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 7AMSTRAOA Wino, Mostowa 1 falałon Rodakcji |
— — “ ап 12-44. Redakcja stwarta od 11 de 16 i od

} nistracja czynna w dać powszednie od B do Bel,
= seal © 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi cedziennie,

ZDZISŁAW POGORZELSKI
Dyrektor Kursów Matursinych im. Komisji Edukacji Narodowej w
Wiinie, b. profesor Uniwersytetu, instytetu Górniczego I Akademji

Rolniczej w Petersburgu.
Po krótkich i ciężkich SPE opatrzony św. Sakramentami, zmarł

m
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby do kościoła św. Jara od-

będzie się w poniedziałek dn. 17.-X e g. 3-ej po poł. Nabożeństwo ża”
łobne odbędzie się we wtorek, dn. 18-X o g. i0-tej rano peczem ekspor-
tacja na cmentarz Rossa.

O stracie kochanego, nieodźałowanego Dyrektora zawiadamiają
Rada Padagogiczna | Słuchacze Kursów.

 

LOT POWROTNY KPT. KARPIŃSKIEGO.
BAGDAD, (Pat). Kapitan Kar-

piński, który wystartował wczoraj
z Teheranu o godz. 9 min. 50,
wylądował w Bagdadzie tegoż
dnia o godz. 16 min. 20. Dzisiaj
nastąpił start do Kairu.

KAIR. Pat.— W niedzielę o g.
16 przybył tu z Bagdadu kpt.
Karpiński. Czas lotu nad pusty-
nią był rekordowy, wynosił tylko
9 godzin. We wtorek rano Kar-
piński odleci da Jerozolimy.

WYSTAWA PAMIĄTEK
PO ŽWiRCE I WIGURZE.

WARSZAWA, (Pat). Dzisiaj ra-
no odbyło sią otwarcie wystawy
pamiątek lotniczych po Ś. p. Zwir-
ce i Wigurze, zorganizowanej
przez Aeroklub Rzeczypospolitej.
Otwarcia wystawy dokonai pod-
sekretarz stanu min. rob. publ.
inż. Galiot „w obecności wybit-
nych przedstawicieli lotnictwa z
szefem depertamentu lotniczego
inż. Filipowiczem, attache czesko-

Książka 0 Żwirce, i Wigurze.
Nakładem Gebethnera i Wolf-

fa przy ścisłej współpracy Aero-
klubu Rzeczypospolilej Polskiej
ukaże się około 15 października
1932 roku wydawnictwo pod” ty*
tułem: „Żwirko I Wigura—ży-
cie i czyny”. Książka ta prócz
biografji dwuch bohaterskich lot-
ników, skreślona piórem utalen-

© towanego pisarza lotniczego po-
rucznika-pilota Janusza Meissne-
ra zawierać będzie m. in. cyfro-
we zestawienie ważniejszych ich
wyczynów. Objętość książki stron
około 120 oraz 16 stron staran-
nie dobranych ilustracyj. Cena
egzemplarza ca 3.50 zł. Wydanie
ozdobne w niewielkiej ilości nu-
merowanych egzemplarzy na
specjalnym papierze ca 10 zł.
Całkowity zysk z tego wydawnic-
twa przeznaczony jest na Fun-
dację ku czci ś. p. porucznika
Zwirki i ś. p. inżyniera Wigury.

Aeroklub Rzeczypospolitej Pol-
skiej prosi o wcześniejsze nadsy-
łanie zamowień na adres: Aero-
klub Rzeczypospolitej Polskiej,
Krakowskie Przedmieście 11, kon:
to w P. K. O. 16.269.

—

Šensaryjiy protės polityczny.
W najbliższym czasie odbędzie

się w Warszawie interesujący
proces przeciwko  „Wieczorowi
Warszawskiemu*. Tło tego pro-
<esu, który wzbudza wielką sen-
sację w kołach politycznych i
dziennikarskich jest następujące:
W jednym z procesów adwo-

kat Szurlej nazwał p. Moraczew-
skiego „notorycznym paszkwilan-
tem i oszczercą*. „Wieczór War-
szawski" w sprawozdaniu z tego
procesu umieścił te epitety w
tytule. Pan Moraczewski uczuł
się dotknięty i skierował sprawę
na drogę sądową.

Sąd Okręgowy zgodził się na
powołanie przez obronę szeregu
świadków, a mianowicie: b. min.
Zdziechowskiego, senatora Głą-
bińskiego, b.. premjera Włady-
sława Grabskiego i prof. St.
Strońskiego.

Ze strony oskarżenia powoła-
no jako świadków: generała Ry
dza Smigiego, p. Bartia oraz puł*
kowników Prystora i Siawka,

Dwiešcie zmian
w sądownictwie Iwowskiem. |

W najbliższych: dniach nastąpi
200 przesunięć i nominacyj na
terenie lwowskiego Sądu Ареа-
lacyjnego. Oczekiwane są no:
minacje prezesów 6 sądów okrę-
gowych.

Co do nominacji prezesów
Sądów Okręgowych w  Stanisła-
wowie i w Brzeżanach decyzja
jeszcze nie zapadła. W szeregu
Sądów Okręgowych spodziewane
są zmiany również na stanowi-
skach wiceprezesów.

Wiceprezesami Sądu Apela-

słowackiego pułk, Sylvestra i in.
Wystawa zawiera szereg interesu-
jących pamiątek po obu lotńi-
kach, pierwszy semolot w którym
Zwirko i Wigura uczestniczyli w
rajdzie 1929 r., nagrody sporto: e,
wycinki prasy o obydwu bohate-
rach, zwłaszcza liczne wycinki i
fotografje z prasy niemieckiej,

   
ostatni typ samolotu R. W. D.
it. d.

MOSKWA (Pat.) — Wobec ko-
mentarzy, jakie wywolala w pra-
sie rumuńskiej sprawa rokowań
sowiecko-rumuńskich o zawarcie
paktu o nieagresji, przedstawiciel
Tassa uzyskał od komisarza spraw
zagranicznych Litwinowa w tej
sprawie oświadczenie. Rozpoczy-*
na się ono przypomnieniem, że
rokowania z Rumunją rozpoczęły
się przed 9 miesiącami w Rydze,
które to miasto zaproponował
rząd rumuński. Jeszcze przed na-
wiązaniem kontaktu pomiędzy de-
legatami obu: państw rząd rumuń-
ski postawił za pośrednictwem
rządu polskiego warunek, że kwe-
stje sporne, istniejące między
Rumunją a sowietami nie będą
rozpatrywane w toku rokowań.

Chodziło w pierwszym rzędzie
o kwestję besarabską, jak rów-
nież o inne dotychczas nieure-
gulowane zagadnienia, co do któ-
rych rząd rumuński zastrzegł się
że pozostaną one otwarte i po

zawarciu paktu o nieagresji. Ro-
kowania nawiązano w Rydze na
podstawie projektu paktu, przed-
stawionego przez rząd sowiecki
oraz kontrprojektu rumuńskiego.

Po upływie kilku tygodni zdo”
łano osiągnąć porozumienie co do
wszystkich niemal punktów pro-
jektowanego paktu, którego tekst
został uzgodniony i podpisany
przez obu delegatów. Pakt ten
składał się tylko z kilku arityku-
łów o wzajemnej nieagresji, natu-
ralności i o niezawieraniu innych
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Ljszd Zoiqzku „oyzwolenia” Wilna,
n. 2 i 3 października w Ko-

wnie odbywał się zjazd delegatów
oddziałów związku „wyzwolenia
Wilna. Zjazd odbył się pod kie-
rownictwem prezesa organizacji
prol. Birżyszki. Prezydjum zjazdu
złożyło szereg wniosków, które zo
stały uchwalone, a mianowicie:

Założenie oddziału związku w
Kłajpedzie, utworzenie banku że-
laznego funduszu wileńskiego, wy-
jednanie u rządu zmniejszenia po-
datków od rozrywek, organizowa-
nych na cele wileńskie, zwolnie-
nie od opłat 1adjoaparatów zwią-
zkowych.
Najciekawszem było to, że z po-

śród uczestników zjazdu wystąpił
szereg mówcow z ostremi zarzu-
tami przeciwko zarządowi. Zarzu-
cano zarządowi korupcję, brak ja-
kiejkolwiek pianowości w działa-
niu, obecność w łonie nietylko
związku, ale i zarządu osób nie-
wyraźnych, a nawet wręcz wro-

gich litewskości, nie mówiąc już o
idei „wyzwolenia” Wilna. Zarzuty
te, które wywerły głębokie wraże-
nie na zebranych, nie były przez
zarząd centrainy odparte ani wyja
śnione. Podano w wątpliwość ce-
lowość istnienia związku, stwier-
dzając, że największy procent
członków rekrutuje się z tych, co
chcą podkreślić swą lojalność i in-
teresują ich jedynie korzyści ma-
terjalne, jak np. utrzymanie się na
zajmowanych posadach i t. p. Pro-
paganda wileńska nie dała żad-

zagranicą. Siwierdzono grożące
bankructwo moralne idei „odzy-
skania“ Wilna. Z głośnych szowi-
nistycznych uchwał zesztorocz-
nego zjazdu pozostały jedynie e-
cha. Nie wykonano żadnej z nich.

Naród litewski przyzwyczaił
się do istniejącego stanu rzeczy i
z każdym rokiem ideały związku
stają się coraz dalsze i obce dla
ogółu i z czasem nikt ich nie bę-
dzie rozumiał. 2

Szczególnie burzliwy charakter
przybrały debaty nad organem
związku „Musu Wilnius', Podkre-
ślano, że to pismo, prowadzone po
dyletancku, odznacza się nadzwy-
czaj niską wariością. Jest utrzy
mane na takim poziomie, że inte-
ligencja wcale go nie czytuje, da-
je ono bowiem wiele ogłoszeń a
mało treści. Wysuwano koncepcję
połączenia „Musu Wilnius* z or-
śanem związku strzelców „Trymi-
tas”. W) trakcie debaty zarząd po-
djął nieśmiałą próbę wyłączenia
kwestji organu z dyskusji, czemu
jednak zgromadzenie sprzeciwiło
się w sposób nadzwyczaj gwaltow
ny. W rezultacie niczego nie u-
chwalono.

Gdy z kolei przystąpiono do
wyborów władz związku, okaza-
ło się, że na sali znajduje się sporo
osób nie uprawnionych do repre-
zentowania oddziałów prowincjo-
nalnych: Mimo to nie odmówiono
im praw giosu decydującego. O-
śółem było 234 delegów z 162 od-

nych pozytywnych wyników,prze działów.
ciwnie nieraz ośmieszała LitwęzWE
    

Z uchwalonych rezolucyj za-
ługuje jedynie na uwagę postano-
ienie utworzenia przy związku

4 sekcji żydowskiej, Wszystkie inne

  

   

 

ajdowały się
sprzeczności z zobowiązaniami
paktu. Pakt miał być zawarty na
okres 5 lat, podobnie jak pakt
między Polską i ZSSR. Różnice,
jakie zarysowały się w Rydze,
dotyczyły punktów następują
cych: Przedstawiciel Rumunii za-
protestował kategorycznie prze-
ciwko umieszczaniu w tekście
paktu o nieagresji ustępu, stwier”
dzającego, że kwestje sporne po-
między układającemi się strona-
mi pozostają otwarte. Formułę

Rumunji Sowiety odrzuciły i wy-
sunęły inną propozycję, według
której rząd sowiecki zobowiązy”
wał się do nieuciekania się w
żadnym razie do siły dla załatwie”
nia jakiejkolwiek ze spraw spor-
nych. Okazało się w toku roko-
wań, że delegacji rumuńskiej za-
leżało mniej na samym pakcie o
nieagresji, jak na uzyskaniu od
Sowietów uznania okupacji Bessa-
rabji. Przedstawiwszy obszernie
dalszy przebieg rokowań, Litwi-
now podkreśla, że rokowania nie
powinny być przedmiotem gry
dyplomatycznej, lecz powinny się
toczyć na podstawie projektów,
uzgodnionych dwukrotnie z przed-
stawicielami Rumunji. Obecnie
pozostaje jeden jedyny punkt
sporny, co do którego rząd ru-
muński ma udzielić ostatecznej
odpowiedzi. Wobec tego przy do-
brej woli Rumunji duższe roko-
wania staną się zbyteczne,

Niemcy gotowe płacić...
..ale towarami!

BERLIN, (Pat). Kanclerz Pa-
pen wygłosił w Paderborn i w
Dortmundzie przemowy, poświę-
cone polityce gospodarczej Nie-
miec.

Na zgromadzeniu w Paderborn
słuchało mowy kanclerza 7.000
osób, przedstawicieli przemysłu
handlu i rzemiosła zachodnich
N emiec.

Kanclerz rozwinął na wstępie
program gospodarczy rządu prze-
chodząc następnie do omówienia
spraw z zakresu polityki So"
cjalnej.

Min. zaliw. Papi.
PARYŻ. Pat. —Minister spraw

zagranicznych Zaleski przybył
dzisiaj o godz. 7 m. 10 do Pa-
ryża.

 

cyjnego we Lwowie mają być
mianowani dotychczasowi sędzio-
wie apelacyjni, pp. dr. Bejnaro-
wicz i Ojak,

Mówiąc 0 kwestji długów za-
granicznych kanclerz oświadczył,
że poza spłaceniem w stosunko-
wo krótkim okresie 5 miljardów
marek, dalsze wycofanie obcych
kapitałów z Niemiec jest niemo=
žliwe. Wierzyciele mogą liczyć na
zwrot niemieckich długów zagra-
nicznych, o ile zgodzą się na po-
krycie należności towarami nie-
mieckimi. Chodzi o otwarcie gra-
nie dla niemieckich towarów. Je-
dynie w tych warunkach Niem-
cy zwrócić będą mogły długi za-
graniczne w kwocie 20 miljar-
ców marek.

Celem Niemiec nie jest uzbro-
jenie się do stanu uzbrojenia są-
siadów, lecz rozbrojenia całej Eu?
ropy i świata i uzyskanie równych
praw i równego bezpieczeństwa.

Mowa kanclerza zawierała u
stęp z dziedziny polityki wewnętrz-
nej, który uważany jest za za-
powiedź przedlożenia nowemu
Reichstagowi nowej konstytucji.

—

    
: ch
w

ezolucje dotyczą spraw admini-
stracyjnych i finansowych.

„ Z powyższego z łatwością mo-
my stwierdzić, że „idea wileń-

ska w Litwie zupe rułtuje
i staje się coraz mniej realną. Trze
źwy rozsądek bierze górę nad
mrzonkami. Dowodzą tego całe
ustępy z przemówień uczestników
zjazdu, Cały zapał, entuzjazm jest
fałszywy, robiony na pokaz, bez
treści.

Zagalopowana Pogoń w kierun
ku Wilna powoli się hamuje, mo-
żna nawet przypuścić, że kiedyś
popędzi w kierunku wprost od-
wrotnym. Narazie wprawdzie: na
terenach międzynarodow. wstyd
się cofać z utrzymywanych dotych
czas ze ślepym uporem pozycji, a-
le z czasem i to minie i stosunki
między nami i nimi wejdą w nor-
malne łożysko.

M. Surwiłło,
EAST ISI TSR

Zgon prof. Muki
wybltnego uczonego łużyckiego
W Budziszynie zmarł w 79 ro-

ku życia wybitny działacz i uczo-
ny lužycki prof. Ernst Muka,
członek szeregu instytucyj na=
ukowych, m. in. krakowskiej Aka-
demji (imiejętności, której był
członkiem od r. 1884. Pogrzeb
odbył się w piątek.

Zmarły wydał m. in. szereg
dzieł w języku polskim w zakre-
sie językoznawstwa. Prof. Muka
skazamy był w r. 1920 przez wła-
dze niemieckie na 4 miesiące
więzienia za rzekomą zdradę, sta
nu. Jedynie dzięki energicznemu
protestowi ludności łużyckiej, wy-
rok zawieszono. Mimo swej wy-
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Na szinku Goropajeoo — Druja.
(Od specjalnego wysłannika „Dziennika Wil.”).

Na konierencji prasowej u Pre-
zesa Wileńskiej Dyrekcji kolejo-
wej, p. inż. Falkowskiego, przed
kilkunastu dmami wyraziliśmy ży*
czenie „zlusirowania' nowego od-
cinka sieci komunikacyjnej w Pol-
sce, kolei normalnotorowej Druja -
Woropajewo. Onegdaj życzeniu na
szemu stało się zadość. Wagon dy
rekcyjny, w którym zajęli miejsca:
prezes inż. Falkowski, naczelnik
wydziału drogowego inż. Bogdań"
ski, naczelnik wydziału budowy
inż. Kubliński, rełerent prasowy p.
Łeski i przedstawiciele prasy, o
godz. 12 w nocy ruszył starym szla

kiem Wilno -- Podbrodzie — Kró-
lewszczyzna do stacji wypadowej
Woropajewo.

Szary świt dnia październiko-
wego przesączał się przez niedocią
śniętą sztorę przedziału wagono”
wego, gdy stanęliśmy na stacji Wo
ropajewo. Było chłodno, lecz po-
godnie. Opadające ciężko ku zie-
mi chmury na nieboskłonie wró-
żyły dzień słoneczny.

źebraliśmy się w salonie wago-
nu na pokrzepienie sił. Żywa wy
miana zdań i mnóstwo zapytań
pod adresem fachowych przewod-
ników. A nasi „specowie“ to we-
terani kolejnictwa. Prezes p. inž,
Falkowski przez 6 lat był dyre-
ktąrem koleji na Syberji, ktoś in-
ny strawił część życia na budowie
kolei, ów zaś ma doświadczenia
najlepszego rzeczoznawcy. Są i
młodzi pionerzy inżynerji polskiej,
Uszy dziennikarskie chwytają chci
wie każde wyjaśnienie. Kłopot
sprawiają terminy fachowe, To i
owo się przełknie, ale jak sypnie
ktoś „ostrogiem“, „izbicą”, czy
nświnią”, niepodobna nie popro-
sić o wyjaśnienie, zwłaszcza o ten
irapujący termin ostatni, który o-
znacza szyny dodatkowe na mo*
ście pomiędzy normalnemi szyna-
mi, zabezpieczające przed wykole-
jeniem.

Stacja Woropajewo znana jest
dobrze w Polsce, zwłaszcza wśród
dyplomatów zagranicznych i na
dworze P. Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Tu na terenie rozległych
dóbr hr. Przeździeckiego, obfitują”
cych w lasy, odbywają się polowa-
nia dyplomatyczne. Na ten punkt
przybywają pociągi, wiozące my-
śliwych z wysokich sier towarzy-
skich. I wśród szerszych warstw
Wilna dobra woropajewskie na-
brały rozgłosu z powodu niedaw-
nego głośnego procesu karnego.
Przykry ten epizod kosztował po”
ważne sumy strat, jakie poniosła
fortuna Przeździeckich. Po przez
te dobra przecięła sobie drogę no-
wa kolej, idąca niemal w prostym
kierunku na północ ku Dźwinie.

Opuszczamy wygodny wagon—
salonkę, której, nawiasem mówiąc
zazdroszczą nam wszyscy najbliżsi
"11217

bitnej dzialalnošci naukowej, prof.
Muce žadna wyžsza uczelnia nie-
miecka nie powierzyła katedry,
Oferty z zagranicy odrzucał za-
wsze, nie chcąć opuścić kraju
rodzinnego. Do ostatniej chwili
pozostawał skromnym nauczycie:
lem gimnazjalnym. Prof. Muka
był wielkim przyjacielem Fola-
ków.

Biskupi bawarscy wobec Teresy
Neuman.

Poddanie stygmatyczki badaniom klinicznym?
BERLIN (Pat) Prasa donosi o

powzięciu przez konferencję bi-
skupów bawarskich uchwał pod-
dania nowemu badaniu w jednej
z klinik uniwersyteckich stygma-
tyczki Teresy Neuman z Konners-
reuth.

Gdyby Teresa Neuman lub jej
rodzice nie chcieli uczynić za-

dość temu wezwaniu, Kościół ka-
tolicki ma nie zajmować się wię-
cej tą sprawą.

Wiadomość powyższa sprawiła
dużą sensację, gdyż dotąd władze
kościelne były.przeciwne podda-
niu Teresy Neuman ścisłemu ba-
daniu klinicznemu.

 

Międzynarodowa Federacja dziennikarzy.
LONDYN (Pat.) Międzynaro-

dowa Federzcja Dziennikarzy (FIJ)
zakończyła wczoraj w Londynie
obrady swego kongresu, wybie-
rając reprezentanta prasy belgij-
skiej, Donsa, na prezesa Federa-
cji na przeciąg dwu lat. Do mię-
dzynarodowego trybunału praso-
wego wybrano dwu delegatów,
a mianowicie, delegata Rumunji
i delegata polskiego, redaktora
Beauprego. Wieczorem odbył się
bankiet urządzony na cześć Fe-

deracji przez narodowy związek
dziennikarzy angielskich. Na ban-
kiecie toast na cześć międzyna-
rodowej Federacji dziennikarzy
wyglosił imieniem korpusu dy-
plomatycznego ambasador polski
Skirmunt, podkreślając, że prasa
jest niekwestjonowaną potęgą, co
nakłada na nią tem większe obo-
wiązki. W końcu mówca zaape-
lował do prasy międzynarodowej,
aby pracowała na rzecz pokoju
powszechnego.

L

sąsiedzi — bolszewicy, Lotysze i
Litwini. Dalszą drogę odbywač bę
dziemy w autach — drezynach.

Stacja rozbudowuje się z roz-
machem gdyńskim. Ma awanso*
wać wkrótce o jedną rangę, z
czwarto-rzędnego do trzeciorzę-
dnego punktu węzlowego w Pols-
ce. Kryzys wstrzymuje wyžszy a-
wans, jak w urzędach polskich.
Ręka ludzka wyrwała zieleni oko
licznej szerokie pasy ziemi pod tor
kolejowy i stacje. i'atrząc na pół: >
nocny * wschod, na prawo, biegnie
tor dawny na Królewszczyznę, na
lewo wznosi się duma naszej Dy-
rekcji — wykończony tor kolejo-
wy na Druję.

Pierwsza to na ziemiach półno-
cno - wschodnich ze skarbca nie-
podległej Polski fundowana kolej
na potrzeby życia gospodarczego 1
ekonomicznego. Długość jej 89
klm., a każdy kilometr to ogrom
wysiłku intelektu inżynierskiego i
rąk roboczych.

O potrzebie budowy tej koleji
mówiono dawno. Już w pierw-
szych latach niepodległości kreślo-
no warjanty nowej linji kolejowej.
Miała być jedną z wielu koniecz-
nych korekt sieci komunikacyj-
nej, otrzymanej po rządzie zabor”

czym. Sieć rosyjska miała przede-
wszystkiem względy ogólnopańst-
wowe, strategiczne na widoku. In-
teresy gospodarcze tej połaci kraju
nie były brane w rachubę, jak zre-
sztą nigdzie na ziemiach polskich.
Trzeba było połączyć żyzne rozle-
wiska wód Dźwiny i Dzisny, spiąć
je wpoprzek jak klamrą. Miał tego
dokonać inżynier polski. Wkrótce
musieliśmy się przekonać, że nie-
lada to było zadanie.

Rozlewisko wód Dzisny obli* |
tuje w rozlegie moczary i torfowi*
ska, Budowniczowie kolejowi sta”
neli do walki z wodą, która prze-
siąknęła głęboko w grunt, po któ*
rym miai biegnąć tor kolejowy.
'lrzeba było robić długie, żmudne |
pomiary, badać w roziegłym pro”
mieniu teren, osuszać rowami i na-

wozić z odległych miejscowości
żwir. Sziy więc Hiołubieją do Dźwi
ny barki, naiadowane żwirem i
materjałem budowlanym. Trzeba
było drogą okrężną dostarczyć
wszystkiego, aby wzmocnić teren
ina nasypy sztuczne rzucić tor,
który ma dźwigać w przyszłości
ciężkie pociągi towarowe, nałado-
wane lnem dziśnieńskim, drzewem

z lasów państwowych i prywat-
nych, żytem i pszenicą, którą nie-
dawno zasiewano żyzne pola roz-
lewiska Dźwiny.

Około godz. 10-tej auta - dre*
zyny ruszają w drogę. Przed na-
mi stalowa wstęga szyn, wyciągnię
ta jak struna. Po głębokim zachy-
leniu koła Woropajewa jak strza*
ła mknie tor kolejowy, niemal w
prostym kierunku na północ.* Ta-

kich linji prostych jest niewiele w
Polsce, niewiele nawet w Euro-
pie: Moskwa — Petersburg, Ber”
lin — Hamburg. Tor przecinają
częste rzeczki, a więc liczne mo-
sty i mostki, iVMuszą być one chlu-
bą budownictwa kolejowego. Za-
trzymujemy się bowiem niemal na
każdym i słuchamy interesujących
szczegółów budowy.

Nie umiałbym a nawet nie
chciałbym o nich pisać. Nasi przy”
jaciele litwini i bolszewicy chętnie
wyłowiliby z nich potrzebny ma-
terjał, Skierujmy lepiej wzrok na
przepiękne widoki, które ogląda-
my z toru kolejowego. Właśnie
słońce kładzie złote plamy na cie-
mni lasów. Bory liściaste mienią
się już kolorami polskiej jesieni,
Lekkie mgły zwisają na mokrad-
łach i torfowiskach.

Tor, kładziony ciężką ręką ro*
botnika polskiego, osiadł mocno i
pewnie. Położone po obydwu stro-
nach grunta torfowe pod naporem
siły nasypu kolejowego wygięły się
i rozchyliły. Ziemia popękana jak

gdyby po trzęsieniu ziemi. Lasy
pochyliły się od toru w prostopa”
dłym kierunku, jak gdyby szedł tę
dy huragan, jakgdy burza szła z
południa na północ.

A tylko szedł tędy inżynier i
robotnik polski.

Na 58 klm. tor wspina «
rumak, mija najwyższe wzniesie-
nia.

Wjeżdżamy wrozlewiskowód
Dźwiny.
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"mna cy mit.
: Zwichnięta demokracja,

Podwyższenie opłat na wyż-

szych uczelniach nie spadło na

nas niespodziewanie. Mówiło się

i pisało o tem bardzo wiele Jako

argumenty wysuwano  koniecz-

ność ograniczenia napływu mło-

dzieży i zapobieżenie nadproduk-

cji inteligencji. Nie będziemy w tej

- chwili dyskutowali nad tem, czy
w Polsce rzeczywiście inteligencji

jest zbyt wiele. Nawet gdyby tak

było, to rezerwowanie na uczel-

| niach miejsc dla zamożnych, a po-

| zbawienie młodzieży pochodzenia

chłopskiegoirobotniczego możno-

ści zdobycia wykształcenia nie

jest właściwem rozwiązaniem kwe

stji. Jest to poprostu monopoliza-

| cja wiedzy w rękach klasy, a my

> marodowcy przywilejów  klaso-

| wych nie uznajemy. ь

Ježeli juž ma byč ograniczony

dostęp do wyžszych uczelni, niech

będą usunięci najmniej zdolni, nie

zaś najbiedniejsi.
Ci, którzy doprowadzili do ta-

kiej monopolizacji wiedzy, zrozu-

mieli, że jest to postawienie kwe-

stji zbyt jaskrawe. W prasie zja-

wił się szereg artykułów, dowo-

" dzących, że podwyższenie opłat

_ da możność odraczania opłat w

| szerszym zakresie, niż to było do-

tychczas. Argumentowano: ||
Ё — Niech płacą więcej ci, co

| mogą płacić, za to niemogący pła-

cić będą zwalniane.
Pozornie było to zupełnie

_ słuszne, lecz tylko pozornie. Oto

 umiwersytet w roku bieżącym mo-

że odroczyć zaledwie 5 proc. opłat

a więc mniej, niż w latach ubie-

głych. Prawda wyszła na jaw —

monopolizacja wiedzy w całej
rozciągłości. Wielu nowowstępują

cych, wierząc obietnicom, że im

teraz w razie konieczności będą

opłaty odraczane, złożyło podania.

Obecnie podania muszą wycofy-
° wać i opiiszczać uczelnię.

Jako zjawisko uboczne daje
się zaobserwować procentowy

wzrost liczby żydów, na niektó-
rych wydziałach stanowią oni

— przeszło 50 proc. ogółu nowozapi-
sanych. Stanowiąc element miejski
i lepiej sytuowany materjalnie, łat-
wiej mogą znieść podwyższenie
"opłat, niż polski robotnik czy
chłop.

Jakież jest wyjście z sytuacji?
Protest zbiorowy nic nie pomoże,

' na skutek wieców czy strajków
_ uniwersyteckich opłaty nie będą

zniżone, a jedynie władze uczelni,
które się bynajmniej nie przyczy-

_ niły do monopolizacji wiedzy w
_ rękach ludzi posiadających, będą
" postawione w trudną sytuację, a
— гга będzie miał w ręku jeszcze
_ jeden arś$ument do ograniczenia

autonomji wyższych uczelni.
Stowarzyszenia samopomoco-

we winny walczyć o zwiększenie
" kontynentu odroczeń opłat. Oczy
_ wszystkich zwrócone są na brat-

“ miaki. Lecz i to nie jest rozwiąza-

nim kwestji, jest to jedynie zwal-
czanie sympiomatów choroby, nie

      

_ zaś choroby samej.

й My, narodowcy jesteśmy prze-
_ ciwnikami wszelkiej dyktatury

klasowej, zarówno dyktatury pro-
letarjatu robotniczego jak i dykta-
tury kapitału. Mamy na względzie
nie dobro jednej klasy, lecz całego
narodu. Dążymy i dążyć będziemy
do takiego ustroju, gdzie syn dy-
rektora banku i syn bezrolnego

‚ chłopa mają jednakowe możliwo-
ści przed sobą. Jesteśmy demo-
"kratami nie w sensie równoupraw”
nienia analiabety z profesorem
uniwersytetu, a egoistycznego pa-
seisty z solidarnym i oliarnym
cztonkiem narodu. Wszyscy winni
mieć przed sobą naprawdę równe
możliwości, a w zależności, jaką
drogą zechcą i zdołają pójść, jakie
obowiązki na siebie wezmą, takie
będą mieli prawa i przywileje.

Tylko w atmosłerze sprawied-
liwej i twardej rywalizacji krzep-
mie naród i rasa, silne i zdrowe
składniki rozwijają się, a słabe i
zdegenerowane ulegają zagładzie.
Cieplarniana atmosiera przywile-
jów dziedzicznych, czy to z tytułu
urodzenia czy majątku prowadzi
do skarłowacenia i zwyrodnienia,

_ dlatego jesteśmy przeciwnikami
_ dziedzicznych przywilejów, ale
_ zwolennikami przywilejów naby-
-tych własną pracą i poświęceniem.
Właśnie dla tego system rezerwu-

_ jący oświatę dla synów zamożnych
warstw uznajemy za zły.

Gdy zwalczymy chorobę ustro-
jową, monopolizacja wiedzy jako
jej symptom i rezultat upadnie
sama,

Hałaburda.
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CZEMU NIE JESTEŚ

JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI?
jj —

 

  

 

    

  
  

 

  

  

  
  

   
   
 

stanowią koledzy: A. Wažy
Miodziežy Wszechpols

DZIENNIK WILEŃSKI

@ poszukiwaniu światopoglądu.
Życie organizacyjne w,Polsce

weszło na ślepy tor. Takiej liczby

organizacyj, jak wdobie obecnej,
nigdy jeszcze nie oglądaliśmy. Sa-

ma młodzież akademicka w Wil-

nie ma przeszło 60 najrozma-

itszych organizacyj. Jeżeli do tego

doliczymy pozauniwersyteckie, 0-
trzymamy liczbę wprostkolosalną.

Obok organizacyj sportowych i
zawodowych, najwięcej stosunko-

wo mamy politycznych, ideowo-

wychowawczych ideowo-politycz-

nych, polityczno-wychowawczych

it p. Każdy z nas z małemi wy-

jątkami, jest członkiem kilku jeżeli

nie kilkunastu związków, kółi

stowarzyszeń. Nie należy jednak

sądzić, że świadczy to o faktycz-

nem zainteresowaniu i pracy spo-
łecznej takiego człowieka.

W. większości wypadków kon-
takt z organizacją ogranicza się

do płacenia składek (jeżeli oko-
liczności do tego zmuszą) i udziału
w walnem zebraniu (czasami). *

Jakie są tego przyczyny i jakie
wnioski należy z tego wysnuć?

Popularność organizacyj spor-
towych jest zupełnie zrozumiała,
społeczeństwo odczuwa, jaką war-
tość zarówno w życiu jednostki jak
i społeczeństwa odegrywa sport.
Organizacje zawodowe powołuje
do życia wspólność interesów. O-
bie te kategorje odznaczają się
wielką żywotnością. Lecz organi-
zacje ideowo-polityczne? One są
najbardziej przez członków za-
niedbywane, dobitnie świadczy o
tem chociażby ostatnia akademja
podczas „tygodnia strzelca'—nie-

liczna i smulna. Następnie najgor-
liwszymi pracownikami takich or-
ganizacyj są „neofici', świeżo w
poczet członków przyjęci. Zana-
lizujmy.

Dlaczego powstają organizacje
o programach bardzo do siebie
zbliżonych i dlaczego koła tej sa-
mej organizacji w różnych środo-
wiskach mają częstokroć tak róż-
ne oblicze? Poprostu przeżywamy
okres głębokich przemian spo-
łecznych i wszystko wre.

„Neofita', przyjęty do organi-
zacji, przez pewien czas szuka w
niej tego, co nosi w sobie, bądź
szuka odpowiedzi na męczące go
pytania, przez życie wysuwane.

Nie znajduje! Wtedy bądź idzie do
innej organizacji, bądź tworzy se-
cesję i w rezultacie nową organi-

zację, bądź zrezygnowany pozo-
staje członkiem pierwotnej, lecz
przestaje się nią interesować.

„Neofita“ szuka i nie znajduje w
wybranej organizacji rzeczy bar-
dzo prostej — światopoglądu.

Zamiast światopoglądu, dają
mu albo garść mglistych prawd i
oklepanych frazesów, albo sztyw-
ny i suchy program nic z życiem
nie mający wspólnego, dają mu za-
miast światopoglądu marną na-
miastkę.

Twierdzenie, że się cace po-
tężnej i mocarstwowej Polski że

się walczy z krzywdą społeczną i
nieprawością, że się chce uszczę-

śliwić wszystkich ludzi bądź wszy-
stkich obywaleli państwa, to jesz-
cze nie światopogląd i nie pro-
$ram. Tego chcą wszyscy, kwest-
ja polega na tem, jak należy do te-
$o dążyć, przedewszystkiem na ja-
kich kryterjach winien być opar-
ty stosunek społeczeństwa, państ

wa i narodu do jednostki i jednost-
ki do nich. Nie to pytanie „neofi-
cie“ odpowiada organizacja z regu
ły niezwykle szczytnemi hasłami,
ale hasła to nie światopogląd Ha-
sła służą jedynie do porywania, a-
le nie do prowadzenia masy na
dłuższą metę. Są zbyt mgliste po
pierwsze, a powtóre zbył szczyt-
ne, aby było prawdziwe. Nie prze
czymy, że niektóre jednostki mogą
całe życie poświęcić walce o szczy
tne cele i hasła, mogą zrobić z sie-
bie całopalenie, ale masa, wielka
szara masa przeciętnych obywate-
li za hasłem takiem idzie tylko w
pewnych momentach, w chwilach
wielkiego napięcia ducha. Na
codzień, przez długie dziesiątki
lat, chce nie tylko dawać, ale i coś
wzamian za lo otrzymywać. O
tem się w organizacjach społeczno
politycznych się nie mówi. Nie wy
pada, I dlatego programy organi-
zacyj są martwe, papierowe. „Neo-

fita'' rozumie, że to jest teorja, któ
ra nigdy nie będzie zrealizowana,
a on szuka teorji, która jest wpro-
wadzana w życie.

Sejmowładztwo i demokracja
parlamentarna czy też dyktatura
w tej czy innej formie to także nie
światopogląd, to forma, w którą
będzie zawsze wcielana taka czy
inna treść — taki czy inny świa-
topogląd.

My, powojenne pokolenie, je-
steśmy pozbawieni skrystalizowa”

nego światopoglądu. Stwarzamy
go sobie dopiero. Wojna i kryzys
ekonomiczny zabiły w nas wiarę

w powszechne braterstwo ludów i
ludzi, w sielankę „naturalnych
„praw człowieka” i „człowieka na-

tury', Wiemy, że życie to twar-

da walka, brutalna, ale pozbawio-

na kłamstwa i dlatego piękna. Po-

żądmy prawdy, w ten pospolitem

znaczeniu nie kłamania świado-

mie i perlidnie. : Е

Nie chcemy okłamywać i być
okłamywani. Mierzi nas dekla-
mowanie o szczytnych hasłach

przy kryjomem zaspakajaniu swo”

ich potrzeb, a jednocześnie pocią“

ga świadome podejście do wszyst

kich zagadnień życia. Chcemy tak

badać i zrozumieć mechanizm ży-

cia zbiorowego, jak się bada or-

ganizm człowieka. Bo w życiu spo

łecznem jak i w życiu organizmu
są fukcje bardziej i mniej poety”
czne.

I ten tylko życie te zrozumie,
kto będzie je badał wszechstron”
nie i dokładnie. Żądamy konkre-
tów, żądamy ścisłego i logicznego
rozumowania, nie chcemy poezji

w prosektorjum.
I dla tego my nacjonaliści je-

steśmy najliczniejsi. Wysuwamy
nie abstrakcyjne państwo, którego
skład jest bardzo znamienny i czę”
stakroć zależny od przyczyn ubo-
cznycąh, lecz naród — ciało zbio-
rowe wyraźne i o wiele bardziej
stałe, Rozumiemy, że nie tylko je
dnostka ma prawa i obowiązki,
lecz ma je i państwo, forma praw*
na narodu. Obok czynników ma-
terjalnych, wysuwamy czynniki
moralne, gdyż na jednym elemen-
cie życia nie można budować świa
topoglądu. Nie jesteśmy wyznaw
cami jednego po wieki wieczne

niezmiennego ustroju, gdyż każdy
ustrój to tylko przejściowa forma,
odpowiadająca aktualnym warun-
kom.

Mamy światopogląd i umiemy
sprowadzać zjawiska do wspólne”

Informator
akademicki.

Staraniem Naczelnego Komite'
tu Akademickiego i Centrali akad.
Bratnich Pomocy na uczelniach
warszawskich, ukazało się wydaw
nictwo „Organizacja życia akade-
mickiego. Informator na rok akad.
1932 — 33",
W pierwszej częšci wydawnict-

wa znajdują się przedewszystkiem
inlormacje o wyžszych uczelniach
w Polsce, podające krėtką historję
każdej uczelni oraz niezbędne wia
domiści o studjach. Pozatem ma-
my tutaj „Ustawy i rozporządze-
nia', dotyczące szkół akademic-
kich.

Dział „Uczelnie i wydziały w
świetle cyir'* wskazuje, na pod-
stawie danych głównego urzędu
statystycznego, wielkie niebezpie
czeństwo, grożące polskości wyż-
szych uczelni ze strony żydostwa.

Część II. pod tytułem „Struk-
tura życia akademickiego" wska-
zuje na celowość obecnej organiza-
cji życia akademickiego, dzęki któ
rej najdrobniejsze komórki orga-
nizacyjne ściśle i harmonijnie są ze
sobą powiązane w jedną całość i
podporządkowane jednej władzy.

Z międzynarodowych organiza-
cyj akademickich, znajdujemy in-
tormacje o Ć. I E., której preze-
sem jest Polak, p. Pożaryski o Pax
Romana, International student ser
vice i innych.

Zostały również omówione
przejawy życia polskiej młodzieży
akad. według następującej kolejno-
ści: Ogólnopolski Związek Brat-
nich Pomocy, sanatorjum w Zako-
panem, akademickie kolonie let-
nie, ogólnopolski Związek akad.
kół naukowych, ogólnopolski Zwią
zek akad. kół prowincjonalnych,
Związek polskich korporacyj aka-
demickich, Centrala akademickich
związków sportowych i Związek
rewizyjny polskich stowarzyszeń
akademickich.

Z kolei mamy szereg wiadomo-
ści o akademickich ideowych, jak:
Związku katolickich organizacyj
akad. Młodzieży Wszechpolskiej,
korporacjach itd.

Część III ilustruje, jak została
zorganizowana pomoc dla młodzie
ży akademickiej ze strony starsze-
go społeczeństwa.

Część IV. zawiera informacje,
dotyczące powszechnego obowią-
zku służby wojskowej dla młodzie”
ży akademickiej.

Wreszcie część V., dział ogólno
informacyjny, podaje: adresy ku-
chen i domów akademickich oraz
ceny, nazwy i adresy wyższych u-
czelni zagranicznych, mających
prawa naszych uczelni.

Całość wydawnictwa robi bar-
dzo dobre wrażenie. Jeśli jeszcze
weźmiemy pod uwagę niezwykle
niską cenę egzemplarza (30 gr.),
to stwierdzić należy, że wydaw-
nictwo niewątpliwie spełni nale-
życie swe zadanie. Kolportarz wy
dawnictwa prowadzą poszczegól-
ne „Bratnie Pomoce',

go mianownika, więc nie potrzebu-
jemy stwarzać teoryj przystosowa”

nych do chwilowych warunków.
Gdy tylko zaistniało niepodle-

głe państwo polskie, zalegalizowa-
ła się „Młodzież Wiszechpolska”,
trwa po dziś dzień i trwać będzie.

Podczas gdy tak dziś zwana
młodzież sanacyjna, rozbita na sze
reg organizacyj jedne likwiduje, in
ne powołuje do życia. Minęły e-
poka O. M. N-u, zamiera Związek
Polskiej Młodzieży Demokratycz-
nej, wegetuje „„Myśl Mocartswo-
wa', niedawno został stworzony

„Legjon Młodych” i „Awangarda”,
istnieje pono jakiś „Związek Pracy
Społecznej'. To nie wszystko: są
jeszcze organizacje lokalne i kry-
pto sanacyjne, a prawdopodobnie
wkrólce powstanie jeszcze szereg
innych. Oczywiście, część człon”
ków tych organizacyj to karjero-
wicze, którzy zawsze się pchają
do organizacyj, przez rząd popie-
ranych, ale wielu to uczciwi prze”
ciwnicy tak zwanego przez nich
„zoologicznego nacjonalizmu”, któ
rzy jeszcze wierzą, iż zdołają stwo
rzyć silny prąd ideowy na innych
zasadach oparty. Widzą i tułają
się z jednej organizacji do drugiej
tworzą organizacje przystosowane
do chwili i chwilę istniejące. Szko
da czasu.

Nieodpowiedzialność
Ukazał się nr. 4 „Linji” organu

awangardy literackiej, wydawany
w Krakowie. Śród wierszy napo-
tkaliśmy utwory Cz. Miłosza, J.
Zagórskiego, i T. Bujnickiego, za-
łożycieli „Żagarów”, a później
„*1onów” — zatem awangarda wi
leńska współpracuje z krakowską,

Najciekawszy z całego zeszytu
jest artykuł ). Brzękowskiego p. t.
„Nowa budowa poetycka”, Jest to
próba podejścia do własnej twór-
czości. Autor zarzuca dawnym po-
etom brak odpowiedzialności za
swoje utwory — podczas gdy kon-
struktywiści rzekomo mają zamiar
odpowiedzialność taką ponosić.
Nie wiem, na czem to ma polegać,
gdyż wierszy ich w większości wy-
padków mie rozumiem. . Naprzy-
kład:

„dwie baby w czerwonych chustach
wiodą sosnami szare pustkowie.

Czemu baby wiodą pustkowie
sosnami, a nie szare pustkowie wie
dzie sosny babami — pozostanie
to prawdopodobnie tajemnicą au-
tora.

Gorzej z odpowiedzialnością za
artykuły. Awangarda rozmiłowa-
ła się w terminach matematyczno
przyrodniczych i-z zupełną nieod-
powiedzialnością szermuje niemi.

Naprzykład, co ma znaczyć:
elipsa plus metcefora tworzy rów-
nanie drugiego stopnia, które
może mieć dwa lub nawet więcej
rozwiązań, zależnie od fantazji...
Wiemy, że liczba rozwiązań w za-
daniach drugiego stopnia nie za-
leży od fantazji. Dalej autor po-
zwala sobie na przytoczenie przy-
kładu z mineralogji: krawędzie
kryształu mówią nam o budowie,
o kącie, pod którym spotykają się

płaszczyzny, it. p. Konstrukcję
poznajemy dopiero po osiąch kry-
ształu. — Otóż po pierwsze o ja-
kich osiach właściwie Pan mówi?
Krysztalografja zna osie dwojakie-
go rodzaju: osie krysztalograficzne
i osie symetrji. Następnie, co Pan
rozumie pod konstrukcją kryszta-
łu, a co pod budową?Mineralogja
nie zna takiego rozróżnienia,

To tylko kilka przykładów ta-
kiej nieodpowiedzialności, kiedy
się używa terminów i pojęć o któ-
rych ma się słabe wyobrażenie.
Jest to zwyczajne mydlenie oczy
rzekomem „ścisłem* myśleniem i
łataną erudycją,

Tyle co do sposobików, a teraz
przejdźmy do meritum zagadnie-
nia. Autor ostro krytykuje „po-
intystów”, a parę stron dalej znaj-
dujemy wiersz p. Mili Elin p. t.
„Wspomnienie”, typowy wiersz
skupiony na poincie (zresztą bo-
daj najlepszy z całego nr.), A więc,
$śdzież rzekoma linja „Linji“, albo
się pointy, nie zwalcza, albo się
nie udziela miejsca „pointystom”.
Nie chciałbym być zle zrozumiany,
nie jestem wrogiem „Linji”, prze-
ciwnie należę do jej zwolenników,
wierzę, że aczkolwiek narazie wie
rsze awangardy są chwilami zupeł
nie dzikie, jest tam rzetelna pra-
ca artystyczna — zmaganie się z
materjałem. Mam wrażenie, że
współpracownicy „Linji* to na-
prawdę awangarda poetycka, szu-
kająca nowych dróg. Tylko, poco
przemawiać ex cathedra, poco
piąć się na koturny, a jednocze-
śnie strzelać byki, To śmieszne.

Jednocześnie nadmienić nale-
ży, że w dniu wczorajszym ukazał
się nr. 3 „Pionėw“, w którym obok
dawnych współpracowników spo-
tykamy nazwiska Jula Kurka, Mar
jana Czechnowskiego i Jana Brzę-

RUCH MŁODY CH.
ński, N. Siemaszko i K. Halaburda —Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

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

Zebranie Informacyjne
Młodzieży Wszechpolskiej.
Koleżanki i Koledzy!

W sali Śniadeckich Uniwersytetu Stefana Batorego w niedzielę,

dnia 23 b. m., o godzinie 12-ej odbędzie się zebranie iniormacyjne Mło-

dzieży Wszechpolskiej.
Nasz program, z którym idziemy w życie, i nasz stosunek do ży:

cia — oto treść zebrania. Jesteśmy narodowcami i dążymy do potęgi
naszego narodu. Tylko państwo narodowe spełnić może należycie za-
dania na państwie ciążące. Krwią polską zdobyte, nie może być wy*
kładnikiem interesów każdego obywatela, choćby wrogo nastawionego
do polskiego narodu i jego interesów. Potęga narodu leży w interesie
każdego członka tego narodu. Tylko potężne państwo zapewnić sobie
zdoła na forum międzynarodowem należyte poszanowanie dla swoich
dążeń i celów, a tylko państwo narodowe może być państwem potęż-
nem. Tak, jak niepodległość wywalczyła polska krew, krew polska
zdoła ją obronić, a polski pot i praca wydźwignie na szczyt dobrobytu.

Celowa praca dla potęgi państwa polskiego wymaga koordynacji
wysiłków i zgodnej współpracy, dlatego wzywamy Was — przyjdźcie,
będziemy wspólnieuczyli się pracować dla potęgi Polski.

O naszej wartości świadczy nasza
ideowo-wychowawczą w polskichliczniejszą organizacją

wyższych.

liczebność, jesteśmy naj-
szkołach

Pamiętajcie, że nie dość być dobrym prawnikiem, lekarzem, czy
humanistą — trzeba być świadomym członkiem swojego narodu.

Na program zebrania złożą się: „Słowo wstępne* — profesor
Wacław Komarnicki, kurator naszej organizacji; „Pojęcie Narodu i
Państwa" — redaktor Jan Rembieliński, senjor Młodzieży Wszech-
polskiej, jeden z założycieli organizacji; ,„Historja ruchu narodowego” —
redaktor Piotr Kownacki, senjor Młodzieży Wszechpolskiej, i „„Dekla-
racja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej” — Kazimierz Hałaburda.

Przyjdźcie i posłuchajcie, podyskutujemy, a potem razem będzie-
my pracowali dla dobra i potęgi Polski.

CZŁOWIEK,
KTÓREGO ZABIŁEM

arcydzieło, które wstrząsnęło
sumieniem świata

Dziś premjera <HELIOS»w kinie
Patrz ostatnią stronę.

ŻYCIE,
To nie jest prawdziwe życie — to, co się

codzień przewleka
przez nudne pasma dni szarych, jak

piach.

Jest jakaś inna prawda — jest tajemnica

wielka =
ażeby ją zdemaskować — wystarczy

jednego dnia.

Można żyć bardzo długo i wiele przeżyć

wrażeń,

aż nagle — jednego dnia — o jakimś

sennym świcie,

w ogromie ostatnich godzin latąt się całe

zmażą

i staniemy się nagle starsi: — o całe

swoje życie.

Marja Dowbur.

ISTNIENIE.
Dnie narastają warstwą szarą, brzemien-

ne setkami błahych spraw.

Myśli się plączą wirem. Zabrakło czasu

na żal.

I zanika uparte pragnienie tego, co mo-

głoby się stać,

śdyby przędzy, wysnutej ostrożnie, nie

przecięła stal.
wj)

Ale noce są puste i martwe. Powraca

refren zbłąkany
i przecina splot myśli nagłym cieniem.

Oczy są w ciemność otwarte, jak dwie

rany,
dla których jedynem lekarstwem jest

„Niespodziewane Objawienie”.

Marja Dowbur.

Komisja Egzekucyjna Stowarz.
Br. Pomocy P.M,A. U.S.B. zawia-
damia wszystkich tych Kol. Kol.,
którzy do lej pory nie uregulo-
wali swoich zobowiązań wobec
Br. Pomocy, że o ile do dnia
25 paźdz. b. r. nie zostaną uregu-
lowane zaległe zobowiązania we-
kslowe, będzie zmuszona ogłosić
nazwiska niesumiennych diužni-
ków w prasie,

— Inauguracja roku szkol-
nego w lnstytucie Nauk Handl.
Gosp. odbyła się w dniu wczoraj-
szym o gogz. 1 p. p. W uroczy-
stości wzięli udział J. E. ks. arc.
Jałbrzykowski, J. E. ks. bisk. Mi“
chalkiewicz, p. wojewoda, szereg
osób ze społeczeństwa.

Przemówienie wstępne wygło-
sił przewodniczący zarządu Pol-
skiego Towarzystwa Krzewienia
Wiedzy Handlowej i Ekonomicz-
nej w Wilnie p. Białas. Dyrektor
Instytutu p. K. Widawski zobra-
zował całokształt pracy ostatnie-
go roku naukowego, zaznaczejąc,
że mimo ogólnego kryzysu eko-
nomicznego uczelnia rozwija się.
Następnie odbyło się uroczyste
ślubowanie nowoprzyjętych słu-
chaczy, poczem Prezes Bratnej
Pomocy Słuchaczy I. N. H. G. p.
J Paluch powitał nowoprzyję-
tych słuchaczy I. N. H. G

Wykład inauguracyjny wygło-
sił kierownik wydziału Rolniczo-
Handlowego prof. Teodora Gorta
na temat „Organizacja eksportu
jajczarskiego w Polsce”.
Lsia)

kowskiego, dawnych cztonkėw re-
dakcji „Zwrolnicy”, a obecnie „Li-
nji”'. Zatem obie awangardy złą”
czyły się i „atakują* z dwóch
skrzydeł. Mt.

Zarząd Koła Wileńskiego
Młodzieży Wszechpolskiej,

OBÓZ WiELKIEJ POLSKI
GRUPA AKADEMICKA,

Rozkaz Nr. 3.
Przypominam  Koleżankom i

Kolegom, członkom Obozu Wiel-
kiej Polski, o obowiązku bez-
względnego stawienia się na ze-
branie, które odbędzie się w dniu
dzisiejszym о godz. 19 min. 30
w lokalu Koła Wileńskiego Mło-
dzieży Wszechpolskiej (Orzeszko-
wej 11).
Kierownik Grupy Akademickiej,

Wł Drozdowski,

Stypendja dla
| akademików.
W roku akad 1932/33 przyznane bę-

dzie z funduszu im. Edwarda Sachsa sty-
pendjum, przeznaczone dla słuchacza
rzeczywistego Wydziału matematyczno -
fizycznego jednego z trzech Uniwersyte-
tetów: Warszawskiego, Stefana Batore-
go lub Poznańskiego. Stypendjum wyno-
si około 3,000 zł. rocznie i płatne będzie
w ratach miesięcznych. O stypendjum
ubiegać się mogą osoby narodowości pol
skiej, wyznania chrześcijańskiego.

Do podania załączyć należy: 1) me-
trykę, 2) žyciorys, 3) šwiadectwo nieza-
možnošci, 4) wykaz, postępu w studjach,

Termin składania lub nadsyłania po
dań do Kasy im. Mianowskiego, Warsza-
wa, Nowy Świat 72, upływa z dniem 31
bm. 1932 r. <

+
Komitet Zarządzający Kasą im. Mia-

nowskiego zawiadamia, że z funduszu
im. d-ra Aleksandra Szulca przyznane
będą w r. b. 2 stypendja niezamożnej
młodzieży akademickiej, studjującej w|
wyższych zakładach naukowych, narodo-
wości polskiej, płci obojga, wyznania e-
wangelicko - augsburgskiego lub rzym-
sko - katolickiego, zpierwszeństwem dla
osób rodem z Żyrardowa.

Stypendjum w sumie ponad 1.000 zł.
przyznane będzie w formie pożyczki bez
procentowej, ktorą stypendysta zobowią
że się zwrócić nie później, jak w ciągu
10 lat po ukończeniu studjów.

Podania z dołączeniem życiorysu i
świadectwa:

1) potwierdzająego przynależność
kandydata do jednęgo z dwu wyżej wy-
mienionych wyznań;

2) stwierdzającego niezamożność kan
dydata;

3) metryki urodzenia;
4) z przebiegu i postępu studjów —

przesyłać należy do Biura Kasy w termi-
nie do dnia 31 października r. b.

Świadectwa wymienione wyżej (1 —
3) mogą być zastąpione jednem wspól-
SE poświadczeniem 2 znanych Kasie o-
SOD. +

Nowocześnie zaopatrzona

składnica elektrotechniczna p. I:

PRĄDY
Wilno, Wielka 21

Ljedna najoszczędniejszychIl!

 

Obrady rektorów,
W najbliższych dniach zwoła-

ny zostaje do Warszawy zjazd
rektorów wyższych uczelni, na
którym omawiana będzie sprawa
aktualnej obecnie zmiany ustawy
o szkołach akademickich

Dowiaduje się o tem ag. PJD.

Aresztowania Śród młodzjeży.
Jak się dowiadujemy agencja

PID, w ciagu ostatnich dni. prze:
prowadzono w Warszawie liczne
aresztowania wśród studentów Po-
litechniki Warszawskiej, Ulniwer-
sytełu Warszawskiego i innych
szkół wyższych.

REŻ) DRRPEWRZEC RZN WRLARBEESOY

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.
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Słów kilka 0 gimnastyce i o Sokole.
Z uśmiechem pobłażliwości

śWracamy się nieraz w stronę mi-
Monych lat, które stają się coraz
"eściej wyraźnym kontrastem
*decnego życia.
‚ ontrast swiata przedwojenne-
8) ze światem powojennymdaje
lę zauważyć w każdej niemal

|Ztedzinie życia. Okres kilkunastu
jał ma w sobie wielki przełom.
Frzełomem tym jest wojna, która
"powodowała szereg zasadniczych
*mian w naszem bytowaniu. |

Zdajemy sobie doskonale
Pbrawę z tego, że przed rokiem

14 warunki naszego życia były
Kałkiem inne od tych, jakie są te-
Jaz, Niepotrzeba nawet brać roku
914, wystarczy cofnąć się pamię-
lą o dwa, trzy lata wstecz, a już
łauważymy szereg zasadniczych
"mian,

Nie ulega wątpliwości, że w
Poprzednich wiekach ludzkość
|Zlą również drogą postępu, ale
Postęp ten nie robił może tak
„ielkich skoków, nie raził nikogo,
oył dziełem powolnych reform,
Ady tymczasem dzisiaj takt postę-
Puje po fakcie z błyskawiczną
"prost szybkością.

awniej życie naszych dzia-
p W płynęło stanowczo za wolno.

„Ozpiętość życia była za mała.
€rspektywa zbyt krótka.

‚ „W stowach tych nie chcę by-
„Aimniej krytycznie ustosunkowač
\® do przeszłości, ale nie chcę
ownież zbyt przychylnie wypo-
ledzieć się za teraźniejszością,

19 nie można ślepo wierzyć w
|zlsiejsze szumnie wypowiadane
lasłą, które w swojej większości
4 tylko hasłami obliczanemi na
elekt, Kwestja dyskusji jest, czy

*ycie nasze jest bardziej treściw-
A od życia naszych poprzedni-
w,

, Pod względem bogactwa i róż-
„orodności przewyższamy wszyst.
le dotychczasowe okresy i nie
„eśa wątpliwości, iż z każdym
Okiem treść życia naszego staje
1ę coraz ciekawsza, bogatsza.
„cżeli zaś chodzi o podłoże, o za-

: аЁПісзц istotę tej trešci, to przy-
„ać należy, że głębsze ujęcie
teści było zapewne dawniej.
„_ My teraz nie lubimy dłużej za-
Anawiać się nad rzeczami po-

„Ażnemi, a najlepszym tego do-
odem są upodobania szerszych
Arstw społeczeństwa. Dowodem

| $0 może być chociażby teatr i
: Mo. Jest rzeczą wiadomą, że

; Ёшйі wartościowe, poważne nie
leszą się powodzeniem, a wręcz
*Tzeciwnie rzeczy wesołe, pogo-
„Re, bez zabarwienia filozoficzne-
80 ściągają do sal teatralnych tłu-
My rozweselonych widzów.

Jest to, ma się rozumieć, okres
*rzejściowy i należy spodziewać
"e, že minie on stosunkowo dość
żybko.

Biorąc pod uwagę te drobne
„ozważania, możemy teraz przejść
"0 zasadniczego tematu niniejsze-
80 artykułu.

, Chcę poruszyć sprawę wycho-
ywania młodzieży sportowej.

„, Kążdy zgodzi się ze mną, że
|ąc z duchem czasu są całkiem
mne sposoby wychowywania, że
dawniej młodzież otrzymywała in-
lego rodzaju edukację.

|. Przewodnią myślą przy zało-
[niu pierwszego w Polsce klubu
„Portowego byla wlašnie idea wy-

wania obywatelskiego  mło-
Szjeży. Trzeba było dać jej moż-
Rość rozgrywki fizycznej, ale obok

| ego kierowało się ogólnym roz-
|Vojem charakteru.

Pierwszym klubem sportowym
* Polsce był Sokół.
, Praca sportowa Sokoła opiera-
M się przeważnie wyłącznie na

która kilkanaście lat
cieszyła się powo-

alImnastyce,
emu dużem
dzeniem.

, Teraz zaś przeciwważnikiem
Simnastyki jest nowoczesność,
tport. Gimnastyka jest jakby po-

|Mocniczym czynnikiem sportu.
3 Gimnastyka jest rzeczą konieczną,

e nie jest ona sportem w dzisiej-
|Bzem pojęciu, lecz tylko zaprawą,
Drzygotowaniem do sportu.

Sokół stanął więc wobec po-
ażnego zagadnienia. Trzeba było
Oniecznie zmienić program swej

Dracy i dostosować się do ducha
Zasu.
Duchem czasu jest dzisiaj wol-

hość, a w gimnastyce niestety wol
hości tej nie możemy odczuć,
imnastyczne ćwiczenia są wyko-

hywane pod dyktando, są one
brzeważnie szablonowe, a szablon

dzisiejszych czasach jest zwal-
zany.
Z sal gimnastycznych wyszliś-

My na boisko, wypłynęliśmy na
bełną falę, unieśliśmy się w prze-
*tworza.

, Obok Sokoła zaczęły tworzyć
ię najrozmaitsze kluby ogólno-
tportowe. W danym wypadku So
ół nie mógł pozostać w tyle, to

też przy Sokole tworzą się liczne
sekcje sportowe. Prócz gimnastyk:
sokofi zaczynają uprawiać lekko-
atletykę, gry sportowe, boks,
fzermierkę, strzelanie.

Trzeba również pamiętać, że i
|Gimnastyka uległa poważnym
| *mianom. Nie možna holdowač
Starym metodom, a trzeba korzy-
Stać z nowych systemów, które są
bardziej ogólne i rzeczowe. Jest tę

r
 

więc drobna uwaga dla naszych
gimnastyków, którzy powinni za-
znajomić się (bez uprzedzenia, ale
z krytycyzmem) z nowemi meto-
dami ćwiczeń.

Gimnastyka staje się pomocni-
cą sportu i dlatego w danej chwili
jest ona w dalszym ciągu szanowa-
na, ale oblicze jej bardzo się zmie-
nilo.

Pisząc 0 gimnastyce, należy
również wspomnieć, że młodzież
nie lubi ćwiczeń zbiorowych. U-
czeń 4 czy 5 klasy chce ruchu,
chce być samodzielnym i nieskrę-
powanym, a gimnastyka tego mu
niestety dać nie może.

Zaczęły więc coraz większym
cieszyć się powodzeniem sporty
indywidualne, wnoszące do życia
werwę, pęd, siłę, atrakcję, rywali-
zację.

Sokół tworząc u siebie sekcje
sportowe ustrzegł się przed zagła-
dą i w dalszym ciągu jest on sil-
nym klubem sportowym. Praca w
Sokole różni się jednak znacznie
od prac w innych klubach sporto-

wych.
W] pierwszym rzędzie Sokół

jest organizacją sportową, która
łączy w sobie młodzież ze star-
szem społeczeństwem. Czynnik
ten jest bardzo poważny. W klu-
bach sportowych wyczuwamy
właśnie brak łączności ze star-
szem społeczeństwem, które nie-
raz cenną mogłoby służyć radą.

Praca starszego społeczeństwa
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zygzaki.
Mistrz Wilna w biegach nar-

ciarskich Jerzy Hermanowicz wy-
jechał na studja wyższe do Pozna-
nia.
Wśród sportowców Lwowa wy-

buchł strajk, Członkowie czterech
klubów piłkarskich ogłosili przed
rozgrywkami  eliminacyjnemi — ©
spadek do klasy B. ogólny strajk.
Powyższą sprawą zajęły się odpo-
wiednie władze piłkarskie.

„General Anzeiger' pisze sze-
roko o bokserach ' niemieckich,
którzy mają spotkać się z pięścia-

rzamiPolski. Mecz ten ma zadecy-

dować o hegemonji bokserskiej
Europy, to też Niemcy zorganizo-
wali specjalny obóz treningowy i
do spotkania tego przywiązują
wielkie znaczenie.

Najstarszym rekordzistą Wilna

jest Nawojczyk, który od roku

1923, aż do dzisiaj jest rekordzistą
w pchnięciu kulą,

Haiti zostało na ostatniem ze-
braniu federacji związków piłkar-
skich przyjęte na członka. Zebra-
nie odbyło się w Zurychu.

Czwartego grudnia w Wilnie

odbędzie się międzypaństwowy
mecz bokserski Polska — Łotwa.
W tym samym dniu w Pozna-

niu Polska walczyć będzie ze
Szwecją.
W roku 1930 Pol. Zw. Tow.

Gimn. „Sokół* liczył w Polsce
101324 członków.
. W, Polsce jest 333 sal gimna-

stycznych, 1019 boisk sportowych,
871 bieżni lekkoatletycznych, 97

pływalni, 83 przystani wioślar-
skich, 15 skoczni narciarskich.

Centralny Instytut W. F. mie-
szczący się w Warszawie na Bie-

lanach, został wybudowany z 6

miljonów cegieł.
W roku 1920 mistrzem Polski

w biegu na 100 mtr. był Sośnicki
z czasem 11,4 sek.

Wieczorek ma dwóch synków,
którzy chodzą do szkoły powszech
nej.

Najwięcej spotkań piłkarskich

rozegra Polska z Więgrami, Na 8
meczów wygrano tylko jeden.

Pierwszym narciarzem Wilna

był Karol Kazicki, były dyrektor
Banku Handlowego.

Słynny biegacz fiński Iso-Hollo
jest z zawodu zecerem.

W) zimie roku 1933 w Zakopa-
nem odbędą się wielkie zawody

narciarskie o mistrzostwo związ-

ków żydowskich.
Czechowicz Wiktor po zdaniu

matury wyjechał z Wilna do War-
szawy na polilechnikę.
W Krakowie odbył się wczoraj

mecz bokserski, w którym Wawel

(Kraków) pokonał Slavię z Rudej

na Śląsku 10:6.
Mecz koszykówki pań między
К. Р., a A. Z.S. (Poznań) dał

wynik 8:2 dla Łodzi.
Spotkanie najlepszej drużyny

gry hokeja na trawie w Poznaniu
z drużyną Niemiec przyniosło
Polsce porażkę.

W, Poznaniu odbyło się wczo”
raj walne zebranie P. Z, B. Pre-
zesem został ponownie Baranow-
ski. Siedzibą związku został Po-
znań.
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z młodzieżą sportową wydaje
nadzwyczaj cenne owoce. Wynik
tej pracy nie da się określić żad-
nym rekordem, żadnym ułamkiem
sekund, czy centymetrów. Owo-
cem tej pracy jest wychowanie
sportowe młodzieży.

Sport musi być w pierwszym
rzędzie traktowany jako przyjem-
ność, a nigdy jako obowiązek, bo
w przeciwnym razie tworzyć się
u nas będą kadry rzemieślników
sportowych, a kadry te staną się
plagą. Mylna więc jest taktyka
niektórych klubów, które starają
się gromadzić w szeregach swoich
„gwiazdory sportowe”,

Sokół nie goni za rekordami,
nie stawia on za cel zwycięstwo.
Inną jest kwestja, że sokoli chcą

nieraz zwyciężyć i zwyciężają, ale

zwycięstwa ich są wypracowane,
są wynikiem nietylko jednostki,
ale całego klubu.

Zespołowość Sokoła zasługuje
na podkreślenie. Członkowie So-
koła tworzą jedną wielką wspólną
rodzinę sportową. Miodzież ćwi-
czy boks, albo uprawia lekkoatle-
tykę, a starsi ćwiczeniom tym
przyglądają się z zachwytem.

W: państwach, stojących wy-
soko pod względem kultury spor-
towej, jest klubów takich jak So-
kół mnóstwo. Tymczasem u nas
klecą się klubiki, powiedzmy tym-
czasowe, bez żadnej myśli prze-
wodniej, bez głębszej idei.

Przejdźmy teraz z ogólników
do pracy sportowej Sokoła wileń-

MTai i SS НЕО i

(alka miedzy 1 p. p. leg.a Legjq.
Legja — 1. p.

Ligę widzieliśmy tylko przez
dziurkę od klucza. Przez wąziu*
tką szparkę  otwierających się
drzwi poczuliśmy atrakcyjną siłę
ligowych spolkań. Opanowala nas
prawdziwa gorączka. sportowa.
Żyliśmy nadzieją, że Wilno stanie
się miastem ligowem, że 1 p. p. leg.
z początkiem wiosny na swoim ła-
dnym boisku zacznie walczyć ©
mistrzostwo Polski z Pogonią, Cra
covią, Wisłą, z drużynami, które
mają za sobą bogatą tradycję pil-
karską.

Tymczasem nadzieja nasza pę-
kła, jak bańka mydlana. Wiczoraj
przegraliśmy decydujący mecz o
wiejście do Ligi. Zostaliśmy nadal
słabym i upośledzonym okręgiem,
ale jest i druga strona tego meda-
lu.

Trzeba koniecznie  przypo*
mnieć sobie lata ubiegłe i opłaka”
ny stan footbalu wileńskiego, by
nie pogrążyć się zupełnie w czar”
nym pesymizmie.

Mecz przegraliśmy 1 : 0. Tylko
1 : 0, gdy podówczas Legja wygra-
łaby z nami 10 : 0.

Podniósł się więc znacznie po-
ziom piłkarski i nie ulega wątpli-
wošci, že na dobrej znajdujemy się
drodze. W tym roku nauczylišmy
się honorowo, po ambitnej walce
przegrywać. W następnym więc
roku może stopniowo nauczymy
się wygrywać, ale o tych ogólnych
kwestjach zamieścimy jeszcze je-
den ogólny artykuł o piłkarstwie
wileńskiem.

Wróćmy więc na boisko, na
którym

woda
potworzyła ogromne kałuże

błota. Całe boisko przedstawiało
wielką sadzawkę.

Przed meczem obie drużyny
zgodziły się na grę w czasie ulew-
nego deszczu i z 15-minutowem
opóźnieniem zespoły w następują"
cych składach wybiegły na sta-
djon. ;

Lecja: Sikorski, Dusik, Kwin-

kiewicz I, Głowacz, Lipiak, Jezier

ski, Górski, Zaremba, Kwinkie-

wicz Il., Chmielewski i Mazgaj.

1 p. p. leg. Rogow, Chowaniec

Maniecki, Puzyno, Wysocki, Paw-

łowski, Browko, Drąg, Naczulski,

Zbroja i Połobiński.

Powitania
rozpoczęły się słowami preze-

sa Klubu Sportowego 1 p. p. leś.,

majora Kurcza, który przemówił

do gości, a sędzia Laskowski z

Warszawy rozpoczął losować bo-

iska.
Deszcz.

Na trybunach zapanowała ci-
sza. Deszcz zgasił nieco zaintere”
sowanie meczem, ale w każdym
razie mimo ulewy na ławkach zgro
madziło się przeszło 1.500 widzów,
którzy z zapartem oddechem śle-
dzili przebieg meczu.

Gra rozpoczyna się przy silnem
napięciu nerwów, bo przecież

mieliśmy wygrać 3 : 0
by walczyć w dalszym ciągu

w finale o Ligę.
Tymczasem w znacznej mierze

zaszkodził nam deszcz.
Co chwiła piłka pada do błota.

Pod bramką Legji utworzyła się
ogromna kałuża, a jeszcze większą
ma przed sobą doskonale usposo”
biony

Rogow.

Pierwsze minuty gry przesądza
ją odrazu sprawę, że będzie to zwy
kła kopanina, że zwycięży družy“
na, której atak prędzej dostosuje
się do terenu, który prędzej opa”
mae rozmokłe boisko i ciężką pił-
ą.
Zauważyliśmy odrazu, że

błędem taktycznym |
było przesunięcie Pawłow”

skiego z ataku do pomocy, a
wstawienie Drąga, który nie do-
rósł jeszcze do Pawłowskiego.

Chodziło przecież nam w pierw
szym rzędzie o strzelenie bramek.
Mieliśmy wyśrać rożnicą 3 bra-
mek, a tu zamiast taktyki ofenzy*
wnej przyjęliśmy obronną. Wzmo-
cnilišmy tyły, a osłabiliśmy atak,
ten właśnie atak, na który najwię-
cej liczyliśmy. I co smutniejsze,
że Pawłowski, jak się okazało,
wrócił znów do formy i rzeczywi-
ście grał doskonale,

 

p. leg. 1 : 0.
lepiej od Puzyny,

który grał wyraźnie słabo, po-
dając szereg piłek bez żadnego
planu. Był on wyjątkowo słaby.
Grał więcej z poznańczykami, niż
z graczami swojej drużyny. Stąd

opłakane skutki
gdyż atak nasz był w ten spo”

sób niedołężnie zasilany piłkami,
u w iększej części atak 1 p. p. leś.
musiał sam walczyć o piłki, wzglę
dnie czekać na podania

doskonałego Chowańca,
który w pierwszej połowie śry,

był najlepszym graczem na boisku,
stawiając opor atakującemu wciąż
Mazgajowi.

Gra toczy się cały czas dość
chaotycznie.

Zdobywamy stopniowo przewa
gę, ale niesiety przewagi swojej
nie umiemy wyzyskać i kilka pew
nych sytuacji zostaje zaprzepasz-
czonych. Zbroja i Połubiński, Drąg
1 Browko nie mogą sobie poradzić
z wodą. Są oni co chwila

oszukiwani
przez nieposłuszną piłkę, któ-

ra pływać zaczyna na boisku.
Dwa razy po dwa kornery z

rzędu bije '
Wysocki,

ale Legja broni się skutecznie
i piłka znów wędruje na środek
boiska.

Toczy się zażarta walka o zdo
bycie pierwszej bramki.

Jedennastka 1 p. p. leg. gra
dobrze, ale Drąg trochę za dużo
kombinuje, a Browka nie może po
radzić sobie z obrońcami Legji.

Ogólne jednak wrażenie jest
zadawalniające i nadzieje wciąż je
szcze nie ustępuje.

Rodzi się dopiero pod koniec
pierwszej połowy niepewność. Za
czynamy tracić nadzieję na wy-
graną, a jedynie chcemy ustano-
wić wynik remisowy

0 : 0.
Do przerwy ustala się wynik

remisowy, Poszczególni gracze da-
li z siebie wszystko.

Po przerwie czuć, że Legja za
wszelką cenę stara się zdobyć cho
ciaż jedną bramkę i mimo zmęcze
nia wzmaga się jeszcze większe
tempo.

Zaczyna wyróżniać się doskona

Mazgaj,
śrający na lewym skrzydle

Legji. Mazgaj staje się nawet nie-
bezpieczny, ale większość pojedyn
ków wygrywa Chowaniec.

Katastrofa |
nastąpiła w 15-ej minucie gry.

Piłka z lewego skrzydła, bita
przez Mazgaja, trafia do prawo-
skrzydłowego Kwinkiewicza, kito-
ry strzela iadną w prawy górny
róg pierwszą i jedyną bramkę dnia

Legja prowadzi
już teraz różnicą jednej bramki.

Wlnianie starają się zrehabilito-
wąć się i wciąż szturmują Sikor-
skiego, który łapie, padając w bło
to, niebezpieczną piłkę. Publi-
czność bije mu brawa.

Nadzieja zgasła
zupełnie, Wiemy już teraz, że

Liga to tylko marzenie — to na-
razie niedościgniony cel.

Legja, pomimo że nie wyka-
zuje specjalnych pociągnięć, jed-
nak gra bardziej zespołowo i
dzięki temu zasłużenie wygrywa.

Koniec
jest taki, że z boiska zwycięsko
schodzi Legja, a wilnianie po
ambitnej i ołiarnej grze muszą za-
dowolić się przegraną honorową
1:0.

Wynik ten odpowiada calko-
wicie przebiegowi gry, chociaż
1 p. p. leg. sytuacyj miał więcej,
ale wygrywa przecież ten, który
więcej i celniej strzela.

Najlepszymi na boisku byli
Mazgaj (Legja) i Chowaniec (1 p.
p. leg.).

Sędziował b. dobrze p. Las-
kowski z Warszawy. Na meczu
był obecny członek W. G. i D. P.
Z. P. N., p. Kruk.

Do finału więc rozgrywek o
wejście do Ligi wchodzi Legja. -

Wyniki uzyskane w tym roku
przez 1 p. p. leg. muszą być bodź*
cem do dalszej intensywnej pracy,
do walk w następnym sezonie,
który może będzie dla nas bar”
dziej szczęśliwy. Ja. Nie,

skiego.
Przy ul. Wileńskiej mieści się

wielka sala gimnastyązna, która
przed kilkunastu laty była jedyną
kolebką sportu wileńskiego. Dziś
jest w niej śwarno i wesoło.

Codziennie według ułożonego
zgóry programu przesuwają się
grupy ćwiczących.

Prócz kompletów gimnastycz-
nych ćwiczą również sportowcy
innych sekcji.

Lekkoatleci pod opieką Bałce-
wicza po treningach na boisku
przeszli teraz do sali. W tym roku
lekkoatleci Sokoła odnieśli szereg
poważnych zwycięstw w biegach
wiosennych. Asem swego rodzaju
jest Wojtkiewicz, który zdobył w
tym roku w pięcioboju lekkoatle-

EAsaa
Przybywa do Wilna

słynny profesor

Dr. FRANKENSTEIN.
Wystąpi przed audytorjum

I stworzy sztucznego
człowieka.

Już wkrótce.
RZETACRAROCEWZY `

Z boisk krajowych.
Kusociński wczoraj nie biegał.

Po wspaniałem zwycięstwie
sobotniem nad Iso-Hollą na dy-
stansie 2 mil ang, miał Kusociński
spotkać się jeszcze raz ze słynnym
Finnem w niedzielę, ale wczoraj-
sze deszcze uniemożliwiły prze-
prowadzenie pojedynku.

Bieg został odłożony na wto-
rek. Jutro więc jeszcze raz Kuso-
ciński będzie miał możność pod-
kreślenia, że jest najlepszym bie-
gaczem świata.

Ł. K. S. gromi Cracovię 4:1.

Mamy znów szereg ciekawych
wyników piłkarskich, które są po”
niekąd  sensacjami sportowemi,
bo któż mniemał, że leader Ligi,
Cracovia, przegra z Ł. K. S.?

Jest to największa  niespo-

dzianka drugiej tury rozgrywek
ligowych. Ł. K. S. znajdował się
obecnie na 5 miejscu, a przez
zwycięstwo nad Cracovią pod-
sunął się na 4-te.

Cracovia mecz przegrała 4:1
i w ten sposób zaczęła teraz ro-
dzić się wątpliwość, czy zdobę-
dzie ona mistrzowski tytuł.

W. Poznaniu Warta zwycię-

żyła Pogoń 4:1. Lwowiacy trzy”

mali się dzielnie tylko do przerwy
(1:0), a potem nie mogli dać rady
i musieli pogodzić się z dotkliwą
porażką. Warta wysunęła się te”
raz na 2-ie miejsce.

Warszawianka zremisowała z

22 p. p. 2:2, grając w Warszawie
na boisku Legji.

Czarni zdobyli również jeden
punkcik przez ustalenie remiso-
wego wyniku 2:2 z dobrze tak-
tycznie grającą Wisłą.

Garbarnia zaś nie żałowała zu-
pełnie Polonii, której strzeliła aż
6 bramek. Wynik 6:1 na korzyść
Garbarni zepchnął Polonję na
ostatnie miejsce w tabeli.

W Katowicach Ruch wygrał
z Legją 1:0.

Po meczach tych tabelka ligo-
wa wygląda następująco:

1) Cracovia — 26 pkt.
2) Warta — 28 pkt.

3) Pogoń — 24 pkt,
4) Ł. K. S. — 22 pkt.
5) Legja — 21 pkt.
6) Ruch 20 pkt.
1) Wisła — 18 pkt.
8), Garbarnia — 18 pkt.
9] Warszawianka — 16 pkt.

10) 22 p. p. — 13 pkt.
11) Czarni — 12 pkt.
12) Polonia — 11 pkt.
Czekajmy następnych rozgry-

wek, które niebawem zakończą
już ostatecznie boje piłkarskie
o mistrzostwo Polski.

Podgórze — Polonja 1:0.

Mecz o wejście do Ligi między
Podgórzem a Polonją przemyską
zakończył się zwycięstwem 1:0.

Rewanżowy mecz przyniesie
również zwycięstwo Podgórzu i
w finale Podgórze wygra zapewne
z Legją poznańską, wchodząc de-
finitywnie do Ligi.

Garkawienko zwyciężył
Sztekkera.

W Poznaniu odbywają się o-
becnie wielkie zawody zapaśnicze
z udziałem mistrza świata Sztek-
kera i znanego silacza Garka-
wienki,

Najciekawszą właśnie walką
turnieju było spotkanie Sztekkera
z Karkawienką. Po wyrównanych
trzech pierwszych starciach, w
czwartem Garkawienko zakłada
klucz, za co Sztekker rewanżuje
się raz i drugi w piątej rundzie.
W/ tem również starciu Sztekker
kładzie Garkawienkę podrzutem
przez głowę, lecz tylko na jedną
sekundę, Wreszcie w 48 minucie
Garkawienko leży po raz drugi —
jednak oswobadza się i natych-
miast „roladą' kładzie niebronią-
cego się Sztekkera.

Sędziowie przyznali zwycię*
stwo Garkawience.

tycznym mistrzostwo Wilna, zwy-
ciężając rekordzistę Polski Wie-
czorka. Wśród biegaczy wyróżnić
należy: Żylewicza, Sierdziukowa
i Zajewskiego, a Szczerbickiego
jako skoczka i spintera,

W. grach sportowych Sokół
teraz nieco zaniedbał się, ale
przed dwoma laty zespoły Sokoła
były silne i odnosiły szereg zwy-
cięstw.

Uruchamia się obecnie sekcję
szermierczą. Sokół zakupił szereg
masek i rapirów, oddając do dyspo
zycji mistrzowi szermierki p. Ja-
rockiemu, który jest kierownikiem
tej młodej sekcji.

Sekcję strzelecką prowadzi
Brancewicz. Strzelcy Sokoła tre-
nują dość dużo. Pierwszym ich
sukcesem było zwycięstwo w War
szawie. Sekcja ta przejawia dużą
inicjatywę i jest dość liczna.

Ciężkoatleci po zeszłorocznym
przesileniu lrenują teraz pod kie-
rownictwem Bagińskiego. Sekcja
liczy 12 atletów, którzy mają za-
miar w sezonie zimowym prze-
prowadzić między sobą turniej
zapaśniczy.

Mistrzem od gimnastyki jest
Kozłowski, który prowadzi ćwi-
czenia w sali.

Ponadto dużo sokołów uprawia
sporty zimowe. Była kiedyś sekcja
narciarska, ale ta ze względu na
trudności finansowe została zwi-
nięta. Członkowie jednak Sokoła,
należąc do sekcji narciarskiej
Ogniska, są mistrzami Wilna. Wy-
starczy wymienić w danym wy-
padku ogólnie znane nazwiska:
Hermanowicz, Zajewski, Sierdziu-
kow.

Sokół jako klub sportowy speł-
nia poważną rolę w sporcie wileń-
skim.

Ja. Nie,

se

DOWIEDZIONO:
KAWA wise;io
„BRAZYLJA' warszawa
mieszanki o 7 zł za Kg.

stałe świeża

Wyłącza sprzedaj
IM. St. BANEL is-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49

Sidorowicz (Ognisko)

mistrzem biegu naprzełaj.

W Zakrecie odbył się wczoraj,

zorganizowany z ramienia W. O.

Z. L. A. przez Sokoła, jesienny

bieg naprzełaj.
Na starcie zgromadziło się tyl

ko 7 zawodników z Sokoła i

Ogniska. Szkoda, że inne kluby
i poszczególni zawodnicy zbaga-

telizowali ten bieg, przez wstrzy-

manie się od startu. Zagranicą
przecież biegi naprzełaj gromadzą

setki młodych, chcących wybić

się sportowców,
Bieg wygrał Sidorowicz (Ogni-

sko) w czasie 7 min. 26,8 sek.

(jakoby 3 klm.); 2) Żylewicz (So-

kół) 7 min. 44,3 sek.; 3) „Szura“

Aleksander (Sokół); 4) Zakrzew-

ski (Ognisko); 5) Szczawiński
(Sokół); 6) Michałowski (Ogni-
sko); 7) Stackiewicz (Sokół).

Trasa była dość urozmaicona,

ale łatwa. Ś
W czasie biegu padał deszcz.

 

   

Siódemka harcerska mistrzem.

Wczoraj w parku sportowym
młodzieży szkolnej odbyły się
harcerskie rozgrywki pomiędzy
poszczególnemi drużynami o mi-
strzostwo Chorągwi Wileńskiej.

Pierwsze miejsce i tytuł mi-
strza zdobył ponownie zespół
7. Wil. D. H. im. J. Jasińskiego.
Wśród graczy wyróżnili się bracia
Kuleszowie.

Drugie miejsce zdobyli ° Баг-
cerze z N. Święcian, 3) 13 Wil.
DZE

Sportowcy N. Wilejki zwyciężają
sportowców ТгоК.

Rewanżowe mecze w grach
sportowych między uczniami Trok
a N, Wfilejki odbyły się wczoraj.
W piłce siatkowej N. Wilejka

pokonała zespół Trok 30:21, a
w piłce koszykowej 14:2.

Oba więc spotkania zakoń”
czyły się zwycięstwem N. Wi-
lejki.

Mecze odbyły się w Wilnie.
Sędziował p. Truhanowicz i p. No”
wicki,

FIDO
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KRONIKA.
Depesze są przyjmowane w pociągach.

pośpiesznych.
Władze pocztowe wprowadziły

przyjmowanie w pociągach po-
śpiesznych telegramów krajowych
i zagranicznych. Telegramy przyj-
mować będą w pociągach kon-
duktorzy rewizyjni, przyczem kon-
duktor oddaje telegram na naj-
bliższej stacji, skąd depesza prze-
sylana jest dalej drogą nor-
malną.

Telegram nadany w pociągach

Z MIASTA.

—.Fałszywe 10 zł. w Wilnie.
Wślad za Warszawą i Białymsto-
kiem pojawiły się również w Wil-
nie fałszywe 10 zł. monety sre-
brne. Jak wyglądają te falsyfi-
katy, podawaliśmy przed kilku
dniami.

— (iężka sytuacja finanso-
wa właścicieli nieruchomości.
W związku ze znacznem zadłuże-
niem nieruchomości oraz trudne-
mi warunkami finansowemi,
w ostatnim okresie dokonano
szeregu tranzakcyj nieruchomości
w naszem mieście. Zasadniczą
cechą tych wszystkich tranzakcyj
są niezmiernie niskie ceny sprze-
daży. Przeciętny poziom cen nie
pokrywa często kosztów wlas-
nych budownictwa.

Do tego stopnia fatalne u-
kształtowanie się cen nierucho-
mości przypisać należy katastro-
falnemu spadkowi dochodowości
domów, na tle ogólnego zbied-
nienia szerokich mas ludności.
— Rokowania dozorców z

właścicielami domów. Przed
paru dniami donosiliśmy o roz-
biciu się rokowań dozorców do-
mowych z właścicielami w spra-
wie podpisania nowej umowy
zbiorowej na rok 1932 i 1933.

Obecie Inspektor Pracy 62
obwodu zwołał na dzień 25 bież.
mies. do lokalu Inspektoratu Pra-
cy powtórną konferencję.

POCZTA i TELEGRAF.
Znaki stempiowe na

poczcie. Od 1 października br.
weszłą w życie instrukcja pocz-
towa, na mocy której wszystkie
urzędy pocztowe (agencje) doko-
nywują sprzedaży znaków stemp-
lowych. Wyjątek stanowią jedy-
nie urzędy działające w Gdańsku.
Sprzedaż dotyczy zarówno znacz-
ków stemplowych, jak i blankie-
tów wekslowych (z schematem i
bez schematu umowy wekslowej).

zawierać może najwyżej 14 wyra:
zów łącznie z adresem i podpi-
sem. Należność za telegram po-
biera się zawsze za 14 wyrazów z
adresem i podpisem z za okrą-
gleniem sumy według obowiązu-
jącej taryfy telegraficznej krajo:
wej lub zagranicznej. Pozatem
nadawca depszy uiszcza opłatę
manipulacyjną za przyjęcie tele-
,gramu przez konduktora.

SPRAWY SZKOLNE.
Dzień 31 października

wolny od nauki szkolnej. Mi-
nisterstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego wydało
zarządzenie, aby dzień 31 paź-
dziernika r. b. był wolny od nau- -
ki szkolnej.
W ten sposób okres cztero-

dniowy od 30 października do 2
listopada będzie wolny od zajęć
szkolnych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wiieńskie Towarzystwo

Lekarskie. XXV. Posiedzenie Na:
ukowe odbędzie się we środę
dnia 19 października 1932 r. o
godz. 20ej w sali własnej przy
ulicy Zamkowej Nr. 24 z nastę-
pującym porządkiem dziennym:
1. Odczytanie protokułu ostatnie-
go posiedzenia. 2. -Prof. Dr. K.
Pelczar: Rola niektórych fosfaty-
dów w ustroju. 3. Doc. Dr.J.
Abramowicz: O niektórych obja-
wach powiekowych przy zacho-
rowaniach mózgu i opon mózgo-
wych.

SPRAW/Y SANITARNE,
— Lustracja sanitarno-higje-

niczna zakładów w Wiinie.
W ostatnich dniach z polecenia
Magistratu m. Wilna oraz urzędu
zdrowia przy Wileńskim rzędzie
Wojewódzkim dokonano inspekcji
sanitarnej na terenie miasta.
Zlustrowano sklepy spożywcze,
mleczarnie, zakłady fryzjerskie,
jadłodajnie, piwiarnie, piekarnie,
jatki mięsne i t. p. Wynik lustra-
cji sanitarnej był naogół zada-
walniający, jednak stwierdzono
wiele niedociągnięć w tych loka-
lach.

WYPADKI.
— Wypadek motocyklowy.

Wczoraj około godz. 7 wiecz.
na drodze do Pikieliszek wywrócił
się z powodu rozmytej drogi mo-
tocykl dwuosobowy.

Jadąca motocyklem jako pa-
sażerka p. Halina Budrewiczówna,
studentka (I S.B. (Kalwaryjska 24),

DZIENNIKMILENSKI

Paczki żywnościowe
Władze pocztowe wprowadziły

niedawno nowe działy obrotu w
postaci paczek żywnościowychi
telegramów-cenników.
W pierwszym wypadku chodzi

o wprowadzenie daleko idących
udogodnień w przesyłaniu paczek
z artykułami żywnościowemi za
niską opłatą, wynoszącą od 50 gr.
za przesianie 5 klg. paczki na
odległość 100 klm.

Telegramy - cenniki mają za
zadanie współdziałanie z firmami
i producentami w zbycie towa:
rów żywnościowych. Producent,
lub sprzedawca może za pomocą
takiego  telegramu, — którego
koszt wynosi 1 zł. opłaty zasadni-
czej i 2 grosze za słowo, rekla=
mować taki towar w jednej lub

1 telegramy - cenniki.
wielu miejscowościach. Zadaniem
poczty jest reklamować swój to-
war w miejscowościach, do któ-
rych telegram cennik został przez
producenta skierowany oraz po-
średniczyć przy zamawianiu to
waru między klijentem i produ-
centem za pomocą specjalnych
druków zamówień.

Z uwagi na znaczną rozpiętość
cen w poszczególnych miejsco-
wościach, należy przypuszczać,
że zarządzenie władz pocztowych
ułatwiające szybciej przesyłanie
paczek z żywnością przy b. nis-
kiej opłacie, będzie miało duże
powodzenie, jako środek między
innemi regulowania cen żyw-
ności.

odniosła dość poważne obrażenia
nogi i rąk.
— Bójki. Przedwczoraj wie-

czorem na ul. Słomianka wynikła
pomiędzy kilku pijanymi cegiel-
nikami krwawa bójka, podczas
której zraniony został nożem
20 letni cegielnik Leon Stankie-
wicz (Słomianka 31)

Na ulicy Połockiej z nieusta--
lonych narazie przyczyn pobity
został 39-letni technik, A. Uztow-
ski, zam. przy ul. Rudnickiej 14.
(złowski w czasie bójki otrzymał
silny cios jakiemś tępem narzę-
dziem i odniósł ciężkie obrażenia
ciała — przewieziono go do szpi-
tala św. Jakóba.

. 23letni robotnik Jan Mikulski
(Żórawia 4) przechodząc przez
ul. Sołtaniską, dostał od niezna-
nego przechodnia ciężkiem na-
rzędziem w ucho. Rannych opa-
trzyło Pogotowie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Wypadek pijanego wło-

ścjanina. W sobotę wieczorem
w pobliżu Jerozolimki, włościanin
Adam Niewiarowicz ze wsi Orlin-
ce w stanie nietrzeźwym wpadł
z koniem i wozem do Wilji. Wy-
padek zauważyło dwóch rybaków,
Piotr Unikaniec i Stefan Toma-
szewicz, którzy  Niewiarowicza
wraz z koniem i wozem wycią-
gnęii na brzeg.
— Dwudnlowy bilans kro-

niki kryminalnej. W ostatnich
dwóch dniach w mieście zanoto-
wano trzy wypadki samobójstwa,
17 kradzieży, z czego 13 wykryto,
19 wypadków opilstwa i zakió-
cenia spokoju publicznego, 7 bó:
jek i dwa wypadki samochodowe.

 

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Ratulmy dzieci!
Stow. b. wych. i wychowanków

śimn. św. Katarzyny w Petersbur
gu zajęło się w zeszłym roku szkol
nym  dożyw:aniem  najbiedniej-
szych dzieci w ćwiczeniówkah i
szkołach w Wilnie.

Stowarzyszenie wydało od 18-
go grudnia 1931 r. do 28-go czerw
ca br. — 22.188 drugich śniadań,

Rozpoczął się nowy rok szkol
ny, nędza nietylko się nie zmniej-
szyła, ale jest coraz większa. Wiel
ka liczba dzieci nie przynosi do
szkoły ani kawałka chleba, a czę-
sto przychodz! naczczo. Stow. za-
brało się znowu do akcji dożywia-
nia dzieci i zwraca się do całego
społeczeństwa z gorącą prośbą o
pomoc,

Matki, ktore mają dzieci w
szkołach średnich proszone są o
przysyłanie śniadań przez dzieci
do szkół, skąd śniadania te będą
zabierane, segregowane i rozsyła-
ne do szkół średnich i do ėwicze-
niówek.

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S. P. w Wilnie

— Teatr Pohulanka — daje dziś nie-
odwołalnie ostatnie przedstawienie po-
tężnej sztuki Rostworowskiego „Prze-
prowadzka”. Ceny niezwykle niskie, bo
od 20 gr. do 2 zł.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie — gra dziś
w Słonimiu. 18. X. ostatnie przedsta-
wienie „Szczęścia od jutra” w Barano-
wiczach.
— „Dzika pszczoła* — ustąpi wkrót-

ce miejsca pięknej baśni Maeterlincka
„Niebieski ptak”, więc publiczność wi-
leńska będzie miała sposobność jeszcze
tylko 2—3 razy zobaczyć na afiszu Te-
atru Pohulanka tę śliczną komedję.

Teatr muzyczny „Lutnia*, Ostat-
nie przedstawienia „Wiktorji”. Dziś gra
melodyjną operetkę „Wiktorja i jej hu-
zar', z uroczą Elną Gistedt w roli ty-
tułowej. Reszta obsady premjerowa.

 

Z KRAJU.|
Awantura i bójka na zabawie weselnej.

Podczas zabawy weselnej we
wsi Kozdruny gm. zaleskiej do-
szło do krwawej bójki. Gdy zaba-
wa była w kulminacyjnym punk-
cie, do domu Jana Liskiewicza,
który wydawał swoją córkę, Zofję,
za Stefana Bohdzieja, weszło
trzech pijanych osobników, którzy
wzczęli awanturę. Gdy właściciel
domu usiłował ich wyprosić, rzu-
cili się na niego i dotkliwie go

Postrzelenie
Wczoraj rano w rejonie Trok

strażnik litewski postrzelił prze-
mytnika Józefa (llnienkę, poszu-
kiwanego przez władze. Ulnienko
z przemytem zamierzał dostać się

pobili, poczem poczęli demoilo
urządzenie mieszkania. Wśród $
ści powstało zamieszanie. Jed
poczęli tłoczyć się ku wyjść!
inni wszęli z awanturnikami — В0
kę. W wyniku bójki ciężkie ob
żenia ciała odnieśli lgnacy
muć, Wiktor Rodziewicz oraz P
toni Szemiecko i Piotr Krawcz
Ci dwaj ostatni wywołali właś
awanturę.

przemytnika.
na teren polski i zauważony k0j
wsi Łojce przez strażnika liteti
skiego ugodzony został kulą w ©
kolicę prawej łopatki.

Ujęcie cyganów koniokradów.
W gminie kołtyniańskiej ujęto

dwóch cyganów, przybyłych z Li-
twy, którzy na terenie polskim
skradli kilka koni i zamierzali ze

DBSWI WEEDS

Po za szkoiami uprasza się o
składanie śniadań, choćby naj-
skromniejszych, w następujących
punktach: apteka Jundziłła róg 3-
go Maja, cukiernia Sztralla róg ul.
„TFatarskiej, cukiernia Rudnickiego
plac Katedralny, sklep tytoniów
M. Osmołowskiej ul. Zamkowa 14,
apteka miejska u- Wileńska, ap-
teka Chomiczewskiego — Wielka
Pohulanka, p. M. Wińczyna ul.
Kalwaryjska 15.

Wszelkich informacyj udziela
się w Centrali Stow., ul. Objazdo-
wa 6 m. 7, od godz. 10 do 12-ej o-
raz od godz. 16-ej. Tamże można
nabyć torebki papierowe do śnia-
dań po cenie kosztu i przejrzeć ra
chunki z ubiegłego roku.

Prezeska Stowarzyszenia
Zołja Kossowska.

Przełożona Państwowego Gimn.
w Białymstoku.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 17 października.

10.00: Nabożeństwo z powodu 83-ej
rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.
Chór i orkiestra wykonają „Requiem'*—
Mozarta. 11.40: Codz. przegl. prasy pol-
skiej. Czas, 15.20: Audycja dla mło-
dzieży „W siedemdziesiątą rocznicę śmier
ci Wł. Syrokomli'. 15.50: Muzyka lekka.
16.15: Lekcja franc. 16.30: Chwilka mu-
zyki współczesnej. 16.40: „Współczesna
Francja o Chopinie" 17,00: Koncert ka-
meralny w wyk. Wandy Hanka-Ledo-
chowskiej. 18.0): Muzyka lekka. 18.55:
„Co jest Święto Chrystusa - Króla?" —
odczyt wygłosi docent U. S. B. St. Cy-
wiński. 19.10: Rozmaitości. 19.30: „Na
widnokręgu”. 19.45: Pras. dzien. radį.
20.00: Skrzynka pocztowa techniczna.
20.15: Uroczysta Akademja ku uczczeniu
83 rocznicy śmierci Fr. Chopina. 22.40:
Komunikaty. 22.45: Muzyka taneczna.

zwierzętami dostać się do Lit
Cygsnów skierowano do

spozycji władz śledczych.

Międzynarodowy konkurs  filmo
„Międzynarodowy Komitet d

propagandy artystycznej i litera?
kiej га pośrednictwem filmu)
(CLDALC) ogłasza dorocz
konkurs na scenarjusz, który”
posłużył do stworzenia flmu |
charakterze naukowym, lub sf!
łecznym, ekonomicznym czy *
siorycznym, dydaktycznym, it
rackim albo dokumentacyjnym
któryto film powinien przyczy”!
się do wzajemnego porozumień
między narodami. E

Nagroda wynosi 150,000 fraf
ków. biegać 'sią o nią mod
autorowie scenarjuszy  orygin?“
nyeb, nie ogłoszonych dotychcz
drukiem i nie zrealizowanych
flmie, Nagrodę przyznaje głów?
sąd konkursowy C.l.D.A L.C'u, 9]
bradujący w Paryżu, za najleps4|
z pośród scenarjuszy, zgłoszonyć
przez sądy konkursowe poszcźf| |
gólnych państw. Jury polskie =
łonione zostało przez Zarząd PO]
skiego Klubu Literaekiego (P.
N. Clubu) w składzienastępują
cym: F. Goetel, W. Grubiński,
Kaden-Bandrowski i Z. Kleszczy”|-
ski.

Prace konkursowe należy nad
syłać do Sekretarjatu Pencklub
Polskiego (Warszawa, ul. Wspó!|
na 5, m. 4) najdalej do dn. 151
stopada r. b, zaopatrując je w 40]
@10 ! dołączając do nich w zał”
kniętej kopercie imię, nazwisk!
i dokładny adres autora.

 

Rewelacja dnialll Największe arcydzieło ostatnich czasów. „Film o niez*ykłej wartości artystycznej. Film, który poruszył Inteligentny młody czło:

CZŁOWIEK, KTÓREGO ZABIŁEM
rol. gł: LIONEL BARYMORE, urocza NANCY CARROLL, słynny sady, Łaskawe oferty do

To film, dla którego każdy będzie miał jedy- Administracji „Dz. Wil.

cały świat. Kreacja
nad kreacjami.

realizacja genjalnego mistrza Ernesta LUBICZA. w
amant PHILIPS HOLMES.

№ PIERWSZY DŹWIĘKOWY

Ši„HELIOS

 

To film, który wstrząsną! sumieniem świata.

W-g powieści Ro- wiek
standa.

To film, pod „Urzędnik”,

ukończył
Wspaniała handlową poszukuje po-

Do wynajęcia 4 i5 pok.
mieszkania, ze wszelk
wygodami w domu Nr. 6

szkołę a matka należała do pe :
nego radcy ministerjaj]
nego, a ojca przejecć
ošmiocylindrowy — К<
Коусе.

 

 

nie słowa zachwytu. To film, który przejdzie do historji kinematografji, jako jedno z nalsliniejszych arcydz'eł śr. l. i B zapłać wszystkim |ul. Wileńska 38. o którym mówić będzie całe Wilno. Film tea niema n'< wspólnego z obrazem: „CZŁOWIEK KTORY ZABIŁ” który był ——————————— e Bada OkaLORI z, a serca HANWAG NNAAW .Šo ' demonstrowanym w Jednem z kin wileńskich. Inteligentna „młoda R Letewela. 412—2 o zechcą dopomódz inteli- :HAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na 1-szy seans ceny zniżone. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 | 10,20 na poszukuje jakiejkol- ее JENtNEJ rOdZINIE Stefana gas р 7)w sobotę i niedzielę o godzinie 2. Bilety honorowe bezwzględale niewaźne. wiek pracy, sze w| Do wynajęcia miesz-| Jasiewicza b. nauczycie- я
аа ias %Ё";Рза’"':““. ";“;:""‘_' kanie 5 pokojowe, 2| la—produ*tami. chiebem LEKARZE |Ob US NO MSRSZET)PAZRZTWRTZOZDZZOZO CZNA ub. ar SE Bdimy5 balkony, wszelkie wy:| bielizną lub obuwiem dla 1

"DŽWIĘKO- E si X o Dziś premjera! Najbardziej miła para kochanków, niezapomnia- ] t (a m i Charles Farrell w prześlicz- Sa 242 dė 4. 445-1 A mme trojga ak Hala 1. 7'h,wE KINO Ą nych bohaterów filmów: „Wschód Słońca” i „Siódme niebo” 1е J I nymiooproe SAR.| * cje R: a Aki Zosla 5, Jurek 2'/—lub ;Wialka 47. tei. 15-14. Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Początek Osoba Inteligentna g Uh właścicie dopemogą w znalezieniu Dr. Ginsber :
skromnych wymageń po- _ 0 | jakiejkolwiek pracy na
szukuje posady; zna ku:

seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedz. og. 2. Choroby skórne, wen““
ryczne i moczopicio

=". BŁĘKITNA RAPSODJA
Do wynajęcia mieszka- okres zimowy. Adres w
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ha nojwyższem Gzgórzu.
W. trakcie marszu przez las zaczęło się wyjaśniać

i deszcz ustał. Harry usiadł na ziemi i obejrzał zdo-
byczną czapkę, Była wystrzępiona po brzegach i roz-
darta w dwóch miejscach. Pozaszywał rozdarcia i ob-
ciął strzępy żyletką.

Teraz czapka harmonizowała z resztą ubrania.
Włosy rosną z szybkością jedncj ósmej cala na ty-
dzień. Harry nie potrzebował już zakrywać karku
i uszu, bo jego włosy wyglądaty normalnie, chociaż
jakby świeżo ostrzyżone. Nie była to już więzienna
golizna, a tego, że cała głowa byta jednakowo ostrzy-
żona i na wierzchu i na skroniach nikt nie mógł zo-
baczyć pod czapką, Walters ubrał się w nią, a kape-
lusz wetknął w króliczą norę.

Ubranie było mniej więcej takie, jakie się widuje
u węglowych robotników wiejskich, którzy pod ko-
niec lata chodzą po kraju w poszukiwaniu roboty
przy żniwach. Harry w dalszym ciągu wzdragał się
przed narażeniem Thorntona, ale rosła w nim rozpacz

i względy delikatności i sprawiedliwości odsuwały
się automatycznie na dalszy plan.

Maszerował przez las. Przecinająca go szosa
Brystol — Londyn była pusta. Przeszedł przez nią

 

w pobliżu małego stawu i podążył drogą leśną wio-
dącą na północ. Włyszedłszy z lasu, zobaczył przed
sobą wcską, głęboką dolinę, którą płynie rzeka
Kennet, rozdzielona tutaj na dwa koryta. Słońce
świeciło i, sądząc z jego położenia na niebie, musiała
już być blisko piąta.

Przedostał się przez rzekę 1 skręcił na prawo do
małej wioski o słomianych strzechach. Potem na
przestrzeni trzech mil jego samotna droga wiła się
przez bogate berkshirskie górzysie rozłogi. Wszędzie
widniały stogi pszenicy.

Wyszedł na płaski szczyt góry zarośnięty trawą
i krzakami i zmorzony głodem i zmęczeniem usiadł,
aby posilić się mdłą breją upakowaną w płóciennej
kieszeni.

Około siódmej wstał i zaszedł do wsi Aldburne,
leżącej zdala od bardziej uczęszczanych dróg. Ktoby
w tej zapadłej berkshirskiej dziurze pomyślał o zbie-
gu z Devonshire? Nikt się na niego nie oglądał. Harry
wszedł do spokojnie wyglądającej oberży, kazał sobie
dać chleba z serem i piwa i usiadł przy stole.

Izba była pełna wieśniaków. Walters oznajmił,
że skończył robotę po tamtej stronie Hungerfordu
i zapytał, czy ktoby nie wiedział o farmerze poszu-
kującym pomocnika,

Odezwało się kilka głosów. Odpowiedział, że
pójdzie nazajutrz się dowiedzieć. Ktoś zauważył, że
po takiej plusze nie będzie jutro roboty.

Zbiega ogarnęło nagłe pragnienie przespaniasię

9 NEROBEEREKTC RUDWWTAPE SEA DEOZPOTAORZER

pod dachem, pragnienie tak śwałtowne, że nie oparł-
by się nawet w razie większego ryzyka, niż w da-
nych okolicznościach. Zapytał gospodarza, czy mógł-
by zostać na nocleg i usłyszał odpowiedź twierdzącą.

Spał jak kamień. Gospodarz obudził go o szóstej,
waleniem w drzwi i wołaniem, która godzina. Wstał
więc, umył się i ogolił, zostawiając zarost na górnej
wardze, Mały wąsik zacierał trochę podobieństwo do
iotografji, podanej w pismach. Przejrzał się uważnie
w lustrze. Wyglądał chudo i mizernie i przynajmniej
o dziesięć lat starzej, niż wtedy gdy go wieziono do
Princetown. Nic dziwnego, że nikt go nie poznał. On
sam siebie nie poznawał.

Zeszedł nadół, wyjrzał na drogę i wrócił do do-
mu. Ten prosty manewr pozwolił mu zasiąść do śnia-
dania w czapce na głowie. Robotnicy z kategorji
włóczęgów, włożywszy czapkę rano, zdejmują ją do-
piero wieczorem, ale nie przychodzą na śniadanie
z już nakrytą głową.

„Walters spożył wspaniałe śniadanie złożone
z chleba i boczku, Karczmarz, jednocześnie małorol-
ny gospodarz, poszedł już na pole, a gospodyni była
tak zajęta, że nie zwracała na gościa uwagi. Postano-
wił ukraść tego dnia rower i „„odwalić* możliwie du-
ży szmat drogi do Cotsham. Po śniadaniu poprosił
o niedzielną gazetę. Chciał się dowiedzieć, co władze
wiedziały o jego ruchach i jego przypuszczalnem
miejscu pobytu.

Zobaczył tę samą swoją fotografję, co w po-
 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A. Zwierzytskiego, Mostowa 1, „ABU TEA
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przednim numerze i stwierdził z ulgą, że mogła ona
raczej odwrócić od niego podejrzenie, niż przeciwnie: |
Zabrał się do czytania artykułu o sobie i przekona
się, że zawdzięczał dotychczasową bezkarność tyleż
szczęściu, co swojej ostrożności. :

Przedewszystkiem okradziony farmer zabawił
na kolacji u przyjaciół i wrócił do domu dopiero
o dziesiątej. Zauważywszy brak codziennego ubrania:
pomyślał, że widocznie żona zabrała je nadół do|
oczyszczenia i odkrył kradzież dopiero następnego
dnia rano. Zadepeszowano po psy gończe, które
przysyły o drugiej po południu. Ruszyły za tropem
w stronę łanu pszenicy, ale żar słońca po deszczu
spora przerwa i ostrożności, przedsięwzięte przeZ
zbiega popsuły im szyki, i dalej nie poszły. Przeszu”
kano sadzawkę i znaleziono więzienne ubranie, które
to odkrycie rozproszyło wszelkie wątpliwości co do
identyczności włamywacza.

Serja przygód w Sommerset przedstawiała się
z nieprzyjacielskiej strony, jak następuje: Już dobrze
po północy właściciel sklepu z rowerami w Wells
dał znać policji, iż był u niego klient odpowiadający
wyglądem uciekinierowi z Princetown. Rozesłano na
wszystkie strony ostrzeżenia i zapytaniai polecono
posterunkom policyjnym w okolicy, ażeby zarządziły
odpowiednie środki ostrożności. Ale nie przyszedł
żaden raport i władze doszły do wniosku, że skiero*
wano je na fałszywy trop.
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