!!!

sklepu Ne 26

nienkę

 

Cudowne melodje. Nad
ul. 3 Maja 23 m

kami

kupno
Sprzedaż

i od 4 — 6 prócz z 3-ch pok. z
gr3 ilgi

do 1
niedziel I šwląt.     

Plac do sprzedania dział- piotra i Pawła 3, m. 4.
na bardzo galė 8

nych warunkach. Kalwa- MIESZKANIE 5-pokojo-

ryjska 132. Dowiedziećwe, kapitalnie odremon-
się Wielka 33—1 (2—5). tswane

170 Kalwaryjska 20 m. 4, 0- Bonsska 50—1.

na maszynie, poszukują-

tycyj (może do 2-ga dzie-
cij w zakresie 3-ch klas,
za mieszkanie i biady.
Łaskawe oferty do Ad-
ministracji „Dz. WiL“
pod „Absolwentka“. 335

umiejącą pisać Maturzysta z inteligent-
nej rodziny udziela ko-

cą posady za skromnem с

S : > » wynagrodzeniem.  Infor-U WST
Wilejka cia 2, 3 i 4-ro pokojowe macji udziela _ Admini-m. o i ь

3. 9770 przy.ul. Starej 33 (Zwie- stracja „Dz Wilk" mię- 168

rzyniec) i przy pl. św. dzy 102370 ы

 

do wynajęcia, racy.

 

e Arsenalska 6 m. 5.

 

Młodzieniec lat 18 z u
kończoną Szkołą Powsz
Pa

 

Administracji „Dz. Wil.”
297—1 pod „Urzędnik“.

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,

Młoda, inteligentna nau-
czycielka - wychowaw-
czyni wyjedzie do dzieci
od 6—10 lat z przygoto-

ie referencje waniem do 1-ej kl. gimn.gr

Forteplan w dobrym sta: = Mieszkania 5 bck przystanku autobu- Świadectwa z pracy b.

nie Drezdeńskiej fabryki i pokoje * sawafo. Inteligentny młody czło- OSA ARCZI A=

Rozenkranea odnajmę ta: — POKOJE wiek ukończył szkołę Jaee* sę ulWilka27
5 nlo. Dobroczynny z. d. Do wynajęcia Dwa komłortowe pokoje handlową poszukuje po- 93 54 "8 r

Legi Nr. 3 m. 16 od 11 MIESZKANIE z kuchnią do wynajęcia. sady, Łaskawe oferty do #гm 3

IUśr.   


