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,Na uroczystość otwarcia no-
wego szlaku kolejowego Woro-
pajewo—Druja, które odbyło się
w niedzieię, przybyły do Woro-
pajewa specjalne pociągi z zapro:
szonymi gośćmi z Warszawy i
Wilna, nadając tej małej stacji
kolejowej wygląd odświętnego
niezwykłego ruchu.

Stację przybraną zielenią i fla-
gami otoczył od rana, pomimo
mglistej pogody tłum miejscowej
ludności.

Mszę świętą na stacji odpra-
wił ks. arcybiskup Jałbrzykowski,
poczem p. premjer oraz przybyli
na otwarcie goście udali się na
linję, gdzie po błogoslawieństwie
arcybiskupa  Jalbrzykowskiego,
przemówił dyrektor Kolei Pań-
stwowych z Wilna Falkowski.
Podkreślił on, że budowa nowej
linji przecinającej odległe połacie
Rzeczypospolitej, łączącej ten
kraj mocniejszym węzłem gospo-
darczym i kulturalnym z Macierzą,
została zapoczątkowana dekretem
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z dnia 24 lutego 1928. Do

(KAP) Zwracaliśmy już nieje-
dnokrotnie uwagę spofeczeństwa
polskiego na nieprzebierającą w

środkach kampanję, jaką prowa-
dzą przeciwko katolicyzmowi w
Polsce organy metropolity prawo'
sławnego, DUjonizego, ,,„Woskres-

" noje cztienje“ i „Siowo“. Niena-
wiść do katolicyzmu, jaka przezie
ra z tych pism, przechodzi wszyst
ko to, co wypisywały przeciwko
Kościołowi przed wojną pisma cza
rnosecinne. Szczególnie nienawist
nem nastawieniem do Kościoła ka-

- iolickiego odznaczają się artykuły,
podpisywane pseudonimem ,,Vox ,
pod którym kryją się, jak nas in-
tormują z kół prawosiawnych, sam
metropolita Djonizy i sekretarz Sy
nodu, Roszczycki.

Propaganda nienawiści powyż
szych organów cerkiewnych zwra-
ca się nietylko przeciwko Kościoło
wi, ale w równej mierze i przeciw
ko państwu, gdyż u wielu prawo-
sławnych pojęcia „polak” i „kato-
lik” do dziś dnia są nierozłączne
synonimy. Pisma te idą również
zagranicę i tam stwarzają laiszywe
pojęcia o prześladowamu  religji
prawostawnej w Polsce,

Oto co pisze np. ,„Woskriesnoje
cztienje“ (nr. 40) z racji protestu
Ojca św. z powodu prześladowań
wiary w Rosji i Meksyku: „Nieste
ty, w tem wyliczaniu zapomniany
jeszcze został kraj, gdzie przy ży-
wem współdziałaniu kleru katolic
kiego, dla prawosławia stwarza się
warunki, nie wiele lepsze od me-
ksykańskich, W kraju tym setki
świątyń chrześcijańskich jest zam
kniętych, zburzonych splugawio-
nych, lud prawosławny, jak mówi

(KAP) Ciekawa i rzadka uro-
czystość odbyła się niedawno w
katedrze w Norwich w Anglii. Pa-
stor Dawidson, proboszcz paralji
Stittkey i Morston, został wyklęty
przez kościół anglikański za życie
niemoralne, Naoczny świadek tak

opisuje te ceremonię:
„W katedrze liczne duchowień

stwo oraz tłumy publiczności, Na
tronie pod baldachinem zasiada w
uroczystych szatach i z pastorałem
w ręku, biskup anglikański Nor-
wich w asyście całego konsysto-
rza, dwuch proboszczy i trzech ar-
chidjakonów. Publiczność z napię-
ciem oczekuje przybycia bohatera
dnia, o którym kursują od szeregu
miesięcy najrożniejsze skandalicz-
ne plotki. Przypuszczenia potwier-
dziiy się najzupełniej podczas rewi
zji, dokonanej przez władze ducho
wne w mieszkaniu prywatnem pa-
stora Dawidsona. Lekkomyślny pa
stor, który mimo, że byś żonaty,
prowadził życie nie licujące ze
swym stanem, został potępiony,
zrazu przez najwyższą instancję
do spraw religijnych w Anglji, to

Citta del Vaticano, (KAP).
(Wczoraj Ojciec św. przyjął na po-

słuchaniu architekta, któremu po-
wierzono restaurację krypty św.
Franciszka z Asyżu. Papież oglą-
dając przedstawione Mu fotografje
ilustrujące robotę i wyrażając swo-
je z nich zadowlenie, skorzystał z
okazji, by powtórzyć swój sąd o
nowoczesnej zdegenerowanej sztu-
ce, wygłoszony w czasie inaguraaji
nowej pinakoteki watykańskiej,

Otwarcie kolei Druja—Woropajewo.
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Koszty nowej linji wyniosły
około 11 miljonówzł.* Linja, acz-
kolwiek drugorzędna, została wy-
kończona w:g najnowszych wy-
magań techniki. Wybudwano na
całej przestrzeni 3 stacje i około
76 mostów.

Nestępnie p. Premjer przeciął
symboliczną wstęgę, mówiąc: „Ot-
wieram tę nową linję kolejową
na pożytek miejscowej ludności”.
Po otwarciu goście udali się po-
ciągiem nową linją, ciągnącą się
na przestrzeni 89i pół km, przez
malownicze okolice, pełne lasów
i jezior, aż do miasteczka Druja,
położonego nad Dźwiną nzd gra-
nicą łotewską.j

Wzdłuż torów widać było gru-
py włościan okolicznych. Wszyst-
kie stacje cdświetnie przystrojo-
ne, zapełnione były miejscową
ludnością, witającą przeježdžeją-
cy pociąg. O godz. 2 po poł. po-
ciąg przybył do Diuji. Po krót-
kim postoju pociąg odjechał
z powrotem do Woropajewa.

 

Propaganda antypaństwowa.
się w jednej ze skarg, miesi błoto
kolanami przed  Zamknigiemi
drzwiami swych świątyn, zmuszo-

ny jest w tajemnicy zbierać się na
nabożeństwa w szopach aibo w
prywatnych mieszkaniach, prawo”
siawni zaś kapłani karani są are*
sztami za urządzanie nabożenstw

prawosiawnych. Kraj ten jest bla”
<ej i więcej znany Kzymowi, ani-
żeri daleki Meksyk i komunistycz-
na, bezbožna Kosja...“

Uto nagroda dla naszych władz
państwowych za  podzwignięcie
Cerkwi z upadku za organizację
hierachji, za autokelalję, za budo-
wę nowych cerkwi, seminarjów i
interantow, za uposażenie i iiczne

dotacje dla hierarchji prawostaw*
nej, za przygotowanie kosztem pań
stwa soboru Cerkwi, a co najwa”
żniejsze za pomoc w zatrzymaniu
w rękach wiadz cerkiewnych zgó-
rą póitora tysiąca kościoiow i ob-
jektów katolickich, skontiskowa*
nych Kościołowi katolickiemu
przez rządy carskie za udział du*
chowieństwa polskiego w powsta-
niach i w akcji patrjotycznej!

Wystąpienie organu metropoli-
ty, pomawiające Polskę o przešla-
dowanie prawosławja na modłę
meksykańską, przypomina nam
słynny list metropolity Djonizego
do metropolitów prawosławnych,
w którym porównywa położenie
Cerkwi w Polsce do rzezi niewinią
tek betleemskich.

Metropolita Djonizy szkaluje
Kościół katolicki, szkałuje Państ-
wo polskie, któremu tyle zawdzię-
cza, zapominając w tem wszyst”
kiem o podstawowych zasadach
miłości Chrystusowej.

 

Wyklecle pastora anglikańskiego.
jest przez kanclerza Anglji Wy-
rok zapadł dnia 13 września br.
Obecnie wyrok ten ma być zatwie
rdzony przez biskupa i podany do
wiadomości publicznej w formie
klątwy kościelnej.

Pojawienie się pastora Dawid-
sona wita szmer zebranych tłu-
mów, W. katedrze nastaje cisza.

Biskup anglikański czyta długą

sentencję mocą której pastor Da-

widson jest pozbawiony prawa do

noszenia stroju pastora,-do odpra*

wiania nabożeństw i wyłączony z

kościoła anglikańskiego. Słowa
klątwy dźwięczą mocą pod skle”

pieniem katedry. Wszyscy zebrani

czują powagę chwili. Pastor Da-

widson chce przerwać biskupowi,

ale nie udaje mu się. Po odczyta”

miu wyroku Dawidson głośno pro-

testuje, wołając, że jest niewinny.

Nie zwracając na niego żadnej u-

wagi biskup wraz z całą asystą o”

puszcza w milczeniu i powadze ka

tedrę wśród ogólnej ciszy, którą

przerywa jedynie głos protestu wy
klętego pastora."

Ojciec św. c powołaniu artysty.
Wielu artystów — mówił Papież—
poszukuje nowości z obawy, aby

nie odmówiono im oryginalności i

nie oskarżano o kopjowanie wzo”

rów starożytnych, wielka jest jed-

nak różnica między kopjowaniem

i naśladowaniem. Dante naślado-

wał Wergiljusza, nikt jednak nie o-

śmieli się powiedzieć, że go "ko-

pjował i że dzieła jego nie są ory”

ginalne.

(KRP.) Znany angielski dzien-
nikarz Stanley B. James w paź:

dzierni'owym numerze pisma

„Columbia“ (oficjalny organ sto-
warzyszenia amerykańskich Ryce-

rzy Kolumba) opisuje odwagę,

jakiej dał dowód obecny Pep'eż
Pius XI, będący swego czasu

Nuncjuszem w Polsce podczas

inwazji bolszewickiej, przedsta-

wiając najazd czerwonej armji

podczas tragicznych dni roku

1921. W razie rozbicia frontu

polskiego, przed bolszewikami

leżała cała zbiedzona latami woj-

ny Europa otworem. Podczas

gdy wszyscy dyplomaci opuścili

Warszawę ówczesny . nuncjusz

Mgr. Ratti oświadczył, iż dopiero

wtedy wyjedzie ze stolicy Polski,

gdy ostatni członek rządu ją opu-

ści. Postanowienie to wywołało

ogromne wrażenie. Kościoły za-
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pełniły się wiernymi, ulicami po-

cząły przeciągać procesje, wszys-

cy w oblężonem mieście wzmoc-

nili się na duchu. Generał Hal-

ler, głównodowodzący armji

ochotniczej oraz francuski ge-
nerał Weygand osobiście pro-
sili nuncjusza o modlitwy.

W dniu Wniebowzięcia Najśw.

Maryi Panny, podczas gdy ulica-

cami Warszawy setki tysięcy ludu

przeciągało w procesjach, modląc

się i śpiewając, odgłos bliskiej

kanonady  armatniej oznajmił

o rozpoczęciu przez wojska pol-

skie kontrofensywy. W ciągu kil-

ku dni Warszawa została urato-

wana. Na uroczystem posiedzeniu

parlamentu  premjer ministrów

Witos wyraził zachwyt i uznanie

  w kowe wP. K.
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Św, O stosunku Kościoła do nowo-

Jak już KAP doniósł w depe*
szy z Citta del Vaticano, Ojeiec
św. w dniu otwarcia nowej pinako
teki wygłosił przemówienie, w któ
rem dotknął m. in. stosunki Kościo
ła do nowoczesnych prądów w sztu
ce religijnej. Sprawa ta jest tak wa
žna i tak aktualna u nas w Polsce,
że powyższą część przemówienia
Ojca św. podajemy w dosłownem
tłumaczeniu:

Tyle dzieł sztuki, bezsprzecz-
nie i zawsze pięknych, jak te, któ-
:e mamy tu przejawiać i podziwiać
dzieła tak głęboko natchnione my-
ślą i uczuciem religijnem, że wy”
dają się. jak to dobrze powiedzia-
no, już to cichemi i gorącemi west
chnieniami i modlitwami, już to
strzelistemi hymnami wiary, już to
szczytnem wzniesieniem się i pra”
wdziwym tryumfem glorji niebie-
skiej i boskiej, takie i tak wielka

całego narodu polskiego dla od- ilość tych dzieł zmusza Nas — jak
wagi Nuncjus”1. = ewa"; niodpartą siłą kontrastu — do
нmyślenia o pewnych innych dzie

 

Oczorajsze wybory w Niemczech.
Tymczasowy wynik wyborów

do Reichstagu.
Według otrzymanych już po północy wiadomości z Berlina, tym-

czasowy wynik wyborów do Reichstagu przedstawia się, jak na-

Walki w całym
kraju.

BERLIN (Pat). W/g wiadomo-
ści, nadchodzących z prowincji,
podczas dzisiejszych wyborów w
-kilku miejscowościach doszło do
zaburzeń.

Zajšcia przybrały większe roz-
miary, m. in. w Bremie, gdzie do-
5210 do bójki między komunistami
a hitlerowcami. Jeden narodowy

socjalista został ciężko poranio-
ny. Policja aresztowała 25 osoby,
u których znaleziono broń.
W bruńświku w czasie awan-

tury jeden narodowy socjalista
odniósi ciężkie rany.

Do mniejszych starć doszło w
Oldenburgu między członkami re-
publikańskiego Keichsbanneru a
bitlerowcami,

W Schwerinie na budynkach
rządowych hitlerowcy wywiesili

tiagi partyjne.

W: Kreteld ubiegłej nocy mię-
dzy Reichsbannerowcami a naro:
dowymi socjalistami kilku hitle-
rowców odniosło ciężkie rany.

O poważniejszych starciach
donoszą również z Staszfurtu w
Saksonji, gdzie w bójce między
narodowymi socjalistami a komu-
nistami jedna osoba została cięż*
ko ranna, a kilka lżej.

W) wyniku strzelaniny, jaka
ubiegłej nocy powstała między na-
rodowymi socjalistami a komuni:
stami w Kamienicy 5 hitlerowców

i 2 komunistów odwieziono w
ciężkim stanie do szpitala.

W, Berlinie doszło w wigilję
wyborów do licznych starć między
socjaldemokratami i hitlerowca*
mi, w których po obu stronach
byli ranni. Policja dokonała wielu
aresztowań.

BERLIN (Pat). Deszcz i nie-
pogoda niezwykle utrudniały
akcję wyborczą. Dlatego też fre-
kwencja była znacznie mniejsza,
aniżeli w czasie poprzednich wy-
borów do Reichstagu.

Wygląd stolicy Niemiec wsku'
tek braku komunikacji przedsta”
wiał charakterystyczny obraz.
Tłumy ludzi na głównych arter-
jach miasta i większy niż zazwy*
czaj ruch pieszy. Dziś walka wy*
borcza nie przybrała tak znacz-
nych rozmiarów, jak to miało
miejsce w poprzednich wyborach.
Naogół daje się zauważyć znaczne
zmniejszenie zainteresowania się
wyborami.

Lokale wyborcze zostały zam”
knięte o godzinie 6-ej. Rezultaty
będą znane — jak przypuszczają
—już około północy.

Zjazd biskupów greko-katolic-
kich w Rzymie.

CITTA del VATICANO (Kap.)
W połowie listopada r. b. odbę
dzie się w Rzymie zjazd bisku-
pów greko - katolickich całego
świata.
biskupi z Polski, Rumunji, Jugo-
sławji, Stanów Zjednoczonych,
Kanady oraz wikarjusz generalny
gr.-kat. na Bukowinie. Z powodu
choroby ks. metropolity Szeptyc-
kiego na zjazd ten udał się w
jego zastępstwie biskup sufragan
Buczko.

Wezmą w nim udział,

stępuje:
Oddano głosów
Hitlerowcy otrzymali
Secjal - demokraci
Komuniści
Centrum
Niemiecko - narodowi
_Bawarska p. ludowa
Ludowcy
Partja państwowa
Chrześc.-socjalni
Partja gospodarcza
Landvoik
Pozostałe partje i głosy nieważne

35.409.718
11.712.983
7.233.534
5.972.702
4.228.364
2.951.839

— - 1.080.124
695.931
326.805
402.803
109.830
169.848
559.955Е
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PRZYPUSZCZALNY PODZIAŁ MANDATÓW.
) STOSOWNIE DO OBLICZEN ZESTAWiEN, POSZCZEGOLNE
PARTJE, BIORĄCE UDZIAŁ W WYBORACH, PRZYPUSZCZALNIE
OTRZYMAJĄ NASTĘPUJĄCĄ ILOŚĆ MANDATÓW, CYFRY W
NAWIASIE OZNACZAJĄ iLUŚĆ MANDATÓW, UZYSKANYCH

4 W POPRZEDNICH WYBURACH.
HITLEROWCY
SOCJAL-DEMOKRACI
KOMUNIiSCI
CENTRUM
NIEM.-NARODOWI
BAWARSKA P. LUDOWA —
LUDOWCY
P. PAŃSTWOWA
CHRZEŚC. SOCJAL.
P. GOSPODARCZA
LANDVOLK

— 195 (230)
+ 20133)
— 100 (89)
22-70-75)
— 49 (40)

18 (22)
841020)
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STRAJK KOMUNIKACYJNYw BERLINIETRWA
BERLIN (Pat.) Strajk komuni-

kacyjny w Berlinie trwa nadał.
W niedzielę wyborczą zdołano
uruchomić zaledwie znikomą ilość

środków przewozowych. Ruch
ten rozpoczął się dopiero około
godziny 8ej rano, eby dać wy-

poczynek przemęczonej policji,
której znaczna część zajęta była
eskortowaniem uruchomionych
wozów tramwajowych i kolei pod-

ziemnej. W dniu dzisiejszym pu-
bliczność również nie korzystała
z tej komunikacji w obawie eks-
cesów ze strony strajkujących. W

godzinach nocnych wyruszyły na
miasto kolumny strajkujących z
kubłami gipsu, którym zelewai
szyny tramwajowe, przez co U-

niemożliwiony był wszelki ruch

tramwajowy na wielu odcinkach.
Policja zdołała aresztować 3 spraw-

ców tej akcji sabotażu, którym
grożą poważne kary. Donoszą też
o aktach terroru w dzielnicach
robotniczych. W kiłku miejscach
pozrywano przewodniki tramwa-
jowe.

Napadano też ra kondukto-
rów, powracających z pracy do
domów. Niezależne związki zawo-

dowe, skupizjące część pracowni-
ków, zatrudnionych w berlińskiem
towarzystwie komunikacyjnem,
wydały ubiegłej nocy nowe oś-
wiadczenie, stwierdzające, że
strajk uznają za zlikwidowany z
chwilą ogłoszenia orzeczenia roz-
jemczego za obowiązujące. Opie:
rając się na tem orzeczeniu, dy-
rekcja berlińskiego towarzystwa
komunikacyjnego, zgodnie zresz-
tą z ogłoszoną zapowiedzią przy-
stąpiła do wydalania robotników
kontynuujących strajk, Dotych-
czas w ciągu soboty wypowie-
dziano pracę blisko tysiącowi ro-
botników.

BERLIN, (Pat). Sytuacja straj-
kowa w Berlinie w godzinach
wieczornych zaostrzyła się. Na-
pady strajkujących na jeżdżące
po mieście tramwaje stały się
wyjątkowo gwałtowne. Na jednej
z ulic tłum, który obrzucał ka-
mieniami przejeżdżające wegony,
zajął wobec policji groźną posta-
wę. Policja użyła broni palnej,
dając salwę na postrach. Kilku-
nastu pasażerów, jadących tram-
wajem, zostało rannych odłam-
kami szkła.
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Głos Prymasa Polski na łamach niemieckiego tygodnika

(KAP.) Poczytny katolicki ty-
godnik monachijski „Allgemeine
Rundschau“ (Nr. 43 z dn. 22.10.32)
podaje na blisko cšmiu stroni-
cach treść listu  pasterskiego
JEm. Kks. Kerdynela Hlonda p.t.
„Um die cbristlichen Grundsatze
des _Staatslebens'. Redekeja
Allgemeine Rundschau“ opatruje
list pasterski Prymasa Polski na-

stępującą wstępną notatkę:
Podajemy poniżej najważniej-

sze ustępy z listu pasterskiego
kardynała Hlonda, Prymesa Pol-
ski. List ten ukazał się w dniu
23 kwietnia b. r. Wywody do-
stojnika Kościoła mają znaczenie
nietylko dla jego własnej ojczy-
zny, ale również i dla każdego
państwa chrześcijańskiego. Oby

"-zeSiych prądów w sztuce religijnej.
łach, tak zwanych dziełach sztuki
religijnej, które zdają się przedsta
wiać świętość jakby jedynie dla
zniekształcenia jej až do karyka-
tury, a nawet często až do praw-
dziwej i rzeczywistej profanacji.

Usiłuje się bronić je w imię po”
szukiwania nowych dróg i racjonal
ności tych dzieł. Nowość jednak
nie przedstawia prawdziwego po-
stępu, jeżeli nie jest conajmniej ró-
wnie piękna i równie dobra jak
rzecz stara, a zbyt często te rze-

czy rzekomo nowe są Otwarcie
brzydkie i świadczą jedynie o nie-
udoiności lub braku wytrwałości
w przygotowaniu kultury ogólnej,
rysunku, a tego przedewszystkiem.
Świadczą też o braku przyzwycza-
jenia do cierpliwej i sumiennej pra-
cy, które to niedomagania i braki
dają pole do przedstawienia wyo-
brażeń — lub szczerze mówiąc, —
zniekształceń, do których zmierza
owa tak poszukiwana nowość,
zbyt przypominających pewne wy*
obrażenia, jakie znajdują się w ma
nuskryptach najbardziej ciemnego
średniowiecza, gdy w zawierusze
barbarzyństwa zatraciły się dobre
tradycje starożytności, a nie zjawi-
ła się jeszcze jutrzenka renesansu.

Podobnie się dzieje, gdy nowa
mieniąca się religijną, sztuka za
biera się do budowy, ozdobienia,
wyposażenia tych Domów Bożych
i Domów modlitwy, jakimi są na-
sze kościoły: „Domy Boże i Do-
my Modlitwy oto, według słów
Boga samego i słów przez Niega
natchnionych, cel i motyw istnie-
nia budowli świętych. To są naj-
wyższe racje, z których nieustan-
nie winna czerpać natchnienie i
stale być im posłuszną sztuka pra-
gnąca być sztuką religijną i rozu-
mną, pod grozą że nie będzie ani
rozumną ani religijną, jak nie jest
już sztuką rozumną, ani sztuką
ludzką (chcemy powiedzieć sztuką
godną człowieka i odpowiadającą
jego naturze) szłuka niemoralna —
jak mówią — ta sztuka, która prze
czy, zapomina i nie szanuje swej
najwyższej racji bytu, to jest udo*
skonalania natury z gruntu moral:
nej.

Nieliczne zasadnicze myśli, któ
reśmy raczej podkreślali aniżeli
wyłożyli, pozwalają dość jasno po-
znać Nasz sąd praktyczny w spra-
wie tak zwanej nowej sztuki reli-
gijnej. Wiekrotnie zresztą wyraża”
liśmy to wobec ludzi sztuki i dusz-
pasterzy. Naszem pożądaniem, Na
szem gorącem życzeniem, Naszą
wolą może być jedynie, aby słucha
no prawa kościelnego, stormułowa
nego jasno i usankcjonowanego
także w Kodeksie Prawa Kanonicz
nego, że sztuka o której powyżej
mowa nie może być dopuszczona
do naszych kościołów, a tembar-
dziej wzywana do ich budowy,
przerabiania, ozdabiania; z drugiej
jednak strony otwieramy wszyst-
kie wrota i chętnie witamy każdy
dobry i postępowy rozwój dobrych
i szacownych tradycyj, które w.cią
gu tylu wieków życia chrześcijań-
skiego, w tak różnych warunkach
socjalnych i etnicznych, dały tyle
dowodów niewyczerpanej wolno-
sci inspirowania form nowych i pię
knych, tylekroć były badane i upra
wiane w podwójnem świetle i wia*
ry.

Braciom naszym z Episkopatu
przypada, już to z boskiego man-
datu, już to z wyraźnych dyspo*
zycyj kodeksu świętego, w ich od-
nośnych diecezjach, jak Nam w ca*
łym Kościele, czuwać, aby tak wa
żne przepisy tego kodeksu były
przestrzegane i zachowane i nic u-
zurpującego sobie miano sztuki nie
obrażało świętości Kościoła i ołta
rzy, przeszkadzając pobożności
wiernych.

Radzi jesteśmy, że możemy
przypomnieć, iż od pewnego czasu
a także i obecnie, zbliska i zdale- |
ka od Nas, podniosło się niemało
głosów w obronie dobrych trady-
cyj, odrzucających i potępiających
zboczenia w sztuce.

Ze szczególnem zadowoleniem
wspominamy, ze wśród tych
wzmiankowanych głosów są głosy
kapłanów i Biskupów, Metropoli-
tów i Kardynałów į tem uroczyst-
sze, zgodne i bardziej pouczające
im większą okazała się potrzeba.
Ie KALCIO
te słowa mogły się nietylko po
tamtej stronie naszej wschodniej
granicy, ale i u nas w Niemczech, |
przyczynć do stworzenia praw-
dziwego sumieria państwowego
w duchu chrześcijańskim.
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- Dix Kłoda Chrośjykegow Wilnie
W związku z ciężką sytuacją

gospodarczą, która dotknęła

w niebywały sposób ludność,

organizacje katolickie z  Ar-

chidiecezjalnym Związkiem _To-

warzystwa Dobroczynności „Cari-

tas" na czele zorganizowały „Dzień

miłosierdzia _ chrześcijańskiego”,

którego obchód odbył się w dniu

wczorajszym.
Zadaniem „Dnia miłosierdzia

chrześcijańskiego" było uświado-

mienie społeczeństwa © biedzie i

nędzy ludzkiej oraz propagowa-

nie prawdziwego miłosierdzia —

miłosierdzia chrześcijańskiego.

W dniu tym odbyła się,a przez

cały następny tydzień odbywać

się będzie na terenie archidiecezji

wileńskiej zbiórka datków w na-
turze i ofiar na rzecz najbardziej

potrzebujących najbiednlej-

szych.
Obchód zapoczątkowano uro-

Czystemi nabożeństwami, jakie w

godzinach porannych odprawione

zostały niemal we wszystkich ko-

ściołach wileńskich.

O godz. 11 rano w kościele

św. Jana J. E. ks. Biskup Kazi-

mierz Michalkiewicz celebrował

uroczyste nabożeństwo na inten-
cję biednych i ofiarodawców.

Podniosłe kazanie wygłosił ks.

Superjor Rzymełka
Bezpośrednio po  nabožen-

stwie w Sali Sniadeckich U. S B.

odbyła się uroczysta akademia

„Dnia miłosierdzia chrześcijań-

skiego„.
Na wstępie chór "Haslo" pod

baiutą prof. Jana Zebrowskiego

wykonał hymn Nowowiejskiego
»(lfajcie". Poczem prezes Archi-
diecezjalnego Związku  Towa-
rzystw Dobroczynności "Caritas"
wygłosił przemówienie wstępne.

Z kolei podniosłe przemówie-
nie wygłosił J. E ks. biskup Ka:
zimierz Michalkiewicz.

Chór odśpiewał „Bogurodzi-

ca”. Następnie świetny mówca
dr. Stanisław Szurlej zp. mec.

Warszawy wygłosił interesujący
odczyt p. t.: „Sprawiedliwość a

miłos'erdzie”.
Po odczycie wygłoszono sze-

reg deklamacyj. Poczem chór

*Haslo" odšpiewal "Zwiastowa-

nie".

KRONIKA.
SPRAWY MIEJSKIE.

— Nieporządki magistrackie
na rynku Łukiskim. Błoto na
rynkn Łukiskim uniemożliwia ku-

pującym dostanie do furmnnek,

przez co chłopi wyjeżdżeją na

pobliskie ulice gdzie targ odby-
wa się w najlepsze. Plac rynko-

wy na Łukiszkach należy bez-

wzgiędnie wybrukować.
— Odcinek jezdni z beto-

nu. Roboty nad układaniem

próbnego odcinka jezdni z kostki

betonowej na ul. Wileńskiej roz-

poczną się w dniu azisiejszym.
Prace te potrwają przeszło ty-

dzień.
SPRAWY SZKOLNE.

— „Dni Przeciwgruźlicze** w

szkołach. W okresie zbliżają-
cych się „Dai Przeciwgruźliczych*
w szkołach będą wygłoszone licz-

ne pogadanki. Niezależnie od

tego sprawa zwalczania gruźlicy
będzie stale omawiana na zebra-

niach rodziców.
Projektowane jast ponadto

wprowadzenie zagadnienia gruźli-

cy do wypracowań szkolny: h
HANDEL i PRZEMYSŁ.

— Zarząd Spółdzielni „Ele:

ktrokan" ogłasza, że — \Ма'пе

Zgromadzenie w dniu 5 maja br.

uchwaliło, iż odpowiedzialność
członków Spó'dżielni wymieniona
w $8 z odpowiedzialności jede-
nastokrotnej redukuje się do od-

powiedzialności dwukrotnej, a

przeto w myśi art. 73 Ustawy o
Spółdzielniach wzywa się ewen-
tualnych wierzycieli do zgłoszenia
swych pretensyj, które Spółdziel-
nia gotowa zaspokoić. W razie
niezgłoszenia sprzeciwu do dnia
7 lutego 1933 r. Spółdzieln'a bę-

dzie uważała, iż zgoda na powyż-
szą zmisne nastąpiła”.

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Z T-wa Eugenicznego.

(Walki ze zwyrodnieniem rasy).
10 Listopoda w lokalu Poradni
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4)
Prof. Z Hryniewicz wygłosi od-
czyt na temat „Jak uszlachetnić
rasę ludzką”.

Początek o 5 i pół
Wstęp wolny.

wiecz.

RÓŻNE.
— Policja na rzecz bezro-

botnych. Oficerowie i szeregowi
policji Państwowei województwa
wileńskiego i miarta Wilna opo-

datkowaii się dobrowolnie na

rzecz bezrobotnych. Surny zebra-

ne przez policję wpływają już do

Kasy Wojewódzkiego .Komitetu
Pomocy Bezrobotnym.

——

WYPADKI
Samobójstwo.  Ubiegłej

nocy przy ulicy Plutonowej Nr. 9

rozograł się wstrząsający dramat

samobójczy. W domu tem za-

mieszkuje rodzina Abramowiczów.
W dniu wczorajszym w godzinach
wieczornych p. Eugenjusz Abra-

mowicz powrócił do domu wsta-

nie silnego podenerwowania. po-

czem zamknął się w oddzielnym

pokoju. Rodzina, przyzwyczajona
do takiego sposobu postępowa-
nia ze strony głowy rodziny, nie
zwróciła na to należytej uwagi.

Dopiero po upływie kilku godzin

domownicy zaniepokoili się, że
w pokoju panuje jakaś dziwna

cisza. Zejrzeli do pokoju i tutaj

oczom ich przedstawił się wstrzą-

sający widok. W środku pokoju
na sznurze przymocowanym do

sufitu wisiał Eugenjusz Abramo-
wicz nie dając żadnych oznak
życia. Krzyki domowników zwa-

blły sąsiadów, którzy niezwłocz-

nie zaalarmowali o wypadku po-

licję oraz pogotowie ratunkowe.
Przybyły na miejsce wypadkn le-

karz pogotowia stwierdził już je-

dynie zgon, który nastąpił przed
kilku godzinami, bowiem zwioki

samobójcy były zupełnie sko-
stniałe.

Zwłoki zabezpieczono na miej-
scu do decyzji władz sądowo-
śledczych. Przyczyny samobój-
stwa Abramowicza narazie nieu-
stalono.'

Teatr i muzyka.
— Teatr Pohulanka — dziś o godz.

8-ej w. propagandowe widowisko świet-
nej i arcywesołej komedji H. Morstina
„Dzika pszczoła”. Ceny miejsc od 20 gr.
do 2 zł. Będzie to już ostatnie przedsta-
wienie tej sztuki.

— Nowa premjera w Teatrze Pohu-

lanka. Reżyser Jan Bonecki przygotowu-

je premjerę najnowszej sztuki Shaw

„Zbyt prawdziwe aby było dobre".
Współczesność zagadnień, imię autora
i szereg różnorodnych opinji europejskich
o tej sztuce — budzi wielkie zaintereso-
wanie. Obsadę sztuki Teatr przygotowu-
je pierwszorzędną. Premjera w pierwszej
połowie listopada.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś da-

na będzie „Krysia Leśniczanka”. Przed-
stawienie to przeznaczone zostało na recz
Komitetu tygodnia Akademika. Początek
o godz. 8 m. 15. Ceny miejsc normalne.

— Tani wtorek. Kierownictwo Te-
atru muzycznego wprowadza w sezonie
bieżącym tanie wtorki, Pierwsze tego ro-
dzaju przedstawienie odbędzie się we
wtorek 8 bm. Wystawioną zostanie po
cenach znižonych operetka. Kalmana
„Księżniczka czardasza” z udziałem Elny
Gistedt.
— Stały Teatr Objazdowy Teatrów

Miejskich Z. A, S. P. w Wilnie. Dziś w
poniedziałek, jutro, we wtorek i we środę
odegrana będzie w Postawach, Głębokiem
i Królewszczyźnie, świetna komedja ame-
rykańska, pełna humoru i wdzięku „Ro-
xy'. Dla szkół dane będzie widowisko
Józefa Korzeniowskiego p. t. „Panna
Mężatka”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 7 listopada br.

 

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.
Czas. 15.00: Muzyka nowoczesna z płyt.
15.10: „Nasz mały ogród zoologiczny”.
15.50: Muzyka operowa (płyty). 16.00:
„Słuch i pamięć muzyczna” — pog. wygł.
prof. M. Józefowicz. 16.15: Lekcja fran-
cuskiego. 16,30: Audycja dla dzieci. 17.00:
Krótki recital śspiewaczy. 17.20: Transm.
I cz. Akademji ku czci ś. p. Fr Sekala i
Alberta Thomasa. 17.55: Progr. na wto-
rek. 18.00: Muzyka lekka. 18.45: Wileń-
ski kom. sportowy. 19.00: „Koncepcje Lit-
winów w sprawie Wilna'' — odczyt litew
ski. 19.15: „Na widnokręgu”. 19.30: Pras.
dzien. radjowy. 19.45: Skrzynka techn.
20.00: Popularny konkurs muzyczny.
20.45: Słowo wstępne do konkursu muzy-
ki irlandzkiej. 21.00: Koncert europejski
Irlandzki z Dublina. 23.30: Muz. tan.

Wtorek, dnia 8 listopada 1932 r.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.
Czas. 15.00: Koncert dla młodzieży (pły-
ty). 15.50: Pieśni włoskie (płyty). 16.00:
Wśród książek. 16.15: Aud. dla nauczy-
cieli: „Zajęcia pozaszkolne młodzieży”.
16.30: Radjowa gazetka rzemieślnicza.
16.40: „Jak powstaje papieros? odczyt.
17.00: Koncert. 17.50: Przemówienie w ję
zyku angielskim dyr. Międzynarodowego
Biura Pracy w Genewie p. H. B. Butlera.
18.10: Muzyka lekka i tan. 18.50: „Krze-
wienie się polskości na Litwie w dobie
ucisku” odczyt litewski, 19.10: „Historja
loterji w Polsce" — odczyt. 19.20: „Co
nas boli?" 19.30: „Dzienniczek Stuttgardz
ki Chopina“ — felj. 20.00: Godzina ży-
czeń (płyty). 21.15: Wiad. sport. 21.25:
Recital fortepjanowy. 22.00: Kwadr li-
teracki (St Żeromski). 22.15: Muzyka ta-
neczna. 22.55: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDIO.
Reportaż z ogrodu zoologicznego.
W poniedziałek o godz. 15,10 mikro-

fon wileński złoży wizytę mieszkańcom
naszego ogrodu zoologicznego, którzy
przemówią do radjosłuchaczy własną mo-
wą. Tłumaczem i pośrednikiem będzie
kierowniczka reportażu p. H. Hohendlin-
gerówna.

Muzyka irlandzka.
Tegoż dnia o godz. 20 transmitowany

będzie z Dublina międzynarodowy kon-
cert muzyki irladzkiej pod dyrekcją V.
O'Briena, z udziałem Maire Scully, która
odśpiewa pieśni celtyckie i anglo - irladz
kie, oraz Mac Firbhisigh, w wykonaniu
którego usłyszymy pieśni gallijskie i an-
gielskie. Ciekawym punkiem programu
będzie charakterystyczny duet kobzy i

skrzypiec i kilka utworów na harię, W
programie  symfonicznym kompozycje

Stanforda, Hartyego i Larcheta. Koncert

ten będzie poniekąd pokazem muzyki ir-

landzkiej, o której niewiele w Europie
słyszano, gdyż pozostawała ona dotąd w
cieniu muzyki angielskiej.

Giza
Czy Pani wie?
że piękność, powodzenie
osiągniesz używając tylko

wyroby „GEMEY“.
Wyłączna sprzedaż w fiimie

W.  CHARYTOKOWICZ
Tamże nsjtańsze źródło zakupu

APTECZNY D - H.
Mickiewicza Ne 7.

Tel. 9—71.
Sprzedaż Hurtowa
—Wlelka Ni 58.

 

     

 

      

  
  
  
  

    

 

 

DZIENNIK MILEŃSKI

2 prasy.
Jeszcze o zmianach w M. S. Z.
Prasa nie przestaje w dalszym

ciągu omawiać przesunięcia na sta

nowisku Ministerstwa Spraw Za-
granicznych.

O okolicznościach, towarzyszą
cych dymisji p. Zaleskiego, tak pi”
sze „Robotnik“:

„Dookoła dymisji p. Zaleskiego snuje
się atmosfera tajemniczości i legend. Nikt

nie chce jakoś „na słowo” uwierzyć, że
„przemęczenie 6 letnim ministrowaniem“,

o czem mówił sam p. Zaleski. iest jedyną

przyczyną jego ustąpienia. Rola p. Zale-

skiego, jako ministra nie była do poza-

zdroszczenia. Nie decydował sam o swem

resorcie. Marsz. J. Piłsudski zastrzegł so-
bie, o czem mówił w jednym z wywiadów

osobiste kierownictwo polityką zagrani-

czną. A gdy tego okazało się mało, wy-

delegował, jako wiceministra swego b.

adjutanta p. Becka. P. Zaleski był więc
pod kuratelą, a teraz nawet sprawujący

ostatnio kuratelę, zastąpił p. Zaleskiego.

P. Zaleski jednak cierpliwie wszystko to

znosił i wątpliwe jest, by tak naraz wszy

stko mu się sprzykrzyło. Muszą być ja-
kieś inne przyczyny i powody.

Dziesiątki na ten temat przypuszczeń

snuje prasa zagraniczna i to przypuszczeń

dla polityki polskiej wcale nie miłych.

Prasa francuska, która... ż

Tu następuje biała plama, któ-

ra zapewne poświęcona była oso”

bie nowego ministra, o którym tak

pisze „Berliner Tageblatt* w arty

kule, przedrukowanym przez sze-

reg pism polskich  („Polonia”,
„Głos Narodu”, „Kurjer Poznań:

ski“ i t. d.)
„Jaka jest linja jego polityki zagra-

nicznej? Na pytanie to niema odpowiedzi,

bo linja taka nie istnieje. Beck nie jest

człowiekiem linji, lecz metody. Nie jest

on, jak to nieraz twierdzono, ani progra-

mowym wrogiem Niemiec, ani też pro-

gramowym nieprzyjacielem Rosji. Jest on

wyłącznie taktykiem, prowadzącym swą

grę z niezwykłą lekkomyślnością.

Zawrotne karjery.
W każdym razie, jedno może”

my stwierdzić, że p. Beck zrobił
zawrotną karjerę, jak wielu zre-

sztą jego przyjaciół politycznych.
Niektóre „bajeczne” i „zawro-

ine' karjery zaczynają razić na-
wet samych sanatorów. Tak n. p.

sanacyjna „Nowa Ziemia Lubel-
ska” pisze o tem, jak po maju
1926 r.

„poczęły wyrastać bajeczne, zawro-

tne karjery dyrektorów, prezesów, mi-

nistrów. Jednych znaliśmy jako tych skro-

LULA

S.p. Ludwik Niecieck
W dniu wczorajszym na cmen-

tarzu Rossie złożono na wieczny

spoczynek š. p. Ludwika Nieciec-

kiego, zasiužoneg> obywatela

m. Wilna, który padł ofarą cięż-

kiego kryzysu gospodarczego.

Przedwczesna jego śmierć zgro-

madziła w kościele św. Jakóba
mnóstwo osób ze sfer przemy-

słowych i naukowych naszego

miasta. Stawił się prawie w kom-

plecie zarząd Tow. Przyjaciół

Nauk z dostojnym prezesem prof.

Parczewskim na czele. Zmarły

prawie od początku powstania

tej instytucji był jej skarbnikiem.
Ci, którym danem było ze-

tknąć się osobiście z ś. p. Nie-

cieckim przyszli złożyć hełd jego
świetlanej pamięci. S$. p. Nieciec-

ki był wzorem  prostolinijności
i prawości charakteru. Jego dro-
ga życia nie znała kompromisów
i odchyleń.

Nie mógł i nie potrafił wejść
w kompromis ze swoim sumie-
niem i negiąć się do współcze-

snych warunków kryzysu. Odszedł
jako wzór prawego obywatela,

ofiarnie niosącego swą pracę dla

dobra naszego społeczeństwa.

Na trumnie złożono sporo wień:

ców o czystej bieli. Był to nie-

wątpliwie przypadek, aie jakże

piękny w swoim symbolu. Te
białe kwiaty padły na ostatnie

pożegnanie jako niemy wyraz
uczuć i wspomnień, jakie po
zmarłym pozostały.

Cześć jego pamięci!

LISTY DO REDAKCJI.
Wielce Szanowny Panie

Redaktorze!
Bardzo uprzejmie proszę o

łaskawe umieszczenie w pismie
pańskiem co następuje:

Wszystkim instytucjom i orga-
nizacjom, przedstawicielom Gmin
wyznaniowych, Redakcjom pism,
Kołom i Korporacjom Akademic-
kim oraz wszystkim poszczegól-
nym osobom, które tyle serdacz-
ności okazały mnie z powodu
30-lecia mej pracy — składam tą
drogą najserdeczniejsze „Bóg za-
płać*.

Stanisław Władyczko
Prof. Uniwarsytetu Wileńsk.

Wilno, dnia 5 listopada 1932 r.

 

PODJĘCIE TOWARU NA POD:
STAWIE SFAŁSZOWANYCH

CZEKÓW.
Mieszkaniec miasta Wilna p.

Jankiel Derewnicki (ul. Dyne-
burska nr. 6) zameldował policji,

że padł ofiarą oszustwa. Przed
kilku dniami sprzedał on niezna-
nym mu osobiście osobnikom
pewną partją towaru, za które

otrzymał 4 czeki na nazwisko
znanej w Wilnie osoby płatne w
Banku Spółek Zarobkowych przy
ulicy Mickiewicza. Kiedy De-
rewnicki zgłosił się do banku ce-
lem zrealizowania tych czeków
okazało się, że otrzymane przez
niego czeki nie mają pokrycia.

Derewnicki udał się wówczas
do tej osoby w czyjem imieniu
czeki te zostały wystawione i tu-

mnych pracowników, zawsze na posterun
ku; ich nazwiska dzisiaj cała(?) Polska
z czcią i głębokim szacunkiem powtarza,
Nazwiska Prystora, Sławka i Rydza-
Śmigłego dzisiaj są znane całej Polsce,
Są również inni, których cała Polska zna
ze względu na ich karjery, limuziny, po-
dróże zagraniczne, głośne hulanki i rzu-
canie pieniędzmi."

I pomyśleć, że tak pisze organ
100-procentowych  piłsudczyków,
patrzących dziś z pogardą na „sa-
natorów' pomajowych, którzy bo-
daj na maju porobili nie mniejsze
karjery niż pp. Sławek, Prystor,
Smigly i t. d.

Zresztą, kto tam jest lepszy, a
kto gorszy, nie naszą jest rzeczą
wyjaśniać.

Słońce i czerwone świazdy.
Swoją drogą ta „Nowa Ziemia

Lubelska“ coraz więcej sprawia
swym protektorom kłopotu okre-
ślając nieraz bardzo dosadnie to,
co się wewnątrz obozu pomajowe-
go dzieje.

Tak, w jednym z ostatnich nu-
merów tego pisma czytamy:

„Ostatnio w Lublinie postawieni zo-

staliśmy wobec faktu, że dziennik zbli-
żony do miejscowych czyników B. B. W.

R. zaczął głosić orjentację na wschód —

tym razem, tą lewą orjentację wschodnią,

wskazującą, że nowa era nadchodzi z

czerwoną gwiazdą pięcioramienną.
Zjawisko to, z jednej strony b. smu-

tne z drugiej jest charakterystyczne —
Blok ze swojemi organami stał się od-
skocznią dla wszystkich elementów, na-
wet tych, których ideologja jest sprze-
czna z państwowością polską jako zasa-
dą.

W tych warunkach Blok jest konglo
meratem politycznym — jest tam wszy-
stko — prócz tego, co my niepodległo-
ściowcy określamy jako polska myśl nie-
podleglošciowa.“

Mybyśmy to określili nieco i-
naczej, bo naszem zdaniem B. B.
W. R. jest dziś taką konstelacją
polityczną, w której przedewszyst
kiem gaśnie (a raczej już zgasło)
słońce, zaś na jego miejsce zapala-
ją się coraz liczniejsze świazdy pię

cioramienne, przyczem dzieje się
io nietylko w Lublinie, ale także
i u nas w Wilnie, i w Warszawie
i w Toruniu, słowem wszędzie do”
kąd światło tej konstelacji sięga”
ło.

Zgon oflary zaczadzenia

i zatrucia.

W dniu wczorajszym w szpite-
lu Sawicz zmarła, przywieziona
do szpitala przed dwoma tygod-
niami niejaka Marja Badanesowa
lat 25. Zmarła padła ofiarą nie-
stczęśliwego wypadku Przed
dwoma tygodniami, pozostawszy
jedna w mieszkaniu napaliła w
piecu węglem kamiennym i przed-
wcześnie zamknęła szyber od
pieca, na skutek czego w miesz-
kaniu powstał czad.

Obudziwszy się z okropnym
bólem głowy, nawpół przytomna,
Badanesowa wbiegła resztkiem
sił do kuchni i wypiła omyłkowo
zamiast wody, szklankę z subli-
matem. Domownicy. znaleźli ją
w kuchni parę godzin później
bez oznak życia. Mimo czynio-
nych przez lekarzy wysiłków, nie
udało się ją uratować i w dniu
wczorajszym nieszczęśliwa kobie=
ta nie odzyskawszy przytomności
zmarła.

KRONIKA POLICYJNA.

— Obława policyjna. Ubie-
głego wieczoru policja śledcza

przeprowadziła w mieście obławę
aa podejrzane elementa Podczas
obłewy zatrzymano kilkanaście
osobników, których osadzono w

areszcie centralnym do dyspozy-
cji władz prokuratorskich.
— Ucieczka wychowanków

z domu sierocego. Z domu dla

sierot przy ulicy Dobroczynnej
zbiegło dwóch wychowanków w

wieku 10 i 12 lat. O ucieczce ich
powiadomiono policję, która
wszęła dochadzenie.

ESI E TE VISTARSS

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

O.w. EP.

(Wniosek Klubu Narodowego w sprawie zakazu działalności,

względnie rozwiązania Obozu Wielkiej Polski na obszarach
województw: Pomorskiego, Poznańskiego I Kieleckiego).

Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Sejm wzywa Rząd do nie

zwłocznego cofnięcia zarządzeń
wojewodów: pomorskiego, poznań-
skiego i kieleckiego, zakazujących
działelności, względnie frozwiązu-
jących Obóz Wielkiej Polski.

Uzaszdnienie:
Wojewodowie: pomorski i po-

znański w dn. 261Х 32 г. 1 24Х
32 r. zakazali działalności orga-
nizacji Obozu Wielkiej Polski na
terenie podległych sobie woje-
wództw. Dnia 28 października
1932 r. wojewoda Paciorkowski
rozwiązał Obóz w województwie
Kieleckiem. Uprzednio w r. 1927
władze administracyjne rozwiąza-
ły O. W.P.w 3ch kresewych wo-
jewództwach Małopolski Wschod
niej. °

Obóz Wielkiej Polski założony
został w grudniu 1926 r. i posta-
wił sobie za cel, jak wynika z
jego programowej deklaracji, zor-
ganizowanie „świadomych sił na-
rodu, mających za zadanie uczy-
nić go zdolnym do silnego uję
cia w swe ręce spraw swoich”,
by mógł się stać „w pełnem te-
go słowa znaczeniu panem swo-
ich losėw“.
W szczególności Obóz dąży

do zapewnienia panującego sta-
nowiska religji rzymsko-ketolic-
kiej, do pełnego rozwoju polskiej
kultury duchowej i materjalnej,
do podniesienia poziomu moral-
nego w życiu społecznem i pań-
stwowem, do wyrobienia w spo-
łeczeństwie poczucia odpowie-
dzialności za losy państwa i no-
szenia z godnością imienia Pola-
ka, oraz potęgi państwa i narodu
polskiego.

Od chwili swego powstania
Obóz rozwija ożywioną dzialal-
ność, zmierzającą do wychowa-
nia przedewszystkiem młodych
pokoleń Polski Niepodległej w
duchu powyższych wskazań, bu-
dzi czujność społeczeństwa wo-
bec wzrastającej agresywności
Niemiec i, dążąc do unarodowie-
nia życia polskiego, walczy z za-
lewsm żydowskim na wszystkich
polach.
Organizując w dobie powszech-

nego kryzysu moralnego i gospo-
darczego zdrowe siły narodu z
pośród wszystkich warstw spo-
łecznych i gupując w swoich
szeregach zgórą 200 tysięcy kar-
nych .i ideowych członków, O.
W. P. jest ośrodkiem stałości w
życiu społeczeństwa.

Rozrust Obozu wywołał za-
ciekłą, nieprzebierającą w środ-
kach kampanię szeregu wrogich
mu czynników.

Rozpoczęto atak prasowy, zo-
hydzający Obóz: i jego działal-
ność, uniemożliwiano wszelkiemi
śrcdkami organizowanie Obozu,
członków jego  prześladowano,
narażając ich na ciągłe szykany,
prowokacje, rewizje i aresztowa-
nia. Z pośród mnóstwa opisywa-
nych w prasie przykładów tej
akcji wymienić można chociażby
przetrzymywanie w więzieniu dzia-
łacza O. W. P., red. Zajączka,
który został w kilkudziesięciu wy-
toczonych mu przez władze ad-
ministracyjne procesach uniewin-
niony, rozmyś!ne i złośliwe mie-
szanie działaczy obozowych w
afery natury kryminalnej, jak to
świeżo ma miejsce z red. Cie-
sielskim, masowe aresztowania
obozowców w radomskiem i biel-
skiem, niczem nieuzasadnionyi
brutalny atak policji na uczestni-
ków zjazdu O. W. P. w Kaliszu,
zakszanie członkom O. W. P. w
Grodzisku Wielkopolskim i w
Jaśle urządzenia obchodu zwy-
cięstwa nad bolszewikami, zarzą-
dzenie ostatnio w Wielkopolsce
u działaczy O. W.P. przeszło
200 rewizyj, które nie dały żad-
nego wyniku, i wielu innych.

Gdy, mimo to Obóz rozwijał
się nadal z coraz większą siłą,

Porażka sanacji w Kole Medyków U. 5. B.

Dnia 4 bm, odbyło się doroczne
walne zgromadzenie członków
Koła Medyków U. S. B. Atmo-
sfera, w jakiej zazwyczaj odbywa”
ły się wybory władz w Kole Me-

dyków, nacechowana powaśą i
rzeczowem  ujmowaniem spraw
związanych z dziaałlnością koła,
została obecnie zakłócona przez
wystąpienie paczki sanatorów z
kol. Surożem na czele, która wzo-
rem sanatorów z innych kół na*
ukowych chciała koniecznie uczy*
nić z Koła Medyków odskocznię
swoich politycznych zamiarów.

Zebranie zostało poprzedzone
1ozrzuceniem przez  sanatorów
plugawej ulotki, pełnej napaści na
ustępujący zarząd oraz na zasłu
żonego pracownika na terenie
Koła, kol. Czeladzina. Ulotka wy-
wołała ogólne oburzenie. Do

autorstwa tej ulotki, pod presją

olbrzymiej większości przyznał

się p. Suroż. Walne zgromadzenie

taj okazało się, że osoba ta tych
czeków nie wydawała i, że ma

się w danym wypadku do czy-

nienia ze sfałszowanymi czekami.

poleciło nowoobranemu zarządo”
wi. wyciągnąć w stosunku do
autora odpowiednie konsekwen-

cje.
Kontrkandydatem na prezesa

Koła był kol. Grochowski były
czł. zarządu Br. Pomocy. Bez-
stronność owego p. Grochowskie-

Go, który tak gorąco popiera p.
Šurož, dobrze zcharakteryzował

kol. Duda.
Przypomniał on o działalności

p. Grochowskiego na stanowisku
czł. zarządu (komisji kwalilika-
cyjnej) i kierownika domu akade-
mickiego, kiedy to przynależność
petenta do Legjonu Młodych lub
temu podobnej organizacji była
miernikiem przy  rozdzielaniu
świadczeń Bratniej Pomocy.

Występy p. Suroża skończyły
się sromotnie z chwilą, gdy jeden

z kolegów odsłonił właściwe obli

cze owego działacza sanacyjnego i

rolę jaką odegrał podczas wypad-

ków listopadowych oraz przez

skonstatowanie faktu złamania

przez niego słowa honoru.
Po skończonej duskusji, preze”

sem został wbrew wszelkim wy*
siłkom sanatorów kol. Czeladzin,

chwycono się metody oszczerstw.
Usiłowano przedstawić Obóz w
jaknajgorszem świetle, mimo licz
nych wyroków uwalniających w
procesach, wszczynanych przeciw
jego członkom. Punktem kulmi-
nacyjnym tej akcji było wypu
szczenie w całej Polsce anonimo-
wej, nielegalnej ulotki, oskarża-
jącej rzekomych członków O. W.
P. o przestępstwa Choć stwier-
dzono, że rozpowszechnianiem
tej ulotki zajmowały się biura
BBWR. władze bezpieczeństwa
nie interwenjowały. Jak dalece
oszczercza była wspomniana
akcja, świadczy fakt, że w prasie
pomorskiej ukazało się oświad-
czenie jednego z wymienioaych
w „Rejestrze przestępców”, Lam-
kiewicza, który stwierdza, że nigdy
nie był członkiem O. W. P., na-
tomiast że jest sympatykiem
BBWR.

Odpieranie tych ataków było
niesłychanie utrudnione, wskutek
konfiskowania głosów prasy, de-
masku'ących klamliwošė oszczer-
czej kampanji.

Powyższa akcja robiła wraže-
nie planowego przygotowaniazw
opinji rozwiązania organi/acji.
Istotnie nastąpiły zarządzenia
władz wojewódzkich, mocą któ-
rych w szeregu województw Obóz
został rozwiązany. Zakaz rozwi-
jania działalności przez O. W. P.
powitała z najwyższą radością
prasa niemiecka i żydowska.

(zasadnienie, przytoczone przez
wojewodów przy rozwiązaniu O.
W. Р., pełne jest cgėlnikėw Po-
wołują się oni na rzekomą kolizję
z kodeksem karnym, w jakiej
mieli znaleźć się członkowie or-
ganizacji, na atmosferę konspira-
cji, w jakiej, ich zdaniem, pracu-
ją władze obozowe, i na szerze-
nie przez Obóz nienawiści klaso-
wej.

Zarzuty te nie znajdują uza-
sadnienia w rzeczywistym stanie
rzeczy. Jeśli którykolwiekz człon-
ków Obozu znalazł się w kolizji
z kodeksem karnym, nie może
dotyczyć to całej organizacji i
powinno pociągnąć konsekwen-

cje tylko dla winnego. Zresztą
olbrzymia większość procesów,
wytoczonych członkom O. W.P.,
jak nadmieniliśmy wyżej, zakoń-
czyła się wyrokami uniewinniają-
cemi. Zupełnie inaczej rzecz się
ma np. z procesami członków
Strzelcz, skazywanych nietylko
za zwykłe przestępstwa krymi-
nalne, ale i za szpiegostwo na
rzecz obcych mocarstw. Mimo to
„Związek Strzelecki" rozwiązany
nie jest i cieszy się nadal troskli-
wą opieką władz. Zarzut upra-
wiania walki klasowej nie może
odnosić się do organizacji, która
zarówno w swojej ideologji, jak i
w programie politycznym, oparta
jest na negacji postulatu walki
klas. Zarzut zaś „swoistej struk-
tury“ organizacji nie wytrzymuje
krytyki z tej prostej racji, że nie-
ma przepisów zakazujących ta-
kiej struktury organizacyjnej, oraz
że podobną budowę organizacyj-
ną posiadają i organizacje, po-
pierające dzisiejszy Rząd. Twier-
dzenie, że władze O. W.P.. pra-
cują „w atmosferze konspiracji",
jast najzupełniej dowolne, niepo-
porte ani jednym dowodem. Jest
ono sprzeczne z zasadą jawności
działania, sformułowaną na kon-
stytucyjnym zjeździe O. W. P. w
Poznaniu w r. 1926.

Wreszcie stwierdzamy, że za-
rząozenia wojewodów: poznań-
skiego i pomorskiego s>rzeczne
są z obawiązującemi przepisami
prawnemi.

Przepisy dawne ustaw pruskich,
ra które się powołują ci woje-
wodowie, a dotyczące ogólnych
uprawnień policji w kwestji u'rzy-
mania porządku, zostały faktycz-
nie usunięte ,. w odniesieniu do
stowarzyszeń już na mocy nie-
mieckiej ustawy z r. 1928. Usta-
wa ta reguluje wyczerpująco
wzajemne prawa policji i stowa-
rzyszeń. Jedynem prawem, przy-
znanem w tej ustawie policji,
jest rozwiązanie stowarzyszenia,
którego cel sprzeciwia się prze-
pisom karnym. Jasnem jest, że
cele O. W. P. nie znajdują się w
sprzeczności z kodeksem karnym,
zresztą żaden z wojewodów za-
rzutu tego nie postawił.

Już po rozwią:aniu O. W.P.
jesteśmy świadkami bezprawnego
odbierania członkom O. W.P.
przez władze policyjne  go*
deł, przedstawiających Szczerbiec
Chrobrego, względnie nakładania
na noszących te godła manda-
tów karnych.

Przeciwstawianie się władz
państwowych zdrowym prądom
ideowym, utrudnianie działalno-
ści organizacji, która skupia
twórcze, pożyteczne dla przy-
szłości kraju siły, jest szkodliwe
! nie powinno mieć miejsca.

Z przytoczonych okoliczności
wynika, że zarządzenia wojewo-
dów: pomorskiego, poznańskiego
i kieleckiego, jako naruszające
porządek prawny i godzące w
interes państwa, powinny być
cofnięte.

1932 r.
Warszawa, dnia 3 listopada 1
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Dla zrozumienia istoty wszel-
kich procesów socjologicznych, ich

przyczyn i skutków potrzebne jesi

przedewszystkiem uświadomienie

sobie praw, rządzących temi pro”

_ cesami oraz natury podmiotów.

Zrozumienie i uświadomienie
_sobie praw rządzących zjawiskami

socjologicznemi da nam w ręce po”

tężne narzędzie, za pomocą któ-

tego nie tylko będziemy mogli ba-

dać te zjawiska, ale również bę-

dziemy mogli niemi kierować. Gdy
zaś poznamy istotę i naturę pod-

miotów procesu socjologicznego

będziemy mieli fundament, na któ”

rym w sposób należyty będzie moż

na oprzeć swoje rozumowanie i bu

dowę przyszłego ustroju. >

Prawa rządzące w świecie zja”

wisk społecznych są bardzo różno-

rodne, omówienie wszystkich w

krótkim artykule dziennikarskim

nie jest możliwe, to też z musu

trzeba się ograniczać do omówie-

nia najważniejszych i najbardziej

decydujących.
Pierwsze z tych praw to prawo

wzajemnego oddziaływania.

Zjawiska społeczne należy ba-

dać tak, jak się bada zjawiska fizjo

logiczne, chemiczne czy fizyczne.

Bo dopiero wówczas zdołamy je

Zrozumieć, a rozumiejąc kierować

niemi.
Zrozumienie praw, rządzących

zjawiskami społecznemi, da nam
Potężne narzędzie do kierowania
temi zjawiskami do budowania wła
ściwego w danych warunkach u-
stroju, a znajomość podmiotu tych
zjawisk stworzy nam fundament,
Na którym będziemy mogli wznieść
zręby ustroju.

Praw rządzących w świecie zja
wisk socjologicznych jest bardzo
Wiele, to też w ramach artykułu
Pona można zaledwie
omówić i to pobieżnie.
Brawo wzajemnego oddziaływania.

Prawo wzajemnego oddziaływa

"ia jest zasadniczem.
Polega ono na wzajemnej zale”

Źności wszystkich zjawisk. Każde
Zjawisko musi mieć swoje przyczy
Ry i swoje skutki. Jeżeli nie spo”
rzegamy tych przyczyn lub skut-
ów, to nie dlatego, że nie zdołali*
y ich jeszcze zaobserwować i po

znąć, Wszystkie zjawiska są od sie
ie uzależnione.

Kultura jako zjawisko psychi*
Czne zależy od panujących warun-

ów geograficznych, poziomu te-
chniki i dziedziczności. Poziom te-
Chniki zależy od warunków geogra

licznych, kultury i dziedziczności.

iedziczność zależy od warun-
ków geograficznych, kulturalnych
i technicznych, w jakich istniały po

Przednie pokolenia. Nawet warun

i geograficzne zależą w dużej mie

Ize od istniejącej techniki i kultu”

ty. Pustynna Mezopotamja niegdyś

była żyznym krajem, a dzika Sy-

rja zmienia się w bogaty kraj,

który zupełnie inaczej będzie wpły

Wał na mieszkańców, niż wpływał

Sto lat temu. Niezdrowe i nieużyte
Czne bagna Polesia można zmienić
W kraj mlekiem i miodem płynący,
$dy na to pozwoli poziom techniki
I kultury.

Na to, aby zaistniało jakieś zja-

Wisko, trzeba szeregu warunków.

zęść tych warunków jest nieświa
ma, a więc konieczna. Jeden jed

lak czynnik jest świadomy, a mia”

Nowicie człowiek. Świadomy, a

Więc w pewnych granicach dowol-
Ry, zależny od swojej woli. Bliżej

będzie on omówiony w dalszej czę

ŚCi artykułu.

Prawo siły.

Jest to prawo, które wszyscy
żnamy, lecz o nim się nie mówi,
fdyż to rzekomo nie wypada. Pod
Pojęcie siły należy podciągnąć za-
tówno siłę psychiczną, materjalną

lak i fizjologiczną. Dla jasności ro-
Zumowania każdy rodzaj siły nale-

ży szczegółowiej omówić, dla uni-

knięcia nieporozumień. Siła psy”
Chiczna, to wola, rozum i uczucie,
ierujące czynnościami człowieka,

Szy to jako tłumu czy jako jednost
i. Siła fizyczna, to siła mięśni i

tych wszystkich źródeł energji, ja-

tie człowiek może wyzyskać.Siła

izjologiczna, to żywotność i roz-

Todczość mas i indywiduów. Wszy”

tkie wyżej wymienione siły wystę
Pują bądź w kombinacjach, bądź

Dojedyńczo, decydują o przebiegu
awisk. Niezrozumienie tak pro-

łego prawa powoduje cały szereg

ieporozumień. Stale się słyszy o

Aiesprawiedliwości, czyli niezgod

Rości zjawisk z prawami. Tymcza*

m niema zjawisk niesprawiedli-
Wych, każde zjawisko jest zgodne

Ż prawami, chodzi jedynie oto, co

Znamy za prawo. Oczywiście, je”

želį za prawo uznamy teoretycznie

skonstruowaną zasadę, sprzeczną

istotnemi prawami, kierującemi

życiem społecznem, to fakty będą
* takiem prawem wchodziły w ko

lizję, ale „niesprawiedliwošė“ po-
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Młodzieży Wszechpolskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.

Kiub Sejmowy Stronnictwa Narodowego *kedemickieKeli Polkiej Ma“
przeciwko zamachowi na autonomię, с

wyższych uczelni.
Jegać będzie pedynie na nieznajo-
mości istotnych praw i nanierealno
ści uznawanych.

Niesprawiedliwość rozbiorów
Polski polegała nie na tem, że roz-
parcelowano Polskę wbrew prawa,
ale na tem, że chcieliśmy uznawać
za prawo istnienie państwa, które
nie umiało się bronić. Niesprawie-
dliwość czerwonego terroru w Ro-
sji polegała na tem, iż za prawo u-
znano, że słabsi mogą wyzyskiwać
silniejszych, a ci nie będą próbo*
wali zagarnąć w ręce środków do
zaspokojenia swoich potrzeb. Nie-
sprawiedliwość gnębienia proletar
jatu polega na tem, iž za prawo
usiłuje się uznać równą konsumcję
i równe zaspakajanie potrzeb bez
równych sił do zdobycia środków
tej konsumcji. Natomiast prawem
jest, iż każdy dąży do zaspakajania
wszystkich swoich potrzeb i wytę
ża siły do zdobycia po temu środ-
ków. Istnieje tu wyraźna kolizja
między prawami istotnemi a рга-
wami uznanemi za takowe. Należy
jednak pamiętać, że wszelkie pra-
wa zjawiają się wówczas dopiero,
gdy istnieje sankcja i tak długo
trwają, jak długo trwa ta sankcja.
Następnie, że prawo istniejące
przez pewien okres czasu, bez
względu na swój charakter, wy-
daje się w końcu niewzruszalne i
„sprawiedliwe”, a gdy w końcu za
braknie sankcji, jeszcze istnieje
dzięki tej aureoli „sprawiedliwo*
ści”. Jednak w istocie rzeczy, pra”
wo — to sankcja, to siła. Pamiętać
jednak należy, że za siłę uznaliśmy
nie tylko siłę fizyczną lecz i siłę
psychiczną.

Prawo zużywalności elity.
Prawo to polega na podziale

każdej masy zorganizowanej na
część przodującą, kierowniczą i
silniejszą gatunkowo, oraz na
część słabszą gatunkowo i kiero-
waną. Elity bywają rozmaite: raz
zamknięte, nie dopuszczające do
swego grona nowych elementów,
raz wchłaniające nowe elementy w
mniejszym lub większym stopniu.

Elita władzę zdobywa zawsze
siłą (raz siłą rozumu, raz siłą mię'
śni) i po zdobyciu władzy kieruje
zorganizowaną masą (czasami elita
powstaje właśnie przez zorganizo
wanie masy). Kierownictwo to po-
zostaje w ręku elity tak długo, jak
potrafi ona władzę zdobytą utrzy-
mać, poczem przechodzi w ręce
nowej elity.

Władza przechodzi w sposób
rozmaity: raz drogą stopniowego
zastępowania starej elity przez no
wą, raz drogą obalenia starej przez
nową. Nigdy masa nie zrzuca eli-
ty. Czasami tylko nowa elita obala
starą rękami masy, wówczas ha-
słem, którem nowa elita pędzi ma
sy do walki, jest „równość, wol:
ność i braterstwo — odwieczne
nieziszczalne marzenia słabych i
prowadzonych. Każda elita zužy-
wa się, czyli degeneruje. Więcej
zużywając energji niż masa kiero-
wana, zaspakajając swoje potrzeby
w stopniu znacznie większym, żyje
w atmosferze z jednej strony wy*
siłku, a z drugiej rozkładowo - cie
plarnianego rozleniwienia.

Kierowanie zbiorowością, og"
romny wysiłek, często ponad mia-
rę wytrzymałości, podkopuje siły
żywotne, z drugiej zaś strony u-
przywilejowanie, osłabiające od-
porność, jeszcze bardziej przyśpie-
sza proces degeneracji.

Gdy teraz jeszcze weźmiemy
pod uwagę, że w większości wy-
padków elita po zdobyciu władzy
traci cel i zaczyna prowadzić ży”
wot wegetatywny, jasnem się
staje, że degeneracja jest koniecz-
nością.

Jeżeli elita nie jest zbyt szczel-

nie zamknięta, nie broni się przed

napływem najenergiczniejszych
jednostek z masy i nie zatrzy”

muje mocą praw ochronnych ро-

śród swoich szeregów jednostek

najbardziej zdegenerowanych, je”
żeli wreszcie mocą tychże praw

i przywilejów nie stwarza dookoła

siebie atmostery niezdrowego wy”
delikacenia — trwa długo. W ra-
zie przeciwnym, niedopuszczane
do szczytów, najenergiczniejsze
jednostki z pośród masy organi“
zują ją i prowadzą do ataku, oba-
lają starą elitę i stwarzają nową.

Każda elita ma swoje formy ustro*

iowe i rzadko nowaelita zacho”

wuje stare formy, właśnie naj

częściej obalenie starej odbywa

się w imię nowych form ustrojo”
wych. Elity i formy ustrojowe są

ze sobą ściśle związane — nowa

elita stwarza nowe formy ustro*

jowo-cywilizacyjne, a nowe formy

ustrojowo-cywilizacyjne stwarzają

nową elitę.

Prawo współdziałania i walki.

Każdy proces socjologiczny po"

lega na pokonywaniu oporów, na

przełamywaniu przeszkód do za”

Narzedzia i tundamenty.
Uświadomione współdziałanie.

spokojenia swoich potrzeb.
Tam, gdzie opór może być po*

konany tylko siłami zbiorowemi,
występuje wspólność interesówi
współdziałanie, natomiast tam,
gdzie istnieje sprzeczność intere-
sów i gdzie przeszkoda do zaspo”
kojenia swoich potrzeb jest inna
zbiorowość, czy jednostka, nastę-
puje walka.

Niema solidarności bez wspól-
nego oporu, czy wspólnego prze-
ciwnika; tam, gdzie istnieje soli-
darność, istnieje również zagad-
nienie solidarności: wobec czego,
czy wobec kogo i po co. Również,
jak nie istnieje walka bez sprzecz*
ności interesów.

Tam, gdzie istnieje walka,
istnieje zagadnienie: walka z
czem, lub z kim i o co. Motywem
współdziałania jest egoizm i altru-
izm, jako forma pochodna. Mo*
tywem walki jest egoizm. Wszel-
ka pomoc wzajemna jest współ”
działaniem czy to wobec wspól-
nego przeciwnika, czy to wobec
przyrody otaczającej ludzkość.

Masa i jednostka,
Podmiotem procesów socjolo-

gicznych jest zorganizowana masa
działająca w imię swoich intere-
sów. Interesami zbiorowości są
interesa poszczególnych  jedno-
stek, złączonych w zbiorowość
w imię tych interesów. Każda
niemal jednostka jest częścią skła-
dową kilku zbiorowości i prócz
interesów tych zbiorowości ma
interesa własne, indywidualne.

Interesa te należy rozumieć
jako dążenie do zaspokojenia
swoich potrzeb, to też interesem
będzie dążenie do zdobycia środ-
ków do zaspokojenia głodu, jak
również i dążenie do obcowania
z podobnymi do siebie lub wyzna-
wania takich czy innych poglądów
i używanie takiego lub innego
języka.

W. interesie jednostki leży jak
najszersze zaspokojenie swoich
potrzeb, które uznane będą przez
nią za ważniejsze, a które za
mniej ważne, zależy od tej jed:
nostki. W. interesie zbiorowości,
czyli jednostek, które się na tę
zbiorowość składają, leży zaspo-
kojenie tych potrzeb, które stały
się czynnikiem wiążącym daną
zbiorowość i jak najliczniejszy
udział jednostek we współdziała”
niu. Stąd, gdy w jednostce zacho”
dzi kolizja między interesem
wspólnym ze zbiorowością a in-
tersem indywidualnym, bądź
wspólnym z inną zbiorowošcią,
zbiorowość pierwsza stosuje w
imię interesów innych swoich
członków przymus.

Z powyższego wynikają prawa
i obowiązki zbiorowości i jednost-
ki. Zbiorowość ma prawo zmusść
jednostkę do współdziałania nad
realizowaniem celu, który stał się
czynnikiem wiążącym i ma obo*
wiązek używać energji jednostki
tylko do tego celu, jak również re*
alizować tylko te cele. Jednostka
ma prawo żądać od zbiorowości
realizowania tych celów, które
związały ją ze zbiorowością i tyl-
ko takiego zużywania energji tej
jednostki, które do realizacji tego
celu prowadzą. Obowiązki jed-
nostki polegają na dążeniu do
wspólnego celu. Tam, gdzie jed:
nostka przez nieświadomość lub
egoizm indywidualny usuwa się
od współpracy, występuje przy”
mus. Są to zasady, na których
każda zbiorowość się opiera, je”
żeli w grę nie wchodzą inne czyn
niki.

Czynnikami temi są interesy
elity kierowniczej.  Zbiorowość,
jak każdy organizm, ma swoje or-
gana kierownicze i często interesy
ich są sprzeczne z interesami
reszty zbiorowości. W takim wy”
padku zbiorowość staje się na-
rzędziem w ręku elity i pomiędzy
nią a resztą zbiorowości powstaje
walka, kończąca się bądź zwy”
cięstwem jednej ze stron, bądź
rozbiciem się zbiorowości. Jeżeli
interesy elity i masy są różne,
lecz zgodne współdziałanie istnie-
ie tak długo, jak długo interesy
jednej ze stron nie zostaną naru-
szone. Siła zbiorowości polega na
sile czynnika wiążącego i na sile
poszczególnych części  sklado-
wych, a więc elity masy i jedno”
stek na nie się składających.
Wzajemny stosunek zbiorowości
i jednostki nie polega jedynie na
wzajemnych obowiązkach i pra-
wach.

Zawsze występuje wzajemne
oddziaływanie. Jednostka w du-
żym stopniu jest produktem swo-
jej zbiorowości. Stopień ten zale-
ży od czasu trwania zbiorowości,
siły jednostki i siły zbiorowości.
Odwrotnie, zbiorowość jest rėw-
nież pod wpływem jednostki.
Wpływ ten zależy od liczebności .
zbiorowości, siły jej oraz siły jed-

Wysoki Sejm uchwalić raczy
następującą ustawę:

Art. 1. — Rozporządzenie Pre-
zydenta Rzplitej z dnia 27 paź-
dziernika 1932 r. w sprawie zmia-
ny rozporządzenia Prezydenta
Rzplitej z dnia 24 lutego 1928 r. o
stosunku służbowym -profesorów
państwowych szkół akademickich
i pomocniczych sił naukowych
tych szkół (Dz. Ust. R. P. Nr. 94,
poz. 819) uchyla się,

Art. 2. — Wykonanie niniejszej
ustawy porucza się Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.

Art. 3. — Ustawa niniejsza
wchodzi w życie z dniem ogłosze”
nia.

Uzasadnienie:
Rozporządzenie Prezydenta

Rzplitej z 27 października 1932 r.
w sprawie zmiany rozporządze-
nia Prezydenta Rzplitej z24 lutego
1928 r. o stosunku służbowym
profesorów państwowych szkół
akademickich i pomocniczych sił
naukowych tychże szkół jest na-
ruszeniem ustawy o pełnomocnic-
twach z 17 marca 1932 r., które w
art. 1 wyraźnie wyłącza z zakresu
pełnomocnictw ustawy szkolne.
Wprawdzie formalne stosunki
służbowe prołesorów były unor-
mowane rozporządzeniem Prezy*
denta Rzplitej, jednak jest to roz-
porządzenie z mocą ustawy, wy”
dane na podstawie art. 44, art. 6
Konstytucji i art. 1 lit. a, ustawy
z 17 marca 1932 r., ma więc ma-
terjalną powagę ustawy. Z dru-
giej strony, z natury organizacji
nauk i nauczania wyższego, wyni-
ka, że pewne zasady organizacyj-
ne, będące rękojmią niezależno-
ści profesorów szkół akademic-
kich, nie mogą być oddzielone od
podstawowych zasad, na których
opierają się stosunki służbowe
profesorów. Wydanie tego rozpo-
rządzenia nastąpiło bez uprzed-
niego przedstawienia projektu do
zaopinjowania  Senatom Szkół
Akademickich, co bylo dotych-
czas stale, nawet przez rządy sa-
nacyjne, praktykowane. Główną
zmianą, będącą ciosem w samo-
dzielność i niezależność nauki w
Polsce oraz w polskie szkolnic-
two akademickie, jest przepis art.
1, ust. 9, znoszący zasadę nieusu-
walności profesorów Szkół Aka-
demickich.

Przewidywane w tym ustępie
zmiany organizacyjne w Szkołach
Akademickich dają powód do
największych obaw, zwłaszcza w

świetle praktyki rzekomych zmian
organizacyjnych w sądownictwie,
które także ma zagwarantowane
prawo nieusuwalności. To samo
należy powiedzieć o możności
przenoszenia profesorów wbrew
ich woli do innych szkół lub wy-
działów.

Również zmiana przepisów o
postępowaniu dyscyplinarnem o-
znacza wybitne umniejszenie nie-
zależności profesorów, skoro
wbrew opinii prawnej i sumieniu
rzecznika dyscyplinarnego postę*
powanie może być wytoczone i
prowadzone dalej na rozkaz wła*
dzy administracyjnej.

Niezależność nauki i wyższego
nauczania w Polsce, niezależność
profesorów szkół akademickich,
ustawami poręczona, jest oparta
na polskiej tradycji wielu wieków
i na doświadczeniu wszystkich
kulturalnych krajów. Ten doro-
bek cywilizacyjny nie może być
podporządkowany w sposób poli-
cyjny widokom żadnej grupy rzą-
dzącej w Polsce.
Warszawa, dn. 3 listopada 1932.

Zarząd Akad. Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej ogłasza, że w
dniu 9 listopada br. o godzinie 19
w lokalu przy ul. Wileńskiej 23
m. 9 rozpocznie się Bezpłatny
Kurs pracy społeczno-oświatowej
pod kierunkiem p. Stan. Ciozdy
dyr. P. M. S.

Wykłady dotyczyć będą:
1) prelekcyj popularnych,
2) kursów dla dorosłych,
3) teatrów amatorskich,
4) bibljotekarstwa,
5) wycieczek krajoznawczych,
6) spółdzielczości.
Na wykładowców zaproszono

znanych działaczy społeczno - 0-
światowych.

A więc niechaj wszyscy, któ-
rzy chcą pracować na polu oświa*
ty pozaszkolnej przybędą tłumnie
na Wiileńską 23 — 9, w środę o
godzinie 19.

Zapisy przyjmuje Zarząd Aka-
demickiego Kola P. M. S. w loka-
lu przy ul. Wileńskiej 23 m. 9, co-
dziennie w godz. 20 — 21.

Koleżanki i Koledzy, którzy
zapisów nie będą mogli uskutecz-
nić z najrozmaitszych przyczyn
mogą zapisać się w dniu rozpoczę*
cia wykładów.

OPŁATY AKADEMICKIE.
(Wniosek Klubu Narodowego).

« Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Sejm wzywa Rząd, a w szcze”

gólności Ministra W. R. i O. P. do
cofnięcia Rozporządzenia  Mini-
stra W. R. i O. P. z dnia 12 lipca
1932 r. (Dziennik Urzędowy Mi-
nisterstwa W. R. i O.P. Nr. 5, poz.

54) o opłatach studenckich w
państwowych szkołach akademic-

kich oraz w Państwowym Instytu-
cie Dentystycznym w Warszawie,
jako niezgodnego z art. 119 Kon-

stytucji z art. 92 Ustawy z 13 lip-

ca 1920 r. o szkołach akademic-
kich (Dz. Ust. Rz. P, Nr. 72, poz.

494).
Uzasadnienie:
Rozporządzenie Ministra W.

R. i O.P. z 12 lipca 1932 r. o opla-
tach studenckich w państwo”
wych szkołach akademickich oraz
w Państwowym Instytucie Denty-
stycznym w Warszawie ryczaltu-
ją wszystkie oplaty, pobierane do-
tąd na mocy art. 92 Ustawy o
szkołach akademickich z 13 lipca
1920 r. na ściśle określone cele i
przy tej sposobności ogólną sumę

opłat studenckich bardzo znacznie

podnosi. Przez to zmienia zupeł-
nie sens i treść art. 92 Ustawy o
szkołach akademickich.

Art. 92 Ustawy nie może być

Zebranie inauguraćyjnegMłodzieży
wszechpolskiej.

Było to zebranie odbiegające
zasadniczo od szablonowego typu
tego rodzaju zebrań.

Żadnych figurantów, żadnych
„reprezentantów, sama młodzież.
Na przeszło 1060—120 akademi-
ków dosłownie 4-ch starszych
panów, z których żaden, nie wy”
łączając przedstawiciela  staro-
stwa, nie przekroczył czterdzie-
stki.

Nie słyszeliśmy też mów powi-
talnych, ani wielopiętrowych ży
czeń. Natomiast dłuższy referat

posła Bieleckiego był całkowicie
poświęcony aktualnym zagadnie-

niom ideowo-politycznym, zwią”

zanym z działalnością ruchu mło-

dych.
Przedewszystkiem poruszył

mówcą sprawę rozwiązania Obo-

zu Wielkiej Polski.

Można rozwiązać organizację,
ale idei rozwiązać nie można.

Będzie ona żyła wbrew nakazom
i zakazom policyjnym, a kto za”

pomocą policji myśli walczyć
z ideą, ten walkę skończy z... be-

kiem.

Kwestja żydowska jest w Pol-

sce wiecznie żywą. Nie pomoże
zamykanie oczu na niebezpie-
czeństwo żydowskie, ani zapew-
nianie, że sprawa ta wogóle nie
istnieje. Istnieje ona i tylko obóz
narodowy ma odwagę szczerze

nostki.
Powyższe pozostaje słuszne i

w odniesieniu do części zbioro”
wości, to znaczy stosunku jednost-
ki do organów zbiorowości i sto”
sunku tych organów do całości.
Jak wyżej było powiedziane, orga-
nami zbiorowości są elita i masa.

« Wyjaśnienie.

Artykuł niniejszy nie zawiera
zasadniczo nic nowego, ani też nie
wyczerpuje tematu. Celem jego
było jedynie omówienie pewnych
zasad, które staną się odskocznią
do dalszego rozumowania.

Następny artykuł rozpoczętego
cyklu nosi tytuł „Motory działa”
nia”. Hałaburda.

i otwarcie mówić o tem, jak tę
sprawę można i należy rozwiązać.

Młode pokolenie w pierwszym
rzędzie powołane jest do tego, by
w sprawie żydowskiej zabrać
mocny i zdecydowany głos.

Walka nie jest łatwą, ale bać
się jej nie należy, bo walczymy
o swoje słuszne prawa.

Wreszcie walka hartuje cha-
raktery, a nam dziś przedewszyst- ^
kiem potrzeba silnych charakte-
rów.

Praca nad urabianiem ludzi
silnych i zdecydowanych, walczyć
o lepszą Polskę jest głównem za-
daniem ruchu młodych. — Oto
w paru zdaniach główne myśli
świetnego referatu posła Bielec”
kiego.

Prof. Komarnicki, jako kurator
Młodzieży Wszechpolskiej, dał
krótki rys dorobku myśli narodo-
wej i udzielił wskazówek co do
kierunku pracy ideowo*wycho-
wawczej oraz literatury, z którą
każdy młody narodowiec winien
się zapoznać.

Krótkie przemówienie red. Ko-
wnackiego, prezesa Koła Młodz.
Wszechpolskiej Misiewicza i p. o.
kierownika grupy O. W. P. Dro-
zdowskiego zakończyły zebranie
inauguracyjne, po zamknięciu któ-
rego szereg osób zapisało się na
kurs kandydacki.

Rano członkowie Koła Mło-
dzieży Wszechpolskiej wysłuchali
Mszy św. w kościele św. Ducha,
gdzie piękne kazanie wygłosił ks.
Mościcki, nawiązując do słów
Ewangeljj o pszenicy i kąkolu i
życząc młodzieży, by w walce
o lepsze jutro umiała usunąć z ży-
cia narodu i państwa ten kąkol, .
który życie dzisiejszej Polski za-
truwa i niszczy.

Uroczystość inauguracyjna
Młodzieży Wszechpolskiej jest
najlepszem świadectwem tego, jak
młodzież narodowa rozumie treść
i znaczenie pracy ideowej.

Bez czczej deklamacji, z jas'
nym programem, gotowa do ofiar,
staje.do walki o Wielką Polskę.

Zwyciężyć musi, bo zwyciężyć
chce,

zmieniony rozporządzeniem Mini-
stra. Art, 119 Konstytucji, stano”
wiący, iż nauka w szkołach pań
stwowych jest bezpłatna, nie do-
puszcza również interpretacji roz-
szerzającej art. 92 Ustawy o szko”
łach akademickich. Opłaty, usta*
nowione Rozporządzeniem  Mini-
stra W. R.i O.P. z 12 lipca 1932
r. wynoszące ponad 300 zł. rocz-
nie, nie są zatem ze strony studju-
jących zwrotem dla pracowni za
zużycie naczyń i urządzeń, ale
zwykłą opłatą za naukę: płaci je
każdy bez względu na to, czy z
pracowni, z laboratorów, х му
kładów korzysta, czy nie korzy*
sta. Zatem Rozporządzenie Mini-
stra W. R. i O.P. nie jest zgodne
z obowiązującem prawem.

Rozporządzenie Ministra W.
R. i O. P, ma ponadto zasadnicze
i głębokie podłoże społeczne: u-
trudnia, a często uniemożliwia
studja dla ubogiej, a choćby naj-
zdolniejszej, młodzieży.

Całe dotychczasowe ustawo-
dawstwo Polski niepodległej szło
po linji ułatwienia, a nie utrudnie-
nia nauki dla zdolnej, ubogiej mło-
dzieży. Rozporządzenie Ministra
W. R. i O.P. stoi w jaskrawej
sprzeczności z całym duchem ur
stawodawstwa szkolnego Polski.
Z wszystkich szkół wyższych do-
chodzą wiadomości o setkachi
tysiącach niezapisanych.

Opłaty wysokie, nałożone do
tego w sytuacji gospodarczej nad*
zwyczaj krytycznej, są najbrutal-
niejszą formą zamknięcia drzwi
wyższej uczelni dla finansowo sła*
bych, a ułatwieniem dla boga-
tych, jak to jest w Polsce, repre-
zentujących często żywioł niepol-

ski. W Uniwersytecie Krakow*
skim nie zgłosił na Wydział Le-
karski ani jeden syn chłopa, ani
jeden syn robotnika. I bez opłat
możliwości studjów dla ubogiej
młodzieży były w latach ostatnich
coraz cięższe. Nędza, panująca
wśród ogółu uczącej się młodzie-
ży, jest ogólnie znaną, potrzeba
pomocy ogólnie uznawaną, a mi-
mo to polityka rządu ostatnich lat
idzie systematycznie w kierunku
wręcz odwrotnym. Dowodzą tego
wydane przed rokiem Rozporzą*
dzenia o opłatach w szkołach

średnich ogėlno-ksztalcących i za-
wodowych. Skutki smutne i złe
tych rozporządzeń dla młodzieży
kształcącej się już widzimy, fatal-
ne skutki dla kultury polskiej,
gdyby ten stan miał trwać dłużej,
niezadługo zobaczymy wszyscy.

Nietylko tedy ważne względy
poszanowania prawa, ale i równie
potężny wzgląd na rozwój kultu-
ry i konieczność zrozumienia i u-
względnienia potrzeb młodzieży,
nakazują natychmiastowe cofnię*
cie szkodliwych, a z prawem i in-
teresem narodu niezgodnych Roz-
porządzeń Ministra W. R. i O. P.
z 12 lipca 1932 r.

Warszawa, dn. 3 listopada 1932.

Otrzymano świeży

transport

OLIWY Hicejskiej

Extra Virgin

1. St. BANEL i s-ka
ul. Mickiewicza 23, iel. 6-19
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DZIENNIK WILEŃSKI

Zmienny nastrój w piłkarstwie.
Zamieszczając niniejszy artykuł

o treści dyskusyjnej chcielibyśmy u-
słyszeć głosy osób interesujących się
piłkarstwem o projekcie zmiany o-

becnego ustroju sportu piłkarskiego
w Wilnie.

Biorąc pod uwagę ogromne zna-

czenie utworzenia bloku piłkarskie-

go otwieramy na ten temat dy-

skusję.
Artykuły dyskusyjne nie dłuższe

niż 200 wierszy nadsyłane mogą być

do redakcji przed piątkiem każdego
tygodnia.

Projekt stworzenia w Wilnie

bloku piłkarskiego jest wszystkim

już wiadomy ale należy rozpa”

trzeć i przedyskutować, czy rze”

czywiście utworzenie jednej sil-

nej drużyny da pożądane rezul-
taty.

Przypomnijmy więc jeszcze raz

brzmienie samego projektu. „Jest
on _ sformółowany mniej-więcej

tak: Przy jednym z klubów wileń-
skich zgromadzić się mają

wszyscy najlepsi gracze na prze”

ciąg kilku lat, by w ten sposób

mieć więcej szans przy walkach

o wejście do Ligi. 8

Reprezentacyjny zespół wal

czyłby narazie o mistrzostwo Wil-

na, a potem stanąłby do dalszych

rozgrywek.

Tak wygląda myśl powzięta
przez prezesa W. O. Z. P. N.

Należy jednak liczyć się z tem,
że w praktyce zrealizowanie tego

projektu nie pójdzie tak łatwo, bo

trudno sobie wyobrazić, żeby
Ognisko rozstało się znów zGod-

lewskim, albo, żeby Makabi od-

dala Szwarca i Antokolcėw. To

samo da się powiedzieć o innych

zespołach, nie wyłączając 1 p. £

legr Przecież taka reprezentacyj”

na drużyna ma się utworzyć nie-
koniecznie przy 1 p. p. leg. Może
ona również dobrze zawiązać się

pod egidą Ogniska, czy rozwiązu”
jącej się Laudy.

Związek idzie jeszcze daleji

powiada, że drużyna reprezenta”

cyjna może utworzyć się przy ja”

kimkolwiek klubie, a jeżeli zaj-

dzie tego potrzeba, to klub taki

będzie mógł zmienić nawet swoją

nazwę.

Jest jednak jeden tylko waru-

nek, że klub, przy którym two-
rzyć się będzie piłkarska repre-

zentacja Wilna, da gwarancję, że
wywiążę się należycie ze swego

zadania, to znaczy, że będzie mia-

ła możność utrzymania całej dru-

żyny, że będzie organizował czę:
ste wyjazdy, że będzie sprowadzał

silne drużyny do Wilna, słowem,
że stworzona reprezentacja -bę-

dzie miała możność dojścia do

swej najlepszej formy.
Rzecz jasna, że przy takich

warunkach piłkarze nasi mogą

Dziś ostatni dzieńl

znaleść opiekuńcze skrzydła je-
dynie w 1 p. p. leg., zwłaszcza, że
wiosną na terenie koszar oddany
zostanie do użytku wspaniały
stadjon sportowy. W danej jednak
chwili nie chodzi specjalnie o
wskazywanie tej czy innej druży”
ny, ale chodzi o poważne zastoso-
wanie się, czy rzeczywiście re-
prezentacyjna drużyna rozwiąże
dotychczasową beznadziejną sy-
tuację.

Poważnym minusem jest to,
że zostanie w takim razie zgóry
przesądzony przebieg rozgrywek
o mistrzostwo Wilna, że pozosta”
łe drużyny nie będą wykazywać
żadnej inicjatywy i ogół sportow-
ców skieruje swoją uwagę na jed-
ną tylko drużynę. Okres taki mo-
że przecież trwać kilka lat, bo
nie wystarczy zapewne jednorocz-
nego treningu, a trzeba będzie
walczyć o Ligę przez kilka sezo-
nów. Przy takim stanie rzeczy
poziom pozostałych A klasowych
drużyn znacznie spadnie, ale z
drugiej strony sport wileński mo-
że jedynie uratować Liga. Trzeba
więc porzucić egoistyczne za”
patrywania i zaryzykować.

Poziom spadnie, ale zwiększy

się zainteresowanie piłką nożną.

Dziś na mecze piłkarskie pod-
rzędnych drużyn prócz kibiców
klubowych nikt nie przychodzi,
bo publiczność wileńska nie lubi
tandety. To, že „trybuny“ šwie-
cą pustkami nie dowodzi bynaj-
mniej tego, by społeczeństwo wi-
leńskie nie interesowało się spor-

tem. Przypomnijmy sobie cho-

iaż niedawny mecz z Legją. Mi-

me okropnej pogody zawodom

przyglądało się kilka tysięcy wir

dzów. To samo da się powiedzieć

o zawodach szkolnych, które wy-

kazały, że sport w Wilnie jest po”

pularny, a że nie mamy dobrych

wyników sportowych, winna jest

zła polityka organizacyjna.

Trzeba więc nareszcie poważ-
nie zastanowić się nad kwestją

stworzenia bloku piłkarskiego, a

gdy poważnie zastanowimy się,

przyjdziemy do przekonania, że

jedynem wyjściem jest zespolenie
wszystkich najlepszych graczy.

W jedności przecież siła!
Prócz minusów są jednak i

plusy. Każdy zgodzi się z tem,

że ciężko nieraz rozstać się z gra-

czem, który od X lat bronił bardzo

swego klubu, przywiązał się do

niego i zżył się z kolegami. W da-

nym wypadku wzgląd na dobro

sportu powinien przezwyciężyć
małostkowe ambicyjni wegetują-

cych klubików, które śnią wciąż o

Lidze, a nie mają pojęcia o śrze.

Pierwszy Polski Fllm Egzo-

Zachodzi teraz pytanie, czy je-
żeli, dajmy na to, drużyna taka zo
stanie już stworzona, jeżeli będzie-
my mieli przypuśćmy 20 najlep-
szych piłkarzy, to z kim oni w Wil
nie będą trenować? Otóż ta kwe-
stja jest również rozwiązana, bo
wtedy do Wilna można byłoby
sprowadzać nawet bardzo drogie
drużyny, te drużyny, na które nas
dzisiaj nie stać, bo wtedy będzie
ogromne zainteresowanie mecza-
mi, wtedy wyniki nie będą zgóry
przewidziane. Na mecz Pogoń
lwowska — Wilno, albo na spot-
kanie Wilna z Cracovią przyjdą tłu
my widzów, a przyjeżdżający ze-
spół nie będzie nas bagatelizować,
jak obecni bo ewentualność poraż
ki mogłaby nadszarpnąć poważnie
autorytet klubu.

W. pierwszym rzędzie wśród
piłkarzy wileńskich zrodziłby się
specjalny nastrój, Każdej drużynie
chodziłoby o sukces i każda dru-
żyna chciałaby, żeby jej gracz wy”
znaczony do reprezentacji grał naj
lepiej.

Zrodziłaby się chęć reprezen-
towania Wilna i wtedy wytworzy”
łaby się u nas rywalizacja wśród
wszystkich graczy. Każdy chciał-
by się dostać do drużyny wyboro-
wej. W klubach nie marnowałyby
się poszczególne jednostki jak do-
tychczas.

Dziś nie możemy myśleć o spro
wadzeniu do Wilna dobrej druży-
ny, bo słaba frekwencja publiczno
ści nie pokryje związanych z tem
wydatków, ale jeżeli publiczność
zostanie zaciekawiona równorzęd-
ną grą, to wtedy niewątpliwie se-
zon nasz będzie niezmiernie boga-
ty.

Lepiej przecież wejść do Ligi o
własnych siłach, niż kupować gra”
czy lwowskich, poznańskich, czy
krakowskich, którzy wywalczy*
liby nam prawo wejścia do Ligi.

Doświadczenie ubiegłych sezo-
rów wykazuje, że jedna drużyna
jest stanowczo za słaba, by zdobyć
się na tak wielki wysiłek, jak wej-
ście do Ligi. у

Trzeba więc wspólnemi siłami
otworzyć zamknięte wrota.

Experyment ten da nam stupro
centową niemal gwarancję wejścia
do Ligi, ale trzeba trafić do prze”
konania poszczególnych drużyn, od
których wszystko zależy, bo two-
rzenie bloku piłkarskiego powin-
no nastąpić dobrowolnie.

Ma się rozumieć, w tym krót-
kim artykule nie możemy omó-
wić szeregu drobnych formalności,
które przy wyrażeniu zgody
wszystkich klubów wileńskich da-
dzą się załatwić.

——————————————- T Qsoba młoda I. 26 po

«JUNAKŚKRESOWY».
Wyszła z druku jednodniówka,

poświęcona sprawom P. W.i W.
Е. па terenie Okr. Korp. III.

Jednodniówka jest wydana na
pięknym papierze, na okładce wi-
dnieje emblemat P. O. S. i gustow-
ny tytul broszury, ktėra zawiera
52 strony.

Pierwszym, jakgdyby wstęp-
nym, jest artykuł p. t. „Przeciw
Prądowi".

Artykuł ten podpisany litera-
mi R. G. jest ciekawy pod wzglę-
dem ujęcia przedmiotu i czuć w
nim porywający temperament spor
towca. Artykuł ten wyraźnie za”
znacza, że sport musi stać zda”
la od „waśni politycznych” i koń-
czy się słowami „walczymy w po-
czuciu własnej siły i z wiarą w zwy
cięstwo“.

Dalej kap. Z, Relinko pisze ob-
szernie o P. O. $., podkreślając ko
nieczność zaznajomienia ze spor”
tem szerszych mas.

Znajdujemy kilka opowiadań
p. Lewona o Igrzyskach greckich
i nowożytnych.

Dyr. L. Szwykowski zachęca
młodzież do uprawiania sportów
wodnych.

W. kronice pływackiej nie mo-
żemy zgodzić się z nazwaniem W.
O. Z. P. „ruchliwy“ (?!). Pomysło-
we fotomontaże zdjęć bardzo o-
żywiają kronikę wioślarską i wra-
żenia obozowe.

Ku swemu zdziwieniu znajdu-
jemy w numerze trzy wiersze, na
tematy obozu w Grendziszkach,
jednego z byłych „azetesiaków”.
Niestety debiut poetycki nie udał
się, a nie wymieniając nazwiska
należałoby stwierdzić, iż autor jest
lepszym instruktorem niż poetą.

Wspaniale wypadły zdjęcia z

PRMIDWTIRKA.ERZE TURACRECBATZWKZEKR

Widżimy więc, iż stworzenie
Floku piłkarskiego ma więcej plu-
sów niż minusów, to też należy spo
dziewać się, że kluby piłkarskie
Wilna nie zasklepią się własnemi
interesami, a postarają się dla do-
bra całego sportu wileńskiego od-
dać swoich najlepszych graczy na
przeciąg kilku lat do jednej, sil-
nej dającej gwarancję wejścia do
Ligi drużynie, którą szerszy ogół
sportowców wileńskich powita z
wielkim entuzjazmem.

Zapewne przez kilka miesięcy
zimowego sezonu odbywać się bę-
dą liczne narady, aż w końcu wio*
sną 33 roku ujrzymy na zielonej
murawie nową drużynę, w druży”
nie tej poznamy wszystkich na*
szych znajomych.

Obdarzymy ich pełnem zaufa-
niem. Ja. Nie.

LIKWIDACJA LOMBARDU

ozdób obozów letnich.
O Wilnie pisze komendan: Ob-

wodu P. W. major Zaucha.
Zeszyt kończy się kroniką po”

wiatów.
Należy w końcu stwierdzić, że

„Junak” został wydany bardzo sta
iannie i ładnie, ale dziwi nas to, że
redakcja „Junaka“ pominęła zu-
pełnie sport wileński. Zapomniano
o klubach sportowych, a pracy po
szczególnych związków okręgo-
wych. Przecież w Wilnie prócz
Zw. Strzeleckiego są i inne organi-
zacje sportowe, o których należa”
ło chociaż coś napisać.

„Junak” został wydany przez
Komitet W. F. i P. W. Woje-
wództw i powiatów terenu O. K.
III. Nie możemy więc zrozumieć
dlaczego stała się nam tak wielka
krzywda?

Cena numeru wynosi 1 zł. 80
gr. „Junak* drukowany był w Wil
nie.

Z sali sądowej.
Bojówka komunistyczna, która
zamordowała człowieka, odpo-

wiada przed sądem.

Na wokandę Sądu Okręgowe-
go wpłynęła sensacyjna sprawa,
będąca echem zamordowania nie-
jakiego Margolisa, którego zwłoki
z czterema ranami postrzałowemi
znalazł przed póltora rokiem ćwi-
czący się pluton żołnierzy na
wzgórzach Belmcentn w pobliżu
majątku Leoniszki.

W wyniku przeprowzdzonego
dochodzenia zostało ;ustalone,
że Margolis zamordowany został
przez komunisów na mocy wyro-
ku partyjnego, skazującego Mar-
golisa na karę śmierci, jako pro-
wokatora.

Dzięki energji połicji śledczej
udało się zatrzymać trzech człon-
ków partji komunistycznej, którzy
brali pośredni i bezpośredni u-
dział w zabójstwie Margolisa. Kil-
ku sprawców zbiegło za granicę
państwa prawdopodobnie do
2 о КО

Na ławie oskarżonych wileń-
skiego Sądu Okręgowego zasia-
dają członkowie K. P. Z. B. Ka-
plan, Ejngorn i Szerman. Roz-
prawa odbywa się przy drzwiach
otwartych za wyjątkiem pewnych
fragmentów procesu, które odby-
wają się przy drzwiach zamknię-
tych. Sprawa potrwa prawdopo-
dobnie kilka doi.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

Wystawa
prac Józefa Horyda.
W trzech salach garnizonowe-

go kasyna oficerskiego w Wilnie,
wystawiono, artystyczny  doro-
bek ostatniego roku pracy J. Ho-
ryda.

Sala środkowa (balowa) zawie-
ra dziewięć ogromnych paneau
dekoracyjnych, wielki wysiłek ar-
tysty z dziedziny malarstwa mo-
numentalnego, dwie salki sąsied-
nie, to kilkadziesiąt prac Horyda:
pejzaże, portrety, studja zwierzę-
ce |kompozycje figuralne.

Na dekoracje sali wielkiej ka-
syna składają się dziewięć paneau.
Obramowanie głównych drzwi
wchodowych na których wldnieje
złoty napis: „Patria” ujął artysta
jako usymbolizowanie Polski daw- | :
nej i obecnej. W górze wśród
sztandarów i na tle orła białego
Polska z księgą historji w blas-
kach złocistego kagańco, garnie
ku sobie szereg postaci: husarza,
rolnike, oraz dwu genjuszy z wień-
cami laurowemi i złotemi sur-
mami.

Dwa boczne obrszy zatytulo-
wane „Powrót bohatera" to dwa
wspaniałe pendant do frontonu
portyku, boczne to alegorja pol-
skiego morza i obrona kraju.

PA wszystko ujęte w widmo:
wym snie o potędze,
baśń, o największym ukochaniu,
ukochaniu tego co polskie.

Dzięki Horydowi kasyno ofi-
cerskie w Wilnie posiada nej*
piękniejszą dekorację wewnętrzną
w Polsce, z wielkich płaszczyzn
tchnie polskość i artyzm.

„ Przechodzimy do sali bocznej.
SŚwieżą plamę, jak motyl austra-
ljski, nęci
A. T. Subtelny w rysunku, świet*
ny w podobižnie, pochwyceniu
charakteru portretowanej i prosty
i kulluralny w barwie.

Zima i przedwiośnie wileńskie
wszystkiemi gamami słońca prze”
mawiają do widza z obrazków
oznaczonych w katalogu Nr. Nr.
9i 33. Głębia powietrza i zrozu”
mienie plain-airu to specjalność
Horyda. Pamiętamy jeszcze 2.
zeszłorocznej wystawy świetne
pejzaże Nadsekwańskie.

Tym razem Horyd wyczarował
brzegi Wilji.

Z prac rysunkowych wyróż*
niają się śmiałą techniką i swolstą
dla Horyda, rysowane fragmenty
architektoniczne Wilna, nowe
dotąd w twórczości aitysty nie”
spotykane ,studja animalistyczne
(koty) mówią o różno-barwistości
talentu.

Kilka studjów i aktów kompie”
tują udaną wystawę.

Należy stwierdzić, że mtody
artysta próbując różnych dróg
talentu odnalazł swą właściwa
drogę w malarstwie monumen'
talnem portrecie i pejzażu.

Grafika, którą dane nam było
oglądać w roku zeszłym widocz*
nie nie zadawala artysty, gdyż
na obecnej wystawie nie ogląda*
my jej próbek. ef de.
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DZWIĘK. KINO-
TEATR

GI. WIELKA 42. Tel. 528.

DZWIĘK. KINO-
TEATR «PAN» |

Uli. WIELKA 42. Tel. 5-28.

 

tu dla fenomenalnego re-

welacyjnego filmu

rii iiii ii
DAE:

HOLLY KINO-TEATR | Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło

«HO LYWOOD»

 

MICKIEWICZA3 22. dźwiękowe.
simm

1 Dziś! Największa rewelacja pr.

ROAR„L Ux | | kłapże taklego

ul. MiekiewiezaNr. 11 tel. 15-62 mu jeszcze nie było

H. M. STEPHENSON.

Ha najogższem wzgórzu.
Tej nocy przyszła jeszcze jedna depesza, „odno-

sząca się do sprawy i wznosząca do niej pierwiastek

komizmu. :

„Identyczność pasażera Daimlera ustalona

nazwisko Śmith — nie notowany policyjnie —

komiwojażer firmy pończoszniczej”.

Jackson, który już przyszedł do siebie,

tylko szczęki i powiedział ani słowa. :

Niejeden opryszek śmiał się z detektywa- in-

spektora Jacksona. Ale zazwyczaj Jackson śmiał

się ostatni. : : j

— Narazie nie aresztujemy ani Godirey'a ani

Thorntona — rzekł, — Uważam, że mamy dostatecz-

ne dane, aby to uczynić, ale więcej się nam. przyda”

dzą na wolności, niż za kratami. Obaj się będą na-

turalnie prow iA z więżnicą I napewno wkoń-

cu się wsypią, nie jeden to drugi. :

х\еХ’аН?:? boo prawdopodobnie udawač komi-

"wojažera. Jestem pewny, že Godfrey zabrał tamtego

zajego radą. I pewnie ucharekteryzuje się w rażący

sposób. Amatorzy zawsze szaržują. Naturalnie

wpadnie nam w ręce. - 2 `

- Jedyne praktyczne posunięcie Jacksona tej no”

cy polegało na tem, że kazał posłać rysopis zbiega

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

zacisnął

Ee „3 Pam

«PAN> | pzisi MARLENA DIETRICH
TTITS

Cały świat pełen jest zachwy-

muzyczne wszystkich czasów

a deztra cygańska RODEGO. Uwegal

 

Fay Wray | porywający Ralph Graves. Nad piogram:

 

w super przeboju
sezonu o którym
mówi całe Wilno

 

Tommy Boy
widza. Wkrótce na neszem ekranie.

W rcl gł:ROMANSE CYGAŃSKIE

Sterowiec L. A. 3 łaści. W rol. gł.

wszystkim hotelom i podniósł nagrodę za odnalezie-
nie go do pięciuset funtów.

(Miało to posmak przegranej, ale mogło jeszcze
do czegoś loprowadzić. Jackson wiedział, że zasta-
wiona przez niego sieć pękła i że teraz mógł upolo-
wać zwierzynę tylko szczęśliwym trafem, to jest do
czasu ponownego założenia sieci,

ROZDZIAŁ XXVI
Walters maszerował drogą z sercem wezbcanem

nadzieją. Policja miała się niewątpliwie na baczno-
ści, ale szukała nie piechura, lecz Daimlera. Dalej
nie miała, bo nie mogła mieć informacyj o jego по-
wem przebraniu, Walters przypuszczał, że może na-
wet się nie domyślała, że zdobył sobie nowe ubranie.

Nowew przenośni, bo faktycznie trochę znoszo-
ne. Doktór okazał spryt, o któryby go inspektor
Jackson nie posądził. Kupił mianowicie ubranie za”
stawione w lombardzie. Uczynił to po pierwsze dla-
tego, iż obawiał się, że policja przeprowadzi ewentu-
alnie dochodzenie wśród krawców w Londynie i
Birmingham, a po drugie, że uważał podniszczone
ubranie za bezpieczniejsze, '

Mimo wewnętrznej pewności Walters opanował
z trudem wstrząs, kiedy gig farmera znalazł się na
jednej linji z nim.

—Pan do Alcesteru?
— Tak. 3
— Mėglbym pana podwiežė.

Drakarnia A, Zwierzyśskiego, Mostowa 1,

 

 

BRYGIDA HELM I JÓZEF
SCHILDKRAUT oraz Światowej sławy

Niektóre romanse będą wykonane w języku rosyjskim. Nadpr.: Atrakcje

Ce'y miejsc: Parter od 49 gr. Początek o g. 4 ost. o 10.15, w dnie šw'ąt. g. 2-ej.

 

ocukcji fllmowej. Najwspanialszy fllm świate, o którym prasa wszechświatowa orie-
dramat naćludzkiego bohaterstwa I wielkiej mi-

bohaterski Jatk Holt, urocza
Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. ś-ej, w dnie świąt. o g. I.

Choroby skórne,

ryczne i moczopłciowe, 815
BI d V Kalwaryjska 6 m. 8. b. ochotnik Wojsk Pol-
on enus. о. A a : 5£6-0 m fachowy stolarz i D RU Ki

od godz. 8— - cieśla, znajdujący się w
2 : tel. 567. Mieszkania | b. krytycznych warun- PILNE:

TEGO UO 0Z0- NKLTAS
staje ra ana w ! pokoje
duszy  wzruszonego į AEUSZERK)

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
ska 5-a.

1 wągry.

—Bardzo dziękuję.
(Walters wsiadł ochoczo do powoziku i zaczął

opowiadać uprzejmemu farmerowi, że jego przyja-
ciel miał wypadek z autem i że naprawienie maszy-
ny zajęło mu tyle czasu, iż nie zdążył go już zawieźć
na stację. Miał ważny interes w Evesham i musiai
się śpieszyć.
— Czy pan na pociąg do Birmingham? — zapy-

tał farmer.
— Tak — odparł Walters. — Gdyby pan nie

ofiarował się mnie podwieźć, byłbym pewnie nie
zdążył.
с — No, chyba. Zdążymy ledwie na ostatni dzwo*

nek.
‚ , To było dobre. Walters nie chciał właściwie
jechać do Birmingham, ale jeszcze bardziej nie chciał
czekać na peronie w odległości kilku mil od zaciąg
niętej sieci policyjnej. Dalej jazda w towarzystwie
człowieka prawdopodobnie znanego lokalnie, była
bezpieczniejsza niż wędrówka na piechotę. Był tu
obcy i mógł obudzić ciekawość.

Kupił bilet z dobrą miną i wsiadł do pustego
przedziału pierwszej klasy.

Podróż do Birmingham upłynęła mu na zabie-
gach koło zmiany wyglądu. Mając jakie takie poję-
cie o charakteryzacji, nie uiał zbytnio kosmetykom.
Umalowana twarz nigdy nie oszuka spostrzegawcze-
go oka, w każdym razie w dzień j„tylko zwraca nie-

  

wene- netkę polową. Zgłaszać
(od 12 do 4-ej pcp.)
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potrzebnie uwagę. Walters nie tknął ani różu ani
pudru. Wybrał ciemną perukę, przypruszoną siwiz“
ną i przyciemnił brwi i bardzo już teraz widoczne
wąsiki. Zdecydował się również na szkła.

W rysopisie określono Waltersa jako silnie zbu“
dowanego dwudziestodwuletniego młodzieńca. Jed*
no spojrzenie w lustro upewniło go, że jego najlep”
szą obroną był ten oficjalnie podany wiek. Ta znisz*
czona, zmirezowana twarz mogła śmiało należeć do
człowieka czterdziestoletniego, a nawet piedziesię“
cioletniego. Postanowił przeto udawać bankruta ży”
ciowego w średnim wieku, wczuć się w swoją rolę i
śrać ją nieomylnie. I garbić się, bo w takiej posta“
wie chód traci elastyczność,
„Na podanej w pismach fotografji miał mocno za”

cięte usta. Postanowił je trzymać swobodnie i roz”
luźniać mięśnie szczęk. Ubranie miał podniszczone;
lecz dobrze skrajane i z dobrego materjału. I ten
szczegół nadawał się do roli. Wzrost — pięć stóp i
dziesięć cali — był zbyt przeciętny, żeby zwracać
uwagę, jak również „niebieskie oczy” i „dosyć grube
rysy, podług oficjalnego rysopisu. '

MW Birmingham wziął taksówkę i pojechał po
zakupy. „Zaopatrzył się w bieliznę, w przybory. to*
aletowe i w używaną walizkę bez inicjałów.

(C. d. n.)
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