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STRONNICTWO NARODOWE
Zgromadzenia w całej Polsce.

(feietouem od wiasnego korespondenta.j

WARSZAWA. W dniu wczorajszym odbyło się w całej Polsce

Zebranie Wileńskie.
Wczorajsze Zgromadzenie Stron-

nictwa Narodowego było jakby
inauguracją zimowego sezonu
Politycznego.

Zgromadziło ono tylu człon-
ków i sympatyków, iż obszerna
sala przy Orzeszkowej 11 została
wypełniona po brzegi. Niewątpli-
wie byłoby ono jeszcze liczniej-
Sze, gdyby mogło się odbyć, tak
jak zamierzano, w Sali Miejskiej

obliczanej na

1,000 osób.
Zebranie poprzedzone zostało

nader znamiennym incydentem.
Oto koło wejścia do lokalu

Stronn ctwa paru osobników o
podejtzanym wyglądzie zaczęło
rozdawać ulotki, zawierające o-
Szczerczą napaść na Obóz Wiel-
kiej Polski.

Ulotki te zostały wydane nie-
legalnie, gdyż nie zawierają ani
podpisu autorów, ani adresu dru-
Karni, w której zostały wydru-
kowane.

Niestety nie zauważyliśmy, by
władze bezpieczeństwa przeciw-
działały rozpowszechnianiu tych
nielegalnych i  podburzających
druków.

Wobec takiego stanu rzeczy
Ulotki te' zostały skonfiskowane
Przez młodzież, "która następnie

przedstawicielom
władz.

Pomimo tej wyraźnej prowo-
cji, przebieg zebrania był spo-

kojny.
-' Przemawiali posłowie: Komar-

nicki i Nowodworski.
Prof. Komarnicki omówił po-

łożeniegospodarcze kraju, wyka-
3 zując dobitnie błędy polityki sa:

_ Stawicieli palestry,

<

'Macyjnej, która przyczyniła się do
Pogłębienia kryzysu, przez który
Polska przechodzi.

" Pos. Nowodworski, dziekan
Warszawskiej rady adwokackiej,
jaden z najwybitniejszych przed-

zdał sprawo-
zdanie z sytuacji politycznej kra-
ju, kładąc nacisk na krysys zeu-
fania, który da się usunąć jedy-
nie przez zmianę systemu rzą-
dów.

Pos. Zwierzyński zapoznał ze-
branych z przebiegiem obrad
Rady Naczelnej Str. Narod. w dn.
15 września i zaproponował re-
zolucje, które zostały przyjęte
Przez aklamację.

Mówcom zgotowano serdeczną
owację.

Uchwalone
jak następuje:

Zgromadzenie Str. Nar. w Wil-
nie w dn. 9 października 1932 r.
Przyłącza się do uchwał Rady
Naczelnej Stronnictwa z dnia 25
września 1932 r, Zgromadzenie
stwierdzoe, że położenie kraju
wciąż się pogarsza, że czynniki
rządowe nie znalazły drogi wyj-
ścia z przesilenia.

Na podstawie doświadczeń
ostatniego roku obóz narodowy
ma prawo wyrazić przeświadcze-
nie, że tylko urzeczywistnienie
Programu, zawartego w uchwa-
iach Rady Nacz. Str. Nar. z dnia
22 listopada 1931 r. może przy-
nieść uigę skołatanemu gospo-
darstwu i stworzyć zadatki po-
prawy.
W szczególności jest rzeczą

konieczną:
a) gospodarkę publiczną oprzeć

na prawdziwym budżecie, na Ści:
słej i niezależnej kontroli działal-
ności władz, zrobić gospodarkę
naprawdę oszczędną;

b) ożywić życie gospodarcze
przez to, że pzństwo zwęzi swój
zakres działania, zrzuci z siebie
niepotrzebne funkcje, przestanie
prowadzić deficytowe przedsię-
biorstwa, rujnować wytwórczość
prywatną;

c) przeprowadzić reformę u-
bezpieczeń społecznych, które
dzisiaj przynoszą deficyty, wyina-
gają dopłat z podatków, a praco-
wnikowi nie dają odpowiednich
korzyści;

d) przeprowadzić reformę po
datkową, któraby sprzyjała gro-
madzeniu się oszczędności w spo:
ieczeństwie;

e) obniżyć daniny publiczne
których ciężaru nie może unieść
zubożała wieś polska;

f) cprzeć wymiar i pobór po-
datków na podstawach prawnych,
ograniczyć dowolność władz po-
datkowych;

_ g) obniżyć cięzar długów rol-
niczych przez redukcję wierzytel-

rozolucje brzmią

w dwudziestu dwu miejscowościach 25 wielkich zgromadzeń, zwoła
nych przez Stronnictwo Narodowe. Między innem;;

W Warszawie zebrania odbyły się w trzech salach przy obec-
no ci około 5 tysięcy osób.

Na wielki zjazd w Bielsku, oprócz miejscowej ludności,
były bczne delegacje ze wszystkich okręgów.
udział około 4 tysięcy osób.

We Lwowie
podniosiy przebieg.

przy*
W zebraniu wzięło

zgromadziło się ok. 2 tysięcy. Zebranie miało

W Tarnopoiu podczas zgromadzenie, odbywającego się z udzia-
łem licznych uczestników,
wdaria się na saię bojówea

w chwili, gdy przemawiał poseł Zieliński,
sanacyjna 1 spowodowała zamięszanie.

Przedstawiciel starostwa wobec tego rozwiązał zgromadzenie, W go-
dzinę później odbyło się,
Stronnictwa Narodowego.

W Lubiinie odbyły się dwa zebrania,

ok. 3 tysięcy uczestników.

już w spokoju, zgromadzenie członków

w których wzięło udział

W Kutnie — 2 zebrania, przeszło 2 tysiące osób, w tem wielu
włościan, przybyłych nawet z bardzo odległych okolic.

W Kaliszu zebranie przy licznym udziale miało przebieg bar-
dzo uroczysty.

Ww Dąbrowie Górniczej władze adminstracyjne przyjęły mel-
dunek poprzedniego dnia o zgromadzeniu,
organizatorów 0 zakazie już w chwili,
częio i gdy do zgromadzonych przemawiać poseł Sacha.

natomiast zawiadomiły
gdy zebranie się już rozpo-

Zebranie
musiano przerwać i oznaczono na godzinę później zamknięte zebra-
nie członków Stronnictwa.

Dwie i pół godziny trwały pertraktacje z władzami policyjnemi
co do możności oabycia tego drugiego zebrania.
madzenie nie doszło do skutku.

Ostatecznie zgro-

Podczas tego tłumy zgromadzonych śpiewały p.eśni patrjotyczne.
Pod Zawierciem w Kromtowie wzięło udział w zebraniu około

1 tysiąca osób.
W Poznaniu—wielkie zgromadzenie, przeszło 2 tysiące.
W Gnieźnie—około 1500.
W Teruniur-okolo 2000.
W inowrocławiu wiadze administracyjne nie dopuściły do ze-

brania.
Wszystkie te zebrania odbywały się w salach, wszędzie tam,

gdzie starano się o zgromadzenia pod gołem niebem, nie zezwolono

na nie.
Przemawieli posłowie

miejscówi działacze narodowi.

ności skarbu i banków państwo-

wych;

h) podnieść siłę nabywczą wsi

polskiej przez silniejsze poparcie

wywozu piodów rolnych i usunię-

cie żydowskiego pośrednictwa
między wsią a miastem;

i) przywrócić równowagę cen

płodów przemysłowych i rolnych

przez to, że rząd nie będzie two-

rzył przymusowych karteli, nie

będzie przyznawał im przywile-

jów, ograniczających  współza-

wodnictwo, rozciągnie nad karte-

lami kontrolę opartą na pod-

stawach prawnych, a przez do-

puszczenie współzawodnictwa ob_

niży ceny kartelowe;
jj) zmienić dotychczasowy sy-

stem popierania wywozu, polega-

jący na sprzedaży niektórych ar-

tykułów po nadmiernie niskich
cenach. Mopierać należy przede-
wszystkiem wywóz tych towarów,
które nie wymagają tak wielkich
dopłat;

k) przez poparcie gromadzenia
się oszczędności w kraju unieza-
leżnić się od kapitału obcego,
który już opanował wszystkie

i senatorowie Kłubu Narodowego oraz

główne gałęzie przemysłu i któ-
rego daiszy zalew grozi naszej
niezależności gospodarczej.

Powyższyc: wskazań. progra-
mowych nie urzeczywistni rząd
dzisiejszy i jego większość. sej-
mowa.

Zgromadzenie wzywa wszyst-
kich członków Stronnictwa Na-
rodowego do wytężonej pracy
organizacyjnej wśród wszystkich
warstw narocu, która doprowa-
dzi do ostatecznego zwycięstwa.

IL.
Zgromadzenie uchwala  naj-

głębszy hołd Prymasowi Polski,
ks. kardynałowi Hlondowi za
wskazanie narodowi polskiemu w
liście pasterskim z dn. 23 kwie-
tnia 1932 r. chrześcijańskich za-
sad życia państwowego i dróg,
któremi powinno kroczyć pań-
stwo polskie.

III.
Zgromadzenie żąda rozwiąza-

nia obecnego Sejmu, nie wyraża-
jącego woli narodu, bezczynnego
i moralnie niezdolnego do wyko-
nywania zadań, do których jest
powołany.

ZDROWIE OJCA ŚW.
CITTA DEL VATICANO. Pat.

W związku z wiadomościami pra-
sy Zagranicznej o złym stanie

zdrowia Ojca Swiętego sfeiy wa-
tykańskie stwierdzają całkowitą
bezpodstawność tych pogłosek.

 

KRWAWE WALKI PRZEDWYBORCZE.
BERLIN (Pat.) Starcia na tle

walk przedwyborczych przybie-

rają gwałtowny charakter. W cza-

sie bójki pomiędzy narodowymi

socjalistami a ich przeciwnikami

zabity został w miejscowości

Lersdorf pod Koblencją 20 letni
wieśniak, a kiłku innych odniosło
rany. Doszło również do krwa-
wych zaburzeń w Berlinie. Ciężko
ranny został komunista.

Niemieckie ćwiczenia przeciwiotnicze,
BERLIN (Pat.) W prasie uka-

zały się sprawozdania z przebiegu

ćwiczeń cbrony przeciwlotniczej

na wybrzeżu bałtyckiem. W ćwi-

czeniach tych brało udział 100

posteiuaków ochrony przeciwlo-

tniczej. 12 lotnych oddziałów te-

go rodzaju, lekkie jednostki floty

wojennej, karabiny maszynowe i

kolumna reflektorów oraz ki ka

krążowników, stojących w por-

tach. Markowano nocne i dzien-
ne ataki lotnicze na objekty woj-
skowe i na obszary, zamieszkałe
przez ludność cywilną. Cwiczenia
wykazać miały pewne braki z po-
wodu niedostarczenia dostatecz-
nej ilości środków komunikacyj-
nych oraz niedostatecznego zac=
patrzenia obrony pod względem
środków walki czynnej.

Parlamentarzyści angielscy w Berlinie.
BERLIN (Pat). Wiycieczka par-

lamentarzystów angielskich, ba-

wiąca obecnie w Berlinie, była

' wczoraj podejmowana śniadaniem

przez kanclerza Rzeszy, Wieczo-

rem  unja niemiecko- angielska

wydała dla gości przyjęcie, na

którem były kanclerz Kuhno wy-

głosił przemówienie, oświadcza-

jąc, iż podstawą przyszłego poro-

zumienia i ukształtowania się sto-

sunków politycznych między obu
krajami musi być uznanie równo-
uprawnienia. Przywódca libera-
łów kierownik wycieczki lord
Hutchinson w swej odpowiedzi
utrzymywał, że w kołach do niego
zbliżonych, jak i w całej opinii
publicznej angielskiej poza koła-
mi urzędowemi, postulaty nie-
mieckie powiiano z dużą sym-

patją.
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Rowy wice-* «r

roln
W najbliższy ‚ mastąpi

nominacja dotyc.--asowęgo dy-
rektora Państw. Banku Rolnego,
p. Karola Kasińskiego na stano-
wisko wice-ministra rolnictwa i
reform rolnych.

Do kompetencyj nowego pod-
sekretarza stanu należeć będą
sprawy, związane z działem urzą-
dzeń rolnych. Kompetencji wice-
ministra Marwackiego podlegać
będą w dalszym ciągu zagadnie-
nia ekonomiczne i _ produkcji
rolnej.

Nowa reorganizacja.
Jak informują z Warszawy-

Rada ministrów ma wkrótce przy-
stąpić do obrad nad opracowa-
nym świeżo projektem reorgaai-
zacji władz centralnych. |

Projekt ten zawiera szereg
pomysłów—między innemi utwo-
rzenie w prezydjum Rady Mini-
strów gabinetu exonomiczaego,
któremu podiegałyby Instytut Ba-
dania Konjunktur1 Główny Urząd
Statystyczny, dalej utworzenie
w  ministerstwach biur kontroli i
t. p. — ale najciekawszym szcze-
gółem tej reorganizacji ma być
powołanie do życia;zarówno w Pre-
zydjum Rady Ministrów jak i w
ministerstwach gabinetów  poli-
tycznych.

Jakie będa zadania tych „ga-
/ binetów politycznych”? Więc na-
przykład gabinetu politycznego
Ministerstwa Poczt i Telegratów,
lub gabinetu politycznego Mini-
sterstwa Komunikacji?

W, zasadzie jednak projekt ten
nie jest żadną nowością. Będzie
to tyłko słormalizowanie zwycza-
jów już istniejących przy obec-
nym systemie. 1

Taką rolę cdgrywał przy Mini-
sterstwie Skarbu płk. Koc, a przy
Ministerstwie Spraw  Zagranicz-
nych płk. Matuszewski, zanim nie
został posłem w Bukareszcie, a
później ministrem skarbu.

Projekt przewiduje ponadto w
każdem ministerstwie specjalne

   

Niemcy w osłatnim okresie
swej polityki kierują się uproszczo
ną zasadą postępowania. Mają w
traktacie pokojowym „zobowiąza-
nia, któr: 1m są niewygodne. Do-
tychczas, przez dwanaście lat po
wojnie, aż do wyjścia wojsk sprzy-
mierzonych z Nadrenji w połowie
r. 1930, «anudnemi piłowaniami i
targami na zjazdach międzynaro-
dowych doprowadziły do urywania
sporych części z tych swoich zo-
bowiązań i ciężarów. Po oswobo-
dzeniu Nadrerji sposób postępo-
wania się zmienił. Powiadają po-
prostu, że same się zwalniają ze
swych zobowiązań,” oświadczają,
że nie dotrzymują ich, czekają, co
na to druga strona. Tak zrobili z
odszkodowaniemi, gdy kanclerz
Bruening w styczniu r. b. zawia-
domił życzliwie ambasadora Fran-
cji w Berlinie, że Niemcy nie za-
mierzają wrócić do płacenia od-

IAAC KI| WEZOZZERA DADA
Przywrócenie aplika-

cji sądowej ?
Z Warszawy donoszą: Jeszcze

dnia 23 września miai być ogło-
szony w Dz. Ustaw tekst dekretu
Prezydenta Rzplitej o statucie pa-
lestry, Mimo to cgłoszenie tego
dekretu nie nastąpiło. W związku
z tem krążą w kołach palestry
najrozmaitsze wersje. Wedle je-
dnych pogłosek tekst nie został
opublikowany z tego powcdu,
ponieważ min. Michałowski jest
chory, wedie zaś innych, pogło-
sek w ostatniej chwili zadecydo-
wano przeprowadzić pewnę zmia-
ny w tekście dekretu, a prze-
dewszystkiem wprowadzić z po-
wrotem zniesięnę uprzednio apli-
kac 6 sądową. :
W związku z tem opóźaiło się

ogłoszenie dekretu.

biuro kontroli, które załatwiałoby
pierwsze czyniości kontrolne tak,
že L. K. przeprowadzalaby kon-
trolę dopiero w drugiej linji,

Przyjazd Herriota doLondynu.
LONDYN, (Pat). „Sunday Ti-

mes” twierdzi z całą pewnością.
że premjer Herriot przybędzie w
połowie tego tygodnia do Londy-
ru, aby na zaproszenie Mac Do-
nalda odbyć z nim rozmowę wy-
jaśniającą. Herriot omówić ma
z Mac Donaldem zarówno nie-
mieckie żądania równouprawnie-

nia, jak i plan rozbrojenia, który
pragnie przedłożyć w Genewle.
O ile wiadomośc „Sunday Ti-
mes” jest prawdziwa i premier
Herriot istotnie przybędzie do
Londynu, to wskazywałoby to, że
konferencja 4 mocarstw w Lon-
dynie do skutku nie dojdzie.

Przemówienie Herriota w Alzacji.
PBRYŻ, (Pat). W miejscowo-

ści Kaembes w departamencie
Haut Rhin prezydent Lebrun i
premjer Herriot dokonali inaugu-
racji olbrzymiej tamy, która po-
zwoli na uruchomienie między
Bazyleą a Stiasburgiem 8 iek-
trowni o łącznej sle 700 mijo-
nów Kw:godzin. W czasie uro-
czystości inauguracyjnej premjer
Herriot wygłosił przemówienie, w
w którem. stwierdził, że Francja

w dniu dzisiejszym daje jeszcze
raz dowód swego głębokiego
przywiązania dla Alzacji. Rząd
nie zniesie na terenie Alzacji
propagandy wrogiej jedności i
niepodzielności republiki, W czę-
ści politycznej mowy Herriot pod-
kreślił dążenia pokojowe Francji
i jej pragnienie spokojnej współ-
pracy z innemi państwami nad
poprawą sytuacji gospodarczej.

 

„Nowy“ Habsburg.
LONDYN (Pat). W Londynie

zjawił się „nowy” Habsburg. Jest
nim 65-letni Franciszek Maksy-
miljan Rudoit Brightwel, drobny
handlarz ryb, który utrzymuje, że
jest synem byłego cesarza Me-
ksyku Maksymiljana, brata cesa-
rza Franciszka Józefa. Brightwel
twierdzi dalej, że urodził się w
Watykanie, dckąd matka jego u-
dała się do papieża Piusa IX z

prośbą o pomoc dla uwięzionego
już wówczas cesarza. W, Waty-
kanie z wielkiego wzruszenia wo-
bec daleko posuniętej ciąży cesa-
rzowa Karolina urodziła syna,
którego potajemnie uwiozła i ulo-
kowała w Anglji. Synem tym ma
być właśnie Brightwel, zgłaszają-
cy dziś prelensje jako spadko-
bierca Habsbu: gów.

Lot kpt. Karpińskiego do Heratu.
TEHERAN. Pat.—Kpt. Karp'ń-
wystartował w niedzielę o g.

z Teheranu do Heratu,
zamierz:ł przybyć o go-

ski
8 rano
dokąd

dzinie 16. W poniedziałek lotnik
udać się ma do Kabulu przez
Kandzhar. Pogoda bardzo dobra.

SUSSAASSALES NATOMESZCZKAZSZ

KTO WYGRAL NA LOTERJI?
W dwudziestym szóstym dniu

ciągnienia 5-ej klasy 25-ej polskiej
loterji państwowej, większe wy-
grane padły na numery następu-
jące:

ZŁ 150.000 ua Nr. 65707.
ZŁ. 15.000 na Nr. 78630.
ZŁ 10.000 na Nr. 35041.
ZŁ 5.0098 na N-ry: 9859 46457

56289 65937.
ZŁ 3,000 na N-ry: 8922 31406

41073 48698 55685 72891
74233 81905 119061.

Zi. 2.000 na N-ry: 5226 55806
64914 72777 76186 77203 81625

84258 96165 96509 112178 112801
118748 120534 121671 122768
139394 145417 153063 153740
156108 156328.

ZŁ 1.000 na N-ry: 8828 9623
10232 11342 11931 19650 21274
24141 40208 43185 44922 45296
46543 50482 52141 54497 54985
65141 85412 85930 87828 88587
91607 97759 98348 103607 104468
105970 106609 109980 110167
113023 117021 118395. 126345
128520 129888 130051 137924
138748 142873, 145460 150443
156482 157432,

tekoties №gr. Osioczenta
+, Pre alio, Terminy

Cena_ numeru 2U_ gr.

Nr. 252

PRENUMERATA: miesiącrna4zł., ; sdoeoania | prnyikąpocwn B 15 R.
Isgrasktą

96:OSZARIA: wieroz milim. przedtekstem|w takocie(6 łemowa)28 gr.,
schotema (16: lasiewe) po"TRgr. oawolog ej M $ L
cyfrowa, skomplikowane | : zastrzeżeniem

druku pr być przez
onte czekowe w P. К. С. Mr. 60187.

Przeznaczenie.
   

szkodowań, i okazało się, że ten
sposób jest niezły, bo w lipcu r. b.
w Lozannie pogodzono się z tą
myślą. Nic dziwnego, że próbują
tego samego sposobu w sprawie
zbrojeń.

Jenerał von Schleicher, który
jest główną sprężyną obecnych
„rządowi i obecnego rządu w Niem-
czech, trzy razy kolejno, za każ-
dym razem coraz dobitniej, o-
świedczył, że Niemcy sami sobie
dadzą prawo zbrojenia się, jeśli
nie dostaną go od tych, wobec któ-
rych są związani.

Dnia 20-go lipca b. r w mowie
przez radj. do całych Niemiec po-
wiedział: ё
— Jeżeli rue uzyskamy prawa

równości zbrojeń na gruncie mię-
dzynarodowym. sami przekształ-
cimy swą siłę zbrojną.

Dnia 30-go sierpnia, równo-
cześnie z notą Niemiec do Francji
w sprawie równouprawnienia,
jen. von Schieicher oświadczył na
gruncie zagranicznym w rozmowie
z dziennikarzem włoskim  (Resto
del Carlino):
— Jeżeli nie uwzględnią na-

szych żądań, usuniemy się od u-
działu w konierencji rozbrojęnio-

"wej i sami sobie przeprowadzimy
zbrojenia. iwiaid

Dnia 5-50 września b. r., po ma-
newrach w Prusiech Wschodnich,
powiedział w mowie w Elblągu:
— Rząd miemiecki w każdym

razie wprowadzi w czyn swobodę
zbrojeń.

Наз!ет Niemiec w tej sprawie
stało się zatem to dobitne określe-,
nie: w każdym razie.

——

Zagranicą najprzód wielkie
wrażenie. Po pierwszem oświad-
czeniu jen. von Schleicher'a p.
Herriot zaprosił do siebie na Quai
d'Orsay arabasadora von Hoesch'a
28-go lipca b. :.. a nazajutrz amba-
sador Franęois-Poncet przedstawił
na Wilhelmstrasse stanowcze za-
strzeżenia. Powoli jednak jakby
się przyzwyczajono do nowego ję-
zyka, a przyuajmniej Niemcy li-
czyły na lv, że za każdym razem
protestu nie będzie. I tak powoli
zapowiedź ta weszła w obieg.

P. Arnola Rechberg, bliski p.
von Papen'a, od którego właśnie
wyszedł przed tą rozmową, powia-
da sobie na gruncie francuskim
2-go b. m., najgładziej w świecie,
jak dzieńdobry lub dobranoc (Le
Capital):
— Niemcy. uzbroją się znowu,

ze zgodą lub bez zgody innych,
niech się dziejc co chce. — Jakżeż
to? — Stworzymy milicję, aby u-
zupełnić kadry Reichswehry. Zao-
patrzymy ją w nowoczesną broń i
sprzęt. A wreszcie postanowi się
przywrócenie obowiązkowej służ-
by wojskowej. — Wbrew postano-
wieniom trakiatu wersalskiego?—
Mało o to dbamy...

Ostatecznie można to uważać
tylko za odgłos jen. von Schlei-
cher'a i za gię w tę samą dudkę.
Wszystkim się zdawało, że to
Schleicher gra jeszcze, a to Rech-
berg graio. Ale, już to, że takie
ošwiadczenia są możliwe, jest zna*
kiem czasu.

Ważniejsze, jeżeli równocześnie
Lord Robert Cecil, znakomity
1rzedstawiciel Anglji w Lidze Na-
rodów i na Konferencji Rozbroje-
niowej, mówi (Everyman):
—Jeżeli sąsiedzi Niemiec nie

zbroją się, Niemcy uzbroją się, z
pozwoleniem łub bez. A to ozna-
cza nową wojnę na widnokręgu.
Żaden navód w świecie nie może
przyjąć obojętnie tej możliwości.
A zatzm stało się to już przy-

jętym pewnikiem: Niemcy uzbro-
ją się w każdym razie.

 

Przeznaczenie. Niemcy się
uzbroją w każdym razie, a wtedy
wojna. Na to niema rady.

Oto polityka i dyplomacja na-
szych dni, I niema w takiem o-
świetleniu sprawy ani trochę prze-
jaskrawienia rzeczywistości. Niem
cy bardzo lrzeźwo stawiają na to
pogodzenie się wszystkich z nie-
uchronnym losem. Uprawniają ich
do tego doswiadczenia.

Jest w tem jakiś ponury nad-
miar lekkomyslności. Za ostatnią
wojnę odpow.edzialne były Niem-
cy. Za przyszłą wojnę będą odpo-
wiedzialni raczej ślepi, głusi i
bierni wobec przygotowywania jej
krok po kroku przez Niemcy. Już
dzisiaj ciężko zarysowuje się ta od-
powiedzialnośc.

Stanisław Stroński,
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Odsłonięcie pimaika Jūneka  Montaikl.
Mimo pochmurnego, dždžyste-

go dnia październikowego na
skwerze kościoła O.O. Francisz-
kanów przy ul. Trockiej zgroma-
dziły się wczoraj tłumy wilnian

dla złożenia hołdu pamięci filan-
tropa i działacza społecznego.

Po lewej stronie od wejścia
do murów po-|Franciszkańskich
stanął pomnik Józefa Montwilła

dłuta prof. Bałzukiewicza. Postać

w pozycji siedzącej na fotelu

przypomina go nam takiego, ja-

kiego widywało pokolenie przed-
wojenne, chociaż forma wybrana
jest zaprzeczeniem jego ruchliwe-
go życia. Był bowiem ciągle w
ruchu, godziny, minuty miał obli=
czone. Przymusowe posiedzenia
męczyły go. Żył coraz nowymi
pomysłami i jak Djogenes szukał
wciąż ludzi po mieście do pracy
do wykonywania pomysłów.

Czy dobrze się stało, że pom-
nik Montwiłła stanął nieco na
uboczu w obrębie murów Fran-
ciszkańskich? Jego działalność
długoletnia dla miasta i kraju za-
sługiwała na plac bardziej pu-
bliczny. Był bowiem faktycznym
ojcem miasta, pomimo nie za*
twierdzenia go na tem stanowi-
sku przez zaniepokojone jego
działalnością władze rosyjskie.
Był więcej niż opiekunem miasta
był genjalnym konstruktorem ży-
cia Wilna. ;

Skrępowany władzami mo-
skiewskiemi obrał sobie mury
Franciszkańskie za punkt wyjścia
do swoich poczynań. Stąd wysz-
ły projekty, które szybko zreali-
zował: Tow. Opieki nad dziećmi,
Stow. Sług Św. Zyty, Przytułku
noclegowego, Kropli mleka, Szko-

"ły rysunkowej, Tow. muzyczno-
artystycznego „Lutaia”, które tak
wielką odegrało rolę w rozbudze-
niu życia narodowego i szereg
innych.

Po 21 latach od chwili zgonu
(1911 r.) wdzięczni współ pracow-
nicy na niwie społecznej wznieśli
mu pomnik, którego odsłonięcia
dokonano właśnie w dniu wczo-
rajszym.
W kaplicy po-Franciszkańskiej,

którą otworzył za czasów carskich
dla wiernych obecny prezes Ko-
mitetu budowy pomnika Montwii-
ła, p. Ludwik Ostrejko, odbyło
się nabożeństwo, odprawione
przez J. E ks. Arcybiskupa Jał
REDODNEGEBCORERRZDTOW.TI S

ODŽYWIANIE A UZDROWISKA,

W calej Europie zachodniej istnieją
już oddawna szkoły względnie kursy
djetetycznego gotowania, oparte na wy
kładach teoretycznych w zakresie pod-
stawowych wiadomości z dziedziny fizjo-
logji i przemiany materji. Kierownikami
tych szkół są lekarze a wykładowcami
nierzadko  profesorzy uniwersytetów.
Dawno już bowiem stwierdzono w me-
dycynie, iż sposób odżywiania odgrywa
zasadniczą rolę nietylko w leczeniu
organizmów, ale i w samopoczuciu fi-
zyczno-higjenicznem człowieka.

Szczególniejszą rolę odgrywa sprawa
djety w uzdrowiskach, gdyż powinna ona
być racjonalnie związana z całym syste-
mem leczenia człowieka chorego.

O potrzebie tworzenia t. zw. „djete-
tycznych pensjonatów" w uzdrowiskach
mówili lekarze nasi od wielu lat, doma-
gano się ich niema] na każdym kongresie
czy zjeździe naszych lekarzy, robiły na-
cisk na związki pensjonatów zarządy
uzdrowisk, ale rzecz szła jak po grudzie.
Ostatecznie pensjonaty naszych uzdro-
wisk, jako jednostki zupełnie od lekarzy
i uzdrowisk niezależne, puszczały mimo
uszu wszystkie te żądania.

W/ tej sytuacji powitać należy gorą-
co inicjatywę zdrojowiska w Inowro-
cławiu. Z początkiem roku bieżącego
zmontowało ono przy Miejskiej Szkole
Handlowo-Przemysłowej kursy gotowa-
nia djetetycznego i — pomysł był tak
udany, że — jak dowiadujemy się —
z dniem 15 października otwarty będzie
ponowny kurs niższy dwumiesięczny, a
z dniem 1 lutego również dwumiesięcz-
ny kurs wyższy. — Sądzić należy, że
osoby interesujące się racjonalnem od-
żywianiem i gotowaniem, a szczególniej
właścicielki pensjonatów zainteresują się
tym kursem i skorzystają zeń, bo teraz
—gdy już pewna liczba fachowców w tej
dziedzinie opuściła kursy — chociażby
zwyczajny interes konkurencyjny każe
im zwrócić uwagę na to.

A my, wszyscy letnicy i kuracjusze,

może wreszcie doczekamy się tego, że

będziemy karmieni w uzdrowiskach w
myśl zasad higjeny.
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Jarosław Nieciecki.

С9г qasnących promieni.
(Z wycieczki do Zaleszczyk).

Gasnące słońce lata ma w so-

bie zawsze dużo wspólnego ze

smutkiem.
Każda jesień wtłacza w dusze

nasze szereg sentymentalnych o-

brazów, które rodzą uczucie tę-

sknoty i żalu za tem wszystkiem,

co odchodzi od nas i ginie bezpo-

wrotnie, Chociaż czujemy ponie-

kąd, że za kilka długich miesięcy

znów ujrzymy prawdziwe, ciepłe

słońce, to jednak żal jest nam ga-

snących promieni, które złotem

oblewają gałęzie drzew, które roz-

łewają się czarodziejsko po ale-

jach, które błyszczą jak szczęście

na srebrnych falach rzek i jezior.

Jesień ma w sobie ukryty czar

poezji. Kładąca się do snu przy-

roda działa na nas, a my stajemy

się bardziej czuli na wszelkie jej

zmiany.

Chociaż często narzekamy na

lato, chociaż dokucza nam nieraz

ciepło słońca, to jednak przywią-

zanie człowieka do niego jest

wielkie, a gdy odchodzi, to wtedy

z pewnem niedowierzaniem zaczy-

brzykowskiego, poczem Świadek
pracy Montwiłła J. E. ks. Biskup

Michalkiewicz wygłosił kazanie o-

kolicznościowe, poświęcone do-

brej idei, której siewcą był Mon-

twiłł.

Po skończonem nabożeństwie
odbyło się właściwe odsłonięcie

pomnika. Prźed cokółem zajęła

miejsca cała inteligencja miasta.

Straż pełniła wileńska straż ognio-

wa, która przybyła ze sztandarem

i orkiestrą.

Wojewoda p. Beczkowicz do-
konał aktu odsłonięcia. Z mówni-

cy, ku temu celowi specjalnie

przygotowanej, zabrało głoskilka

osób. Pierwszy przemówił p. Lud-

wik Ostrejko, jako prezes Komi-

tetu budowy pomn ka składając

hołd pamięci Montwiłła, dalej w

imieniu miasta dr. Safarewicz,

dyr. Banku Ziemskiego p. Boch-

wic, ks. kanonik Kretowicz pre-

zes „Lutni”, dyr. Franciszek Rych-

łowski jako przedstawiciel zespo:

łów teatralnych, które w gmachu

„Lutai* od blisko ćwie ć wiecza

kultywowały żywe słowo polskie,

i przedstawicielka Stow. Sług Św.

Zyty p. Tomaszewska która pod-

kreśliła zasługi Montwiłła dla
warstw pracujących.

W imieniu ro iziny Józefa Mon-
twiłła p. Stanisław Montwiłł z Ko-
wieńszczyzny złozył podziękowa-

nie za troskę nad wzniesieniem

pomnika wielkiemu filantropowi.

Chór „Lutni” odśpiewał kantatę.

Cokół pomnika pokryło mnóstwo
wspaniałych wieńców. е

DZIENNIK WILENSKI

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Przeważnie pochmurno i desz-

cze. Dość cieplo. Ulmiarkowane
wiatry południowo wschodnie i
południowe.

SPRAWY MIEJSKIE.
—- Województwo poieca re-

organizację rzeźni miejskiej
i stacji kontroli mięsa. Wete-
rynaryjne czynności nadzorcze
(urzędowe badanie zwierząt rzeź-
nych i mięsa oraz znakowanie),
wykonywane przez Magistrat za
pośrednictwem rzeźni miejskiej
i stacji kontroli mięsa, mają w
wyniku dać miastu czysty zysk,
co jest sprzeczne z przepisami
obowiązującemi, w myśl których
opłaty za te czynności mogą po-
krywać jedynie koszta utrzymania
dozoru weterynzryjnego. Według
preliminarza budżetowego na rok
1932—33, rzeźnia i stacja kon-
troli mają dać miastu czystego
zysku 170000 zł., czego być nie
powinno. Zbyt wysoka rentowność
tego działu gospodarki miejskiej
przemawia za koniecznością za-
stosowania zniżki obecnie obo"
w'ązującej taryfy opłat za korzy-
stanie z urządzeń rzeźni miejskiej
oraz za urzędowe badanie zwie-

rząt rzeźnych i mięsa, albowiem
taryfy obecne orez wysokość
wynagrodzenia robotników na

rzeźni pozostają w rażącej wprost

dysproporcji do kształtowania się
cen rynkowych na żywiec.

Wobec powyższego, urząd wo-
jewódzki wezwał Magistrat do

rozważenia kwestyj następują:

cych: 1) połączenia rzeźni, stacji

KRERWKEZCZTONO ZWAAROTBCAATYTOZCSZOZAE DOZR)|| |

Samobójstwo
Prezesa Wileńskiego Czerwonego Krzyża.

Wczoraj w godzinach wie-
czorowych popełnił samobój-

stwo, strzelając sobie w gło-

wę z rewolweru, prezes Czer-
wonego Krzyża, p. Ludwik

Uniechowski.
Około godziny ósmej wie-

czorem do mieszkania Unie-
chowskiego, przy ulicy Troc-
kiej 11, zgłosił się policjant z
lil komisarjatu z prokurator:
skim nakazem aresztowania
Uniechowskiego, ten pod ja-

kimś pretekstem wyszedł do
drugiego pokoju, z którego po

chwili roziegł się wystrzał.
Gdy zaalarmowani wystrza-

łem policjant I domownicy nad-
biegii do pokoju, prezes Unie-
chowski leżał już w agonii,
mając ranę postrzałową w
skroń.

Jak się dowiadujemy, na-
kaz aresztowania Uniechow-
skiego, wydany przez proku
raturę wileńską, miał związek
z wykryciem wielkich kaso-
wych nadużyć w instytucjach,
w których prezesował "a

d).

 

Teatr | muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z.A,S.P, w WILNIE.

— Teatr na Pohulance gra dziš

świetną sztukę Rostworowskiego „Prze-

prowadzkę” po ruezwykle zniżonych ce-

nach, bo aż o 50%! Obsada premjerowa.

Jutro o godz. 8 wiecz. po raz trzeci

„Dzika pszczoła”.
— Stały Teatr Objazdowy — odegra

dziś „Szczęście od jutra”, znakomitą ko-

medję Kiedrzyńskiego, w której świetne
kreacje stwarzają artyści scen wileń-
skich z pp.: Szpakiewiczową i Boneckim
na czele, — w Mołodecznie.

— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś o
godz. 8 m. 15 odegrana będzie wspaniała
operetka Abrahama „Wiktorja i jej hu-
zar” z Elną Gistedt w roli tytułowej.

— (Otwarcie Szkoły dramatycznej
przy Teatrze Miejskim Z. A. S. P. na
Pohulance. Kurs dwuletni. Wykłady od-
bywać się będą w godzinach od 4 do 7
wiecz. Egzamin wstępny w poniedzia-

łek dn. 10 b. m. w Teatrze na Pohulance

o godz. 5 pp. Sekretarjat Teatru przyj-

muje zapisy oraz udzielą bliższych in-

formacyj w godzinach od 11—2 popoł.

— Wileńskie Towarzystwo Filhar-
moniczne rozpoczyna zimowy sezon kon-

certowy w piątek 14 bm. występem zna-

komitego skrzypka: z młodej polskiej

generacji Romana Totenberga. W bie-

żącym sezonie Towarzystwo nawiązało

kontakt z poważniejszemi biurami kon-

certowemi krajowemi i zagranicznemi,

uzyskało też do rozporządzenia salę

koncertową Konserwatorjum (Wielka 47,

wejście od ul. Końskiej 1), znaną już i lu-

bianą przez publiczność wileńską. Mimo

utrudnionych warunków materjalnych

pracy Wileńskie Towarzystwo Filhar-

moniczne poczyniło starania, by nadcho-

dzący sezon koncertowy był możliwie

obfity i świetny. Na estradzie sali Kon-

serwatorjum wystąpią m. in.: pianiści —

Arrau, Landowska, Orłow, Rubinstein,

Szpinalski, Uniński, Ungar; skrzypko-

wie — Huberman, Kubelik, Schnejder-

hahn; wiolonczeliści — Baldowino, He-
velin; słynny zespół kameralny „Królew-

namy zapoznawać się z chłodną i

przenikliwą wilgocią jesieni.

Jesień w Polsce jest jakoby da-

leko bardziej czarująca od tych je-

sieni, które nadchodzą w innych

państwach. Nasza jesień jest w

pierwszym rzędzie bardzo bogata.

W każdem niemal ustroniu wy-

gląda inaczej. O każdej porze

dnia w innej występuje toalecie.

Stara się rozkochać w sobie nie-

tylko romantycznych kochanków,

ale również i tych wszystkich,

którzy zdala są od sentymentu.

W/ Polsce pierwsze tchnienia

jesieni dają się odczuć wWilnie,

ale tam, hen daleko na południu

przez długie jeszcze tygodnie bę-

dzie ciepło i słonecznie.

Szarą wodą płynie Dniestr, a

na lewym jego brzegu rozsypały

się chaotycznie małe chatki, brud-

ne domki Zaleszczyk.

Nad dachami skromnego mia-

steczka zawisa . wielka tarcza

słońca. Prócz ciepła czuć w po-

wietrzu słodycz. Rosną tutaj wi-

nogrona. Leżą na polach opalone,

nabrzmiałe pestkami dynie,

Zaleszczyki są rajem żydów, że

też oni wiedzą zawsze gdzie jest

ładnie, zdrowo, tanio i wygodnie.

Powiedziałem ładnie, ale nie

zupełnie, Nie wiem. czy z każdym

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 10 października. +
11.50: Kom. meteor. Sygnał czasu.

Wiad. prasy polskiej. 12.20: Muzyka ope-
rowa (płyty). 12.40: Kom. meteor. 13.15:
Progr. dzienny. 15.20: Audycja dla dzieci.
15.50: Utwory Beethovena (płyty). 16.00:
„Tadeusz Joteyko i Ewa Niekraszowa"—
wspomnienia pośmiertne. 16.15: Lekcja
francuskiego. 16.30. „Domy noclegowe dla
kobiet'. 16,40: Nowy kodeks karny —
odczyt. 17.00: Koncert. 17.55: Progr. na
wtorek. 18.00: Koncert. 19.00: Feljeton
aktualny. 19.10: Odpowiedź na feljeton.
19.15: Odczyt w jęz. litewskim. 19.30: Na
widnokręgu. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00:
Koncert. 22.00: Skrzynka poczt. techn.
22.15: Muzyka taneczna. 22.55: Kom. me-

Wtorek, dnia 11 października.

11.50: Kom. meteor. 12.20: Transm.
Inauguracji Roku Akadem. z Auli Ko-
lumnowej U. S$. B. 15.15: Progr. dzienny.
15.20: Koncert dla młodzieży (płyty).
16.00: „Wśród książek*. 16.15: Odczyt
dla nauczycieli. 16.30: Kom. Wil. Aero-
klubu. 16.40: „Jesienny czar Wenecji”,
odczyt. 1700: Koncert symfoniczny.
18.00: Koncert. 18.55: Pogad. muz. 19.10:

Rozmaitości. 19.15. Odczyt litewski. 19.30:

Felj. muzyczny. 19.45: Pras. dzien. radj.

20.00: Audycja ku czci Kazimierza Pu-

łaskiego. 20.50: Komunikaty, 21.00:Kon-

cert. 22.00: Audycja poświęcona pa-

mięci bohaterskich lotników ś. p. Fran-

ciszka Żwirki i ś. p. Stanisława Wigury.

22.30: Koncert Zespołu wokalnego „Pro
Arte”. 23.00: Muzyka tan.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania.

Orzeszkowej 11.
ed 11—3 | od 6—B wiecz.
 

skie Trio Belgijskie"; bezkonkurencyjna

polska sopranistka koloraturowa Ada

Sari oraz szereg laureatów konkursów:

Chopinowskiego i Młodego Śpiewaka.

przyjeżdżającym do Zaleszczyk

bywa, jak ze mną, bo wyobraża-

łem sobie, że Zaleszczyki są wiel-

kim ogrodem rozkosznego raju,

zbliżać się do rumuńskiej granicy,

ale z chwilą, gdy pociąg zaczął

zbliżać siędo rumuńskiej granicy,

moje wyobrażenie zaczęło maleć

rodzić zaczęło się rozczarowanie.

Dniestr, zamiast dużej ładnej

płynącej szeroko jarami rzeki, jest

zwykłą płytką rzeczką o zamulo-

nych brzegach. Jeden brzeg wzno-

si się poważnie, a drugi żółtą rów-

niną kwitnących  słoneczników
biegnie wgłąb Podola.

Kwitną żóite pola słoneczni-

ków. Rosną przepiękne akacjowe

gaje. Muszą tutaj chyba daleko

ładniej śpiewać słowiki, a wiosną

biały kwiat akacji wonią swoją

stara się zapewne odwonić cuch-
nące brudem ulice Zaleszczyk.

Tam za grancą, tuż obok w

Rumunji jest ładniej, ale brud i

nędza jest większa. Chociaż lep-

sze rosną tutaj owoce, chociaż sil-

niej grzeje słońce, to jednak ludzie

tego kraju nie lubią wody. Cho-

dzą w: dużych kożuchach, z pod

których zwisa płócienna sięrmię-

ga, a wieśniaczki owijają się (jak

niemowlęta) dużemi chustkami.

Słońce bije rekord, bo termometr

kontroli mięsa i taniej jatki w
jedną całość pod względem admi-
nistrowania i budżetowania i 2)
wprowadzenia przez miasto na
rzeźni dla obsługi klijentów włas-
nego miejskiego personelu ro-
botniczego. ()

— Огдамхомате obrony
przed atakami gazowymi mia-
sta. Položenie Wilna, jako miasta
nadgranicznego, stanowiącego
obszar warowny, wkłada obowią-
zek na organa samorządu miej-
skiego troszczenia się o zaopa
trzenie miasta w takie urządzenia
i sprzęt, któreby umożliwiły nale-
żytą obronę przed ewentualnemi
atakami gazowemi oraz leczenie
osób porażonych gazami. Wobec
tego urząd wojewódzki polecił
Magistratowi zapoczątkować od
roku przyszłego przysposobienie
obronne mieszkańców miasta w
drodze asygaowania odpowied-
nich kredytów na budowę schro-
nów przeciwgazowych, zakup ma-
sek oraz przystosowanie i nale-
żyte zaopatrzenie szpitali miej-
skich w odpowiednie środki lecz-
nicze. Dia ułatwienia sobie po“
czynań w tym względzie, Magi-
strat powinien nawiązać ścisły
kontakt z wojewódzkim komite-
tem LOPP i przy realizacji wysu-
niętego planu działać w porozu-
mieniu z miejscowemi władzami
wojskowemi oraz administracji
ogólnej. ()

Z MIASTA.
— Burza. W dniu wczoraj-

szym nad miastem i powiaem-
wileńsko-trockim przeszła wielka
burza połączona z opadami
gradu.

Silny wicher na Zwierzyńcu
zerwał z dwóch domów dachy
oraz wywrócił kilka drzew. Na
terenie pow. wileńsko-trockiego
wichura  połamała kilkanaście
drzew i zerwała kilka str.ech z
dachów domów i stodół.

SĄDY.
— Sprawa Wulfina. W aniu

6 b. m upłynął ostatni termin
składania skarg kasacyjnych w
sprawie studenta Wulfina. Wo
bee tego, że w przepisanym ter-
minie nie wpłynęła opozycja ani
ze strony prokuratora ani zestro-
ny obrony oskarżonego, wyrok
Sądu Apelacyjnego uprawomo
cnił się.

RÓŻNE.
— Podatek dochodowy. |:-

ba Skarbowa przystąpiła już do
rozsyłania nakazów płatniczych
na podatek dochodowy. Płatnicy
skarżą się, że komisje szacunko-
we wym'erzyły w b. r. zbyt wy-
sokie podetki. Są one wyższe od
roku ubiegłego

SPRAWY SKOLNE.
— Egzaminy z 7 klas szko-

ły powszechnej. Inspektor szkol
ny m. Wilna podaje do wiado-
mości, że na mocy rozporządze-
nia ministra.oświecenia egzaminy
nadzwyczajne z zakresu progra
mu 7 klasowej szkoły powszech-
nej odbędą się w dniach od 24
do 30 października 1932 r. o go-
dzinie 17 w lokalu publicznej
szkoły powszechnej Nr. 1 w Wil-
nie uł. Żeligowskiego, róg Wileń-
skiej. Da egzaminu mogą przy:
stąpić osoby, które przekroczyły
już wiek szkolny (14 lat) i nie
uczęszczały do szkoły powszech-
nej, lub jej całkowicie nie ukoń-
czyły.

Zezwolenia na składanie tego
egzaminu udziea inspektor szkol-
ny. Do podan'a wniesionego do
Inspektoratu Szkolnego należy
dołączyć 1) metrykę urodzenia,
2) świadectwo moralności, 3) wła-
snoręcznie napisany życiorys, 4)
ostatnie świadectwo szkolne i 5)
fotografję Termin składania po-
dzń do dnia 17 psździernika r. b.

Jeżeli kandydat przekroczył
18 lat życia, winien również w po-
daniu zaznaczyć, czy pragnie być
zwolnionym od egzaminu z ry-
sunków, robót ręcznych, śpiewu
i ćwiczeń cielesnych oraz języka
obcego.

AED SL SASS AS T EI I TTT TTIIIA KKI OISI

wskazuje 60 ciepła, ale kożucha
wieśniak nie zrzuci, bo kożuch to
jego przyjaciel.

Elegancko wyglądają żołnie-
rze rumuńscy. Każdy z nich ma
białe rękawiczki, a piórko zdobi

z fantazją zachylony kapelusik.
Nie mogłem tylko rozpoznać po-
chodzenie pióra. Nie chcę robić
plotki, ale mówią, że Rumuni no-
szą pióra indycze, bo przecież
orłów tam niema.

Prócz fantazji
Rumunach nic więcej dobrego
powiedzieć nie można. Twarze
ich mówią, że ludzie ci z książką
nigdy nic wspólnego nie mieli.
№ samych Zaleszczykach prze-

bywać jest nicsposób. Tu nawet
zatrzymać się nie można. Nie
chcę być zgryźliwym, ale mia-
steczko to może śmiało konkuro-
wać z naszym Niemenczynem, w
żadnym razie ze Święcianami.

kapelusika o

Hoteliki są tak marne, że aż
przykro, a iak brudne, że aż
wstrętnie.

Nikt więc nie siedzi wtej
nędznej dziurze, a stara się czem-
prędzej czmychnąć w pole, bo tu
dopiero rozpoznaje urok zalesz-
czyckich okolic.

Szarą polną drogą biegnie pa-
ra koni. Od czasu do czasu koła

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie właściciel! śred-

nich I drobnych nieruchomości
dzielnicy Kalwaryjskiej. Wczo-
raj w południe w lokalu Domu
Parafjalnego przy ulicy Wiłko-
mierskiej 1 odbyło się walne
zgromadzenie związku właścicieli
średnich i drobnych nieruchomo-
ści dzielnicy Kalwaryjskiej.

Obradom przewodnicz:ł prezes
inż. Zdrojewski. Na wstępie przed-
stawiciele centrali wygłosili szereg
przemówień, w których wykazali
konieczność stworzenia silnej
organizacji, mogącej skutecznie
przeciwstawiać się kryzysowi oraz
organizacjom, działającym na
szkodę właścicieli domów.

Następnie powzięto rezolucję,
domagającą się od Magistratu
przekazania Centrali związków
właścicieli drobnych i średnich
nieruchomości sprawy przepro:
wadzania remontów w domach
zagrożonych runięciem.

Z kolei poruszono sprawę
opłat od kwitów komornianych
na rzecz bezrobotnych. W spra-
wie tej nie powzięto żadnej de-
cyzji.

Na wniosek p. Czepułkowskie-
go powzięto uchwałę, protestu-
jącą przeciwko projektowi prze-
niesienia szpitala Dziecięcego z
Antokola do szpitala św. Jakóba.
— Projekt utworzenia ogro-

du zoologicznego w Wiinie. W
ubiegłą sobotę w lokalu pracow-
ni przyrodniczej przy ul. Małej
Pohulance 1 odbyło się zebranie
organizacyjne nowopowstającego
Towarzystwa Przyjaciół  Zwie-
rzyńca.

Obradom przewodniczył dy:
rektor pracowni przyrodniczej p.
Dmochowski, a sekretarzował p.
Pac-Pomarnacki.

Wstępne przemówienie wygło-
sił dyr. Dmochowski. Poinformo-
wał on zebranych, że w zwierzyń-
cu przy pracowni przyrodniczej
znajduje się obecnie 40 wszelkie-
go rodzaju zwierząt i 40 okazów
rozmaitych ptaków.

Magistrat m. Wilna, który sub-
sydjował pracownię i zwierzyri:c,
w roku bieżącym cofnął 60 proc.
udzielanych dotychczas subwen-
cyj, wskutek czego zwierzyniec
przeżywa obecnie ciężki kryzys.

Grono miłośn ków flory i fau-
ny, a więc profesorowie szkół
średnich, powszechnych, przyrod-
nicy, lekarze i„wielu innych, wi-
dząc ciężkie położenie Zwierzyń-
ca, powzięli myśl zorganizowania
towarzystwa, które: roztoczyłoby
nad nim opiekę.

Na onegdajszem zebraniu w
obecności kilkudziesięciu osób,
uznając potrzebę stwcr enia ta-
kiego towarzystwa, uchwalono je
zorganizować, przyczem wybrano
komisję (zarząd organizacyjny),
która zajmie się opracowaniem
statutu towarzystwa oraz zalega-
lizowaniem jego w województwie.
W skład komisji weszli: p. p. dyr.
Dmochowski, Pawlikowski, Korsak
i Pac-Pomarnacki.

Pozatem uchwalono wysokość
składek członkowskich, (50 gr.
opłata miesięczna i 1 zł. wpiso-
we) oraz  kategorje członków:
1) dożywotni, 2) honorowi, 3)
rzeczywiści i 4) popierający.

Zadaniem tego towarzystwa
będzie w pierwszym rzędzie krze-
wienia w społeczeństwie zamiło-

ia do przyrody żywej
dążenie do założenia w Wilnie

OAMAN.

50 proc. Urody Kobiecej
TO PERFUMY PUDER

I KREMY

z POLSKIEGO SKŁADU

APTECZNO-PERFUMERYJNEGO

E. KUDREWICZ i S-ka
MICKIEWICZA24,26Tel 7-10.

Ceny niezwykie niskie!

TAAAK”
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powozu naskakują na kamyk, od
czasu do czasu zdejmie z głowy

czapkę pracujący robotnik na po-

lu, by przywitać się z jadącymi.

Wioski są inne, niż nasze. Chat-

ki klecone, jak gniazdka jaskół-
cze. Pod dachami każdej chaty
wiszą zółte, jak świece, łodygi
kukurydzy.

U studni wsparta w boki ład-
nie zbudowana dziewczyna  śpie-
wa piosenki zasłuchanym  chłop-
com.

Obok słoneczników i kukury-
dzy rosną wysokie lasy tytoniu.
Zwisają wieikie liście „egipskich”,

Ciągnie się kilometrami równi-
Konie wciąż biegną i biegną.

Nieznajomy woźnica, chce mi
pokazać zbójeckie jary. Przy tej
okazji opowiada łamaną gwarą
kilka legend, a jedna z nich jest o
smoku, który został otruty rozpa-
loną kukurydzą. Smok miał być
tak wielki, że z Dniestru wyciąg-

nęło go kilkanaście wołów. Ma

się rozumieć, było to bardzo daw-
no, wtedy gdy Dniestr był daleko
szerszy.

Ziemia jest tu zupełnie czarna,
taka sama, jak w naszych stoją-
cych na oknach doniczkach.

Gdy wjeżdzam do Czerwono-
giodu, nasuwają się wspomnienia

na.

Gprawa opłat szkolnych
za dzieci kolejoców. |
Sprawa zwrotów opłat szkol-

nych za dzieci kolejowców, u-
częszczające do szkół prywat-
nych, przybrała w _ ostatnich
dniach zupełnie nieoczekiwany o-
brót,

Min, Komunikacji przysłało do
Dyrekcji Kolejowej okólnik Mini-
sterstwa W. R i O. r., który po-
wraca do zarzuconego od kilku
lat wymagania, iż zwrot opłat
szkolnych zostaje przyznany tylko
wtedy, gdy pracownik państwowy
przedstawi dowód, iż dziecko, za
które ma być zwracana do wy-
sokości 30 zł. (szkoły ogólno -
kształcące) względnie 45 zł. (szko-
ły zawodowe) opłata szkolna, zo-
stało oddane do szkół prywat-
nych, ponieważ do analogicznej
szkoły państwowej nie mogło być
przyjęte dla braku wolnych miejsc.

A W] miesiąc zatem po rozpoczę-
ciu kursów szkolnych żąda się
przedstawienia dowodu, który mo
żna było uzyskać tylko w czasie
trwania zapisów do szkół państwo
wych.

Od przedłożenia tego dowodu
uzależnia się przyznanie częścio-
wego zwrotu opłat, i w ten sposób
stawia się rodziców, nie mogących
ze swych uposażeń opłacić wygó-
rowanych taks, przed alternatywą
beznadziejnego już prawie w chwi
li obecnej starania się o przyjęcie
ucznia do państwowego zakładu
naukowego, lub też zaprzestania
wogóle dalszego ksztacenia dzie-
ci.

„Zdaniem związku kolejarzy
„Zjednoczenie Kolejowców  Pol-
skich” Ministerstwo W, R. i O. P.
powinno było powstrzymać się od
wydawania tak nieracjonalnych i
spóźnionych zarządzeń. O ile zaś
o tem nie pomyślano w porę nie
pozostaje nic innego, jak cofnąć
okólnik, który w rzeczy samej
jest zupełnie nieuzasadniony i
zbędny.

OSZCZĘDZA!!!
Kto kupuje żarówki, lampy

I materjał do Instalacyj
elektrycznych

w składnicy elektrycznej p. I;

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

 

WYPADKI
— Zamach samobójczy. W

dniu wczorajszym w bramie przy
ul. Końskiej Nr. 6 znaleziono
młodą kobietę z oznakami po”
ważnego zatrucia. W stanie bez*
nadziejnym przewiono kobietę do
szpitala Sawicz. Jest to Bronisła*
wa Walentynowicz, zam. przy ui.
Końskiej 26. Przeprowadzone do-
chodzenie ustallło, iż usiłowała
ona popełnić samobójstwo.
— Rabunek. (W dniu one-

gdajszym w poblžu kina „Casi-
no* dwóch osobników. W oczach
licznych przechodniów napadło
na Załkindową i wyrwali jej z rąk
torebkę, poczem rzucili się do
uc eczki. Na alarm poszkodowa-
nej nadbiegł posterunkowy, który
po krótkim pościgu dorożką za
uciekającymi rabusiami—jednego
z nich ujął.

о—н

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Bóg zapłać za dobre serce temu.
kto odda zbędne od stołu kawały chle-
ba, produkta oraz obuwie i ubranie dla
rodziny Stefana Jasiewicza. Bez pra-
cy — nędza — głód. 3 dzięci — Hala 7,
Zosia 5 i Jurek 3 lata. — Krzywe-Koło
11 m. 3.

Ofiary.
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego". т

Michalina 1 Stanisław Nowiccy zł.
10.— (dziesięć) na Macierz Szkolną.

 

minionych wieków, które pozosta-

wiły tutaj swoje pamiątki.
przepięknym jarze, wśród czerwo-
nych gór stoją ruiny zamku. Dwie
basztowe wieżyczki strzelają w
górę, a fosa i wał obronny mówią

o powadze wieków. Od roku
1240 mieszkali tutaj książęta rus-

cy, a potem przyszli Tatarzy i
częściowo zniszczyli cały zamek.
W całej okolicy zamków takich

jest sporo, a każdy z nich ma swo-
ją legendę.

Z 'Czerwonogrodu wracam
drogą biegnącą obok granicy.

Po ciepłym dniu zapadła ciepła |:
noc.

Nad śpiącemi polami wchodzi
majestatycznie — mały księżyc.

Konie wciąż biegną, a na grzy”
wach ich siada strach.

Ściskam rączkę „siódemki.
Mam wrażenie, że tuż zaraz ktoś
nieznajomy chwci za końskie
uzdy i krzyknie „stój!”, ale śpie”
nione konie wpadają już w śpiące
uliczki zbankrutowanych Zalesz*
czyk. Przy jednej z nich czeka
dyszący pociąg.

Ostatni raz wciągam w swć
płuca dniestrowskie czyste po”
wietrze.

Czuję czar gasnących promieni:
Akacjowe gaje szumią jesienią:
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W sprawie przynaležnošci sportowej
Grodna.

‚ Zupenłie śmiało możemy po-
wiedzieć, że Wilno jest najpoważ-
niejszym ośrodkiem sportowym na
resąch, ale nie możemy zapomi-

nać, że w sąsiednich miastach
Sport rozwija się również, że zdo-
ywa tam coraz więcej zwolenni-

ków, którzy czując, iż Wilno ich
Przewyższa, starają się wszelkie-
mi siłami stać się równymi.

Przykładem tego jest Grodno.
Od kilku już lat miasto Orzeszko-
wej zaczyna coraz częstszą na sie-

ie zwracać uwagę. Stosunki
Sportowe Groana z Wilnem za-
wiązały się dość dawno, a teraz
zacieśniają się coraz bardziej.

Wilno ze swej strony wyczuwa
również konieczną potrzebę zbli-
żenia się i rywalizacyj sportowej.
0, że dzisiaj Wilno jest silniejsze,

nic nie znaczy, nie przesądza spra-
wy na przyszłość, bo wiemy do-
skonale, jak prędko potrafią nie-
raz zachodzić poważne zmiany i
przekształcenia. W dużej mierze
zależy w danym wypadku od wa-
runków pracy, od ustosunkowania
-władz państwowych i samorządo-
wych do ruchu sportowego.

Wiemy, że sport całej Polski
(z wyjątkiem Wilna) jest pod czu-
łą opieką władz państwowo-spor-
towych, a ponadto w poszczegól-
nych miastach specjalną opieką
otaczają sport magistraty miej-
skie. Ogólnie jest rzeczą wiadomą,
że tak zwane Miejskie Komitety
W. F, zostały powołane do tego,
by odciążyć nieco pracę P.U W.F.

Są w Polsce miasta pod tym
względem szczęśliwe i nieszczęśli-
we. Do rzędu szczęśliwych zalicza
się Lwów, Łódź, Kraków, Poznań
i Grodno, a do nieszczęśliwych

lilno.
Wielki i to nawet bardzo wiel-

ki zachodzi kontrast między Grod-
nem a Wilnem.

Biorąc więc pod uwagę wspól-
ność stosunków sportowych tych
miast, należy omówić pracę spor-

tową Grodna.
, Sport grodzieński zaczął rozwi-
аё się niemal jednocześnie z wi-
leńskim. Zaraz po wojnie ruchem
piłki nożnej tworzy się pierwszy
klub Cresovia. W roku 1921 Cre-
Sovia ma już dwie sekcje: piłki
nożnej i tenisową. Obie te sekcje
rozwijają się pomyślnie, a piłkarze
$rodzieńscy są postrachem  dru-
Żyn wileńskich. W Cresovji grają
Cybulak i Szaller.
W roku 1922 tworzy się w

Grodnie drugi klub sportowy, jest
nim Wojskowy Klub Wioślarski
„Niemen”, który rozwija działal-
ność bardziej sportową, przyjmu-
jąc do swoich szeregów młodzież,
która tworzy pierwsze kadry za-
wodników.

Żydzi tworzą aż trzy kluby.
Najsilniejszym i najliczniejszym
jest Makabi, a prócz niej są dwa
kluby o podłożu partyjnem: Kraft
i Jutrznia.

Życie sportowe Grodna można
zasadniczo podzielić na dwa okre-
sy. Pierwszy okres do roku 1926,
to znaczy do chwili powstania
Okręgowego Urzędu W. F., i drugi
to współpraca z O. U. W. F, aż do
dzisiaj.

Charakterystyczną jest rzeczą,
iż na czele obu klubów stanęli le-
karze. Prezesem Cresovji został
dr. Higer, a prezesem W. K.-W.
dr. Szreders. Jest to zasadniczo
mały szczególik, ale pozwala wy-
ciągnąć korzystny wniosek, że le-
karze uważali i uważają sport za
rzecz zdrową i pożyteczną,

Bardzo wielkie zasługi ma w
życiu sportowem Magistrat Grod-
na, przy którym utworzył się
Miejski Komitet W. F. Ten wła-
śnie M. K. W. F. rozpoczął propa-
gandę sportu. Magistrat grodzień-
ski propagował sport nietylko sło-
wiem, ale i czynem. Kierownik
Ośrodka grodzieńskiego por.
Warchlewski umiał przychylnie
usposobić do sportu radnych
Grodna, a prezydent miasta
O'Brien de Lassy, doskonale zda-
jąc sobie sprawę ze znaczenia wy-
chowania fizycznego szedł spor-
towcom na spotkanie.

M. K. W. F. miał do swojej dy-
spozycji z budżetu miasta rok
rocznie kilkanaście tysięcy zło-
tych, a czasami suma przekraczała
20 tysięcy.

Żywym przykładem zaintere-
sowania starszego społeczeństwa
Grodna sportem jest wysłanie na
własny koszt drużyny harcerskiej,
która własnemi środkami nie mo-
gła udać się na międzynarodowy
zlot skautów wodnych. (Czy Ma-
gistrat Wileński dałby choć poło-
wę tego, co Grodno?)

Dziś kryzys załamał częściowo
plany M. K. W.F., ale przez dłu-
gie lata sport grodzieński będzie
się rozwijał puszczoną już ma-
chiną.

Trzeba również dodać, że
Grodno, prócz boiska O. K. III,
budynku i kortów Cresovji, posia-
da dużą salę gimnastyczną, która
należy do M, K. W. F., a znajduje
się pod opieką administracyjną
Seminarjum Nauczycielskiego,
i Życie klubów  grodzieńskich

jest zgodne. Starają się one dopeł-
niać się i tak Cresovia propaguje
te sporty, które z jakichkolwiek
względów są zaniedbane przez
W. K. W. Tak też Cresovia uru-
chomiła sekcje sportów wodnych,
gdyż W. K. W. propaguje tylko
wioślarkę, a zapomina o kajakach,
żeglarstwie i pływaniu. Przypusz-
czać jednak należy, że w przyszło-
ści kluby te połączą się z sobą, a
połączą się one witedy, gdy Grod-
no stamie się podokręgiem Wilna.

Przyznać należy, że Cresovia
jest klubem dość zasobnym, jak
również W, K. W., który jest bo-
gaty w tabor. Żaden klub Wileń-
ski nie ma u siebie: dwóch razbo-
tów, dwóch skiffów, cedrówki,
kilku łodzi klepkowych i szeregu
żaglówek, a co najważniejsze, że
W. K. W. ma własny statek, któ-
ry przynosi stałe zyski.

Warunki rozwojowe są w Grod-

nie nieco gorsze, niż w Wilnie,

zwłaszcza jezeli chodzi o sporty

zimowe, bo ietnie mają warunki

bodaj takie same, a może nawet

ze względu na Niemen bardziej

pomyślne. Z diugiej strony my

mamy Troki, których nie można

zamienić na Jeziory. Grodno bar-

dzo wielką uwagę zwraca na tu-

rystykę nietylko wodną, ale i nar-

ciarską.

W tym roku jest projekt budo-

wy w Grodnie wielkiej skoczni

narciarskiej, dającej skoki do 35

metrów, jak również jest projekt

przystąpienia do prac nad budową

reprezentacyjnego stadjonu w Ko-

łoży.

Jedną z najpoważniejszych, a

dotychczas nierozwiązanych kwe-

stji jest sprewa przynależności
Grodna do związków  okręgo-
wych.

Grodno może należeć do Białe-

gostoku, ale może należeć również
i do Wilna.

Moim zdaniem, dla Grodna

wygodniej jest utrzymywać w dal-

szym ciągu już częściowo nawią-

zane stosunki z Wilnem, niż roz-

poczynać rywalizację ze słabym
okręgiem Białegostoku.

Ogólnie jest rzeczą wiadomą,
że słabszy stara się zawsze zna-
leźć opiekę u silniejszego, a mó-
wiąc szczerze, to Wilno mimo
swoich specjalnych /warunków
jest okręgiem silniejszym i od
Grodna i od Białegostoku.

Życie i praktyka sportowa
wskazują, że lpeiej będzie dla
sportu kresowego, jeżeli oba te
miasta tworzyć będą jeden silny
okręg sportowy z centralą w
Wilnie.

Uważam, że Okręgowy Urząd
W. F., który mieści, się w Grodnie,
musi siedzibę swoją przenieść do
Wilna i od nas musi płynąć wszel-
ka inicjatywa. Wilno powinno
większą spełniać rolę w sporcie,
niż dotychczas. Powyższą spra-
wą powinny, się zainteresować
władze wyższe i dla dobra ogółu
rozpatrzyć wszystkie za i przeciw,

a wtedy napewno Wilno stanie się
centralą, wtedy nie będzie mogła
być mowa o likwidacji Ośrodka.
Przeciwnie Ośrodek nasz będzie
zwiększony, rozszerzony i zrefor-
mowany na wzór innych potęż-
nych Ośrodków Polski.

Przyłączenie Grodna do Wiilna
da nam bardzo wiele. Poziom
nasz znacznie się podniesie przez
ciągłą rywalizację, której brak do-
tychczas odczuwaliśmy.

Teraz łączą nas stosunki
grzecznościowe, a powinny nas
wiązać interesy formalne, oparte
na zdrowych zasadach krzewienia
sportu.

Grodno stanie się podokrę-
giem Wilna, a przez to samo we
wszystkich gałęziach sportu bę-
dziemy mieli poważnego przeciw-
nika, a rozgrywki o mistrzostwo
między sportowcami Wilna i
Grodna będą atrakcyjnemi wyda-
rzeniami sporlowemi.

Obecnie Grodno znacznie pod-
ciągnęło się sportowo. Okręgowy
Urząd W. F, prowadzi szeroką
propagandę wśród mas, propagu-
jąc nietylko turystykę wodną, ale
również i turystykę zimową. Kie-
rownik O. U. W. F. pułk. Fried-
rich ma wprowadzić z początkiem
zimy szereg ciekawych inowacyj,
które niewątpliwie przyczynią się
znacznie do zwizkszenia zaintere-
sowania sportem szerszych mas
młodzieży. Nie należy również
zapominać о naszej prowincji,
gdzie najbardziej są odpowiednie
do zaszczepienia sporty "zimowe,
a w pierwszym rzędzie narciar-
stwo.

Kończąc ten artykuł, muszę
zaznaczyć, że u progu sezonu zi-
mowego Grodno znajduje się w
pomyślnych warunkach rozwojo-
wych i niewątpliwie w tym sezo-
nie ujrzymy na starcie pierwszych
zawodników Grodna, a najbliższe
tygodnie rozstrzyśną zapewne tak
poważną sprawę przynależności
Grodna do Wilna.

Ja. Nie.

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Państwowa Szkoła Techniczna ma
najlepszych atletów.

Skończyły się już nareszcie bu
rzliwe, emocjonujące, stojące na
wysokim poziomie sportowym za-
wody lakkoalletyczne o mistrzo
stwo szkół średnich.

Młodzież przeniosła się z Pió-
romontu na bcisko 6 p. p. leg. na
Antokolu i tu zakończyła swoje za
wody. Zainteresowanie byłe ogro
mne. Podnieceni okrzykami tłum-
nie zgromadzonych koleśów zawo
dnicy walczyli nadzwyczaj ambi-
tnie, wiedząc, że każde zdobyte
miejsce decyduje zarazem o zdoby
ciu puharu przechodniego.

Sportowy nastrój młodzieży da
wał się słyszeć nietylko na Anto-
kolu, ale nawet na Śnipiszkach.

Bieg 300 mtr. wygrał uczeń
gimn. A. Mickiewicza — Zalew-
ski 33,9 sek. 2) Szymonis (P. Szk.
Techniczna 40 sek. 3) Tomaszew-
ski (gimn. A. Mickiewicza) o dłoń.
W skoku o tyczce pierwsze

miejsce zajmuje Pieńkowski (P.
Sz. T.) 3 mtr. 2) Sauch (Gimn. J.
Lelewela) 2 mtr. 90 cmtr. 3) Pisa-
renko (P. Szk. T.) 2 mtr. 70 cmtr.
W rzucie oszczepem Fiedoruk

(P. Sz. T.) uzyskał ładny wynik
48 mtr. 10 cmtr. 2) Siniewicz (P.
Sz. T.) 3) Kowalski (Gimn. A. Mi-
ckiewicza).

Najciekawszym i najbardziej e-
mocjonującym punktem programu
był bieg sztaietowy.

Pierwsze miejsce i b. dobry
czas na 4X100 metr. zdobywa ze-
spół Gimn. A Mickiewicza 47,1
sek. (Perłowski, Sobolewski, Ko-
walski, Zalewski). Drugie miejsce
zajmuje zespói P. Szk. Technicznej
48 sek.

Po obliczaniu punktów w ogól
nej punktacji pierwsze miejsce za
jęli uczniowie Państwowej Szkoły
Technicznej 80 pkt. zdobywając
mistrzostwo lekkoatletyczne szkół
średnich na rok 1932.
 

Zygzaki.
Walkę z chamstwem w spor-

cie prowadzi teraz Polski Związek
Piłki Nożnej, ogłaszają niemal co
tydzień nazwiska zdyskwaliliko-
wanych graczy.

Adamowiczówna z A. Z. S wi-
leńskiego w r. 1927 ustanowiła re-
kord okręgowy w rzucie dyskiem.
Rekord wynosi 35 mtr. 21 cmtr.
Wynik jak na 1927 rok, jest b.
dobry.

Na zawodach wiosennych w
Antwerpji zawodnik węgierski
Szabo, został pokonany w sztafe-
cie olimpijskie; na dystansie 800
mtr. przez Sidorowicza. Nad-
mienić należy, że ostatnio Szabo
na meczu Polska — Węgry na 800
mtr. i na 1500 mtr. zdobył pierw-
sze miejsca w czasie 1 min. 57,9
sek., a na 1504 mtr. miat on 4 min.
6,6 sek, gdy Sidorowicz robi 4
min. 3 sek.

Rekord Grecji w skoku wdal
wynosi 7 mtr. 2 cmtr.
W  Finlandji dotychczas nie

zwracano wcale uwagi na lek-
koatletykę pan, ale po olimpjadzie
kluby Helsingłorsu utworzyły już
sekcje pań,

Irving Jaffe jest mistrzem świa-
ta w jeździe na łyżwach. Norweg
przeszedł ostatnio na zawodostwo.

Tolan, jake najszybszy czło-
wiek świata, otrzymał propozycję
trenera lekkoatltów Japonji. Mu-
rzyn namyśla się, ale prawdopo-
dobnie skorzysta z kuszących wa-
runków.

Prasa fińska zainteresowała się
ogromnie incyndentem jaki miał
miejsce w Pradze na meczu z
Czechami, gdzie Kusociński nie
stanął na starcie. „Svenska Pres-
sen' pisze: „Należy wątpić, aby
polskie władze sportowe mogły
być aż tyle niemądre, iżby stwo-
rzyć miały toworzysza niedoli dla
Nurmiego'. Dalej dziennikarz
fiński pisze, że Finlandja czeka na
start dwóch zawodowców, Nur-
miego i Kusoc'ūskiego. (Zapewne
Finlandja zazd1ości sukcesów Ku-
sociūskiemu 1 chce jaknajprędzej
widzieć go zawodowcem).

Doroszewski Jerzy z A. Z. S.
w roku 1922 był rekordzistą Wil-
na w biegu na 400 mtr. Rekord
wynosił wówczas 1 minuta 03 sek.
Przez cztery następne lata był on
własnością Gawlickiego z Wilii
(54,4 sek.), a obecnie należy do
Gniecha z 3 B. Sap.

Polski Tauring-Klub nadesłał
do Wilna list z propozycją zorga-
nizowania w zimie wielkiego obo-
zu narciarskiego — campingowe-
go. W obozie ma wziąć udział 100
narciarzy. Propozycja ta zostanie
zapewne przyjęta przez Wil. Okr.
Zw. Narciarski.

W, Hamburgu odbył się orygi-
nalny mecz piłkarski między ko-
miniarzami, a aktorami. Sędzią
zaś był dziennikarz. Kominiarze
grali w cylindrach. Zwyciężyli ko-
miniarze 6:1.
W Bydgoszczy odbędą się w

tym roku w lutym zimowe lekko-
atletyczne mistrzostwa Polski.

Iso-Holla słartować będzie w
„Warszawie 15 bm. na 2 mile, a 16
bm.-na5.000 mtr. Przeciwnikami

finna, będzie Kusociński,

Drugie miejsce zajęli uczniowie
Gimn. Mickiewicza 76 pkt. Trze-
cie Gimn. Lelewela 46 pkt.

Technicy wygrali zasłużenie,
mając w swoim zespole takich a-
sów, jak Krauzego, Fłedoruka i
Pieńkowskiegc

Gimn. A. Mickiewicza zawody
przegrało formalnie, ale moralnie
„miekiewiczacy* walczyli nad-
zwyczaj ambitnie i niewątpliwie w
roku następnym rozegra się jesz-
cze ostrzejsza walka. Wśród ucz
niów A. Mickiewicża wyróżnić na
leży Kowalskiego, który górował
stylem i wszechstronnością.

Najwięcej punktów indywidu-
alnie zdobył właśnie Kowalski 29
pkt. — to chyba jak na jednego
wystarczy. Jest więc on mistrzem
lekkoatletycznym szkół.

Drugie miejsce przypadło Krau
>emu 19,5 pkt, który jest mniej
wszechstronuy ale może bardzie,
utalentowany

" Zawody m'ały jedną ustęrkę.
Były one słabo zorganizowane
pod względem czysto sportowym.

Letjn p.

 

Lekkoatleci pożegrali bieżnie.

Niestety deszcz stanął na prze-

szkodzie do całkowitego powo-

dzenia starannie zorganizowanych

zawodów.
Ostatni, oficjalny występ na-

szych sportowców na Pióromoncie

miał być ogólną demonstracją

sportową, że w Wilnie są jednak

uważne siły sportowe, o których

musi pamiętać i z którymi musi

liczyć się Warszawa.

Deszcz jednak przeszkodził

temu i chociaż zawody odbyły się,

to nie miały one tego posmaku, na

jaki się zapowiadało.

Zawody dbyły się jedynie

tylko dzięki uporowi nietylko za-

wodników, ale i organizatorów,

którzy potrafili w okropnych wa-

runkach atmosierycznych wyczer-

pać prawie całkowicie bogaty

program.

Trzeba również podkreślić wy-

trzymałość zawodników, którzy

mimo deszczu i przenikliwego

wiatru uzyskali szereg dobrych

wyników, a Wieczorek pobił na-

wet jeden rekord okręgowy w

biegu na 110 mtr. przez płotki.

p. leg. 5:3.
Jeszcze nie wszystko stracono.

W. Poznaniu odbył się pierwszy

półlinałowy mecz piłkarski owej-

ście do Ligi.
Na wielkim stadjonie repre-

zentacyjnym joznania miejscowa

Legja rozegrała mecz z 1 p. p. leg.

Wynik tege meczu był oczeki-

wany z ogroniną ciekawością.

Wilnianie, pełni nadziei, duszą

byli z piłkarzami Wilna w Po-

znaniu, a gdy nadeszła pierwsza

do nas wiadomość o przegranej,

to entuzjaści piłki zasmucili się

nieco. Zrodziła się wszakże na-

dzieja, że jeszcze nic straconego,

jeszcze możemy walczyć dalej i

jeżeli za tydzień u siebie na

boisku wygramy z Legją w le-

pszym stosuriku, to staniemy do

rozgrywek finałowych.
W pierwszej połowie gry dru-

żyna nasza gra słabo. Atak nasz

pracuje chaotycznie: i zaczyna

odrazu zaznaczać się wyraźna
przewaga bardziej opanowanych

technicznie poznańczyków.
Do naszej bramki padają trzy

strzały, gdy tymczasem bramkarz

poznański puszcza tylko jedną

piłkę.
Zdawało się, że wynik meczu

będzie znacznie wyższy, że po

zmianie stron Legja strzeli jeszcze
kilka bramek, a wojskowi zupeł-
nie opadną na siłach. Tymczasem

wynik do przerwy 3:1 nie prze-

raził wcale wiinian, a wręcz prze-

ciwnie zmusił ich do walki am-

bitnej.
Po zmianie stron wilnianie

grają daleko lepiej. Są oni zupeł-

nie równi poznańczykom, a naj-

lepszym tego dowodem jest wynik

bramkowy 22. Poznańczycy za

wszelką cene chcieli zwyciężyć

w jak największym stosunku, by
mieć pewną gwarancję wygrania

w Wilnie, bo w danym wypadku
gdyby u siebie Wilno wygrało

mecz rewanżowy, to zadecydować
mają strzelone bramki.

O stosunek więc bramek za-

leżało obu drużynom i wynik 5:3

uważać należy za dobry. Trzeba

pamiętać, że byliśmy zmęczeni

podróżą, że graliśmy na obcym

terenie i przy obcej publiczności.

Za tydzień, jeżeli chcemy

wejść do Ligi, musimy wygrać

stosunkiem większym, niż dwie

bramki.
Miejmy więc nadzieję, że w:

niedzielę 16 b. m. mecz rewan-

2 wygramy.
a zdobyłi dla Legii:

Chmielewski 3 i Kwinkiewicz 2,

a dla Wilna: Połubiński, Naczul-

ski i Browko.
Zawodom przyglądało się 2 ty-

siące widzów. `

 

Z INNYCH ŠRODOWISK.
Mecz bokserski Polska—Austrja.

ŁÓDŹ (Patj. Międzynarodowy
mecz bokserski między reprezen-
tacjami Polski i Austrji przyniósł
zwycięstwo Polsce w stosunku
9:7, Zawody siały na bardzo nis-
kim poziomie, z wyjątkiem spot-
kań w wagach piórkowej i pół-
ciężkiej. Techniczne wyniki za-
wodów::
W wadze muszej Erdon (Au-

strja) wygrał z Rogalskim (Pol-
ska).
W wadze koguciej Weiss prze-

grał na punkly z Poluszem (Pol-
ska).

W, wadze piórkowej Cyranek
(Polska) stoczył najładniejszą
walkę dnia z Jaro (Austrja)). Wy-
nik remisowy jest sprawiedliwym
miernikiem sil obu zawodników.
W wadze lekkiej Wagner (Au-

strja) uległ na punkty Sipińskie-
mu. W) wadze półśredniej Garn-

REPRÓOAKASCEOOR ZDK ZDAZYC ;

W) Moskwie na stadjonie „Dy-
namo'' w obecności 50 tysięcy wi-
dzów odbył się mecz piłkarski po-
między reprezentacją Z, S. S. R.,
a robotniczym zespołem Niemiec.
Walasiewiczówna przyjedzie do

Polski 13 lub 14 bm. Polski Komi-
tet Olimpijski zamierza wydać
bankiet na jej cześć.

Narciarzy wileński w tym
sezonie trenować będzie major
Kurcz.

Dedrikson, jako lekkoatletycz-
na mistrzyni olimpijska w biegu
na 80 mtr. przez płotki i w rzucie
oszczepem zachorowała na wadę
sercą.

Nurmi zgodził się z losem za-
wodowca i ma zamiar rozpocząć
nowy okres swojej karjery. Star-
tować on będzie w Hanowerze i
Monachjum. Ža każdy start Nurmi,
prócz zwrotu kosztów podróży i
utrzymania, otrzyma po 1.000 ma-
rek niemieckich.

Prasa włoska omawia ostatnio
szanse meczu piłkarskiego Polska
— Włochy, ktory ma się odbyć 28
bm. w Neapolu. Włosi wyliczają
szczegółowo wszystkie dotychcza-
sowe spotkania piłkarzy polskich,
pisząc o nich b. przychylnie.

Motocykliści Wileńscy mają
zorganizować, dla rozmaitości
nocny raid, na zakończenie swego
sezonu.

czarek wygrał na punkty z Fuere-
rem (Austrja). W wadze średniej
Chmielewski odniósł zwycięstwo
nad Barenkiem (Austrja). W wa-
dze półciężkiej Zehetmayer (Au-
strja) zwyciężył Karpińskiego.
Karpiński trzymał się przez cały
czas bardzo dobrze. W wadze
ciężkiej Hawliczek (Austrja) zwy-
ciężył pewnie Konarzewskiego.
Jedynie gongowi zawdzięcza Ko-
narzewski, że nie został wyłą-
czony. Sędziował w ringu p. Fritz
Sadłowski z niemieckiego Śląska.
Mecz był czwartem spotkaniem
naszej reprezentacji bokserskiej z
Austrją. Polska dotychczas wy-
grała trzy razy — 10:6, 13:2, 9:7
i raz zremisowała 8:8. Ogólny
stosunek wynosi 40:24 na naszą
korzyść.

Mecz Tilden—Tłoczyński,
WARSZAWA (Pat). W nie-

dzielę na kortach Legji odbyły się
pokazowe mecze tenisowe z u-
działem najwybitniejszych zawo-
dowych rakiet światła i amator-
skiego mistrza Polski Tłoczyń-
skiego. Trybuny wypełnione do
ostatnich mieisc, mimo złej po-

gody.
Rozegrano najpierw  najpięk-

niejszy mecz dnia Tłoczyński—
Tilden. Wygrał, jak oczekiwano,
Tilden, ale nie bez poważnego
oporu ze strcny Polaka, co od-
Źwierciadla wynik gry. Pierwszy
set wygrał łatwo Tłoczyński 6:0.
Następne trzy były popisem wiel-
kiego Tildens, przynosząc mu
zwycięstwo 6:1, 6:1, 6:3. W grze
podwójnej para Tilden—Barnes
pokonała parę niemiecką Najuch
—Nuesslein 7:5, 4:6, 6:4.

Pogoń odebrała dwa punkty
Czarnym.

Mecze ligowe z każdą chwilą
wyjaśniają sytuację w Lidze:

e Lwowie Pogoń wygrała
mecz z Czarnymi 1:0. W ten spo-
sób Pogoń zbliżyła się do Cra-
covii, a oddaliła się znacznie od
Legji, która znajdowała się tuż za
nią.
W Krakowie Wisła zremiso-

wała z Garbarnią 2:2. Do przerwy
2:1 dla Garbarni.

W. Warszawie Warta poznań-
ska wygrała z Legją 3:1 (1:1).

W. Siedlcach 22 p. p. przegrał

Prócz zawodników wileńskich
ujrzeliśmy na starcie dwóch do-
skonałych lekkoatletów Grodna.
Młody i doskonale zapowiadający
się Gierutto wstąpił do Ogniska,
a Fiedoruk, krórego już mieliśmy
możność obserwować na ubiegłych
zawodach, też jest talentem i
w kuli rekord Wilna przy pierw-
szej możliwej okazji należeć bę-
dzie do niego.

Bieg 100 mtr. wygrywa Gniech
(3 B. Sap.) 11,4 sek., 2) Bagiński
(Ognisko). Griech w tym roku,
chociaż mało startował, jednak w
dobrej znajdował się formie i w
roku następnym czekać będziemy
mogli na nowe rekordy w sprin-
tach.

Na 110 mtr przez płotki pada
nowy rekord wileński. Wieczorek
biegnie stylowo i przerywa taśmę
w czasie 16 sek., 2) Nowicki (O-
gnisko).

Bieg na 206 mtr, po ciekawej
walce wygrywa Gniech (3 B. Sap.)
23,8 sek. przed Wieczorkiem
(3 B. Sap.) 24 sek., 3) Nowicki
(Ognisko).

Na 3.000 mir. Sidorowicz (O-
śnisko), jak zwykle, przebiegł
dystans solo. Czas Wacka 9 min.
52,6 sek.
W skoku wzwyż Gierutto (O-

śnisko) pokazał niezły styl, ale z
powodu deszczu i wiatru skoczył
on (tylko) 160 cmtr., 2) Malicki
(A. Z. S. Poznań) 155 cm., 3) i 4)
Zieniewicz (3 B. Saj.) i Fiedoruk
(Ognisko), 5) Bagiński (Ognisko).
W rzucie dyskiem sensacją

swego rodzaju była porażka Wie-
czorka, a zwycięstwo dobrze
usposobionego Zieniewicza. Wie-
czorek nie mógł dobrze opanować
mokrego dysku i rzucił tylko
36 mtr. 99 cn:, gdy tymczasem
Zieniewicz miał 37 mtr. 5 cm.,
3) Fiedoruk 35 mitr. 92 cm.
W pchnięciu kulą zwyciężył

łatwo Fiedoruk (Ognisko) 12 mtr.
33 cm., 2) Gierutto (Ognisko) 12
mtr., 3) Malicki (A, Z. S. Poznan)
1 mtr. 57 cm., 4) Zieniewicz (3 B.
Sap.). Szkoda wielka, że nie star-
towali: Wieczorek, Nawojczyk i
Wojtkiewicz.

Po tych zawodach lekkoatleci
pożegnali się już całkowicie z
bieżnią, bo biegiem na przełaj
16 b. m. zamknięty zostanie o-
ficjalnie sezon lekkoatletyczny,
ale bieg na przełaj to już całkiem
inna specjalność lekkoatletyczna,

Sezon więc możemy uważać za
skończony.

—

Kalinowski mistrzem
roweru.

Zorganizowane zawody kolar-
skie na Pióronioncie odbyły się w
czasie deszczu, ale pod względem
sportowym udały się całkowicie.

Elita kolarzy wileńskich sto-
czyła walkę nietylko z sobą, ale i
z Szewiałłą (Grodno), który cho-
ciaż przegrał bieg główny, jednak
walczył nadzwyczaj ambitnie i
wrażenie zostawił b. miłe,

Bieg na 5 okr. toru wygrał Ma-
ksimowicz 4 min. 15 sek, 2) Jure-
wicz 4 min. 15,8 sek,

Najciekawsza walka rozegrala
się między Kalinowskim, Szewiał-
łą i Skuratowiczem w biegu na 20
okrążeń toru. Ze startu odrazu
prowadzenie objął Szewiałło, któ-
remu na kółku jechał Kalinowski.
Dopiero na kilka okrążeń przed
końcem Kalinowski zaczyna zwię
kszać tempo i chce wyraźnie pro-
wadzić, ale Szewiałło go nie pusz
cza. Na ostatnim okrążeniu Kali-
nowski wspariałym jak zawsze fi-
niszem ucieka Szewialle, zdoby-
wjaąc pierwsze miejsce 17 min.
37,4 sek. 2) Skuratowicz 17 min.
39,4 sek. 3) Szewiałło.

Wyścigi na 9 okrążeń toru wy-
grywa znów Kalinowski przed
mistrzem szosowym Wilna, Jasin
skim.

Bieg amerykański wygrał Sze-
wiałło przed Skuratowiczem.

przerwach biegów kolar-
skich jazdą figurową popijsywali
się bracia Brzezini.

Organizacja zawodów spraw-

na.
REEDZYSEOZOOPZRZAUNASEZBZEWOOWYCZ23

z Ruchem 0:1 (1:0).
Dodać do tych wyników nale-

ży sobotni sukces Polonji nad
Warszawianką 4:0.

Tenis w Meranie.
MERAN (Pat) W niedzielę

na międzynarodowym turnieju te-
nisowym w Meranie rozegrano

- finał gry podwójnej pań między
parą Barbieri—Payot a parą pol-
sko - czeską ędrzejowska—
Deutsch. Zwyciężyła para Bar-
bieri—Payot w dwóch setąch
6:4, 6:3. Ё

Czechoslowacja — Jugoslawja,

PRAGA (Pat).  Miedzypan-
stwowy mecz piłkarski Czecho-
słowacja — Jugosławja zakończył
się zwycięstwem Czechosłowacji
2:1 (do przerwy wynik był remi-
sowy 1:1). Widzów 18 tysięcy.
Zawody prowadził bardzodobrze
p. Rutkowski (Polska),  
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Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych" stanowią koledzy: A. Ważyński,
Młodzieży Wszechpolskiej

Ptoki na dachu Galącego się domu.
Przed rzeszami przyszłej pol-

skiej inteligencji stanęło pytanie:

— co dalej?
Rok rocznie uczelnie wyrzu-

cają nowe zastępy dyplomowa-

nych bezrobotnych. Dyplom od-

dawna przestał być  rękojmią

przyszłego dobrobytu; dziś inteli-

gent zarobia tyle, co i pracownik

„fizyczny, jeżeli dostanie pracę.

Jeżeli dostanie pracę... W tych

trzech słowach streszcza się w tej

chwili być albo nie być akademi-

ka. Najczęściej pracy nie dostaje.

Dziesięć lat nauki (od 15 do 25 ro-

ku życia) to przeciętnie licząc

12.000 zł. Każdy bezrobotny ma-

gister czy inzynier reprezentuje

po za niewyzyskiwanym kapita-

łem pary rąk 12.000 zł. zagwož-

dzonego kapitału.

Jeżeli otrzyma posadę biura-

listy, mechanicznie przepisujące-

go czy wpisującego papiery, speł-

nia pracę, przeznaczoną dla czło-

wieka z ukończoną szkołą po-

wszechną, a kapitał włożony w

naukę nie procentuje. Takich jest

najwięcej.
Wielu wogóle nie otrzymuje

żadnej pracy, a tylko nieznaczny

odsetek pracuje w swoim fachu.

Mimo to rok rocznie dziesiąt-

ki tysięcy dzieci wstępuje do

średnich zakłądyw ogólnokształ-

sących, aby powiększyć rzesze

bezrobotnych inteligentów. Zda-

wałoby się, że wyjście z sytuacji
jest niezmiernie proste —mniej

zdolni do szkói zawodowych i do

rzemiosła, lecz i w rzemiośle,

handlu oraz przemyśle panuje
bezrobocie.

Oczywiście niektóre gałęzie

są jeszcze względnie nieobsadzo-

ne, ale przewidzieć dziś co będzie

> acało za iat osiem, czy nawet

pięć, jest dosyć trudno i wogóle

mimo tych wyjątkowych, nielicz-
nych i „niepojemnych” fachów

wszędzie daje się odczuwać nad-

miar rąk i głów do pracy.
Obok nadprodukcji pszenicy,

kawy, bydła i wina wystąpiła
aaoprod cia ludzi.

ak zwany „nadmiar” pszeni-

cy lub kawy ulega zatopieniu lub
spaleniu — a „nadmiar ludzi? Co
z nimi zrobić?
Najprostrzem rozwiązaniem za-

gadnienia jest żądanie od państwa

pracy lub środków do życia. I

wszystkie prawie państwa zadość

czynią temu żądaniu.  Miljony

bezrobotnych są utrzymywane na
koszt państw, a że państwa nie

czerpią ani pieniędzy ani przed-

miotów do zaspokojenia potrzeb

z powietrza, bezrobotni są utrzy-

„mywani na koszt pracujących

współobywateli.
— Wytwarza się przymusowa jał-

mużno, ale ani jedna ani druga

strona tego nie pragnie.

Wskutek obniżenia się skali

życiowej szerokich mas, zamiera

ysł, coraz więcej pracowni-

ków traci pracę, na każdym pra-
cującym ciąży coraz więcej cięża-

rów socjalnych — lawina nabiera
rozpędu.

_ Kierownicy życia społecznego

_ nie umieją dać rady, wychowani w

innych warunkach nie wierzą w

rzeczywistość, łudą się, że „jakoś
to będzie” i kryzys kiedyś minie.

"Ale z dniem każdym przyby-

wa głosów — że kryzys jest ustro-

jowy, nie konjunkturalny i sam

przez się „ kościach się nie ro-

zejdzie”, Coś trzeba naprawić,

coś zmienić, udoskonalić, unowo-
cześnić i Rojwowii do aktual-

nych warunków. Ale co i jak?

Obecni kierownicy życia społecz-

nego tego nie widzą. Któż będzie

wiedział, a raczej kto powinien

będzie wiedzieć? Przyszłe kadry
kierownicze — dorastającą i do-

kształcająca się inteligencja.

Tymczasem, zamiast poznawać
przyszłe swe zadania, zamiast ba-

dać teren i warunki zamiast roz-

wiązywać teoretycznie lub na ma-

łą skalę to, co za lat kilka trzeba

będzie rozwiązać w skali świato-

wej, inteligencja dorastająca nie

robi nic. Dorasta wiekiem, ale nie

dorasta do zadania.
Każdy biada, szuka jakiejś po-

sadki i trwa z dnia na dzień. Naj-

wyższy wysiłek myślowy, na jaki

się może zdobyć, to oświadczenie,

że przecie ktoś kiedyś wyjście z

sytuacji znajdzie, lub szuka nie

gotowych wzorów w Z.S.S.R. czy

Italji.
Niestety, przemiany społeczne

nie odbywają się drogą wynalaz-

ku nowej formy współpracy przez

jednego genjusza. Nowe formy

zbiorowego współżycia tworzą się

tylko wysiłkiem zbiorowości, bo

zaś co jednostka jakaś ogłosi

światu, jako wyjście z sytuacji a

właściwie z pizestarzałych form,

jest tylko syntezą tego wysiłku

zbiorowego.
Przenoszenie zaś wzorków od

sąsiada do własnej zagrody, acz

łatwe i dlatego pociągające, nie

zawsze daje rezultaty zadawalnia-

jące, jak tego dowodzą liczne

przykłady (Europejska  konsty-

tucja w Meksyku, monarchja kon-

stytucyjna w Chinach, lub fa-

szyzm na Litwie).
Właściwej formy życia spo-

łecznego nie można zdabyć cu-

dzym wysiłkiem.
Tymczasem młoda inteligencja

przysiadła na trzeszczących pod-

stawach obecnego systemu i oślą-

da się za doraźnym zyskiem —

gromada bezmyślnych ptaków na

dachu walącego się domu, szuka

dojrzałych wisien w najbliższem

sąsiedztwie, a nawet często gęsto

i gniazdeczko się ściele. Że tam

belki niepodpierane i nieprzebu-

dowane pisklęiom łby pomiaždžą

— trudno, taki widać los.

Oczywiście, dzięki tej bezmyśl-

ności, ludzkość nie zaginie na kuli

ziemskiej, jeżeli inteligencja nie

znajdzie wyjścia z sytuacji —

znajdzie ją ktoś inny, może się cy-

wilizacja o parę wieków cofnie,

ale już to bywało niejednokrotnie,

może na parę wieków skostnieje,

ale na to się jakoś nie zanosi.

Najprawdopodobniej inteligen-

cją, te miljony i miljardy zmarno-

wanego kapitalu ktoś wyręczy.

Tylko, że się za takie zaniedbanie

swoich obowiązków płaci, tak jak

zapłaciła i płaci po dziś dzień in-

teligencja w Rosji, jak zapłacił

patrycjat Rzymu i szlachta pol-

ska.
Elita, która jest elitą tylko no-

minalnie i we własnej bujnej wy-

obraźni, bywa zmiatana w  spo-

sób dla siebie dość przykry.
Żywot ptaków na ruinach jest

niiekiedy nawet przyjemny, a pra-

wie zawsze poetyczny, lecz nie-

stety hańbiący jest dla ludzirolę

stety hańbiący jest dla ludzi, rolę

ptaków grających. Zły to ptak, co

cze gorszy ten, co gniazda nie pil-

nuje.
Właściwie trudno kogoś po-

tępiać, bo podobno każdy jest ta-

ki, jakim go warunki zrobiły. Nie

potępiamy rosyjskiej emigracji,

los jej w pierwszym rzędzie nie

nas, lecz ją obchodzi, jednak jej

nie szanujemy, najwyżej się cza-

sami litujemy.
Kto nie pragnie szacunku, a

chce, by się nad nim litowano,

może beztrosko bawić się i wege-

tować do ostatniej chwili, a wów-

czas ginąć (nawet pieknie czasami

ginąć), jak śinęła francuska

szlachta lub xonfederaci barscy.

Reszta do pracy!

DZIENNIKMILEŃSKI

Bezrobotni.
Gdyśmy się przekradali, linją tyraljerki

(o bladym świcie,
który kładł szare stygmaty na umęczo-

(nych twarzach,
nieśliśmy ostrożnie, jak puhar bezcenny,

(nasze życie

pełne zwątpień, skrzepów i przerażeń.
Gdybyśmy wchodzili, śpiewającą hordą,

(do miast i wsi
i pili chłodne mideko z glinianych, pro-

(stych dzbanów—
umieliśmsy wtedy żyć —
godziną — ukradzioną Śmierci — z pie-

(kła wyrwaną.

Ale dziś gdy wleczemy się, leniwi z
rni

po szerokich ulicach, wtopieni w tłum
(roboczy—

niesiemy własne życie, jak ciernie,

co kładą nam stygmaty bólu na oczach.

I tylko czasem — wieczorami — padają
(słowa twarde —

i — wstrzymując oddech — słuchamy
(pilnie:

gdy któryś z nas opowiada

o tem, jak zdobywaliśmy Lidę, lub
(Wilno.

Marja Dawbor.

Melodja.
Matowe dźwięki się łamią i zastygają w

(powietrzu,

pod powiekami oczu zamkniętych budują
się lśniące kryształy.

Coraz trudniejsze jest myślenie — i
(coraz bardziej bledsze

są pragnienia niepowiązane, które teraz
(się stormowały.

O struny frotepjanu uderzają małe mło-
(teczki

zamszową gładzi ner-
(wów bolących splot)

Odchodzą senne marzenia w wieczność
(w błękitny trop...

Teraz — gdy ręce leniwie obejmują po-
(ręcze fotelu,

a melodja sennego tanga wplata się w
(w a papierosa

tęsknote osiągnięcia: bliskiego
(celu

i marzą się usta dalekie i zapach kocha-
(nych włosów...

Marja Dawbor.

Kośba.
Brzękły w oddali kosy. A ;

Pochy! się trawa w uklonie drżąc.

Stanęli kosiarze u brzegułąki.

Zrzucili sukmany z rozmachem,
Dalejże ciąć.

(ktoś rękawiczka

czujesz

I krok za krokiem suną się powoli po-
(chyleni,

jak gdyby łąka przyciągała w objęcia
(swe.

Miarowemi cięciami pokos za pokosem

* (długą linją kładą,
Biją niby taranem zjednaną gromadą.

Jeno słychać świst kos — х

i chrzęst walącej się trawy u ich kz
nóg.

Jeno każdy z nich pragnie zobaczyć gra-
(barzy grabiących kopy,

z tegorocznego siana, stawiających stóś.

I każdy tylko jedną cichą prośbę roni:

„Boże, daj dni pogodne, je abyło ło-
niej...

I idą tak zuchwali coraz — dalej — do
(łąki końca.

Doszli. R :

Wracają, kąpiąc się w promieniach a
ca.

Gawędzą przyjacielsko.
Zachodzą od brzegu.
Ostrzą kosy i znowuż stają w swych sze-

(regach...

Znów przed nimi szum trawy i skarga...

Za nimi w ciężkiej pracy m
ad...

—Sercem radość i niepokój targa... |

a tak radzi w ramiona muskularne objąć
(cały świat.
Wagal

#

CZEMU NIE JESTEŚ
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ PO SKI?

Odrodzenie a
Od Komiitelu Wykonawczego

S. K. M. A. „Odrodzenie“ otrzy-
mujemy w sprawie H. Dembiń-
skiego następujące wyjaśnienia:

1. Rada Naczelna S. K. M. A.
„Odrodzenie' nie zajmowala się
sprawą p. H. Dembińskiego z Wil-
na. Sprawę tę rozważał jedynie
Komitet Wykonawczy, mający
wówczas: swą siedzibę we Lwo-
wie. Nie było i nie może być cho-
ciażby tyłko z czysto formalnych
względów (w Komitecie wyko-
nawczym zasiadają jedynie człon-
kowie zamieszkali w miesiącu
każdorazowej siedziby Komitetu
Wykonawczego) tarć między śro-
dowiskami na tle sprawy p. Dem-
bińskiego, żadne też Środowisko
nie wywierało nacisku w kierun-
ku takiego lub innego załatwienia
powyższej sprawy.

2. Komitet Wykonawczy wo-
bec bardzo ostrych zarzutów po-
czynionych _' p. Dembiūskiemu
przez część prasy sanacyjnej i na-
rodowo - demokratycznej  twier-
dząych, że jego teorje nie zgadza-
ją się z nauką Kościoła, postano-
wił oddać tezy ideowe p. Dembiń-
skiego pod rczpatrzenie autora-
tywnych instancji, przyczem do
czasu rozpatrzenia sprawy p.
Dembiński ma się wstrzymać od
propagowania swoich haseł. W
razie gdyby ziamał powyższą u-
chwałę, wówczas automatycznie
przestaje być członkiem „Odro-
dzenia”. Należy zaznaczyć, że p.
Dembiński sam zażądał, by wła-
dze „Odrodzenia* oddały, wobec
czynionych mu zarzutów, roz-
patrzenie jego poglądów do odpo-
wiedniej instancji autorytatywnej.

3. Do fantazji należy zaliczyć
różne wzmianki, mające udowod-
nić, iż „Odrodzenie” na tle spra-
wy p. Dembińskiego podzieliło
się na różne kierunki, Nie było i
nie mogło być żadnego nacisku
Środowisk, rzekomo stojących czy
to pod wpływem Chadecji, czy
Narodowej Demokracji, żeby tak,
a nie inaczej załatwić sprawę p.
Dęmbińskiego. „Odrodzenie jest
akcją katolicką i jeżeli kogokol-
wiekby usuwało, to tylko za nie-
zgodność pogiądów jego z nauką
katolicką, a nie za przekonania po
lityczne. Natomiast z całą surowo
ścią ukarani zostaliby ci, którzy
na teren „Ocrodzenia' chcieliby
przenosić wpływy partyjne czy to
sanacji, czy chadecji czy też naro-
dowej demokracji, gdyż ruch od-
rodzeniowy, ja ko część Akcji Ka-
tolickiej nie nioże być uzależniony
od jakiegokoiwiek bądź kierunku
politycznego.

* *
*

Ze swej sirony nadmienić mu-
simy, iż wierząc całkowicie w do-
brą wolę Komitetu Wykonawcze-
go S. K. M. A. „Odrodzenie“ dzi-
wimy się słabemu kontaktowi po-
między Komiietem Wykonawczym
a środowiskami. Jeżeli Koło Wi-
leūskie „Odrcūzenia' nie zostało
dotychczas „ukarane z calą suro

`
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Poseiści nie dadzą nam nic, nie

pomogą w cięzkiej pracy, nie wy-

magamy tego od nich, lecz niech

się po nas nie spodziewają pomo-

cy w chwili krytycznej.

Bliższy nam jest przeciwnik

ideowy i programowy, niż obojęt-

na masa sobkow myślących li tyl-

ko o własnym interesie.

Przeciwnik polityczny może

się myli, może jest naszym prze-

ciwnikiem dlatego tylko, żeśmy

nie zdołali go przekonać — ego-

istyczny poseista jest pasorzytem,

a dla takich niema miejsca, gdy

wre walka o nowe formy, gdy

każda chwila 1 każdy kawał chle-

 

ba jest drogi.
Przed rzeszami przyszłej pol-

skiej inteligencji stanęło zadanie:
— Przebudować i utrwalić ustrój
społeczny tak, by każdy miał
możność pracy. To wymaga wy-
siłku myślowego — inteligencja
musi zacząć myśleć. Nie szukać
ślepo wzorów, nie czekać na obja-
wienie z tej czy inne strony, nie
iść tam, gdzie ją pchną, iść i my-
śleć samodzielnie. Myśleć za sie-
bie i za tych, którym nie starczy-
ło 12.000 zł. na zdobycie dyplomu.
Tak nakazuje zdrowy rozsądek i
solidarność narodowa.

Hałaburda.

 

p. Dembiński.
wością”' przez Komitet, mimo swej
działalności wybitnie politycznej i
partyjnej, nasuwa się wniosek, że
Komitet o tej działalności nic do-
tychczas nie wie.

(Red. Ruchu Mż).

Młodzi.
Oto ukazał się już nr. 2 pisma

„Młodzi” organu O. W. P. Jest to
dwutygodnik wydawany w Łomży.
Format ósemki, stron cztery. U-
bogo to wygląda, ale jeżeli się we-
źmie pod uwegę, że jest to organ
O. W. P., odrazu zmienia się sytu-
acja — jednakże zdołali, już dwa
numery wydać i jeszcze nie ulegli
konfiskacie — no, no. Treść skła-
da się z kilku artykułów i kroniki.
Szczególnie uderza artykuł p. t.

&

„Strach“, rozpoczynający się w

ten sposób:

— Strach!...
— Milczący, obłędny strach

wypełza z dalekich horyzontow na
Polskę..."

Nie mniej ciekawy jest artykuł
p. t. „Nie martwcie się'”, tak się
kończący:

„„Žywiolu narodowego nikt
i nic nie zatrzyma, jak żadna moc
ludzka nie zdcła zatrzymać toczą-
cej się górskiej lawiny.

Więc nie nrartwcie się, bo to
nic nie pomoże! Nie bójcie się,
skoro naprawaę szczerze i uczci-
wie pracujecie dla narodu i pań-
stwa polskiego, nic wam nie bę-

dzie.

Chyba, że nie... Wtedy co in-
nego... Mielibyście rację!”

Prenumerata roczna wynosi
2 zł. 40 gł. — warto zaprenumero-
wac.

Komitet redakcyjny „Ruchu
Młodych” przesyła redakcji „Mło-
dych” koleżeńskie pozdrowienie.

«
 

kraj

UCH MŁODYCH.
N. Siemaszko i K. Hałaburda —Sekretarjat Redakcji urzędujeiwe wtorki i piątki w lokalu

(Grzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.[ '

OBÓZ WiELKIEJ POLSKI
Grupa Akademicka.

Rozkaz nr. 2.
Przypominam Koleżankom i

Kolegom o obowiązku wzięcia u-
działu w nabożeństwie i uroczysto
ści inauguracji roku akademickie-
go 1932/33, mającej się odbyć dnia
11-go b. m.

Wilno, dzia 8 października
1932 r.

Wł. Drozdowski.
Kierownik Grupy Akademickiej.

Inauguracja roku akademic-
kiego 1932—33 odbędzie się we
wtorek dnia 11 b. m. Uroczystość
rozpocznie się o godz. 11-ej na-
bożeństwem w kościele św. Jana,
odprawionem przez J. E. Arcy-
biskupa Metropolitę Romualda
Jałbrzykowskiego, poczem, o g.
12-ej nastąpi inauguracja roku
w Auli Kolumnowej, na której
program „złożą się: 1) chór, 2)
Sprawozdanie J. M. Rektora D-ra
Aleksandra Januszkiewicza za rok
akad. 1931—31, 3) przemówienie
J.E. Rektora D-ra Kazimierza
Opoczyńskiego, 4) wykład inau-
guracyjny na temat: „Najgłów=
niejsze okresy rozwoju nauki le-
karskiej” wygłosi J. M. Rektor
Dr. Kazimierz Opoczyński, 5) chór.
Wstęp do Auli tylko za zapro-
szeniami.
— Zarząd „Akademickiego Ko

ia Kownian* podaje do wiadomo-
ści, że Sekrertarjat Koła czynny
jest we środy : soboty od g. 18-tej
do 19-ej w lokalu przy ul. £amko-
wej m. 3.

Nowi członkowie proszeni są o
zgłaszanie się.
— Akademicka Drużyna Har-

cerska U. S$. B. w Wilnie podaje
do wiadomości nowowstępujących
na Uniwersytet harcerzy, że zapi-
sy na członków drużyny przyjmu-
je druh Władysław Mikłaszewicz
codziennie w godz. 14 — 16 w Bur-
sie Akademickiej Męskiej, Bak-
szta 15, pokój 48.

Zloty S. M. P.
W międzyczeczu odbył się rejo

nowy zlot Stowarzyszeń Młodzie-
ży Polskiej. Ziot ten zorganizowa-
ło miejscowe S. M. P. na czele z
ks, protektorem Władysławem Bie
siąckim.

Uroczystosci zlotowe zapoczą-
tkowano  uroczystem  nabożeń-
stwem, które odprawione zostało
w miejscowym kościele.

Bezpośrednio potem odbyła się
uroczysta akademja zlotowa. Po
zagajeniu i przemówieniach powi-
talnych oraz po wygłoszeniu re-
feratu o działainości 5. M. P. wy-
słano depeszę hołdowniczą do J.
£Ł. ks. Arcybiskupa - Metropolity
Romualda Jałbrzykowskiego.

Wi zlocie tym wziął udział de-
legat Związku Młodzieży Polskiej
p. Jędrychowski.
W niewielkiem miasteczku Pia-

ski odbył się cnegdaj przy bardzo

licznym udziale młodzieży zlot re-
jonowy stowarzyszeń M, P.

W, godzinach porannych mło-
dzież, przybyia na zlot, wysłuchała
nabożeństwa w kościele parafjal-
nym, które celebrował ks. pro-
boszcz Jan Mokrzecki. Poczem
sekretarz generalny p. Jędrychow
ski dokonał przeglądu Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej.
W południe odbyła się akade-

mja złlotowa, podczas której wysła
no do J. E. Ks. Arcybiskupa - Me-
tropolity R. Jałbrzykowskiego de-
peszę hołdowniczą.,

Następnie przybyłe na zlot
Stowarzyszenia utormowały po-
chód, udając się na grób Niezna-
nego Żołnierza, gdzie złożono wie
niec od S. M. P.

Uroczystości zlotowe zakoń-
czyła imponująca defilada S. M. P.

sprostowanie urzędowe.
W związku z umieszczoną w

N-rze z dnia 9IX 1932 r. czaso-
pisma "Dziennik Wileński" no-
tatką o popełnionych rzekomo
nadużyciach w Holszanach na za-
sadzie art. 22 dekretu Naczelnika
Peństwa z dnła 7 ll 1919 r. w
przedmiocie tymczasowych prze-
pisów prasowych (Dz. Pr. P. P.
Mr. 14 poz. 186) proszę o umie-
szczenie w najbliższym N-rze tamt.
czasopisma sprostowania treści
następującej:

wielka
SŁONIM (Pat.) W dniu wczo-

rajszym i dzisiejszym Słonim i po-
wiat słonimski nawiedziia wielka
wichura, która na peiyferjach
Słonima powywracała płoty i po-
łamała drzewa i spowodowała

Kartofle i jarzyny w do- Mle:zkanie

„Mieprawdą jest, iż została u-
jawniona defraudacja jakichkol-
wiek bądź sum w (rzędzie gm.
Holszany, natomiast prawdą jest,
iż Wiceprokurator na powiat osz-
miański wszczął dochodzenie
przeciwko osobie wójta gminy za
przerozchodowanie sum przecho:
dnich i użycie ich na cele pu-
bliczne gospodarki gminnej”.

Przewodniczący Wydziału Po-
wiatowego Starosta Powiatowy

(—) W. Suszyński,

wichura.
szereg htótkich spięć. Zanotowa-
no rownież sporadyczne wypadki
uszkodzenia iinji telefonicznych
w mieście. Z terenu powiatu do-
noszą, ze wichura poczyniła Szko-
dy w lesie łamiąc stare drzewa.

Inteligentny młody czło:
Podhnaiańską

(Maiopolską)

kietbasę
Czysto wieprzową

polecają
B-cla Gołębiowscy

ul. Trocka 3.

Dzis Wielka Premjera Superfilmu egzotycznego realizacji W. S. Van Dyke'a genj:Inego tworcy „Trader Hornu“

DZWIĘK. KINO- «PAN» „t Z E 0 w i E K ы M A E P o W roli glėwneį JOHNY WEISSMULLER, rekordzista — plywak,

najlepiej zbudowany mężczyzna świata. Walka z Isami, małpa-

Ul. WIELKA42. Tel. 528. mi, krokodylami, słoniami i plemionami dzikich tubylców. Autentyczne zdjęcia. Emocja za emocjami. Nad program:

Aktualja ddwiąkowe. Z powodu wysokiego peziomu artystycznego filmu wejście na widownię tylko na początek

seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15. Bilety honorowe | bezpłatne bezwzględnie są nie ważne.

=
Dziś premjera! Największa w oeszałamiającym

gwiazda ekranu BrygidaHeln įWilliFrit2 nadprzeboju p. t: «SZPIEG i KOBIETA»

Film ten osnuty na tle wcjny światowej otwiera przed nami tajniki tragicznych zmagań s!'ę mocarstw Europej-

skich i uplastycznia upiorne drogi szpiegostwa międzynarodowego. Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe.

car od 25 gr. Początek о godz. 4, 6, 8 1 10,15 w dnie świąt. o g. 2-ej.

ее
ска

z DZIŚCENY ZNIŻONE. Księżna ŁOw
$UPER-PRZEBOJ

Polki W rol. główn.: Jadwiga SMOSARSKA, Stefan JARACZ,

ółudziale Szkoły Podchorążych w mundurach List. z r. 1831.

dozwolone. Seanse o g. 4, 6, 8 | 10,15.

 

Własnego sadzenia (na
oborniku) kartofle, bura
ki jadalne, marchew, ka-
pusta w dobrych gatun-
kach — sprzedaje się w
mniejszych i większych
ilościach z dostawą na
niiejsce, Ceny dostępne.
Zwierzyniecka 35—2.

452—2

Flac budowlany w do-
brym punkcie, plan domu
1 materjał na fundament,
craz maleńki domek wol

weówo CASINO i
tel, 15-14.

 

WSZY DŹWIĘKOWY
Kino- 668 ZŁOTEJ SERJI POLSKI

$ OS Š Remantyczny dramat wielk. Ksęcia Konstanieso | pięknej
PIER

Я тш:д‚ Wileńska 38. Jėzet WĘGRZYN, — Zdjęcia wojskowe przy Ieskaw. ws

52 Atrakcje dźwiękowe. Dia młodzie:

= O O——Trsroseseswus—=—Folwark letnisko

 

Sprzedam okazyjnie no-

 

 

FE i ; 2 garnitury mebli ny od podatków sprze- pokojowe do wyna-

Lekarze- AKUSZERK! i KA Kupno sprzedaje się w pobliżu had - dum bardzo tanio, Do-

Dentyści, | ‚ МАЫ Sprzedał | Wina. Obszar 151 pó! PR Zia. Good. Wiedzieć: się a miejscu, Jącla z wygodami
Per | SSSR e send leza alia, 155775 róg ulie Tokarskiej i Po- Zakretowa 13. 0

= IŻ ab, lipa, sosna, jodła, —. ieskiej Nr. 8, 453—2
' LekarzDentysta Ś$MIAŁOWSKA Ma sta z inteligent" Fortepian w dobrym sta- brzoza). Ziemia dobre, TE Mieszkanie 4 pokoje,

l FRNOWAN -18 owadzila się. ne) rodziny udziela ko» nie Drezdeńskiej fabryki własna, rzeczka. Budya- Tanio sprzedam sklep MOM do sprzedania. Wi- p'zedpokój, korytarzyk,'

ы wicza 4, m. 6, ePetycyji Mostowa 11 Rozenkranca odnajmę ta- ki w dobrym stanie. spożywczy. Adres w Ad- tol p о a.

„ Wielka 28 Tamie gabinet kosme- m. 6 od 8—10 i 15—17. nlo. Dobroczynny z. d. Miejscowość malownicza ministracji „Dz. WIE UOR CO x 16m 60ар
Zęby sztuczne na zło. tyczny aula“ 6086 в 168 Legi,Ne 3 m. iod 31 Rany m 2= 457-289 ROWY M. Że zaraz. zgodna S,fine reierencje. Oferty doj

61 M Dać: ki, kurzajki lo —6 prócz nistracji „Dziennika Mać zapytać dozorcy dom:

2225—11 |wągry. sek AMIANUNNIANIANAM Siedziet świąt | grz od goda 10—1. | sraEDIMANANA

wolnych ilościach z do-
stawą do domu. Zamó-
wienie przyjmuje Mle-
czarnia Ferma „Lubėw“
Udańska 6. Tamże łabę-
dzie białe parami tanio
do sprzedania. 460—2

SKŁAD
fortepianów

Piania,
fisharauaji

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874
Wiino,ul.Niemiecka3m.1i

702—24

Mieszkanie sześcio-

 

 

454—1fchowawczyni”.

i PRACA b

*szukuje zajęcia w dom:
spiżarka i kuchnia. Cena*prywatnym lub instytucji

do wynajęcia odjpublicznej. Pierwszorzęd:|

2 pokoje zkuchną. Sko- wiek ukończył szkolę
pówka 5 (uwłaśc. domu) handlową poszukuje po-

414—00 sady. Łaskawe oierty do

GREKAADORIKS TAD i „Dz. Wil”
pod „Urzędnik“. śr.

i ROZNE į esa ja
LRASADE —

OBNIŻKA CEN
OBIADÓWI

Źwązek Pracy Obywa-
telskiej Kobiet, dążąc do
umożliwienia szerokim
kołom inteligencji spo-
zycia zdrowego i taniego
obiadu, obniżył ceny na
obiady w stołowni Źwią-

Polecamy bardzo gorą-
co inteligentną młodą pa-
nienkę  umiejącą pisać
na maszynie, poszukują-
cą posady za skromnem
wynagrodzeniem,  Infor-
macji udziela Admini-
stracja „Dz. Wil” mię*
dzy 10—3 g. śr.

Inteligentna młoda pan-

zku, Jagiellońska 3/5, a _ poszukuje jakiejkol-
m 3 do 60 gr. Przy mie- wiek pracy, chętnie w

sięcznych abonamentach gospodarstwie domowem,
10/0 zniżka. 245—1 lub do chorej. Zgłosze-

nia: Wilno, ul. Beliny 5
m. 14 od g. 2 do 4. 445-1

 

 

  

Polecamy gorąco starusz-
kę do pomocy w domu

„wycho-, aibo jako nianię za 5 —
seminarjum,j j0 zł. mies, Uczciwa,

wiła, pracowita. ul. Po-
narska 16 m. 2 śr.

Młodzieniec lat 18 z u-
|kończoną Szkołą Powsz.

ele je 'poszukuje jakiejkolwiek
dministracji pod „Wy-|jpracy. Dobre referencje.

451—2NPonarska 50—1, gr.

Zredukowana
wawczyni
zaająca niemiecki i go-
spodarstwo domowe ро-

   

  
   

 

 

 

 

ALEKSANDERZWIERZYŃSKI, е DrskarniaA. Zwierzpiskiage,Biosiowa1.

 
Radakior odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI,
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