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ог o mipnd nm porzię w Gródku Jagllońskim pasas
Rozprawa na sali szpitalnej.

LWÓW (Pat). W niedzielę od-
bywał się dalszy ciąg rozprawy
doraźnej przeciwko 4 oskaržo-
nym o napad zbrojny w Gródku
Jagiellońskim

Sąd zebrał się na oddziale
chirurgicznym Szpitala Powszech-
nego celem przesłuchania świad-
ków, pozostających w szpitalu na
kuracji Jedną z sal szpitalnych
zamieniono prowizorycznie na sa-
lę sądową.

Pierwszy zeznawał świadek
Jan Klimczak, lat 28, woźny U-
rzędu Skarbowego w Gródku Ja-
giellońskim. Klimczaka przywie-
ziono na salę w wózku. Zeznal
on, że w krytycznym momencie
przy furtce ogrodzenia, otaczają-
cego budynek Urzędu Pocztowe-
go natknął się na 10—12 osobni-
ków, przeważnie zamaskowa-
nych, którzy biegiem minęli go i
wbiegli do gmachu, Po chwili
świadek usłyszał strzały. Wów-
czas świadek wbiegł na korytarz
i w tej chwili jakiś zamaskowany
osobnik zawołał do niego: „Ręce
do góry!* Zanim świadek uczynił
zadość temu wezwaniu, osobnik
ten strzelił do niego. Kula prze-
szyła Klimczakowi płuca i naru-
szyła kręgosłup.

Następny świadek  Kohman,
57 lat, księgowy Kasy Skarbowej,
opowiada, że razem z rachmi-
strzem Dębińskim znajdował się
przy pracy w swym pokoju służ-
bowym, gdy w pewnej chwili
otworzyły się drzwi i ukazał się
w nich jakiś osobnik, wysoki, w
czapce akademickiej, zamasko-
wany i tuż za nim drugi osobnik,

niższy, w -czapce Politechniki
Lwowskiej i zawołał: „Ręce do
gory;“, poczem natychmiast od-
dał dwa strzały, zaś stojący za

ńim drugi osobnik oddał jeden
strzał. Wówczas świadek rzucił

się do drzwi i zamknął je, śdyż w
kasie znajdowało się wtedy 54
tysiące zł.

W tem miejscu prokurator za-
pytuje oskarżonego Danyłyszyna,
który wczoraj uparcie odmawiał
wszelkich zeznań, jakiego używał
rewolweru. Danyłyszyn odpowia-
da, że nie pamięta. Prokurator
zażądał zaprotokółowania tego, że
Danyłyszyn po raz pierwszy zło-
żył wogóle zeznanie. Następnie
prokurator zapytuje Biłasa o mar-
kę jego rewolweru i skąd zna się
na rewolwerach. Świadek odpo-
wiada, że pouczono go obchodze-
тПа się z rewolwerem dopiero w
przeddzień napadu. Następnie
prokurator zapytuje oskarżonego
Biłasa: „Jaki miał pan rewolwer,
$dy pan zabijał posła Hołówkę?*
Oskarżony Biłas odpowiada, że
rewolweru nie miał żadnego i że
wogóle do morderstwa Hołówki
się nie poczuwa.

Zkolei św. Dębiński, rach-
mistrz Urzędu Pocztowego, złożył
zeznania zgodne z zeznaniami
świadka Kohmana.

Świadek Sługocki, 35 lat, po-
sterunkowy P. P. w Pustomytach,
opowiada, że po ukończeniu swej
służby dziennej został wezwany
do obchodu wraz z komendantem
posterunku š. p. przodownikiem
Kojakiem dróg okolicznych, celem
ewentualnego przychwycenia
sprawców napadu na Urząd Po-
cztowy. Obaj udali się torem ko-
lejowym aż do stacji Glinna Na-
warja, gdzie ujrzeli dwóch osobni-
ków. Powzięli podejrzenie, że są
to sprawcy napadu i wówczas
świadek zapytał: „Kto tam?"
Wtedy -oskarżony _Danyłyszyn
strzelił do niego i niemal równo-
cześnie oskarżony Biłas również
strzelił do przodownika Kojaka,
idącego za świadkiem. Świadek
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Nasze stosunki handlowe z Sowietami.
„Moment” z dnia 11 b. m,

wskazując na przyjazd do War-
szawy delegacji sowieckiej z p.
Bron'em na czele, w celu prze-
dłużenia na 2lata „Sowpoltorgu”,
którego termin istnienia kończy się
26.1.1933 roku dodaje:

„W kołach gospodarczych panuje

opinja, że jeżeli do Wiarszawy przybywa

tak wybitna osobistość, jak p. Bron,

jest to dowód, iż chodzi tutaj nie tylko
o przedłużenie umowy „Sowpoltorgu”,

że przybywa on z pełnomocnictwami

władzy sowieckiej rozszerzenia stosun-

ków handlowych polsko-sowieckich.“

P. Bron jest zastępcą komi-
sarza do spraw handlu zagranicz-
nego, tow. Rosenholz'a. On jest
również przewodniczącym związ-
ku sowieckich izb handlowych.
 

Zła ustawa.
Większość B. B. w Sejmie u-

chwaliła dnia 16 b. m. ustawę o
obniżeniu oprocentowania i prze-
dłużeniu okresu umorzenia wie-
rzytelności długoterminowych.
Klub Narodowy głosował przeciw
tej ustawie. Stanowisko Klubu
uzasadnił doskonale pos. ks. Cze-
twertyński.
W sprawie tej pisze łódzka

„Prawda” (nr. 51), pismo kół go-
spodarczo-zachowawczych BB.:

„— Ustawa ta, o ile bądzie
uchwalona przez sejm, zada
smiertelny cios kredytowi długo-
terminowemu. Samo wniesienie
projektu wywołało panikę wśród
posiadaczy listów zastawnych i
nienotowany dotychczas spadek
ich kursu. List zastawny staje
się papierem niepewnym w o-
czach człowieka z ulicy i wiele
lat upłynie, zanim to dawne za-
ufanie odzyska. Nowe  emi-
sje listów zastawnych  towa-
rzystw kredytowych i banków
hipoteeżnych zostają uniemożli-
wione. Czy korzyści tej operacji
zrównoważą straty, jakie wynikną
ze spustoszenia rynku kredytu
długoterminowego. Chyba nie.
Emisja wszystkich instytucyj pry-
watnych kredytu diugotermino-
wego wynosi niespełna miljard
złotych, z czego znaczna część
przypada na listy konwersyjne —
jeżeli więc redukcja oprocento-
wania wyniesie przeciętnie 3
procent, to ulga z tego tytułu
nie wyniesie nawet 200 miljonów
złotych. Cóż to jest, chociażby
wobec zaległości podatkowych?

Cios ten jest tem dotkliwszy,
że wygląda tak, jakby wymierzo-
ny był specjalnie przeciw pry-

watnym instytucjom kredytu dłu-

goterminowego, gdyż posiadacze
listów i obligacyj banków pań-

stwowych nic nie tracą. W ja-
kim celu to podkreślenie, że
przyrzeczenie, zaopatrzone pie-
częcią państwową, jest więcej

" zwiększy,

warte od przyrzeczenia instytucyj
obywatelskich? Popytu na listy
banków państwowych to nie
2 Za ten gest dla listów
i obligacyj banków państwowych
zapłacić muszą przecież obywa-
tele, gdyż różnicę procentów,
płaconych, a otrzymywanych
przez banki państwowe, pokry-
wać będzie skarb państwa z fun-
duszów podatkowych, a więc Z
funduszów, ściąganych od tych
samych obywateli, których insty-
tueje się zabija.

| jeszcze jedno: Właściciel
listu zastawnego towarzystwa kre-
dytowego dał swoje oszczędności
na rzecz dobrą i pożyteczną, dał
je na rzecz podniesienia dobro-
bytu i kultury swego kraju, bo
jedał na budowę domów, na
podniesienie kultury rolnej. Dał
je na przedsięwzięcia, które po-
winny się opłacać i pizysparzać
dobrebytu społeczeństwu. Jeżeli
się nie opłacają, to jego wina —
a w każdym razie społeczeństwu
strat nie przysparzają. Więc za co
zostaje tak potraktowany.

Ten, kto dał pieniądze na
kupno listu zastawnego banku
państwowego, dał je w wielu wy-
padkach na przedsięwzięcia aż
nazbyt ryzykowne, bo przeważnie
na finansowanie eksperymentów
partyjnych zarządów komunal-
nych. Wszystkie te przedsięwzię-
<ia okazały się nieprzemyślanemi
i stały się źródłem szkód i cię-
żarów dla społeczeństwa, które
musi dopłacać do ich egzystencji.
| za to, że był tak lekkomyślny
że na takie interesy dawał pie-
niądze, zostaje obecnie wyróż-
niony.

Po przemówieniu pos, ks.
Czetwertyńskiego bronił tej usta-
wy pos. Rudziński z BB., dla
którego uwagi pisma tej samej
grupy, do której on nałeży, t. j.
łódzkiej grupy zachowawczo-gos-
podarczej, są dobrą odpowiedzią.

rozpoznał obu oskarżonych z całą
stanowczością.

_ W tej chwili wstaje oskarżony
Danyłyszyn i oświadcza, że świa-
dek się myli, ponieważ Biłas zu-
pełnie nie strzelał i oba strzały
oddał on, Danyłyszyn. Św. Słu-
gocki obstaje stanowczo przy
swych zeznaniach, które gotów
jest złożyć pod przysięgą.

Prokurator zapytuje Danyły-
szyna,. czy również sam dokonał
mordu na Hołówce. W! tem miej-
scu wywiązuje się polemika mię-
dzy obroną a prokuratorem. Na
tem rozprawę. niedzielną zakoń-
czono. — Dalszy ciąg w ponie-
działek o godzinie 10 rano.

WIEDEŃ, (Pat). „Neue Freie
Presse” donosi, że narodowi so-
cjaliści rozwinęli w Wiedniu in-
tensywną propagandę przeciwko
czynieniu zakupów świątecznych
w sklepach żydowskich. W pią:
tek i sobotę w nocy wniektórych
dzielnicach krążyły patrole hitle-
rowskie i umieszczały na szybach
wystawowowych skiepów żydow-
skich przy pomocy ostrych na-
rzędzi i kwasów żrących napisy:
„żyd” i emblematy hitlerowskie.
Prócz tego wiele sklepów zanie-
czyszczono.

PAPNSAPRO

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.
YA

rertrakiację Między
WASZYNGTON (Pat). Pomię-

dzy ambasadą francuską a depar-
tamentem sianu toczą się w dal-
szym ciągu rozmowy. Stimson ma
wkrótce odpowiedzieć na notę
francuską. Odpowiedź jego, jak
słychać, ma być utrzymana w to-
nie niezmiernie przyjaznym i ma
wyrażać żal z powodu niedojścia
do porozumienia, stwierdzając
jednocześnie, że różnica poglądów
nie jest tak głęboka, jakby się

riancją 4 Ametyką.
zdawało. Nota ma podobno wy-
suwać myśl, że we Francji nie
zrozumiano należycie amerykań-
skiego punktu widzenia i pod-
kreślać, że konstytucja nie po-
zwala rządowi dać zapewnienie
w imieniu Kongresu, lecz że za-
równo Hoover, jak. i Roosevelt
zapewniają formalnie, że będą się
domagali rewizji długów. Koła
poinformowane nie wątpią, że
Kongres zgodzi się na rewizję.

Nowy gabinet Francuski.
PARYa, Pat. — Sklad nowego

gabinetu przedstawia się nastę-
pująco: prezes rady ministrów i
i minister spraw zagranicznych
Paul-Boncour, finanse — Cheron,
roboty publiczne—Bonnet, spra-
wy wewnętrzne—Chautemps, woj-
na —Daladier, lotnictwo—Painle-
ve, marynarka— Łeyguea, rolnict-
wo—Queuilie, emerytury—Geliet,
sprawiedliwość — Gardey, oświata
de Monzie, kolonje—Sarraut, pra-
ca—Dalimier, higjiena—Danielou,

handel--de Jouvenel, poczta i te-
legraf—Eynac, marynarka handlo-
wa—Meyer, podsekretarz stanu w
prezydjum rady ministrów—Erot,
w min'sterstwie spraw zagranicz-
nych—Pierre Cot, w ministerst-
wie spraw wewnętrznych—lsrael,
gospodarka narodowa—Patenotre,
w ministerstwie lotnictwa—Ber-
nier, podsekretarz stanu do spraw

nauczania technicznego—Ducos,
sztuki piękne—Mistler, wychowa-
nie fizyczne—Marcombes,
 

Bunt śród hitlerowców.
BERLIN, (Pat); W Kassel zbun*

towały się dziś dwa narodowo-
socjalistyczne oddziały szturmo-
we, liczące 600 członków, którzy
zagrozili zblorowem wystąpieniem
z partji hitlerowskiej. Powodem
bezpośrednim buntu było usu-
nięcie przez kierownictwo  partji
komendanta wspomnianych sztur-

mówek, który, nie otrzymawszy z
kasy partyjnej pieniędzy na po-
krycie zobowiązań u dost.wców,
sprzedał z magazynu szturmówek
produkty żywnościowe, przezna-
czone dla rodzin szturmowców.
Przewidują, że bunt sztudmówek
w Kassel obejmie szersze koła.

Zaburzenie komunistyczne w Niemczech.
BERLIN, (Pat). Wczoraj wie-

czorem w różnych częściach mia-
sta doszło do poważnych zabu-
rzeń, połączonych z napadami na
sklepy żywnościowe. Sprawcom
napadów udało się umknąć przed
przybyciem policji. W dzielnicy
północnej w czasie demonstra-
cyj komunistycznych padły strza-

ły z tłumu.
BERLIN (Pat) — W ciągu nie-

dzieli powtarzały się manifestacje
komunistów, którzy w śródmie-
ściu i na peryferjach usiłowali
zorganizować pochody, demon-
stracyjne. Policja interwenjowała,
strzelając na postrach.
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Przyszłość gospodarcza Polski.
Już się ukazała na półkach księ-

garskich nowa książka prof. Ro-
mana Rybarskiego p. t. „Przy-
szłość gospodarcza Polski“, Jestto
jakgdyby dalszy ciąg poprzedniej
pracy prof. Rybarskiego „Przy-
szłość gospodarcza świata”, która
wywołała bardzo żywe echo w
kraju.

„Autor, podobnie jak w po-
przednich swych pracach, wyraża
się przejrzyście i jasno, jakkol-
wiek ma do czynienia z tematem
niezmiernie skomplikowanym i
trudnym ze względu na powikłane
poglądy i pojęcia, panujące obec-
nie w dziedzinach gospodarczej i
finansowej, Nowa praca prof. Ry-
barskiego zawiera niezmiernie bo-
gaty materjał, ilustrujący stan
gospodarczy państwa —jest to nie
jako podręcznik, z którego mogą
czerpać zarówno uczony ekono-
mista i polityk, jak i człowiek, nie
pretendujący do żadnej wiedzy
ekonomicznej.

„Przyszłość gospodarczą Pol-
ski" omówimy w najbliższych
dniach obszerniej, narazie zazna-
czamy, że nowe dzieło prof, Ry-
barskiego zawiera następujące te*
maty:

IL Przesłanki i zasadnicze fak-
ty. IL Kapitalizacja. III. Bilans
płatniczy. IV. Handel zagraniczny
i zewnętrzna polityka handlowa.
V. Kredyt i obce kapitały. VI. Cię-
żary publiczne. VII. Równowaga
gospodarcza; kartele i wolna wy-

twórczość. VIII. Kapitał a „praca;
zagadnienia robotnicze. 1X. Struk-
tura społeczna Polski; warstwa
średnia. X. Podstawy ustroju go-
spodarczego. XI. Wychowanie go-
spodarcze.

Kto wygrał
na loterii.

W trzecim dniu ciągnienia głów
ne wygrane padły na losy nastę-
pujące:

50.000 zł. a nr. 120932.
Po 15,000 zł. na n-ry: 30143

55619.
2.000 zł. na nr. 144208.
Po 1.000 zł. na n-ry: 14021

"16575 29033 68416 80342 100355
137880.

Po 500 zł. na n-ry: 312 27890,
Po 400 zł. na n-ry: 3409 3516

41941 49043 87592 105667 118331
123265 134968 137492.

Po 250 zł. na n-ry: 10276 35406
46081 48169 49940 106933 107230
107423 116824 118385 122600
123999 126160 135218. i

Po 200 zł. na n-ry: 71 7461
10415 12547 13809 18922 22544
24266 25698 26743 27364 34183
34965 38153 39536 43044 44731
60380 71311 81720 84275 86354
86710 107756 112819 117035 117308
117348 118479 118984 126250
135643 135908 139200 144599
146519.

Premją 50,000 zł. zostanie po-
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Oni są dumni.

Prasa sanacyjna aż puchnie z
dumy.

Mówiliście, że nie mamy pro-
gramu, a tu szef rządu tak na po-
czekaniu wyłożył program, na ja-
ki żadnego męża stanu w pogrążo-
nej w partyjnictwie Europie za-
chodniej, nie było dotąd stać,

Artykuły poświęcone exposć
p. Prystora napęczniały do ostat-
nich granic i wprost rozsadzają
szpalty dzienników prorządowych.

Weźmy „Gazetę Polską*. Za-
czyna się naturalnie od nawymy-
ślania opozycji, która umie tylko
„pyskować”, a przez program ro-
zumie jako zapisany beztreściwe-
mi deklaracjami papierek.

Tymczasem  sanacja
program to jest take coś,
daje:

„jasny pogląd na rzeczywistość,
wskazuje wyraźnie kierunki, w których
należy iść, wytycza granice, jakich nie
wolno przestąpić, daje wreszcie każde-
mu do rąk miarę, którą mierzyć można

wartość każdego zarządzenia gospodar-
czego, oceniać jego celowość lub szkodli
wość .

Nie obeszło się też bez porów-

nania z dziedziny wiedzy wojsko-
wej, jako że artykuł pisał któryś z

panów „pułkowników':

wie, że
które

„Generałowić, którzy chcieli pisać

„program“ bitwy — miast ustalić myśl

przewodnią manewru — byliby uznani

za niespełna rozumu, Dlaczego? Dlate-
go, że walka dzieje się w czasie i prze-

strzeni, we wciąż zmiennej sytuacji i aby

wygrać, należy widzieć wyraźnie kieru-

nek działania, lecz jego sposoby bezu-

stannie przystosowywač do zmieniającej

się rzeczywistości”. : й

Dalej następuje misterne do-

wodzenie, że przemówienie p. Pry

stora miało wszystkie cechy pro-
gramu. Ё

Nam jednakže te wywody nie

trafiają do przekonania i dumy
sanacyjnych dzienników z powodu

mowy p. premjera nie podzielamy.
*

Tragedja spóźnionych wynalazców
Znacznie trafniej ocenia mowę

p. Prystora „ABC“, pisząc o tra-

gedji spóźnionych wynalazców:
„Historja rozwoju techniki zna spóź-

nionych wynalazców, którzy po długiej

pracy dochodzą do jakichś odkryć daw-

no już innym uczonym znanych. Tragedja

ich jest większa, gdy dowiadują się, że
ktoś inny poszedł znacznie dalej, zdobył
więcej wiadomości od nich i lepiej je
umiał zastosować. Wartość dobrego wy-
nalazku jest żadna, gdy przychodzi za-
późno.

Przypuśćmy, że ktoś wynajdzie nie-
zawodny sposób wydobywania z dna
morskiego zatopionej łodzi podwodnej.
Cóż mu przyjdzie z tego, gdy ktoś z jego
rodziny dawno już udusił się w spoczy-
wającej na dnie oceanu łodzi?

Taką tragedję przechodzi obecnie
rząd”.

Po zacytowaniu szeregu przy-
kładów z mowy p. Prystora, któ-
ry „odkrywał fakty dawno prze-
brzmiałe i przeżyte pisze dalej
„ABC“:

„Jakiež niepowetowane szkody przy-
niosło życiu gospodarczemu to, że wy-
nalazki premjera Prystora przyszły te-
raz, a nie przed czterema laty, chociaż
byli tacy, którzy ich dokonali wcześ-
niej?"

Kolenda rządowa.

Przechodząc do „wskazań pro-
gramowych“ p. premjera pozwoli-
my sobie zacytować głos „Gazety
Wiarszawskiej“, w której czytamy:

uTrwałe ubóstwo i spokój — oto
seńs przedświątecznej mowy p. premje-
ra. Brzmi to jak kolenda o biednych, ale
szczęśliwych pastuszkach, pasących spo-
kojnie swoje trzody na wzgórzach Pale-
styny.

P. Premjer radzi nam upodobnić się
do nich, porzucić „życie nad stan”, ob-
niżyć stopę życiową, nie sprzeciwiać się
dalszym oliarom i cieszyć się—spokojem.

Piękna kolenda! Ale szkoda, że nie-
ma w niej mowy o faryzeuszach, co pod
wzniosłemi zasadami kryli niepohamo-
waną żądzę władzy, i o saduceuszach,
którzy nie okazywali skłonności do ob-
niżania stopy życiowej, ale żyli nad stan
z pracy pastuszków i o innych jeszcze ›
ludziach i sprawach, o których głoszą
kolendy. -

Błędem exposć — obok  nikłości
wskazań materjalnych — jest zupełnie
jednostronne ujęcie czynników psychicz-
no-politycznych, na których chce p. pre-
mjer oprzeć dalszy rozwój życia gospo-
darczego. Zapewnienie spokoju i zauła-
nia w życiu gospodarczem jest zależne
nietylko od „decyzji” rządu, ale od bar-
dzo wielu spraw, o których nie chciał
mówić p. Prystor. |

Obawiamy się, 'że pewnego

dnia okaże się że faryzeusze nie

spostrzegą, jak pastuszkom znudzi

się pracować i cierpieć na rzecz

faryzeuszów spoczywających iba-

wiących się w cieniu palm „Oazy”.

 

Do Palestyny.
„Moment' z 12. XIL zawiera

streszczenie artykułu filozofa i

polityka żydowskiego, dr. Ch. Ży-

tłowskiego, w nowojorskiej żar-

gonówce „Tog* (pod tyt. „Żydzi

niemieccy winni budować kraj

żydowski”). Sytuacja żydów w
Niemczech jest tego rodzaju, że

oni mają jedyne wyjście — emi-

grować; dotychczasowa ich rola,

bardzo doniosła we wszystkich

dziedzinach, jest już skończona.

Та emigracja jest możliwa tylko

do swego kraju historycznego:
„Żydowska emigracja nie może być

obecnie inną, jak tylko do własnego

kraju żydowskiego, bowiem, w razie

skierowania się żydów do innego kraju

obcego, wszędzie czeka ich ten sam los,

od którego oni uciekli..."

Obecna sytuacja żydów w

Niemczech jest wyrazem przy-

szłości żydów we wszystkich kra-

jach: :

„Obecnie położenie żydów w Niem-

czech jest jedynie ostrzejszym wyrazem

tej przyszłości, która nas oczekuje

wszędzie, we wszystkich kapitalistycz-

nych krajach. Wszędzie stajemy się

zbyteczni: jako handlarze, jako przemy-

słowcy, jako pracownicy umysłowi i fi-
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zyczni. Położenie żydowskie w Niem-

czech przedstawia w skoncentrowanej

formie położenie żydów na całym świe-

cie...

Taki stan rzeczy żydzi w Niem-
czech powinni zrozumieć, a ponie-
waż stanowili oni zawsze przednią
straż żydowską we wszystkich
poczynaniach, powinni i teraz
objąć przewodnictwo w odbudo-
wie kraju żydowskiego:

„Oni wskazali całemu naszemu na-
rodowi nową drogę i oni, jako przednia

straż, doszli obecnie pierwsi do końca

tej drogi, zostali pierwsi strąceni w głę-

boką przepaść z zawrotnej wysokości..."

Odbudowa Erec Izrael zależy
od samych żydów:

„Odbudowa własnego kraju zależy

Nam jednak obecnieod nas samych.

nej grupy ludzi, uzbrojonej w wiedzę,

w finansowy genjusz, w ducha przed-

siębiorczości. Właśnie temi kwalifi-

kacjami odznaczają się żydzi  nie-

mieccy...*

Odbudowa kraju żydowskiego
powinna być postawiona w życiu
żydowskiem na pierwszym planie,
ale to nie wyklucza dążności do
zdobycia praw obywatelskich i
narodowych w krajach rozprosze-
nia:

„To nie znaczy, że mamy wyrzec
się walki o nasze obywatelskie i naro-

dowe prawa wszędzie, gdzie żyjemy. To
tylko oznacza, że starania o zdobycie

własnego kraju muszą być postawione

na pierwszym planie." 2

Do takich wniosków o sytuacji
żydów w obcych krajach docho-
dzi dr. Chaim Żytłowski, jeden
z tych wodzów żydostwa, którzy
przygotowali przewrót  socjali-
styczny w Rosji.

|
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RUCH M
Komitet Redakcyjnyf„Ruchu / Młodych"

Stwierdźmy stan naszego posia

dania, zbadajmy nasze siły i możli

wości rozwojowe.
Polska pod względem obszaru

zajmuje w Europie szóste miejsce,
pod względem zasobów energji je-
dno z pierwszych, gdyż pod wzglę
dem zapasów węgla kamiennego
drugie po Anglji, pod względem

„białego węgla” — siły wodnej sió

dme, a pod względem produkcji ro-

ropy naftowej trzecie.
Granice nasze są specyficzne;

nie posiadamy prawie zupełnie gra
nic naturalnych, po za skrawkiem
brzegu morskiego i grzbietem Kar-
pat, co ogółem stanowi około 1000
klm. na 5.534 klm. ogólnej długo-
ści granic, czyli utrzymanie i roz-
szerzenie 4.500 klm. granic zależy
jedynie od siły narodu. Jeżeli bę-
dziemy słabi, będziemy się cołali,
jeżeli będziemy silni, zajmiemy dal
sze tereny.

Jeżeli na początku zostały u-
mieszczone cyfry, dotyczące zaso-
bów energji znajdującej się na na-
szych ziemiach, nie znaczy to by-
najmniej, że ta właśnie energja jest

miernikiem naszej siły, jest to je-
dynie potężne narzędzie w rękach

narodu, siłą zaś jego jest on sam,

jego liczebność, zdolność rozrodcza

i walory psychiczne. Chcąc dokła-

dnie zbadać nasze siły, musimy po
znać te jego walory.

Pod względem liczebności zaj-

mujemy w Europie również szóste
miejsce. Nasze 32,1 miljona ludno-

ści to akurat połowa ludności Ger

manji i piąta część ludności 2:5:

S. R., naszych najbliższych sąsia-

dów i najzacieklejszych wrogów.

Wprawdzie już szóste miejsce

w Europie pod względem obszaru

i liczebności upoważnia nas do pre

tendowania do stanowiska mocarst
wowego, jednak, jeżeli zbadamy na

szą rozrodczość, zobaczymy, że

siły nasze są wprost olbrzymie,

Oto nie licząc Z. S. S. R., pod

względem przyrostu ludności zaj-

mujemy pierwsze miejsce-w Euro-

pie. W dalszych rozważaniach Z.

$. S. R, będzie pomijany, gdyż sta-

tystyka sowiecka ze względu na

znane metody reklamiarsko - pro-

pagandowe nasuwa grube wątpli-

wości, aczkolwiek niewątpliwie

przyrost naturalny w Sowietachi

jest bardzo wielki.
Kraj na 1.000 mieszk. Ogół.

Polska 16,7 516.000

Italja 12,3 446.000

Germanja 6,4 403.000

Hiszpania 11,7 266.000

Rumunja 15,6 261.000

Anglja 4,9 220.000
Czechosłowacja 8,6 116.000

Francja 2,4 54.000

Tak oto przedstawia się przy-.

rost naturalny ludności w ciągu ro-

ku w najważniejszych państwach

Europy. Polsce zatem przybywa

rocznie przeszło pół miljona oby-

wateli, co potwierdzają i oba spi-

sy ludności: w roku 1921 Polska

liczyła 27,2 miljona, a w roku 1931

— 321 miljona: w ciągu 10 lat

przybyło nam 5 miljonów obywa-
teli.

Chcąc jednak gruntownie zba-

dać zwiększanie się naszych sił,

musimy zwrócić uwagę na „star-

czošė“, czy też „młodzienczość”

naszego narodu. Weźmiemy dla
porównania Germanję.
W chwili obecnej Polska posia-

da w sile wieku (od lat 20 do 49)

40,7 proc. ludności, Germanja —

45 proc., czyli na 1000 Niemców w

sile wieku przypada 446 Polaków,
ale na 1.000 osób dzieci i młodzie-

ży (do lat 20) w Germanji w Pol-

sce przypada już 608 osób i już za

lat dwadzieścia na 1.000 Niemców

w sile wieku będzie przypadało o-

koło 550 Polaków. Zatem dziś gdy

liczba ludności rodzącej w Polsce

wynosi mniej, niż połowę ludności

Germanji w tymże wieku, w Polsce

rodzi się rocznie o 70.000 dzieci
więcej, niż w Germanii.

Jeżeli teraz założymy, że przy-

rost naturalny ani w Polsce ani w

Germanji w ciągu lat dwudziestu

nie ulegnie zmianie, to w tym cza-

sie w Polsce będzie się rodziło o

200.000 do 250.000 tysięcy dzieci
więcej, niż w Germanii.

Oczywiście jest to rachunek mo

спо przybliżony, gdyż zakładamy

że przyrost ludności w ciągu 20 lat

nie ulegnie zmianie, jednak w Pol-

- sce przyrost naturalny dziś stoi na
poziomie przedwojennym czyli rze

czywiście przez lat dwadzieścia

nie uległ zmianie, natomiast w Ger
manji wynosił przed wojną 12,9 na

tysiąc, a obecnie wynosi 6,4, czyli

zmniejszył się dwukrotnie.

Snucie hipotez na tak odległą

przyszłość jak lat dwadzieścia, w
tej dziedzinie jest nierealne, jednak

stwierdzić należy, że zarówno w

przeszłości jak i obecnie żadnych

tendencyj w kierunku spadku ży-

wotności narodu nie daje się za-

obserwować.
Jak z powyższego wynika, re-

prezentujemy imponującą siłę, je-

żeli chodzi o zdolności wytwórcze

i bojowe. Możemy śmiało patrzyć

w przyszłość. Każdy rok pracuje

na naszą korzyść, z każdym rokiem

stajemy si silniejsi w stosunku do
naszych sąsiadów.

Teraz zwróćmy uwagę na sto-
sunki wewnętrzne. W roku 1921
na 1 klm.* przypadało w Polsce
70 osób ludności, a już dziesięć, lat
później 83 osoby. Jeżeli teraz zwró
cimy uwagę na podział ludności
według zawodów, zobaczymy, że
72,3 proc. ogółu ludności to rolni-
cy, a zatem jesteśmy krajem typo-
w orolniczym. Już dzisiaj daje się
silnie odczuwać brak ziemi dla rol
ników. Rolnik coraz bardziej roz
drabnia gospodarstwa, ubożeje,
schodzi niemal na poziom troglo-
dyty, gdyż ziemia nie może go wy-
żywić. Wprawdzie mamy jeszcze
44,8 proc. powierzchni nierozpar-
celowanej, mamy również tereny
słabo zaludnione, jak naprzykład
Polesie, lecz tego na długo nie star
czy, nawet przy całkowitem prze-
prowadzeniu parcelacji i meljora-
cji.

Nie znaczy to bynajmniej, iż wo
bec powyższego należy wstrzymać
parcelację i meljorację, tylko że
prócz parcelacji i meljoracji musi-
my znaleźć inne jeszcze sposoby
zapewnienia naszep rosnącej wciąż
ludności środki do życia.

Przed wojną dużą rolę odegry-
wała emigracja, dziś nietylko po-
wstrzymana lecz wprost odwróco-
na. W ostatnich dwóch latach licz-
ba reemigrantów była większa od
liczby emigrantów, Polska nie tyl-
ko nie wysyła nadmiaru swej lud-
ności za granicę, lecz przeciwnie,
prócz przyrostu ludności naturalne
nego, mamy jeszcze przyrost na-
pływowy.

Słowem Polska się spręża, licz-
ba ludności rośnie i nie znajduje
dla siebie w kraju możliwości do
egzystencji. Jakież są z tego wyj-
ścia?

Wyjście pierwsze to ścisnąć się
i zrobić miejsce dla przybywają-
cych rok rocznie przeszło pół mil-
jona obywateli. Konsekwencja te-
go będzie coraz większe ubożenie
ludności; po  rozparcelowaniu
wszystkich większych gospodarstw
i po zmeljorowaniu nieużytków, na
dejdzie okres, kiedy będziemy mu-
sieli dzielić drobne już gospodarst-
wa na jeszcze drobniejsze, ograni-
czač się w zaspokajaniu swych po-
trzeb, schodzić na coraz niższy po
ziom kulturalny, dziczeć. Ludność,
nie widząc przed sobą żadnej per-
spektywy zacznie kostnieć, apatja
ogarnie cały naród, zmienimy się
w maleńkie Chiny, nawiedzane rok
rocznie przez głód, bite przez
wszystkich, zamierające. Wpraw-
dzie można się pocieszać, że to
czasowe, że się kiedyś doczekamy
jakiegoś lepszego czasu, gdy przyj
dzie mityczna konjunktura, która
spadnie na nas, jak manna niebie-
ska bez żadnego wysiłku z naszej
strony, lecz to są tylko słodkie złu
dzenia.  Konjunktura przychodzi
do tych, którzy ją stworzają, a o-
kazja wykorzystana będzie, nie
przez drzemiących na zimnym przy
piecku, lecz przez szukających jej
i walczących.

Drugie wyjście to emigracja. W
miarę narastania nowych coraz li-
czniejszych pokoleń wysyłać je za-
granicę, wyjazd ten ułatwić i zale-
cać. Lecz należy pamiętać, że nie
mając własnych kolonij wysyłamy
naszych emigrantów na wynarodo-
wienie. Rozproszkowani śród na-
rodów germańskich i romańskich
w cudzych kolonjach i państwach
szybko zapominają o Polsce i o
własnej narodowośc. Nie pomogą
te szkółki parafjalne (U. S. A.) i
polskie szkolnictwo powszechne,
są to tylko środki podtrzymujące
agonją; jeżeli nie w drugiem, to w
trzeciem czy czwartem pokoleniu
zamerykanizują się czy zfranczużą.
Jeżeli kolonje, należące do metro-
polji i zaludnione przez nadmiar jej
ludności, powoli odrywają się od
niej, to cóż dopiero mówić o wy-
chodźcach do obcych kolonij.

Tego rodzaju emigracja — to
stały upływ najzdrowszej krwi na-
rodowej, najzdrowszej, bo najener
giczniejszej i najbardziej odważnej.

Dopóki nie zóobędziemy własnych
kolonij, bezprogramowe popiera-

nie emigracji jest błędem z punktu
widzenia narodowego.

Trzecie wreszcie wyjście, to

zdobywanie terenów dla naszego
nadmiaru ludności. Czy to będzie

przeprowadzone drogą rozszerze-
nia obecnych granic, czy drogą zdo
bycia własnych kolonij, czy wresz
cie drogą ekspansji ekonomicznej
i rozbudową naszego przemysłu —
okaże przyszłość, zasadniczo —
wszystkie trzy drogi winny być
wyzyskane.

Po przeprowadzenie parcelacji
i meljoracji, po rozlokowaniu naro-
du w jego obecnych granicach, w
miarę możności wygodnie i racjo-

nalnie, całą energją musimy zwró-

cić na ekspansją. Aby ekspansja
ta miała widoki powodzenia, naród

nie może być rozbity na wyzyski-
wany i wyzyskiwanych naa świa-
domych i utrzymywanych w ciem-
nocie i oszukiwanych.

Sprężona Polska musi być je-

stanowią koledzy: N.
Młodzieży Wszec

- $prężona Polska.

 

Siemaszko S. Sokołowski,
hpoiskiej (Orzeszkowej 11) w godzinach od 18 do 19.
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Mowa posła Tadeusza Bieleckiegow sprawie

ustawy o stypendjach państwowych.
Na piątkowem posiedzeniu

Sejmu w dyskusji nad ustawą
o stypendjach państwowych za-
brał głos pos. Tadeusz Bielecki,
jeden z przywódców Ruchu Mło-
dych O. W. P. i senjor Młodzieży
Wszechpolskiej.

Podajemy z tego przemówienia
(za „ABC”) najciekawsze ustępy:

„Projekt chce przyjść z pomo-
cą niezamożnej młodzieży akade-
mickiej. Jeżeli się w nim rozej-
rzymy, to zrozumiemy, że chodzi
tu raczej © pomoc, naturalnie nie

w znaczeniu materjalnem, dla mi-
nistra oświaty i urzędników, aże-
by sięgnąć po rząd dusz młodego
pokolenia. Jest to jeszcze jedno
ogniwo w łańcuchu biurokratycz-
nym, którym chce się opasać pol-
skie życie zbiorowe.

Projekt godzi w samorząd uni-
wersytecki i w dotychczasową
jedność wyższych uczelni,

Nawet o zaniedbywaniu się w
studjach, będzie orzekał minister
na wniosek rady wydziałowej.

Wyražna jest tendencja od-
dzielenia młodzieży od proieso-

rów. Pan minister oświaty chce
powoli kruszyć samorząd, jak-

gdyby w myśl zalecenia pana

Sławka, że nie trzeba gwałtownie

wprowadzać dyktatury.
Ustawa o stypendjach mogła-

by złagodzić wysokość opłat, ale

tu wprowadza się przepisy, które

stawiają pod znakiem zapytania

bezstronność rozdawnictwa sty-

pendjów. Mamy pod tym wzglę-

dem doświadczenia. Nawet ma-

tury teraz nie można uzyskać,
jeżeli się nie wybierze tematu,

który jest miły sanacyjnemu pro-

fesorowi, albo dyrektorowi. Roz-

dawnictwo praktyk wakacyjnych

również dawało nam próbki, jaka
jest bezstronność władz szkol-

nych. Zaczyna już nawet śmie-

szyć ta naiwna wiara, że mecha-

nicznym naciskiem można złamać

mocniejsze charaktery. Występu-

jemy przeciw tej ustawie, ponie-

waż sprzeciwiamy się przerosto-

wi biurokratyzmu i mamy odrazę

do tego rodzaju metod walki."

Projekt i 5 innych jeszcze pro-

jektów odesłano do komisji.
 

WIEC MALKONTENTÓW.

 

Owe przysłowiowe iuż dziś „10
organizacyj - - 36 osób”, które na
znak protestu opuściły salę Śnia-
deckich, wypełnioną 2 tysiącami
młodzieży akademickiej, nie dały
za wygranę.

Niezwykie czynny tu okazał-
się tu kol. Ryńca — utworzył ko-
mitet organizacyjny, który roze-
słał karty wstępu „zaułanym” ko-
legom na zebranie akademickie w
dniu 14 grudnia w sprawie ostate-
cznego wiecu Bratniej Pomocy.
W braku innej siły atrakcyjnej,

zebranie napół zakonspirowano, bo
przecież posmak tajemniczości za-
e może przyciągnąć trochę lu-
Zi.

Summa summarum zebralo się
niecale 200 osėb. Przewodnictwo
objąt kol. Kruszewski — stanow-
czo jemu się to należało.

Pierwszy, zabrał głos kol. Ryń-
ca — odczytał i umotywował rezo
lucję. Oto jej poszczególne pun-
kty:

1, Uważając, że wolność nauki
dla wszystkich jest zagwarantowa-
na konstytucyjnie i przez traktaty
międzynarodowe, a inne stanowi-
sko uważając za wstecznictwo,
sprzeciwiamy się głosom, domaga-
jącym się numerus clausus;

2. uważając, że bojkot gospodar
czy stosowany do żydów nie roz-
wigże obecnego kryzysu — odrzu-
camy;

3. odrzucamy także bojkot to-
warzyski w stosunku dożydów, ja-
ko niezgodny z etyką i humanita-
ryzmem;

4. potępiamy metody walki, ja-
kie są stosowane przez strony;

5. protestujemy przeciw stron-
niczemu prowadzeniu obrad na wie
cu w dniu 2 grudnia;

6. niniejszą rezolucję uchwala-
my przesłać Jego Magnificencji.

Kol. Rabbe imieniem Związku
Niezależnej Młodzieży Socjalisty-
cznej wniósł poprawkę do rezolu-
cji w tym sensie:

1. Ekscesy, jakie miały miejsce
na uniwersytetach, są prowokacją
burżuazji zarówno polskiej jak i ży
dowskiej, a celem ich jest odwró-
cenie uwagi społeczeństwa od za-
gadnień socjalnych i podtrzymanie
walącego się kapitalizmu;

2. powołując się na odpowie-
dni artykuł konstytucji, domagamy
się zniesienia wszelkich opłat uni-
wersyteckich;

3. sprzeciwiamy się poddaniu
uniwersytetu pod nadzór władz ad-
ministracyjnych i dlatego protestu-
jemy przeciw zakusom na autono-
mję uniwersytecką;

Następny mówca, nasz dobry

znajomy, kol. Kapała, powiedział,
że rezolucja jest bardzo kompromi
sowa, bo ją układały takie m. in.
organizacje, jak Odrodzenie i Z. P.
M. D., a chciano wszystkim dogo-
dzić.

Następnie długo perorował, do-

 

  
  

 

    

  
      

 

Radość | Szczęście...
dzieci to ładna cholnka naj-
większy asortyment ozdób
choinkowych. Świece, zimne
ognie, śnieg, lichtarzyki I t. p.
po cenach najniższych tylko
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W. CHARYTOKOWICZ i S-ka
APTECZNY D - H.

wiino, Mickiewicza X 7
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KZZERGOWABEZYKROZEPRZEAWENI TWRKTZANEY:

dną bryłą, spojoną poczuciem soli-

darności narodowej, zorganizowa-

ną jak bojowa armja, przygotowa-

ną do ataku i obrony, a wówczas

dopiero sprężona Polska stanie się

naprawdę wielką Polską.
Zagadnienie organizacji narodu,

jest zagadnieniem jego ustroju!
Hałab

wodząc, że gdy zabraknie żydow-
skiego bourgeois, to na jego miej-
sce przyjdzie polski bourgeois, a
więc... nie będzie żadnej zmiany
na lepsze.

Pa tem przemiawiało jeszcze
bardzo dużo innych mówców —
socjaliści i komuniści, białorusini
i Rosjanie — wszyscy opowiadali
o swoich biedach i nadziejach.

Pewne zastrzeżenia budziły sło
wa rezolucji, że zebranie protestu-
je przeciw bojkotowi towarzyskie-
mu, jako sprzecznemu z etyką i hu
manitaryzmem. I tak jeden propo-
nował wyrzucenie słowa „etyka',
gdyż takim rekwizytem przeszłości
nadającym się jedynie do lamusa,
można poruszyć może jeszcze ka-
tolików, ale nie wyznawców świata
pracy.

Zupełnie inne stanowisko zajął
kol. Nowodworski, proponując do-
danie do słowa „etyka” przymiot-
nik „chrześcijańska'. Jednakże
wniosek ten upadł większością gło
sów.

Moment ożywienia wniosło
przemówienie kol. Antoniewicza,
który po dłuższej przemowie znów
ukazał się na widowni życia aka-
demickiego, tym razem wnosząc
poprawkę do rezolucji w formie no
wego punktu, mianowicie, że mło-
dzież akademicka pracę samopo-
mocową ma oprzeć na kołach Na-
ukowych i Bratniaku. Gdy jednak
miało już przyjść do głosowania
nad tą poprawką, sam autor ją wy-
cofał, motywując, że jest „lužno“
związana z tematem dzisiejszego
zebrania,

Wprawdzie spóźniona nieco,
ale jest to już pewna doza samo-
krytycyzmu. Brawo, kolego Anto-
niewicz!

Wreszcie przystąpiono do gło-
sowania. Większością 73 (słow-
nie: siedemdziesięciu trzech) gło-
sów przeszła rezolucja zasadnicza
z poprawką socjalistów, przy 39
głosach sprzeciwu i 38 wstrzymu-
jących się od głosowania.

Jak z tego wynika, obecnych
na sali było w tym momencie rów
no 150 osób. Jest to wprawdzie
niedużo, ale przecież nie ilość, lecz
jakość decyduje o sile moralnej ja-
ka stoi za uchwaloną rezolucją —
a trzeba przyznać, że między tą
półtory setki byla niebylejaka „e-
lita“ — Legjon Młodych, Zwią-
zek Strzelecki, Piłsudja i t. p. —
jednem słowem „kwiat” (a może
raczej „kwiatki') młodzieży aka-
demickiej.

Na zakończenie jeszcze trzeba
wspomnieć słów parę, o kulturze
tych panów, którzy jednym nie ho
norowali imiennych kart wstępu,
podpisanych przez komitet organi-
zacyjny, a nawet bez okazania le-
gitymacyj akademickich.

Ё N. Grabowski.

Notatki.
W ostatnim numerze „Wilczych

Kłów” p. Z. Kruszewski, odpowia
dając na artykuł p. t. „Nosem w
mur', zamieszczony w „Ruchu
Młodych”, stwierdza, że śród t.
zw. „intelektualistów' czy też
„państwowców” niema podziału
na żadne grupy, a pisma „Wilcze
Kły", „Piony”, „Smuga“ i „Ra-
zem“ są organaami tej samej gru-

PY.
Przyjmujemy do wiadomości.

Zatem z komunizującemi arty-
kulami skonliskowanego „Razem“
solidaryzująsię redaktorzy dodat-
kėw do „prorządowego“ „Kurjera
Wileūskiego“. ToT bylo do prze-
widzenia.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

—

i K. Hataburda —Sekretarjat Redakcji urzęduje we wtorki i piątki w lokalu

JEDNOSTKA A MASA.
Kwestja istnienia lub braku

spójności między jednostkami a
masą żywo nas interesuje, Chodzi
tutaj o to, co czy i w jaki sposób
jednostki się od siebie zależne i
wogóle, w jaki sposób układa się
życie społeczne.

W. perspektywie historycznej
podchodzono do tego zagadnienia
w rozmaity sposób. Przedstawię
przedewszystkiem dwa krańcowe
poślądy na tę kwestję — socjali-
styczny i liberalistyczny.

Według liberalistów, masa jest
sumą arytmetyczną jednostek —
jednostka jest tutaj całkowicie wol
na, obdarzona samodzielnemi, nie-
pozbywalnemi prawami nie uznaje
się tutaj żadnego uzależnienia od
masy, działalność jednostki jest u-
zależniona od każdoczesnego jej
chcenia, jej sposób myślenia zale-
ży tylko od niej samej, chce myśli
tak, zechce myśli inaczej.

Przy takiem postawieniu spra-
wy interes zbiorowy jest tylko su-
mą interesów poszczególnych jed-
nostek.

Jednostka i jej prawa są pod-
stawą wszelkiego ustroju, gdyż ist-
nieje tylko interes jednostki. Nie
uznaje się tutaj ani historji, ani tra-
dycji,uznaje się tyłko naturę z jej
prawami.
< Warunki, miejsce i czas nie gra-
ją żadnego znaczenia.*Twierdzi się
dalej, że myśleć może tylko jed-
nostka, społeczeństwo jest bezmyśl
ne,

Stanowisko kierunku socjalisty
cznego strzeszcza się do tego, że
jednostki samodzielnej niema, jest
ona wytworem swojej masy w da-
nych warunkach miejsca i czasu.

Jednostka samodzielnie nie mo
że myśleć, myśli tak, jak myśli gru-
pa, do której dana jednostka nale-
ży. Socjaliści twierdzą, że klasy
są produktem dzisiejszego wyzy-
sku etc.

Zdaniem socjalistów niema je-
dnostek genjalnych, są tylko takie
które wypowiadają to, co dojrzało
w społeczeństwie. Akcentuje się
tutaj słabość wszelkich idei, prze-
konań i ideałów wszystko się spro
wadza do ogólnych warunków ma-
terjalnych,

Obie te teorje nie opierają się
na rzeczywistošci. To tež i jedni
i drudzy nie mają racji, program
ustroju na tych založeniach opar-
ty jest budową, stawianą na lodzie.
W istocie szereg jednostek two

rzy grupę. Między jednostką a ma
są istnieje stosunek wzajemnej za-
leżności.

Zarówno jednostki, jak i masy
nie można lekceważyć. Śmiało

rzec można, żetak, jak społeczeń
stwo działa na jednostkę, podo

ŻYDZI SAMI O SOBIE.
Doskonale wiemy, jak zawsze

całe żydostwo oburzając się, go-
rąco protestuje, ilekroć zarzuca się
mu zupełnie słusznie, że jest roz-
sadnikiem wszelkich prądów de-
strukcyjnych życia społecznego i
państwowego, że wprowadza wszę
dzie anarchję i zamęt, że jednem
słowem jest wysoce szkodliwym

elementem każdego ludzkiego zbio
rowiska. Prawdzie tej przywódcy
żydów zawsze starali się zadać
kłam, przybierając na się obłudną
szatę lojalnych i twórczych praco-
wników życia zbiorowego, wzoro-
wych obywateli, dążących do
pomyślności państwa, w którem za
mieszkują.

Ostatnio jednak ze zdumieniem
czytamy, że właśnie nie jakiś „ży-
dożerczy endek*, nie jakiś zwolen
nik „czarnosocińców”, ale sam
żyd, prof. Albert Einstein (patrz
„Nasz Przegląd“ z dnia 11 grudnia
br., w artykule p. t. „O istocie ży-

dowskiego pojmowaniażycia'), o-
mawiając ustosunkowanie się swo
ich współwyznawców do całego
szeregu zagadnień, zupełnie wyra-
źnie pisze, że to oni są głównie
szerzycielami wszelkich ruchów ra
dykalnych, zmierzających w swojej

kwintesencji do tej klęski społe-
cznej, jaką jest komunizm. Oto
słowa autora wspomnianego arty-
kułu, chrakteryzujące zupełnie do
statecznie żydowskie dążenia po-
lityczne: „Nie jest też przypad-
kiem, że postulaty socjalistyczne
wyszły w wielkiej mierze ze stro-

NOWA KSIĄŻKA
prof, ROMANA RYBARSKIEGO

Przyszłość Gospodarcza Polski
Zawiera następujące rezdziały:

1. Przesłanki | zasadnieze fakty. Il. Kapitalizacja. III. Bilans
płatniczy IV. Handel zagraniczny i zewnętrzna polityka han-
dlowa. V. Kredyt I ebce kapitały. VI. Qiężary publiczne.
VII. Rėwnowsga gespedarcz»; kartele | wolna wytwórczość.
VIIl. Kapitał a „praca”, zagadnienia rebotnicze. !X. Struktura
spełeczna Polski; warstwa średnia. X. Podstawy ustreju
 = gospedarczege. XI. Wychowanie gospodarcze. =
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bnie jednostka działa na masę.
Konkretne napięcie działania zale
ży od danych warunków, miejsca
i czasu tudzież energji masy i jed-
nostek. Nikt nie zaprzeczy, że du-

ży wpływ wywiera na jednostkę
epoka, otoczenie, warunki etc.
Jednostka również działa na masę.

Ściśle biorąc, niema bezwzglę-
dnego hamulca, by przeszkodzić
jednostce myśleć i działać tak, jak
myśli masa.

Zdaniem naszem najbardziej
traine będzie uznanie za-równo-
rzędne wszystkich tych czynników.

Życiowo to się przedstawia w
ten sposób, że jednostka słaba i-
dzie całkowicie za społeczeńst-
wem, jednostka silna wyrywa się
z pod poglądów masy, stara się
kształtować życie społeczne we-
dług swoich poglądów.

Taką masą, ogarniającą całą
słerę życia ludzkiego jest naród;
skupia on w sobie jednostki o więk
szości wspólnych cech i właściwo-
ści, posiadające świadomość naro-
dową. W narodzie ogniskuje się
cały dorobek pokoleń.

To też my, nacjonaliści uznaje-
my naród za najwyższe dobro, pra
wdziwy zaś postęp w pomnażaniu
dóbr narodu t. j. dziedzictwa, o-
trzymanego po minionych pokole-
niach.

Nie oznacza to bynajmniej, že
dążymy do niszczenia innych węż-
szych ugrupowań ludzkich i jed-
nostki, lecz dążymy do umożliwie-
nia im normlanego rozwoju.

Zrozumienie narodu którego je
steśmy członkami, jego tradycji i
historji daje nam wytycznedobudo
wania nowego ustroju. Kładziemy
przytem bardzo silny nacisk na mo
ralny stosunek jednostek do naro-
du. Człowiek, oprócz materjalne-
go ciała, ma duszę.

Należymy do narodu, stojącego
na gruncie zasad chrześcijańskich,
więc podstawą wszelkich urządzeń
ma być etyka chrześcijańska, umo
żliwiająca prawdziwy postęp mo-
ralny, zapewniający nietylko szczę
śliwość doczesną lecz i wieczną.

Siemaszko.

BANANA

! žywe

Narpie, Szczapaki i inne
SANDACZE

żywo mrożone
poleca

D-H St. BANEL i S-ka
ul. Mick'ewicza 73, tel. 8-49

CENY RYNKOWE.

Wawa

ny żydów.
O to właśnie nam chodzi, tylko

o te postulaty socjalistyczne, re-
szty domyślamy się sami, wiemy
bowiem doskonale, że idee mark-
sowskie, na których opiera się so-
cjalizm, są tą bardzo stromą rów-
nią pochyłą, prowadzącą tam,
gdzie obecnie czerwony carat u-
trwalił swą władzę. Czemże bo-
wiem w zasadzie jest socjalizm,
jak tylko nie pewną formą zwykłe
go komunizmu. Wszędzie tam,
gdzie socjaliści zaczynali brać ster
władzy, kończyło się na komplet-
nej anarchji, z której musiano do-
piero ratować pogrążone w niej
państwa. A przecież czerwony

sztandar i hymn międzynarodówki
te zewnętrzne ramy „błogosławio-
nego ustroju” trzyma się w pogo-
towiu wśród żydów i teraz, sądzą
cych, że ich rola toczenia jadem
zepsucia całego świata skończy się
dopiero po rozpaleniu krwawej po-
żogi na obu półkulach. Dziękuje-
my panu, prof. Einsten'owi, żeś ja-
sno oświetlił wasze stanowisko w
życiu nietylko naszego państwa,
ale wszędzie tam, gdziekolwiek
się znajdujecie. Na szczęście_dzi-

siaj każdy wie, co sądzić o socjali-
zmie czy komuniźmie, w istocie je
dnem i tem samem, a po przeczyta-
niu wspomnianego artykułu jeszcze
lepiej wiemy, jak należy ustosunko
wać się do „lojalnych obywateli
z pod znaku Izraela.

Sławomir Sokołowski.
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Narciarstwo jest jedyną bodaj

gałęzią sportu wileńskiego, która

nie uległa kryzysowi, nie została

zarażona anemją organizacyjną,

a wręcz przeciwnie, bo właśnie

teraz w czasie, gdy wszystkie nie-

mal pozostałe gałęzie sportu za-

częły usychać, narciarstwo w spo-

sób wprost rekordowy zaczęło
zdobywać popularność.

Przyczyna powodzenia leży w

przyjemności i w bezpośrednich

korzyściach, jakich się doznaje

przez uprawianie narciarstwa, któ-

re jest sportem uniwersalnym, a

całkiem słusznie zwanym królew-

skim.
Nareszcie znikł już bezpowrot-

nie przesąd, że na nartach można

doznawać emocji tylko w górach,

z pewnem narażeniem swego Žy-

cia, Taki pogląd panowal do nie-

dawna, a po zwalczeniu go odrazu

narciarstwo nizinne zdobylo sobie

prawo obywatelstwa i nic też

dziwnego, że dziś w sposób wprost

modny zaczyna na nartach jeździć

całe niemal Wilno.
Wystarczy porachować sprze-

daną ilość nart w poszczególnych

sklepach, by po dodaniu tych,

które niejeden już raz były na

wyprawie, a otrzyma się poważna

cyfrę kilku tysięcy narciarzy.

W stosunkowo krótkim czasie

uczyniono ogromny postęp. ale

tego jeszcze jestmało.

W dwóch kierunkach winna

iść praca naszych organizatorów.

Mojem zdaniem, trzeba teraz

specjalną zwrócić uwagę na wy-

niki sportowe, a to z tego powo-

du, że one właśnie zwrócą na nas

baczną uwagę, bo dziś ilością jeż-

dżących nikomu nie zaimponuje-

my, a dobrym wynikiem możemy

wejść w dotychczas zamknięte dla

nas wrota ekstra klasy sportowej.

Nie można wciąż być kopciusz-

kiem. Masy nam nie dadzą roz-

głosu i nie doprowadzą do wy-

tkniętego celu, a celem narciar-

stwa wileńskiego powinno być

wykazanie sprawności fizycznej.

Wśród nieznanych mas muszą

znaleść się utalentowane jednost-

ki sportowe, którą zaczną nas re-

prezentować na zewnątrz.

Bardzo ładnie jest mówić o

przeprowadzaniu szeregu kursów

dla początkujących, ale jedno-

cześnie trzeba również coś dać

tym, którzy chcą się specjalizo-

wać.
Kierunek zawodniczy musi być

koniecznie faworyzowany, bo ina-

czej nie będziemy mieli właściwe-

go sportu. Z drugiej strony trzeba

również pamiętać, że zawody są

bodaj jedynym i najlepszym czyn-

nikiem propagandy narciarstwa.

A więc zawody narciarskie.

W tym sezonie kalendarzyk ma

być urozmaicony wielkiemi za-

wodami międzynarodowemi z u-

działem Łotwy, Litwy i Estonii.

Polski Związek Narciarski zawody

te projektuje zorganizować w koń-

cu lutego. Jeżeli więc rzeczy-

wiście plany P. Z. N. dojdą do

skutku, to nie ulega wątpliwości,

że zawody te będą nielada sen-

sacją, zwłaszcza, jeżeli przyjadą

Litwini, których startu jesteśmy

bardzo ciekawi.
Przed lutym będziemy mieli

szereg zawodów lokalnych.
Cywile z „Ogniska” wezmą

udział w zawodach w Zakopanem,

a wojskowi z 1 p, p. leś. będą mu-

sieli bronić dwa lata temu zdoby-

tej nagrody w mistrzostwie armii.

Słów kilka powiedzieć więc

należy o klubach wileńskich. |

„Ognisko” ma najlepszą „staj-

nię wyścigową” i jest wybitnie

klubem zawodniczym. Liczy dzi-

siaj koło 100 członków. Obok

wprawnych zawodników, którzy

są mistrzami Wilna, klub ma dużo

młodych sił. „Ognisko” w tym

roku stoczy ostrą walkę z rywa”

lami z 1 p. p. leg., którzy ubiegłej

zimy niezłe uzyskali wyniki i byli

dość groźni.
Na drugiem więc miejscu po-

stawić należy narciarzy 1 p. p.

leg., a dopiero na trzeciem akade-

mików. A. Z. S. ma bogatą tra-

dycję i nic więcej, ale nie ulega

wątpliwości, że i dla A. Z S-

przyjdą niebawem nieco lepsze

czasy.
Szkoda wielka, że nie mamy

klubów prowincjonalnych, które

zgłaszałyby swoich asów na za-

wody wileńskie. W: ten więc spo-

sób nawiązałaby się łączność i

wspólnie dążyłoby się dowytknię-

tego celu.
Prowincja ma sporo narciarzy,

a to, że w Święcianach i Nowo-

gródku staje do zawodów „300

(trzystu) zawodników, jestnajlep-

szym dowodem popularności tego

sportu.
Idźmy więc z postępem czasu

i starajmy się dorównać narcia-

rzom Lwowa i Zakopanego, wzślę-
dnie poznajmy siły naszych sąsia-

dów z Łotwy i Estonji, organizu-

jąc z nimi rok rocznie tradycyjne

spotkania narciarskie,

MW tym roku praca władz nar-
ciarskich winna skierować się w

stronę prowincji. Trzeba nadać

jej charakter sportowy, bo same

kursy P. W. nie mogą wystarczyć

i nie dadzą one rasowych zawod-

ników. Musi się w jakiś sposób

zainteresować prowincję. Mnie się

wydaje, że właśnie zainteresować
da się zawodami. Narazie lepiej
byłoby, żeby wilnianie odwiedzili
szereg miejscowości, pokazując,
jak należy dobrze jeździć, a po
jakimś czasie z przyjemnością po-
witamy na swoich śniegach mi-
strzów prowincji. W ten sposób
ożywi się znacznie sezon narciar-
ski i zawody staną się ciekawe.
Ze wzrostem rywalizacji — wzra-
stać będzie poziom sportowy.

Czekamy więc zaproszenia na
wyjazdy do Święcian, Lidy, Nowo-
gródka, Trok i t. d.

Obok tych wyjazdów trzeba
koniecznie utrzymać nawiązany.
już kontakt z Zakopanem, wysy-
łając tam przynajmniej raz albo
dwa razy w sezonie swoich naj-
lepszych zawodników.

 

DZIĘRNIE MIEESSR!

W OCZEKIWANIU SEZONU NARCIARSKIEGO.
W ten sposób pomyślana akcja

ma szeroką perspektywę i może
być minimalnemi kosztami dopro-
wadzona do skutku, zwłaszcza, że
niektóre kluby mają ku temu bar-
dzo dogodne warunki. Trzeba
więc tylko umieć odpowiednio i
celowo warunki te wyzyskać.

Drugą naglącą potrzebą jest
utworzenie w Wilnie specjalnych
kursów narciarskich, które przy
minimalnej opłacie byłyby dostęp-
ne dla wszystkich. Potrzebni nam
są instruktorzy, którzy przez cały
sezon w określonem miejscu byli-
by do dyspozycji. Tak jest we
wszystkich większych ośrodkach
sportowych i praca taka jest nad-
zwyczaj owocna, bo nowicjusz
odrazu uczy się prawidłowo jeź-
dzić, a nie kaleczy sam siebie.

Zdaje się, że w tym sezonie
kursy takie będą już wprowadzo-
ne w życie przez „Ognisko”. Zo-
baczymy więc, czy będą one mia-
ły powodzenie.

Trzeciem zasadniczem dąže-
niem musi być zwrócenie uwagi
na dzieci, którym w roku ubie-
głym zorganizowano po raz pierw-
szy w Polsce zawody narciarskie.
Pamiętamy, że zgłosiło się ich coś
koło 80, a więc liczba poważna.

Dzieci trzeba umieć uczyć i tu-
taj są pewne trudności w doborze
instruktora i w metodzie uczenia.
W Norwegii n. p. dzieciom nie daje
się kijów, gdy tymczasem u nas
każdy dzieciak kij narciarski
uważa za rzecz konieczną, bez
której jeździć wogóle nie można.

Jazda bez kijów jest po pierw-

sze daleko bezpieczniejsza 1 dziec-
ko zamłodu zaczyna uczyć się
samodzielności. Tem też tłuma-
czyć należy miękkość stylu nor-
weskiego.

Lękam się powiedzieć, iż trze-
ba koniecznie dzieciom odebrać
kije, bo może być z tego powodu
dużo płaczu, ale niech sobie dzie-
ciaki trochę popłaczą, a za parę
lat przyznają mi słuszność, że kije
były im zupełnie niepotrzebne.

Jeżdżąc bez kijków, większą
uwagę zwracać się będzie na tech-
nikę, której opanowanie zwiększa
przyjemność.

Omawiając kwestje czysto spor-
towe, niesposób pominąć milcze-
niem, że obecnie nastąpił prze-

wrót w dziedzinie sprzętu nar-

ciarskiego. Tak jeszcze niedawno

narty były tak drogie, że nie mo-
gło na nie sobie pozwolić wielu
z pośród uczącej się młodzieży.
Teraz zaś cena nart spadła do kil-
kunastu złotych.

Wileńskie narty mają bez-
względnie dużo braków, ale w po-
równaniu z cenami śmiało można
polecać wyroby raczej wileńskie,
niż zakopiańskie, które kosztują
trzy, albo i cztery razy drożej.

Wytwórnie narciarskie z bie-
giem czasu wyspecjalizują się i zu-
pełnie opanują rynek zbytu, co
w znacznym stopniu przyczyni się
do większego spopularyzowania
sportu narciarskiego na kresach.

Tegoroczny sezon narciarski
uzależnia się więc od śniegu, na
który oczekuje całe sportowe
Wilno. Ja. Nie,

Państwowa Szkoła Techniczna ma
najlepszych sportowców.

Z dniem każdym drugi plebi-

scyt sportowy „Dz Wil” przecho-

dzić zaczyna do historji sportu wi-

leńskiego, ale zanim ustaną wra-

żenia czynionego bilansu całorocz

nej pracy, zwróćmy uwagę па

tych, którzy głosem społeczeństwa

sportowego zostali wyróżnieni, a

więc poznamy pracę sportową
uczniów Państwowej Szkoły Tech

nicznej.
Na Antokolu przy ul. Holen-

dernia wznosi się potężny gmach,

w którym młodzi technicy czerpią

wiedzę.

Szkoła Techniczna liczy 756

uczni. Jest więc ona po Uniwersy-

tecie najliczniejszym zakładem

naukowym. Nic też dziwnego, że

wśród siedmiuset uczniów znaleźli

się wybitni sportowcy, którzy po-

trafili całej szkole nadać pewną

formę. Dziś P. Sz. T. jest najbar-

dziej usportowioną i nie jest to

żadną niespodzianką, że ucznio-

wie tej szkoły zdobyli najwięcej

głosów т
Ogół głosujących sprawiedli-

wie osądził dotychczasową dzia-

łalność sportową szkoły, przyzna-

jąc jej na rok bieżący puhar prze-

chodni, który jest nagrodą dla naj-

bardziej usportowionej szkoły.

Celem bliższego zapoznania

się z życiem sportowem „techni-

ków”, udałem się do gmachu

szkolnego. Na wstępie spotykam

prezesa koła sportowego „Vector“

Pieńkowskiego i obiecującego

sportowca Krauzego, który zasły-

nął parokrotnie na zawodach lek-

koatletycznych.
Idziemy wprost do sali gimna-

stycznej, Zastajemy tutaj prof.

Grygla przy pracy z uczniami

ostatniego kursu.
Sala jest mała i nie odpowiada

wymaganiom obecnej techniki, ale

jak mi uprzejmie wyjaśnia p. pro-

fesor, obecna sala jest tylko szat-

nią tej sali, która z czasem ma
powstać. Jest więc projekt odda-
nia wychowaniu fizycznemu całe-
go skrzydła gmachu szkolnego,
który nie jest jeszcze wykończony.

Zapytuję o warunki pracy.
Prof. Grygiel zamiast odpowiedzi
prowadzi mię do składnicy przy-
borów sportowych. Widzę tutaj
kilka rzędów stojących nart, jest
ich 36 par, a podkreślić należy, że
każda z nich posiada buty. Na sto-
le leżą łyżwy, które w sezonie zi-
mowym są rozchwytywane przez

młodzież, a łyżew jest przeszło 50
ar.
Oglądając sprzęt sportowy,

przy okazji dowiaduję się o postę-
pach „technikėw“ w zdobywaniu
P. ©. $. Profesor Grygiel pokazuje
mi wzorowo prowadzone arkusze
statystyczne- zdobytych odznak,
jak również książkę wyników spor
towych poszczególnych klas.

„Zwolnionych z gimnastyki jest
znikomy procent, bo tylko rzeczy-
wiście chorzy nie ćwiczą się, a jest
ich trzy procenty.

Szkoła Techniczna, prócz upra
wiania sportów zimowych i lekko-
atletyki, ma u siebie w gmachu
strzelnicę małokalibrowej broni, a
latem uczniowie używają wioślar-
ki na swej własnej przystani, któ-
ra z każdym rokiem wzbogaca się
w tabor. Teraz jest już 70 kajaków
i kilka łodzi półwyścigowych, wy-
konanych we własnych warszta-
tach.

Tuż przy szkole rozpoczęto na
malowniczo położonych wzgórzach
budowę boiska sportowego. Praca
jest ciężka, bo trzeba niwelować
teren, ale już część trudności po-
konano i do gier sportowych ma-
my całkiem niezłe boisko.

Zapał młodzieży jest wielki i
zasadnicza inicjatywa wychodzi
od niej. Ma się rozumieć, nie moż-
na pominąć milczeniem zasług
prof. Grygla, który od pięciu lat
szkoli wychowanków P. Sz. T. i
dlatego właśnie przez ciągłość pra
cy są tak wspaniałe tego wyniki.

Klub szkolny „Vector“ posiada
szereg sekcyj. Na uwagę zaslugują:
lekkoatletyczna, która posiada ta-
kich asów, jak: Krauze, Fiedoruk,
Pieńkowski, Pisarenko, Szymanis i
wielu innych. Sekcja przed kilku
miesiącami zdobyła mistrzostwo
szkół wileńskich.

Wśród narciarzy
znane nazwiska;

są również
Sierdziukow,

Kelm, Albrecht i Szpakowski, to

narciarze, którzy mają za sobą wie
le już startów.

Boks ma
osobach: Dziureskiego,
wicza i Pawłowskiego.

Pływacy mają mistrzaRadziu-

lewicza, Sieniewicza i wielu in-

nych.
W grach sportowych „technicy”

skład swój wzmocnili Wojtkiewi-
czem, a ponadto są tutaj tacy, jak:
Jarmołowicz, Pieńkowski i Chru-
ściel.

Prezesem „Vectora” był w ro-
ku ubiegłym E. Szymanis, a teraz
wodzem jest Pieńkowski, który
przy pomocy Jarmołowicza, Fie-
doruka, Hryncewicza i Aleksan-
drowicza dba o rozwój sportowy
swoich kolegów.

Stosunek ciała pedagogicznego
do sportowców jest przychylny.
Pan dyr. Świdziński bywa na
wszystkich prawie zawodach, w
których biorą udział jego ucznio-
wie, a przyjmując ode mnie gratu-
lacje za tak zaszczytne wyróżnie-

nie szkoły, ucieszył się bardzo, że
uczniowie jego, pamiętając o nau-

ce, zdobywają zarazem laury spor
towe. Ja. Nie.

reprezentantów w
Hrynce-

 

SPIĄCZKA SPORTOWA WILNA.
Żalem napełnia się serce, że

Wilno pozostaje w sporcie wciąż
na szarym końcu.

Mamy przecież teraz sezon

bokserski, W całej Polsce odbywa
ją się mecze pięściarskie, gdy tym

czasem w Wilnie wciąż się czeka

niewiadomo na co i tak w bezna-
dziejnej śpiączce przeszedł wrze-

sień, październik listopad i gru-

dzień.

Mieli przyjechać Łotysze. Miał

jechać "Wojtkiewicz. Mówiono o

przyjeździe Polonji z Warszawy,

ale skończyło się tylko na obietni-

cach i w poszczególnych wypad-

kach zachodziła vis - maior, która

w nielitościwy sposób przekreślała

zamierzenia naszych organizato-

rów.

Przypatrując się bliżej całej tej

smutnej sprawie, przychodzi się

do wniosku, że rzeczywiście Wilno

nigdy nie wydźwiśnie się z pospo-

litości, ale z drugiej strony przypo-

minamy sobie miniony sezon bok-

serski, w którym przecież mieliś-

my niemal co święto jakieś po-

ważniejsze zawody. Mieliśmy aż

dwa mecze międzynarodowe .Pro-

pagandowo przełamano pierwsze

lody, a kadry zawodwnicze znacz-

nie się zwiększyły i miało się na-

Zewnętrznie t.zw. „tania”” żarówka niczem sią

nie różni od dobrej.
tę różnicę w postaci ilości zużytego prądu.

. Dopiero licznik wskazuje

W t. zw. „tanich” żarówkach siedzi kosztowny

pasożyt — „prądożerca” który pochłania nie-

prawdopodobną ilość prądu i to zupełnie bez-

użytecznie.

Konstrukcja zarówek „Philipsa wyklucza moż

liwość istnienia w nich „prądożercy”, i dla=

tego też są one naprawdę najoszczędniejsze,

ŻARÓW PHILIPSA
CHRONI WASZE OCZY ,BA WASZA KIESZEŃ,

19.092

 

Р та к
Królem strzelców drużyny piłkar-
skiej 1 p. p. leg. są: Naczelcki i
pmając 34 zdobyte bram
>
Mistrz Wiina 1 p .p. leg. rozegrał

w roku obecnym 44 mecze. Wygrał
31, przegrał 8, a w 5 zremisował,
mając korzystny stosunek bramek
138 do 56.
W Zwardoniu w Beskidach nad

samą granicą odbędzie się w cza-
sie świąt B. N. kurs narciarski,

Zebranie zarządu Wil. Okr.

Zw. Gier Sportowych odbędzie się
we wtorek 20 b. m. o godz. 17 w
lokalu 1 Dyw. Piechoty.

Profesor Weyssenhoff wyje-
chał do Warszawy celem porozu-
mienia się z Polskim Związkiem
Hokejowym co do wyjazdu Ogni-
ska na turnieje do Zakopanego i
Krynicy.
W Rosji sowieckiej istnieje 6

miljonów sportowców.
Kalendarzyk imprez  teniso-

wych na rok 1933 nie przewiduje
niestety ani jednego turnieju w
Wilnie o charakterze ogólnym.
Znów więc mamy do czynienia z
opieszałością władz tenisowych
Wilna.

Walne zebranie Wil. Okr. Zw.
Ping-Pongowego odbędzie się dziś

o godz. 17 m. 30 w lokalu S. M. P:
Metropolitalna 1.

Statystyka wykazuje, że w Pol-

sce istnieje 2816 zrzeszonych teni-

sistów. Kortów tenisowych jest w
Polsce 244.

Kilka dni bawił w Wilnie do-
skonały hokeista Polski, Włodzi-
mierz Krygier, który w tym roku

ma zamiar grać w barwach Legji

warszawskiej.

Mecz bokserski Finlandja —

Estonja zakończył się zwycię-

stwem Finów w stosunku 6:2.

W. sobotę odbyło się zebranie

narciarzy WiL T. W. Zebraniu

przewodniczył prok. B. Dowbor.

W czasie wyłonionej dyskusji, po-

stanowiono zreorganizować sekcję

iw dalszym ciągu propagować

sport narciarski wśród wioślarzy.

Nowemi władzami sekcji są: kie-

rownik Bober, sekretarz Trościan-

ko, gospodarz Buczyński.

Mistrzyni świała w łyżwiar-

stwie Nehringowa (Polska) zosta-

ła zaproszona do Davis.
Berlin otwiera wielki stadjon

sportowy wyłącznie dlakobiet.

Przybył już: do Zakopanego

trener narciarski z Norwegii, Tom

ter, który rozpoczął treningi z za-

wodnikami Zakopanego.

W tegorocznych  mistrzow-

stwach narciarskich Е. 1. 5., które

odbędą się w Insbriicku, wezmą

udział najgłośniejsze potęgi narciar

skie z Norwegją i Finlandją na czę

le.

Na instruktorski kurs narciar-

ski w Zakopanem zgłosiło się prze

szło 300 narciarzy.

[еKodi|
szezotki do froterowania I zamiata

nia podłóg, zaprawy podłogowe, świe-

ce choinkowe, mydła do prania I to-

aletowe poleca „Skład farb,
FR. RYMASZEWSKI

wiino, Mickiewicza 35
Ceny niskie. 3

  

 

dzieję, że w tym sezonie Wilno

stanie się silnym ośrodkiem pię-

ściarskim Polski, Tymczasem nad-
chodzi jałowa praca organizato-
rów, którym nie można jednak od-
mówić dobrych chęci, ale stanow-
czy brak im szerszego rozmachu i

pewnej odwagi zaryzykowania
sprowadzenia zamiejscowej druży-

ny.
Ni jeest więc dziś sekretem, że

z boksem wileńskim jest źle i sło-

wa te nie są „naganką“ bez żad-

nych podstaw. Mało jednak powie

dzieć, że jest zle, ale trzeba wy-

szukać sposobów do naprawienia
zachwianych pozycyj i coś zara-

dzić.

Trzeba więc natychmiast poro-

zumieć się z Warszawą i zakon-

traktować przyjazd pięściarzy klu
bów warszawskich.

Już kilkakrotnie pisaliśmy, że

jeżeli warunki finansowe są cież-

kie i nie stać nas na sprowadzenie

całej drużyny w 8 wagach, to ma-

żna przecież sprowadzić chociaż

dwóch dobrych bokserów.
Za powodzenie kasowe poje-

dynku Wojtkiewicza z Karpiń-

skim, Chmielewskim czy Maj-

chrzyckim można ręczyć. Koszta

sprowadzenia jednego boksera nie

powinny wynieść 150 zł.

Czyż nie znajdzie się więc w

Wilnie wśród organizacyj sporto-
wych 150 złotych.

Na mecz bokserski z udziałem

Wojtkiewicza i Majchrzyckiego

przyszłoby moc ludzi i zysk byłby

pewny, a wtedy można byłoby po-

myśleć o czemś większem.

Wciąż toczą się narady przy

zielonym stoliku, a sprawa cała

nie może niestety wyjść z zamknię

tego pokoju.

(Wiemy, że Łotysze zapropono-

wali nam mecz w Rydze w stycz-

niu. Trzeba więc już teraz starać

się o wyrobienie paszportów i od-

powiednio przygotować zespół re-

prezentacyjny, bo inaczej z tego

znów nic nie będzie.

Dziś tandetą już się nie zaimpo-

nuje, bo Wilno zna się na boksie i

chce ujrzeć choć dwa, trzy poważ-

ne mecze międzymiastowe. Jeżeli

zaś W. O. Z. B. nie czuje się na si-

łach samodzielnie prowadzić per-

traktacje, to niech mu pomoże

Ośrodek W. F., a wspólnie musi

dać się coś zrobić.

To samo należy powiedzieć o

grach sportowych. Z tą tylko różni

cą, że co do gier, to ton przemó-

wienia należy nieco podnieść i

ostro wystąpić przeciwko bezczyn

ności.
Nic dziwnego, że Warszawa

chce zlikwidować Ośrodek, bo

rzeczywiście u nas nic się nie robi.

Gry sportowe mają dużo zwo-

lenników i tak jeszcze niedawno,

w roku ubiegłym, cieszyły. się po-

wodzeniem. Gry nie wymagają

specjalnych kosztów, nie są one

związane z wydatkami i dlatego

właśnie całkowitą winę ponosić

muszą władze lokalne, które nie

raczyły nawet przeprowadzić za-

wodów celem rozegrania — обаго-

wanych nagród przechodnich.

Pozdrowienie 5рог-
towe z Zakopanego.

Redakcja „Dzien. Wil.” otrzy-
mała list z Zakopanego od naj-

lepszych narciarzy- wileńskich:

Hermanowicza i Łabucia, którzy

zasyłają sportowcom wileńskim

pozdrowienia,

Narciarze nasi trenują w gru-

pie najlepszych zawodników, któ-

rzy pod okiem Norwega Tomtera

trenują do zawodów F. I. S. Wil-

nianie dużo skorzystają i nie ule-

ga wątpliwości, że forma ich
znacznie się podniesie.

Treningi odbywają się codzien-

nie od godziny 8 rano. Tomter
wiele uwagi zwraca na smarowa*
nie nart. ;

Wilnianie piszą, że waruńki

atmosferyczne są w Zakopanem
marne, ale jeździć można.

Od trzeciego dnia świąt mi-

strzowie nasi wezmą udział w

kursie instruktorskim, na którego
zakończenie odbędą się zawody.

Nastrój naszych asów, jak są-

dzić można z listu, jest świetny.

We czwartek zawody bokserskie.
Zdaje się, że napewno będzie

my mieli nareszcie dawno oczeki-
wane zawody bokserskie, które
projektowane są na czwartek 22
bm.

Zawody te będą ma się rozu-

mieć wewnętrzne, ale ze względu
na szereg spotkań, w których wy-
stąpią znani pięściarze wileńscy,

zawody zapowiadają się interesu-
jąco.

Między innemi ma się odbyć
spotkanie Mirynowskiego z Matiu
kowem. Waika ta będzie zapewne
jedną z najładniejszych. Ciekawi
jesteśmy, czy walczyć będzie Wojt“
kiewicz, bo nie chcemy go widzieć
w roli sędziego, a tylko jako zawo-
dnika. Tak samo interesuje nas
przeciwnik doskonałego Bagińskie
go, który w ubiegłym roku wspa-
niałe zapowiadał nadzieje.

Inowacją swojego rodzaju bę-
dzie ustawienie ringu w sali Ośro-

dka W, F, na scence, która dotych
czas nie była wyzyskana.
W każdym razie dobrze już jest,

że ujrzymy chociaż zawody we-
wnętrzne, które będą doskonałym
treningiem dla naszych najlep-
szych pięściarzy.

 

Zawody w Landwarowie
nie odbędą się. .

Wczoraj odbyła się w Wilnie
konferencja organizatorów wiel-
kich zawodów sportowych w Lan-
dwarowie, które miały się odbyć
w czasie świąt B. N.

Zawody te, zakrojone na sze-

roką skalę, obudziły duże zainte-

resowanie, nietylko w Wilnie, ale

iw całej Polsce, a najlepszym te-
go wyrazem były liczne zgłoszenia
osób, które zapowiadały swój u-

dział w organizowanym meetingu
sportowym.

Polski Klub Campingowy wspól
nie z organami władz sportowych

Wilna poczynił daleko idące przy-

gotowania do zorganizowania sze-

regu imprez sportów zimowych na

jeziorach Trockich, ale niestety ze
względu na warunki atmosferyczne
musiano termin wielkich tych za-,

wodów z wyznaczonego terminu

przesunąć na pierwsze dni lutego.

Spodziewać się zatem należy,

3е imprezy te wzbudzą w ciągu te-
go czasu jeszcze większe zaintere

sowanie, a do Landwarowa przy-

jadą turyści z całej Polski, by u-

żywać wspaniałej jazdy żaglówka-

mi po zamarzniętych wodach malo
wniczych jezior.

Wyścigi buerów były nielada .
inowacją i niewątpliwie amatorów

natak wielką przyjemność byłoby
bardzo wiele.

W. lutym odbędzie się w Land-

warowie wielki meeting sportowy,

który powinien w znacznym sto-

pniu ożywić sezon sportowy Wilna. ?
Zwrócenie uwagi na Landwa-

rów ma bezpośrednią łączność z

propagandą jezior Trockich w cza
sie lata. Chodzi więc o zaznajo-

mienie szerszych mas turystów już

teraz z terenami Wileńszczyzny,

by latem odpowiednio móc je wy-

zyskać.
Jak wiemy, Klub Campingowy

w sezonie letnim ma uruchomić w

Landwarowie w pobliżu Trok о-

bóz letniskowy, budując swoje dom

ki, campingowe, które zdobywają

coraz więcej uznania ze względu

na wygodę i taniość.
—

Jak kupowač narty?
Pytanie to zadaje dzisiaj niemal

każdy sportsmen, który jeszcze nie

posiada własnego sprzętu narciar-

skiego.
Trudność wyboru nart, więž-

dzby butów i smarów jest wielka

i rzeczywiście trzeba być dobrym

narciarzem, by znać się na towa-

rze, nabywanym w sklepach spor-

towych. ь

W. tym celu Rozglošnia Radja

wileńskiego nada dziś ciekawy re-

portarz ze sklepu sportowego J.

Tomaszewskiego przy ul. Mickie-
wicza 11.

Reportarz ma na celu przepro-

wadzenia lekcji poglądowej kupo-

wania nart.

Ci więc, którzy mają zamiar

kupować narty niech słuchają dziś

od godz. 16.40 radja, a dowiedzą

się, jakie narty są dobre i czem

należy się kierować przy wyborze

sprzętu sportowego.

Ч.
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"KRONIKA.
Pogłoski © ustąpieniu woj. Beczkowicza.
Od pewnego czasu kursują

upercywe pogłoski o ustąpieniu
ze stanowiska wojewody wileń-
skiego p. Zygmunta Beczkowicza.

Podobno zmiany w admini-
stracji wileńskiej na tem się nie
skończą i obejmą cały szereg
miejscowych dygnitarzy admini-
stracyjnych, głównie starostów.

Zapowiedzią tych zmian było

w
Z MIASTA.

Zamknięcie ruchu kołowe-
ge. Starostwo Grodzkie Wileń
skie komunikuje, że wobec roz:
poczęcia robót budowlanych na
ull. Kalwaryjskiej i Derewnickiej
zaszła potrzeba zamknięcia ruchu
kołowego: całkowicie na ul. Kal-
waryjskiej od ul. Pióromont de
ul. Lwowskiej i częściowego ru-
chu na ul. Derewnickiej od ul.
Krakowskiej de ul. Artyleryjskiej.
Z powodu tego od dnia 19 b. m.
ruch kołowy skierowany będzie
przez ul. Wiłkomierską, Bołtupie
na Kalwaryjską i Wiłkomierską
do mestu,

HANDEL I PRZEMYSŁ.
-- Polepszenie się konju-

ktury na rynku Iniarskim. Se-
zon eksportowy w handlu Iniar-
skim rozpoczął się od połowy
listopada r. b. dzięki stosunkowo
wysokiej cenie Inu w porównaniu
z innemi ziemiopłodami. Dowóz
Inu na rynek krajowy jest naogół
obfity. Większość dostarczonego
Inu przeznaczona jest glėwnieįna
zaspokojenie konsumcji krajowej.
Wywóz Inu z powedu znacznej
rezpiętości cen w kraju i zagra-
nicą (ceny krajowe były wyższe
od zagranicznych) początkowo
był nieznaczny.

Jednak w listopadzie r. b. wy-
wieziono około 140 ton Inu trze-
panego, pakuł kądzielii rejssflach-
su. Ponadto w ciągu 15 dni gru-
dnia wywieziono z Wileńszczyzny
okolo 60 ton Inu.

Pocieszającym objawem ob-
serwowanym w sowieckich erga-
nizaejach eksportowych jest dą-
źność tychże do osiągnięcia mo-
żliwie najwyższych cen, co świad-
czy o osłabieniu prowadzonego
dotychczas dumpingu.
— Ożywienie eksportu ziem

północno-wschodnich. W okre-
sie przedświątecznym zauważono
znaczne wzmożenie ruchu towa-
rowoeksportowego z państwami
bałtyckiemi i Prusami. W ostat:
niej dekadzie grudniowej przez
Turmonty įprzeszio kilka wago-
nów lnu, wyrobów bawełnianych,
skór, manufaktury i innych to-
warów ogólnej wartości około
350000 zł. Przez stację graniczną
Raczki w tym samym okresie
czasu do Prus Wschodnich wy-
wieziono 5 wagonów żywego
inwentarza kilka wagonów gęsi,
indyków i innego drobiu, 3 wa-
gony jaj oraz wagon grzybów
z terenu województw wschodnich.
W tymże czasię, za pośrednic-
twem kupców pruskich, zaku-
piono dla Litwy 16 wagonów
różnych towarów i trzy cukru

oraz 3 cysterny nafty i olejów.

z |, kuom
— zytacja parafjalnyci

komitetów Akcji Katolickiej.
W początkach przyszłego roku

delegaci Archidiecezjalnego Insty-
tutu kcji Katolickiej w Wilnie

przeprowadzą wizytację parafjal-
nych komitetów Akcji Katolickiej
na terenie archidiecezji wileń-

skiej.
— Obrady przyjaciół har-

cerstwa. Dziś o godz. 6 w sali
Kuratorium Okręgu Szkolnego
Wileńskiego odbędzie się zebra-
nie zarządów Kół Przyjaciół Har-
cerstwa w Wilnie. Na porządku
dziennym: Referat prof. dr. Wa-
cława Dziewulskiego p.t. „Uiwagi
© sprawozdaniach Kół Przyjaciół
Harcerstwa”. Referat prof. M.

ROSE ZRSTOAOCZORĄ, CZERKZWOWOREESA OKOFRYZ UOSTAS BTK
- L gl. bohaterka f.

Pramjerai Rekordowy Pr Dijo(lją GIZOCU GačsšiEk I niezrownaDŹWIĘKOWY |
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PRRASISA ETNESEIESTSTTESETTS

I Największy salonowo

mi au brylantach, płaconych kulami! Are

SWICIE»
wrno CASINO |

Wialka 47. tal. 15-14.

   

CENY KRYZYSOWE:
Balkon 40 I 48 gr.
Parter 75 i 85 gr.

NA ŚWIĘTA! Jedyny tryumfzlny przebój HAROLDA LLOYDA „KINOMANIAK“.

«ZABÓJSTWO 0

przeniesienie starosty na pow.
Brasławski p. Januszkiewicza, któ-
ry uchodził za człowieka cieszą-
cego się szczegółnem zaufaniem p.
Beczkowicza oraz jego poprzed-
nika p. Kirtiklisa.

Jako domniemanego następcę
p. Beczkowicza wymieniają gen.
Pasławskiego.

 

Puciaty p. t. „Karność w wycho-
waniu harcerskiem

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Gmina żydowska wypła-

ca nauczycielom 5000 zł. Jak
już donosiliśmy, nauczyciele ży-
dowskich i hebrajskich szkół po-
wszechnych zwrócili się do gmi-
ny żydowskiej ziżądaniem wypła-
cenia zaległości, grożąc w prze-
ciwnym razie strajkiem, co gro-
ziłoby całemu szeregowi szkół
całkowitą likwidacją. W związku
z tem odbył się szereg wieców
rodzicielskich, na których przy-
jęte zostały rezolucje, domaga-
jące się od gminy żydowskiej
niezwłocznego zadośćuczynienia
żądaniem nauczycieli.
W związku z tem, w dniu

wczerajszym odbyło się specjalne
posiedzenie zarządu gminy, na
którem postanowiono wypłacić
nauczycielom w dniach najbliż-
szych 5000 zł.

Teatr i muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś

po cenach zniżonych (50%) przepiękne
sceny dramatyczne St. Wyspiańskiego
„Zygmunt August".

Jutro i pojutrze
tussa“.

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów
Miejskich Z.A.S.P. w Wilnie przypomi-
na, że już od dnia 2. I. 1933 — udaje się
na trzecie artystyczne tourneć, z nie-
zwykle mocną : interesującą tragi-farsą
„Panna Maliczewska”!

— Teatr muzyczny Lutnia. Dziś i
jutro ostatnie przedstawienia „Fiołka z
Montmartre'u“,

W šrodę premjera pięknej, pełnej
humoru i werwy operetki „Lady Chic",
w reżyserji Tatrzańskiego, z Janiną Kul-
czycką w roli tytułowej.
ZNIŻKI DO TEATRÓW MIEJSKICH

Z.A.S.P. w WILNIE.
— Teatr Wielki na Pohulance przy-

pomina, że zniżki do Teatru na Pohu-
lance (legitymacje zniżkowe 25%) tracą
swą ważność w dniu i. I. 1933 r. — W
pierwszych dniach stycznia należy zatem
zgłaszać w kancelarjj Teatru na Pohu-
lance zapotrzebowania nowych legity-
macyj.
— Teatr muzyczny „Lutnia“, za przy-

kładem Teatru Wielkiego, postanowił
również wydawać bloczki zniżkowe dla

wojska, urzędów państwowych, szkol-
nictwa oraz pracowników instytucyj pry-

watnych. Zgłoszenia i listy personelu

zatrudnionego w danej instytucji należy

nadsyłać do kancelarji Teatru Lutnia od

godz. 10—2-ej pop. Legitymacje (imien-

ne) ważne będą na wszystkie przedsta-

wienia, premjery i dni świąteczne od
dnia 1. I. 1933 r.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 19 grudnia.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.
Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.
meteor. 14,45: Muzyka niemiecka (płyty)
15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Audycja
dla dzieci. 15.35: „Muzyka w Wilnie" —
pogad. 16.15: Zapomniane płyty. 16.25:
Lekcja francuskiego. 16.40: „Narciarstwo
wileńskie”. 17.00: Recital fortep. 18.00:

Muzyka lekka. 19.00: „Z literatury gdań-
skiej” — odczyt. 19.15: Wil. kom. spor-

towy. 19.30: „Na widnokręgu”. 20.00:
Skrzynka poczt. techn. 20.15: Transm.
z Teatru Wielkiego w Warsz. 21.05:

Wiad. sport. 21.15: Opera z płyt (Wert-
her“ — Masseneta). 23.25: Kom. meteor.
23,30: Muzyka tan.

KRONIKA POLICYJNA.
—Bogaty łup policji śled-

czej. Wczoraj wieczorem pod-
czas kolejnej obławy wywiadow-
cy wydziała śledczego zatrzymali
przy ul. Ostrobramskiej znanego
zawodowego złodzieja Radzisza, u

którego podczas rewizji znalezio-

no tubę plasteliny oraz odciski

od szeregu zamków dokonanych.

Osadzono go w areszcie. Podczas

tejże obławy zatrzymano zawode-
wego złodzieja Przepłakowskiego
i kilku innych, którzy dokonali w
mieście szereg kradzieży.
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DZIENNIE MIGKASKI

Echa samobójstwa
W związku z zamieszczoną

w całej prasie wileńskiej wiado-
mością o samobójstwie inż. Przy-
godzkiego oświadczono nam, że
zmarły nie był skarbnikiem T-wa
Przeciwgruźliczego i żadnych nie-
dokładnorci ani nadużyć w tym

inż. Przygodzkiego.
Towarzystwie nie było.

Wobec tego oświadczenia zdo-
łaliśmy ustaiić, że inż. Przygodzki
pełnił funkcje skarbnika w t. zw.
Ochronie izolacyjnej im. Jędrzeja
Sniadeckiego (Senatorska 20).

Zagadkowe zajście na Antokolu.
W sobotę wieczorem na Aa-

tokolu w pobliżu Pośpieszki mia-
ło miejsce zajście, będące obec-
nie przedmiotem dochodzenia
prowadzonego przez władze ooli-
cyjne wspólnie z żandarmerją
wojskową.

Około godziny 8 wieczorem
do najbliższego komisarjatu P. P.
na Antokolu wpadł niejaki Adam
Grochowski, zamieszkały na Po-
špieszcie, z krwawiącą ręką i opo-
wiedział, iż na Pośpieszce zacze-
piony został przez nieznanego
mu sierżanta, który zażądał od
niego, by zatrzymał się. Grochow-
ski nie wrócił jednak uwagi na
wołanie sierżanta i szedł dalej.
Nieznany sierżant zażądał wów-
czas od niego, by podniósł ręce,
a gdy on zadość uczynił jego żą-
daniom, sierźant niespodziewanie

wydobył rewolwer i oddał trzy
strzały rewolwerowe, przebijając
mu dłoń.

Rannego Grochowskiego nie-
zwłocznie przewieziono do ambu-
latorjum pogotowia ratunkowego,
gdzie udzielono mu pierwszej po-
mocy.
W międzyczasie policjanci, wy-

słani na miejsce wypadku zatrzy:
mali sierżanta. Okazał się nim
sierżant 6 p. p. leg. Goliński.

Według jego zeznania został
on znienacka napadnięty przez
trzech cywilów, i strzelał we włas-
nej obronie. Według zeznań, je-
go został on w dodatku obałony
na ziemię i dotkliwie pobity.

O wypadku powiadomiono
również żandarmerję wojskową
która prowadzi dalsze docho-
dzenie.
 

Umowa zbiorowa na rok 1933 w branży
piekarskiej,

Jak wiadomo, umowa zbiorowa
w zawodzie piekarskim została
zerwana.

Organizacje robotników piekar
skich, po uzgodnieniu stanowisk,
jakie zajmą przy zawieraniu nowej
umowy w początkach przyszłego
roku, zwróciły się do Inspektora
Pracy 62 Obwodu o zwołanie wspó

Inej konferencji przedstawicieli ro
botników i pracodawców.

Konferencja ta odbędzie się w
poniedziałek, dnia 19 grudnia roku
bież., w lokalu Starostwa Grodz-
kiego.

Tematem obrad będzie sprawa
zawarcia nowej ustawy zbiorowej
na rok 1933.

Zmiana rozkładu linji autobusowych.
Towarzystwo Miejskich i Mię-

dzymiastowych Komunikacji Au-
tobusowych Sp. Akc. Oddział w
Wilnie, podaje do publicznej wia-
domości, iż z dniem 19 b. m. trasa
i rozkład linji NN 5 i 7 oraz roz-
kład jazdy NN 4i6i trasa linji
3-ej ulegną zmianie, jak następuje:

Linja 3 (Cerkiew—Ryneczek):
Autobusy kursować będą do ul.
Tramwajowej. :

Linja 4 (pl. Orzeszkowej — Je-
rozolimka): Odjazd autobusu w
dnie powszednie z Jerozolimki
przesuwa się z godziny 7.20 na
7.15, a w dnie świąteczne z godz.
10.30 na 10.25.

Linja 5 (ul, Królewska — ul.
Krzywe Koło): Autobus kursować
będzie od rogu ulicy Zamkowej i
Królewskiej do ul. Krzywe Koło
ulicami: Królewską, św. Anny, Za-
rzeczną (w odwrotnym kierunku
Młynową i Połocką) (dawna linja
5-ta), z przystankami: Królewską,
Ogród Bernardyński, Kościół św.
Anny, Sofjaniki, Krzyż Zarzeczny,
Rynek Zarzeczny, Biały zaułek i
Krzywe Koło, w dnie powszednie

Nieszczęśliwy wypadek
czy samobójstwo ?

Wczoraj o godz. 3 po pał.
podwórze domu przy ul, Rydza
Smiglego 19, było terenem nie-
szczęśliwego wypadku.

Do znajdującej się na wspom-
nianem podwórzu studni (30 me-
trów głębokości) w nieustalony
sposób wpadł mieszkaniec tegoż
domu, 44-letni szofer Aleksander
Michałowski.

Michałowski, padając, uderzył
głową o wystającą nad powierzch-
nią wody krawędź, wskutek cze-
go stracił przytomność i utonął.

Zawezwana straż ogniowa wy-
dobyła go ze studni. Przybyłe
niezadługo Pogotowie Ratunkowe
potwierdziło tylko zgon.

Powiadomiona o wypadku po-
licja wszczęła dochodzenie, które
niewątpliwie wyjaśni cży zdarzył
się tu nieszczęśliwy wypadek, czy
też samobójstwo.

seans ceny zniżone.

 

dziełe sensacej! filmowej p.t:
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roświeckie biurko i toa-
leta. Królewska 5, m B.
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od godz. 7.40 do godz. 9.23, od godz
14,25 do godz. 15.38 i od godz.
16.55 do godz. 19.38 w odstępach
15 minutowych.

W niedziele i święta od godz.
10.50 do godz. 13.33 i od godz 16.55
do godz. 19.38 w odstępach 15 mi-
nutowych.

Linja 6 (Cerkiew — ul. Dobrej
Rady): Autobus kursować będzie
w dnie powszednie od godz. 7.00
do godz. 9.43 co 15 minut i od godz
13,30 do godz. 21.58 co 15 minut.
W święta i niedziele: od g. 10.00
do godz. 20.43 co 15 minut,

Linja 7 (Ratusz — Wilcza Ła-
pa Szpital kolejowy): Autobusy
kursować będą od Ratusza do Wil
czej Łapy (Szpital Kolejowy) —
ulicami: Wielką, Hetmańską, Bo-
saczkową, Wszystkich Świętych
(w odwrotnym kierunku Końską),
Hale Miejskie, Sadową, Szopena,

Kijowską, Piłsudskiego i Ponar-
ską (odcinek dawnej linji 4-ej, z
przystankami: Ratusz, Hetmańska
kościół Wszystkich Świętych, Ha-
le Miejskie, Szopena, Stefańska,
Słowackiego, Piłsudskiego, Ponar-
ska, Rydza Śmigłego, Archaniel-
ska, Smoleńska (Monopol Spiry-
tusowy), Stacja Towarowa (Rzeź-
nia Miejska), Kurlandzka i Szpital
Kolejowy.

Autobusy kursować będą w
dnie: poniedziałki, wtorki i piątki
od godz. 6.00 do godz. 16.30 w od-
stępach 15 minutowych, a od godz
16.30 do godz. 21.57 w odstępach
30 minutowych.
W dnie: środy, czwartki i so-

boty od godz. 7.00 do godz. 9.30
co 15 minut, a od godz. 9.30 do
godz. 14.00 co 30 minut, i od godz.
14.00 do godz. 16.30 co 15 minut,
a od godz. 16.30 do godz. 21,57 co
30 minut. W niedziele i święta: od
godz. 9.30 do godz. 21.27 co 30
minut.

latrndniaj pracownika Polaka.
Sekcja Pracy. (Metropolitana 1, II-gle
piętro, pokój Hr. 4) wskaże cl dobre

go I sumiennego pracownika.
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Pesyralsta.

Pani domu pe zalat- šilwy?

WYDAWNICTWA GWIAZDKOWE.
Z nadeslanych nam tegorocz-

nych wydawnictw gwiazdkowych
dla dzieci i młodzieży wymieniamy
kilka wartościowych książek.

Kornel Makuszyński
wydał u Gzbethnera nową po-
wieść dla młodzieży „Pannę z
mokrą głową”, którą każdy do-
rosły przeczyta z najwyższą sa-
tysłakcją. Rozsiewając istne skar-
by humoru 1 sentymentu, opowia-
da o dzieciństwie i młodości, o
wymyślnych psotach i serdecznych
przeżyciach postrzelonej, ale zac-
nej dziewczyny. Ta arcywesoła a
zarazem rzewna historja mieni się
wszystkiemi błyskami świetnego
pióra Makuszyńskiego.

Prawdziwą rewelacją dowcipu
"i pomysłowości jest druga książka
Makuszyńskiego „120 Przy
gód Koziołka Matołka”, opraco-
wana wspólnie ze znanym grafi-
kiem M. Walentynowiczem. Zu-
pełna nowość: 120 czterobarwnych
ilustracyj, niejako film rysunko-
wy, z tekstem wierszowanym, pe-
łen niebywałej werwy, tempera-
mentu, ruchu i życia. Doskonale
wydana, na ofsetowym papierze
większego formatu i bardzo tania,
książka ta nadaje się na prezent
świazdkowy.

„Moje wierszyki* E wy Szel-
burg - Zarembiny mają
wdzięk prostoty, przyjemny i spo-
kojny humor, śpiewność, wysokie
walory literackie i wychowawcze
i pewien ton trudny do określenia,
który sprawia, że jest to naprawdę
współczesna książka dla współ-
czesnych dzieci. Na osobne wyróż-
nienie zasługują barwne ilustracje
W. Zawidzkiej, doskonale zgrane
z tekstem.

Szczególną serdecznością owia-
ne są wiersze į proza rymowana
„Małej Tereski* A. Bogusław-
skiego. Prostota wyrazu łączy
się w nich z pomysłowością fabu-
ły. Dodajmy, że ilustracje koloro-
we St. Bobiūskiego są bardzo
smaczne, że szata zewnętrzna jest

naprawdę przyjemna, a cena niska.

Z nowych wydań wspomnieć
trzeba przedewszystkiem o „Gu-
ciu zaczarowanym* Urbanow-
skiej, o „Ali w krainie czarów*
Lewis Carrolla, o „Powia-
stkach  króciutkich* Niewia-
domskiej, o „Dzieciach pana
Majstra* Rogoszówny, oraz o
„Wyprawie po skarby Zale-
skiej. Wszystkie te książki sto-
ją na najwyższym poziomie litera-
tury dla dzieci i młodzieży: „Gu-
cio zaczarowany” — powieść 0
wyjątkowej wartości wychowaw-
czej, umiejąca w barwnej i cieka-
wej formie wzbudzić w młodym
czytelniku podziw i szacunek dla
pracy; „Ała w krainie czarów —
powieść pełna poezji, humoru i sub
telnej mądrości; „Powiastki kró-
ciutkie' dla małych dzieci, do-
stępnie i ciekawie podające cenne
maksymy postępowania; niefra-
sobliwe „Dzieci pana Majstra“
świetnym wierszem pisane, weso-
łe i barwne, pełne „pomysłowych
przygód; wreszcie „Wyprawa po
skarby czystą polszczyzną opisane
niezwykłe przygody podróżników
w Australji.

* **

Podobnie, jak lat poprzednich,
wysoko pod względem wartościo-
wym przedstawiają się tegoroczne
wydawnictwa gwiazdkowe M. Ar-
ckta. Jest to siedem książek dla
czytelników każdego wieku, po-
cząwszy od dzieci, a skończywszy
na starszej młodzieży, a nawet lu-
dziach dorosłych.
JaninaPorazińska,We-

soła gromada. Z 30 kolorowemi i-
lustracjami i barwną okładką M.
Byliny.

Są to pełne humoru i życia 0-
powiadania z życia szkolnego w
IV oddziale szkoły powszechnej, o-
parte na motywach wychowania o-
bywatelskiego. W każdym rozdzia-

da do męża.gr1
— Nie, duszko, nigdy

panna, b. posad

<órka wychodzi za mąż.
Któż to jest ten szczę-

— Pan Strom,
larz win.
— O tak, tacy umieją

— Zapewne jaź sądzi- cenić stare roczniki.
Adres w łeś, że zginęłam—powia-

Rutynowany ogrodnik=
relnik z ukończoną szko-
łą ogrodniczą i długolet-
nią praktyką, posiadają-
cy chlubne św adectwa z
dotychczasowejpracy —

rodzicach, poszukuje jakiejkolwiek DRTSWIZARAJ
w sweim zawo-
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le autorka w nader zręczny spo-
sób przeprowadza zamierzoną ideę
których suma wpoi w dzieci zasady
praktycznego patrjotyzmu dnia co-
dziennego.

Helena Grotowska. Je-
niec z północy. Z 7 rysunkami,
w barwnej okładce W. Romey-
kówny.

Na niewielkiej liczbie stron
autorka w ciekawy sposób roz-
snuwa dzieje rodziny niedźwiedzi
polarnych. Z książeczki tej mło-
dociani przyrodnicy poznają bar-
wnie odmalowane krainy Północy.

Marja Buyno-Arctowa.
Nasza maleńka, Powieść dla mło-
dzieży. Wydanie wytworne, zilu-
strowane przez W. Romeykównę.
360 str., 75 obrazków i trójbarwna
plansza,

Powieść ta z pewnością wywo-
ła duże poruszenie w licznych rze-
szach młodych zwolenników spor-
tu automobilowego. „Nasza Maleń
ka” to samochód, na którym jego
właściciel i kierowca, Wacek Żu-
brawski, dokonywa niezwykłych
czynów, walcząc o ukryte skarby
z szajką przestępczych Niemców.
Powieść posiada duże wartości kra
joznawcze, gdyż: „Nasza Maleńka"
odbywa podróże po najpiękniej-
szych częściach naszego kraju.

Janina Hełm-Pirgowa.
Zastęp. Powieść dla młodzieży od
lat 12 do 16. Brosz. zł. 4.80. W о-
prawie kartonowej z kolorową o0-
kładką i barwną obwolutą Z. Jur-
kowskiego.
Zastęp stanowi grupa młodzieży

szkolnej, pracująca bezpośrednio
przed wybuchem wojny nad za-
chowaniem i krzewieniem ducha
polskiego, wskutek czego ściąga na
siebie prześladowanie władz rosyj
skich.

Gertruda Page. Paddy
do wszystkiego. Powieść dla do-
słych i starszej młodzieży, szcze-
gólnie dla panienek. Tłumaczyła
Marja Dynowska. (Czerwone ksią
żki nr. 21). W barwnej okładce J.
Kilian - Stanisławskiej,

W] powieściach tego rodzaju lu-
buje się młodzież, a szczególnie pa-
nienki. Główną bohaterką jest za-
wadjacka, pełna życia i tempera-
mentu Paddy, która daje sobie ra-
dę we wszelkich powikłaniach ży-
ciowych. Mimo, że nie jest zbyt
piękna, wdziękiem swym podbija
całe otoczenie.

Rex Beach. Srebrna ławi-
ca. Powieść dla dorosłych i star-
szej młodzieży. Tłum. z ang. St.
Heymanowa. Z kolorową obwolu-
tą L. Jagodzińskiego. (Czerwone
książki nr. 20).

Obraz Północy, z którą харо-
znali nas London, Curwood, jak ró
wnież Rex Beach, znakomicie uzu-
pełnia i z nieznanych dotychczas
stron przedstawia „Srebrna ławi-
ca“. Srebrna lawica — to niezli-
czone masy łososi, wpływające na
okres godów do rzek. O nie wła-
śnie stacza zaciekłą, nieubłaganą
walkę Boyd Emerson z nieprzebie-
rającą z środkach, potężną, konku
rencyjną wytwórnią konserw. Po-
łożenie wikła się tem bardziej, że
na czele wrogiego koncernu staje
ojciec ukochanej przez Emersona
kobiety.

J.L Kraszewski. (B. Bo-
lesławita). Sceny sejmowe. Grod-
no 1793. Powieść historyczna dla
dorosłych z czasów Sejmu Gro-
dzieńskiego, z kolorową okładką
L. Jagodzińskiego.

Za temat powieści wziął Kra-
szewski jeden z najtragiczniejszych
momentów w naszej historjj—Sejm
Grodzieński wraz ze zmaganiem
się nieszczęsnej garstki patrjotów
z przemocą rosyjską. Szczególnie
jednak wstrząsająco wypadły zbro
dnicze machinacje popleczników
moskiewskcih, jak również świet-
nie odmalowana jest długa galer-
ja ich typów. !
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©dcięła się.

Zuzia: Czy Jaś epowia-
dał ci kiedy, że dostał
ode mnie kosza?
Narzeczona Jasia: O

tak; często opowlada mi
o najszczęśliwszychchwi -
lech swego życia.
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