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ODCZYT MARSZAŁKA WŁ. RACZKIEWICZA 
©О wielkiej popularności pana Marszałka 

Raczkiewicza i sympatji, jaką on się cieszy 

u wilnian, wymownie świadezyła szczelnie wy 

pełniona Aula Kolumnowa Uniwersytetu Ste- 

fana Batorego dn. 2 bm. o godz. l-ej p.p. 

Pan Marszałek skorzystał z propozycji p. 

Rektora Staniewicza, zachęcającego go do po 

dzielenia się z młodzieżą akademicką wraże- 

niami z podróży do Ameryki, — i wygłosił 

ciekawy odczyt. 

Doskonały mówca, p. Marszałek płynnie, 

obrazowo i treściwie zarysował stan pol- 

skiej emigracji w południowej Ameryce, za- 

stanowił się nad możliwościami na przyszłość 

  

i zakończył swe przeszło - godzinne prze- 

mówienie apelem do młodzieży akademickiej, 

aby pamiętała o wielkiej roli wychodźtwa 

polskiego i starała się nawiązać z niem łącz 

ność i zasilać je wiadomościami z Polski. 

P. Marszałek Raczkiewicz odbył podróż 

przedewszystkiem ze względu na swoje stano 

wisko prezesa Rady Głównej Polaków zagra 

nieą. Chciał poznać kolonje polskie, które po 

wstawały i powstają w warunkach bardzo 

trudnych i które rozwijają się w spesób im- 

ponujący. 

W szerokim pasie południowej Brazylji i 

północnej Argentyny, na wielkiej przestrze- 

ni są rozrzucone liczne kolonje polskie, dob- 

rze zorganizowane i pięknie się rozwijające. 

Przeszło 300 tysięcy Polaków, stanowiących 

w niektórych miejscowościach około 20 proc. 

całej ludności, żyje i pracuje, myśląc i ma- 

rząe o Polsce. W wielu wypadkach Polacy są 

pionierami, tworzącymi osady na miejscu da 

wnych nieprzebytych puszcz, — nieraz są kon 

tynuatorami wysiłków innych ludzi, których 

praca została zmarnowana. Tak np. w Para- 

gwaju, na terenie słynnego niegdyś państwa 

jezuitów, właśnie Polacy nanowo rozpoczęli 

pracę kulturalną po opuszczeniu kraju przez 

jezuitów i po przeszło wiekowej przerwie. 

Polacy wykazali wielką zdolność do pr::- 

cy, znaczną przedsiębiorezość i zdolność do 

kierowania życiem ogólnem, — jeżeli zaś do 

tego dodać ich wysoki poziom moralny, 

nie dziwnego, że w wielu wypadkach wysuwa 

ją się oni na stanowiska kierownicze i 
szą się powszechnym szacunkiem.. 

cie- 

Życie społeczne na emigracji nie jest, na 

turalnie, bez „ale'*: są tarcia i waśnie, ale 

ich źródłem prawie wyłącznie są animozje о- 

sobiste i wygórowana ambicja niektórych 

jednostek. Jeżeli zaś chodzi 0 stosunek do 

państwa polskiego i do spraw ogólno - na- 

rodowych, panuje na emigracji zdumiewająca 

jednomyślność, której można tylko pozazdroś 

cić. 

Wychodźcy nie znają podziału na partje, 

nie zwalczają się wzajemnie pod względem 

politycznym : 

w potęgę i- jasną prz, 

symbolem dła nich wsz 

łek Józef Piłsudski. 

mają głęboką niezłomną wiarę 

szłość Polski, której 

kich jest Marsza- 
   
   

„jest stała pomoe moralna: 

7 macierzą łączy wychodźców 

sentyment, który tak oddziaływa na kształto 

nietylko 

wanie się psychiki starszego pokolenia, — ale 

Polska daje 

im siłę moralną, ekonomiczną i  polityczuą, 

— to też młode pokolenie, urodzone i 

chowane na obczyźnie, kształci się i wycho- 

wuje z myślą o służbie dla Polski, Szkoły pol 

skie, organizacje sportowe i społeczne dob- 

rze się rozwijają na emigracji. 

W roku przyszłym odbędzie się w Warsza 

wie drugi Zjazd Polaków z zagranicy, na któ 

rym ma powstać Związek Polaków z zagrani- 

cy. Jednocześnie z tym zjazdem zostanie zor 

i dobrze zrozumiany interes. 

wy- 

ganizowany zlot młodzieży polskiej z całego 

Świata i odbędą się wielkie zawody sporto- 

we. Będzie to swego rodzaju wszechpolska O- 

limpjada. Zobaczymy wówczas, jak wygląda i 

na ile jest sprawna fizycznie i społecznie 

młodzież, wychowana w oderwaniu od ziemi 

ojczystej. 

Pod względem ekonomieznym sytuacja na 

szych rodaków w południowej Ameryce jest 

wcale dobra: żyją zamożnie, takich skutków 

kryzysu, jakie są naszym udziałem, nie zna- 

ją. W najbliższej przyszłości zostaną nawią- 

zane stosunki handlowe. pomiędzy wychodź- 

cami a Polską, — wówczas ich sytuacja jesz- 

cze się poprawi. Nie jest natomiast zbyt do- 

brze pod względem warunków życia kultural 

nego, polskiego. Szkół polskich jest względ- 

nie mało, — łączność 

jest dostatecznie żywa. 

O tem musimy stale pamiętać, doceniając 

olbrzymią rolę emigracji polskiej. W lutym 

1934 r. zostanie zorganizowana po raz drugi 

zbiórka na fundusz szkolny zagranicą.. Zesz- 

łoroczna zbiórka dała nieoczekiwanie wspa- 

niałe wyniki —. skutkiem tego jest należyte 

z krajem niezawsze 

postawienie pierwszego polskiego gimnazjum 

w Bytomiu. Oby zbiórka -w lutym 1934 r. bv- 

ła jeszcze owocniejsza: wówczas dałoby się 

zorganizować wiele szkół dla przeszło miljo- 

na dzieci polskich, znajdujących się zdala 

od ojczyzny i wychowujących się wśród ob 

cych. 

Ale poza pomocą materjalną potrzebna 

przecież nawet 

naiwny list dziecka z Polski, skierowany do 

ucznia szkoły polskiej 

gdzieś w Argentynie czy Bro 

się czynem wielkiej wartości i 

cóż dopiero jakakolwiek 
skalę!.. 

Nie też dziwnego, że p. Marszałek Wł. Ra- 

czkiewiez ciekawy swój odezyt zakończył a- 

pelem do młodzieży akademickiej, wzywając 

dalekiego rodaka, 

„, — staje 

  

zmaczenia, = 

akcja na szerszą 

ją do poznawania polskich kołonij, do nawią 

emigracyjną, 

kultywowania twórczych pol- 

zywania łączności z młodzieżą 

do budzenia i 

skich ambieyj mocarstwowych. 

Odezyt p. Marszałka Raczkiewicza został 

przyjęty bardzo serdecznie, czego dowodem 

były gorące, długotrwałe oklaski. n. z. 

liezwa ks. Prymasa Polski 
NA ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA 

]. Em. ks. Kardynał Prymas August Hlond 

wydał odezwę treści następującej: 

„W uroczystość Chrystusa Króla, przypa- 

dającą w tym roku na niedzielę dnia 29 paź- 

dziernika, odbędzie się zwyczajem lat ubie- 

głych w obu moich archidiecezjach „Dzień Ka- 
tolicki*, jako święto Akcji katolickiej. 

Myślą przewodnią tegorocznego Dnia ka- 

tolickiego jest hasło: „Rocznica zwycięstwa wie- 

deńskiego, jako wezwanie do walki z nowo- 

czesnem poganstwem“. 

Chrystus Pan przezwyciężył ducha pogań- 

stwa starożytnego 1900 lat temu na Golgocie. 

Kościół w swym pochodzie dziejowym dopełnia 
dzieła Chrystusowego w trudzie pokonywania 
„bram piekielnych" i przenikania całego życia 
ludzkości duchem ewangelicznym. Dziś w pa- 
miętną rocznicę zwycięskiej potrzeby wiedeń- 
skiej, widzimy, jak wokół wznosi się fala no- 
wego państwa. Zalewa dusze, rozkłada rodzi- 
ny, rozsadza państwa, zabija narody. Do no- 

wej odsieczy zagrożonej cywilizacji chrze- 
ścijańskiej trzeba nam się gotować. — X Dzień 

katolicki niechże będzie wezwaniem wszystkich 

wiernych katolików do zaciągu na walną roz- 

prawę z tem nowoczesnem pogaństwem, które 

mu na imię: bezbożnictwo, wolnomyšlicielstwo, 

sekciarstwo, komunizm, laicyzm. 

Niechaj wszędzie po parafjach staną do 

przeglądu wszystkie aktywne siły katolickiego 

społeczeństwa! Niech stawią się do general. 

nego apelu nasze organizacje, by publiczną ma- 

nifestacją i ofiarą wyznać, że Bóg jest Panem 

i celem naszym! Z zadowoleniem stwierdzam, 

że Duchowieństwo moje, złączone z wiernymi 

jednomyślnością sprawy Boga i Jego Kościoła, 

dało już w ubiegłych latach dowody  wiel- 

kiej ofiarności, sprawności w pracy i zrozumie- 

nia, że w dobie obecnej wszelkie wysiłki 

hierarchji oraz katolicki czyn wiernych po- 

winny być skierowane ku obronie i szerzeniu 

Królestwa Chrystusowego. Daje mi to rękoj- 

mię, że w bieżącym roku „Dzień  katolicki* 

wypadnie godnie i mocno zaważy w walce z 

przejawami nowoczesnego pogaństwa. 

W tej myśli wzywam czcigodne duchowień- 

stwo obu Archidiecezyj, aby z Zarządami Pa- 

rafjalnej Akcji katolickiej i tworzącemi ją or- 

ganizacjami przystąpiło do urządzenia Dnia 

katolickiego we wszystkich parafjach. Przygo- 

towanie i przeprowadzenie obchodu Dnia ka- 

tolickiego poruczyłem  Archidiecezjalnemu In- 

stytutowi Akcji katolickiej i związkom  djece- 

zjalnym należącym do A. K. 

Organem wykonawczym ich jest Generalny 
Komitet Dnia katolickiego. 

(—) August Kardynał Hiond*. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
ЫВА — ш, Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
AN,-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ru: 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

OSZMIANĄ —- 
PODBRODZIE 

ST. 
SZAR 
WOLOZYN 
WARSZAWA 

CIA       

5-9 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
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Gabinet Daladiera zachwiany 
PARYŻ — W tutejszych kołach poli 

tycznych daje się wyraźnie zauważyć na 

strój przesileniowy, jeżeli chodzi o losy 

obecnego gabinetu  Daladier'a. Premjer 

Daladier swojem przedłożeniem finanso- 

wem zrobił się wielce niepopularnym, żą 

dając nowych podatków oraz restrykcyj 

budżetowych. Opozycja środka oraz pra 

wicy domaga się deilacji przez ostre za 

rządzenia oszczędnościowe, ostro zaś 

zwalcza wszelkie pomysły nowych po- 

datków. Socjaliści występują przeciwko 

deflacji oraz odrzucają również kategory 

cznie wszelkie zamiary podatkowe, któ- 

reby mogły wpłynąć na podrożenie arty 
kułów pierwszej potrzeby, żądają nato- 

miast ostrzejszej kontroli dla, ich zda- 
niem, zbyt pobłażliwie traktowanych 

sier kapitalistycznych. 

W łonie partji radykalnej, którą czę 
ściowo nurtują wpływy socjalistyczne, 

nastąpił rozłam i tem samem niebezpie 

czne osłabienie autorytetu rządu. Kartel 

lewicy, w jego dotychczasowej formie, 

uważać należy za rozbity. Obecnie istnie 

je dążenie utworzenia ze szczątków tego 

kartelu z pomocą niektórych partyj środ 

kowych nowej większości, tym razem 

jednakże w daleko skromniejszych roz- 

miarach. 

Jako ewentualnych następców premie 

ra Daladier'a wymieniają obecnego mi- 

nistra marynarki Sarraut oraz obecnego 

munistra spraw wewnętrznych  Chau- 

temps. Prawica niedwuznacznie daje do 

zrozumienia, że po upadku gabinetu Da- 

ladier'a polityka zagraniczna Francji bę- 

dzie już istotnie francuską. 

  

Manifestacja szturmówek hitlerowskich 
WIELKA MOWA HITLERA 

BERLIN PAT. — W Kehlheim pod 
Ratyzboną odbyła się dzisiaj uroczystość 
odsłonięcia nowych godeł suwerennych 

Rzeszy niemieckiej w tak zwanej „hali 
wyzwolenia", wzniesionej w roku 1870 
na pamiątkę zwycięstwa nad Napoleo- 
nem. Szef szturmówek kpt. Roehm, wrę- 
czając godła Hitlerowi, powitał go jako 
realizatora odwiecznych pragnień nie- 
mieckich i twórcę jedności narodowej. 

Kancierz Hitler wygłosił wielką mo- 
wę do zbrojnych oddziałów szturmo - we. 
wych, powiadając, że oddziały te mogą 
sobie rościć prawo do reprezentowania 
interesów narodu niemieckiego. Kilka- 
krotnie w swej mowie Hitler podkreślał, s. й 
že Niemcy chcą tylko pokoju, używając 
wyrażenia: „Naród niemiecki nie łaknie 
krwi, naodwrót, kocha pokój'.. 

Jeżeli chcecie widzieć nas — mówił 
— na swych konierencjach międzynaro- 

wych, mieć nas w swej Lidze Narodów, 
możliwe to będzie wówczas, gdy uzna- 
cie nas jako naród. Jesteśmy każdej 
chwili gotowi podpisać układy, o ile są 
„możliwe dla ras do spełnienia. Nie ma 
nas tam, gdzie tworzy się dyktat, Tak 
co do woli pokoju, jak i w gotowości o- 
brony honoru narodowego cały kraj 
nasz stoi za swym rządem. * 

Manifestacja zakończyła się złoże- 
niem przysięgi przez oddziały szturmo- 

WALKA Z KOMUNIZMEM 
W NIEMCZECH 

ESSEN PAT. — W Gelsenkirchen w 
tfalji policja aresztowała 30 komunistów 

przychwyconych na rozdawaniu ulotek. Wszy 
sey odpowiadać będą przed sądem za zdradę 
stanu. W Essen policja dokonała rewizyj w 
dzielnicy robotniczej, konfiskując broń, amu- 
nieję oraz bibułę komunistyczną. 

  

Pe zamachu we Lwewie 
WIZJA LOKALNA W KONSULACIE SOWIECKIM 

LWÓW PAT. — Dzisiaj w godzinach 
rannych w budynku konsulatu sowieckie 
go przy ulicy Nabielaka, odbyła się wi- 
zja lokalna, Do sa przybyla ko- 

misja sądowo - 1 z sędzią šled- 
czym, przedstawicielem prokuratury i 
starostwa grodzkiego. 

Obecny był na wizji radca poselstwa 
ZSRR z Warszawy Podolski i delegat 

MSZ Zaleski, Po przeprowadzeniu wi- 
zji lokalnej przewieziono zwłoki zamor- 
dowanego Aleksandra Majłowa do pro- 
sektorjum, gdzie w poniedziałek przed 
południem poddane zostaną sekcji. Na- 
stępnie zwłoki przewiezione ' będą na 
dworzec i odtransportowane do grani- 
cy sowieckiej. 

LOTNICY POLSCY W MOSKWIE 
ROKOWANIA © KONWENCJĘ LOTNICZĄ POMIĘDZY POLSKĄ A Z. S. S. R. 

MOSKWA PAT. — Dzisiaj o godzinie 
17 min. 45 wylądował na lotnisku moskiew- 
skiem, udekorowanem flagami polskiemi 1 

sowieckiemi, trójmotorowy samolot polski ty 
pu Fokker, na którym przybyli: dyrektor de 
partamentu lotnictwa cywilnego w minister- 

stwie komunikacji, pułk. Filipowicz, zastępca 

jego kapitan Piątkowski oraz dyrektor Towa 
rzystwa ,,Lot'', major Makowski— Samolot 

prowadzili pilot Płonczyński i mechanik Pi- 
skorz. 

Przybyłych powitali nia lotnisku przedsta- 

wiciele lotnictwa sowieckiego z szefem awja- 
cji cywilnej i jego zastępcą, poseł Rzeczy- 
pospolitej Łukasiewicz, z członkami poselst- 

wa, reprezentanci prasy sowieckiej i kores- 

pondent Polskiej Agencji Telegraficznej. 
Kierownicy polskiego lotnictwa cywilnego 

przybyli na rokowania w sprawie zawarcia 

konwencji lotniczej między Polską a ZSRR 
oraz otwarcia stałej polsko - sowieckiej linji 
komunikacyjnej Warszawa — Moskwa. 

Rokowania rozpoczną się dnia 25 bm. — 
Przewodnictwo delegacji polskiej obejmie po 
seł Łukasiewicz. Delegacji sowieckiej prze- 
wodniczyć będzie Unschlicht. 

Lot z Lidy do Moskwy odbył się naogół 
w  niepomyślnych warunkach atmosferycz- 

nych. Z Mińska do Smoleńska z powodu gę- 

stej chmury, samolot leciał na wysokości od 
20 do 100 metrów nad ziemią, zawadzając nie 
mal chwilami o wierzchołki drzew. Zaraz po 
przelocie granicy sowieckiej samolot nasz na 
wiązał łączność radjową z lotniskiem mos- 
kiewskiem, skąd otrzymał wskazówki meteo- 
rologiczne. Na spotkanie samolotu polskiego 
władze sowieckie wysłały z Moskwy samolot. 

  

Primo Carnere mistrzem Świata 
MIMO ZŁAMANIA RĘKI ZWYCIĘŻYŁ PRZECIWNIKA 

RZYM PAT. — Na Piazza Siena w 
willi Borghese odbył się wśród olbrzy- 
miego zainteresowania mecz © mistrzo- 
stwo świata we wszystkich wagach po- 
między olbrzymem włoskim Primo Car- 
nero a Hiszpanem Paolino Uzcudum. 

Ogromny stadjon mający 60.000 
miejsc siedzących, zapełniony był do о- 
statniego miejsca, mimo, że bilety wstę- 
pu były bardzo drogie: Miejsce blisko 
ringu kosztowało 200 lirów (około 100 
zł.), dalekie stojące 40 lirów (20 zł.)-— 

Mecz po niesłychanie zaciętej walce, 
zakończył się zwycięstwem Carnera na 
punkty, mimo, że prezciwnik jego, Hisz- 
pan, był we wspaniałej formie, walczył 
doskonale, bronił się Świetnie, tak, że 

` 

najgwałtowniejsze uderzenia Włocha nie 
potrafiły zwalić go z nóg. O gwałtownoś 
ci wałki świadczy fakt, że w dziewiątej 
rundzie Carnero złamał rękę. Walczył 
mimo to dalej. 

Po 15 rundzie przyznano mu zwycię- 
stwo na punkty i pozostał w dalszym 
ciągu mistrzem świata. Carnero stoczył 
w swem życiu 80 walk, 6 razy został po 
bity, 12 walk wygrał na punkty, 62 razy 
odniósł zwycięstwo nokautem lub techni 
cznym nokautem. 

Sportowcy włoscy wyliczyli, że Car- 
nero przez 5 lat wymierzył około 10000 
uderzeń, otrzymał sam 0 wiele więcej. 
gdyż około 15.000 uderzeń. 

Posiedzenie Izby Deputowanych 
PARYŻ. PAT. Dzisiaj o godz. 15-tej nastą 

piło otwarcie posiedzenia Izby Deputowanych 
W kułuarach panowało wielkie ożywienie. Try- 

buny dziennikarskie i dła publiczności szczelne 
zapełnione. Na ławach rządowych zajmują 

miejsca premjer Daładier i ministrowie.  Prze- 
wodniczy Buisson. Zabrał głos reierent komisji 
finansowej dep. Jacquier, przedstawiając w 
ogólnych zarysach modyfikacje, jakie komisja 

proponuje wprowadzić do projektu rządowego 
i wzywa izbę by przyjęła projekt z popiaw- 
kami komisji, 

Minister Bonnet w godzinnej mowie wy- 
kazuje konieczność przeprowadzenia jak naj. 
dalej idących 6szczędności w związku z syfu- 

acją finansową i ekouomiczną kraju. 

„PAKT CZTERECH" 
nie będzie konkurował z Ligą 
LONDYN PAT. — W notatce, której 

źródłem jest niewątpliwie Foreigne Offi- 
ce, — korespondent dyplomatyczny do- 
nosi: 

We czwartek powzięta została przez 
rządy brytyjski, francuski i włoski de- 
cyzja o pierwszorzędnem znaczeniu dy- 
plomatycznem. Decyzja ta „polega na 
tem, że „pakt czterech“ nie będzie wy- 
korzystany jako instrument alternatyw- 
ny zamiast Ligi Narodów dla omówienia 
zagadnień wynikających z zapowiedzi 
Niemiec wycofania się z Ligi Narodów. 

Taktyczne wnioski tej decyzji są jas 
ne: Niemcy pozostają jeszcze w ciągu 
lat członkiem Ligi i o ile zechcą mogą 
każdej chwili w tym okresie przystąpić 
do konferencji rozbrojeniowej i wyco- 
fać wypowiedzenie swego członkostwa 
w Lidze. Ambasador włoski nie wysunął 
żadnych zastrzeżeń co do udziału Włoch 
w tej decyzji. 

Odsłonięcie tablic 
pamiątkowych 

KU CZCI JÓZEFA MONTWHŁA - MIR 

ECKIEGO | WITOLDA JODKO - 
NARKIEWICZA 

WARSZAWA PAT. — W dniu dzisiej- 

szym odbyło się odsłonięcie tablic pamiątko- 

wych ku czci Józefa Montwiłła - Mireckiego 

i Witolda Jodko - Narkiewicza. W przemó- 

wieniach podniesiono zasługi zmarłych położo 

ne w walce o niepodległość Polski oraz dla 

sprawy robotniczej. 

Tablice wmurowane zostały w ścianie ro- 

botniczego Domu Ludowego przy ul. Ogrodo- 

wej. Odsłonięcia tablic dokonał prezes BBWR. 

Walery Sławek, w obecności przedstawicieli 

władz z wojewodą Jaroszewiczem na czele, 

wdowy po ś. p. Jodko - Narkiewiczu, delega- 

cyj ze sztandarami PPS, - dawnej frakcji re- 

wolucyjnej z poszczególnych dzielnic przy u- 

dziale licznej publiczności. 

    

Sprawy Banku Akceptacyjnego 
na posiedzeniu Związku Kom. 

Kas Oszczędności; 
W dniu 20 b. m. w lokalu Polskiego 

Banku Komunalnego odbyło się pod przewod- 

nictwem prezesa Zdanowskiego posiedzenie 

rady Związku Związków Kas Komunalnych 

Na posiedzeniu tem omawiano memorjał, opra- 

cowany przez władze zwązku przy współu- 

dziale naczelnego dyrektora Banku Akcep- 

tacyjnego, który został z!ożony dyrektorowi 

departamentu w ministe.stwie skarbu p. No- 

wakowi. 
Memorjał stwierdza duże zainteresowanie 

komunalnych kas Oszczędności sprawami: 

Banku Akceptacyjnego i zarazem podkreśla 

że pewne względy na'ury technicznej związane 

2 przeprowadzeniem uk'adów z dłuznikami spo- 

wodowały opóźnienie w szerszem zast sowaniu 

dotychczasowego p2:'ępowania układów. 

stępnie postanowionu wydać 

miątkową z ostatniego zjazdu słowiańskich 

komunalnych kas oszczędności oraz cbszer- 
nie omówiono udział kas w międzynarodo- 

wym dniu oszczędno:ci przypadającym 31 
października r. t 

Niewczesne wywiady 
Jak się dowiadujemy, rektor Politechniki 

Warszawskiej, prof. Warchałowski udzelił u- 
pomnienia  prezesow* Bratniej Pomocy  stu- 

dentów Polite.hniki Warszawskiej, za udzie- 
lenie wywiadu prasowego bez zgody i wie- 

dzy rektora. 

Jak wiadomo ua zasadzie par. )7  102p0- 

rządzenia o sivwarzyszeniach akademickich 

wszelkie wystąpient stowarzyszeń akaaeniic- 

kich na terenie szkoły wymagają zgody kura- 

tora danego stowarzyszenia, natomiast wy- 
stąpienia  nazewnątcz uczelni winny być 

zakomunikowane i uzgodnione z iektorem u- 

czelni. = 

Na- . 

książkę pa- 2 

DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— «& Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOLPCE —- Asiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Kyppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
Mickiewicza 10. 

IY — M, Leni ao pa oc: 
say.     

Ё fberman, Kiosk gazetowy 
— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

SEAT RIO PDC WO | 

„ 40. Za tekstem Ł5 gr. Komunikaty oraz i 
yck oraz Zz prowincji o 25 proc drożej. | 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
dostarczenie n-ru o A 20 gr. 
  

TELEGRAMY 
TRZY TYSIĄCE EKSPEDYCYJ 

KARNYCH 
MOSKWA PAT. — Ze źródeł sowieckich 

w Mukdenie donoszą, że poczynając od cze:- 
wea rb. rząd mandżurski zarządził trzy 

ce ekspedycyj karnych, w których uczes 

ezyto zgórą 30.000 ludzi. Zużyto dwa i 
miljona nabojów karabinowych i prz 

2000 pocisków armatnich. W akeji tej z 

ło 700 żołnierzy. 

WIŻYTA FLOTY SOWIECKIEJ 
WE WŁOSZECH 

MOSKWA PAT. — Eskadra floty sowiec 
kiej odpłynęła dzisiaj ze Stambułu, udające 
się do Włoch celem. rewizytowania włoskich 
łodzi podwodnych, które na wiosnę rb. odwie 
dziły porty czarnomorskie. 

TITULESCU W ATENACH 
ATENY PAT. — Na uniwersytecie ateń- 

skim odbyła się dzisiaj uroczystość nadania 
bawiącemu w stolicy Grecji rumuńskiemu mi 
nistrowi spraw zagranicznych, Tituleseu, do- 

ktoratn honorowego. W odpowiedzi na prze- 
mówienie dziekana wydziału prawnego, który 
podkreślił zasługi ministra na rzecz pokoju 
i namki prawa, zabrał głos Titulescu, pod- 
kreślając rolę wielkich mistrzów greckich w 
rozwoju myśl ludzkiej. 

TRZĘSIENIE ZIEMI NA WYSPACH 
HAWAJSKICH 

NOWY YORK PAT. — Na wyspach ha- 
wajskich odczuto dzisiaj bardzo silne trzęsie- 

nie ziemi. Dotychczas _ brak wiadomości o 
szkodach, jakie wyrządziło trzęsienie ziemi. 

o 
Hindusi katolicy jw Paryżu 
Do Paryża przybyła pielgrzymka Hindusów 

katolików w ilości 100 osób. Pielgrzymka re- 

   
pół, 

    

2 prezentuje 32 kasty, obecnie w chrześcijań- 
stwie rzecz oczywista, zrównane. 

"_ Na czele pielgrzymki stoi ksiądz belgij- 
ski jezuita Letellier, niezmordowany misjo« 
narz, który w ciągu swej wieloletniej pracy 
zdołał nawrócić przeszło pół miliona Hindu- 
sów. 

Pielgrzymka odbyła daleką drogę: Od- 
wiedziła Jerozolimę, gdzie nowonawróceni spę- 
dzili całą noc na modłach u Grobu Świętego; 

następnie była w Rzymie na audjencji u Papie- 
ża; potem w Lourdes; teraz znalazła się w 

Paryżu, budząc ogółne zainteresowanie i naj- 

wyższą sympatję. El. 

Szpieg włoski skazany 
w Nicei 

Trybunał w Nicei skazał na cztery łata wię- 

zienia Antoniego Giangrasso, Włocha w służ- 
bie wywiadu francuskiego. 

Giangrasso, Oficer rezerwy włoskiej, z0- 
stał zaangażowany do wywiadu francuskiego 
przez swego rOdaka Ludwika Berti, pozostają- 
cego już w służbie francuskiej. Giangrasso 
zgodził się pod warunkiem okazania mu listy 

agentów włoskich, uprzednio zwerbowanych 
przez Bertiego. Otrzymawszy listę, zadenun- 
cjował ich wobec władz włoskich: wszyscy, 

znajdujący się właśnie na terytorjum włoskiem, 
zostali aresztowani, 

chodzenie, podejrzewając go © współ w 
machinacji, 

Depesze sportowe 
ŁÓDŹ PAT. — Mecz o mistrzostwo Ligi 

zakończył się zwycięstwem  zdecydowanem 
Ruchu nad ŁKS. 4:0 (1:0). 

WARSZAWA PAT. — W decydującym 
meczu o pierwsze miejsce w II klasie War- 
szawianka pokonała KS 22 p. Strzelec 2:1 
(1:1). Prowadzenie zdobył dla Warszawianki 
Rusin z rzutu karnego, wyrównał Bilewicz. 
Pod koniec drugiej połowy Piliszek strzelił 
zwycięską bramkę, ustalając wynik dnia. Wi- 
dzów 1500. 

KRAKÓW PAT. — Mecz ligowy Cracovia 
— Wisła zakończył się tym razem wynikiem 
nierozstrzygniętym 1:1 (1:0). Prowadzenie 
zdobył dla Cracovii Malczyk przypadkowym 
strzałem w 13 minucie. Widzów 6000. 

LWÓW PAT. — W meczu o mistrzostwo 
Ligi Garbarnia pokonała Czarnych 4:2 (2:1) 

Czarni, chcąc za wszelką cenę zmniejszyć roz 

miary klęski, grali bardzo ostro, ofiarami tej 
ostrej gry padli Konkiewiez, Pazurek i Hal-. 
szka. Grzymałę wykluczono z boiska za ude- 
rzenie Smoczka. 

„BLAUWEISS“ — „WARTA““ 
POZNAŃ PAT. — Bawiła tu po raz pier- 

wszy od dłuższego czasu berlińska drużyna 
„Blauweiss'* i rozegrała mecz piłkarski z 
miejscową Wartą. Zawody, które nie wywo- 
łały zbyt wielkiego zainteresowania ze wzglę 
du na słabą formę Warty, zakończyły się wy 
nikiem remisowym 5:5. Do przerwy Niemcy 
prowadzili 3:2. 

LEGJA ZDOBYŁA MISTRZOSTWO 
POLSKI W TENISIE 

ŁÓDŹ PAT. Mecz finałowy 0 drużynowe 
mistrzostwo Polski w tenisie wygrała Legja 
warszawska zdecydowanie, bijąc łódzki Lawn- 
tennis - klub 7:0. Legja wygrała wszystkie 
spotkania i zdobyła po raz pierwszy druży- 
nowe mistrzostwo Polski w tenisie. Łódź była 
mistrzem. Połski przez 7 lat z rzędu. 

ŚWIATOWY REKORD POLSKI 
ŁÓDŹ. PAT. W rzucie oburącz Smętków- 

na uzyskała wynik 59,34 m., bijąc oficjalny 
rekord światowy niemki Haux, wynoszący 57,05 
m. W rzucie prawą ręką pobiła własny re- 
kord Polski o 1 m. 20 cm, osiągając 38,23,



“jest przyselošcią narodu. 

SŁOW 
  

  

BUDUJEMY DOMEK WŁASNY 
Gdy chodzi o przyszłość państwa star- 

sze społeczeństwo cechuje dziwna bierność. 
Dziwna i niezrozumiała jak na społeczeństwo 

. wolnego narodu, co niepodległość swą zdo- 

był tak wielkim wysiłkiem i poświęceniem. 
Ciężki ten zarzut dla wielu może wydać 

się niesłusznym, ale przejrzyjmy, choćby po- 
"bieżnie, historję niepodległej Polski, a łatwo 
znajdziemy 

_- UZASADNIENIE 
Stary to i oklepany frazes, że młodzież 

Od wieków wiado- 
mo, że jaką jest młodzież, jakie otrzyma wy- 

chowanie i kulturę, takiem będzie państwo w 

| przyszłości, tacy jego obywatele i rządy. — 
Zatem państwo, które dba 0 swą przyszłość 
musi zwrócić pilną uwagę na wychowanie 

- młodzieży. Tymczasem... 
Istniejemy 15 lat. Przez 15 lat niepodle- 

_ głości starsze społeczeństwo  myślało o wła- 
snych korzyściach, 0 wzajemnych sporach i 

nienawiściach, o wychwalaniu swych _ zasług 

wobec państwa, — krótko mówiąc o wszy- 
stkiem, prócz młodzieży. 

MŁODZIEŻ TRAKTOWANO PO MACOSZEMU 

: '"Wciągano ją do swych sporów i waśni, by 

| tom“ stužyli. 

żywym i gorącym temperamentem odmłodziła 

„| wzmocniła starzejący zapał macherów - poli- 
tycznych. Uczono cynizmu _ „wielkiej polityki 
i brudnych metod walki partyjnej. Wpajano 
nienawiść do kolegów z przeciwnego obozu, 
choć tak samo jak wszyscy, tylko innym „pa- 

Ale nie dano jej wzniosłych idei, nie 

dano trwałych podstaw do budowania zdrowe- 
go światopoglądu. 

i Nie "dano wychowania обу- 
“ watelskiego i szkoly, coby wyrobiła w nich 
“od 150 lat w Polsce nie istniejące poczu- 

cie państwowe, świadomość .obowiązków ja- 
kie ciążą na każdym obywatelu i stają się fun- 

damentem jego stosunku do Narodu i Państwa. 

Tego wszystkiego nam nie dano. I dopiero 

DZIś, PO 15 LATACH, 

gdy blisko 10 roczników młodzieży bez wy- 

chowania i ogłady obywatelskiej przepojone 

- szałem wzajemnej nienawiści, utylitaryzmem tub 

brakiem poszanowania władzy, poszło w 

świat budować nową Polskę, i gdy współ- 

czesne nam młode pokolenie wykazuje stra- 

_ szliwe  wyjałowienie ideowe i duchowe — 

*_ dopiero dziś starsze społeczeństwo / zajęło. się 

- .kwestją młodzieży. Ale 

I TO NIEDOSTATECZNIE 

"Oto szeregiem ustaw zreformowano Szkol- 

nictwo Średnie i wyższe, wprowadzono nowe 

urządzenia i zwyczaje. Ale czy same ustawy 

choćby nawet były najlepsze — wystarszą? 

| |. Zamiast odpowiedzi zacytuję słowa 

* pułk. Sławka wypowiedziane na ostatnim zjeź- 

dzie legjonistów. 

- „Można za pomocą aparatu państwowego wy- 

musić posiuch, ale. nie można wydobyć twór- 

czošči“. > 

jeżeli więc starsze społeczeństwo ustawa- 

- mi nie da się pobudzić do pracy, to cóż de. 

‚` Ekonomista z Bożego dopustu 

piero młodzież. 
* Jej nie wystarczą zakazy i nakazy — bo 

młodzież, szczególnie polska, to wieczny „duch 
rewolucjonista, duch opozycji i sprzeciwu. 

Jej nie wystarczą programy polityczne, tworzo- 

- ne od wypadku do wypadku, jakiemi partie 

polityczne już dziś zasypują teren akadeini- 

cki. : 

MŁODZIEŻY TRZEBA 

wielkich, głębokich, porywających : idei, od- 

powiednio do sił, które w sobie czuje, które- 

mi zda się cały świat przetworzyć zdoła. 

- Młodzieży trzeba trwałych. konstrukcyj myślo- 

wych wznoszących się wysoko nad przeciw- 

nościami życia codziennego. Bo mtodziež 

ma przeolbrzymią siłę zapału, którą związać 

może tylko z wielką myślą, głęboką idecło- 

gią. A gdy'w coś uwierzy, przyswoi sobie, u- 

kocha, wówczas nie zrażą jej przeciwno- 

ści i zakazy, lecz z zupełnem oddaniem i samo- 

zaparciem bez nakazów i przymusu będzie 

pracować nad umiłowanem dziełem i zdobędzie 

się na najwyższy wysiłek twórczy. 

BRAK. IDEAŁU 

Przez 15 lat starsze Spoieczeństwo nie 

dało nam nic i mamy prawo» przypuszczać, że 

przez następnych lat 15 nie di nam. nic. — 

Starsze społeczeństwo w okresie Swej mło- 
dości zrodziło już jedną wielką, potężną ideę: 

ideę niepodległości. | zrealizowało ją -— rolę 

pięknie spełniło. Lecz w ciężkiej walce ich 

twórczy. duch młodości wyczerpał się i dziś 
już nie zdolni są do stworzewa nowej idei. 

Są wprawdzie jednostki co 104084 ducha 

swego przez życie cała zachowały i starają 
się przed młodzieżą postaw'$ nowe cele. Cóż 
kiedy: te jednostki giną w masie wyjatowionych 
duchowo partyjników, a ci z uporen uczą 

młodzież że państwo i pattje to jedno. 

Aleśmy raczej sercem wyczui niż wyro- 

zumowali, że na błędne drogi chcą nas 

wprowadzić. Wiemy, że państy> to nie pry- 
watne podwórko tej czy innej partii. Sercem 

czujemy, że Państwo to W'eka Rzecz, to 
„wspólne dobro wszystkich  coywateui* jak 
pięknie wyraził się pwk. Sławek na os- 

tatnim zjeździe legjonowym. Więc choć star 

sze społeczeństwo nie wytyczyło nam dro- 

gi i nie wskazało celu ostatecznego, choć 

nie dało nam idei, coby w nas samych 

przymus pracy ustanowiła, — nie rezygnuje- 

my, lecz tworzymy ją sami. 

BUDUJEMY DOMEK WŁASNY 

Zrywamy więzy partyjnej zależności co w 

ciasne ramki zakuwają naszą myśl. Sięgamy 
od serc naszych i wydobywamy co najpiękniej 

sze, co najszłachetniejsze, a zrodzi się" z tego 

tak wielka idea, że każdy w nią uwierzy. 
A gdy w nią uwierzy, wyczuje w sobie i 

ukocha, wtedy skupi wszystkie swoje siły w 
pracy konstruktywnej, pracy twórczej dla 

dobra Państwa. Wtedy na zebranie akade- 
mickie nie pójdą ogłupione przez demagogów 

bojówki z pałkami, nożami łub bombami, by 
łby rozwalać i zęby wybijać, ale w ciszy 
i w spokoju, świadomi swego cechu, swoich 

obowiązków i zadań będą pracować tak, jak 
niegdyś w okresie niewoli młodzież przedwo- 

jenna pracowała. Niech  przepotężny wysiłek 

tego pokolenia będzie dła nas przykładem. 
Zjednoczmy siły nasze, „zestrzelmy myśli w 
jedno ognisko i w jedno ognisko duchy” a z 
naszych serc i naszej woli wyrośnie wielka, 
mocarstwowa Polska! Wspaniałym wysiłkiem 

naszej pracy rozbudujemy potęgę Rzeczypo- 

spolitej do takiej wielkości, że żaden - wróg 
i nieprzyjaciel jej nie zmoże i nie naruszy! 

3 Witold Krasowski 

  

Kucie Ideologji akademikai poli 
Motto: Każda partja wyssie -jedno- 

stkę... Ibsen. 

Minęło oszołomienie po pierwszych dniach 
roku akademiekiego, kiedy wykłady napawa- 
ły emocją, a seminarja dumą. Dojrzali stu- 
denci zaczęli łazić. . z 

Łażenie to odbywa się z przewodnikiem, 
lub bez przewodnika. Piękne akademiczki z 
pierwszego roku uprawiają sposób pierwszy. 
Drugi sposób cieszy się powodzeniem zabłą- 
kanych w gęstwie korytarzy wilderów, którzy 
pokupowali dla powagi wynoszone już siedem 
lat batorówki. Dla powagi i dla — ceny. Co 
więcej decydowało — niewiadomo. 

Łażenie tych staro-młodych batorówek za 
częło się, że tak powiem, od poszukiwania 
ideologji. Była to sprawa trudniejsza, niż u 

"W ostatnim (z 16 października b. r.) nu- 

| mierze Ruchu Młodych jest znamienny arty- 

| węcej linji: 

“kui. - Znamienny i szkodliwy. 

© Tem szkodliwszy, że broni słusznej w zasa- 
dzie sprawy, ale w sposób tak nieudolny, że 

jej raczej szkodzi niż pomaga. żę 

|. Rozumowania autora idą po takiej mniej- 

zmniejszenie przyrostu  natural- 

| nego powoduje bezrobocie. Przesłanki bliższe 

- tej swoistej logiki są następujące: zmniejsza 

się ilość ludności, a więc zmniejsza się kon 

sumcja,. wobec tego zmniejsza się także wy- 

—_ twórczość i stąd bezrobocie. 

| dowiadujemy się, U 

` życzki zagraniczne państwa łatwiej jest 

  

    

  

   
  

  

Autor w naiwności swojej. nie bierze 

pod uwagę że  depopulacja przerzedza nie 

_- tylko szeregi konsumentów, lecz także wytwór- 

- ców. 
Dalsze wnioski 

„żę 

są jeszcze ciekawsze, oto 
wszelkie długi i po- 

m 
cić ludności, gdy jej przybywa”. Tu już 

wszelka polemika jest zbyteczna! Wystarczy 

dać przykład w myśl zasad autora: najgor- 

"szym płatnikiem na świecie jest Francja, bo 

tam przyrost naturalny jest najmniejszy (obok 

Anglji i Szwajcarii) najlepszym zaś Chiny 

— bo tam się płodzą z prawdziwie  króliczą 

_ perfekcją. : WZ 

sk Wogóle p. A rozprawia się z zagadnienia- 

mi gospodarczemi, jakby  chrupał orzechy ; 

_ wszystko jest dla niego jasne, zrozumiałe i nie 

- ulega _ wątpliwości. : Ё 

Ekonomiści całego Świata głowią się, 

- stawiają hipotezy, badają sieci współzależności 
  

  

   

  

- i gubią się w tabiryntach związków przyczyno- 

| owych zjawisk ekonomicznych, natomiast pan 

— А. venit, vidit, locutus est! I jak arbitralnym 

- tonem! Žž 
Nie wiem, kto to jest pan A, mam jed- 

nak wrażenie, że chyba nie prawnik, a napew- 

mo nie z IV kursu, bo z taką znajomością sta- 

     

  

Ё 

    

tystyki wychodzi się z egzaminu u prof. Gut- 
kowskiego już nie tylko z niedostatecznym 

- stopniem, ale z jednością, nawet z minusem. 
Dane statystyczne w opracowaniu p. A,, 

to miecz w ręku szalonego. 

' PDla tego „ekonomisty* spadek przyrostu 

naturalnego pokrywa się z pojęciem depopu- 

lacji, dalej. tenże „spadek” rozszerza się na 

- inne kraje Europy po wojnie światowej — 

  

(właśnie wtedy cyfry urodzin w państwachzecie. 

biorących udział w wojnie znacznie się pod- 
niosły). Wreszcie o spadku przyrostu natural- 

nego wnioskuje się tyłko na podstawie cyfr, 

urodzin, nie wspominając o tem, że cyfry zgo- 
nów we wszystkich krajach Europy także 
maleją i nawet najpierw zaobserwowano to 
ostatnie zjawisko. 

W sąsiedniej szpalcie podano spis litera- 
tury obowiązującej — członków Młodzieży 
Wszechpolskiej, jabym dodał tam kilka pod- 
ręczników uniwersyteckich z zakresu ekono- 

mji, skarbowošci i statystyki — a przedewszy- 
stkiem pierwszy lepszy podręcznik logoki. 

Smutne jest w tej całej historji, że podob- , 
ny artykulik dostaje się do pisma akademickiego 
którego poziom jest do pewnego stopnia wy- 
kładnikiem poziomu myślowego części wileń- 
skiej młodzieży uniwersyteckiej. Mniejsza z 
tem, ' że. dyskredytuje pismo, ale wystawia- 

jąc takie Świadectwo sobie, rzutuje już nie 
tylko na swą grupę. polityczną, ale na całą 
młodzież. Р 

Przytem idei, którą broni wyrządza nie- 

dźwiedzią _ przysługę. 
My wprawdzie godzimy się. z autorem, 

że polityka depopulacyjna jest szkodliwa, przy- 
najmniej w naszych warunkach, ale są tacy, 

którzy mają zdania odmienne, i właśnie wodą 

na ich młyn jest wzmiankowany artykuł, 
gdyż autor zaplątany we własną niewiedzę i 

brak logiki, > ułatwia tylko, -zadanie przeciw- 

nikowi, pomaga mu w krytyce. 

Zdziwi może czytelnika, dlaczego porusza- 

my tą sprawę: przecież polemika z podobnemi 

nonsensami jest przez to samo zniżaniem się 

do ich poziomu. 
Odpowiem na to, że jeśliby owe nonsensy 

dotyczyły kwestji nam obojętnej, nigdybyśmy 

tego nie robili, skoro jednak chodzi o tak 
istotną dla bytu państwa sprawę, jak obro- 

na idei jego siły liczebnej, to musimy zabrać 

głos zarówno wtedy, gdy ktoś ją atakuje, jak 

też a nawet przedewszystkiem wówczas, gdy 

szkodzi jej, broniąc niedołężnie. 
Pod adresem natomiast Redakcji Ruchu 

Młodych wyrażamy nadzieję, że w przyszłości 
zwróci baczniejszą uwagę na dział ekonomi- 
czny, choć bowiem nie można nikomu  zabro- 

nić, aby był ignorantem, to jednak można, 

skoro już nim jest, nie pozwolić pisać w ga- 

W. A. Kad. 

TYDZIEŃ AKADEMICKI 
Zdejmujemy bielmo 
Uwadze studjulących na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych 

STAN FAKTYCZNY 

Wśród szerokich mas maturzystów (zbyt 
szerokich w stosunku do dzisiejszego, ograni- 
czonego przez kryzys zapotrzebowania) wy- 
działy prawne uniwersytetów cieszą się szcze 

gólną popularnością. 

Nawet koleżanki coraz częściej zdradzają 
humanistykę (niewiadomo czemu zwaną w; 

działem  matrymonjalnym; skoro mężczyźni 

stanowią tam znikomą mniejszość) dla pra- 
wa. 

    

Zgadzamy się, że ilościowo większe jest 
w społeczeństwie zapotrzebowanie na dypie- 
mowanych prawników, niż, powiedzmy, far- 

maceutów czy archeologów. Wynika to z na 
tury studjów prawnych, dających znacżniej- 
szą rozpiętość możliwości praktycznych. 

Jednak „podaż'* materjału prawniczego 
przerasta zapotrzebowanie w wyższym stop- 

niu, niż w innych specjalnościach. 

Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? 

Ograniezę się jedynie do tych, które mi 
się bezpośrednio narzucają w związku z kil- 
koletniem doświadczeniem. 

STARA BAJECZKA DLA GRZECZNYCH 
DZIECI 

Pokutuje jeszcze przekonanie, że: prawo 
jest wydziałem ogólnokształcącym; przekona 

nie wyrobione gdzieś hen przed wielką woj- 
ną a nawet w końcu 19-go w.. i dzięki ja- 

kiejś dziwnej zaskorupiałości i awersji do 

rewizji poglądów dohodowane do naszych cza 
sów, a pasujące do rzeczywistości, jak przy- 
słowiowy kwiatek: do kożucha. : 

Tempo dzisiejszego życia, nie tyle zawrot 

ne, ile gorączkowe i chaotyczne, dawno już 
spowodowało, że wydział prawny stał się Ża- 

wodówką. Przyczyniła się tu i biuratyzacja 
i nasza arcypłodność ustawodawcza i wie- 
le innych względów, wśród których są i ta- 

kie, że mi, jako studentowi, nie bardzo wy- 
pada o nich wspominać. 

Zresztą przyczyny to rzecz drugoplanowa. 
Stwierdzamy tylko doniosły skutek: wy- 

działy prawne dzisiaj — to zawodówki. 
Element zawodowości 

ale wciąż wzrasta, szczególnie obecnie, kiedy 
kwestja zlikwidowania katedr teorji i: filozo- 
fji prawa — chyba jedynych przedmiotów o 
charakterze ogólnokształcąacym — staje się 
coraz aktualniejsza. 

Ciągłe narastanie « materjału ustawowego, 
niemal z każdym Dziennikiem Ustaw zjawia- 
jącego się, zwiększa objętość podręczników i 
skryptów, upośledzając teorję na rzecz usta- 
wodawstwa. 

  

  

  

niewiast, których przekonania polityczne słu- 
sznie idą po linji wytkniętej przez apetycz- 

nego przewodnika. Nie rozbijajmy poglądów 

przyszłej rodziny! 

Dla wilderów o nieskonsolidowanej umys 

łowości (pomimo mądrej batorówki) istniała 
przepiękna ideologja uczucia. _ Porywała! 
Wzniecała w duszy ognie! 

Przecież to takie wszech-młode i połskie. 

Niema bowiem wątpliwości, że czystość 
rasy, aczkolwiek problematyczna, obowiązuje. | 
Serce rośnie więc razem z kadrami wszech- 
młodzieży, wyrażającej ogół akademicki, z 
wyłączeniem elity, bo to mniejszość niewy- 
godna. Mniej głosów do opłacającego się 
Bratniaka i zbytnie zrozumienie pewnych 
metod, które szkodzą niektórym jednostkom. 

Gdy więc piękne akademiczki i potulni 
wilderzy uproszezą sobie tak ideologję, inni, 
umysły bardziej praktyczne, upraszczają ©- 

« szeze bardziej. 

Krzyczy się: „ideologja* i szuka się po 
sady. Trafić łatwo. Dla zachęty jest wywie- 
szony czerwony (sie!) sztandar. 

  

nietyłko dominuje, . 

  

Gdy nasi starsi kole 6—7 lat temu eg- 
zamin z Prawa Adm racyjnego uważali 

za drobnostkę, my, nie biorące pod uwagę te- 
orji, ustawodawstwa z tej dziedziny uczyli- 

śmy się z podręcznika posiadającego około 
1200 stronie i kilku dość otyłych zeszytów, 

zawierających uzupełnienia, t.j. treść ustaw, 
jakie się w międzyczasie ukazały. 

Mógłby mi wprawdzie ktoś powiedzieć, że 
nie pamięciowe opanowanie przedmiotu, ale 

znajomość ducha ustawy winna być w stu- 
djach prawa decydującą. Ten ktoś miałby zu 
pełną słuszność, jeśli chodzi o studja, gdyby 

jednak usiłował zdać egzamin, powiedzmy, ze 
skarbowości i nie umiał odpowiedzieć na py 
tanie o subtelnych odrębnościach  zachodzą- 
cych między podatkami np. od wina: 1) gro- 
nowego stołowego, 2) mocnego, 3) rodzynko- 
wego, 4 musującego (tak oto prozaicznie na. 

zywa.się w języku ustawy podatkowej szam- 

pan) itd. itd., przekonałby się, że znajomość 
prócz ducha ustawy, także jego litery jest 

rzeczą conajmniej pożyteczną. 

PRZYKRE ROZCZAROWANIE 
NIEROBÓW 

Wraz z poprzedniem tuła się przekonanie, 

że na prawie człowiek obrotny nie w ciągu to 
ku nie robiąc, przecież się jakoś na egzami- 
nach wyłga, sianem wykręci, i wszystko bę- 
dzie w porządku. 

Niedawno. rozmawiałem z takim młodzień 
tem, eo to po kilkuletnich  nieudałych stu- 
djach na warszawskiej WSH, zawadziwszy 

w międzyczasie o medycynę 'i politechnik 
we Lwowie, zawinął wreszcie do cichej przy 

stani Wydziału. Prawnego USB. 
Przykro mi było rozezarowywać tego mi- 

łego optymistę. Był zaskoczony wiadomoś 

że na prawie około 15 proc. studentów: z: 

wie kończy studja, mam jednak wrażenie, ź 
nie bardzo mi wierzył, sądził pewno, że chcę 

go odstraszyć od prawa-w obawie przed jesz 
cze jednym konkurentem więcej. 

Gorsze jest, że na skutek tych właśnie 
błędnych przypuszczeń prawo grupuje naj- 

większy chyba х pośród wszystkich wydzia- 
łów odsetek studjujących bez przekonania i 
powołania, ludzi, którzy się przy żadnym in- 
nym rodzaju studjów utrzymać nie mogli, a 

wciąż wierzyli w sielankowość i  beztroskę 
atmosfery naukowej Wydziału Prawnego.. -- 

Przyczynia się do tego także brak oficjal 
nych egzaminów wstępnych — bo właściwie 
nieoficjalny egzamin wstępny istnieje, jest o 

o tyle gorszy, że zamaskowany i że tego; co 

go nie zda, kosztuje w najlepszym wypadku 
utratę roku — mam na myśli powszechną i 

tradycyjną rzeź uiedouczonych (rzadziej: 

kiego 
W ezasie takiego łażenia po „ideoio- 

gjach'* ten i ów zainteresuje się, co znaczą 

   

   

   

    
   

"dwa miecze. Okazuje się, że nie każdy może 
sobie pozwolić na myśl. Głowa przeładowana 
nauką... 

Idzie więc do wyżej. wspomnianych ugru- 
powań. W jednem bowiem weale się nie my- 
śli, a o drugiem powiedziano: endek myślał, 
aż Dembiński mu Bratniaka sprzątnął. Od te 
go czasu praktykuje się inne metody pracy. 
Przedewszystkiem . czysto-wszechpolskie has-. 
ło: biej żydow!, połączone z konceptem 
(nie—cją) nacjonalizmu  (sterylizacja też). 
Byle nie myśleć! Byle nie myśleć. 

Dlatego też niektóre organizacje liczą ma 
ło ezłonków. 

* + * 

Gdy się w ten lub inny sposób rozwiąże 
problem ideposadologji, można się zabrać do 
pracy naukowej. Rzecz dokonana. Wszyscy 
mówią o jasnem postawieniu sprawy przez 
młodzież. Leaderzy partyj szaleją z uciechy. 

Chicot. 

Miesiecznik PAX 
Trudno jest pisać sprawozdanie z treści 

tego pisma. Powstaje kwestja, na jakiej pła- 

szezyźnie je rozważać. 

Podtytuł mówi: Pismo katoli- 

ków. To mało. 

Np. taki Bunt Młodych jako podtytuł no- 

si nazwę: Niezależny organ młodej inteligen- 

cji — ale z treści tego dwutygodnika łatwo 

się wnioskuje, że nie jest on pismem akade- 

młodych 

miekiem. 

Inaczej jest z Paxem: 

Jeśli to ma być pismo akademickie, to 

co robi tutaj, doskenały zresztą, artykuł Ага 

Arciniowicza? Jeśli zaś jest Pax organem 

młodej myśli katolickiej, na szerszym: niż, u- 

niwersytet terenie, jak rozumieć ten fakt, że 

ogróliną większość artykułów piszą studen= 

ci? Е ; В 

Zatem jakie obrač kryterjum oceny? 

Ta właśnie dwupłaszczyznowość jest je- 

dynym zarzutem poważnym, jaki temu pismu 

postawić można. 

Przyjemne wrażenie robi spokojny i 

czowy ton wszystkich artykułów. 

rze= 

To w dzisiejszych pismach młodzieżowych 

wielka i cenna rzadkość. 

Może zbyt pruderyjna jest wzmianka * o 

stosunkach w Legaciszakch, przynajmniej ta- 

ką się wydaje na tle ogólnej swobody oby- 

biedne Legaciszsi 

tak 

czajowej. Czemu właśnie 

ucierpiały? Doprawdy nie jest tam aż        

   

| nie. Uderza nadzwyczajna rzeczowość 

Zapisujcie się do kół 

źle z tą moralnością, jak nam autorka suge- 

ruje. 

„, Prócz wspomnianego artykułu dra Arci- 

raowicza wyróżnia się „Czerwona Zaraza: '. 

Nietyle. jako produkt, rezultat przetworzenia 

faktów według własnej myśli — ile jako su- 

towiee. Dobry surowiec. Dane o przenikaniu 

propagandy sowieckiej są istotnie ciekawe. 

Przechodząc do strony graficznej, wypada 

stwierdzić miły dla oka i poważny układ 

że tylko jeden linoleoryt 

Arcimowicza znalazł się w tem piśmie. Ale 

nie żądajmy zbyt wiele. 

- © dodatku do Paxu p. t. „Przekrój USB'* 

możemy wyrazić się tylko w superlatywach 

na którą masy 

numeru. Szkoda, 

— jest to właśnie ta rzecz, 

nowowstępujących od lat. czekały bezskatecz- 

i doj- 

rzałość tego informatora. Aż dziwne, że tak 

poważny ton potrafili utrzymać ludzie mło- 

dzi. Charakteryzuje się treściwie i spokoj- 

nie Legjon obok OWP., Myśl Mocarstwową 

obok socjalistów — i ani cienia w tem nie- 

ma aluzji politycznej, jakiejś choćby zamas- 
kowanej, tendencji. 

„Przekrój'* powinien się znaleźć w ręku 

każdego pierwszoroczniaka. 

Ogólnie stwierdzić można, że poziom pis- 

płaszczyźnie akademickiej 

co najważniejsze 

ma, jeśli je na 

traktować, jest wysoki, i 

— miesięcznik charakteryzuje się poważnym 

Wak. 

naukowych 

tonem. 

  

  

mających pecha)  niewiniątek po pierwszym 

kursie. 

O PASYWIZMIE 

Studja prawne posiadają jeszcze jedną 

właściwość, która się przyczynia do ich popn 
larności. 

Popularności tej trzeba szukać we właści- 
wościach młodzieży współczesnej, w jej, po- 

wiedziałbym, „pasywizmie'* życiowym. 

Dzisiaj celem dążeń młodego  ezłowieka 
jest prawie zawsze posada: Nie praca na 
własne ryzyko, i odpowiedzialność, lecz wła 
śnie spokojna synekura - posada, gdzie się 

co miesiąc idzie po niewielki, ale „murowa- 
ny** zarobek. 

Ktoby mi zarzucał, że tak nie jest, nie 
rozmawiał widocznie nigdy w atmosferze 
szezerości iz młodzieżą akademicką —  iub 
miał fenomenalne szezęście trafiania na wy- 
jątki. 

  

Zupełnie inaczej dzieje się w USA. lub 
Francji, albo, niedaleko szukając, chociażby 
w Czechosłowacji, gdzie energja pcha młode 
pokolenie do czynu, gdzie element ryżyka jest 
raczej magnesem a nie straszakiem przedsię- 
wzięcia. 

Otóż prawo jest właśnie najpewniejszą 
(jeśli dziś wogóle o pewności można mówić) 
drogą do takiej synekurki. - 

Dyplom Wydziału Prawnego daje możliwo 
ści pracy zarówno w sądownictwie, jak i we 

wszystkich nieomal działach administracji 
państowej, czy samorządowej, dalej dyplom 

ten zupełnie równorzędnie konkuruje z dyp- 
lomem WSH, jeśli chodzi o bankowość, skar- 
bowość lub służbę konsularną. 

  

Jedyny wyjątek — adwokatura, rodzaj 

pracy wymagającej przedsiębiorczości i u- 
miejętności polegania na sobie samym, przy- 
ciąga nieznaczny odsetek magistrów prawa i 
to przeważnie z pośród młodzieży żydowskiej. 
Mogłoby się zdawać, że przyczyną tych vią- 
gów na posady jest brak kapitału zakładowe 
go, koniecznego dla podjęcia wszelkiej samo- 

dzielnej pracy, a przecież kryzys, ubóstwo... 
itd., ale taki sam stan rzeczy obserwowaliśmy 

przed kryzysem w latach: dziś- legendamnie 
tłustych, zresztą złe warunki finansowe mło- 
dzieży akademiekiej to nie jest tylko nasza 
specjalność — made in Poland. W Ameryce 
Półnoenej np. ogromny procent studentów u- 
trzymuje -się z prywatnych stypendjów, po 
skończeniu uniwersytetu zasiłki się urywają, 
a jednak ten fakt nie eliminuje wrodzonej 
żywotności i przedsiębiorczości młodzieży. 

  

Bierność nasza jest faktem. To trudno. Le 
piej się do tego przyznać, by następnie. szu- 
kać środków zaradczych, niż hurra-patrjoty- 
eznie deklamować o tężyźnie. 

Tężyzna może i jest, ale nie wtedy, kie- 
dy trzeba pracować. 

FINALE 

Uwagi te nie mają na celu odstraszenia 

kolegów z pierwszego kursu od studjów pra- 
wnych, zresztą nie dla wszystkich będą rewe- 
lacją. Może jednak zmuszą do zastanowienia 

się nad tym przykrym faktem, że podczas 
gdy pierwszy kurs posiada około 800 słucha- 
czy, czwarty ma ieh niewiele powyżej 100. 
że dalej ta cała reszta, co uniwersytetu nie 
kończy, traci najcenniejszy okres życia, lata, 
w których najintensywniej człowiek pracuje i 
rozwija się. 

Lepiej jest rozważyć te rzeczy teraz, zdać 
sobie sprawę, czy się ma zupełnie pewne w 

tej dziedzinie zamiłowania i możliwości, niż 
po kilku latach, zmarnowanych dla siebie i 
społeczeństwa, zrezygnować z dalszych stu- 
djów, jak to robi znaczna większość „powo- 
lanych““, lecz nie „wybranych““. 

W. A. Kai. 

KRONIKA 
Z Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akad. 

U. S. B. 

- Czytelnia Bratniej "Pomocy czynna jest co 

dziennie od godz. 17 do godz. 22. Bibljoteka 

czynna jest w poniedziałki, czwartki i piąt- 

ki od godz. 19 do 21, we wtorki od godz. 16 

do godz. 18. 

Z Koła Prawników. 

Pierwsze zebranie Sekcji Naukowej Koła 

Prawników St. USB odbędzie się dnia 25 b. 

m. o godz. 20 w lokalu własnym Koła (Zaru- 

kowa 11). Referat p. t. „Soejalizacja prawa 

własności'* wygłosi kol. Krasowski. 

Godziny urzędowania. — Wszystkie agen- 

dy Koła czynne są codziennie od godz. 12 do 

godz. 14. Bibljoteka czynna jest w poniedział 

ki, środy, i piątki od godz. 14 do godz. 15, 

czytelnia codziennie (z wyjątkiem sobót) od 

godz. 16 do godz. 20. 

Z Koła Polonistów. 

Nadzwyczajne walne zebranie. — W dn. 

29 bm. o godz. 10-ej w pierwszym terminie, 

1 o godz. 10,30 w drugim odbędzie się walne 

zebranie Koła z następującym porządkiem 

dziennym: wybór przewodniczącego,, uchwa- 

lenie zmian statutu, wolne wnioski. 

Z Myśli Mocarstwowej. 

  

Zebranie członków Grupy Akademickiej. 

W poniedziałek dnia 23 bm. o godz. 7 min. 

30 wieezorem odbędzie się zebranie członków 

Grupy Akademiekiej. Obecność członków ko 

nieczna. 

Odczyt kol. Krasowskiego. — We wtorek 

dn. 24 bm. o godz. 5 po poł. w lokału Okręgu 

(Uniwersytecka 6-8 m. 8) kol. Krasowski wy 

głosi dla Grupy INHS odczyt na temat „Wy- 

chowanie państwowe. Goście mile widziani. 

    

Przegląd prasy akade- 
mickiej 

W ostatnim numerze Ruchu Młodych za- 
mieszczą kol. Athos artykuł p. t. „Komu za- 
leży na oszczerstwach?'*. Jest on poświęcony 
brudnym (zdaniem autora) metodom walki 
politycznej młodzieży sanacyjnej. Przykła- 
dem tych „brudnych metod'* jest wydanie a- 
nonimowej ulotki o nadużyciach w „Bratnia- 
ku'', a którą podobno miała wydać właśnie 
młodzież prorządowa.  Uniesiony oburzeniem 
zapomniał Sz. Autor o jednem: — podawanie 
wiadomości fałszywych (wzgl. niesprawdzo- 
nych) jako pewnych — nie jest niezem innem 
jak właśnie brudnemi metodami. 

Jednem z zadań młodzieży 
pisze dalej kol. Athos, jest: 

|. „poderwać wśród nowowstępujących,, 
jak i starych akademików autorytet czci- 
godnej instytucji Bratniej Pomocy, aby mniej 
szy odruch wywołało połączenie się polskiego 
„Bratniaka'* z żydowską Samopomocą““, 

‚ A teraz zobaczmy, jak wygląda „podrywa 
nie autorytetu czeigodnej (?) instytucji Brat 
niej Pomocy*', na łamach niedawno wydane- 

go Legjonu, organu najbardziej bojowej ezę- 
ści młodzieży sanacyjnej: 

-„-«!pierwszy, wobec całej społeczności aka 
demickiej, obowiązek nowowstępującego na 
uniwersytet — być czynnym członkiem sto- 
warzyszenia „Bratnia Pomoc'* — 

I dalej w tymże artykule (p.t. 
Pomoce) : 

sanacyjnej, 

„Bratnia 

‚ „Jednem słowem, Bratnia Pomoc obejmu 
je swoją działalnością wszystkie potrzeby nie 
zbędne -dlą akademika: od noclegu w Domu 
Akademickim, aż po leczenie w Akademickiej 
Kasie Chorych. Nic też dziwnego, że trudno 
sobie wyobrazić życie akademickie bez Brat- 
niej Pomocy, która chyba już niejednego ko- 
legę od głodowej czy gruźliczej śmierci ura- 
towała''. ‚ 

Nazwać ten hymn pochwalny na cześć Brat 
niej Pomocy podrywaniem jej autorytetu — 
to, delikatnie mówiąc, gruba przesada autora 
artykułu w Ruchu Młodych. 

Nie, kolego Athosie. Na podstawie Wasze 
go artykułu zupełnie łatwo jest się domyśleć 
komu zależy na oszczerstwach! I zupełnie 
słusznie powiedzieliście, że: 

Anonimowe oszczerstwa wiele mówią 0 
tchórzostwie i braku cywilnej odwagi... ich 
autorów, 

* + + 

Nowy numer.Państwa Pracy przynosi 2is- 
kawy artykuł kol. P. Borkowskiego o „Ideo- 
logji, Programie i Doktrynie''. Wyjaśnia on 
nieco podstawy i założenia ruchu młodolegjo 
nowego. r 

Między innemi pisze Autor: 

Jesteśmy ruchem młodym i nowym w 
polskiej rzeczywistości politycznej, ruchem 
radykalnym, który pragnie przeorać wszyst- 
kie dziedziny życia, a więc zarówno życie po- 
lityczne, jak społeczne, gospodarcze, narodo- 
we, ktlturalne itd. Samo przeoranie jest ni- 
szczeniem, destrukcją i negacją. Pragniemy 
stworzyć w granicach realnych możliwości no 
wą cywilizację, bo takie zadanie na nas duch 
czasu i konieczność reformy ustroju nakłada. 

Miałbym tu tylko jedno zastrzeżenie: o 
negacji, destrukcji i niszczeniu pisało się 
już wiele na łamach Państwa Pracy. 

Często, bardzo nawet trafnie je uzasad- 

niano. Ale stanowczo za mało się mówiło na 
tych łamach o nowej, podobno lepszej, cywi- 
lizacji. Zaproponowałbym inne podejście do 
sprawy: wpierw wykreślić konkretne ramy, 
nowej cywilizacji, a potem dopiero destruk- 
cja i negacja. Wpierw plan przyszłej budo- 

wy — a potem niszczenie starej. O ile, o- 
czywiście, nowa będzie lepszą. 

Ale tego nie wykażą ogólniki, a jedynie 
konkretne, rzeczowe plany. A tych, na łamach 
Państwa Pracy, dotychczas nie widzieliśmy... 
Szkoda! 

* * * 

Zmiany wprowadzone nową „Ustawą o 
Szkołach Akademickich'* omawia ostatni nu- 

mer Dekady, w artykule p. t. „Nowy Samo- 
rząd Akademieki'*. 

Czytamy tam: я 

Najwažniejsza zmiana, ježeli idzie o dzie- 
dzinę organizacyjną, sprowadza się do nada- 
nia stowarzyszeniom akademii charakteru 
jednouczelnianych. Jest to logiczne i słasz- 
ne. Skoro bowiem nowa ustawa zgodnie zresz 
tą z prądami , panującemi w opinji publicz- 
nej, powierza zadanie wychowawcze władzom 
szkół akademickich i obarcza je w tej dzie- 
dzinie poważną  odpowiedzialnością, to mu- 
siała zapewnić im możność wypełnienia tych 
zadań przez wyposażenie w odpowiednie u- 
prawnienia. Inaczej, jak przez ześrodkowanie 
życia organizacyjnego młodzieży w  murach 
szkoły, władze akademickie i ciało profesor- 
skie obowiązków swoich wykonywać nie mo- 
że, jak o tem dobitnie przekonywa praktyka 
ubiegłych lat. 

Koncepcja ta odpowiada zresztą ściśle naj 
starszym tradycjom autonomicznym szkolnic- 

twa wyższego w Polsce przedrozbiorowej, 
gdyż wówczas całe życie młodzieży koncen- 
trowało się zawsze w murach uczelni. Przy- 
pominam, - to dlatego, że operowanie tradycją 
historyczną należało do najbardziej ulubio- 
nych argumentów opozycji w czasie debaty 
nad vstawą w izbach ustawodawczych. 

'Tyadno jest coś dodać do uwag Dekady: 
są one, jak zawsze, trafne. Mark. 

PODRÓŻUJESZ BEZ KŁOPOTU 

KORZYSTAJĄC Z SAMOLOTU 

REDAKCJA: KADUSZKIEWICZ 
ANDRZEJ, KRASOWSKI WITOLD 1 

MARKOW JERZY 
REDAKCJA URZĘDUJE WE WTOR- 

KI I PIĄTKI OD GODZ. 19 DO 20 W 
LOKALU „SŁOWA*.



  

      

    
    

     

    
     

    
   

|| Zzestawienia każoiłeżo pó rłedzo Poki Lu 

| sówny 43,08 m., OSZ: . 
Ъо…‚ — 31, 08m., KOWNA 

a p 
| 3053, 765 pkt., bieg 16 kodai tp 
 niakowski — 49,-2*57 sztafety! OH Richa AI, 
Skłądzie Lesicki, Marciniec, Feliński'is RadWwańSki 

| W czasie 3:25,4 s. iałioci ur 

Na' wewnętrznych zawodącholekkoatletyćz- R AA SĄ 

Okręgowa Komisja Dyscypiinarna dla Nauczycieli 
przy, „Kuratorjum. REES "'Szkoinego Wiieńskiego 

‚„Кот!5 а. ВуссурИпагпа та urzędników i niższych | Teka — 58, 77, a lewą — 4l „Alkai S 

3 funkcjonarjuszy Szkół Akademickich 

a Żeglarskiego „Gryf“: 
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NA: 
w kilku, wierszach 

Zarząd Pol. Zw. yTowatzystw, Kblafskich, 4 
łóry w głośnej sprawie # Lipińskim,i zwycięz 

tą Ul) wyścigi Dookołaj Polski; ibezqefemońjal- 

le obszedł się z 
Чет „Prżeglądu Sportowego”, insynuując mu 
fałszowanie wywiadu z Lipińskim, na podstawie 

eczenia tego ostatniego — został przezj 

dniaria pozwany w! osobąch prezesa Langego 
sekretarza Pieifiera i: sąd obywatelski 

e ” 

2 W najbliższym czasie) p się jwa spot“ 

ania w boksie sportowców naszych z fińskimi. 
3 Dnia 8 igrudnią odbędzie się spotkanie mię- 

* у‹рапзшоше Polska — Finlandja prawdopo- następujące wyniki 
dobnie w Warszawie, dwa dni potem zaś druży 

lą fińska spotka się jako reprezeatacja miasta 

tsinki z ec SER i 
r VAD 

Czechosłowacja wynika, że wpływ brutto 
dąży biletów przyniósł 27,000 zł; 8 tys. zł. 

męły podatki; potrącenią i różne kośzta 
žacyjne. Sześć tys. zł. otrzymała drużyna 

a, a 2 tys. zł. sędziowie zagraniczni. Czysty 
JSK zatery wyniósł pkóło )11:000, zł. 11 +1: 19е 

ЗЕ0Г 8 jy kiai 
Dorocznym ZR Zw. Harc. 

organizował celem spopularyzowania sportu 

Strzelecko - łuczniczego desiepne, korespondenz. 

tyjne zawody SP] cznicze, na reż 

aja rh Boszczególnych komend 4 od, „e 

espze 

och- 

gani 

     

lewskiej 35 m. 5 (tel; 518 - 42):-) p 
Dyżury, . godziennie ROS Ų sobót Z 4 

po E > MACH Brio 
3 6) 003% 1 Ar inti 

Ostatnio! Polski Związek aulai ias ńim organizowane, 
wierdził>szereg" rekordów; Pojśki,sKtóre: uBta- 

Nowiono: u+ schyłku :tegorocznęgó SOZOPUA „2 

FRONCII 
p. Erdmanęmy współpracowni- į 

ieina, 

  

$zes-, / 

——> 

  

„WCZORAJSZY DZIEŃ NA STADJONIE OŚRODKA 
: сцсь. Na innych zawodach oznaczałoby to i „ZAWODY LEKKOATLETYCZNE 

Jakkolwiek sezon letni już 'się zakończył 

(ostatnim punktem programu był bieg na - 
przełaj w Zakrecie) Ośrodek WF zorganizo- 

wał wczoraj zawody lekkoatletyczne. 
Program przewidywał trójbój drużynowy 

(drużyna składa się z 10 zawodników): o vu 
har Ośrodka oraz szereg, konkurencyj innych; 
Trójbój nie odbył się, gdyż zgłosiła się tylko 

jedna drużyna — SMP. 

W pozostałych Kolis egėjach uzyskano 
  

  

Biegi 100 mtr. — Wieczorek © 11.9 sek. ; 
Smorgoński, Słonimczyk. 

t kulą — Fiedoruk 13,12- mtr., Molic- 
- Wieczorek. ! 

U*SKok wžwyž — Molicki 1.65 a Wieczo 
rek 160, Fiedoruk 150. 

Rzut dyskiem — Fiedoruk 39,11 mtr., 

Wieczorek 37,85, Molicki 32,08. , 

Skok o tyczce — Więczorek/3, 20 mtr., Fie 

doruk 2,90. 
įbvt Organižacyjnie:i zawody” wypadły: dóbrze /* 

+ minio | usilnych starań pewnej części publicz-| 
SKięgo, ności, | włażącej na boiskq i; ; przęszkadzającoj 

okropnie. Szkoda wielka, że Ośrodek nie roz 
porządzą potrzebnemi sumami, aby. „W.:DYZY-./ 
szlošci mógł; „wynająč kilku porządkowych, si, 

łą uspwh, whiących niesfornych. Słowa nie SA z 
(9522: niestety,„skntkų, ю я : 

.м ZAWODY MOTOCYKLOWE. (P 

„Sport motocyklowy na wzór tenisu i nar 
ciaistwd „zdobywa sobie coraz liczniejszych 
zawodników | i  sympatję publiczności, 

"Mimo, żę tor ziemny nz Stadjonie: wiele 

pozostawia.:do.,žyezenia, imprezy motocyklo - 
„cieszą się coraz 

większa ftekwencją, a — "co najważniejsze, 

па początku” — „zdarzają pac coraz. częś- 
I tak zatwierdzone zostały rekordy Wslasiaw ciej. 

Wwiczówny w biegach na.60,, 100.1 800 mtųr— 
TA sek., 11,8s., 2:18,4 5., v. Aga „Pa4 —>,Wai- 

B 

nki 
+ Gjpoju Ag? 

190 pkt., kięciokopął 
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nych w Centralifym Instytuaitu Wychowaniankie: 
_Zycznego, zawodnik Warszawianki Lokajski. 
Ustanowił nowy: rekord polski--w:,rzęącie .Qszgze- 
Dem oburącz osiągając 100, Amir: (prawa 

Gh 4! 
о GS 

zplska jedź 

          

Do Hamburga 0 Z 
żaglowa „Bajazzo” którą „5 
Ab a następnie wzdłuż "W г 

ki do Angoli. 
Obsadę łodzi tworzą pp. Jette" 2 

1 zzerczuk Malec i Wojtala z* gdyńskiego Klubu 7 
Śmiały vwyczył” półsiłich 

głarzy wywałał 'duże zainteresowanie. w; iei- 
 scowych kołach wioślarskich. „wd 

+ A. оан 

Warszawski „Przegląd :Sportawy“: organi- 
2uje zbiórkę, która ma umożliwić, wysłanie :Ku- 
Sociūskiego do Wiednia, celem leczenia chorej 
hogi, która mu dolega od kilku miesięcy. 

й Lekarze warszawscy, pod opieką ktėrych 
Kusociński pozostawał w tym czasie, nie potra- 
fili wyleczyć schorzenia, wobec czego szachodzi 
Potrzeba konsultacji i leczenia 
we Ea Kwota potrzebna na wyjazd i po- 
*byt w Wiedniu wynosi około dwóch tysięcy zł. 

    

nano żrży: TAZY. 
«; 

GP 
BJ KA 

w specjalistów. i 

Wczoj FAJ odbył się fojedynek dwóch. bez- 
sporniė najlepszych motorzystów — wyści: 

goweów Wilna, .J. Kalinowskiego i,.T. Kle- 

berą,-Bieg na dystansie EW rozpoczy- 

zantėczyštit karborator, drugi  spadl łań- 
zało nit 

przy Uniwersytecie 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego — Nr. 12 
z dnia 10 października b.r. podaje tekst rozpo- 

rządzenia Ministra WR i OP z dnia 20 stycznia 
1933 r. o kómisjach dyscyplinarnych i 'postę- 

powahiė“ dyscyplinarnem przeciwko nauczycie- 

lom, instrukcję w sprawie wykónania tego roz- 
portądzeńia, oraz. skład komisyj dyscyplinar- 

Skład  wiłeńskiej (Komisji - Dyscyplinarnej 
dla nauczycieli szkół średnich i pówszechnych 

Okręgu Wileńskiego jest następujący: 
Przewodniczący: Gustaw Szulc, naczelnik 

wydziału. | 
„Zastępca pr meni deco: Młodkowski 

"Tadeusz, wizytator. 
| Członkowie: adw. Bagiński Stanisław, dr. 

 SETOSIEEZEPIOZZRYSZAZZSDŚ 

Specjalizacja ogarnęła wszystkie dziedziny 
życia, a więc i sport. Nie ominęła naturalnie nar 

„arstwa, odwrotnie. wysunęła je a! piefwszy 
_ Plan stosowania specjalnych metod, które, RE 
_walają na dojście do formy dalekiej od przecię 
Rych możliwości. Główne wytyczne WS) 
"metod mają na celu osiągnięcie najlepszych; ej 

 zultatów w dwuch dziedzinach: w dziedzinie tech 
„Niki į wytrzymałości. Te dwa atuty decydują o 
, zwycięstwie. Nic więc dziwnego, że trenerzy 
"Wraz z zawodnikami szukają coraz lepszych spo 

Sobów do osiągnięcia maksymalnych rezultatów 
W dwóch wymienionych kierunkach. 

Po uważnem zastanowieniu się. i szeregu 
iąadczeń doszli do wniosku, że zimą. jest. 

zbyt krótka (mamy na myśli warunki w Polsce), 
až eby. można było liczyć, nawet przy intensyw- 

Nej pracy i dużych zdolnościach, na dojście do 
ęŚlnoeuropejskiego poziomu gdzie królują naro 

dy północne, mające śnieg w ciągu 7 - 8 miesię 
Cy w roku. 

Z drugiej strony interwencji w tym kierunku 
ły wyniki osiągane przez wszechstrónńych 

Zawodników, uprawiających w ciągu roku roz- 
itę sporty, zbliżone do siebie rodzajem wy- 

‚Мас м tych dwóch kierunkach znaleziono 
iązanie: ażeby dojść do wyników na nat- 

A trzeba zacząć w odpowiedni sposób przygo. 

towywać cały organizm w-g wymagań obowią- 
žujacych narciarza. Przed sezonem naležy wyro- 

Zyski 

Sucha zaprawa narciarska 
padku należy pamiętać o kardynalnej zasadzie 
zawodniczej: lepiej niedotrenować niż przetre- 
nować. 

Marsze, od początku do końca, odbywamy 
z kijkami, posługując się nimi anałogicznie jak 
ha nartach? Pierwsze kilometry są bardzo uciąż 
liwe, ponieważ ręce szybko się męczą, ale w 

krótkim czasid następuje zwrot i kije stają się 

pożądaną pomocą. 
- Marsze odbywać należy w terenie łagod- 

nym. Przy podchodzeniu tempo nieco się zwal- 

nia, przy schodzeniu z pochyłości można prze- 
chodzić w lekki bieg. 

Ubierać się do marszu należy ciepło ale 
lekko. Niektórzy dla spotęgowania treningu ra- 
dzą używanie ciężkich butów (narciarskich, żo!- 

nierskich), nie trzeba naturalnie dodawać, że 

obuwie musi być przedewszystkiem wygodne. 

Kończąc omawianie marszów chcę wyjaśnić 
że dawkowanie kilometrowe może każdy stoso- 

wać indywidualnie w. zależności od projektów 
zimowych i sił. Np. panie zaczynają zaprawę od 
2-3 km.i kończą na 10. 

Marsze — spacery w terenie są również po 
żyteczne ze względu na wyrobienie orjentacji, 
tak niezbędnej narciarzowi Prócz tego pozwalają 

one na podpatrzenie natury w najmniej znanym 

okresie — głęboką jesienią, kiedy to możemy być 
świadkami kalejdoskopowych przeobrażeń je- 
siennego pejzażu. 

Równolegle z zaprawą w terenie, naprze- 

bić wytrzymałość i specyficzną zręcziłość riiės?" Mian z marszami, ćwiczymy na sali. Lekcja gim 
ni. 

  

"Zastanówmy się Skocażby. ooRsEiE nade 

Do tego prowadzą z jednej strony 'Miarsze>i 'nastyki musi w odniesieniu do narciarzy uwy- 
Marszobiegi, z drugiej specjalna gimsta przy» puklać następujące momenty: ćwiczenia równo- 

"adowa. 1: uważne, siłowe i skoki, zwracają uwagę na 
dokłądne odbicia. Ćwiczenia rytmiczne kształ- 

waniem obu rodzai wymienionych „ćwiczeń. jtując miękkość ruchu i koordynację muszą być 
Marsze należy zacząć mniej więcej, w,dyva 

  

„„„iesiace przed sezonem właściwym. „Jrening,, 
trwa. 6 tygodni, pozostałe kilkanaścię, (ni przęz, 

również szeroko uwzględniane. 
Poszczególne ćwiczenia należy dobierać 

pod znakiem bezpośredniej celowości, ażeby ćwi 
Racząmy ra odpoczynek przed wyruszeniem „ia Czący, dómyślając się ich przeznaczenia prze- 
Śnieg 

Marsze powinny się odbywać 2 — 3 Pazy” 
W tygodniu, a najlepiej co drugi dzień; półieWważ” 
ułożony w ten sposób program trenitigh jest bat 

*tabiał materjał z zainteresowaniem. 
Prócz tego prowadzi się z początkującymi 

ćwiczenia ma sali „w pełnym rynsztunku“: z 
nartami na nogach iz kijami w rękach. Uczy 

dziej regularny. Panowie, którzy w'sezonie =ma-oSi€ przypinania nart, zwrotów, prowadzenia de- 

ią bieg na dystansie od 12 do 18 kilometrów roz. S8k przy poszczególnych ewolucjach, zapoznaje 
poczynają od marszów 6 — 8-kilometrowych . 
Stopniowo zwiększając dystans. Trzy :kolejnq:. 

się ze sposobem trzymania kijków i ich używania 

przy podchodzeniach i biegach. W ten sposób 
te mają odmienny. charakter. Pieryszy dest unika się w następstwie teoretycznych wskazu- 

średni w wysiłku i średni (w. porównaniu, do 
dwóch następnych) jeżeli chodzi o dystans, dru 

gi intensywniejszy w wysiłku, ale nieco „Krotszy, 

trzeci łagodny ale znacznie dłuższy. 
Wyjaśnię to na przykładzie: w pofiiedziałek 

idę ż przeciętną szybkością 12 kilońietrów, we 
Środę '[0, ale szybko, w piątek 14 w teitipie "i 
Bodnemw następnej serji. marszów  dystansy” 

zwiększam 0: kilometr, czyli, w «wrócę do: 
Przykłądu, to otrzymam liczby: 

ning należy rozłożyć 'w ten żar ażeby 

łagodny w końcu tygodniowego okresu dopro- 
wadzić do 20 kim. Jeżeli zawodnik po przerobie. 
niu takiej serji. czuje” się.. zmęczony dystansų- 
zwiększać nie należy, w następne 6 dni prze- 
robić program poprzedni. W tym bowiem wy- 

   

н 

15% 17; JATBE- p. 

wek w terenie, gdzie mróz, wiatr i trudności mó 
wieńfa w polu zgoła temu nie sprzyjają. 

'Zaprawa pełnowartościowa musi twzględ- 
*"iiać przynajmniej raz na tydzień łażnię (parów: 

*kę) i kilka razy w tygodniu masaż, co w znacz- 
nej mierze podnosi kondycję fizyczną. 

Trening trwa - jak już zažnaczytem mniej 
'więcej 6 tygodni, poczem następuje 2 - tygodnio 
wy odpoczynek, .i oczekiwanie śniegu. 

Pierwsze wyjście na šnieg po suchej zap- 
rawie nie .sprawia wrażenia zaczynania czegoś 
innego, jest jak gdyby dalszym ciągiem treningu. 
Nabytą wytrzymałość, siłę, zręczność, miękkość 
ruchów stosujemy już w normalnych warun- 
kach — na śniegu. 

Józef Lewon. 

E SPORTOWYM 

„;trzecie: m. z-p a 

(mastaków do. uprawiąnia. łucznictwa, będące- 

SŁOWO 

przegraną, w tym wypadku obowiązywała 

kurtuazja. Kleber stanął do walki po raz 
trzeci. Kto wie, czy teraz tego nie żałuje, bo 

„Bxcelsior'* rozprężył się i poniósł, jak no- 

wy. Kalinowski wygrał, przebywając 8 okrą- 

żeń toru w 3 m. 42,2 sek., przyczem ak 

wilka 
"POBIEDZ.. 

Dziś 23    

  

     

Wschód słeńca g, 6 02 

nę ER: "AE r Anas Zachód słańcz g. 4 08 

Kleber mimo ie adi i maszyny Ratała Arch.) 

B.S.A. „Special“ prz naszem zdaniem, KOMUNIKAT _ STACJI Lo- 

z własnej wińy. Jechał znacznie ostrożniej 
niż na poprzednich zawodach, a skoro się ina 
przeciwnika tak silnego i odważnego jak Ka 
linowski, trzeba trochę zaryzykować. To tru- 
dno, albo, albo. 

„ Z pośród pozostałych zawodników najle- 

piej zaprezentował się Rabinowicz, który od: 
poprzednich zawodów poprawił się bardzo i“ 
w. przedbiegach zwyciężył bez Alekškoža ten 
du. 

GICZNEJ USB W WILNIE. 
Z dnia 22 października 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 775. 
Temperatura średnia: + 

Temperatura najwyższa: + 6. 
Temperatura najniższa: + 1. 
Wiatr: wschodni. 
Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Opad: е 
Uwagi: pogodnie. 

2 

W trakcie przedbiegów, miał| miejsce nie- | 
zczęśliwy wypadek, któremu uległ A. Bohda 
nowicz, ; Zabrało, go Pogotowie, gdyż okazało 
się, że ma ą rękę. 

Obydwie te imprezy ściągnęły sporą gar- 

„stkę publiczności — nic dziwnego, skoro wej 

ście: było bezpłatne, a zawody. ciekawe. 

MIEJSKA. 
— Roboty drogowe. W związku z okresem 

jesiennym dobiegają końca wszystkie roboty dro 
gowe prowadzone na, terenie miastą. Układanie 

klinkieru na ul, św. Jańskiej ma być zakończone 

  

„ZAWODY ŁUCZNE O STRZO TWO, w pierwszej, połowie listopada. , Z innych robót 

„CZARNEJ T. ASTKI | ij przeprowadza się obecnie w różnych punk- 
ё tach miasta przeważnie ną peryferjach _ па- 

Przed kilku dniami odbyły się zawody łu- prawą jezdni oraz budowa nowych  chodni- 
Trzynastki“ S Es 

— Bezrobocie, Liczba bezrobotnych 
terenie miasta wynosi obecnie 5917 osób. 

'— kustracje sanitarne. Lustracje porządko- 
„we: K aais przeprowadzone ostatnio w dzielnicy 
(żydowskiej. «Zbadano kilkadziesiąt żakiadów i 
wytwórni artykułów sPoriwcych| Sporżądzono 
20 protokułów. 4 

— Szkarłatyna, „Jak wykazują ostatnie da- 

ne Gyigowej; „w. Wilnie. obserwuje się obecnie 
jedynie, nasilenie zasłabnięć na 'szkarlatynę, ale 

czne 0 mistrzostwo „Czarnej 

Wil. Drużyny: Harcerzy. ! 
2 Do zawodów stanęło. 5 
trzech ZAROCANÓW osiąga jąc 
„miejscać ) V A) 

W: zawodach! Rua) -sze miejsce zj: + 

*„Psówi* /w składzie Gorski 8., Pizesiecki W. 
i Sokołowski F., drugie miejsce-z+p apo 

i     
zespołów "po A 

> następujące 

  

bot wsze m4. 

Ed., 
W zawodach jedne ukorgtyckki 

Klonowski Wł., drugie «mi, $okołowski| 
  

trzecie m,. Gorski St: + / 3 т Е 
Zawody te zorganizowanepora2 pierw-! pod tym względem „sytuacja uległa już 

szy w drużynie mają. na; cełu zachęcenie) Trzy. Poprawie::. W porównaniu z tygodniem po- 

Z WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

Wileński Wojewódzki Pracowniczy Ko- 
mitet Pożyczki Narodowej podaje do ogó!- 
nej wiadomości wyciąg z, okólnika Ogėlns 

'lpolskiego Pracowniczego Kom. P. N. Nr. 
A 18: 2 

p W odpowieda na  zapytania, 
° stępować w wypadkach zwolnień. pracowni- 

ków w okresie subskrybcyjnym, wyjaśnia- 
my, że sprawę tę reguluje punkt XI komu- 

  

/go b. pożytecznym „sportem. 
Zawody. przeprowądził ;Hlinicz Kazimierz 

przybocz. Trzynastki. 

  

  

jak po- 

Stefana Batorego 

Charkiewicz Walerjan, dr. Dylewski „pkoti dr. 
Ehrenkreutzowa Cezarja, Hillerowa Marja, ihż. 

Jensz Henryk, ks. Kułesza Adam, adw. Łuczyń- 

N. w ten sposób, że na wypadek zwolnienia 
pracodawca powinien przejąć na siebie obo- 

ski Wincenty, Romer-Ochenkowska Helena, re- wiązek spłaty zadeklarowanej przez pra- 
ktor dr. Staniewicz Witold, insp.' Balun Michai, cownika na Pożyczkę Narodową sumy, 
wizytator Gryglewski Wiktor; wizyt. Płużański zwracając na przytem - kwotę, równającą , 
Wacław insp. Szczerbicki Edward, wizyt. Zube- sie wpłaconym już ratom. pożyczki. Pisem- 
lewiczówna Antonina. ne zrzeczenie się przez pracownika - 

gacyj na rzecz pracgdawcy oraz deklaracja 
pracodawcy" 0 przyjęciu * ńa „siebie - spłaty 

dalszych: rat "pożyczki powinne być zło- 
żone we właściwym Urzędzie Skarbowym''. 

* * * 

Kierownicy i nauczyciele szkół PE 
nych: 

Bogdanowiczówna Jadwiga Cymerska Wi- 
ktorja, Kapała Jan, Łyszczarczyk Leon, Malczyk 
Witold, Obiezierska ; Hanna, »; Świaniewiczówna 

Marja, Szkarłat Władysław, Szmugiei  Franci- 
Szek, Wilniewszyc. Juljan, Żarnowiecki Jan: 

„Wojewódzki Pracowniczy - Komitet Po- 
* żyezki Narodowej w Wilnie podaje do: wia- 

Dyrektorowie i nauczyciele szkół średnich:  domości. Powiatowych Komitetów  oraż 
Borowski Wacław, Chmielewski Kazimierz, wszystkich instytucyj Państwowych, samo- 

rządowych i prywatny! ch, jak również wszy- 
stkieh Znzeszeń i Zwiążków, ż w dnia 20 
b. m. otrzymał pismo p. Komisarza Gene- 
ralńego Pożyczki Narodowej, St. Starzyń- 

Domaradzki. Jan, Kapp. Jan, Klawe Janina, Kraus 
Roman, Ostrowski Franciszek, , Parnowska An. 

Skawiński Jan, Słomiński Stefan, Staniewiozo- 
wa Eugenja, Trepka-Nekańda Antoni, Widawski 
Ignacy, Wygonowski Stefan, Żelski Jań. skiego, wyrażające serdeczne  podziękowa- 

Skład Komisji Dyscyplinartiej dla urzędników i nie dla wszystkich Komitetów Poż. Nar. 
niższych funkcjonarjiszów Uniwersytetu Stefa- oraz wszystkich dobrej woli . pracowników, 

którzy w pracy propagandy Pożyczki Na- 
rodowej, uwieńczonej tak wielkim sukcesem 
zechcień wziąć czynny udział. 

+ + + 

— Dypiomy Požyczki Narodowej. Komitet 
Wileński Grodzki Pożyczki Narodowej komuni- 
kuje, że po dyplomy, przyznane subskrybentom 
zamieszkałym na terenie |-go okręgu skarbo- 

wego, należy zgłaszać się od dnia 23 paździer 

nika r.b. do lokalu Centralnego Biura Staty- 
stycznego (Dominikańska 2), pokój Nr. 83, w 
godzinach urzędowych. Przy odbiorze dyplomu 
należy okazać pokwitowanie z dokonanej sub- 

= skrypcji. ” 

Jakie roboty mogą być finansowane 
PRZEZ FUNDUSZ PRACY 

WILNO. Komitet Lokalny Funduszu Pra- dzie decydował o przychyłnej decyzji, 

cy zwrócił się do Izby Przemnysiawo - Handlo- d) program robót musi być uzgodniony 
wej w Wilnie z wezwaniem pobudzenia  przy- w : a le 
watnej inicjatywy inwestycyjnej, | odpowiadajn- па оЮ ais ni = 
cej zamierzeniom Fiumduszu Pracy, udzielając: | pi z czynnikami centralnemi w okiedenić <> 
jednocześnie następujących wskazań co do pro- + у 

gramu robót na rok 1934, które mogłyby ko-. ich jmwestycyj, projektowanych na terenie woje 
rzystać z pomocy finansowej Funduszu Pracy. 3 A 

a) program robót 1934 r. winien być = aa S na progra- 
częścią kilkuletniego, na dłuższy okres obliczo- "M 56 Ugis Ža 2 
nego programu, wprowad-ając25) w zatrudnie- Lg" O życzkiaskiiawisticje 
nie możliwie daleko idącą ciągłość, ko aa н e я a 

b) program robót 1934 r. musi objąć kil- parte opinją lzby Przemysłowo - Handłowej 
ka zasadniczych, 0 ogėlno - gospodarczem zna. oraz zaopatrzone w odpowiednie zaświadcze- 

czeniu inwestycyj. Nieliczne drobne roboty nia władz państwowych, jak zezwolenia na bu. 
o lokalnem ściśle znaczenit, będą mogły być dowę, koncesje, zatwierdzone projekty i t. p. 
finansowane tylko w drodze wyjątku, uzasad- ; 
nionego szczegółnemi okolicznościami. Za in- 
westycje zasadnicze 0 ogólno - gospodarczem 
znaczeniu, uważa  Funditsz | Pracy przede” 

wszystkiem: . drogi wodne; meljoracje,  drogi 
kołowe o trwałej nawierzchni, drogi żelazne, 
elektryfikacje, gazociągi, komunikację podiniej.. 

ską, wodociagi, į kanalizacje oraz drobne bu- 
downictwo mieszkaniowe, 

c) udzielanie pomocy finansowej oparte 
będzie o zasadę zwrotności, udziełanie dotacji 
będzie mogło być stosowane tylko w nader 
wyjątkowych wypadkach; przy równych kwa- 
fiiikacjach inwestycyj moment zwrotnošci bę- 

na Batorego jest następujący: 

Przewodniczący: prof. dr. Bossowski Fran- 
ciszek. 

"_ Zastępca przewodniczącego: prof. dr. Waš- 
kowski Eugenjusz. 

Członkowie: Prof. dr. Chełmoński Adam, 
prof. dr. Koschmieder Erwin, prof. dr. Michejda 

Kornel, prof. dr. Panejko. Jerzy, Chmielewska 
Jadwiga, księgowa, Hanka Jan Edward, kwe- 
stor, Horoszkiewiczówna Wałentyna, sekretarka 

USB., Wołodźko Piotr, p.o. intendenta, Biał- 
kowski Rajmund, woźny, Sperski Mieczysław, 
wožny, Sztuiūski Ignacy, wożny, Władyka Mi- 
kołaj, subpedel. 

Komitet Lokalny F. P. w Wilnie, mieści się 
przy ul: Ostrobramskiej 16 m. 7. 

Odpowiedzi Redakcji 
„Hanka“ w Szemetowszczyžnie: Nie bę- 

dziemy drukowali. Znaczek pocztowy za 30 
gr. złożyliśmy w imieniu Pani jako ofiarę na 
biednych. 

Panu Z. Z. w Słonimie: List pański nie 
może być drukowany anonimowo. Czy zgadza 
się Pan na ujawnienie nazwiska i adresu? 

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go listopada r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim 
zalegającym do tego dnia w opłacie. 

  

nikatu Nr. 12 p. Komisarza Generalnego P. 

KRONIKI 
przednim ilość zachorowań zmniejszyła się 
o 7 wypadków. Energiczna akcja władz sa- 

nitarnych w kierunku opanowania i stłumienia 

grożącej miastu epidemji trwa nadal w całej 

pełni i jak należy przypuszczać iłość  zasłab- 

nięć na szkarlatynę stopniowo będzie ulegała 
zmniejszeniu. 

— Zgłaszanie zachorowań na Heine-Medina. 
Z uwagi na potrzebę dalszej urzędowej obse'- 
wacji zachorowań zakaźnych, obowiązek zgła- 

s ania więc na Heine-Medina, wygasający w 
Lzćzierniku r.b. został przedia yty o dalsze 6 
nsiesięcy. 

POCZT OWA 
— Zabezpieczenie transportów pocztowych. 

Wobec wypadków okradania przesyłek poczto- 

wych przez woźniców międzymiastowych, wy- 

dane zostało kolejne zarządzenie, które ma na 
celu zapobieżenie tego rodzaju wykroczeniom. 

M. in. zostały wprowadzone podwójne zam- 

knięcia (na klucz i kłódkę). Klucze będą miały 
przydrożne urzędy i agencje, zaś duplikaty —. 

wiozący pocztę. 

Dupłikaty te będą jednak umieszczane w 
zalakowanych kopertach. 

" AKADEMICKA. 
— Chór akademicki- Uwaga! Najbliższa 

próba poświęcona „Widmom* odbędzie się w 
Ognisku akademickiem (Wielka 24) o godz. 
20-tej. Prosimy — wszystkich 
nych członków, . którzy: kiedykolwiek brali u- 

dział w „Widmach” o p przys | 
bycie. 

RÓŻNE 
— Obrady Komisji Przywozowej, Jak, no- | 

towaliśmy w lokalu tutejszej lzby.,- Przemy- , 

słowo - Handlowej. obradowała. Centralna, Ko- 
misja Przywozówa Brzy „Ministerstwie Prze- 
mysłu i Handlu. 

W toku obrad Kómisja "dokonała po- 

działu na najbliższy kres 'sžerėgu" kontynė 

gentów na towary zapódane na przewóz: 
Uczęstnicy. «Centralnej « Komisji * Przywo- 

zowej 'w skład, .której wchodzą przedstawicie- 

le sier gospodarczych „iw przerwie: między .0b- 

radami zwiedzili kurlandzką  olejarnię, gdzie 
byli podejmawani podwieczorkien. 

— Uzupełnienie. W podziękowaniu p. Sta- 

rosty Grodzkiego zamieszczonem wczoraj „w 
naszem pismie przez nieuwagę opuszczone: zo- 
stały oddziały ochotniczej i miejskich Straży, 
Pożarnych, które sprawnością i ochoczem pel- 

„nieniem+stužby wyróżniały się podczaś ćwiczeń. 

L Zjazd żydowskiego Klubu Myśli Pań- 
stwowej. Wczoraj odbył się w Wilnie II-gi 
Wojewódzki Zjazd Żydowskiego Klubu Myśl 
Państwowej, na. który, przybyło: przeszło « 100 

delegatów z terenu. , 

W imieniu władz powitał Ža p. aoi 
Kowalski, w imieniu  kuratorjum , naczelnik 
Głuchowski, w imieniu Izby Skarbowej p. na- 
czelnik Szczęsny, oraz !w imieniu Zarządu Na- 

uczycielstwa Polskiego prof. Radziwonowski. 
Po powołaniu na przewodniczącego p. Stru- 

gacza z Oszmiany, prezesa tamt. koła powiato- 
wego, wybrano prezydjum do którego weszli: 
dr. A. Hirschberg (Wilno),  Bumberg (Swię- 
ciany); dr. Brytaniski *(Głębokie), D. „Korn- 
blit (Motodeczno), “Rėckin' (Grėdėk), SZ. Kó- | 
peliowicz (Wilejka Powiatowa), W. Tasselkraut 

(Wilno), Lewin (Mo.odeczno), Gordon (Dok- 

szyce), dr. Szrajb (Raków), Lejbwon, (Smor- 
gonie). 

Pietwsży przemawiał przewodniczący klubu 
dr. Hirschberg, który nakreślił ideologię К- 
bu Myśli Państwowej. © : : 

Po omówieniu postulatów gospodarczych 
przechodzi mówca do zagadnienia 
żydów do Palestyny, podkreślając pozytywne 
znaczenie Palestyny dla rozwiązania sprawy 
żydowskiej w Polsce. 

Po przemówieniu dr. Hirschberga wybrano 
3 komisje: programową pod przewodnictwem 

p. Kopelowicza, gospodarczą pod przewodni- 

ctwem p. dr. Brytaniskiego, i statutowo - orga- 
nizacyjną pod przewodnictwem p. Kasztań- 
skiego. Na tem o godz. 3.30 plenarne posie- 

dzenie zamknięto. 2-gie posiedzenie i zamknię- 

cie zjazdu odbyło się o godz. 9-tej wiecz. 

— Zbiórka na restaurację zamku w Olesku. 
Wozoraj członkowie akademickich  korpora- 

cyj wileńskich przeprowadzili zbiórkę ofiar na 
rzecz funduszu odbudowy zamku w Olesku 
miejsca urodzin „Króla Jana Sobieskiego. Zbiór- 
ka odbyła się w teatrach,  kinematografach 

Helios, Pan, Casino i Rozmaitości, w cukier- 
niach oraz innych zakładach publicznych. 
Pozatem przeprowadzana jest zbiórka w ko- 

łach towarzyskich Wilna. 
— Liczba małżeństw. Według urzędowych 

danych w 2 kwartale br. na terenie woj. wileń- 

skiego zawarto 1886 małżeństw, zaś w woj. no- 
wogródzkiem — 1971. 

Przyszłość Twego dziecka zabezpieczy nie- 
zrównana mączka odżywcza Fosfatyna Faliera, 
dając siłę i zdrowie. 

  

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Muzyczny Lutnia. — Ostatnie 

występy Maryli Karwowskiej. Dziś 0 godz. 
8.15 wiecz. przedstawienie dla garrizonu wi- 
leńskiego. Wystawioną zostanie „Piękna He- 
lena* Offenbacha z udziałem Maryli Karwow- 
skiej w otoczeniu najwybitniejszych sił arty- 
stycznych. 

— Teatr miejski Pohulanka. Dziś, ponie- 
działek 23 b. m. o godz. 8-ej wiecz. satyryczna 
komedja w 3-ch aktach p.t. „Tryumf medy- 
cyny“ — J. Romains'a z J. Woskowskim w roli 
tytułowej — Dr. Knock. Udział biorą  pp.: 
I. Jasińska - Detkowska, M. Szpakiewiczowa, 
S. Zielińska, Z. Molska, W. Neubelt, L. Wol- 

łejko, M. Bieliecki, A. Łodzióski: St. Martyka. 
Ceny propagandowe. 

Legitymacje zniżkowe 25 proc. — do Te- 
atru na Pohulance — wydaje kancelarja Te- 
atru o godz. 11 — 2-ej pop. 

CQ GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Kawalkada 
LUX — Kobieta z bocznej ulicy. 
ROXY — Dama w smokingu. 
HELIOS — Biała lilja. 
CASINO — Biały upiór. 

WYPADKA I KRADZIEŻE. 
— SPADŁA Z DRABINY. Eleonora Ma- 

zurkiewiczowa lat 60 (Piekiełko 3)- spadła z 
drabiny doznając poważnych obrażeń. Prze- 
wieziono ją do szpitala. 

Emilja Warłamowa, lat 63 (Słowiańska 

10). spadła ze schodów i odniosła rany głowy 
i rąk. 

— POPARZENIE. 3-letnia Bluma i 1-roczny 

Elen Sztejnowie (Kozia 25)  poparzyli się 
dotkliwie wrzątkiem. Elena Sztejna przewie- 
ziono do szpitała św. Jakóba. 

— SŁAŁSZOWANY WEKSEL. Jakiś o- 

szust posługując się weksiem A. Rudomińskie- 

nowych 'i'daw- 

emigracji 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
BUDUJEMY SIĘ... 

Pomimo chronicznego narzekania na złe 
czasy, są rzeczy godne uwagi ze względu na 
wybitne cechy postępu. Weźmy dla przykła- 
du ruch budow lany. Można twierdzić, iż tem 
po jest niezbyt żywe, można znaleźć cały sze 
reg innych zarzutów, ale stwierdżić trzeba, 
że budujemy się i to w stopniu dość znacz- . 
nym. 

"Taki Zwierzyniec z dnia na dzień zniienia 
swój wygląd. Kilka lat temu był to zdecydo 
wanie zamiejski partykularz, zamieszkany 
przez emerytów, byłych urzędników  rosyj- 
skich i uboższą ludność. Teraz przekształea 

się w ładną nowoczesną dzielnieę, zapowiada- 
jącą się bardzo obiecująco. 

Zwierzyniec ma przed sobą przyszłość.— 
Piękne położenie w zakolu Wilji, dobre po- 

wietrze, doskonałe połączenie ze śródmieś- 
ciem, świetnie rozplanowane ulice — czegoż 
więcej chcieć od miasta? 

Sieć ulie na Zwierzyńcu grupuje się Przy 
dwóch głównych osiach — Witoldowej i Gie 
dyminows Przeczniee są równe i syme- 
trycznie ułożone. Jeszcze kilka lat, a nie 
poznamy zupełnie Zwierzyńca, który zmieni 
się w nowoczesną dzielnicę. Dziś powstają 
tam domy i kamienice jak grzyby po desz- 
czu. Ulica Tomasza Zana, Giedyminowska za- 
pełniają się budowlami. Zarówno domy o cha 
rakterze willlowym, jak i większe kamieni- 

ce Są na wykończeniu, a cały szereg placów 
tylko czeka na rozpoczęcie robót. Rzadkie re 

isztki lasu znikają coraz bardziej. Domki dre 
wniane przeważają na Zwierzyńcu, ale ma- 

  

„jrowanych jest coraz więcej. 
Bardzo słusznie rozumują ci, którzy bu- 

dują sie na Zwierzyńcu, bo uzyskują za jed- 
nym zamachem własny kąt w najpiękniejszem 
otoczeniu, a jednocześnie blisko eentrum, bo 

odległość Katedra — most Zwierzyniecki w 
stosunkach wielkomiejskich 2 nie noce 

być: brana: pod uwagę. + 2 
ui 46W. /dużym: stópniu przyczyniła się o a 

kulturalnienia““ Zwierzyńca radjostacja. Mia 
та wzrostu tej dzielniey jest: choćby powsta- 
nie-newych sklepów, założenie kilku szkół, ce 
świadczy '* o'spotęgowanem zapotrzebowaniu 
mieszkańców i 0 zwiększeniu ich liczby. 

Kto był na Zwierzyńcu rok lub dwa temu 
—:dziś zdumiony będzie zmianami, jakie tam 
znajdzie. 

„ «Dawniej uciekało się na Zwiersjiżcć z bie 
a dziś robi się to dla wygody. Jeszcze za 
parę lat stanie się Zwierzyniec uprzywilejo- 

waną dzielnieą. „A 
Budujemy s sięgśfoz Sta Miło jest 

stwierdzić. Pigeon. 

io 

  

Inwalidzi wojenni R.Pu; "a LOPP 
Okręgowe Koło Z. l. W. R. P. w Wilnie 

w wykonaniu swej uchwały z dnia 5 września 
r.b., zorganizowało w dniu 156. m. „Inwalidz- › 
kie Koło LOPP w Wilnie”. | 

Zebranie zagaił przewodniczący Okr. Ko- 

ła Z. I. W. R. P. w Wilnie, kol. M. Borysewicz 
Nastąpnie referat na temat obrony  przeciw- 

gazowej, wygłosił delegat LOPP inž. spocz 
Bronisław. 

Po referacie zgłoszono akces , do LOPP, 
następnie przystąpiono do wyborów Zarządu, 
Kom. Rew. i Delegatów. 

"Na zakończenie licznie zebrani inwalidzi 
wójenni w serdecznych słowach podziękowali 

p. inż. Br. Janoszowi za wygłoszenie b. cieka- 
wego referatu. © Po: zebraniu 58 * inwalidów za- 

pisało się na członków LOPP, wpłacając od= 

razu Skłądki miesięczne. 
W dniu 20 b. m. ukonstytuował się. Za- 

rząd: przewodniczący p. St. Chrystowski, wi- 

ceprzewodniczący p. A. Krauze, sekretarz p. K.. 

Mołodcow, skarbnik p. K. Ziembiński, zastępcy 
pp. Ignacy, T. Biński, Wł. Sazonow i S. Kaspe- 
rowiczowa. Komisja Rewizyjna:  przewodni- 
czący p. M. Borysewicz, członkowie: M. Pilec- 
ki, Wi. Grewcew. P. Ostrowski i S$. Lipiński. 
Delegaci: p. Chrystowski i I. Ilcewicz. 

Inwalidzkie Koło LOPP w Wilnie zdecy- 
dowało intensywnie współpracować z LOPP i 
jego pierwszem posunięciem jest zjednywanie 

wśród grona swoich znajomych na członków 
LOPP. tt? ` 

Dobrze się stalo, że inwałidzi wojenni 

R. P. w Wilnie, którzy sami w czasie wojny 
światowej doświadczyli niebezpieczeństwa.  ga- 
zów (w swoim gronie posiadają - kol. kol. Sa- 

zonowa,  Bizunowicza i innych  ociemniałych 

po zatruciu gazami), przypomnieli o koniecznc- 
Ści należenia do LOPP tym wszystkim, którzy 
dotychczas do organizacji tej nie należą. 

Naprawdę piękne .0 1 wzruszające. 

: Obserwator 
MSK AND MIESTAS ETLAT PA 

go (Zawałna 28) pobrał w zakładzie ślusar- 

Šia pro al. Mosto 5 - tt, Elaięwekiygo) > 
różne towary na sumę 250 zł. 

— OSZUKAŃCZY MONTER. Właściciel 
domu przy ul Piłsudskiego 9, H. Szteinhauer 
powiadomił policję że nieznany mu osobnik, 
podając się za montera przyjął zamówienie na 
roboty elektryczne, pobrał pieniądze na ma- 
terjały i więcej nie pokazał. 

Szteinhaner twierdzi, że rzekomy oszust 

— PRZEZ OMYŁKĘ. Padezas ea. w 

mieszkaniu H. Rogalskiej (Nowo. - Świecka AJ 
napiła się S amonjaku 
ska, Szpitał Sawicz. Š. 2 

_— PODRZUTEK.. Przy uł. EL 
znaleziono podrzutka płci żeńskiej 

— PRZECHODZEŃ POD DOROŻKA. 
Na ulicy Zawalnej róg Trockiej dorożka kon- 
na nr. 16 przejechała Fr. Surowieca (Szeptyc- 
kiego 16), który odniósł ogólne obrażenia. 
Świ UCIEKŁ Z WIEEUCIAN. Z. pobliskich 

lucian zbiegł _ młodocian przestępca 
Marjan Sikorski lat 15. : 

— PODSTĘP. Podając się za kontrolera 
prowjantury wojskowej jakiś osobnik wyłu. 
dził od przytułku „Dz. Jezus“ 65 złotych. 

— OFIARA RAIDU. Wczoraj w dzień na 
Pośpieszcze spadł z maszyny uczęstnik raidu 

motocyklowego student Bohdanowicz (Jerozo- 
limska). Ze złamaną ręką przewieziono go 

ŚWIĘCIANY 
— POSTRZELONA PRZEZ SYNA. 

W Podbrodziu  Ohochlewiczowa Marja z0- 
stała postrzelona przez swego 5-cio letniego 
syna Zdzisława, z broni małokalibrowej. Cho- 
chlewiczową w stanie beznadziejnym  prze- 
wieziono do szpitala w Wilnie. 

— UDERZYŁ SIEKIERĄ. W dniu 18 
b. m. w czasie kłótni, mieszkaniec Święcian, 
Siemienas Wincenty uderzył siekierą w gło- 
wę i plecy Witkowskiego Józefa. Witkow— 
skiego umieszczono w szpitalu w Święcianach. 
Siemenasa Wincentego zatrzymano. 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej) 

   

„ do szpitala św. Jakóba.



  

  

(Dalszy ciąg kroniki wilenskieš) 

ŚWIĘCIANY 
— Powstanie Koła Powiatowego Żydow- 

skiego Klubu Myśli Państwowej. W ubiegłą nie 
dzielę odbyło się w Święcianach konstytuujące 
zebranie Żydowskiego Klubu Myśli Państwowei 
z udziałem przedstawiciela Egzekutywy Woje- 
wódzkiej p. Adolfa Kasztańskiegu. 

Na zebraniu, któremu przewodniczył p. inż. 
Naum Gordon, byli obecni prezes Rady Powia- 
towej BBWR insp. Balul, prezes Koła Miejskie- 

*go BBWR, sekretarz Rady Powiatowej p. Wój- 
ciak, poseł Krasicki, burmistrz miasta, prezes 
Gminy Żydowskiej, rabin miasta i inni. 

Pe referacie p. A. Kasztańskiego oraz dys- 
kusji, w której zabierali głos pp. poseł Krasicki, 
inż. N. Gordon, H. Rozynes i inni uchwalono 
założenie Koła Powiatowego Klubu oraz wybra- 
no zarząd w następującym składzie: pp. rabin 
M. L. Łuski — prezes, inż. N. Gordon — wicep 
rezes, H. Rozynes — sekretarz, B. Brumberg — 
skarbnik, I. Lewin E. Goldstein i J. Szpiez — 
członkowie zarządu. Zastępcy — pp. D. Gin- 
zburg i O. Sołomiak. Komisja rewizyjna: pp. H. 
Giliński, ]. Szochor - Segal i M. Lewin. 

DOKSZYCE. 

— Tydzień L. O. P. P. w Dokszycach. Dzie- 

siąty tydzeń L. O. P. P. w Dokszycach wywołał 

silny odruch miejscowego społeczeństwa dzięki 
sprężystej i energicznej działalnosci Komitetu 

wspomnianego L. O. P. P. z p. dr. Mukowskim 
na czele jako prezesem. 

Wbrew pesymistycznym przewidywaniąm 
paru jednostek i uchyleniu się od kupienia znacz 

ka i biletu na zabawę pewnej osoby na odpo- 
wiedzialnem stanowisku, czysty dochód na rzecz 

L. O. P. P. w Dokszycach jak na obecne czasy 
dał solidną kwotę 207 zł. z groszami. 

Zaznaczyć należy, że na wysokim poziomie 
zrozumienia wymagań czasu stoi zawsze 7-mio 
kl. publ. szkoła powszechna w Dokszycach, aka 
demję i.odczyty organizowane przez takową 
ściągają zwykle szerokie masy ludności Dok- 
Szyc i okolicy. 

Należy się gorące podziękowanie kierownicz 
ce szkoły p. Stanisławie Lachowiczowej, p. Mar 

ji Czechowiczównie, p. Lucji Helwigowej, pp. 
Stefanowi Górskiemu, Józefowi Sledziowi i Sta- 
nisławowi Urbanowi za czynną i goriiwą pracę 

oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do 
powodzenia na rzecz L. O. P. P. w roku bie- 

żącym, 

Prezes Komitetu p. dr. Mukowski nie szczę 
dził czasu i trudu, by należycie uświadomić lud 
ność i zabezpieczyć dochód, dobierając odpo- 

wiednich ludzi do współpracy. Obserwator. 
а —-U0— 

LEGITYMACJA NR. 245 

Do ślusarza Stanisława Koszczyca (Ar- 
chanielska 3) zgłosił się jakiś młodzieniec. 
Miał ze sobą patefon i prosił o wstawienie 
doń małej śrubki. 

Pan Koszczyc patefon  zreparował, lecz 
gdy trzeba było opłacić za reparację, mło- 
dzieniec oświadczył, że pieniędzy narazie nie 

posiada. 
— Dam panu tymczasem legitymację, , 

pieniądze odniosę za parę dni. Zgoda? 
Od tej chwili upłynęło jednak parę tygo- 

dni, a ślusarz owych 6 zł. nie zobaczył. Nie 

zobaczył również owego młodzieńca, wobec 
czego udał się do dyrektora Państwowej Szko 

sły Ogrodniczej. 

Dyrektor obejrzał legitymację i oświad- 
czył, że jest ona fałszywa, a żaden Józef Ki 
bicki nigdy uczniem tej szkoły nie był. 

Legitymacja była oznaczona Nr. 245. 
Dalszem przeto poszukiwaniem Kubickie- 

go zajęła się już policją i w rezultacie za- 
siadł on wczoraj na ławie oskarżonych. 

Jak się okazało, legitymację dostał on od 

jednego z kolegów, a tylko sam wypełnił jej 

rubryki, włącznie z podrobieniem podpisu dy 

rektora. 

Po krótkiej naradzie sąd skazał pomysło 

wego młodzieńca na 3 miesiące aresztu z za- 
wieszeniem. (w). 

PASAŻER, KTÓRY CHCIAŁ JECHAĆ 
NA GAPĘ 

Autobusy miejskie są od tego, by wozić pa 
sażerów, żaden jednak z nich nie powiezie 

pasażera bez biletu. 
"Ten kardynalny warunek jazdy stał się 

też przyczyną następującego zajścia. 
Było to w lutym. Do zdążającego w kie- 

runku ul. Kalwaryjskiej .„Arbonu*'* wsiadł 
przy Mickiewicza jakiś pasażer. 

— Proszę o nabycie biletu, — pada głos 
konduktora. Pasażer milczy. 

Za chwilę wołanie to powtarza się jeszcze 
lecz i tym razem odpowiedziało mu jedynie 
grobowe milczenie. 

Dojechali w ten sposób do mostu i tam 
dopiero nieznajomy wręcz oświadczył, że nie 

myśli żadnego biletu nabywać. Okazało się je 
dnocześnie, że był on kompletnie pijany. 

Konduktor zwrócił się przeto o pomoc do 
posterunkowego. Barczyste ramiona policjan- 
ta usunęły intruza z autobusu, lecz tutaj 
wbrew wszelkim przewidywaniom zaintrygo- 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Duff skończył czytanie i przeglądał list 

raz jeszcze. Gdy podniósł głowę, spotkał 
się ze wzrokiem  Hayleya, nieco ironicznie 
uśmiechniętym. 

— Wspaniały list, —. zauważył inspek- 

tor dzielnicowy. — Ale może trochę naiwny. . 
'Trudnoby uwierzyć, 
pisał ten list, 
Bruce! 

— 0, nie sądź go po tym liście, — 
roześmiał się Duff. — On jest o wiele głęb- 
szy. Chan jest chlubą naszego zawodu. Szko- 
da tylko, że zakopano go w takim Honolulu.. 
Chyba, że uwierzymy w tą jego sentencję: 
Człowiek spokojny, jest człowiekiem  szezę- 
śliwym! > 

— Być może! W każdym razie my 
nie skosztujemy tego szczęścia. Czy chcesz 

już odejść? — zapytał, widząc że Duff 

wstaje. 

— Tak, czas na mnie. Byłem zupełnie 
rozbity idąc tutaj, ale teraz czuję się le- 

że człowiek, który na- 
obalił mordercę Sir Frederica 

wanych całem zajściem pasażerów, stała się 
rzecz najmniej oczekiwana. 

Pijany osobnik odwrócił się do policjanta 

i uderzył go t. zw. „bykiem''* w okolicę brzu 
cha. 

Policjant padł na ziemię. Nieznajomy tem 
się nie zadowolił i począł wtedy kopać go 
nogami. Zanosiło się na większą awanturę. 

Ostatecznie z pomocą napadniętemu po- 
śpieszyli przechodnie i oswobodzili go z nie 
przyjemnej opresji. 

Pięciu żołnierzy i jeden porucznik z tru 

dem tylko odprowadzili awanturnika do ko- 
misarjatu. 

Okazał się nim niejaki Aleksander Puzy 
rewski, 24-letni mieszkaniec Wilna. 

Wczoraj sprawę o napad na policjanta 
rozpatrywał sąd i uwzględniając okolicznoś- 
ci łagodzące skazał Puzyrewskiego na 1 mie- 
siąc aresztu. (w). 

ЗА FILMOWEJ TAŚMIE 
„JAKĄ MNIE PRAGNIESZ'' — „HELIOS** 

Do zdarzeń  bądźcobądź wyjątkowych 
policzyć należy przeniesienie sztuki L. Pi- 
randella na ekran. Ci, którzy się podjęli ta- 
kiego zadania, musieli mieć sporo zaufania 
we własne siły. Nie zdziwimy się jednak 
przedsięwzięciu, gdy dowiemy się, że film 
wyreżyserował |G. Fitzmaurice, a zagrali 
Greta Garbo i Eryk von Stroheim. 

Pirandello — to zagadnienia psychiczne. 
Jak uporać się z tem na ekranie? Próba 
wypadła wcale zastanawiająco. Czy diva 
kabaretowa Zara ma w sobie coś z wiośnia- 
nej Macji z przed dziesięciu lat? Pytanie, 
które usiłuje rozwikłać autor, reżyser, wy- 
konawcy i publiczność — pytanie to jest 
treścią sztuki. 

Film oczywiście oparł się na aktorach. 
Greta Garbo jest jednakże wielką arty- 

stką. To nic, że amerykanie tak dziwacznie 
się ubierają, to nie, że głos jej brzmi nieco 
tubalnie. Ale gra! — Wielka artystka. 

Bardzo ciekawy jest jako aktor Eryk 
von Stroheim. Zdolny tem reżyser wykazał 
się zdecydowanym talentem aktorskim. Jego 
krćacja powieściopisarza Saltera była bez za- 
rzutu. 

Blado wypadła rola męża Mazji. M. . 
Douglas nie nadaje się tu wcale. 

Zdjęcia maogół dobre poza niektórćni 
„puszczonemi'* przy odbijaniu kopji. Mou- 
taż miejscami szwankuje. Widocznie całą 
uwagę reżysera _ pochłonęła * „pirandelłicz- 
ność'* obrazu, tak, że nie zostało jej na 
wykończenie zewnętrzne _ filmu. 

Całość jednak pozostawia wrażenie 
zdobywa sobie uznanie publiczności. 

Tad. G. 

„KAWALKADA“ — „PAN“ 
Jest to filmowa epopea. Akcja obejmuje 

minione trzydzieści trzy lata naszego wieku. 
Zaczyna się na przełomie 1899 i 1900 r. Koń- 
czy się, raczej urywa w noc Sylwestrową 1933 
roku. 

Dwa pokolenia, dwie rodziny przesuwają 
się przed naszemi oczyma. Codzienne zdarze 
nia, wielkie wypadki światowe —. wszystko 

mija w czasie. Treść jest tak bogatą, jak sa 
mo życie. 

Reżyser (Frank Lloyd) potrafił połączyć 
dokładność opowieści z doskonałemi skrótami 
Po przeż bieg wypadków przewija się nić 
przewodnia idei głównej — szczęście świata 
w pokoju, wojna to zguba ludzkości, 

Czołowa para bohaterów — Clive Brook 
i Diana Wynnard znakomitą grą podnoszą 
wartość filmu. Ostatnie sceny, edy staruszko 
wie witają nowy rok, wierząc, że szczęście 
przyjść musi na świat — sceny te są piękne 
1 rozezulające. 

Filmowo obraz jest pierwszorzędny. Są 
<oprawda rzeczy nienowe (np. montaż wojem 
ny) — ale też są chwyty nawskroś oryginal- 
ne i bardzo trafne, jak np. wspaniały mon- 
taż charakteryzujący okres tuż po wojnie. 

Sceny zbiorowe przynoszą zaszczyt reżyse 
rowi. Również na dobro reżysera policzyć na 
leży ścisłość w podmalowaniu tła, doboru ko- 
stjumów i dekoracyj. Wogóle czysta i wzo 
rowa robota. Jedna rzecz, którą reżyser „puś 
cił*, to zastąpienie katastrofy „„Titanica'* 
napisem. Nie trzeba zaraz dawać rozwlekłych 
i nudnych obrazów, wystarczyło pokazać о- 
kręt, jego nazwę, a potem koło ratunkowe na 
wodzie.. Zresztą jest to detal w porównaniu z 

bardzo dobrą i zasługującą na obejrzenie ea- 
łością. 

i 

   

   
   

  

tirmy 

„KRYSZTAL“ 
dawniej W. BŁOCH 

Wilno, ul. Rudnicka 7. 
Specjalność: ramy ekien- 
ne szklene dla kościołów, 
oraz wszelkie roboty w 
zakres szklarstwa wchodz, 

Otrzymano szkło z najlepszych 
£ hut (białe cryste szkło). 

  

polskich   
2) 

Zwyciezca 
Hayley pokręcił głową: 

— Tutaj jest nadzieja, że niedługo po- 
zostawią cię bez pracy, a gdy telefon... jak 

to Chan określa, ...zabrzęczy na tym biurku, 
będziesz znów pełen energji i życia. 

— Gdy znów woda z okopów zacznie 
ściekać i żłobić te same wgłębienia... 

— Ale ty lubisz wsłuchiwać się w jej 
szmer! 

— Tak, masz rację... Nie jestem  szczę- 

śliwy, gdy przestaję pracować, jak zwy- 
kle. Dobranoc. Życzę ci powodzenia w no- 

*enym klubie! 

O ósmej rano, następnego dnia, inspek- 
tor Duff wpadł gwałtownie do swego ga- 

binetu w Scotland Yard. Był już dzisiaj w 

zwykłym swym wesołym nastroju i miał 
rumieńce, które były pozostałością z fol- 
warku w Yorkshire, skąd przybył do stołe- 

cznej policji. : 
Otworzył biurko i przejrzał pocztę po- 

ranną. 

O wpół do dziewiątej telefon zadzwonił 

  

nówogfódzka 
— (o dziś grają w kinie miejskiem? Kino 

miejskie wyświetla film p. t. „Raiski ptak" z 

Dolores Del Rio w roli głównej, reżyserji Kinga 
Vidora. 

Jest to dźwiękowo - śpiewny dramat miłosny 

amerykanina i księżniczki hawajskiej. Rzecz 
rozgrywa się na malowniczycn wyspach Poli- 
nezji. 

— Zabójstwem zakończyła się bójka wie- 
rzyciela z dłużnikiem. W dniu 20 b. m. wieczo- 

rem cygan Aleksander Urbanowicz, w towarzy- 

stwie dwu swych przyjaciół wszedł do domu 

Jana Parfimowicza zam. w chut. Łagodki gm. 
rajczańskiej, domagając się zwrotu pożyczonych 
pieniędzy w kwocie 20 zł. W trakcie tego cy- 

gan rzucił się i począł dusić Parfimowicza, obu- 
rącz za gardło. 

Działając w obronie własnej Parfimowicz 
zadał cyganowi kiłka ciosów nożem, wskutek 

czego Urbanowicz na miejscu w mieszkaniu 
Parfimowicza zmarł. 

— Usiłowanie matkobójstwa.  Rodziewski 
Wacław, syn Aleksandra, mieszkaniec wsi Mie- 

żniki gminy wsielubskiej — nie bardzo zgodnie 

żył z ojcem, skoro ten będąc chory, przy 

sporządzaniu testamentu — pominął go i nic mu 
nie zapisał. 

W dniu 20 b. m. syn postanowił się zem- 
šciė na ojcu i podobno wsypał matce dawkę 

trucizny do .mleka. Matka spostrzegła dziw- 

ny smak mleka, wszczęła się awantura, zakoń- 

czona zabezpieczeniem przez sołtysa zatrutego 

mleka i powiadomieniem odnośnych  orga- 

nów bezpieczeństwa. które wszczęły docho- 
dzenia. 

Epilog zapewne rozegra się w sądzie. 

— Skradli złote rubłe i jeszcze pobil. — 
Olga Lepieszkowa mieszkanka wsi Serwecz gmi- 
ny cyryńskiej, — była bardzo oszczędną go- 

spodynią. W ciągu pewnego czasu  zaosz- 

czędziła 50 rubli w złocie i zgórą 400 zł. w róż- 

nych banknotach. Pieniędzy tych atoli nie zło- 
żyła na procenty do Kasy Stefczyka, ani do 
P. K. O. — ani też innej instytucji 5anko- 

wej, lecz  przechowywała w wyprawnym 

jeszcze panieńskim kuferku w domu. 
W dniu 10 b. m. pieniądze nagle zniknęły z 

kuferka. 

Zrozpaczona  Lepieszkowa* posądziia o 
kradzież tych pieniędzy swego brata ciotecz- 
nego Bazylego Lepieszko, który krytycznego 
dnia był w domu. = х 

Lepieszko zbil ciotuchnę na kwašne jablko 
tak, że dopiero po 10 dniach zebrała się z 
trudem na posterunek policji aby zameldować 
o kradzieży. 

— Okazało się jeszcze, że złodziej zabrał 
trzy weksle po 100 zł. 

W tak ciężkich czasąch strata tyle grosza 
jeszcze bardziej jest dotkliwa. 

Może policja coś wyszpera w docliodze- 
niach. 

— Zabity przez walące się rusztowaie.— 
W dniu 19 b. m. w Zdzięciole przy uł. 11 Li- 
stopada runęło rusztowanie przy budującym 
się domu, przygniatając przechodzącego uli- 
cą 8-letniego Longina Szumskiego. Chłopiec 
poniósł śmierć na miejscu. ; 

RE 
— W oczekiwaniu dostojnych gości. —W 

roku bież. przypada 400-na rocznica: urodzin 
króla Stefana Batorego. W związku «tą .rocz 
nicą siedziba wielkiego króla — prastare Gro 
dno, sumiennie przygotowuje się, by! należy- 
cie uczcić tę rocznicę, a równocześnie przy- 
jąć dostojnego gościa w osobie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i delegacji węgier- 
skiej, którzy przybędą do Grodna na tę uro- 
czystość. . 

Program obchodu, który odbędzie się w 
dniach 11 i 12 listopada m. in. obejmuje 
wmurowanie tablicy pamiątkowej na' zamku 
królewskim oraz nadanie szefostwa Stefana 
Batorego — 81 p. p. ziemi Grodzieńskiej. 

— Przez radjo o zamku grodzieńskim! 
W ub. piątek o godz. 18-ej kustosz Muzeum 
grodzieńskiego p. Józef Jodkowski wygłosił 
przez radjo odczyt o zamku królewskim 
Grodnie. 

Odczyt ten nadawany przez rozgłośnię wi 

leńską transmitowany był przez wszystkie 
rozgłośnie Polskiego Radja. 

— Teatr Miejski. — W dniu dzi ) 

(niedzieli) o godz. 8,15 w teatrze miejski 
głośna na całył świat sensacyjna szpiegowska 
sztuka Jerzego Tepy p. t. „Fraiilein Doktor*' 

z gościnnym występem art. teatrów warszaw 

skich Stanisławy Mazarakówny. 
— Ulica Hoovera — terenem ciągłych 

bójek. — Ulica Hoovera, która jest terenem 
„dziewcząt lekkiego prowadżenia'* jest rów. 

nocześnie terenem ciągłych bójek „miłosnych 

które od zmierzchu trwają przez całą prawie 

noe. Okoliczni m-cy tej ulicy narażeni są co 
dziennie na słuchanie różnych krzyków i 
oglądanie bójek. 

    

w 

   

  

przeciągle. Duff przestał czytać i zdjął 
słuchawkę, ale dzwonek nie milknął, drżał 

jak wołanie o pomoc. 

— Dzieńdobry, stary, — był to głos Ha- 
yley'a. Mam właśnie coś nowego od mego 
sierżanta! W ciągu nocy zamordowano ko- 

goś w Broome's Hotelu! 
—W Broome's? — powtórzył Duff. — 

Chyba się mylisz? . 
— To brzmi zupełnie nieprawdopodobnie, 

Broom's Hotel nie jest odpowiedniem miej- 
seem dla popełniania zbrodni — przyznał 
Hayley. — Temniemniej fakt pozostaje fak- 
tem. Zamordowano we śnie Amerykanina - 

turystę z Detroit, czy innej eudacznej miej- 
seowości. Pomyślałem odrazu o tobie, natu- 
ralnie, po naszej wczorajszej pogawędee... 

Zresztą to jest twój dawny rejon. Znajdziesz 
sobie odrazu drogę w rozrzedzonej atmosfe- 
rze Broom's Hotelu! Rozmawiałem z nadin 
spektorem. Za chwilę dostaniesz rozkaz. 

Skacz prędko do auta ze swym oddziałem i 

jedź do Broom's — spotkamy się tam. 

Hajley powiesił słuchawkę. W tej chwili 
właśnie, do gabinetu Duffa wszedł jego szef. 

— Amerykańskie morderstwo przy Half 

Moon Street, — oznajmił. — Mr. Hayley pro 
si o pańską pomoe. To szezęśliwy pomysł. 

  

„EU 
LEWIS STONE i in. — Nad program: 

Dziś największy przebój sezonul Potężny film o miłeści i poświęceniu 

Biała Lilja*' 
W roli głównej genjalna BIELE NA HAYES 

fascynujący gwiazdor, ulubieniec kobiet, partner Marieny D.etrich i Grety Garbo CLARK GABLE 
   

najnowsze atrskcje. 
  

  

„Casino“ 
jakiem 

Film 59 B į A ŁY U p | o R“ Już dziś nieodwołalnie 
z szatańskim BELĄ LUGGSI przybył do Wilna o 2 dni późnrej 

z powodu 

kolosalnego powedzenia 
się cieszył w Toruniu i Katowicach. 

premjera! 
  

  

Dziś 
w kinie „ PAN 6 Film nad filmy. — Potężne widowiskofilmowe, które wprowa- 

dziło w zdumienie cały świat 

KAWALKADA 
W roli głównej CLIVE BROOK. Rewelacyjny niebywały nadprogram: 
REICHSTAGU". — Uprasza się o przybycie na początek seansów punktuąlnie: 4, 6, 8, 10.15. — 

B lęty honorowe i bezpłatne nieważne 

„PROCES O PODPALENIE 

  

Dźwiękowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel 15-28 
z udziałem 

rozkosznej, trzpietliwej 

Dziś! Długooczekiwany przebój, którym publiczność doskonale się zabawi 

„DAMA W SMOKINGU" 
Wspaniałe melodje. Humor. Życie. Rozmach. — Nad prog. am: 
Tyg. Param iFoxa.U "aga; su" biletów zniżone Parter od 35 gr. CARMEN BONI 

  

Pożądanem byłoby, żeby władze wglądnę- 
ły w te sprawy i zapewniły mieszkańcom 
należyty spokój. 

— Chcemy dla dzieci zamiast ulic i ryn 
sztoków terenów zabawowych. — Pod tym 
hasłem w dniu dzisiejszym (niedziela) o go- 
dzimie 1.30 (po nabożeństwie) odbędzie się w 
sali teatru miejskiego wielkie zebranie rodzi- 
ców w celu omówienia kwestji dotyczącej po 
prawy losu naszej dziatwy. 

Na zebraniu tem wygłoszone zostaną re- 
feraty następujące: 8 

1) O wychowaniu dzieci — p. Tomrle. 
2) Choroby zakaźne, wieku dziecięcego, a 

higjena szkolna — dr. Lipnik. 
3) Ogólne zasady higjeny dziecka — p. 

Krupianka. 

Na zakończenie uchwalone zostaną rezolu 
cje. 

— Nowa piekarnia. — Przy zbiegu ulie 

Dominikańskiej i Orzeszkowej (gdzie była 
dawniej piekarnia „turecka'') otwarta zosta- 
ła nowa piekarnia i- cukiernia. 

— Uroczysty wygląd ul. Zamkowej. — W 
związku z uroczystościami ku czci Stefana 
Batorego, ulica prowadząca na zamek królew 
ski przybiera piękny i estetyczny wygłąd. 

Prace nad naprawą dróg i rozszerzaniemi 

chodników są w pełnym toku. 
Domy przyległe po utracie znaków pamięt 

nych wojny, mabierają widoku „kilkupiętro- 
wych'* kamienie wielkomiejskich. 

Szkoda tylko, że (Grodno było siedzibą je- 

dnego króla, — więc nie mamy częstszych 
uroczystości królewskich, co w rezultacie do 
prowadziłoby wygląd naszego miasta do wy- 
glądu miast stołecznych. 

słonidrka 
— Nowi radni. Na ostatniem posiedzeniu 

Rady Miejskiej przewodniczący p. Burmistrz inż. 
Kazimierz Michalski podał do wiadomości, że 
ze względu na to, iż radny Kałman Iwański dłu- 
żej niż trzy miesiące nie przybywa na posiedze- 
nia Rady Miejskiej — utracił swój mandat, a na 
jego miejsce wstępuje kolejny kandydat z listy 
Nr. 6 p. Mowsza Lejzerowicz. 

Następnie p Burmistrz podał do wiadomości 
zrzeczenie się mandatu radzieckiego przez p. 
Antoniego Rudzińskiego oraz nadmienił, że ną 
jego miejsce wstępuje kolejny kandydat listy 
Nr. 8 p. Stanisław Majewski, Kierownik Szkoły 
Powszechnej Nr. 2 w Słonimie. 

— Wileński Teatr Objazdowy w Słonimie. 

Przed kilku dniami bawił w Słonimie wileński 
Teatr Objazdowy który na deskach scenicznych 

Domu Ludowego wystąpił ze sztuką „Sekretar- 

ka pana prezesa“. Gra poszczegėlnych atrystow 

wypadła nader udatnie, dowodem czego służy- 

ły liczne oklaski i brawa po każdej przerwie 

przedstawienia. Ek 

Nadmienić należy, że zespół wileńskiego 

Teatru Objazdowego zdołał wyrobić w miejsco- 

wem społeczeństwie, tak bardzo krytycznie na- 

stawionem do imprez teatralnych niezwykle do- 

datnią opinję i obecnie liczyć może Śmiało 

na poparcie jego imprez. RS 

Jednocześnie dowiadujemy się, że przyszły 

występ zespołu wileńskiego Teatru Objazdo- 

wego w znanej sztuce Nałkowskiej p.t. „Dzien 

jego powrotu”, odbędzie się w dniu 25 listopada 
roku bież. i : 

— Panie Klerman, to fe! W piątek wieczo 
rem p. Berma-Klerman idąc ulicą Różańską w 
stanie podchmielonym zaczepił przechodzącą 

Niech pan tam jedzie natychmiast, Mr. Duff. 
Duff wkładał właśnie kapelusz i palto i 

od drzwi odpowiedział : 
— Jestem juź w drodze, sir! 
— Dobrze... — usłyszał jeszcze za sobą 

głos szefa, gdy zeskakiwał po kilka sehod- 

ków naraz w dół., 
Momentalnie znalazł się w małym samo- 

chodziku, przy kierownicy. Jak z pod ziemi, 

wyrośli przy drzwiezkach daktyloskop i foto- 
graf. W milezenin zajęli swe zwykłe miejsca. 
Zielone auto przebiegło krótką przestrzeń 
Derby Street i skręciło na prawo na White- 

hall! 

Nocny deszcz przestał padać, ale zastąpi 
ła go gęsta mgła. Musieli pełznąć w niewi- 
dzialnym niepewnym świetle, podczas gdy w 
uszach panował zgiełk syren, i przeraźli - 
wych gwizdków. policjantów, Z obu stron u- 

licy paliły się latarnie, blade, niewyraźne pla 
my na tle ponurej mgły. (Gdzieś poza tą kur- 

tyną, codzienny Londyn stawał do zwykłej 

pracy. 
Był to widok rażąco odmienny od tego, do 

którego wzdychał przed kilkunastu godzinami 
inspektor Duff. Lecz teraz myśli jego były 
dalekie od Południowych Mórz! Zgarbiony 

nad kierownicą, ze wzrokiem wbitym w nie- 

Drukarnia „Słowa* Wilno Zamkowa 2. 

  

niewiastę i ją spoliczkował. Względy dyskre- 
cji każą nam nie wymieniać nazwiska napadnie 
tej przez rozzuchwalonego  Klermana, lecz 
stwerdzić wypada, że jest to osoba inteligentna, 
Polka, która z jegomościem tym w żadne „„per- 
traktacje” nie wchodziła. Dlatego też fakt napa 
du na bezbronną kobietę na ulicach miasta 
przez p. Bermę Klermana, wydaje się nam nie- 
tylko nie dopuszczalnym i zasługującym bez- 
względnie na potępienie, ale i wymagający dal 
szych konsekwencyj, których epizod winien sie 
znależć na wokandzie sądowej, a żądne „ртасу“ 
тесе... zastužony odpoczynek.. 

— Ustalenie wysokości djet i odszkodowa- 
nia ławnikom za prace w Zarządzię miejskim. - 
W związku z decyzją Wydziału Powiatowego z 
dnia 19 lipca r.b. uchylającą uchwałę rady miei 
skiej o przyznaniu stałego odszkodowania ław- 
nikom Magistratu, przewodniczący p. burniistrz 
inż. K. Michalski ponownie przedłożył tę sprawe | 
do decyzji Rady Miejskiej. 

Po opuszczeniu sali obrad przez ławników 
większością głosów uchwaliła ustalić dla ław- 
ników djety za udział w posiedzeniach i od- 
szkodowanie za powierzone im prace w Zarzą- 
dzie Miejskim w wysokości 15 zł. dziennie 

rtoip$cka 
— Wystawa Przysposobienia Rolniczego. 

Dnia 27 bm. odbędzie się w Stołpcach Wystawa 
Przysposobienia Rolniczego. Równocześnie od- 
będzie się święto pracy Młodej wsi. Na program 
tych uroczystości złożą się deklamacje, tańce, 
przedstawienie i inne numery. 

Przygotowania w pełni. 
Pięknie się zemścili. WW Chutor Borkach, 

gm. stołpeckiej pokłócili się bracia Klimkowie 
Bazyli i Stefan o miedzę z Klimkiem Ignacym i 
jego żoną. Najpierw jego pobili, a po ucieczce 
męża zabrali się do żony i podobno wyzyskali 
jej słabość i wyjątkowe położenie. Fak przynaj- 
mniej twierdzi pani Klimkowa. 

lidžka 
— Eksport wędlin. Wczoraj za pośredni- 

ctwem Oddziału Zw. Spółdz. Spożywców w 
Lidzie odszedł do Stanów Zjednoczonych A. P. 
pierwszy transport wędlin Fakt ten, šwiadczą- 

cy o zdobywaniu przez masarstwo kresowe ryn- 

ków zbytu, nawet za Oceanem, zasługuje na 
szczególne podkreślenie. 

ŻĄBAJCIE = 

wa wazystkich apizkacz 

szjadach apieczmych cuake 

fredka 64 edcisków 

Prow. A. PAKA. 
m PORA RÓG LEWEECZEERORZIEZCRZC CE 
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PONIEDZIAŁEK 23 PAŹDZIERNIKA 

7.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny, muzyka, chwilka gospodareza. _ 

11.30 Przegląd prasy, wiad. o eksporcie," 
czas, muzyka, dziennik połudn., kom. meteor. 
muzyka. 

15.25 Program dzienny. 

15.30 Giełda roln. 
15.40 Populama muzyka organowa. 

16.00 Pogadanka LOPP. 
16.10 Koncert dla młodzieży. Piosenka a 

pieśń artystyczna. Objaśnia Zofja Ławęska. 
16.40 Francuski. 
16.55 Recital kontrabasowy. 
17.25 Koncert solistów. 
17.50 Codzienny odcinek powieściowy — 

powieść F. Stemplińskiej pt. „Narodziny czło 
wieka““. 

18.00- „Urjanhaj““ — odezyt. 
18.20, Muzyka lekka. 
19.05 Z litewskich spraw aktualnych. 
19.20 Rozmaitości. 
19.25 „Norwidowy fortepian Chopina'* — 

feljeton wygł. C. Jellenta. 
19.40 Program na wtorek. 
19.45 Dziennik wieczorny. 
20.00 Koneert popularny. 
21.00 Wil. komunikat sport. 
21.10 Leoncavallo — „Pajace““ 

21.30 Sport. 
22.40 Muzyka taneczna. 
23.00 Kom. meteorologiczny. 
23.05 Muzyka taneczna. 

Ofiary 
„Hanka“ z Szemetowszczyzny na najbied- 

nieįszych gr. 30. 

— Opera 

  

POPIERAJCIE L.0.P.PJ 

  

DOKTOR 

Choroby skórne, wene- go kompletu prywet- 
ryczne i moczopłciowe. nego,— Wiek 7—8 Ist, 
WIELKA 21 — tel. 921 program drugiegs +4- 

od 9—1 i 3—8 działu. 
NARZ P-_23: Mickiewicza 48 m. 6. 
————— + Zgłoszenia do 12 rzae 

  

m: ABADARARORA DN - i od 3—5 po peł, 

Lokale > Na Kursy Kroja 
REFPWTEFTTOWEGESYE i szycia przyjmję u- 

Potrzebne czenice za dostępną ©- 
MIESZKANIE płatą. Nauka solidna. 
2 posojowe z wygode- Królewska 5 —11. 
mi Łsskawe ołerty do 
administracji dla W. Ł, sAAAAAAAAAAA A 05 

Ротгукиза 
  

KURSY KORESPONDENCYJNE 
na uzyskanie prawa prowadzenia robót budowlanych 

urnchamia 

Т-но шт 
w godzinach 17—19, 

rozerwalną, napozór, zasłonę przed autem, za 

pomniał o wszystkiem, nawet o swym przy- 

jacielu: Charlie Chanie. i 

Chińczyk nie myślał również w tej chwili 

o Duffie. Po przeciwległej stronie kuli ziem 

skiej, ów dzień nie obudził się jeszcze. Była 

jeszcze noe dnia poprzedniego. Pulchny in- 

spektor policji w Honolulu, siedział w swym 

gabinecie, w usposobieniu obojętnem dla nie- 

spodzianek losu. Był on człowiekiem spokoj- 
nym i przeżywał najspokojniejsze chwile 

swego życia. . 

Wpatrzeny w połyskującą pod światłem 

tropikalnego księżyca krętą Waikiki, nie sły- 

szał i nie przeczuł dzwonka telefonu na biur 

ku inspektora Scotland Yardu. 
ROZDZIAŁ II. 

MGŁA W BROOME'S HOTELU 

Łączyć nazwę Broom's Hotelu ze słowem 

„morderstwo'' jest czemś w rodzaju bluźnier 

stwa, a jednak musiało się to stać! 

Wykwintny ten stary hotel stał przy u- 
licy Half Moon Street od stu lat zgórą. Sil- 

ną jego stroną były tradycje — słabą,. brak 
ogrzewania centralnego i bieżącej wody. Mó 
wiono, że Samuel Broome rozpoczął swe 
przedsiębiorstwo od jednego domu, o typie re 
zydeneji. Lecz coraz większe powodzenie 

w Techalcznych w Wilnie 
$ ółsch dowiedzieć się msžna w kancel-rji — Wilno ul. 

© ]Ё[Ёі';':аешіл 12 (gmach Państwowej Szkoły Technicznej) 

PRACY 
ETYTYWYWYGWY: L 2522 

  

Posady 
zarządczyni domem — 
kasyuem, względnie do 
iieci posznkuje star 

sze osoba. Antokolska 
13—3 
  

zmusiło go do przyłączenia sąsiednich domów. 

Obecnie hotel składał się z dwunastu spojo- 
nych i złączonych ze sobą domów i  posia- 
dał nietylko szeroki fronton od ulicy Half 

Moon, ale rozciągał się wzdłuż okalającej go 
od tyłu Clarges Street. 

Rozmaite domy, łączone przypadkowo w 
jedną całość utworzyły istny labirynt, często 
trudny do przebycia dla nieobeznanego goś- 
cia. Tu musiał wstąpić na trzy senodki, tam 

zejść z dwóch, skręcić w najbardziej niespo- 
dziewanem miejseu; a drzwi i arki wygina- 
ły się nad nim tam, gdzie ich najmniej się 
spodziewał. Trochę to ciężkie dla służby, gdyż 
muszą oni nosić węgiel na opał i gorącą wo 
dę, w dużych, starych dzbanach, dla gości, 

którzy nie mogli zapewnić gobie jednej z ni 

licznych łazienek hotelowych. 
Jednak nie należy „przypuszczać, że kom- 

fort cierpiał z powodu tych braków. Możność 
zatrzymywania się w Broom's Hotelu była pe 
wnego rodzaju snobistycznem wyróżnieniem. 
W okresie londyńskiego „sezonu'* nie mógł- 

by się tam znaleźć żaden cudzoziemiec. Sta- 

łymi gośćmi byli członkowie rodzin arystokra 
tycznych, znani mężowie stanu, pisarze itd. 
Nie brakło w kronice hotelowej i zdetroni- 
zowanego króla, o świetnych koligacjach... 
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