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WŁADYSŁAW CHĄDZYŃSKI
b. obywateli pow. Oszmiańskiegoa

po długich | ciężkich cierpieniach, opatrzony S. S. Sakramentami.
! zmarł w Wilnie dn. 22.X. 1932 r. w. wieku 69 lał
Eksportacja zwłok z domu żałoby (Miekiewicza 4) do Kościcła św.

Ducha odbędzie się w poniedziałek dn. 24-X-32 r. o godz. 6 wieczór.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w tymże Keściele we wtorek

dn. 25-X-32 r. o godz. 9 rano poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na

O czem zawiadamia krewnych i znajomych pogrążona w głębokim

U nas inaczej...
U nas inaczej.

częstsze wrażenie, jakie się obec*
nie nasuwa, ilekroć są jakieś wia-
domości z zagranicy. Swojskość i
raczej swoistość naszego życia
znakomicie krzepnie. Zdawałoby
się, że nie podlegamy tymsamym
prawom życia, co inne narody. U
nas inaczej,

2 —
W ciągu jednego tylko ostat-

niego tylko tygodnia nadeszły
wiadomości o zmianie rządów w
kilku państwach.

W. Rumunji rząd p. Vaida-
Voivoda ustępuje, w związku z
trudnością uzyskania pomocy pie”
niężnej zagranicą oraz z kłopota*
mi polityki zagranicznej, a nowy
rząd tworzy p. Maniu. W Czecho-
słowacji ustępuje rząd p. Udrżala
a zadanie tworzenia nowego rzą-
du powierza Prezydent Masaryk
przewodniczącemu Izby Posłów p.
Malypertowi. W Estonji, po ustą-
pieniu rządu, ma dr. Konik two-
rzyć rząd zjednoczenia  stron-
nictw. W Belgji, w związku z wy*
borami samorządowemi, ustępuje
rząd p. Renkina.

Jeśli, zamiast mówić o ostat
nim tylko tygodniu, będzie się
mówiło o pierwszej płowie paź-
dziernika, dołączą się do tego
dalsze jeszcze zmiany rządów w
paru państwach.

Na Więgrach, po ustąpieniu
rządu hr. Karolyi'ego, powstaje w
początku bm. rząd jen. Gómbós'a,
oznaczający znaczną
stępowania politycznego. W Gre*
cji po wyborach parlamentar-
nych, rząd p. Venizelosa popada
w przesilenie, w którem także
Prezydent Republiki p. Zaimis za”
powiada swe usunięcie się, Po-
ważne przesilenie plityczne zary-
sowuje się również w Irlandji po
rozbiciu rokowań celnych rządu
p. de Valera'y z Rządem Brytyj-
skim.

Gdyby jeszcze sięgnąć o mie-
siąc wstecz, we wrzesień, jest
znaczna zmiana w rządzie Wiel-
kiej Brytanji przez ustąpienie mi-
nistrów liberalnych z powodu ceł
ochronnych, gdyby w lipiec, jest
duże przesunięcie w rządzie

Jest to naj-” ltalji,

zmianę po-

śdyby w czerwiec, jest
zmiana rządu w. Nemczech i we
Francji, czyli ruchu jest sporo.

Równe powody skłaniały w
tych różnych krajach rządy do u-
stąpienia. Wspólne jest tylko
jedno. To mianowicie, że się oka-
zuje, że w trybach życia państwo-
wego coś utyka, że niema powo*
dzenia, że rząd nie daje sobie ra-
dy z trudnościami, pierwszą my-
ślą, która przychodzi do głowy sa-
mym ludziom z rządu, jest usunię-
cie się, a wszyscy inni uważają to
za zupełnie zrozumiałe,  Upiera-
nie się w pozostawaniu u steru,
śgdy niema powodzenia, czyli t,
zw. kurczowe trzymanie się wła-
dzy, przedstawia się jako coś po-
niżającego i jest poprostu w po-
gardzie. Ten kurcz w krajach,
które sobie wyrobiły pewną przy”
zwoitość życia państwowego, wy-
szedł naogół z obiegu.

A u nas właśnie inaczej. Trud-
ności i niepowodzeń nie jest mniej,
niż w tamtych krajach. Jest ich
nawet więcej. Ale okazuje się, że
u nas właśnie ostatnią myślą, któ”
ra nasuwa się wobec niepowo-
dzeń, jest to, by ustąpić. Wszyst-
ko tylko nie to, Bo u nas inaczej.

Od r. 1926 mówiło się dzień
w dzień, że stan gospodarczy jest
święty, że ustrój państwa się
przebuduje tuż tuż nową konsty-
tucją, że zagranicą stajemy się
mocarstwem. I w tem, jak twier-
dzono, powodzeniu upatrywano
najlepsze uprawnienie dokonanej
zmiany rządów.

Dzisiaj nawet sam obóz sa-
nacyjny nie może już wogóle mó-
wić o powodzeniu. Wyraz ten zo-
stał wykreślony z jego słownika
politycznego. Ale znaleziono so-
bie inne uzasadnienie własnej nie-
zbędności, Teraz się mówi o
przetrwaniu.

Gdyby zagranicą stosowano
* * мte same zasady, žadne niepowo-

dzenie nie powodowałoby zmian
rządów, a pod hasłem przetrwa-
nia siedziałoby się wiecznie u ste-
ru władzy,

Stanisław Stroński,

NIEMCY WOBEC PRZEMÓWIENIA
MIN. ZALESKIEGO.

BERLIN, Oświadczenie mini-
stra Zaleskiego wobec prasy po
powrocie jego z Paryża wywołało
tu duże zainteresowanie, aczkol-
wiek negatywne. Cała prasa za”
mieszcza wywody ministra Zales-
kiego na naczelnych miejscach ze
znamiennemi, niekiedy szydercze-
mi tytułami, jak np.: „Zaleski po-
daje strzemię Herriotowi', „Pol-
ska przeciwko równości zbrojeń''
it. p. Francja wysyła jako for-
poczty — pisze jeden z dzienni-
ków, zbliżonych do rządu — w
walce z Niemcami swych sojusz-
ników ze wschodu. Oświadczenie
polskiego ministra umacnia nas
jeszcze w tem — pisze inny dzien-
nik — że walka o równość zbro-
jeń będzie bardzo zacięta i że
kampanja przeciwko traktatowi
wersalskiemu (sic!) zaostrzy się
jeszcze bardziej w najbliższym
czasie. Wobec tego organy pro-
rządowe nawołują do konsolidacji
i zjednoczenia wszystkich sił na-
rodowych, aby wyjść zwycięsko

‚ 2 tej kampanii.
Jeden z dzienników demokra-

tycznych twierdzi, 'że minister
Zaleski stara się wywołać pozór,
jakoby miai on przyrzeczenie

Francji co do udziału Polski w
konferencji czterech mocarstw,
jednakże jest to tylko złudny po-
zór. Pozatem, jako znamienny
uważa wspomniany dziennik fakt,
że minister Zaleski pominął mil-
czeniem stosunki polsko-rumun-
skie i wpływ polityki nowego
rządu rumuńskiego na dalsze
ukształtowanie się „polskiej poli-
tyki paktów o nieagresji”.

Jednem słowem, wywody min.
Zaleskiego wywołały w Niem-
czech niezadowolenie i poiryto-
wanie, dały im bowiem nowy do-
wód, że mimo insynuacji prasy

niemieckiej o ciągłem naprężeniu
między Polską a Francją, soli-
darny front polsko-francuski „w
kampanji niemieckiej przeciw
traktatowi wersalskiemu” istnieje
niewzruszenie i nadal.

ПКТ[
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Jibiletiz pracynarodowejw Wilnie
Wczoraj w lokalu Klubu Naro-

dowego odbyła się niezwykle miła
uroczystość obchodu jubileuszu
dwudziestopięciolecia prasy naro-
dowej w Wilnie.

Akademję zagaił przewodni-
czący komitetu wykonawczego
obchodu jubileuszu p. dr. Feliks
Świerzyński, udzielając głosu p.
Leonowi Perkowskiemu,

P. Perkowski odczytał referat
obrazujący historję prasy narodo-
wej w Wilnie, Obszerne stresz-
czenie referatu podaliśmy już w
numerze wczorajszym.

Następnie zabrał głos prof. dr.
Komarnicki, który mówił o roli
prasy narodowej, podkreślając
szczególnie wielkie znaczenie
prasy wileńskiej i wybitnego jej
pracownika i kierownika p. Ale-
ksandra Zwierzyńskiego, który
również w dniu wczorajszym
obchodził / dwudziestopięciolecie
swej pracy w Wilnie.

Bardzo serdeczne przemówie-
nie wygłosił dalej p. dr. Zygmunt
Fedorowicz, który  zobrazowal
prace i walki obozu narodowego
w Wilnie w ciągu ostatniego dwu-
dziestopięciolecia. Kończąc swe
przemówienie, dr. Fedorowicz
wyraził uznanie dla pracy posła
Zwierzyńskiego, co wywołało
owację pod adresem jubilata.

W, imieniu młodzieży akade-
mickiej narodowej przemawiał
prezes Młodzieży Wszechpolskiej
p. Misiewicz.
W imieniu zarządu głównego

Stronnictwa Narodowego zabrał
głos Sekretarz Generalny Stron-
nictwa poseł Karol Wierczak.

Wreszcie zabrał głos p. poseł
Aleksander Zwierzyński, który
podziękował zebranym za wyrazy
uznania i przypomniał zasługi za-
łożyciela „Dziennika Wileńskie-
go“ Jozela Hłaski, który z powo-
du ciężkiej niemocy nie mógł być
obecny na uroczystości dwudzie-
stopięciolecia prasy polskiej w
Wilnie.

Na propozycję p. Zwierzyń:
skiego zebrani polecili wysłać do
Jozeia Hłaski depeszę gratula-
cyjną.

Śpiew p. Walentyny Czuchow-
skiej-Pietraszewskiej przy akom*
panjamencie p. Ireny Wasilew-
skiej i deklamacja p. Hałaburdy
zakończyły uroczystość.

Pod adresem jubilata p. Zwie-
rzyńskiego nadesłano z różnych
stron Polski liczne depesze.

Między innymi depesze nade-
słali prezes Stronnictwa Narodo-
wego Bartoszewicz, „Kurjer Po-
znaūski“, „Kurjer Zachodni”, Wy-

"dział _Wykonawczy Związku
Dziennikarzy Polskich,  Marjan
Seyda, Stefan Dąbrowski, Stanin-

„kis, Nowakowski, Peplowski,
;Meissner, Kawecki, Medard Ko-
złowski, T-wo „Sokół”, Zbigniew
Jasiński, Tadeusz  Kiernowski,
Jozei Korolec, Ludwika Życka,
Hieronim Wierzyński, Filochow-
ski,

Kap. Karpiński wylądował w Lublinie.
LUALIN (Pat.) O godz. 16.15

na boisku fabryki Plage % Laś-
kiewicz wylądował kpt. Karpiński
na aparacie „Lublin R 14*.

Pochód komunistyczny w Sopotach.
GDAŃSK (Pat.)— W niedzielę

w Sopotach komuniści urządzili
szereg manifestacyj propagando-
wych. W godzinach poludnio-
wych odbył się meeting, a na-
stępnie pochód do Oliwy. Gdy
pochód ten przechodził ulicą
Gdańską, zamieszkałą przez lud-
rość robotniczą, został przez nią
zaetekowany. Policja interwenjo-
wała i porządek został bez więk-

szych trudności przywrócony. Do
poważniejszego starcia doszło w
tem samem mniejwięcej miejscu,
gdy pochód wieczorem wracał
z Oliwy do Sopot.
W czasie bójki, jaka się wy-

wiązało, kilka osób zostało pora-
nionych. Trzech hitlerowców, po-
ważnie poturbowanych,  odsta-
wiono do szpitala.

Przed wyborami prezydenta Stanów
Zjednoczonych.

LONDYN (ATE.) Z Nowego
Jorku donoszą: W miarę zbliża-
nia się terminu wyborów na Pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych
wzrasta natężenie przedwyborczej
akcji propagandowej. W| połu-
dniowych stanach, które stano-
wiły dotąd obszar wpływów repu-
blikańskich, widać wzmocnienie
nastrojów na korzyść demokra-
tów. Nawet stan Kalifornia, z któ-
rego wyszedł obecny prezydent
Hoover, manifestuje wyraźnie
sympatje dla demokrątów. Wobec
ujawnionej w szeregu próbnych
głosowań przewagi Roosevelta,
postanowiono w kołach republi-
kańskich wytężyć wszystkie siły
dla zdobycia większości dla swe-
go kandydata.

Działacze obozu republikań-
skiego, wśród których zajmuje
czołowe miejsce były prezydent
Stanów Zjednoczonych, Coolidge,
przestrzegają naród amerykański
przed wyborem _ Roosevelta,
twierdząc, że oznaczałoby to rui-
nę Stanów Zjednoczonych, gdyż
Roosevelt deklarował się, jako
zdecydowany zwolennik polityki
wzajemnego porozumienia się w
dziedzinie gospodarczej i trakta-

Roosevelt zapowiada
LONDYN. (ATE). W mowie

wyborczej wygłoszonej w St. Louis
Roosevelt zapowiedział nalych-
miastowe zniesienie prohibicji po

 

tów handlowych, opartych na za-
sadzie wzajemności, zamiast sto-
sowanej dotychczas polityki ceł
ochronnych. Również Ford wy-
powiedział się za Hooverem.

Z deklaracyj Roosevelta wy”
nika, że jest on zwolennikiem sze-
roko pojętej międzynarodowej
współpracy w dziedzinie gospo-
darczej i ożywienia stosunków
handlowych między Ameryką a
krajami Europy. Roosevelt odrzu-
ca natomiast skreślenie długów
wojennych. Dekflarując się zwo-
lennikiem idei Ligi Narodów nie
widzi Roosevelt jednak możności
udziału Ameryki w jej pracach,
ponieważ obecny układ stosun-
ków na terenie Ligi nie odpo-
wiada ideałowi wilsonowskiemu.
Operuje kandydat demokratów
hasłem, które w chwili obecnej
znajduje w Ameryce szerokie
echo — mianowicie hasłem znie-
sienia, albo przynajmniej wydat-
nego ograniczenia ustawy prohibi-
cyjnej. Na Wallstreet oceniają
szanse jego wyboru w stosunku
2 1 pół:1. Korespondent nowo-
jorski „Daily Express“ przepo-
wiada, že na 48 słanów tylko 6
opowie się za Hooverem.

zniesienie prohibicji.
objęciu urzędu prezydenta. Poza-
tem Roostvelt krytykował pelty
kę pożyczkową gospodarczą Hco
vera. :

Bogate złoża złota.
LONDYN (ATE). Z południo-

wej Afryki donoszą, że odkryto
na zachód od Randfontoin, dzię-
ki pracom naukowym eksfedycji”
geologicznej, nowe, bogate po-
kłady złota. Nowoodkryta żyła
złota ciągnie się na długości 65
kilometrów. llość rudy złotodaj-
nej na nowaodkrytym terenie
oceniania jest na 220 miljonów
tonn. Ogólnie przypuszczają, iż

naskutek nowych odkryć, poło:
żenie gospodarcze południowej
Afryki dozna wybitnej poprawy.
Wiadomość o odkryciu nowych
zióż złoła wywołała wielką zwyż-
kę akcyj towarzystwa „Consolida-
ted Gold Fiłds*. Utworzono nowe
towarzystwo, celem eksploatacji
nowoodkrytych terenów złotodaj-
nych z kapitałem 500 tysięcy
funtów.
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HITLER ATAKUJE PAPENA.
BERLIN (Ate.) W Halle zwo-

łali Hitlerowcy na dziś popołu-
dniu zgromahzenie przedwybor-
cze, którego atrakcyjnym pun-
ktem była wiełka mowe Hitlera.
Hitłler—wyjaśniając powody, dla
których 13 sierpnia nie wszedł
do rządu—ośw adczył, że „zasa-
dniczo nigdy nie wsiada do po-
ciągu, który nie wie, dokąd zdą-
ża i który prędzej czy później,
musi się wykoleić. Co innego
Papen. Ten może soble na to
pozwolić, skoro cały jego bagaż ,
polityczny składa sie jedynie z
teki ministerjalnej. W swem ży-
ciu popełnił już Papen tyle błę-
dów, że jeden mniej lub więcej

niema istotnego znaczenia”. W
dalszym ciągu swego przemówie-
nia oświadczył Н Нег, że doma-
gał się i domagać się będzie u-
działu w rządach na zasadzie kon-
stytucji weimarskiej, która, skoro
dobią była w okresie minionych
lat 13-tu, w którym ruch hitle-
rowski mimo zaciekłej kampanji
stopniowo wzmagał się—musi być
dobrą i teraz, gdy doszedł do
szczytu swego rozwoju.
W tym samym dniu przema-

wiał Hitler na zebraniu przedwy-
borczem w Magdeburgu, na któ-
rem również, w niezwykle ostry
sposób, atakował rząd Papena.

Jen. von Schlelcher jako Kandydat
na kancierza.

BERLIN. Z kół politycznych
potwierdzają się pogłoski, że za
kulisami toczą się ożywione taj-
ne- narady nad pozyskaniem hi-
tlerowców dla rządu prezydjalne-
go. Głównym motorem całej
akcji, mającej na celu wyrugowa-
nie kanclerza von Papena i mi-
nistra von Gayla z nowotworzą-
cego się rządu, jest minister von
Schieicher, który cieszy się w
swej działalności poparciem
wpływowych kół wielkoprzemy-
słowych, tych'kół, które do
tychczas popieiały wlešaie von

Papena. Jen. von Schleicher kom-
binuje w następujący sposób: po-
nieważ według wszelkich przy-
puszczeń hitlerowcy stracą w no
wych wyborach prawdopodobnie
około 20 mandatów, zmiękną
więc i staną się bardziej skłonni
od ustępstw, zrezygnują więc z
teki kanclerza, której tak katego-
rycznie domagali się, natomiast
zgodzą się na dwie teki ministe-
rjalne. W tym wypadku Капфу-
dstem na kanclerza byłby jen.
von Schleicher.

Hitlerowcy biją Komunistów.
BERLIN (Pat.) W przemysło-

wem mieś cie Castro Ravxen (West-
falja) wywiązała się bójka mię-
dzy hitlerowcami a komunistami, -
zakończona ostrą wymianą strza-
łów rewolwerowych. Jeden hitle-
rowiec został zabity, a 5 odnio-

BOMBY W
BERLIN (ATE). Wczoraj wie-

czorem podczas przedstawienia
opery „Salome” w teetrze w El-
beifeldzie rzucili nieznani spraw-
cy na salę kilka bomb z gazem
łzawiącym. Publiczność w panice
opuściła salę. Straż ogniowa do-

Sen. Borah popiera
BERLIN (Pat.) Sen. Borah o-

głosił w „Keolnische Ztg.” arty-
kuły, poświęcone poparciu nie-
mieckiej tezy równouprawnienia
zbrojeń, W razie rozbicia się kon-
ferencji rozbrojeniowej wina spa-
dnie—zdaniem autora — nie na

sło ciężkie rany. Liczby rannych
komunistów nie zdołano ustalić.
W czasie licznych starć, jakiewy-
darzyły się ubiegłej nocy w Ber-
linie, dokonano dwudziestu kilku
aresztowań.

TEATRZE,
piero po godzinie zdołała prze-
wietrzyć salę. Bomby gazowe
rzuciło dwuch bezrobotnych na
znak protestu przeciwko gościn-
nym występom hiszpańskiej śpie-
waczki.

żądanie niemieckie.
Niemców, lecz na mocarstwa
sprzymierzone i stowarzyszone.
Borah kończy przestrogą, że ro-
zwój wypadków pociągnąć może
za sobą grożne następstwa i na-
wołuje do rosbrojenia na morzu.

Wielka mowa programowa Mussoliniego.
TURYN, Pat. W niedzielę od-

były się tu niezwykle uroczyście
manifestacje ku czci Mussolinie-
go, przybyłego do Turynu zokaji
obchodu 10:ej rocznicy faszyzmu.
Tłumy ludności witały premjera
entuzjasłycznie. Mussolini z bal-
konu prefektuiy wygłosił przemó-
wienie, w którem przedtawił głów-
ne zasady polityki faszysowskiej,
podkreślając pokojowość polityki
włoskiej. Turyn, miasto granicz-
ne — mówił Mussolini — nie o-
bawia się wojny. Włochy nie
porzucą Ligi Narodów chorej,
gdyż nigdy nie trzeba porzucać
łoża chorego. Zaden też kraj nie
powinien dziś usuwać się z Ligi
Narodów, której akcja, choć bez-
owocna dla odległych krajów,
„może być skuteczna dla Europy.

wielkich mocarstw

KONFERENCJA
WIEDEŃ.: Transatlantic radio

donosi z Bukaresztu: Wczoraj
odbyło się posiedzenie rady kon-
ferencji' bałkańskiej. Na posie-
dzeniu zatwierdzono porządek
obrad zaproponowany przez ko-
mitet przygotowawczy. Delegacja
bułgarska zaproponowała, aby
najbliższa konterencja odbyła się
w Sofji. Dotychczas nie zapadła
jeszcze w tej sprawie decyzja. Co
się tyczy postulatów Bułgarji w
sprawie mniejszości, to delegaci
jugosłowiańscy i greccy oświad-
czyli już, że dołożą wszelkich
starań, aby do następnej konie-
rencji uchwały konferencji kon-
stantynopolitańskiej były wpro”
wadzone w życie.

Dziś odbyła się uroczystość
otwarcia konferencji.  Titulescu
wygłosił mowę powitalną, w któ*
rej wskazywał na uchwały daw”
niejszych  konferencyj  bałkań-
skich, w myśl których układy po-
kojowe mają tworzyć podstawę
współpracy państw bałkańskich.

Współpraca

zachodnich — mówił premjer —
opaita na uznaniu naszych świę-
tych praw, winna zapewnić pokój
Europy i pokonać kryzys gospo-
darczy.

Żądanie Niemiec, dotyczące
równouprawnienia, jest uzasadnio-
ne, lecz Niemcy nie mogą do-
magać się ponownego zbroje-
nia podczas trwania konferencii
rozbrojeniowej. Po fiasco konfe-
rencji Niemcy nie mogą pozo-
stawać dłużej w Lidze Naro-
dów. W zakończeniu Mussolini
podkreślił, „že Włochy przeciw-
stawią się wszelkiej hegemonii,
w Europie, szczególnie zaś he-
gemonji, któraby utrwalała nie-
słuszny stan rzeczy. Przemówie-
nie premjera przyjęte było burzą
oklasków.

x a

BAŁKAŃSKA.
Titulescu podkreślił, że prace
konferencji powinny być prowa-
dzone w duchu Ligi Narodów i dał
wyraz przekonaniu, że konferen-
cja bałkańska przyczyni się do
zwalczania poglądu, jakoby Bał-
kany były źródłem zamieszek.

Hocver aresztował
Roosevelta.

Z Nowego Jorku donosze,
że w Chicago aresztowano osc-
bnika nazwiskiem Roosevelt, o-
skarżonego o popelnenie kra-
dzieży. Mresztowania dokonał u-
rzędnik, noszący nazwisko Hoo-
ver. Roosevelt został skazany na
karę 10 dclarów. W czasie are-
sztowania Roostvet o wiadczył,
że podczes wyborów prezydenta
będzie głosował za Herbertem
Носуегет (otecnym prezyden-
tem).
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Komitet Redakcyjny „Ruchu Młodych"

N. K. A. i Wil. K. A.
Wszyscy rozumiemy potrzebę

istnienia reprezentacji ogółu pol-

skiej młodzieży _ akademickiej,

któraby w oparciu o szerokie ma-

sy akademickie była wykładni:

kiem jej postulatów, oraz ujmowa-

ła przejawy życia akademickiego

w pewne uporządkowane formy.

Bez reprezentacji, bez władz na-
czelnych ogólno - akademickich

stajemy się niezorganizowaną bez-

władną masą, niezdolną do twėr-
ani do obrony włas-czej pracy,

nych interesów.
Najlepiej wykazały to na na-

szym terenie zeszłoroczne wy”

padki listopadowe, gdzie dopiero

w chwilach ciężkich dla młodzieży

akad. trzeba było na gwałt, w go”
rączkowej atmosferze , tworzyć

ciało, któreby potrafiło opanować

sytuację. Ówczesny sanacyjny za”

rząd Bratniej Pomocy z Dembiń-

skim na czele nie chciał, czy nie

potrafił stanąć na odpowiednim

stanowisku i nie mając za sobą
większości opinji akad. oraz pro-
wadząc nieszczerą, krętacką poli-
tykę, wprowadzał jeszcze większe
zamieszanie, dezorganizację

Rozważania i przypomnienia
tej potrzeby są chociażby o tyle
na dobie, że mamy sprawę pod-
wyższonych opłat akademickich i
w związku z tem konieczność sko-
ordynowanej, solidarnej działal-
ności wszystkich uczelni. I tu wy-
łania się pytanie, czy naprawdę
przez tyle lat istnienia wskrzeszo-
nej niepodległości nie mogliśmy
zdobyć się na budowę zdrowej
struktury życia akademickiego,
czy aż do takiego stopnia zmysł
organizacyjny polskiej młodzieży
akademickiej stoi na niskim po-
ziomie.

Zarzutu jednak tego stawiać
nie możemy, bowiem już w zaraniu
naszej niepodległości delegaci
wszystkich środowisk uniwersy-
teckich na zjeździe we Lwowie
kładli podwaliny przyszłej budo-
wy władz ogėlno-akad. I tak, prze-
rywając obrady, by z bronią w rę

ku odpierać najazd ukraiński, w
ogniu walki powstał Związek Na-
rodowy Polskiej Młodzieży Aka-

demickiej z władzami: Naczelnym
Komitetem Akademickim i Miej-
scowemi Kom. Akademickiemi.
W. pięcioprzymiotnikowych, co
dwa lata odbywających się wybo*
rach, wybierano delegatów na
zjazd | ogėlno-akademicki, gdzie
omawiano sprawy, dotyczące žy-
cia akademickiego i gdzie konsty-
tuowały się władze reprezentują”
ce ogół polskiej młodzieży akade-
mickiej. Ponadto w skład władz
wchodzą reprezentanci najwię-
kszych orgniazacyj akademickich.

Lewica akademicka z początku
instytucję tę uznawała, brała u-

X TYDZIEŃ
X Tydzień Akademika odbę-

dzie się w dniach od 5 do 11 listo-
pada r. b. Jako inowacja wprowa”
dzone zostaną listy ofiar w natu-
rze, tak że na całość tygodnia zło”
żą się imprezy dochodowe (nara-
zie przewidziane są dwa dancin-
gi) sprzedaż znaczków i nalepek,
zbiórka ofiar pieniężnych i ofiar

Sekcja propagandy
przewiduje szereg imprez o cha*
rakterze widowiskowym, jakiego
to ródzaju będą imprezy, narazie
nie zostało definitywnie ustalone,
prawdopodobnie odbędą się po-
chody na mieście i widowiska w
lokalach zamkniętych.

W dniach najbliższych Komi-
tet X Tygodnia Akademika roz-
pocznie codzienne urzędowanie w
lokalu „„Ogniska“ akademickiego
(Wielka 24). ‚

Tydzień Akademika w roku
bieżącym ma specjalnie doniosłe
znaczenie. Stan ekonomiczny mło”
dzieży akademickiej w tym roku
jest niezwykle ciężki. Jest to
pierwszy rok, w którym liczba
młodzieży studjującej na uniwer-
syfecie uległa zmniejszeniu w sto-
sunkudo lat poprzednich. Wywo-
łane to zostało z jednej strony
przez kryzys ekonomiczny całego
społeczeństwa, z drugiej zaś przez
podwyższenie opłat na wyższych
uczelniach.

Co trzeci dzień jeden akademik
umiera na gruźlicę, a około 4.000
jest chorych, co stanowi prawie
10 proc. ogółu studjujących. Brat-

nie Pomoce są wprost zalane po”
daniami o wszelkiego rodzaju
świadczenia, większą część któ-
rych muszą odrzucać z powodu
braku środków. Na zapomogi rzą”

dowe prawie nie można liczyć.
Dawniej, gdy stan ekonomiczńy
społeczeństwa był pomyślniejszy,
akademicy w szerokim stopniu
utrzymywali się z zarobków do-
rywczych czy to w formie korepe-
tycyj czy innej pracy umysłowej
w godzinach wolnych od studjów;

wielu było urzędnikami w insty"
tucjach rządowych, prywatnych i

dział w wyborach, wystawiała
własne listy, a nawet swego czasu
leader Młodzieży Demokratycz-
nej piastował stanowisko prezesa
Wileńskiego Komitetu  Akade-
mickiego. Z chwilą jednak znale-
zienia się w mniejszości lewica nie
jest zdolna lojalnie podporządko-
wać się większości, demonstracyj"
nie odmawia praw reprezentacyj-
nych.

N. K, A. walkę jednak prowa-
dzi poprawną i utrzymaną w ra-
mach wewnętrznego życia akade-
mickiego. Z chwilą jednak podję-
cia tej walki przez ugrupowania
sanacyjne i ujęcia jej na naszym
terenie przez p. Dembińskiego
rozpoczyna się krecia robota i
wprowadzenie czynika pozaaka:
demickiego do rozbijania struktu-
ry życia akademickiego. N. K. A.,
który przez szereg lat był przyj-
mowany na audjencjach przez Pa-
na Prezydenta, przez ministrów
oświaty, którym N. K. A. przed-
kładał potrzeby młodzieży akade-
mickiej, który był stałym lączni-
kiem pomiędzy senatami a ogółem
akademików, nagle po 10 latach
istnienia zostaje uznany za nieza”
legalizowany.

Prace jednak N. K. A. nie usta-
ją. Ostatnio czytamy (,„Gaz. War
szawska '):

W] dniu 7 b. m. odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie N. K. A,
na którem omówiono sprawę pod-
wyżki opłat akademickich, zde-
cydowano złożenie w tej sprawie
memorjału oraz ustalono datę wie-
ców ogólno - akademickich we
wszystkich środowiskach.
W dniu 7 b. m. prezes N. K. A,,

kol. Tadeusz Fabiani, wraz z se-
kretarzem generalnym, kol. Stefa-
rem Niebudkiem, był przyjęty
przez J. M. Rektora Uniwersyte-
tu, prof. dr. Ujejskiego, któremu
przedstawił stanowisko ogółu pol-
skiej młodzieży akademickiej w
sprawie legalizacji Związku Naro*
dowego P. M. A. Pan Rektor obie-
cał dołożyć wszelkich starań, ce-
lem przyśpieszenia — legalizacji,
uznając celowość istnienia ogólnej
reprezentacji P. M. A.

Tegoż dnia prezes N. K. A. w
towarzystwie prezesa  Bratniej
Pomocy Stud. Politechniki -War-

A kol. Bronisława Drew-
nowskiego, został przyjęty przez
J. M. Rektora Politechniki, prof.
dr. Wiesława Chrzanowskiego,
który również przychylnie usto-
sunkował się do sprawy legaliza-
cji.

7е swej strony powinniśmy
dołożyć wszelkich starań by
wesprzeć tę pożyteczną i dla pra-
widłowego życia młodzieży aka-
demickiej konieczną instytucję.

A. Ważyński.

AKADEMIKA.
samorządowych. Dziś obniżona
stopa życiowa nie pozwala rodzi-
com na branie korepetytorów, a
redukcje w handlu, przemyślei
urzędach pozbawiły wielu akade-
mików pracy z jednej strony, z
drugiej zaś stworzyły taki nad-
miar tanich sił pracowniczych, że
akademik nie może prawie abso-
lutnie liczyć na znalezienie jakiej”
kolwiek pracy.

Tem ważniejsza jest każda zło”
tówka zebrana w czasie Tygodnia
Akademika.

Społeczeństwo doskonale zda-
je sobie sprawę ze znaczenia kadr
przyszłej inteligencji, to też należy
liczyć na powodzenie akcji Ty-
godnia, mimo ciężkiego stanu eko*
nomicznego ofiarodawców.

O postępach prac X Tygodnia
Akademika społeczeństwo będzie
informowane drogą komunikatów
i artykułów w prasie, komunika-
tów radjowych i afiszy.

(m—t.).

Komitet Redakcyjny „Ruchu
Młodych'* podaje do wiadomości
czytelników, że od następnego po-
niedziałku rozpocznie się
cykłu artykułów, stanowiących
organiczną całość, poświęconych
relormie ustrojowej. Tytuły cyklu:

1. Narzędzia i fundament,
2. Sprężona Polska.
3. Pod znakiem pługa.
4. Materja.
5, Motory.
6. Krzyż i ziemia.
7. Szkielet organizmu społecz-

nego.
8. Kapitał a kapitalizm.
9, Młot, Rózgi i Swastyka.

10. Cel.
11. Struktura Państwa Narodo-

wi
Wstępem do powyższego cyklu

jest artykuł zamieszczony w dzi-
siejszym numerze, zatytułowany
„Metody”, Cykl ten będzie miał
charakter dyskusyjny.

Komitet redakcyjny
„Ruchu Młodych”,

stanowią koledzy: A. Ważyński, N. S
Młodzieży Wszechpolskiej (Orze

DZIENNIK WILEŃSKI

RUCH MŁODYCH.
iemaszko i K. Hałaburda—Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

szkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Metody.
Na początek pozwolę sobie za”

cytować Romana Dmowskiego:

„To nie ulega wątpliwości, że

dzisiejsze ciężkie położenie za”

wdzięczamy nietylko przyczynom,

to bodaj przedewszystkiem, sobie

to bodaj przedewszystkiem, sobie

samym, naszemu brakowi myśli,
brakowi poważnego, obywatel-

skiego stosunku do gospodar-

czych zarządzeń, traktowaniu ich

ze stanowiska celów, nic wspól-

nego z gospodarstwem narodo-

wem nie mających. :

Położenie to jest dziś trudniej-

sze niż było kiedykolwiek: szyb”

kiego i łatwego z niego wyjścia

niema. Im dłużej będzie ono trwa”

ło, bez poważnego wysiłkumyśli

i woli, skierowanego ku napra-

wie, ku stworzeniu należytej poli-

tyki gospodarczej, tem naprawa

będzie będzie cięższa, tem więcej

będzie kosztowała ofiar". (Świat

Powojenny i Polska. Str. 62).
„Jeżeli w budowaniu naszej

przyszłości, naskutek lenistwai
tchórzliwości naszej myśli, bez-
władu w czynie, nie będziemy u-
mieli znaleźć drogi, wynikającej
z naszego położenia i naszych
potrzeb, jeżeli ulegając wpływom
i podszeptom obcym, dobrowolnie
pchniemy własną ojczyznę w ka”
tastrofę — nie będziemy mieli
prawa skarżyć się na nikogo, sa-
mi będziemy za swój los odpo”
wiedzialni”. (Świat Powojenny i
Polska. Str. 371).
W najbliższym numerze „Ru-

chu Miodych* ukaże się pierwszy
z cyklu artykułów wyrażających
nasz pogląd na zasadnicze sprawy
gospodarcze i ustrojowe.  Niniej-
szy zaś artykuł poświęcony na o-
mówienie metod, jakie będziemy
stosowali w swoich rozumowa”
niach. Jest to sprawa zasadnicza.
Kryzys obecny wywołał atmoste-
rę myślowej dezorganizacji i go-
rączki. Raz poraz wysuwane są
najfantastyczniejsze projekty re-
formy.  Najfantastyczniejsze, bo
zrodzone pod wrażeniem kryzysu,
pośpiesznie byle jak, byle wysu-
nąć coś nowego. Najczęściej
są to zlepki najsprzeczniejszych

doktryn (naprzykład komunizm

katolicyzm) bądź też projekty
żywcem transplanowane z zagra”
nicy, zrodzone w innych warur.
kach i sprzeczne ze stanem rze”
czy w Polsce. Błędy te wynikają
z braku właściwej metody podej-
ścia do zagadnienia.

Właściwa metoda to skrystali-
zowany światopogląd. Dlatego
pierwszy artykuł cyklu będzie
przedstawieniem naszego świato”
poglądu. Nie będzie zawierał
żadnych rewelacyj nowych
prawd jest bardzo niewiele, nato-
miast wiele jest prawd tak oczy-
wistych i prostych, że się o nich
zapomina. Rozpoczniemy zatem
od przeglądu naszego arsenału
narzędzi.

Następnym etapem pracy bę-
dzie ustalenie stanu faktycznego.
Stwierdzenie, czem Polska jest, ja”
kie ma możliwości i po jakiej linji
pójdzie jej rozwój. Nie leży w
możliwości ani jednostki ani spo”
łeczeństwa zmienić losy narodu,

leży w możliwości,
sobie przyszły

rozwój historyczny, przyśpieszyć

jego bieg, dopomóc do zreali-

zowania założeń tkwiących w
społeczeństwie.

Jesteśmy młodzieżą akademic-
ką, przyszłą kadrą inteligencką i

zadania nasze polegają na uświa*

damianiu i organizowaniu mas.

Uświadomić szerokim masom

czekający je proces historyczny,

to znaczy proces ten przyšpie-

szyć.
Zatem trzeciem naszem zada-

niem po skrystalizowaniu šwiato-
poglądu i stwierdzeniu stanu fak-
iycznego byio uświadomienie so-
bie przyszłego procesu historycz”
nego. Jest-to proste wyciągnięcie
wniosków z założeń, które nasu-
wa nam stan faktyczny. Narzę-
Cziem, które nam pozwoliło usta-
lė stan obecny i wysunąć właści-
we wnioski, jest pogląd na świat.
lm narzędzie jest precyzyjniejsze,
tem wykonana praca jest dokład-
riejsza i dlatego właśnie tak wiel-
ką wagę przywiązujemy do poglą*
du na świat.

Podsumowane wnioski co do
konieczności historycznej — to
program przyszłego ustroju. Taką

była droga, po której kroczyliśmy,
taki będzie tok rozumowania w
cyklu omawianych artykułów.

Nie będą one zawierały żad-
nych rewelacyj, treść ich tkwi w
każdym z nas. Będzie to jedynie
sprecyzowanie stanowiska, jakie
wszyscy zajmujemy.

Nie łudzimy się, że wyczerpie*

my zagadnienie. Jest ono zbył

obszerne, aby się dało zamknąć
w kilkuset wierszach dziennikar-
skiej szpalty. Będzie to zaledwie
prymitywny szkic i to szkic by-
najmniej nie całkowity. Lecz tak
jak go wypracowaliśmy, opraco-
wujemy obecnie szczegóły i ро-
szczególne fragmenty, a w miarę
postępów pracy będziemy je ро-
dawali do publicznej wiadomości.

Jeżeli ktoś z Was, Czytelnicy,

będzie uważał, że w rozumowaniu
popełniamy jakiś błąd, niech spró*

Luje nas przekonać. Artykuły о-

głaszamy jako dyskusyjne i łamy

naszej kolumny są dla Was otwar*

te. Wymagamy od dyskutantów,

reflektujących na miejsce w na-

szym dodatku, jedynie logicznego

rozumowania i dyscypliny myślo-

wej, to jest ścisłego trzymaniasię

omawianego tematu. Zaznaczamy

to, dla uniknięcia nieporozumień,

gdyż, rozporządzając szczupłem

stosunkowo miejscem, nie możemy

sobie pozwolić na drukowanie

wodnistych i odbiegających od te

matu elukubracyj. Nienależenie

do szeregów organizacyj młodzie”

ży narodowej nie stanowi prze-

szkody. Jeżeli dziś jeszcze nie na”

ieżycie do nas, jutro będziecie na*

ieżeli.
Znamy siłę naszego stanowiska.

Większość młodzieży narodowej

na wyższych uczelniach należy do

ras. Rózwój historyczny idzie w

kierunku realizacji naszego pro”

gramu. Pracujemy dlahistorji.
Hałaburda.

natomiast
uświadomiwszy

Gruby nietakt p. „Foxa“.
(List do redakcji Ruchu Młodych).

Pierwszy tegoroczny „Czwar-
tek Akademicki* nieudał się zu-
pełnie. Nie udał się nie tylko z po”
wodu złej organizacji i braku ży”
cia, bijącego żywością, lecz prze-
dewszystkiem dlatego, że pewne
jednostki, jakby umyślnie nasta-
wione przez czynniki trzecie,
wprowadziły dysharmonję. Do ta-
kich jednostek należy kol. Dąb-
rowski, zwany „Foxem”, który na
„czwartku” peinił funkcję „mar-
szałka”.

Młodzież Wszechpolska, do”
stawszy w swe ręce „Bratniak”,
rządzi. Rządzi, a rządząc stara się
zniweczyć fantazje i reklamy
„słynnego” Dembińskiego, jak
również z całą zajadłością chce
wykazać jego błędy, maskując za-
razem mniej lub więcej udolnie
swe błędy popełnione w latach u-
biegłych.

Przyznać jednak należy, że
Młodzież Wszechpolska, aczkol-
wiek mając na „czwartku” prze-
wagę tak fizyczną jak i moralną,
nie wyzyskała jej dla swych celów
a z całą świadomością i zrozumie-
niem idei „wesołej immatrykula-
cji” starała się wywiązać z zada-
nia, dając szerokie pole inicjatywy
wszelkim organizacjom, któreby
tylko chciały wykazać dobrą wolę
przez danie pełnego choć miniatu-
rowej wielkości obrazu życia aka-
demickiego.

Tak jednak nie stało się dla-
tego, že „Fox“ z pod znaku sana-
cyjnej dembińszczyzny umyślnie
wprowadził tendencję. Taka jest
już widać rola sanacyjnych braci,
że chcą wykazać swoje „zasługi”.

„Zaslugi“, o których w odniesieniu
do całego Państwa mówi zwięźle i
dobitnie ostatni numer (72 z 23.X
r. b.) „Zielonego Sztandaru”,

„Fox* umyślnie starał się pod-
kreślić przy czytaniu „zasłużo-
nych', kogo to mają z sanacyj-
nych „łebków* czcić „noworod-
ki”, a w kogo rzucać kamieniami;
zaś rzeczy przykre dla ogółu
„Aebkėw“ sanacyjnych albo. o-
puszczał, albo tak wygłaszał, że,
aczkolwiek były wygłoszone, nic
„noworodkom' nie mówiły. Tak
się rzecz miała naprzykład z pro*
kuratorem Rauze, słynnym oskar”
życielem w procesie brzeskim.
Jak „wół” było wyryte w księdze
„zasłużonych': „Prok. Rauze —
oskarżyciel w sprawie brzeskiej”.
„Fox“ wiedzial co to znaczy i tyl-
ko podal „Rauze“, opuszczając
resztę. Z chwilą zaś. dojścia do
nazwiska  „słynnego”  Heniusia,
Heniusia, rzucającego się od kie-
runku endeckiego po przez „Ca-
tonizm” monarchiczny, by wpaść
w objęcia „Kurjerka Wileńskie-
go' za ochłap „Pionów' z jednej
strony i „Odrodzonego Katoli-

cyzmu do Komunizmu“ z drugiej,
„Fox' obdarzony zaufaniem za-
trzymał się nad nazwiskiem Dem-
bińskiego, czekając przez 2 minu-
ty na oklaski. Były, a jakże były!

Lecz jakie cię spotkało roz-
czarowanie, p. Dąbrowski! Poza
przykrem uczuciem, jakiego się
doznawało z powodu głupiego po*
sunięcia żadnego żywszego echa,
z wyjątkiem „kliczki pionków"
umyślnie nato i poto przybyłych.

Drugi kwiatek to rzekoma de-

Błądzenie po państwie syndykalistycznym
Rzecz o zebraniu Informacyjnem „Myśli Mocarstwowej".

W ubiegły piątek w sali Śnia-
deckich odbyło się zebranie infor-
macyjne wileńskiego koła „Myśli
Mocarstwowej“.

Rozpoczęło się z półgodzinnem
opóźnieniem. Referat informacyj-
ny wygłosił kol. Krasowski, prezes
koła wileńskiego.

Referat ten wypadł blado. Na
samym wstępie referent podkre-
ślił z naciskiem niezależność
„Myśli Mocarstwowej' od star”

szego społeczeństwa. Następnie
przechodząc do omawiania ideo-
logji, stwierdził, że pierwszą zasa”
dą programu „Myśli Mocarstwo-

wej” jest utrzymanie niepodległo”
ści, zapominając widocznie, że dą

żenie do mocarstwowego stanowi”

ska państwa nie może rozpoczy“

rać się od zajmowania defenzyw-
nego stanowiska, gdyż każdy, kto
się pragnie tylko bronić, zgóry

skazuje się jedynie na ewentualną
przegraną, nigdy zaś na zwycię-
stwo. Następnie przystąpił do о-
mawiania ustroju państwa, zazna”

czając, iż „Myśł Mocarstwowa” za
podstawę potęgi państwa uznaje
dobrobyt i potęgę ekonomiczną,
którą pragnie budować na solidar”
ności klas i ustroju korporacyj-
nym. Niestety, dało to obraz zbyt
mglisty, ustrój korporacyjny bo”
wiem nie wyczerpuje sprawy. Za”
leżnie od zasady kierującej rozbu-
dowaniem takiego ustroju, może
się on stać bądź narzędziem klasy
robotniczej, bądź też ekspozyturą
Lewjatana, bądź wreszcie narzę-
dziem równowagi klasowej. Szcze-
góły tego ustroju decydują właśnie
o klasowem czy też bezklasowem

jego obliczu. A właśnie szczegó”
łów tych kol. Krasowski wcale
nie poruszył. Alby twierdzenie to
nie wydało się kol. Krasowskiemu
gołosłownem, pozwolimy  s0-
bie przytoczyć charakterystyczny
przykład z ustroju współczesnej
Italji. Antonio Monetti Corvi w
publikacji swej „Państwo korpora-
cyjne“ (Warszawa 1932), omawia-
jąc organizację syndykatów, pod-
stawowej komórki struktury kor*
poracyjnej na stronie 13 i 14, mówi
w sposób następujący:

„Jeżeli chodzi o warunki natu-

ry ilościowej, należy przedewszy”

stkiem nadmienić, iż do syndyka”

iów pracodawców mogą należeć

ci tylko pracodawcy, którzy za”

trudniają conajmniej '/10 ogółu ro-

botników danej kategorji przed-

siębiorstw w odnośnym okręgu.

Co się tyczy związków pracobior-
ców jest wymagane aby liczba
członków wynosiła conajmniej '/10
ogółu pracowników danej katego-
rji przedsiębiorstw w odnośnym
okręgu.

Zatem związek pracodawców
składa się jedynie z przedstawi-
cieli najgrubszego stosunkowo ka-
pitału, gdyż pracodawca zatrud-
niający mniej niż '/10 część pra”
cowników danej branży w od-
nośnym okręgu, do związku już
nie mogą należeć. Natomiast zwią-

zek pracowników jest pelnopraw-
ną instytucją i bezapelacyjnie de-
cyduje o losach wszystkich pra-
cowników okręgu, skupiając sto”
sunkowo nieznaczną ich część. Je-
żeli teraz wezmiemy pod uwagę,
że ta część pracowników z natu-

ry rzeczy składać się będzie ra-
czej z dobrze płatnych majstrów,
niż źle opłacanych dniówkarzy, i
ze w myśl art. 47 Rozporządzenia
Wykonawczego do Ustawy z 3
kwietnia 1926 r. Nr. 563 o praw*
nem uregulowaniu zbiorowych sto-
sunków pracy o umowach decy-
dują syndykaty, widzimy, że umo-
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pesza Dembińskiego, Myśl i wy-
tworzona sytuacja ta sama.

Z zadowoleniem stwierdzić na-
leży, że nie udało się w każdym
bądź razie wszczepić „noworod-
kom“ „kultu“ do cztowieka, ktė-
ry narobił wiele hałasu, a który w
rzeczywistości nie wiele co zro”
bił. Poco więc było tak niesmacz-
nie i tendencyjnie reklamować,
gdy wiadomem było, że „wesoła
immatrykulacja* miała mieć cha-
rakter braterski, a nie siač niena-
wišci i podniecač umysly.

Tak p. Dąbrowski! Popełnił
pan gruby nietakt!

F. Grabowski. ;.

wy te zawierają przedstawiciele

najgrubszego kapitału z przed-

stawicielami najlepiej płatnej war”

stwy robotniczej, co niekoniecznie

zabezpieczy interes drobnego

przedsiębiorcy i gorzej płatnego

robotnika, wykonywującego cięż”

szą, lecz nie stałą pracę. Jeżeli

zaś jeszcze weźmiemy pod uwaśę
art. 7 wyżej wymienionej ustawy,

zastrzegający prawo należenia do

kilku syndykatów, co faktycznie

przysługuje jedynie pracodawcom,
posiadającym fabryki kilku branż,
gdyż trudno sobie wyobrazić ro-
botnika należącego jednocześnie
dajmy nato, do syndykatu meta-
lowców i pracowników przemysłu
poligraficznego, czy chemicznego,
charakter klasowy ustroju korpo-
racyjnego opartego na takich za”
sadach staje się zupełnie jasny.
Nie mamy bynajmniej zamiaru kry
tykować ustroju faszystowskiego,

chodzi nam jedynie o stwierdze-
nie, że sam termin „ustrój korpo-
racyjny“ bez dostatecznych ko”
mentarzy jest właściwie bez tre-
ściwym frazesem. Nie przypuszcza
my, iżby kol, Krasowski świado-
mie pomijał le komentarze, naj”
prawdopodobniej nie zdał sobie-
jeszcze z tego dostatecznej spra-
wy, jak z wielu innych kwestyj
ekonomicznych, co wyraźnie za”
znaczało się w całem przemówie*

niu.
Koledzy z „Msyśli Mocarstwo-

wej' łudzą się myśląc, że samym

terminem „ustroju korporacyjne”
go' masy akademickie dadzą się
zasugerować i porwać, nie wnika”
jąc w istotę rzeczy.

Nie mniej chaotycznie i-pobież-
nie były omówione i inne punkty
programu. Przewinęły się jak w
kalejdoskopie zagadnienia sprawy
mniejszości, stosunku do religji,
indywidualizmu i t. d. :

Całość referatu odznaczała się
frazeologją i brakiem właściwego
podejścia do istoty zjawisk.
Fo referacie nastąpiła dyskusja.

w której zabierało głos szereś
mówców. Najgłośniej oklaskiwani
byli narodowcy i ludowcy. Na
szczególną uwagę zasługuje prze”
mówienie kol. Mieczysława Alech
ny ze Zw. Ak. Mł. Ludowej, od
znaczające się dużą logiką rozu-
mowania i uchwyceniem punktu
ciężkości zagadnień.

Najbardziej znamiennem zja-
wiskiem było to, że dyskusja ze”
szła z tematu, jakim była ideolo-
gja „Myśli Mocarstwowej”, i za”
równo socjałiści jak i sanatorzy,
zapominając o gospodarzach ze“
brania mówili w pierwszym rzę“
dzie o młodzieży narodowej, taż
że przypadkowy słuchacz, któryby
przyszedł w czasie dyskusji, przy”
puszczaćby raczej musiał, iż jest
to zebranie Młodzieży Wszech*
polskiej, a nie „Myśli Miocarstwo”
wej”, a właśnie większość stu“
chaczy przyszła dopiero w czasie
dyskusji.

 
(m—t.).
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Zebranie informacyjne „Młodzieży
Wszechpolskiej”,

Odbyło się wczoraj w lokalu
własnym z powodu zakazu Jego
Magnificencji Rektora na przemó-
wienie senjora red. Rembieliūskie-
go. Zebranie zgromadziło około
250 osób z czego 50 proc. stano“
wili pierwszoroczniacy i odbyło
się w podniosłym nastroju. Szcze”
gółowe sprawozdanie z powodu
braku czasu i miejsca podamy w
następnym numerze Ruchu Mło-
dych.

WIEC BRATNIEJ POMOCY.
_ Wi środę o godz. 19-ej wsali
Śniadeckich odbędzie się wiec
ogólłnoakademicki, zorganizowany
przez Zarząd Bratniaka, w spra-
wie podniesienia opłat na wyż”
szych uczelniach. Szczegóły i
program podamy w numerze wtor-
kowym i środowym „Dziennika
Wileńskiego”,

» Wakóanacd
II Czwartek Akademicki *bę-

dzie poświęcony informowaniu no*
wowstępujących o życiu organi“
zacyjnem na Uniwersytecie Wi”
leńskim.

Przemawiać będą przedstawi-
ciele następujących organizacyj:

1) Bratnia Pomoc
U.S. B. až

2) Koła Naukowe.
3) Koła Prowincjonalne.
4) Korporacje.
5) Akademicki Związek Spor-

towy. ы
6) Bractwo Artystyczne.
7) Cech šw. Lukasza.
8) Klub Włóczęgów.
9) Chór Akademicki.

Zebranie organizacyjne Koła
Dramatycznego odbędzie się w
piątek dnia 28 b. m. o godz. 15.15.

 



  
 

  

 
 

   

Przewodnią myślą powstania
lotnictwa była niewątpliwie chęć
oderwania się człowieka od ziemi,
by móc w powietrzu, lotem ptaka,
oglądać ziemię z perspektywy
nieba.
W duszy każdego człowieka

tkwi instynkt wzbijania się, tkwią

jakieś pierwiastki wzlotu, jest w
coś wspólnego z dążeniemnas

szukania nowych dróg, nęci nas

tajemniczość,
Nie będziemy przypominać

sobie historji powstania lotnictwa,

ale nie ulaga wątpliwości, że

pierwszym samolotem, na którym

oderwał się od ziemi człowiek,

było nic więcej jak tylko parę du-

żych skrzydeł. Dopiero potem

przyszły udoskonalenia, Po w

pływie długich lat wsadzono mię

dzy skrzydła silnik, który również

zaczął ulegać zmianom i w dal-

szym ciągu nawet obecne, zdawa”

łoby się wspaniałe samoloty, ule-

gają uproszczeniom. Zanim po-

wstał dzisiejszy samolot, przed:

tem latano, a raczej spadano wdół

na wielkich skrzydłach, które

przypinał sobie śmiały wynalaz-

ca, starając się w ten sposób na-

śladować ptaka.
Dzisiejsze ogromne potwory,

które kursują na linjach lotni-

czych, wożąc pasażerów, albo

akrobatyczne wykonywując sztu“

ki, są wynikiem dorobku myšlo-

wego niejednej epoki, a ludzkość

dąży i zawsze dążyć będzie do u-

proszczenia.

Największym wynalazkiem jest

odkrycie rzeczy, która w kon-

strukcji swojej jest bardzo prosta.

Wynalazki takie są nieśmiertelne

i cieszą się one ogromnej powo”

dzeniem.
W lotnictwie widzimy obecnie

pewnego rodzaju cołnięcie się do

okresu pierwszego, do czasów po”

wstania samolotu. Ma się rozu”

mieć, słów tych nie należy brać

zbyt ściśle, ale śmiało możemy

powiedzieć, że dzisiejsze latnic-

two stara się wykorzystać całko”

wicie lot człowieka na skrzyd-

łach.
Szybownictwo

lepszym dowodem.

Od kilku lat zaczyna zdobywać

u nas coraz większe prawa nowa

gałęź sportu, jest nią szybownic-

two.
O szybownictwie ogół spole-

czeństwa wie bardzo mało, a jest

ło nadzwyczaj bogata dziedzina

Sportu, która zaczęła ostatnio od-

dawać wielkie usługi lotnictwu

wojskowemu:
Zapewne dojdzie prędko do te-

go, że szybownictwo stanie się

tak popularne, jak popularne są
dzisiaj narty, lub kajaki.

Szybowiec z konstrukcji jest

bardzo prosty. Ma on duży płat,

który stanowi skrzydła z jednej

strony ma wystającą część, która

zowie się ogonem, a u przodu u-

jest tego naj-

_ mocowany jest wygodny fotel dla

lotnika. Są, ma się rozumieć,

drobne udoskonalenia, ale narazie

mniejsze o nie.
Chcąc szybowiec puścić w

ruch trzeba go wciągnąć na jakąś

górę, by tam przygotować do

startu.

Zazwyczaj parę koni na spe“

cjalnym wózku ciągnie na szczyt,

a gdy latawiec znajdzie się już na

miejscu, lotnicy czynią przygoto”

wania przed odlotem.
Zapewne zainteresuje każdego,

jak to puszcza się w ruch. Jakim

sposobem szybowiec zostaje wy*

pchany w powietrze.

`

“| Rzecz przedstawia się nadzwy”

czaj prosto i łatwo. Wbija się w

ziemię mały kołek, do którego na

lince przymocowuje się za „Ogon“

Szybowca, a dwie gumowe liny

przyczepiane za „głowę” naciąga”

ją płatowiec w kierunku lotu.

Gumowe te wędzidła są naciąga*

ne przez kolegów siedzącego pi-

lota, a gdy wszystko jest już go”

towe, puszcza się linkę „ogono-

wą” i samolot przez napięcie gu-

mowych  wędzideł wylatuje w

powietrze i tutaj lotnik zostaje

oddany łasce losu, musi zdawać

Sgzamin nietylko samodzielności,

ale i wielkiej umiejętności sterowa
nia, gdyż szybowiec jest miotany

prądami powietrza i może lada

chwila runąć wdół.
Zbiera się na starcie gromada

ciekawych widzów, a że loty ćwi”

czebne odbywają się zazwyczaj

zdala od miasta, wieśniacy mają

nielada sensację.
Największe lotniska szybow“

cowe są w Polsce koło Nowego

Sącza w Bezmiechowej i kolo

Dęblina w Ustjanowie.
Przed kiłku dniami z Ustjano-

wa z Beskidów Wschodnich po-

- wróciło do Wilna 10 uczęstników

kursu szybowcowego, który zo”

stał zorganizowany przez Centr.

Wysz. Ofic. Lotnictwa w Dębli-

nie,
Wilnianie szybownictiwem są

zachwyceni i z opowiadań ich są”

dzić można, że szybownictwo jest
Poezją sportu.

©, Szybowiec na pierwszy rzut

oka wygląda niepoważnie, a na”
wet trochę śmiesznie. W danej

chwili ulegamy przyzwyczajeniu

do silnych warczących motorów,

Szybownictwo
ale szybowiec swoją prostotą
i tem, że unosi w powietrze czło”
wieka bez żadnego warkotu, bez
hałasu, zaczyna porywać i nic
dziwnego, że na wzgórzach startu
w Ustjanowie dochodziło nieraz
do ostrych sprzeczek o miejsce
na szybowcu. Kożdy chciał latać,
a szybowce były tylko dwa.

Naciągnięto liny. Pada ko-
menda ,„puść'” i jak z procy wyle-
ciał w powietrze skrzydlaty lot-
nik. Patrzy on wdół, Widzi swych
kolegów. Rozmawia z nimi, a oni
wołają do niego — złaź, ale źleść
nie jest znów tak łatwo, jak
wzbić się.

Szybowiec potrafi nieraz jak

jastrzęb krążyć dokoła przez kil-
ka godzin. Szybowiec najczęściej
chodzi wzdłuż stoku, wyzyskując
prądy termiczne. Rekord latania
na szybowcu wynosi przeszło 24
godziny, a wznosi się szybowiec
nieraz ponad 800 mtr. wzwyż.

Lot daje moc wrażeń i starzy

DZIENNIK

lotnicy siadają nieraz z przyjem*
nością na szybowiec, by doznać
rozkosznej przyjemności latania.

Lotnictwo szybowcowe może
być zupełnie trainie porównane z
żeglarstwem. Szybowiec płynie w
powietrzu jak łódź o rozpiętym
żaglu. Są tutaj te same nawet za-
sady sterowania i utrzymywania
równowagi, a że szybowiec kosz”
tuje stosunkowo tanio, bo coś ko*
ło tysiąca złotych, więc należy
przypuszczać, że z każdym ro-
kiem szybownictwo stawać się
będzie coraz popularniejsze, aż
stanie się modą.

Pierwszy lot na -szybowcu,
mówiąc szczerze, nie zalicza się
do przyjemnych, bo z pod nóg gi-
nie ziemia, a człowiek znajduje
się w górze, leci w chmury, a tu
niewiadomo, w którą stronę na-
chylić ster. Ale po kilku chwi-
lach szybowiec opada na ziemię i
pierwszy lot jest udany. Dobiegają
do pilota koledzy, porywają go na

Warta — Crakovia 1:0
Wczorajsze mecze piłkarskie

o mistrzostwo Polski przyniosły

nam niespodziankę w postaci dru-

giej porażki Cracovii, która dotąd
prowadziła w Lidze.

Cracovia przegrała mecz z

Wartą 1:0 (0:0). Zwycięstwo War-

ty nie było jednak przekonywu-

jące, gdyż gra była otwarta, z lek-

ką przewagą Cracovii, niewyko”

rzystaną z powodu braku szczęś

cia, Przed przerwą mecz stał na

wysokim poziomie. Na 5 minut

przed końcem gry z rogu, bitego

przez Radojewskiego, Szerfke II

zdobywa jedyną bramkę dnia, a

zarazem dwa punkty dla Warty.

Dzięki temu Warta wysunęła się

na pierwsze miejsce. Po meczu

zgromadzona licznie publiczność

(8 tysięcy) wtargnęła na boisko

i pobiła sędziego.
W. Warszawie Polonia niespo-

dziewanie, po wyjątkowo ambit-

nej grze, wygrała z Ruchem 2:1

(0:0). Bramki zdobył doskonały
Suchodolski, a dla Ruchu środko-
wy napastnik.

Ł. K. S. z trudem wygrał mecz
ze słabą Warszawianką 3:2 (2:1).

Ł. K. S. zawiódł, zwłaszcza po

zwycięskim meczu z Cracovią.

Bramki zdobyli: Król, Kotkowski,
Sowiak, Piliszek i Hebsztrajcher.
W Siedlcach 22 p. pokonał

Wisłę 3:0. Jest to wielki sukces
wojskowych, którzy uchronili się
przed przykrością rozstania się
z Ligą. Bramki zdobyli: Sroczyń*
ski, Biegański 1 Groździński.

Pogoń zaś wygrała z Garbarnią
2:1. Bramki zdobyli Zimny i
Matjas, a dla Garbarni Maurer.
W drużynie Pogoni zasługuje na
uwagę doskonały Albański.

Tabelka ligowa po tych me-
czach wygląda następująco:

1) Warta 27 pkt.
2) Pogoń 26 pkt.
3) Cracovia 26 pkt.
ALSS, 24 pkt.
5) Legja 21 pkt.
6) Ruch 20 pkt.
1) Garbarnia 18 pkt.
8) Wisła 18 pkt.
9) Warszawianka 16 pkt.

10) 22 p. p. 15 pkt.
11) Polonja 13 pkt.
12) Czarni 12 pkt.
Najwięcej więc szans na zdo-

bycie mistrzostwa ma w obecnej
chwili Warta poznańska, ale
ieszcze może być dużo niespo-
dzianek.

Podgórze wziczyć będzie z Legją.
Wczorajszy mecz rewanżowy

o wejście do Ligi między Podgó-

rzem a Polonją przemyską zakoń”

czył się ponownym sukcesem

Podgórza 2:1 (0:1).
W. ten więc sposób Podgórze

zakwalifikowało się razem z Le-

śją poznańską do finałowej walki

o wejście do Ligi.
Naszem zdaniem więcej szans

ma Podgórze z Krakowa.

Pławczyk skoczył 194 cm!r.
Wczoraj w Warszawie dosko”

nały skoczek Polski Pławczyk

pobił nieoficjalnie rekord Polski
w skoku wzwyż.

Pławczyk skoczył 194 cmtr.

Wynik ten jest wspaniały. W tym

sezonie w Europie wysokości tej

nikt jeszcze nie przeskoczył, co

znacznie podkreśla wartość no-

wego rekordu Polski, który z

przyczyn formalnych nie będzie
chyba zatwierdzony.

Wiemy w każdym bądz razie,

że skoki ponad 190 cmtr leżą

w granicy możliwości Pławczyka.

WYSBZAKI
We wtorek w Banku Gospo"

darstwa Krajowego odbędzie się

walne zebranie Wil. Okr. Zw.

Pływackiego.

Instruktor sportowy przy O-

środku W. F. plut. Sadowski na

zimę wyjeżdża do Warszawy na

kurs instruktorski do C. I. W. F.

W: drugiej połowie listopada

przez Wilno przejeżdżać będą

bokserzy Łodzi, którzy pojadą na

mecz do Estonji i Finladji, Dobrze

więc byłoby, żeby bokserzy wi-

leńscy już teraz skomunikowali

się z łodzianami, którzy z przy”

jemnością chyba w drodze po”

wrotnej na jeden dzień zatrzyma”

ją się w Wilnie, by rozegrać z na”

mi ciekawy mecz.

W Brukseli odbyła się konfe-

rencja, która miała na celu omó”

wienie szeregu kwestyj, związa”

nych z mającemi się odbyć zawo-

dami lekkoatletycznemi Polska —

Belgja. Mecze mają odbyć się 4

czerwca 1933 roku w Warszawie i

Poznaniu. Program został już uło-

żony. Belgja, jak widzimy lekko”

atletów swoich przygotowuje już

teraz.

Sprawa zwołania wiecu pro”

tesiacyjnego i konferencji porozu”

miewawczej w związku z projek-

tem likwidacji Ośrodka  Wileń-

skiego nieco się przewleka, ale

konierencja taka będzie już nie-

bawem zwołana. Przyczyną

przewlekania są sprawy natury

technicznej.
W Helsingiorsie ma niebawem

powstać ogromny stadjon  repre-

zentacyjny. Sladjon ma posiadać

20 tysięcy miejsc z możliwością

powiększenia do 35.000 miejsc.

Wie Francji odbył się w Ca-
lais zorganizowany mecz bokser”

ski między Jabłońskim, a Ver-

meulem. Polak Jabłoński poko”

nał Francuza w trzeciej rundzie.

Walasiewiczównę wykorzystał

teatr worszawski „Morskie Oko“,

który przez zaproszenie sławnej

lekkoatletki ściągnął tem samem

do teatru moc sportowców. Do
obecnej na przedstawieniu Wala*
siewiczówny przemówił  Lopek
Krukowski.

Piłkarska reprezentacja Polski
opuści kraj 25 bm., udając się do
Włoch na mecz piłkarski z Italją.

Bokserzy wileńscy 5 listopada
walczyć będą z Grodnem.

Olbrzym włoski Primo Car-
szera znokautował w drugiej run-
dzie Jacka Taylora,

Najbliższe mistrzostwa świata
w strzelaniu odbędą się nie w
Helsingforsie, ale w Grenadzie.
W Niemczech P. O. S. zdoby-

ło 39,300 osób, a złotą odznakę
posiada 3.682 osoby. W №ет-
czech złotą odznakę może zdobyć
każdy, kto ma ponad 40 lat.

Włoskie Ministerstwo Zdro-
wia ustanowiło specjalny wydział
sportowo-lekarski. Przy każdej
organizacji sportowej musi być
koniecznie lekarz-specjalista.

W, Tokio odbyły się szkolne
zawody pływackie. Osiągnięto
wspaniałe wyniki. W sztafecie
4200 mter. uzyskano fantastycz-
ny czas 9 min, 39,2 sek, a Shima
wygrał 100 mtr. czasem 1 min.
02,6 sek.

Mistrzostwo świata w piłce
nożnej na rok 1933 rozegrane zo-
staną w grupach. Polska grać bę-
dzie w grupie wschodniej. Prze-
ciwnikami Polski będą: Finlandja,
Estonja, Litwa i Rosja. Mecz Pol-
ski z Litwą i Rosją będą należeć
do  niebywałych sensacji spor”
towych.

W. Szwajcarji rozwija się z po-
wodzeniem hokej na wrotkach.

Trener wioślarzy poznańskich
Reinhard wyjechał do Niemiec.

Konkurs „Dziennika  Wileń-
skiego” o miano najlepszych spor”*
towców Wilna odbędzie się w
tym roku w końcu listopada.

NRK TASPESDAS SSG

Pamiętajcie o herkaciarni
dla inteligencji.

MILENSKI

poezją sportu.
ramiona, rzucają w górę, odbywa
się chrzest lotnika.

Instruktor wznosi tajemniczy
okrzyk ,„Bigilmarja”, a chór u-
czestników kursu odpowiada
„Drzim“, „„Drzim“.

Szybkość szybowca jest nieraz
tak wielka, że z oczu wiatr wyci:
ska kropliste łzy.

Do częstych wypadków nale-
ży zaliczyć „kraksę”, Bywa czasa-
mi, że samolot odmówi posłuszeń-
stwa i runie na ziemię,

Dotychczas na szczęście му`
padków śmiertelnych nie było, a
nawet jak taki „kraksiarz* spad-
nie na ziemię, to zanim zdąży
wstać już mu koledzy nawymyśla*
ją, iż uszkodził skrzydło szybow-
ca, że loty z jego przyczyny zosta-
ną przerwane.

Po kilku dniach nauki latania
rodzi się w duszach młodych pilo-
tów pewien hazard, przyzwycza*
jenie, nałóg latania. Chce się jak
najdłużej utrzymać się w po*

wietrzu. A gdy jedna próba się
nie uda, to chce się spróbować
jeszcze raz i lak przez cały dzień,
przez cały tydzień.

Życie obozu lotniczego jest
niezmiernie miie i naprzyszły rok
niewątpliwie będziemy mieli w
śórach daleko więcej lotnisk szy”
bowcowych.

Do rzeczy trudnych zaliczyć
należy sztukę lądowania. Czasami
pilot chce koniecznie wylądować,
ale nie może, i bywają dość czę-
ste wypadki, że szybowiec przez
kilka godzin „wisi* w powietrzu
na kilkunastumetrowej wysokości.
Padają nieraz rozpaczliwe słowa
lotnika, jak również pęka nieraz
śmiechem zgromadzony tłum. Do
przykrych lądowań należą przy”
musowe, to te, które każą lotni-
kowi zatrzymać się gdzieś na
wierzchołkach drzew, albo na roz-
lanych mokradłach. =

Dużo, ma się rozumieć, w da”
nych wypadkach zależy od zimnej

Makabi — 1 p. p. leg. 2: '.
Miecz piłkarski dwóch rywali-

zujących z sobą od kilku lat dru-
zyn zakończył się awanturą.

Makabi chciała za wszelką
cenę zdyskredytować mistrza Wil-

na, który występował w rozgryw-

kach o wejście do Ligi. Maka-

biści chcieli w oczach swojej szo-

winistycznie usposobionej publicz

ności pokazać, że drużyna ich w

lepszej znajduje się formie i szczę”

śliwiej walczyłaby w rozgrywkach
o wejście do Ligi.

Wojskowi do meczu tego nie

przywiązywali zbyt wielkiego zna”

czenia i wystąpili w osłabionym

składzie, bez Browki, Pawłow-

skiego i Bilewicza, ale ze Zbroją

i Pawłowskim.
Makabi wyszła na boisko w

najlepszym swym składzie z nie”

bezpiecznym Zajdlem i dobrym

lekowiczem.
Gra rozpoczęła się nerwowo.

Więcej sytuacyj do wykorzystania

mieli Makabiści, którym z pomocą

przyszedł obrońca 1 p. p. leg. Ma-

niecki, strzelając przez nieostroż*

ność samobójczą bramkę.

Pod koniec pierwszej połowy

gry z ładnego przeboju po dosta”

niu piłki od Zbroi strzela bramkę

Połubiński.
Wynik do przerwy 1:1 był już

dla Makabi dużym sukcesem.
Po zmianie stron rozpoczęła

się gra brutalna i ostra. Co chwila

padają  zfaulowani gracze, aż
wreszcie przy wybijaniu piłki
przez bramkarza 1 p. p. leg. pod-
skoczyło do niego kilku prze-
ciwników i w sposób brutalny za”
częło faulować.

Stojący zbyt daleko sędzia nie
zauważył tego i zamiast ukarać
graczy Makabi, podyktował nie-

sprawiedliwie strzał karny do
bramki wojskowych.

Nic nie poniogły protesty. Na”
del zdobył dla Makabi upragnioną
bramkę, a gra w jeszcze większem
tempie potoczyła się dalej, ale
osiem minut przed końcem przez
graczy wojskowych został jakoby
złaulowany Nadel, który upadł

na ziemię, symulując zemdlenie.
Wykorzystuje to publiczność,

która przerywa mecz, wbiegając
na boisko z wrogiemi okrzykami.
Gracze 1 p. p. leg. uciekają do
szatni, a żydzi obsypują ich ziemią
i kamieniami.

Wywołana awantura przypo-
mina nam zeszłoroczne popisowe
koncerty szowinistycznej publicz”
ności, za którą odpowiadać musi
w danym wypadku gospodarz
boiska, Makabi. ABX

Zwracamy uwagę władz spor-
towych, że należy raz nareszcie
zabezpieczyć się przed czyhają”
cem niebezpieczeństwem i ukarać
winnych.

Mecz sędziował słabo A. Kisiel.

Uwagi na marginesie zawodów
piłkarskich.

W. ostatniem sprawozdaniu

piłkarskiem z meczu Legja — 1 p.

. leg., obiecałem napisać kró-

ciutki artykulik o minionym sezo-

nie.
Sezon  piłkraski, u którego

końca jesteśmy obecnie, musi być

zaliczony do sezonów udanych.

Wi porównaniu z latami ubiegłemi,

a w szczególności z rokiem po-

przednim, w tym roku uczynili-

śmy wyraźny postęp.

Do Ligi nie weszliśmy, ale w

latach poprzednich nie wchodzi”

liśmy nawet do ćwierć finału, od-

padając w rozgrywkach  elimina-

cyjnych z drużynami Grodna czy

Białegostoku.

W tym sezonie pokonaliśmy

zdecydowanie swoich poblizkich

sąsiadów i przez to samo staliśmy

się najsilniejszym okręgiem na

kresach. Zespół 1 p. p. leg został

niby mistrzem „północy, a w
Wilnie okazał się on silną, ale

często jednak zawodną drużyną.

Ciekawą jest rzeczą, że mistrz

Wilna potrafi nieraz zagrać mecz

koncertowo, a ' drugiej niedzieli

drużyna 1 p. p. leg. potrafi zrazić

do silnie największego nawet

zwolennika. Nierówna forma woj-

skowych tłumaczy się zapewne

brakiem odpowiedniego zgrania.

Trzeba pamiętać, że mało jest te-

go, że łącznik doskonale porozu-

miewa się ze skrzydłem, ale trze”

ba dążyć, żeby każdy gracz dru-

żyny był zrozumiany przez рохо-
stałych 10 graczy, a co najważniej-

sze, że trzeba starać się tak opa”

nować technikę gry, żeby piłka

chodziła tak, jak pragnąłby tego

gracz, a osiągnie się precyzję gry

wtedy; gdy przeprowadzony bę-

dzie trening nietylko na boisku,
ale i w sali gimnastycznej.

Ogólnie jest znaną dzisiaj rze-

czą, że najlepsze zespoły trenują

okrągły rok, to też należy przy-
ć, iż mistrz Wilna nie
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iw dalszym ciągu dążyć będzie
do wytkniętego celu, że w roku
następnym, po ewentualnym zdo”
byciu mistrzostwa Wilna, stanie
drużyna 1 p. p. leg, znów do walk
ligowych.

Przechodząc do samej druży*
ny, powiedzieć należy, że są w
niej gracze, którzy sposobem śry
nie odpowiadają sobie i należało”
by poszukać, jeżeli nie w Wilnie,
to może po za Wilnem kilku do-
brych graczy, którzy wzmocnili
szkielet drużyny 1 p. p. leg. Trze-
ba mieć nie 11 wyborowych gra-
czów, ale przynajmniej 15, albo i
dwa równorzędne sobie zespoły.

Cieszyć powinno każdego wil-
nianina, że zespół nasz opiera się
na własnych graczach, którzy na-
uczyli się „kopać w piłkę” u nas
w Wilnie. Dotychczas walczy”
liśmy o wejście do Ligi graczami
własnemi, ale nie tak, jak to w
roku ubiegłym uczynił zespół 22
p. sprowadzając do Siedlec cały
zespół graczy poznańskich, wcho-
dząc w ten sposób do Ligi.
'Uważam, że ostatecznością jest

wchodzić do Ligi graczami kupio*
nemi, albo pożyczonemi. Do osta-
teczności jest nam jeszcze daleko
i uciekać się do niej narazie nie
warto.

To, że walczyliśmy własnymi
graczami, każdy wynik meczu sta*
je się nam blizki. Bolesną jest
przegrana, a każdy mecz wygrany
powoduje zrozumiałą radość.

Poważnym błędem organiza-
cyjnym było w tym roku pozba-
wienie drużyny 1 p. p. leg. szere-
gu koniecznych wyjazdów.

Nie można ograniczać się do
$rania meczów jedynie w Wilnie.
Na przyszły rok mistrz Wilna w
wolnych terminach dła własnego
dobra, prócz sprowadzania po"
ważnych drużyn do Wilna, musi
koniecznie wyjeżdżać na liczne
spotkania towarzyskie.

Przecież w tym roku pierw-
szym wyjazdem wojskowych był
występ w Poznaniu. A wiemy do”
skonale, jak działa na młodego
$racza nowy ogromny stadjon, za-
pełniony do tego szczelnie krzy*
czącą publicznością.

Trzeba więc graczom naszym
pokazać wszystko, trzeba -ich
przygotować na wszystkie niespo-
dzianki, a niewątpliwie z chwilą
obycia się staniemy się bardziej
odporni na ataki naszych prze-
ciwników.

Podkreślić również należy, że
piłkarze nasi nie używają wcale

3

krwi.

Niektóre szybowce są urządzo-
ne z komfortem. Lotnik ma krytą
kabinę, a w niej znajdują się naj:
rozmaitrze zegarki do mierzenia
szybkości wiatru, do poznawania
kierunku itp.

Szybownictwo w Wilnie za”
czyna również już przyjmować się.
Są dwa szybowce „Czajka” i „C.
NW. 3.“ Nr. 037, które służyć będą
do szkolenia nowych kadr.

Pierwsze lotny odbyły się już

koło Grzekorzewa, a teraz Aero"
blub wileński ma zbadać teren
około Holszan i około Krewa,
gdzie mają powstać główne cen-
tra szybownictwa Wileńskiego.

Wieśniacy wileńscy otworzą
zapewne szeroko usta, a oczy za”
błyszczą zdziwieniem, gdy nad
dachami ich wiosek przeleci bez
żadnego hałasu tajemniczy ptak.

Ja. Nie.

Już otrzymano:
ŚLEDZIE KRÓLEWSKIE, |
ŚLEDZIE BAŁTYCKIE,

marynowane w różnych
rodzajach,

oraz wielki wybór konserw
rybnych |

IA. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, tel. 6-19.

  

  
   

    

    
 
Turniej gier

sportowych.
Z inicjatywy prof. Tomaszew-

skiego został _ zorganizowany
wczoraj staraniem Koła Sportowe”
go przy Gimn. J. Lelewela turniej
gier sportowych.

Na boisko szkolne przybyło
spor młodzieży, która przyglądała
się ciekawym rozgrywkom.
W piłce siatkowej wyniki były

następujące:
Sem. Nauczycielskie po cieka-

wej i ostrej grze wygrywa z dru-
żyną Gimn. A. Mickiewicza 30:24.

Drużyna Lelewela w składzie:
Piotrowicz, Sauk, Kulesza, Przy”
bora, Wieronim i Amelczenko po”
konała po mało ciekawej grze ze”
spół Gim. J. Słowackiego 23:21.

Najlepszym zespołem okazała
się drużyna Sem. Nauczycielskie-
go, która w składzie: Piotrowski,
Butkiewicz, Jasiński, Wasilewski,
Maciulewicz i Skrakowski poko”
nała po badzo ładnej grze silną
drużynę Gimn. Zygm. Augusta w
stosunku 27:21. Seminarzyści do-
skonale grali w drugiej połowie.
Zygmunciacy grali bez Puszka-
rzewicza. 3
W pilce koszykowej uczniowie

Gimn. J. Lelewela w skladzie:
Suchodolski, Amelczenko, Kule-
sza, Piotrowicz i Sauk wygrali
z drużyną Gimn. A. Mickiewi*
cza 8:4.

Drugi mecz piłki koszykowej
między Semin. Nauczycielskiem
a Gimn. J. Słowackiego zakończył
się zasłużonem zwycięstwem „Se-
minarzystów', którzy w składzie:
Butkiewicz, Herman, Jasiński,
Gładysz i Lipko wygrali stosun-
kiem 13:6.

Na zakończenie odbył się mecz
piłki siatkowej między Gimn.
Zygm. Augusta a Gimn. A. Mic-
kiewicza 30:25.

Podkreślić należy, iż „lelewe-
lacy' dochód z powyższego tur"
nieju przeznaczyli na fundusz
awjonetki.

Zawodom przygrywała orkie-
stra szkolna.

PAMIĘTAJ
o potrzebach organizacyjnych

STROŚNICTWA KARODOWEGO
i wpłać składkę do P. K, O.
na konto czekowe 180.785

lub w S:k'etarj"cie (Orzeszkosej 11)
w godzinach od 11 do 3 i od 6 do 7 w.

tedziennie prócz niedziel i świąt.

masażu, co jest poważnym minu*
sem. Dziś, chcąc uprawiać sport
zawodowo, trzeba korzystać ze
wszystkich udoskonaleń  tech-
nicznych, z jakich korzysta
nasz przeciwnik, bo inaczej, chcąc
$o zwyciężyć, będziemy musieli
prześcignąć go zdolnościami, ale
zdolność również może zawieść, a -
często może być ona mniejszą od
talentu, jaki posiada nasz prze-
ciwnik.

Niewątpliwie, że nasunęłoby
się jeszcze szereg ciekawych spo-
strzeżeń co do treningu piłkar”
skiego i sposobu gry, ale w arty"
kule tym, który jest faktycznie
marginesem sprawozdania z u
biegłego tygodnia, nie mogę po-
mieścić wszystkich cisnących się
pod maszynę do pisania słów.

Piłkarze wezmą się w zimie za
narty, a wczesną wiosną spotka-
my się znów na zielonej murawie.

Ja. Nie,

4    

 



KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ?
Po chmurnym, mglistym ran-

ku w ciągu dnia dość pogodnie.
Temperatura bez zmian. Słabe
lub umiarkowane wiatry z kierun-
ków południowych, potem zachod-
nich.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przed świętem Chrystu-

sa-Króla. Onegdaj Archidiecez-
jalny Instytut Akcji Katolickiej
rozesłał do wszystkich parafij m.
Wilna ulotki, wydane specjalnie
na Święto Chrystusa-Króle.

Ulotki te w ciągu bież. tygod-
nia przez zarządy parafij rozda-
wane będą wiernym.
W dniu dzisiejszym na uliczch

Wilna rozlepione zostaną afisze o
Święcie Chrystusa-Króla.
— Uroczystość św. Rafała.

W dniu wczorajszym w kościele
św. Rafała odbył się uroczysty
obchód przypadającej w dniu tym
rocznicy patrona tegoż kościoła
św. Rafała.

Wieczorem rozpoczęło 40 go-
dzinne nabożeństwo, które twać
będzie trzy dni.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Projest ustawy samorzą-

dowej. W odpowiedzi na ankietę
Związku Miast Polskich Samorząd

"Wileński wypowiedział się osta-
tnio w sprawie projektu ustawy
samorządowej. Sfery samorządo-
we projektują m. in. by członko-
wie Magistratu pełnili swe funkcje
do czasu trwania kadencji Rady
Miejskiej podczas gdy wspomnia-
ny projekt ustawy przewiduje ka-
dencję Rady na lat 5, zaś kaden-
cję Prezydjum Magistratu przez
lat 10. Ponadto zwrócono dużą
uwagę na sposób usuwania człon-
ków Magistratu i wysunięto pra-
pozycję by usuwanie te przepro-
wadzane były w wyniku docho-
dzenia dyscyplinarnego nie zaś
jak to jest projektowane na za-
sadzie orzeczenia władzy woje-
wódzkiej.

SPRAWY PODATKOWE.
— Przynaglenia płatnicze.

W związku z przyjęciem części
egzekucji miejskiej przez władze
skarbowe, urzędy skarbowe przy
stąpiły już do rozsyłania upom-
nień płatnikom podatków komu-
nalnych zalegających w opłatach
należności lokalowych i wszelkich
innych miejskich podatków sa-
moistnych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zmiana godzin handlu.

Tutejsze sfery kupieckie otrzyma-
ły wiadomość o wstrzymaniu
prżez władze centralne ogłosze-
nia noweli do ustawy o godzinach
handlu.
— Kryzys w branży futrza-

nej. Obecna sytuacja gospodar-
cza w wysokim stopniu odbiła się
na branży futrzanej. Mimo sezo-
nu ceny futer, jak informują, ze
sfer kupieckich w porównaniu z
rokiem ubiegłym spadty omalże
nie o 25 procent. Zniżka cen nie
wpłynęła jednak na zwiększenie
obrotów i handlarze futer w Wil-
nie nie spodziewają się, by naj-
bliższe mies'qce przyniosły po-
prawę.

SPRAWY AKADEMICKIE
— Drugi czwartek akade-

mickl odbędzie się w dniu
27 b. m. Temat: Życie  Orga-

nizacyj Akademickich: a) Bratniej

Pomocy, b) Kół Naukowych, c)
Kół Prowincjonalnych, d) Korpo-

racyj, e) Klubu Włóczęgów E)

Chóru g) Koła Muzycznego, pre-
zesi wyżej wymienionych organi-
zacyj proszeni są o wydelegowa”
nie na „Czwartek” prelegentów
za uprzedniem porozumieniem

 

Dziś premje a. Rosyjska muzy-

й ka, śpiew I tańce w wspaniałym

filmie śpiewno-ćźwiękowym
Porywający d'amet osnuty na

ka TANJA FEDOR oraz sławny am

gram: Dodetek dźwiękowy. P<cząte

Rin KINO-
EATR «PAN»

Ul. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

się i referentem Kulturalno-Sa-
mokształceniowym, Kol. St. Janic-
kim we wtorki godz. 19.

Zebranie Informacyjne Związku
Akademickiej Młodzieży Ludowej.

Związek Akademickiej Mło-
dzieży Ludowej U. S. B. urządza
dnia 25,X 1932 r. o godz. 19 w sali
l gmachu głównego U. S. B. ze-
branie informacyjne z następują
cemi  referatami: „Zagadnienie
wsi w Polsce“ i „Ideologja Zw.
Ak. Mł. Ludowej”, na które zapra-
sza ogół Koleżanek i Kolegów.

SPRAWY SZKOLNE,

— Akcja dożywiania dzieci
w szkołach powszechnych. Po-
dobnie jak w roku ubiegłym,
władze szkolne będą nadal pro-
wadzić szeroko zakreśloną akcję
dożywiania dzieci szczególnie w
szkołach powszechnych. Współ-
działać w tem będą władze miej-
skie, które w miarę możności
wspomogą tę akcję zasiłkami
pieniężnemi. Ponadto kierownic-
twa szkół! umożliwią dzieciom po-
zbawionym odpowiednich warun-
ków na naukę w domu, przeby-
wania w godzinach poza szkol-
nych w salach lekcyjnych należy-
cie ogrzanych i oświetlonych.
— Zažegnanie epidemįi

szkarlatyny w szkołach po-
wszechnych. W związku z epi-
demją szkarlatyny, jaka wybuchła
ostatnio na terenie kilku szkół
powszechnych władze higjenicz-
no-lekarskie w szkołach przed-
sięwzięły energiczną akcję zapo-
biegawczą. Dzięki scisłej izolacji
dzieci ilość wypadków zachoro-
wań zmniejszyła się dość znacz-
nie. W ostatnich dniach zanoto-
wano zaledwie 3 wypadki nowych
zasłabnięć. W związku z tem na-
leży przepuszczać że groźba roz-
szerzenia się epidemji zozstała
już zażegnaną.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Poświęcenie nowego

sztandaru Bractwa Matek
Chrześcijańskich. Wczoraj o
godz. 8 rano w kościele św. Ja-
na J. E Ks Arcybiskup Metropo-
lita Romuald Jalbrzykowski do-
konał poświęcenia sztandaru Brac-
twa Matek Chrześcijańskich.

Rodzicami chrzestnymi byli:
p. Janina Burhardtowa, p. baron
Włodzimierz Weyssznhof, p. Mar-
ja Kołaczewska i p. Antoni Sa-
wicki.

* $ *

W godzinach wieczorowych w
sali parafjalnej przy ul. Swięto-
jańskiej 12 odbyło się walne zgro-
madzenie Bractwa Matek Chrześ-
cijańskich przy kościele św. Jana.

Obrady zagaił ks. dyr. H. Ol-
szewski, który wygłosił dłuższe
przemówienie o Chrześcjaństwie.

Przewodniczyła p. Kołaczew-
ska.

Po odczytaniu sprawozdania
udzielono ustępującemu zarządo-
wi wotum ufności. |

Zarząd. w osobach: ks. dyr.
H. Oiszewskiego, Zakowiczowej,
Jarmolowiczowej, Dyakowskiej i
Władyczkowej,złożył zebranym po-
dziękowanie za zaufanie.
W wolnych wnioskach oma-

wiano sprawy organizacyjne i

gospodarcze.
— Z życia Sokoła. W celu

omówienia udziału gniazda Soko-
ła w uroczystościach święta Chry-
stusa Króla w dniu 30b m,
wzywa się wszystkich druhów
mundurowych i _ posiadających
czapki oraz wszystkie druhny na
zbiórkę do gniazda Sokoła we
środę dnia 26 października b. r.
na godz. 20'tą.

ZWSTOWNS

tla stosunków panujacych w carskie
ant Leon MATHOT. Dzieje p

 

DZIENNIK WILEŃSKI

30-lecie pracy naukowo-społecznej
prof. Stanisława Władyczki.

W związku z upływającą w bie-
żącym miesiącu 30-tą rocznicę
pracy naukowo społecznej prof
St. Władyczki wśród szeregu
osób i instytucji społecznych,
które złożyły Mu w hołdzie wy-
razy uznania, ośmielam się rów-
nież dołączyć swój głos.

Jeżeli kte—to prof. Wiadycz-
ko przedewszystkiem zasłużył so-
bie na miano prawdziwego Wil-
nianina, gdyż eałem sercem uko-
chat Wilno, myśli i praeuje dla
Wilna, pragnąc, by to ukochane
migsto jaśniało nauką i promie-
niowało intelektualnie na całe
kresy wschodnie.

Przy jego udziale rozpoczy-
nają się prace nad wskrzesze-
niem Wszechnicy w Wilnie oraz
przechodzi pierwszy okres prac
organizacyjnych nad odbudową
Uniwersytetu Wileńskiego.

Członek Tymczasowego Sena:
tu Akademickiego, jako dziekan
wydziału lekarskiego w tym okre-
sie—formuje wydział lekarski, za:
prasza ciało profesorskie, czuwa
nad rewindykacją mieniai t. p.

Pierwsze agendy, dotyczące
pomocy akademikom, które pó-
źniej przyjęły formę Bratniej Po-
mocy, zostzły również zainicjo-
wane przezprof. Władyczkę.

Jako prezes T-wa Przeciwgru-
źliczego, wielkim nakładem pracy

otwiera , Przychodnię - Poradnię
przy ul. Zeligowskiego 1, nie ma-
jąc na ten cel określonego kapi-
tału prócz wiaiy w dobrą woię
społeczeństwa i świadomości gro-
zy szerzącej się gruźlicy. T-wo
Przeciwgruź icze w dowód wdzię-
czności, na walnem zebraniu w
roku 1925, postanowiło Poradnię
Przeciwgruźliczą nazwać imieniem
prof. Władyczki.

Wślad za Poradnią Przeciw-
gruźliczą powstaje Poradnia Anty-
alkoholowa pod nazwą „Mens”,
gdzie korzestają z porad nietylko
alkoholicy, lecz i inni narkomani,
pragnący pozbyć się zgubnych
nałogów, Poradnia Neurolog'czna
dla dzieci w wieku szkolnym i
Ośrodek. neurologiczny dla łatwo
wyczerpujących się i t. p.
W cyklu Wykładów Powszech-

nych przy U.S. B. wygłasza prof.
Władyczko szereg interesujących
i cennych w kierunku szerzenia
wiedzy lekarskiej — odczytów na
temat psychoneurologji.
W czasie wakacyjnym bierze

udział w zjazdach międzynarodo-
wych w swojej specjalności, jest
autorem szeregu prac z dziedziny
lekarskiej, współpracownikiem
pism lekarskich w kraju i zagra-
nicą.

Aleksandra Markiewiczowa.

KatiaNE TOROAACOEKROKI RGRONA ||, WSA

ODCZYTY i ZEBRANIA.
— Akademja ku czci Chry-

stusa Króla. Wczoraj wieczorem
w sali parafjalnej kościoła św.
Jana przy uł. Świętojańskiej od-
była się uroczysta akademja ku
czci Chrystusa Króla, zorganizo-
wana staraniem Parafjalnego Ko-
mitetu Akcji Katolickiej.

Akademję zagaił p. Antoni
Sawicki, który też wygłosił od:
czyt o pornografji i bezwstydzie.

FAkademję zakończył urozmai-
cony dział wokalno-muzyczny.

Udział parafjan b. liczny.

TEĄTRY MIEJSKIE.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S.P. w Wilnie
— Teatr Pohulanka daje dziś o go-

dzinie 8 wiecz. po cenach o 50%/o zniżo-
mych kapitalną komedję Kiedrzyńskiego
„Szczęście ód jutra”.

„Dzika pszczoła* dla Rodziny
Policyjnej. "We wtorek o godz. 8 wiecz.
Teatr Pohulanka grać będzie tryskającą
dowcipem komedję „Dzika pszczoła” dla
„Rodziny Policyjnej”.

Teatr muzyczny „Lutnia* daje
dziś o godz. 8 m. 15 popularne przed-
stawienie „Wiktorji” po cenach znižo-
nych.

Jutro
czardasza”,

po raz 4-ty „Księżniczka

 

POLSKIE RADJO WiLNO,
Poniedziałek, dnia 24 października.
11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor.

Czas. 15.10: Audycja dla dzieci i mło-
dzieży. 1550: Utwory Bacha (płyty).
16.00: „Słuch i pamięć muzyczna” —
pogad. wygł. prof. M. Józefowicz. 16.15:
Lekcja francuskiego. 16.30: Radjowa go-
zetka rzemieślnicza 16.40: „Nieznane
osobliwości Małopolski” — odczyt. 17.00:
Koncert kameralny. 18.00: Muzyka lek-
ka. 19.00: Wileński komunikat sportowy.
19.15: „Sprawy terytorjalne w polityce
Litwy“ — odczyt. 19.30: „Na widno-
kręgu” 19,45: Pras. dzien. radj. 20.00:
Operetka z Warszawy („Manewry je-
sienne” — Kalmana). 22.00: Skrzynka
techn. 22.15: Muzyka taneczna.

Wtorek, dnia 25 października,
11.40: Przegląd prasy. Kom, meteor.

Czas. 15.10: Koncert dla młodzieży (pły-
ty). 15.40: Kom. gospod. 15.50: Piosenki
włoskie (płyty). 16.00: „Wśród książek”.
16.15: „Rodzina i świat społeczny” —
odczyt. 16.40: „Dzisiejsze rybołóstwo

na polskiem morzu” — odczyt. 17.00:

Koncert. 18.00: Muzyka lekka. 18.55:
„Co nas boli? 19.15: Przegląd litewski.

20.00: Koncert.19,30: Felj. muzyczny.
21.00: Godzina życzeń (płyty). 22.00:

„Sezonowe ideologje" —  felj. 22.15:

Muzyka taneczna. 22.55: Kom. meteor.

Rewolucjonistka
] Rosji. W roli tytułowej — najpiękniejsza Rosjan-

ięknej rewolucjonistki za czasów ceratu. Nad pro-

k o g. 4, 6, 8 1 10,15. W dnie świą:. o godzinie 2. Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

KRONIKA POLICYJNA.
—- Płachta komunistyczna.

W dniu wczorajszym przy ul No-
wogródzkiej komuniści wywiesili
czerwoną płachtę z antypaństwo-
wemi napisami oraz rozrzucili
większą ilość ulotek o treści wy-
wrotowej. Wezwana straż ognio-
wa sztandar czerwony usunęła.
Za sprawcami winy zarządono po-
szukiwania.
— Przemytniczka sachary-

ny wywinęła się z rąk po-
licjl. W doiu wczorajszym przy
ul. Rudnickiej funkcjonarjusze P.
P. zauważyli podejrzaną kobietę,
która niosła paczkę. Kobieta owa
na vidok policjantów porzuciła
paczkę i rzuciła się do ucieczki.
Mimo zerządzonego pościgu ta-
jemnicza kobieta zdołzła zbiec.
W porzuconej paczce znaleziono
8 klg. sacharyny, pochodzącej z
przemytu.

 

Wroga Litwa
Równocześnie z dowolnym do-

mysłem, jakoby przeciw Polsce w
wyborach do Rady Ligi głosowała
Czechosłowacja, zapewniał p.
Włoch w „Kurjerze Porannym" z
5-go bm., że Litwa głosowała za
Polską.

W sprawie tej pisze „Lietuvos
Aidas“ (nr. 235):

„Prasa polska, a za nią niektóre pi-
sma zagraniczne, w tej liczbie i łotew-
skie, wydrukowały pogłoskę, jakoby Lit-
wa w Lidze Narodów głosowała za kan-
dydaturę Polski do Rady L. N. W zwią-
zku z tem współpracownik „Liet. Aida-
sa' zwrócił się do min. spr. zagr. Zauniu-
sa, który 14 bm. powrócił z Genewy, z
prośbą o informacje. Min. Zaunius o-
świadczył z uśmiechem, że na podobne
nieuzasadnione pogłoski wogóle nie war-
to reagować.”

Z KRAJU.
Pożar z podpalenia.

W zaścianku Bielice gm. os-
trowskiej w zabudowaniach Pio-
tra Myszenieca wybuchł pożar,
spłonęły dwa zabudowania gospo-
darskie (stodoła istajnia) oraz

budynek mieszkalny. Pożar po-
wstał z podpalenia, którego do-
konał Jan Łukaszewicz na tle
przegranego procesu.

 

(dsłonięce pomnika |onareno Łukadowicz
twórcy polskiego przemysłu naftowego.

KROSNO, (Pat). Ulroczyste po-
święcenie pomnika Ignacego Łuka-
siewicza rozpoczęło się w niedzielę
rano nabożeństwem, odprawionem
w zabytkowym kościele parafjal-
nym. Nabożeństwo celebrował
ks. proboszcz Nowakowski w asyś-
cie licznego kleru. W pobliżu
wejścia do świątyni postawiono
bramę tryumfalną, obok której
zgromadzilii się przedstawiciele
władz miejscowych.

Frontem do kościoła stanęła
kompanja honorowa 2 p. strzel-
ców podhalańskich z orkiestrą. O
godzinie 930 przybył p. minister
przemysłu i handlu Zarzycki jako
przedstawiciel p. Prezydenta Rze-
czypospolitej oraz minister poczt
i telegrefów  Boerner, którzy
przy dźwiękaeh hymnu narodo-
wego przeszli przed frontem
kompanji honorowej, a następ-
nie wraz z otoczeniem udeli się
do kościoła na nabożeństwo.

O godzinie 10.45 na placu 3
maja odbyła się uroczystość od
słonięcia pomnika ku czci Igna-
cego Lukasiewicza, twėrcy pol-
skiego premysłu naftowego.
Wzdłuż ulic, wiodących do placu,

ustawiły się szpalery młodzieży
szkolnej i oddziały straży po-
żarnej.

Wokół pomnika zebreły się|
wielkie tłumy publiczności.

Punktualnie o 1045 przybył
na miejsce uroczystości p. mini:
ster Zarzycki oraz p. minister
Boerner, dalej wojewoda Rož-
niecki, dyrektor departamentu
górniczo-hutniczego Ministerstwa
Przemysłu i Handlu Peche z na-
czelnikiem Friedbergiem, dele:
gaci VI zjazdu nafliowego oraz
przedstawiciele różnych organi:
zacyj i miejscowych zrzeszeń.
W imieniu komitetu powitał gości
starosta Rappe, składając na ręce
p. ministra Zarzyckiego wyrazy
giębokiego hołdu dla Pana Pre*
zydenta Rzeczypospolitej, že ra“
czył na dzisiejsze uroczystości
wysłać swego delegata. Następ-
nie starosta Rappe
do p. ministra Zarzyckiego z
prośbą 0 dokonanie aktu odsło-
nięcia pomnika. W chwili odsło-
nięcia pomnika dłuta artysty:
rzeźbiarza Jana Raszki miejscowy
chór odśpiewał Gaude Mater
Polonia.

Nowa epidemia.
KROLEWIEC. Pat. Nad t. zw.

Zalewem Wiślanym w Prusach
Wschodnich szerzy się w dalszym
ciągu niezbadana bliżej epidemia,
która do dnia dzisiejszego zano-
towana została w 57 wypadkach.
Lekarze n'e zdołali dotychczas
ustalić przyczyn szerzenia się tej
epidemii.

Bunt więżniów.

zbuntowanymi
którzy w liczbie 200 obezwładnili
40 dozorców więziennych, trzy-
mając ich jako zakładników. Wła-
dze wahają się użyć wojska dla
stłumienia buntu i chcą groźba
mi zmusić buntowników do pod-
dania się.

ZOO YE

Stron 420, form. 24 x 16 cm.

szawski“).

zeta Warszawska“).

dowskie,

sfałszowany dla użytku

skich“ („A. B. C.“).
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PRZYJMUJE DOOPRAWY

RÓŻNE KSIĄŻKI,IINNE ROBOTY
wykonanie staranne - ceny niskle
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ZMIERZCH IZRAELA

HENRYK ROLICKI

DO NABYCIA

W ADMINISTRACJI DZIENNIKA WILEŃSKIEGO
Skład główny w Admin. „Myśli Narodowej”, Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 17 m. 5.

„Wszystko jest podparte faktami, a przeważająca więk-

szość tych faktów cytowana jest nie z jakiejś antyżydowskiej

literatury, lecz właśnie z pisarzy żydowskich* („Kurjer War-

„Jest to książka, która może współzawodniczyć z najlep-

szemi dziełami z tego zakresu w literaturze europejskiej* („Ga-

„H. Rolicki umie po mistrzowsku czytać dokumenty ży-

przejrzał na wylot stosowane przez żydów chwyty

djalektyczno - historyczne, tłómaczy

aryjczyków sens tekstów żydow-

„Znajomość książki Rolickieśo jest obowiązkiem świado-

mego członka społeczeństwa polskiego, niezbędną od dzisiaj

legitymacją do zabierania głosu gdziekolwiek i kiedykolwiek

w kwestji žydowskiej“ („Mysl Narodowa“).

„Ksiąžkę Henryka Rolickiego czyta
tak zaciekawia“ („Kurjer Poznaūski“).

„Jestto pierwsze dzielo judaistyczne w literaturze naszej

naprawdę powažne“

(iki
PRZEKAZY PIENIĘŽNE I PRZESYkKI DO Z. S. S. R.

Przedstawicieistwo hendlowe ZSSR podaje do wiadomcści, iż ceny towa-
rów „Torgsinu* zostały znacznie zniżone. Magazyny „Torgsinu* rozporzą-
dzają dużym asortymentem towarów. Przekazy pieniężne na „Torgsin*
przyjmują następujące banki: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Udzia-
łowy i Powszechny Bank Kredytowy, które gwarantują szybkie załatwienie
przekazów. Walutę można również przesyłać w listach wartościowych do
odnośnych oddziałów „Torgsinu* przy „Gosbanku*. Przesyłkami żywno-

Cena 10 zł.
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istotny, ukryty, a nie

się jednym tchem,

(„Kurjer

LIF
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lował tak natur | e owo”
ce, że dzlobały je ptaki!

Malarz; To jeszczs niel
Ja  namalowałem dwa
miesiące temu kawałek
sera szwajcarskiego ite-
raz są wnim robakil
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racka 25.DŹWIĘKOWY KINO-TEATR,

„EEKE1O5"
ul. Wileńska 38.

— Miłość— Ś = O) i je

Teodozja Sewastopol SRS Male wojMowatua aaa | warowneDOSYC oazwawaais
Mirizm Hopkins jako tancerka cesarska | George Bancroft jako marynarz- po otrzymaniu znaczka pocztowego udziela Przedstawicielstwo handlowe

! NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Na ZSSR, Warszawa, ul. Koszykowa 4, tel. 906-66. Gł 13—3

Jutro premjerai Największy Sukces

Światowy. Groza krwawych dni w Rosji ®

woną. W rol. gł bohaterka f. „Dr. Jekyl !

boiszewik. Wielkie emocje! Potężne sceny! Niezapomniene przeżycia!
Zrozumieła.$ $

 

MO) kó T hono- — Słuchaj tylko Kasiu:
: ь tek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,40 w sobotę i niedzielę o godzinie 2. Na premjerę hono uchaj tylko Kasiu:

1-szy seans ceny zniżone. Początek sea! g Fowe: Bilety niewAŻić - ma nA =. = L

EDAESSSNAS SEIAR IAE KOKSLTSEKTНЛ drogi panie. Skoro ja zaprosić na twoje imie= aem
IASKSS IATAARKA rzewa się panem zająłem, nie niny? ml się wcale nie podo*

który wstępnym bojem zdobył wszystkie ekrany świa* potrzebuje pan już my- — Babcię, ciocię Adę, pgį
Wielki film z życia paryskiego,:1$ 100 ргос. dźwiękowiec.

Roan „LUX“ || "z WE it W rol. gł. bohater filmu „Książe Bouboule* słynny komik Georges Milton. Melodyjne plo- opałowego wszelkie jlo- Śleć © samcbójstwie. wujka Kazla | stryjka. _ — Ach, a mój narze-
pt. „Król Bilwarów śenki z filmu „Król Bulwarėw“ będzis špiewalo całe Wilno. Ze względu na wysoką wartość ści loco wagon stacja — Przecież to same czony mówił, że bardzo

starsze osoby Leszku
— le oni mają wię-

cej pieniędzy.

dobrze w niej wyglądam.ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62 Artystyczną dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o godz. 1l-ej. kresowa — kupię. Zgło-| SZAORAWA AKAAC WAOA ""——=—70szenia z podaniem ceny.
Horoch, Warszawa, Słu=

 

 

 

 
 

stół. Jeśli go pan znaj- FRREZSZSUMERUZEKK powiada pewien świeżo ż+wska 7. 9.4403. НОМРЗЕИБЕЛЕМЯНИСЕЛЕСИБЫ

SKLEP OBUWIA : + dzie, proszę mi gozwró-| Mieszkania upieczony „inżynier" rol- RÓŻN IMIM lili
Wł. Czapliński LEKARZE | cić. Jeśli nie, może za- i pokoje nictwa do starszego rol- SRS E į i E) D R UK I

Dominikańska 8 trzymać go pan jako na- nika. — Założyłbym si“! PRĄCA ; bo ‘
— Wieika 13. |DUO „jyek. że z tego drzewa nie ii «= Rodzina składająca się

Poleca na sezen Odnajmuje się 2 poko- zbierzecie ani dziesięciu Bóg zapłać wszystkim, z ojca chorego znajd. się PILNE:

jesienny i zime= Dr. Ginsberg E=—=————2 Įowa mieszkanie z no- kil. Jabłek. : Wychowawzzyai z aż którzy z dobrego „Serca w szpitalu Św. Jakóba,

woczesnemi  wygodaml — Oczywiście, że nie ad Z zechcą dopomódz inteli- niezdolnego do pracy, BILETY
! wy najwykwint je bremi świadectwamii re- PY peer

Wijsze buwie | Choroby skórne, wene- womamma (007. centralne ogrzewa” zblorę—DO to Jest gIU- komondacją poszukuje adnwiemą a iancjaa matki i pięciorga maz WIZYTOWE
w wielkim wy-| ryczne 1 moczopłciowe, ' nie). Informacje u dozor- sza. wiel: oda sai 6 ві‘ Jasiewicza b. nauczycie- łych dzieci, absolutnie ZAPROSZENIA

Boże: WILEŃSKA 3 į NAUKA ; cy Mostowa 3-A m. 26. ‚ = Tobadartdai mas produktami, chlebem bez żadnych środków do

niskie lil od godz. 5—1 1 4-8 į 377ZEZEZE , РШ Krėleuali bielizną lub obuwiem dla žycia prosi o pracę dla BROSZURY

ZEE ay © tel. 567. 1-—— — Wea, Królewska © trojga dzieci: Hala I. 79/, matki, lub jakąkolwiek AFISZE
DO WYNAJĘCIA miesz- KADURZMNRRRENNN»| | 357 L ano Alkonas pomoc. Sprawdzon, przez

Towarzystwo Kursów Technicznych w Wilnie MATEMATYKI, 4ch pokoj ż Kupno 4 ' dopomogą w znalezieniu 4 konf. męską Św. Rin WYKONYWA

otwiera w roku szk. 1932-33: następujące Kursy: Absolwent U. S. B, udzie rad, kota at skapitalą ; p 3 jakiejkolwiek pracy na centego a Pualo. Uprasza DRUKARNIA

Techniczne: 1) Koseepostaozyine (zzakres,= la lekcyj matematyki KE e aa i Sprzedaż ; spe LŽ ia Wa się o składanie.otiąr х

отосп х izyki uje + MEIRAraABS „Uz WI ministracji „Dz. Wil“

downictwa 1 elektrotechniki), 2) W Szkocji. Nagai GE Šniegowa 20. 395-2, która też przyjmuje wsze lub pod NasStaro- I INTROLIGATORNIA
niczych, 3) Dozorców Drogowych 1 Meljoracyj- do matury. Posiadė/dhi“

ych 4) kad lotechniczne, 5) Elektrotechniczne Mac Ady, najbardziej goletnią praktykę. Na-

(monterskie), 6) Nowoczesnej Obróbki Metali I 7) szkocki ze Szkotów, uczą gruntownie i sumien

Zeńskie Kreśla.sko-Techniczne. Zajęcia rozpoczy- kończy obiad w jednej Z n;e. Adres: Mostowa *27,

nają się 26 października. Informacji udziela kan- restauracyj londyńskich. m 9 386-254;

Sprzedaje się fote! wó- (lspokoił go
ga ga 4 zek do wożenia chorych.
eenizzza Dowiedzieć się ul. So- Panie doktorze, tak

snowa 21 (Zwierzyniec). się niepokoję o me zdro-
wie, że często chcę so-

Ikie ofiary dla Jasiewicza grodzka 9, m. 2 I. ZWIERZYŃSKIEGO
MAGA T wi Nra.Uczony agronom.

Telefon 12-44.
Woła kelnera: Rozsądny. Łudząco podobny.

 

celarja Kursów codziennie za wyjątkiem sobót w — Užywaci ł bie życie odebrać.
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