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źgon Pawła Painieve 
Zwłoki wielkiego Francuza spoczną w Panteonie 

PARYŻ PAT. — W niedzielę rano zmarł 
w Paryżu zasłużony mąż stanu Francji i 

wybitny uczony Paweł Painlsve w wieku 70 

lat. 
i as 

Zmarły karjerę polityczną rozpoczął w r. 

1910 jako poseł do parlamentu. Należał do 

grupy republikanów - socjalistów. Na stano- 

wisku prezesa Ligi republikańskiej prowadził 
kampanję polityczną, której rezultatem było 

utworzenie kartelu lewicy i jego zwycięstwo 

przy wyborach w 1924 r. 

W r. 1924 i 1925 Painleve był przewod- 
niczącym Izby. W 1924 kandyduje na stano- 
wisko prezydenta republiki, przyczem zosta- 

je pokonany przez prezydenta Doumergue'a. 

W latach 1925-29 Painleve zajmuje się re- 
formą militarną Francji. Painleve był 15 ra- 

zy ministrem. Piastował teki oświaty, wojny 
i awjacji. Był prezesem rady ministrów i 
ministrem wojny w r. 1927. Ostatnio w gabi- 
necie Paul - Boncoura w r 1933 zmarły pia- 
stował portfel ministra awjacji. 

Oprócz czynnego udziału w polityce Pain- 

leye był znakomitym matematykiem. W 25- 
tym roku życia został powołany na profesora 

uniwersytetu w Lilli, a następnie w Sorbo- 
nie, później zaś wykładał w politechniee pa- 
ryskiej. W 31-ym roku życia na zaproszenie 
władz szwedzkich udał się do Stokholmu, by 
objąć katedrę na tamtejszym uniwersytecie. 
W 1900 r. Painleve powołany zostaje do A- 
kademji Nauk, gdzie ogłasza szereg prac z 
dziedziny matematyki oraz z dziedziny aero- 

dynamiki. 
Painleve w okresie pierwszych prób bra- 

ci Wright był pasażerem lotów — najpierw 

Wrighta, później Farmana. Paimleve, studja- 

jąc aerodynamikę, uzasadnił pierwszy teorję 

mechanicznego utrzymywania się i unosze- 

nia się w powietrzu. 

Śmierć Painlevego wywołała wielkie wra- 

żenie tak w kołach politycznych, jak i nau- 

kowych. Painleve zmarł na atak serea w obec 

ności syna, przyjaciół i lekarzy, którzy do 

ostatniej chwili nie tracili nadziei utrzymania 

przy życiu znakomitego polityka. Na wiado- 
SZĄ ZWZ EE NEA 

  

Zachowawczych 

następujące u- 
Z Centrali 

w Warszawie, 

wagi: 

W oficjalnym organie Legjonu Młodych 

„Państwo Pracy" został zamieszczony artykuł 

p. t. „Sfery Gospodarcze", zawierający ostrą 

krytykę przemysłu i ziemiaństwą, z powodu 

rzekomego zbyt małego działu tych sfer w 
Pożyczce Narodowej. Artykuł zakończony 
jest  następującem zdaniem: „,,....wolno nam 

stwierdzić, w imię prawości i czystości mło- 

dego pokolenia, że z bagnem moralnem  pra- 
wego skrzydła Obozu, młodzież państwowa nic 
niema wspólnego". 

Nie mamy, rzecz prosta, zamiaru polemi- 

zować z tego rodzaju enuncjacjami, nie bę- 

dziemy również tłumaczyć autorowi tych 
słów, że grupa Zachow. Obozu Marszałka Pił- 
sudskiego nie reprezentuje całokształtu inte- 

resów gospodarczych, lecz jedynie  państwó- 
wą myśl gospodarczą; ograniczamy się do 
stwierdzenia, że 1) Legjon Młodych reprezentu- 
je jedynie część młodzieży państwowej, a po 

2) głosząc w swoim organie hasła i idee wy- 

rażnie komunistyczne, sprzeniewierza się w 

sposób jaskrawy ideologii Obozu. 
Koniecznem jest, zdaniem naszem, by wła- 

dze naczelne BB wejrzały w działalność tej 
organizacji, która moralnie obciąża odpowie- 

działnością Blok. Sytuacja na terenie akade- 
mickim przedstawia się bardzo niepokoją- 
co, jest rzeczą tembardziej szkodliwą i po- 
tępienia godną, że Legjon Młodych, prag- 
nący na tym terenie reprezentować ideologję 
Marszałka, przez lekkomyślność i nieprzemyśla- 

ne wystąpienia, kompromituje ideę którym 

wszyscy, choć na różnych odcinkach służymy. 

Organizacji 

otrzymujemy 

mość o Śmierci liczni przedstawieiełe świata 
politycznego 1 naukowego przybyli złoży 

hołd śmiertelnym szezątkom Painlevego. 

Premjer Sa t złożył w imieniu rządu kon 

dolencje rodzinie zmarłego. Pogrzeb Painleve 

go odbędzie się w sobotę 4 listopada. — W 

dniu tym zwłoki przeniesione zostaną do Pan 

teonu. Rząd zdecydował urządzić byłemu pre 

mjerowi pogrzeb państwowy, eddając w ten 

sposób hołd jego wielkim - zasługom. Późna 

data pogrzebu Painlevego spowodowana zo- 

    

  

  

     

stała przypadającemi świętami w dniach 1 i 
! listopada oraz z powodu sesji parlamentas- 

nej, wyznaczonej na dzień 3 listopada. 
sa 6 

"ARYŻ Prasa francuska w depeszy kores 

Tondenta Havssa z Warszawy podaje krótkie 

zagranie) 

Becka z powoda śmierci b. premjera F'ancji 

Painleve'go, w którym — jak powiedział mi- 
nister Beck — świat cywilizowany traci wiel- 

kiego: uczonego i- przyjaciela ludzkości. 

  

ošwiadezenie rainis 

  

spraw 

    

  

10-iecie republiki tureckiej 
ANKARA PAT. — W dn. 29 bm. Turcja 

święciła 10-lecie istnienia republiki  turec- 
kiej. Stolica przyjęła wygląd odświętny. Li- 

czne oddziały harcerskie i delegacje stowa- 
rzyszeń udały się do pomnika Kemala Paszy, 

gdzie złożyły wieńce oraz kwiaty. Z całego 

kraju zjechały liczne delegacje ludności ce- 
lem wzięcia udziału w święcie narodowem — 
Poza delegacją sowiecką z Woroszyłowem na 
czele, przybyły delegacje Bułgarji, Grecji, 

Węgier oraz innych, jak również liczni przed- 
stawiciele prasy europejskiej i amerykań- 

skiej. W dniu dzisiejszym przyleciały 3 sa- 
moloty, zaofiarowane Turcji z okazji 10-lecia 
przez rząd sowiecki. 

MOSKWA PAT. — Kalinin, Mołotow i 
Krestinskij przesłali depesze gratulacyjne na 
ręce Kemala Paszy, Ismetha Paszy 1 - Tew- 
fik Ruchdi Веу‘а z okazji 10-ej rocznicy ist- 
nienia republiki tureckiej. : 

Daburzeia w Palestynie trwają 
Arabowie zmuszająiżydów do zamykania 

_ sklepów 
LONDYN PAT. — W Palestynie w ciągu 

dnia 29 bm. miały miejsce dalsze zaburzenia 
aczkolwiek nie tak poważne i skierowane 
głównie przeciwko policji, wobec której ma- 
sy arabskie zajmują wrogą postawę. 

Terenem zaburzeń była przeważnie Jero- 
zolima, gdzie około południa tłum Arabów 
po opuszczeniu meczetu usiłował przerwać 
kordon policji, zamykający przejście przez 

bramę Jaffską. Policja nie przepuszczała A- 
rabów ze starej części miasta, zamieszkanej 
przeważnie przez Arabów, gdzie ulice są 

zbyt ciasne dla pochodów i demonstracyj. 

Arabowie zmuszali na znak żałoby do za- 
mykania sklepów żydowskich, a nawet an- 
gielskich. Wszystkie sklepy arabskie są za- 
mknięte. W mieście panuje atmosfera napię- 

  

cią i zdenerwowania. Dotąd jednak policji 
udało s'* opanować sytuację. 

JEROZOLIMA PAT. — Wzburzony tłum 
pobudzon; okrzykami kobiet muzułmańskich, 

usiłował rozbroić policję w dzielnicy starego 
miasta, sąsiadującej z dzielnicą żydowską— 
Volicia po bezskutecznych usiłowaniach roz- 
proszenia tłumu była zmuszona do użycia 

broni palnej. Dwóch manifestantów jest za- 
bitych, 15 rannych. 2 

Na głównej ulicy Jerozolimy policja roz- 
proszyła tłum Arabów, który zmuszał żydów 
do zamykania sklepów. Manifestanci zmusza 
li równie: pewrego Anglika, aby zamknął 
swój sklep. Jeder ze sklepów został zdemo- 
lowan;. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SARANOWICZE — uł, Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „jedność”, 
UDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski, 

ŁUNINIEC -— Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NiESWIEZ — uł, Ratuszowa — Księgarnia jążwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

m.-.SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA —- Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgaruła Polska — St. Bednarski Ё 

POSTAWY — Kaiegarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — ksiegarnia T-wa „Ruch“ AR 

SŁONIM — Księgarnia J. uł Mickiew: 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Mišias |. 

SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. : 

WOŁOŻYN uiberman, Kiosk Z 
WARSZAWA -— Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

RTWTPWĘTSESZRZDWĄSANZENEO O ZRRWIEZEER NE 0 

2-ej i S-ej gr. +0. Za cekstem 15 gr. Komunikaty o. i 

š ż 

  

oraz z prowincji o 25 proc „droże, 
Administracja nie przyjmuje zastrzeże+ 

  

Reforma szkolnictwa w Prusach TELEGRAMY 
MINISTER MIANOWAĆ 

BERLIN PAT. — Pruski minister 0- 
światy wprowadził drogą rozporządze- 
nia administracyjnego t. zw. zasadę przy 

wództwa do dotychczasowej ustawy o 
wyższych uczelniach. 

Na podstawie tego rozporządzenia 
minister muanować będzie w przyszłości 

‚ rektorów wyższych uczełni, przedstawio 
. nych mu na wniosek senatu akademic- 

kiego. Rektorzy powołują dziekanów. — 
Głosowanie na posiedzeniach senatu i 
rad wydziałowych zostaje zniesione. Do 

Niemcy wycofują swe skargi 
BERLIN PAT. — Biuro Wolffa komuni- 

kuje urzędowo: Rząd Rzeszy polecił w zwią- 
zku z wystąpieniem Niemiec z Ligi Narodów 
zawiadomić stały trybunał sprawiedliwości 
międzynarodowej w adze, że nie zamierza da 

lej podtrzymywać skarg, wniesionych do try- 

Sprawa 0 zamach na 
WIEDEŃ PAT. — Akt oskarżenia przeciw 

sprawcy zamchu ra kanclerza Dolfussą — Ru- 
dolfowi Dertiłowi został już ukończony. Począt 
kowo dochodzenie szło w kierunku oskarżenia 
Dertila o usiłowanie mordu podstępnego, fecz 
wtoku śledztwa kwałiikacja czynu została 

zmieniona na usiłowanie zwykłego mordu. — 
Odróżnienie to posiada znaczenie, ponieważ 
Dertil stanie nie przed sądem przysięgłych, — 
lecz przed sądem ławników. 

Rozprawa odbędzie się prawdopodobnie w 

Głównodowodzący 
z wizytą w 

WARSZAWA. PAT. W niedzielę rano 
przybył 90 Warszawy _ głównodowodzący 
atmją finłandzką gen. Oesterman. W godzinach 
popołudniowych gen. Oesterman złożył wieniec 

na grobie Nieznanego Żołnierza w obecności 
posła finlandzkiego Idmana, oraz wyższych 

wojskowych z gen. Gąsiorowskim, szefem 

Marsz w maskach 
WARSZAWA. PAT. W niedzielę 29 b. m. 

odbył się w Warszawie IV marsz w maskach 
przeciwgazowych, zorganizowany przez komi. 

tet stołeczny LOPP. Trasa marszu długości 

  

  

„irzecia Rzesza zbroi sie" 
Rewelacje „Le Repubiique" o zbrojeniach niemieckich 

PARYŻ PAT. — „Le Repubiique'* zaznie- 
szeza dziś drugi z rzędu artykuł pod tyt. 

„II Rzesza zbroi się'*. Autor artykułu pi- 

sze m. in.: 
Szwajesr:a posiada 55 tabrvx broni i ma 

terjałów wojennych. Byłoby przesadą twier- 
dzić, że wiszstkie te fabryki pracują dla о- 

k:ony Szwaiexrji. Rząd Szwajcazji fabrzkuje 
troń i mauteiiały wojenne w 3 fabrykach: w 

Altendorfie, ©houne i Wimmis. Inne *ah- 
ryki pracują dla zagranicy. 

  

Pomijając te materjały wojenne, któ.» są 
wywożone nielegalnie zagranicę, broń wywo- 
żona Za  lonalnemi  dekiuracjami celnemi 
z.zedstawia wartość około 6 miljonów fr. 
szw. Są to dare z 1932 r-— Szwajcara jest 

więc drugim obok Holandji państwem, które- 
£o fabryki praeują dla Rzeszy N*entćchiej. 

Nieme » pusiadają w Szwajcarji 6 fabryk, 

kóre na do zagranicznego trustu zbrojeń 

inemieck За to: Fabrique d'armes de zu- 

    

    

  

   RAT 

Widok na starożytną wieżę milicji, skąd wy 
patrywano zbliżających się do miasta wrogów. 

Ze starożytnego Rzymu 

  

       
. Według tradycji ludowej, z wieży tej Neron 

miał przyglądać się płonącemu Rzymowi. 

етте "e. Ro'ure, Societe Anonyme des machi- 
nes et oniilis „Oerlikon““, Societe Industriul- 1 

le Snisse de Neuhausen, Usine metalurgique 

de Dr.mach. Societe Acnyme des avions 

Dornier w Tahl i firma „Stefax-Motor* w 

Zuryehu. 

Dwie ostatnie fabryki należą do trustu 
niemieckiego Rhein - Metall z Duesseldorft, 
kontrolującezo również holenderski trasż Si- 

deriusa. Rhem - Metall zależy bezpo?re luio 
od rządu Rzeszy i ministerstwa Reichswch- 
ry. 70 ргос. skcyj fabryk w Solurze posiada 
Rhein-Metal:. Jej kierownikiem jest Max von 
der Porien, który przewodniczy również tru- 
stowi Sideriusa i Rhein-Metall. 

Fabryka w Solurze produkuje od 1931 r. 
rowy typ karabinów maszynowvch niezmaier- 

ie lekkien, ważących zaledwie 85 kilo. K:- 
rabiny te nogą wydać 590 strzałów na minu- 

ie. 

    

Drugiem z rzędu przedsiębiorstwem Rhein- 
Metall'u jest fabryka. „Oerlikon''*, która fab 

rykuje działa automatyczne, przeznaczone spe 

cjalnie do obrony przeciw atakom samolotów 

i czołgów. Fabrykacja tych dział jast sprze- 
c-ra z konwencjami międzynarodowemi, któ- 

re zakazują wytwarzania małokalibrowej bro 

ui, mogącej strzelać kulami  wybnelowemi.. 

(fe amtomatyczne działa wyrabiane są seryj- 
nie. 

Ostatnio zostały w nie zaopatrzone samo- 
luty Dorniera „DOX*. Próby z temi działa: 
mi odbywają się na strzelnicy pod Tlanowe- 
rem. Dyrektorem fabryki „Orlikon** jest zna 
ny działacz narodowo - socjalistyczny  Fnil 
Buhrle. Drugim dyrektorem tej fabrvki 
pułk. Sonderegger, były szef szwaj lago 
sztabu generalnego. Płk. Sonderegzer ma wol 
ny wstęp do Brunatnego  Donu.. 
rem płk. Sondereggera jest mjr. Leonhard, 
*tóry przyznał się w jednym z dzienników ba 
zwłejskieh, że fundusz dyspwzye*s'uy parti na 
redowo - socjalistycznej, któym on 10zpo- 
iządza, zasilany jest głównie przez 7 proe. 
rrowizję od należności za muierjaty wojenne 
za*upione przez Rzeszę Niemiecką. 

Pozatem istnieje w. Szwajcarii około 15 

   

   

  

Pumoeni- 7 
    

  

   
tabryk kontrolowanych w 
namejszym stopniu przez włażete:    sli nivrajec- 
kieli, 

Trzecim dostawcą broni Rzeszy Niemiec- 
kiej jest Szwecja, gdzie Krupp ma duży u- 
dział finansowy w fabrykach broni w Bo- 
fors. Inżynierowie niemieccy wysyłani są do 
Szwecji do fabryk broni w Bofors, gdzie fab 
rykuje się ciężkie działa wojenne, zabronione 
przez traktat wersalski. Fabryka szwedzka w 
Eofors wytwarza obecnie dla Rzeszy now* 10 
dzaj bomb samolotowych o spe:jalnem działa 
nia. Według doniesień prasy szwedek*-j, na 
siatek „Goeteborg'*, odchodzący do Niemiec, 

załadowano trzy tysiące skrzy. materjału 
wojennego dla Rzeszy. 

  

  

Uroczysty akt odsłonięcia pomnika Sapera 
WARSZAWA PAT. — W niedzielę w 

stolicy odbyła się uroczystość odsłonięcia pom 

nika Sapera, połączona z obchodem 10-lecia 

Szkoły Podchorążych Inżynierji. 

Na uroczystość przybyli członkowie rzą- 

du Pp. p. ministrowie Zarzycki, Hubicki, But- 

kiewicz i Kaliński, prezes NIK gen. dr. 
Krzemieński, wiceminister spraw wojskowych 

gen. Fabrycy, wicemarszałek Senatu Bogucki, 

generalicja, wyżsi wojskowi, przedstawiciele 

władz państwowych i miejskich, Ze wszyst- 

WALNY ZJAZD DELEGATEK ZPOK 
WARSZAWA PAT. —W niedzielę x02- 

poczęły się w Warszawie obrady II walrego 
jazdu delegatek Związku Pracy Obywatel- 

Kobiet. Otwarcie zjazdu nastąpiło w 0- 
mości p. Prezydenta Rzeczypospolitej, któ- 

ry zaszezycił swą chbeenością część ofiejalną 
zjazdu. Na zjazd przybyło jnzeszło 800 dele- 
gatek i około 2000 członkii ZPOK. Na о- 

twarciu obeeni byli m. in. ininistrowie Pierae 
k.i Hubicki, prezes BBWR Sławek i inni. 
Zjazd potrwa 5 dni. 

# pod zarzutem udziału w zamachu na dr. Steł- 

"wieńce. 

  

BĘDZIE REKTORÓW 

senatu akademickiego oprócz dziekanów 

i przedstawicieli $ ciała profesorskiego scowości Neamark odbyła się w dniu 29 bm. 

wejdą przedstawiciele akademickich = uroczys:)<ć odsłanięcia pomnika jednego z 

rzędów do spraw oddziałów szturmo- -pierws*ych towar».i:zy partyjnych kanclerza 

wych oraz przedstawiciele organizacyj jyęrą Nekota, który zmarł po nieudałym 

studenckich. puczu monachijskim w r. 1923. Eckert jest 

Dzienniki zaznaczają, że rozporządze autorem hasła narodowych socjalistów: 

nie powyższe nie stanowi jeszcze właś- „Deutschland erwache'*. 

ciwej reformy szkołnictwa, która nie Z0- Obecny na uroczystości kanclerz wygło- 

stała jeszcze wprowarzona w drodze t- sił przemówienie, że hasło zmarłego  ziściło 
stawodawczej. się i cały naród jest już obudzony. 

ZGON PKOF. CALMETTE 

PARYŻ PAT. — W niedzielę rano zmarł 

tJalmette, wieedyrektor Instytutu Pasteura, 

w Paryżu znany bakterjolog franeuski prot. 

wynalazca szczepionki przeciwgruźliczej. = 

Zanarły jeszcze w ubiegły wtorek brał udział 

mimo silnej gorączki, w międzynarodowym 

kongresie higjeny. 

Na posiedzeniu tem prof. Cantaeuzene 

podkreślił wiełkie zasługi Calmette'a położo- 

ne dla ludzkości przez wynalezienie szezepion 

ki przeciwgraźliczej. 

ŻYDZI LEKARZE RUGOWANI 

POŚWIĘCENIE POMNIKA ECKERTA 

BERLIN PAT. - W bawarskiej miej- 

bunału. 

Ghodzi tu o dwie znane skargi wniesione 

przez Niemcy, jako członka Rady Ligi prze- 

ciwko Polsce w spr wie stosowania w Polsce 

reformy rotiej do mniejszości niemieckiej. 

kanclerza Bolifussa 
ciągu lisopada. Śledztwo w sprawie 8 osój, 0- ZĘ SZPITALI 

skarżonych © współudział w przestęptswie Der . 2 : 

tiala nie zostało jeszcze ukończone. Osoby te, PARYŻ FAT. — „Ere Nouvelle'* donosi, 

dle w Innsbrucku została wyznaczona na dz. 
21 listopada. 

' ŻABOTYŃSKI W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — W niedzielę przy- 

Lył z Paryża przywódca sjomistów - rewizjo- 

pistów Włodzimierz Żabotyński. 

wktórych liczbie znajduje się matka i ©j- żę ze szpitali berlińskich zwolniono 700 leka 

czym zamachowca, pozostają w areszcie, rzy i pielęgniarek narodowości żydowskiej. 
Sprawa przeciw obywatelowi niemieckiemu u miastach prowinejonalnych przeprowadzo- 

bar. Alvenzlebenowi, który został aresztowany no szereg nowych aresztowań wśród żydów. 

W mejscowości Backingsteld w Westfalji a- 

rosztowano m. in. bez dania wyjaśnień wszy- 
stkich żydów mężczyzn. 

Według wiadomości * półoficjalnych, pro- 
Е jektowana obecmie amnestja w Rzeszy nie bę 

armii finlandzkiei dzie rozciągnięta na żydów. 

| | DZIENNIKARZE CZEKAJĄ ь 
Warszawie NA LITWINOWA > 
sztabu głównego, na czele. Uroczystości as; r 2 wała kompania 30 p. p. z orkiestrą. © god. PARYŻ PAT. — W dnia 29 bm. na po- 
13.30 poseł ldman wydał śniadanie, w któ- ciąg przychodzący rano z Berlina przybzio 

rem wzięli udział wyżsi wojskowi z pierw- bardzo liczne grono dziennikarzy i fołagra- 

Szym wiceministrem spraw wojskowych gen. tów w nadzici zobaczenia komisarza 1'twi- 
Fabrycym na czele. nowa czekujących spotkała jednak niespo- 

FA dzianka, gdyż Litwinow nie przyjechał, a ko- 
2 misarjat graniczny zapewnił, że sowiecki dy- 

przeciwgazowych plomata weale nie przejechał granicy irau- 
euskiej. 

około 7 kl. podzielona była na dwa etapy Amb: szdo> sowiecki w Paryżn oświadczył 

z których pierwsze drużyny biorące udział w przedstawicielowi Havasa, że nie wie, z jakie 
marszu przebyły bez masek. Na placu J. Pilsud- go porta i wa jakim okręcie Litwinow od- 

skiego przy pomocy świec dymowych zamar- płynie do Waszyngtonu. 
kowany był t. zw. „teren zagazowany”. Przed 
wkroczeniem na ten teren drużyny obowiązane DEMONSTRACJE GÓRNIKÓW 
były włożyć maski i nie przerywając marszu roz W BORYSŁAWIU 

НО i WY Go Belwelelė. | DORYSLAW PAT — W podzemieck ko: 
W marszu wzięło udział 21 drużyn, ы # 

13 osób każda. Od samego startu drużyny palni wosku ziemnego S. A. Borysław 1020- 

wzięły ostre tempo i rozpoczęły się ciekawe Staje w tej chwili 96 górników, którzy 7 len 
zawody, które obserwowane były przez gro- Siosób demonstrują przeciwko zapowiedziane 

madzącą się na chodnikach publiczność. mu przez za*ząd kopalni wypowiedzenia pra 

Wynik zawodów jest następujący: w ka- cy i nie zadawalniając się poczynionemi 

tegorji drużyn wojskowych pierwsze miejsce Przez fabr.k; ustnemi zapewnieriami doma- 

zostało podzielone miedzy drużynami 1 p. a. n. gają się pisemnej gwarancji cofnięcia wyro- 
i 30 p. p., które uzyskały jednakowy czas wiedzenia. 
45 min. 14 sek.; w kat. drużyn P. W., pierwsze * 
miejsce zajęła drużyna Zw. Strzeleckiego Рай- BYŁY MINISTER NA ŁAWIE 
stwowych Zakładów Inžynierji (46 m. 51 s.), w OSKARŻONYCH 

stwawcj Fabeyii Karsbmów DB m 34 ak), BERLIN PAT — Prokumtor w Mom- 
chjum wytoczył oskarżenie o sprzeniewicrze- 

nie przeciwko b. pruskiemu ministrowi opve- 

ki społecznej Hirtsieferowi, przywódey daw- 
nej partji centrowej, oszdzonemu ostatnio w 

jednym z obozów koneentracyjnych. 

ŚWIĘTO SPORTU POLSKIEGO 
W GDAŃSKU 

aa GDAŃSK. PAT. W Gdańsku odbyło się 
wielkie Święto Sportu Polskiego. Program 

przewidywał - poświęcenie 'i otwarcie  rozsze- 

rzonego stadjonu polskiego klubu „Gedania* 

kich baonów saperskich przybyły specjalne we Wrzeszczu, uroczyste otwarcie strzelnicy 

delegacje ze sztandarami. — W uroczystości małokalibrowej oraz kilka imprez, z których 

wzięła również udział kompanja Szkoły Pod- najważniejszą był wielki propagandowy bieg 

chor. Inż. w historycznych mundurach z x. na przełaj oraz zawody lekkoatletyczne mię- 
1630 i kompanja Szkoły Podchor. Piechoty dzy poznańskim i gdańskim AZS i mecz piłkar- 

z Zambrowa również w historycznych mundu- ski. Na uroczystościach tych obecni byli: 

rach z r. 1880 . komisarz gen. R. P. min. Papee, dyrektor Pan- 

3 < stwowego Urzędu W. F., płk. Kiliński, przed- 

żon A się mszą połową: stawiciel DOK Toruń pik. Piwnicki, wielu u- 
odprawioną na boisku sportowem Szkoły Pod rzędników polskich urzędów gdańskich oraz 
chorążych Inż. O godz. 10.55 przybył p. Pr0- przedstawiciele wszystkich ster Polonii gdań- 
zydent Rzeczypospolitej w otoczeniu domn skiej. 

wejskowego i cywilnego. Pan Prezydent do- 

rcnał przeglądu zebranych oddziałów woj- ZAMORSKIE DOSTAWY ZIEMNIAKÓW , 
ska, poczem na prośbę prezesa komitetu bu- POLSKIC 

dowy ne a Dąbkowskiego dokonał W kampanji obecnej eksporterzy polscy 

odsłonięcia pomnika. Przy pomniku saperzy zainteresowali się wywozem ziemniaków na 
zariągnęli wastę honorową. Po przemówie- niektóre rynki zamorskie. Wysłano m. in. 0- 

niach delegacje składały u stóp pomnika ferty oraz wzory do Egiptu, Tunisu i Bra- 
zylji. 

; 2 ь ь Ю Istnieje nadzieja, że jeszcze w ci roku Uroczystość zakończyła się defiladą woj- bieżącego zostaną wysłane, choć ad wa 

ska przed Parcm Prezydentem Rzeczypospo- miarach niewielkich, próbne partje ziemnia- 
litej. ków do tych krajów.



    

Nacjonalizm 
RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA 

Świat akademicki pozostaje dziś pod 
silnym wpływem dwu kierunków  polityer- 

nych: nacjonalizmu i radykalizmu. Oba <- 

1e, przynajmniej w naszych stosunkach aka- 

demiekich, są zasadniczo różne. Gdy nacjo- 

ualizm obónie wyłącznie w dziedzinie nare- 

dawościowej, odłogiem pozostawiając stosuu- 

ki gospodarcze, radykalizm te właśnie zagad 

nienia wysuwa na plam pierwszy, odmawia- 

jąc wszelkiego znaczenia kwestjom narodo- 

wościowym. Różnice przejawiają się zatem 
nietylko w ustosunkowaniu obu kierunków 

do przedmiotu zainteresowań, ale częściowo 

nawet w samym przedmiocie. Zasiąg bowiem 

radykalizmu jest szerszy. Obejmuje on nie- 

tylko sprawy narodowościowe jak nacjona- 

lizm, ale wkracza w sferę stosunków socjal- 

nych i gospodarczych, pobieżnie traktowa- 

nych w nacjonalizmie. 
Jeżeli jednak spojrzymy na oba te kierun 

ki z punktu widzenia r wowego, to mimo 

zasadniczych różnie dostrzeżemy pewne ро- 

dobieństwa. Nie będzie ono wyrażało się ani 

w założeniach, ani w dążeniach obu poglądów, 

ale w skatkach, w rezultatach działania. Za- 
nalizujemy dokładnie oba kierunki. 

NACJONALIZM 

jako kierunek polityczny, dąży do wynie- 

sienia narodu państwotwórczego ponad inne 

narodowości i nadania mu stanowiska nad- 

rzędnego w stosunku do mniejszości. Chce on 

vywalezyć narodowi państwotwórczemu lep- 

i szersze prawa, niż przysługują mniej- 

šeiom, a wiee podnieść znaczenie jednego 

narodu przy jednoczesnem  upošledzeniu  in- 

nych. 

Oczywiście tego rodzaju dążenia spotkać 

się musi i zawsze spotyka z kategoryczny! m 

sprzeciwem mniejszości, wypływającym n: 

ej z emocjonalnych, czasem też asie 
nalnych przesłanek. Z ich stanowiska zresztą 

jest to zupełnie słuszne, bo zazwyczaj nie 

znajdujemy takiego objektywnego kryterjma, 
które pozwoliłoby ustalić wyższość jednego 
narodu nad drugim, a , co ważniejsze, prze- 

konać je o tem. 

Sprzeciw mniejszości jest zatem natural- 

nem następstwem nacjonalistycznego nasta - 

wienia narodu państwotwórczego. Rola jego 
jest zależna od liczebności i umiejscowienia 
mniejszości w państwie.. Jeżeli są one nieli- 
czme i rozsypane po całym kraju — nie jest 

niebezpieczny i może być wcale nie brany 
pod uwagę. Jeżeli jednak jakaś mniejszość 
liczbowo przedstawia wielką masę, przytem 
skupioną jednolicie w jednej części państwa, 
wówczas sprzeciw taki staje się bardzo groź- 

ny. Występuje on w formie ruchów woinoś- 

a i dążeń separatystycznych, zmierza 
jących do oderwania mniejszości od państwa, 
w którem zostało upośledzone. 

W warunkach polskich 30 proc. mniejszo 
ści zamieszkujących przeważnie wschodnie te 
reny państwa — zachodzi właśnie ten drugi 
wypadek. To też separatystyczne dążenie na 

szych mniejszości przy pierwszej lepszej 0- 
kazji, np: w czasie wojny doprowadziłoby z 

łatwością do oderwania wschodnich ziem od 
Rzeczypospolitej. W. rezultacie więc nacjona 
lizm w Polsce nie prowadzi do scementowa- 
nia państwa, ale do jego rozbicia. I będąc w 
zasadzie ruchem unifikacyjnym, nacjonalizm 
w naszych warunkach bytu staje się ruchem 

  

   

    

   

   

   

rozsadzającym spoistość wewnętrzną  pań- 

stwa. 

Taką samą rolę w stosunku do państwa 

spełnia 

1 RADYKALIZM 

Punktem wyjścia dla niego jest walka 

klas, przyczem radykalizm staje w obronie 

tylko jednej z nich — klasy nieposiadającej, 

całkowicie zapoznająe rolę i wnaczenie dru- 

giej klasy — klasy posiadającej. Cala dzia- 

łalność radykalizmu w obronie proletarjatu 

sprowadza się do zwalczania klasy pierwszej, 

aż do zupełnego jej zniszczenia, nawet drogą 

rewolucji, bezwzględnie szkodliwej dla pań- 

stwa. W ten sposób przyczynia się on jedy- 

nie do spotęgowania antagonizmów klaso- 

wych, wcale nie starając się ich załagodzić i 

doprowadzić do zgodnego współżycia przy je 

dnoczesnem uwzględnieniu interesów stron 

obu. Zamiast twórczego współdziałania dia 

dobra wszystkich warstw społecznych, rady- 
kalizm wprowadzą wzajemne zwalezanie się i 
marnowanie wielu wysiłków ludzkich, które 

należycie wykorzystane mogłyby znacznie 

nić się do poprawy bytu całego spote 

    

stwa. 
A załem w skutkach swoich radykalizn 

spełnia rolę podobną do nacjonalizmu, Z tą 
tylko różnicą, że w innej dziedzinie i w ca- 

łym świecie, a nietylko w Polsce. Potęgując 

bowiem antagonizmy klasowe, radykalizm 

  

- LEON BORTKIEWICZ 

i radykalizm 
rozbija jedność socjalną i osłabia więzy ią- 

czące wszystkie kłasy społeczne w jedną ca- 
łość owianą- wspólną myślą o potężnem pań- 
stwie. 

Z przeprowadzonego rozumowania wypży- 
wa 

WNIOSEK 

że i nacjonalizm i radykalizm, ruchy catko- 
wicie odmienne i zmierzające do różnych 
celów, ze stanowiska państwowego mają jed- 
ną wartość, bo wywołują podobne skutki. Tak 
jeden jak i drugi kierunek, chociaż w róż 
nych dziedzinach życia, wzmacniają rozbicie 
jedności państwowej, a przez to osłabiają je- 
go siłę i potęgę. 

Główną cechą państwa silnego jest spoi- 

stość i jednolitość wewnętrzna. Państwo pol- 
skie tych cech nie posiada, jest niejednolite 

narodowościowo (30 proc. mniejszości), so- 
cjalnie (wpływ ruchów radykalnych), i go- 

spodarczo (skutki niewoli). Dążeniem całego 
Narodu Polskiego jest silna, potężna Polska. 

Stąd wszystkie kierunki polityczne winny dą 

żyć do spojenia rozdzielonych części, zespole 
nia w jedną nierozerwalną całość wszystkich 
warstw i grup społecznych i narodowych. 

Z tego punktu widzenia tylko taki kierunek 
polityczny można uznać za dobry, który bę- 

dzie prowadził do zjednoczenia państwa i 
pod wzgłędem narodowościowym, i socjalnym 

i gospodarczym. 
Przyjmując tę miarę przy ocenie wartości 

politycznej nacjonalizmu i radykalizmu w 
musimy stwierdzić, że ani jeden ami drugi nie 
jest politycznie dodatnim. Tak bowiem nacjo 
nalizm, jak radykalizm nietylko nie przyczy 
niają się do rozbudowy potęgi państwa, ale 

   

  

jeszcze ją powstrzymują, potęgując wewnętrz | 

  

ne rozbicie państwa. I dlatego w obecnej pol 

skiej rzeczywistości musimy uznać oba te kie 

runki za nieodpowiadające, a nawet sprzecz- 

ne z warunkami bytu państwowego. 

Witold Krasowski, 

  

TYDZIEŃ AKADEMICKI==— 
RZECZ 0 OSTATNIM KOCHANKU 

TEZA 

Myśl Narodowo Demokratyczna od dawna 

już poczęła się starzeć. Starzała się wraz ze 

swym koryfeuszem Romanem Dmowskim. — 

Reprezentując jeszcze przed wojną, mniejsza 

z tem, czy szerokie, ale bądź co bądź akty- 

wne horyzonty myślowe, wraz z odzyskaniem 
niepodległości Państwa nie potrafiła się do- 

stować do nowej rzeczywistości politycznej. 

Nie ona jedna. Podobnie się rzecz miała, a 

nawet ma się dziś jeszcze z dogorywającym 

socjalizmem. 
Te kierunki połityczne, które się już wy- 

żyty, stały się nieomal kastowemi. 
Innym razem zajmiemy się socjalizmem. 

Teraz chodzi o endecję. Od pierwszych lat 

niepodległości w' formy tego światopoglądu po- 

litycznego wsiąkało głównie drobne miesz- 

czaństwe, raczej jego mniej ruchliwa intele- 

ktualnie część. Z biegiem czasu warstwa ta 
poczęła zastygać w swej formie — kostniała. 

Tak się rzecz miała z masą. Sztab jednak 

— z natury aktywny — nie mógł się pogodzić 

z perspektywą niesłtawnej Śmierci: zgonu na 

uwiąd starczy — wolał niesławny żywot. 

Jednak tenże sztab dobrze zdawał sobie 

sprawę, że po torze polityki nie ujedzie dale- 

ko. Trzeba tedy znaleźć inną drogę regene- 
racji — znaleźć jakąś szczepionkę, czy poli- 

tyczną metodę Woronowa, odmłodzić go. 

Tą szczepionką miała być zmiana kursu 

pozytywnego na negatywny. Zdając sobie 

sprawę że hasła destrukcyjne,  preczowe 

łatwiej się asymitują w masach dzięki swej 

demagogicznej bezpośredniości, postanowiono 

na pierwszy plan wysunąć akcję negacji wszy- 

stkiego co nie endeckie, a przedewszystkiem 

tego co silne a więc co z obozu pomajowego 

pochodzi. 

Ruch ten przybrał szczególnie  rozpaczti- 

wą formę. To już nie tylko zwalczanie per 

fas est nefas przeciwnika politycznego, nie 
tylko zmaganie o realizację swego programu. 

  

Walczymy o przyszłość 
W pierwszym numerze Tygodnia Akade- 

miekiego przedstawiłem smutny obraz stosun 
ków świata akademickiego w odrodzonej Pol 
sce. Opisałem straszliwy obraz walki dwóch 
grup młodzieży, co na rozkaz i w imię in- 
teresów „starszych panów** i tych zlewa i 

tych zprawa wzajemnie nienawidzą się i zwal 
czają, wprowadzając coraz to nowe, coraz to 
gorsze metody walki. Od początku do końca 
opisałem straszliwe dzieje młodzieży akademi 
ckiej i zdawało się, że już nie gorszego zda- * 

rzyć się nie może. 

historji uczelni wyż- 
ostatnie rozruchy 

je 
że 

A oto do smutnej 

szych mamy nowy fakt: 

na Uniwersytecie Warszawskim. Znamy 

wszyscy z prasy codziennej i wiemy, 

KE A TA NIK ST EINIKIS ADAC 

Słowa z estrady 
Słowa umieją nietylko padać płasko; u- 

mieją bić, płynąć, jęczeć i szumieć i 
derzać stukotem depesz reporterów. 

— q- 

Przecież wiemy, że tak musi być, ale nie 
wiemy, jak to jest; spotykamy wciąż co in- 

nego. 

Słowa, które muszą płonąć i - lecieć: wyso 
ko, skrzypią w deskach pulpitów, a te, które 
muszą drżeć i wibrować, wyją i dudnią w 

ścianach sal. 

Tak to jest z temi słowami. 

"Teatr pracuje ha wielu frontach naraz 

słowu wyznacza rolę elementu. Ale słowo się 
buntuje. Z godnością zwycięża w Reducie, z 
brawurą zwycięża w Instytucie Zełwerowi- 
cza, zmusza Kraków do zawiązania Koła 

Przyjaciół Żywego Słowa. 

W Wilnie partyzantkę prowadził 

czas Jerzy Bujański. Teraz cicho. 

i 

jakiś 

Więc z Krakowa, zaproszona przez Koło 

Polonistów, przyjeżdża do Wilna p. Janina 
Rzepińska, która recytacjami swemi w Kra- 

kowie dowiodła jak silna i niezależna jest 

sztuka żywego słowa. 

Słyszałem to w Krakowie. 

W indywidualnie opracowanych progra- 

mach recytatorki życie, które tkwi w sło- 

wach, wybucha i tętni. 
  

Recytacja współczesna to ciekawa rzecz. 

Zbigniew Folejewski. 

Dyspufa akademicka 
(Fragment sztuki scenicznej p.t. „Pierwszy Rok** którą przygotowuje Teatr Akademicki). 

(Mensa Akademicka. Na wycinku, gdzie 

toczy się akcja, przy stoliku pierwszym siedzą 

Jan Sowiński, Michał Lukrec, Adolf Koras; 
przy drugim, samotny Władysław Lubowicz). 

Adoli: (do Jana). Cóż wy macie do tego 
aby zajmować się sprawami obcych wam ludzi? 
Czy to tak zwany — humanitaryzm? 

Michał: Boję się, żeś użył nieodpowied- 

niego słowa. Każdy młody przechodzi, niby 

odrę, chorobę zajmowania się zdrowiem ludzko- 

ści. Zwykły snobizm. 
Adolf: J. w. Nie mówię, że to jest złe... To 

jest użyteczne, kolego... I stójcie na tym grun- 
cie mocno. 

Tacy, jak wy, przygotowali rewolucję w 

Rosji... 
Tylko — wiecie? — to trochę drażni? 

Bo co tam jest?.. poza snobizmem? — Sa- 
dyzm? ciekawość? Tak pomyślcie, wgłębcie 
się... w siebie, sytego... 

Wiecie, gdybyście byli syci — nikt nie 

pomyślałby o socjalizmie, komunizmie. Bo 
głód — to nie ideowość. Głód każe się bronić. 
Komunizm to obrona — obrona głodnych mas... 
Rozumiecie... 

Nikt nie robi rewolucji dla niej samej... 
tylko tacy wy, coście się poraz pierwszy ze- 

tknęli z Marxem,  Słonimskim i «wogóle „Wia- 
domošciami Literackiemi“. 

Jan: Tak napadlišcie na mnie... 

Byč može — szukam. Wlašnie szukam: 

Rozglądam się... Widzicie, że wyszedłem ze Śro- 

dowiska endeckiego, bo prowincja — to sami 

endecy, a jeśli który sanator — to wtedy, 

kiedy musi płacić podatki, lub prołągować po- 
życzki.. Mój ojciec też endek. Dyrektor gim- 
nazjum też... 

Michał: Dziwne, że tak długo się trzyma... 
Jan: Więc widzicie... Teraz wylazłem z 

tej zatęchłej, gniłej wody i rozglądam się. 

Adołli: Mimo wszystko nie przestaliście 
być burżujem, dla którego praca nad rozbudze- 

niem mas ludowych jest daleka. 
Jan: Przecie sami mówiliście, 

jaa 
Adoli: Tacy jak wy — ginęli potem... 
Jan: Mimo wszystko, mimo mojej psychi- 

ki burżuazyjnej — kończę z tem. Szukam dla 

siebie nowej prawdy. 

Michał: Wrócisz z powrotem — do tych 

dawnych prawid.. Zobaczysz, gdy skończysz 
uniwerek, czyli szerzej otworzysz oczy na ży- 

cie — zastaniesz wszystko tak jak było. 

Adoli: Nie może być tak, jak było.... 
Michał: ...Uwierzysz w niezmienność życia. 
Posłuchaj mnie — będę mówił o rzeczach, 

które znasz — z innej strony... Powiem ci o 
duchu idei Narodowej Demokracji... zupełnie 
inaczej. 

Adolf: że tu wam chodzi po głowie jakiś 
duch, kiedy miljony bezrobotnych wołają O 
chleb. 

Michał: Daj spokój... 

że tacy jak 

daj mi teraz mówić... 

  

przekroczyły wszystko, cokolwiek w tej dzie- 

dzinie dotyeiezus „zdziałano Nie wysta:- 

czyły pięści i pałki, chwyeono kastety i re- 

wolwery. Nikt nie zwyciężył. Legjon Młodych 

nie dał się Młodzieży Wszechpoiskiej a Mlo-. 

dzież Wszechpolska — Legjonowi. Lecz na 
placu po ich odejściu zostało 3 poranionych 

kolegów i zdemolowanych Bratniak. Oto tra 
giezny wynik zaciekłej walki 2 zwaśnionych 

grup młodzieży jednego Narodu! Zapomniano 

o godności i honorze akademickim, w kąt po 
szły moralność i kultura. „fapomniano na- 
wet o tem, że są obywatelami jednego Naro- 
du i Państwa. Wzajemba, dzika, szalona nie 
nawiść zagórowała nad wszystkiem! 

Koleżanki i Koledzy! Z tem musimy wal- 
czyć! Musimy wyrwać z naszych serc tę dzi- 
ką nienawiść do kolegów z przeciwnego obo- 
zu, eo do takich strasznych skutków dopro- 
wadzić potrafi. 

Wilno dotychczas nie zna tego rodzaju bó 
jek między akademikami. Wilno dotychczas 
wśród wszystkich miast uniwersyteckich 
przodowało czystością obyczajów. Na USB 
nie było i nie będzie tak zaciekłej nienawiś- 
ci, coby: do walki-ia pięści / kastety doprowa 

dziła. 

Uniwersytet Stefana Batorego będzie przy 
kładem dla innych uczelni. Musimy pokazać 
naszym kolegom z Warszawy, Krakowa, Po- 
znania i Lwowa, że świat akademicki to na 
prawdę świat kultury i ducha, świat ideału 
i młodości myśli. Witold Krasowski. 

  

Z ŻYCIA AKADEMICKIEGO 

W sobotę dn. 4 listopada rb. wystąpi w 
teatrze „Lutnia'* zaproszona przez Koło Po- 
lonistów Sł. USB recytatorka z Krakowa Ja 
nina Rzepińska. 

W programie utwory poczji i prozy od' 
Kochanowskiego do współczesnych. Początek 
o godz. 5 p.p. Ceny zniżone. 
  

  

SKŁAD REDAKCJI: 
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Dział literacki: Bortkiewicz Leon. |, 

Krasowski 

Gdy skończysz uniwerek (mówi do Jana) 

staniesz z powrotem na ziemi; skończy się 
twoje bujanie w obłokach. Staniesz na starej 

ziemi; owładnie tobą stara myśl... 

Adoli: Liryczny patos. 
Michał: ....Praca ha codzienny kawał chle- 

ba i poznasz: że prawdą jest słońce, które u- 

trzymuje w rytmie czyn człowieka. 

Adoli: Endek podobnie przemawiający... 
Michał: Człowiek zgina się i _ prostuje 

dławi, zmiera i rozziera; myśl natęża i zwal- 

nia; gdy jedną nogę unosi, by stąpić naprzód, 

drugą dotyka ziemi — tak idziemy, tak pra- 
cujemy, tak myślimy, — niezmiennie, twardo, 

rytmicznie — jak wschód i zachód słońca. 
— Polacy, my,! Synowie ziemi pachnącej 
łąki, rozśpiewanego lasu — którzy nie gniliśmy 

w stęchłej suterenie podmiejskiej kolonji robo- 
tniczej... 

Polacy: silni i zdrowi — czyż mogą się 
przejąć hasłami, które'są obce, zarazić się 
bajką o komunizmie, etatyzmie, brechdą zgni- 
tych ludzi?... albo przejąć się ideą humanita- 

ryzmu, uznać brata w każdej niecnej kreaturze? 
Istnieje niezmienność formy szczęścia: po 

pracy na chleb dła siebie — otarcie potu. 

Adoli: Ale gdzie ta praca?... a jeśli jest, 

nie jestże ona wyzyskiem? Wogóle to słu- 
chałem ciebie jak jak warjata. 

Michała: Polska! Naród polski, Mówię tylko 
© Polsce i jej narodzie. Nie obchodzą mnie 
ludzie Ameryki, reszty Europy... Mamy pół mil- 
jona bezrobotnych i mamy cztery przeszło mil- 

jony żydów. Wygnać żydów! Polska dla Po- 
laków- 

(Za kulisami grzmią głosy: Precz z żydami! 

Wygnać żydów! — Polska dla Polaków!) 

  

   

To coś więcej. 

To jest dramat, głęboki dramat. 

; Gdy starzejąca się niegdyś piękna kobieta 
usiłuje utrzymać przy - sobie jaknajdłużej ko- 
chanka — w jej życiu walka o serce tego 
człowieka, zabarwia się szczególnym  tragiz- 

mem. Ta kobieta wie, że tracąc go, żegna 
nie jednego z wielu kochanków — łecz ko- 

chanka ostatniego, a znim młodość — z nim 
może nawet sens życia. 

° Tym ostatnim kochankiem endecji 
jest wiaśnie program obstrukcyjny,  którybym 
nazwał kursem na negację. 

W myśl tej zasady należy sobie zyskać 

zwolenników i szerzyć vw masach  popular- 

ność przez krytykę przeciwnika, jakże nieraz 

abnegacką i tylko na niskie utylitarne cele 

  

ZBIGNIEW FOLEJEWSKI. 

obliczoną — przez mieszanie go z błotem — 

jeśli się uda zmieszać, przez politykę kąsania 

w łydki — jeśli się nie doskoczy do gardła. 

ANTYTEZA 
Każdy z na s przeżywał pewien  przeło- 

mowy okres życia. Obrazowo nazwałbym go 
krawędzią przecięcia się płaszczyzn dzieciń- 

stwa i dojrzałości. Okres ten obfituje 

jacy we wszełkie psychiczne ti fizyczne zabu- 

rzenia  przeżywany przez jednych normalnie, 

spokojnie, przez innych tragicznie kończy się 
gdzieś z początkiem lat męskich. 

Następuje stabilizacja i równowaga. — 

Przynajmniej fizyczna. Z umysłową bywa go- 
rzej, ta przychodzi z reguły później. 

Otóż okres ten, który tak cudownie i z 

wrodzoną mu  plastycznością nazywa język 

rosyjski „durackij wozrast* cechuje się między 

WILNO 
ZE ZBIORKU POEZYJ, KTÓRY MA SIĘ NIEBAWEM UKAZAĆ W DRUKU 

Domy chodzą wzgórzami i w dolinie leżą cicho. 

Upadamy w przestrzeń, która pełznie w ogrodach jesienią . 

Zbliża się do nas niebo bez krwi. Słychać: 

ekspresy huczą po torach daleko. Rzucają cień. 

W cień tylko spływa krew przemian. Tutaj 

pada miękko, owinie się kiłim em rzewnie. Słuchaj. 

Tobie huczą ekspresy. Że. I tu. Jutro. 

  

Przegląd prasy akademickiej 
Numer 2 (51) Życia Akademickiego zamie 

szcza ciekawy artykuł - dokumeńt: „Nowa - 

czyński o wszechpolakuch““. Jest to artykuł 
Nowaczyńskiego, napisany lat temu kilkanaś 

cie, drukowany w „Skotopaskach  Sowiz- 

drzalskich''. Życie Akad. cytuje go dosłow- 

nie; ze względu na jego aktualność (dziś stał 
się on nawet szczególnie aktualny), pozwala 

my sobie artykuł świetnego paszkwilisty 

przedrukować również dosłownie. 
Zresztą, stanowi on świetne uzupełnienie 

artykułu kol. Kaduszkiewicza. („Kzecz о о- 

atnim kochanku''). To niejako motto do 
niego. 

„Konferencja wszechpolska we Lwowie, 
zwana także Targowicą niewolników w prze 
ciwstawieniu,do dawnej Targowicy,wielkich,pa 

nów jest ciekawym dokumentem dla psycho- 
loga etnicznego. Przedewszystkiem interesu- 
jąca, anemiczna monotonja tego ścieku spóź- 
nionego warcholstwa drobno - polskiego. Na- 

stępnie megalomanja polityczna  zniecierpli- 
wionych głodem użycia byłych oportunistów 
socjalizmu wędrownego. Po trzecie, sejmiko- 

manja rozprėžniaczonych kumoszek, kopjują- 
cych arogancję francuskiej kanalji nacjonali- 

stycznej z jej najśmieszniejszej epoki, Bou- 
langeryzmu. Następnie pompa majestatyczna 

w manjackiem powtarzaniu frazesów o dojrza 
łości, sile, potędze, świadomości, prawnopań- 
stwowości, wyodrębnieniu, uprzemysłowieniu, 

oetc., etc., przez garstkę zgiełkliwą, parwenju- 

szowską, odważną odwagą stalówek, szelesz- 
czących po gazeciarskim papierku, bezczelnie 

ufną w złość rozbudzonych głupich instynk- 
tów i cezaryczną w czterech ścianach redak- 
cyjnych spelunek. 

Nowa Targowica moralnego rozbójnictwa 

ma już oczywiście swoich bohaterów tanim 
kosztem z nicości szwajcarskiego kiwania 

palcem w bucie powołanych w — karłowa- 
tych Cyrano de Bergeracach, w stępiałych 
broszurkową kulturą emisarjuszach, w boga- 

to ożenionych  idealistach, niegdyś zręcznie 
eksploatujących fanatyzm  studjujących о- 

wiec, w rozkrzyczanych pajacach z pierw- 
szych semestrów uniwersyteckich, w hedoni- 

stach sybarycznie wyzyskujących apatję na- 

rodową wobec etyki, w nowoczesnych syko- 
fantach warszawskich. : 

Nowa Targowica bijących we wszystkie 

Tromta - dratam - tamy równocześnie junk- 
rów pióra stalowego jest atoli stronnictwem 

przyszłości, gdyż nie domaga się od ludzi 

swych ani abnegacji, ani negacji, a tylko ża 
da potwierdzenia pewnika, że niema głupca, 
któryby stu większych od siebie głupców nie 

znalazł. 
Potężnieje więc to tłumowisko politycz- 

ne o tyle šmieszniejsze od klerykalno - kon- 
serwatywnej frakcji, że beznadziejnie bezsil 

ne, o tyle nikczemniejsze, że demagogiczne, 

o tyle klerykalniejsze, że bałwochwalcze, © 
tyle wstrętniejsze, że trywjalne, o tyle tryw- 

jalniejsze, że żargonowe, o tyle konserwatyw 
niejsze, że prostackie"... 

   
  

a 

Adoli: Polska!... 

które nie znaczy nic, 
Wasza Polska: gdzie garstka hrabiów i 

obszarników wyciska resztę kńwi z chłopa, a 

kiedy idzie do starosty prosić o sprawiedliwość 
to drogę jej zastępuje polska policja i strzela 
do tłumu... Proces samborski. 

Rolnik polski, z którego ostatni duch wy- 
piera fabrykant niemiecki, albo francuski... Kie- 
dy strajkuje, kiedy praw swoich broni, polska 

policja tłucze ich pałkami po łbie, broni niemiec- 

Ja się śmieję z tego słowa, 

kich, francuskich, żydowskich fabrykantów. To: 
jest Polska dla robotnika?! 

Polska — ?! A Biłas i Daniłyszyn? 

„Polska — ?! A, że w tej Polsce, tysiąc 

pracuje na jednego?... 

Nie, bracie, ja się śmieję z takiej Polski. 

Polska — ?! tak jak Niemcy, Francja, 
Anglja.... — ojczyzny tych, którym się dobrze 

dzieje. Ojczyzny tych, którzy posiadają tam 

ziemie, pieniądze w bankach, fabryki... Proletar- 
jusze — masy ludowe nie posiadają ojczyzny: 

wszędzie ich gnębią, wszędzie im zle. 

Ojczyzna mas ludowych — to świat — 

.„.Kto ręce ma twarde od roboty, kto ma 
oczy z głodu zapadłe — wszyscy bracia! Nie 
robimy różnicy: kto żyd? — kto Niemiec? — 
kto Francuz?... 

Wszyscy bezdomni, których ręce się wy- 

ciągają, by chwycić za siekierę, kielnię, lub 

młot — i zacząć budowę swego domu- — 

— wszyscy bezdomni — towarzysze! 
Ja żyję tą sprawą społeczną, polityczną... 

ja chcę swego chleba, żeby mi on w gardle nie 

stawał przez to, że wyproszony, wyskomlony, 

zdobyty chyleniem karku, przed tymi, którzy 
gwałtem go odebrali chłopu i robotnikowi. 

Przecież to tak jakby dziś napisane! 

Brawo, Panie Nowaczyński! 

* * * 

Alarmujący artykuł p. t. „Czerwona Za- 

raza'* Deucaliona zamieszcza ostatni (oma- 

wiany już przez nas) numer Paxu. 

Suche fakty i dane, na rzeczowym o- 

parte materjale, wykazują całą grozę „czer- 

wonego niebezpieczeństwa''. Szczególną uwa- 

©® zwracam na taktykę propagandy komuni- 
stycznej. 

Oczywiście nie występuje się pod właści- 

wą firmą — tworzy się „lewe odchylenia '', 

„radykalne odłamy'', „demokratyczne pai- 
tje'', „lewe fronty'* — jednem słowem :y- 

stem radykalnych grup .(często nieświado- 

mych swojej roli) konkurujących ze sobą a 
prowadzących do jednego celu — otępienie 
jak najszerszych mas, wykorzenienie religji i 

wytworzenie pewnej elity bezpośrednio pod- 
porządkowanej Moskwie. 

„Taktyką Nr. 2'', jeżeli można tak powie- 
dzieć, jest tworzenie jak najszerszych warstw 

„bezstronnie sympatyzujących'', czy to na 

polu ekonomicznem czy kulturalnem; szerze- 
nie przekonania, iż w Sowietach dzieje się 

coś interesującego, z czego ewentualnie moż- 
na wyciągnąć korzyści dla siebie, tworzenie 
ogólnej aury zainteresowania „kolosalnemi 0- 
siągnięciami'* państwa chłopów i robotni- 

ków. 
Wreszcie 3 grupą taktyczną, największą i 

wchłaniającą obie poprzednie, jest ruch anty- 

religijny. 

Artykuł Deucaliona trzeba przeczytać! — 
Warto się też nad nim głęboko zastanowić. 

* * * 

Walkę o nowy typ nauczyciela rozpoczy- 
na Państwo Pracy artykułem J. Sobonia p. 

t. „Nauczyciel - wychowawca'', Jakim powi- 

nien być nowy typ nauczyciela ilustruje naj 
lepiej zakończenie tego świetnego artykułu: 

„„Będzie w nim trochę społecznika, który 
przygotuje młodzież do życia społecznego, tro 

chę ekonomisty, który zaprawi młodzież do 
spełniania należycie swoich zadań fachowych, 

trochę z typu religijnego, który nałoży hamu 

lec na ujemną stronę natury ludzkiej oraz 
natchnie ją wiarą w wyższy porządek świata, 
trochę estety, który rozbudzi dążenie do pięk 
na i dobra, malując w sercach młodzieży 
przedewszystkiem idealny obraz Polski prze- 
szłej, teraźniejszej i przyszłej, wyśnionej, 

trochę teoretyka, który da ogólne podstawy 
działania — rozwoju, będzie wreszcie i tro- 
chę praktyka, który zaprawi młodzież do kon 
kretnych czynów. 

Inicjatywa Państwa Pracy jest dziś, w о- 
kresie reorganizacji szkolnietwa, szczególnie 
doniosła. 

Sprawą tą powinni się zająć nietylko fa- 
chowcy i „ezynniki powołane'', ale i mło- 
dzież, która w kadry nauczycielskie ma za- 
miar wejść: Mark. 

Nie będę jeść — nim będą głodne masy... 
Michał: Nie godzicie się tedy z prawem 

selekcji... Nie uważacie, że człowiek walczy 

sam o swój chleb, żet sam go zdobywa?.... 

Wam się marzy kolektyw? Masy? 

Adolf: Tak. 
Ja, jako jednostka — cóż siebie obchodzę, 

jako jednostka. Mogę być wielkim lub ma- 

łym, właśnie takim, jakim się okażę po dokona- 

niu selekcji... Ale co? — ja jestem już skazany 
na zagładę w waszym Świecie... Ja już sam, 

jako jednostka, muszę trzymać z ludowymi 

masami. 

Tylko to mi jest idejowe: — trzymać że 

wygodnie ideowe jest, uwierzyć w kolekty- 

wność pracy, kultury, radości! 

My dobrze wiemy, że niema inej pracy 

poza pracą  kolektywną.. bo wszystko co 

jest, jest stworzone przez masę, niet przez 

jednostkę... 

My tutaj — we wrogim obozie kapitali- 

zmu, jesteśmy awangardą. Żyznem ciałem, 

rozrastającem się. Idziemy naprzoa. 

Głosimy wyzwolenie proletarjatu. _ Prze- 
powiadamy upadek kapitalizmu. Buntujemy: 
niecimy strajki, organizujemy; uczymy śpie- 

wać rewolucyne pieśni, zaznajamiamy z ideą 

Marxa. Budzimy. 

Jesteśmy pełni 

Szeregi nasze, 
nowymi ludźmi. 

Rosja sowiecka... 

Michał: Rosja sowiecka z jednej strony, 
Polska z drugiej — dążą do najserdeczniejsze- 

go porozumienia wzajemnego. Przyjaźń... 
Także Rosja Sowiecka i Ameryka... 

entuzjazmu i wiary. 

co krok się wzmacniają 

innemi tem, że tworząc w „podmiocie myślą- 
cym” nadzwyczaj mocne zaufanie  wzgłędem 

własnej mądrości i inteligencji, rozwija  mara- 

zem krytyczne ustosunkowanie się do wszy- 

stkiego dookoła. 
Nie umie się jeszcze wtedy tworzyć 

własnych sądów i własnych wartości, lecz. po- 

trafi się widzieć błędy innych — i dzięki wro- 

dzonej młodemu wiekowi porywczości wpada 

się w przesadę — widzi się błędy i zło nawet 

tam gdzie ich niema. 

Nie łudźmy się w naszym wieku о- 
siągnęło się już z całą pewnością tą stabiliza- 

cję duchową. Jesteśmy jeszcze w okresie toz- 

wijania się, który stanowi, może nie tak jak 

dawniej w czasach szkolnych, lecz wciąż je- 

szcze podatny SE do procesu wyżej omó- 
wionego. 

Nie łudźmy się także 

steśmy ludźmi dojrzałymi. 
Matura, ten narkotyk dojrzałości ©sza- 

łamia bardzo wielu. Ale trzeba pamiętać 

że od możności zapalenia papierosa w cukier- 

ni i odwiedzania nocnych lokali do dojrzato- 

i co do tege, że je- 

ści prawdziwej jest jeszcze długa droga 

..przez dziewiątą klasę. 
Szkoła nie produkuje  skrystalizowanego 

jedynie materiał, 

życie dopiero ta- 
człowieka ona produkuje 

którego prędzej lub później 

kiego człowieka urobi. 
A tymczasem  „kandytat na dorosłego 

mężczyznę”, rzadko sobie uświadamia — гле- 

czywistą swoją sytuację. 
Na uniwersytecie odbywa się połowanie na 

„na wabia“ które różne organizacje  aka- 

demickie uprawiają celem zdobycia nowego 

materjału ludzkiego dla swych szeregów, @а 

zyskani agłosów na wyborach. 

Rzecz jasna że najobfitsze łowy będzie 
miał ten, czyj program i hasła najbardziej 

odpowiadają psychicznie nieurobionego  dzie- 

wiątoklasisty. 

SYNTEZA 

Uderza pewien fakt, Oto Narodowa 
mokracja najsilniejszą pozycję ma na wyż- 

szych uczelniach. Czy to dowodzi, jak en- 

decy sami tłumaczą, żywotności programu, 
wartości ideowej i logicznej kierunku polity- 

De- 

cznego? 
Zdawałoby się, że tak, no bo skoro temu 

programowi służy tak znaczny odłam  mło- 

dzieży szkół wyższych — tej przyszłej, bądź 

co bądź, elity. Przy głębszem wniknięciu w 
istotę rzeczy sprawa się przedstawia inaczej. 

Czytelnik zapewne już rozumie do cze- 

go zmierzam. 

Drobna dygresja. 

Skonstruowałem rzecz w tej właśnie 

formie nie dla tego, żebym chciał tu stosować 
metody  filozofji Heglowskiej, lecz aby spra- 

wę jak tylko można, wyraźnie przedstawić, 
aby naszkicowawszy dwa stany faktyczne, 

wnioski z ich skojarzenia były dla czytelni- 

ka zupełnie oczywiste. 

Otóż ta popularność endecji jest  wyni- 
kiem «umiejętnego wykorzystania psychiki 
młodzieży akademickiej, wciąż jeszcze dzięki 

właściwościom wieku nastawnionej negatyw- 

uie, opozycyjnie. 

Wykorzystanie tego stanu rzeczy przez 

'endecki sztab generalny, świadczy o jego zdol- 

nościach strategicznych. 

Jednak to są już tylko przebłyski dawnej 
przedwojennej świętości, gdyż mimo całą 
pozorną doskonałość tego taktycznego posu- 

nęcia kryje się w niem zło konieczne, zło na 
które nie poradzi żadne lekarstwo — jest to 
mianowicie ten fakt, że okres negatywnego 

stosunku do rzeczywistości i łatwość ulegania 
hasłom destrukcyjnym kończy się wraz z doj- 

ściem do dojrzałości. 

Z tego się wyrasta. 
Zabawa w opozycję dla opozycji jest do- 

bra we wczesnej młodości, wtedy robi się z 
tego sport, nawet w pewnych warunkach 

zdrowy sport — ale to jednostce normalnie 

rozwiniętej życia nie wypełni, tak samo jak 

nie wypełni życia zabawa jeszcze młodszego 

wieku — žolnierzyki z ołowiu i puszczanie 

latawca. 
Przychodzi wreszcie potrzeba twórczej 

pracy, konstruktywnej; przychodzi, jako ko- 

nieczne uzupełnienie psychiki dojrzałej: 
Natomiast negacją, hasłami wstylu: 

„precz”, „bij żydów” i t. d. nic, ale to kom- 

pletnie nic, (prócz szkody) się nie stworzy. 

Na to zaś, aby budować trzeba mieć 

własny program, program żywotny i realny, 

a co najważniejsze, umieć ten program wcielać 

w życie nie tyłko w prasie i na wiecach, ale tak- 

że w czynach, własnemi po łokcie urobionemi 

rękami. 
W. A. Kaduszkiewicz. 

Tak, podpisują pakty o nieagresji, 
handlowe. 

W Rzeczypospolitej, tysiące komunistów, 
takich jak ty, gniją w więzieniach — na So- 

łowkach tysiące Polaków: Rzeczpospolita i 

umowy 

Rosja sowiecka podają sobie ręce. Wasza 

wywrotowość?... 

„„Wydajecie mi się — jakby ten, stojący 
za dorożką, po środku ulicy, który, gdy do- 

rożka odjechała, pozostał w bardzo nieprzyzwo- 

itej pozycji. 
Znacie ten kawał?... 

cie majowym? 

(Wstaje, wychodzi. Adolf jakiś czas sie- 

dział nieporuszony,  zmartwiały. Nagle się 

zrywa, wskakuje na krzesło, krzyczy...). 
Adolf: Niech żyje Marx! Niech żyje rewo- 

O — PPS po przewro- 

lucja proletarjacka! 

Koledzy! Świat  zgniłego kapitalizmu 
ginie! 

Wstaje słońce nowego życia... (dalsze 
słowa głuszone są śmiechem, gwizdem, ha- 
łasem . с 

Zaczynają padač na Adolfa  ogryzki 

chleba. Coś cięższego uderza go w oko, ci- 
skając pioruny... Przysłonił je, lecz dalej trwa 

na krześle. 
Po chwili przestają padać pociski, sły- 

chać skrzyhot łyżek o talerze... 

Jan bezradnie wychyla się z za stołu. 
(Do Adolfa podchodzi. Krystyna). 
Krystyna: Niech już pan zejdzie...... 

(Adolf posłusznie schodzi). 

Niech mi pan pokaże swoje oko... 

Adolf; Nie. Nic, nic... Dziękuję... 
(Zawraca, wychodzi...). 

(Kurtyna)



B; 
  

$tarym lokatorom 
„Dziennika Wileńskiego" 

Od Redakcji Tygodnia Akademickie- 

go: — Z powodu braku miejsca, artykuł 
peniższy zamieszczamy poza ramami na- 

seej kolumny. 
Dya tygodnie temu (16 bm). ukazał się 

pierwszy numer Tygodnia Akademickiego. W 
tydzień później Ruch Młodych zamieścił dłu- 
gi, niemał dwuszpaltowy artykuł pana M. W. 

p. t. „Nowi lokatorowie Słowa wileńskiego'', 
w którym ostro zaatakował nasze pismo i je 
go rzekomych wydawców—Myśl Mocarstwo- 

wą. 

> uozumiemy całą tę napaść: Panowie z 

bw Młodych chcąc zdepopułaryzować na- 

sze pismo wśród młodzieży, zaatakowali wy- 

duwęów — Myśl Mocarstwową, przedstawia- 

jąc ją w najokropniejszem świetle. Atak, jed 

nak w stosunku da Tygodnia Akademiekiego, 

trafił w próżnię, bo wydawcą nie jest Myśl 

Mocarstwowa, ale grupa akademików, złożo- 

na z 3 kolegów, z których tylko 1 jest mo- 

to nie jako przedstawiciel 
ale jako osoba prywatna 

dla orjentacj 

carstwowcem i 

swojej organizacji, 

Jest to powszechnie wiadome, 

w «ażdym numerze ogłaszamy skład redakcji, 

zresztą możnaby wywnioskować o tem z fak- 

tu, że nie zamieściliśmy żadnego programu. 

Kto jest wydaweą Tygodnia Akademickie 

cy dawno wiedzieli. Nie wiedzieli o 

o tem tyłka „wybitni publieyści'* Ruchu Mło 

dych. Ignorancja zaiste zastanawiająca! 

Ciekawe, czy enuncjacje ich opierają się 

zawsze na takieu informacjach? 

   

    

** 
W kazuym bądź razie to, co p. M. W. 

pisał o Myśli Mocarstwowej opiera się 

podobnie „dokładnych'* wiadomościach, Bo 

skąd taki p. M. W., który nie ma pojęcia o 

eo się dzieje w Wilnie, może wiedzieć 
z poza Wilna? 

* 

па 

tem, 

o sprawach akademickich 

*,Skąd np. p. W. M. ma wiedzieć, co się sta- 

ło a programem mocarstwowców i co wogó- 

le w nim znajduje się? Oczywiście, żeby 
tem wiedzieć, trzeba interesować się życiem 
akademiekiem, no i wogóle coś... czytać. Ale 
na to p. W. M. nie zdobył się. I dlatego jest 

ignorantem w sprawaeh akademickich. Nie 
wię, że ci potulni, według niego, wszechpoja- 

ezkowie, regularnie eo pewien czas wylatują 

ua ulieę, tłuką szyby, rozwalają łby i „boha- 

terskie'* boje staczają z policją. I nie, wie, 
że to nie mocarstwowcy porżnęli nożami le- 

gjonistów na zebraniu Bratniaka w Warsza- 
wie, gdy bomby .rzucili. I wogóle nie nie wie. 
Pewno i 0 ostatnich rozruchach w Warsza- 
wie jeszeze nie nie wie! 

A szkoda! Bo gdyby 
wiedział, napewno nie pytałby: „po czyjej 
stronie były te noże i rewolwery? U mocar- 

stwoweów czy u endeków?**. 

o 

o tem wszystkiem 

JES ak 
"Teraz najważniejsze. W artykule, na któ- 

ry napadł p. W. M., postawiłem tezę, że świat 
akademieki to świat kultury i ducha, nie 
możę być w nim wzajemnej nienawiści i wal 
ki na pięści, noże rewolwery. Wystąpiłem 
w obronie dawnych tradycyj uczelni wyż- 
szych, przeciw nowym „zwyczajom * świata 
akademiekiego, przeciw takim formom zebrań 
i wieeów młodzieży, na których demagogja 
jest przedmiotem, a pięść i pałka argumen- 
tem. A o eo chodziło p. W. M.? Wystąpił 
przeciw mnie i temu, co pisałem. P. W. M. 
sprzeciwia się zatem temu, że świat akademi 
€ki musi być kulturalny. Staje w obronie tych 
nowych „pięknych zwyczajów *, w obronie a- 

wanturnietwa, demagogji i wzajemnej niena 
Dywiści. Wstyd, panie W. M. I jeszcze pan pi- 
| sze o moralności i etyce, mocarstwowców 

poucza! Ręce mocarstwowców nie splamiły 
się bratnią krwią kolegów - akademików. Le- 

piej niech pan swojej moralności pilnuje, sko 
ro pozwala pan sobie takie bzdury pisać! A 
jaż jak Pan chee o kogoś troszczyć się, to 

niech Pan swoich towarzyszy pałkarsko - par. 

tyjnych dogłąda, a przedewszystkiem tych z 
Bratniżka, bo o p. Szymborskim na waszera 

zebraniu informacyjnem brzydko mówiono... 

A i dawniejsze „poczynania samopomocowe'* 

wszech-polskie, prawomocnemi wyrokami sa- 
dowemi zatwierdzone, nie wyszły z pamięci 
wdzięcznej braci akademickiej.. 

* * * 

Pan W. M. zapowiada dalsze „rewelacje““ 
o Myšli Mocarstwowej. Každy wie, že on po- 
trafi je napisać i że będą tak fenomenalne, 

jak te, które powyżej omawiam. Ale polemi- 
zować z nim nie będę, jak i wogóle z całyia 
Ruchem Młodych, chyba, żeby coś mądrego 

napisali. Dopóki jednak Ruch Młodych bę- 

dzie stał na poziomie 5-groszowego brukow- 

ca, nie będę nim - zajmował się. Bo i poco?- 

deśli kogoś nie stać na nic mądrzejszego 

wypisuje banialuki, to ja nie mam obowi 

ku tego samego robić. A korygowanie wsz 

stkich bzdur, jakie napiszą, zajęłoby napraw- 

de za dużo miejsca. Trudno, jeżeli panowie 

ndziennikarze* z Ruchu Młodych chcą ze 
mną dyskutować, to niech się nauczą, że pra 
sa to nie... zebrąnie na Orzeszkowej 11. 

Ną zakończenie jedna uwaga do pana W. 

M. Artykuł swój podpisłem pełnem imieniem 
1 uazwiskiem. Pan, pisząc o nim, powinien 

był to samo zrobić. Takby wypadało. Pan je 
dnak swego „arcydzieła'* nie podpisał. Wszy 
cy doskonale rozumiemy, że Pan się wsty- 
dził, ale trzeba mieć odwagę cywilną! . 

Witold Krasowski. 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Dxi€ 

po cenach zniżonych 
ostatnia nowość 

      

  

  

     

„JASNOWŁOSY 
CYGAN“ 

operetka w 3 aktach M, KNOPFA 

Początek o godz. 8.15 

  
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO ŁNU. 

NA FRONCIE SPORTOWYM 
Polonia — W.K.S.-Śmigłv 3:1(1:0) Z 

  

NIEZASŁUŻONA PORAŻKA PECHOWO GRAJĄCYCH WOJSKOWYCH 

Pierwsze finałowe spotkanie z Polonią 
przegraliśmy. Pech prześladował drużynę 

Przez cały czas meczu, a ponadto druga, przy 
padkowa bramka, puszczona przez Rogowa, 

osłabiła zapał drużyny na pewien okres gry, 
pozwalając warszawiakom wykorzystać to i 

uzyskać trzecią bramkę. 
Polonia nie zaprezentowała się tak, jak na 

leżało oczekiwać po recenzjach pism stołecz- 
nych, stawiających ją niemal o klasę wyżej 

od WKS-u. Była drużyną równą, zgrana, do 

brą technicznie i taktycznie, ale stanowczo 

gorszą od Naprzodu. 
Doskonale wypadł -Szczepaniak, grajacy 

na centrze pomocy i obrońcy, zwłaszcza Bu- 
łanow,. W ataku Laiko wypadł słabo, a Ma- 

lx i Ałaszewski dzielnie mu sekundowali w 

nieruchiiwości. 
W drużynie WES-u doskonały por. 

autor jedynego goała, najruchliwszy z 

drużyny. Longin Pawłowski dał z siebie 

stko, co mógł i był znacznie produktywr.icj- 
szy od Zbroi, który robił wrażenie niedyspo- 
nowanego fizycznie, Słabo wypadła gra Poiu- 

bińskiego w ataka, i .Skowrońskiego w Iro- 

mocy. Nieruchliwy centr pomocy powinien 

TETMANES TTK SNES NOK SIT LTS ED 

NOWA POLSKA REKORDZISTKA 
ŚWIATA 

Drąg, 
całej 

  

Lekkoatletka łódzka p. Smętkówna, która 
na niedzielnych zawodach lekkoatletycznych w 
Łodzi z okazji 25-lecia ŁKS pobiła rekord šwia- 
towy w rzucie oszczepem oburącz, osiągając 
59,34 mtr. Jest to wynik lepszy od dotychczaso- 
wego rekordu świata Niemki Haux o 2,29 mtr. 

Smętkówna pobiła równocześnie rekord Pol 
ski w rzucie jednorącz, uzyskując 38,23 mtr. 

7 WKS-u. Przypadzowy strzał i 

  

starać się jak nsjprędzej oddawać piłkę, a 

nie wózkować najuiepotrzebniej. Obrona po- 

peiniia kilka błędów, na szczęście zlikwidowa 
nych przez przypadek, natomiast Rogow ra 
na sumieniu bramke strzeloną z wolaego,    

"przez Łańkę. Ten błąd miał ogromne znacze- 
nie dla całości pieczn. 

Przebieg meczu był następujący: 

Polonia zaczyna energicznie. Odnosi się 
wrażenie, że będzie miałą dużą przewage. 

Nie przeszkadza to jednak, że WKS ma 
w pierwszych ininutach „murowaną''. „ozy- 
cję, zaprzepaszczorą fatalnie. 

Gospodarze otrząsają się z tremy i 

ciągają się. Gra równa, raczej nawet 2 nie- 

wielką przewagą WKS-u. Pierwszy korner 

dla Wilna. Rogow, w tej części meczu broni 
dwa ostre strzały, a Korniejewskiego wysęcza 
sztanga. 

W 25 minucie zamieszanie 

Pod- 

pod bramką 

bramka. 
Wilnianie mimo to są coraz częściej pod 

bramką przeciwnika. Zbroja strzela obok bra 
mki. 

Przerwa. Po gwizdku wznawiającym wal- 
kę znów lekka przewaga wilnian. Naczniski 

z kilku kroków przed bramką przenosi i 
dopiero w 22 min. por. Drąg wieńczy szereg 

swych celowych wypadów ostrym, celnym 
strzałem. Goal. Wyrównanie. Na trybunach 

ryk. Jest nadzieja wygrania, zwłaszcza, że 
drużyna gra coraz lepiej. Niestety, jednak, 

główka Pawłowskiego idzie w aut, a pozosta- 

li napastnicy nie strzelają, albo zbyt słabo. 

W tym okresie stosunek kornerów jest 
już 4:1 dla Wilna, Zarabia je Bułanow S 
kakrotnie broniący na aut. 

Szkoda wielka, že ta chwilowa przewaga 

moralna nie znajduje odpowiednika cyfrowe- 
80, a nawet jest odwrotnie. 

Wolny, bity przez Łańkę, przynosi polo- 

nistom prowadzenie. Ta nieoczekiwana bram 

ka deprymuje drużynę WKS-u. 

Przestaje grać zupełnie. Niema zapału. — 

Polonia zaczyna grać. na czas, przy trzech o- 
brońcach. 

Publiczność, dotychczas zachowująca się 

zupełnie cicho, domaga się od drużyny zrywu. 
Gazu.. gazu... tempo... wrzeszczą trybuny. — 
Drużyna podrywa się, ale nic z tego. Niema 

wyrównania, a kiedy lewoskrzydłowy Polonii 

strzela trzecią bramkę sytuacja staje się jas- 
ną. Przegraliśmy. 

Brama do Ligi przymknęła się do połowy. 
W Warszawie trudno będzie wygrać, a tem- 
bardziej wygrać, uzyskując lepszy stosunsk 
bramek. 

Pozostaje jeszcze deska ratunku: pokona- 
nie dwóch outsiderów „spadkowej'* grupy li- 
gowej, Podgórza i zapewne Czarnych. Znów 

nowe mecze, trudy i emocje, i... nadzieje. 
Wczorajszy mecz sędziował b. dobrze, 

choć chwilami nawet zbyt drobiazgowo, p. 
Lustgarten. Na aucie—p.p. Katz i Sudnik. 

Publiczności pełniutkie trybuny i tłumy 

na miejscach stojących. 

  

ZADANIE NR 39 

Dr. A. Chicco (1 nagroda w Konk. mię- 
dzynar. „L'Italia Seacchistica'* w r. 1931) 

Ozarne: K b4, W có, G £1, S e6, 
piony: b3, c6, d3, e3, 15, 16, (10). 

Biale: K h2, H a8, G e7, S a3, 15, 
piony: b2, bó, £3 (8). 

3 —- chodówka: 8+10=18. 

Mat w 3 posunięciach. 

WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA 
SZACHOWEGO * 

W marcu rb. zmarł w Anglji W. Thomas 

Dupree, burmistrz miasta Portsmouth, który 
ze swego majątku zapisał poważną kwoię 
10.000 funtów szterlingów па cele krzewienia 

oświaty szachowej, wśród młodzieży w 

stach Brighton i Portsmouth. 
PARYŻ. — Wynik pojedynku Dr. 

kower — Lilienthal +-1=5—0. 
a — Wynik pojedynku Grob 

Naegeli +-2—2=2. 
NOWY JORK: — Wynik pojedynku Fi- 

ne — Dake: 4-4—2=3. 

PARTJA NR. 35 

PIONEM HETMANA. 

Partja grana w turnieju w Scheveningen 

dn. 27 czerwca rb. 

      mia- 

Tarta- 

      

    

    

S. FLOHR. E. BOGOLUBOW 

d2—d4 е7—е6 
2. S gl—f3 S g8—t6 

3. e2—e3 е7— 5 

4. G £1—d3 d7—d5 
5. c2—c3 S b8—d7 

6. 8 #3—е5 ® z я 
Białe, chcąc uniknąć gry, temu  Colle 

przygotowują posunięcie f2—f4. 

| NASZE S drXe5 
Т.  d4Xe5 S £6—d7 

8. 12—f4 е5—е4! 
9. G d3—e2 G 18—c5 
Na słabe posunięcie e3 najmocniej jest 

zagrać H b6 względnie #7— 6. 
10. e3—e4 S d7—b6 
11. S bl—d2 0—0 
12. S$ d2—13 Ё7—6 
13. е5х#6 JH d8xf6 

M4. e4-—6 Н 16—g6 
15. g2—g3 H gó—et 
16. G c1—d2! 
17. W h1—f1 
18. G d2Xf4 

19. S 13—25 © 
20. H dl—d2 G df—a4? 

h2—h4. W a8—e8 
31 c4Xb3? 

2 a2Xb3 G a4Xb3 
24. G e2—d3 W f8—-5 

. g3—g4 H g6—h6 
; H d2—h2! W. f5Xf4 

. W f1Xf4 W c8—f8 
. С аЗХТ + K g8—h8 

29. W f1Xf8+, H h6X£8 

30. G h7—d3 S b6—c4 
31. W al—bl G b3—a4 
32. W b1Xb7 ż G c5—e7 
33. S g5Xe6 Н 18—13 

. W br—b8+- 
Czarne poddały się.. 

‚ GIOACHIMO GRECO 
Obeenie przypada 300-na rocznica zgotwu 

wielkiego genjusza szachowego 17-go wieku 
Gioachimo (Greca. Działalność jego była nie- 
zmiernie bogata i wszechstronna: był on za 
równo teoretykiem, kompozytorem, jak też 
wielkim mistrzem gry praktycznej. Poniżej 
podajemy za przykładem  „Szachisty““ jego 
zadanie i partję. я S 

Biale: K 18, W dl, W £1, S 13, P e4...(5) 
Czarne: K e6, W bz, Ww z6, S 6, P ©5...(5) 
Biale zaczynają i szachują w 3 pos. 

PARTJA WŁOSKA 

  

  

    

  

Białe: G. Greco. Czarne: N. N. 
1. e2—e4 ©7—e5 
2. 8 gl S b8—c6 
3. G fl—d G 18—05 
4 c2—c3 H d8—e7 
5. 0—0 d7—d6 
6. d2—d4 (G c5—b6 
7. G cl—5 #7—16 
8. G g5—h4 27 —g5 
9. S 13Xg5 16X85 

10. H dl—h5+ K d8—d7 
11. G h4Xg5 Н е7—ет 
12 @ е4—е6+-1! K dTXe6 
13. H h5—e8+ S g8—e7 
14.  d4—d5X mat. 

WIADOMOŚCI 

Mecz o mistrzostwo świata. 

Alechin został wyzwany ponownie przez 
Bogolubowa do meczu rewanżowego 0 mistrzo 
stwo świata. Wyzwanie Alechin przyjął. -— 
Należy więc oezekiwač, že wkrótce ta impre- 

za dojdzie do skutku. Finansować ją ma pra- 
wdopodobnie Niemiecki Związek Szachowy. 

Rekord światowy gry a l'avengle 
W Chicago Alechin dał seans gry jedno- 

czesnej „na ślepo'', grając 32 (!!) partje.— 
Po 12-tu godzinach gry Alechin osiągnął wy 
nik: +19—4—=9, 

Turniej korespondencyjny Kurjera Stani- 
sławowskiego. 

Turniej o mistrzostwo Kurjera Stan. do- 
biega do końca. Obecnie prowadzi p. Kur- 
min (Wilno) mając 5 p. (z 5!) przed J. Her 
manowskim (Toruń) i Al. Wagnerem (Sta- 

nisławów, którzy mają po 4.5. 

Turniej o mistrzostwo klasy A. Wileńskiego 
T-wa Szachowego. 

- Rozpoczął się niedawno turniej o mistrzo- 

stwo klasy A Wil. T-wa Szach. Mimo nieli- 
eznej obsady budzi on ogólne zainteresowa- 

nie. 

frontu walk ligowych 
W niedzielę odbył się w Warszawie mecz 

o mistrzostwo Ligi między ostatnią w grupie 

Legją a leaderem Ligi Ruchem śląskim. — 
Zwyciężyła niespodziewanie drużyna Legji w 

stosunku 1:0. W pierwszej połowie gra była 

nieciekawa, prowadzona w ospałem tempie— 
Ślązacy mają w tym okresie gry zdecydowaną 

rrzewagę, której atak nie umie wyzyskać-— 
Po przerwie inicjatywa przechodzi do Legji. 

Gra staje się ostrą i toczy się w tempie zy- 

wem. W 20-ej minucie po pięknym przeboju 

Rajdek strzela jedyną decydującą o zwycię- 

stwie wojskowych bramkę, ustalając wynik 

dnia. 
* * * 

W meczu o mistrzostwo Ligi Cracovia po 

konała ŁKS 3:2 (1:0). Zwycięstwo Cracovii 

zasłużone. Drużyna Cracovii górowała nad 

przeciwnikiem techniką, taktyką, jak i star- 

tem do piłki. Pierwsza bramka dla zwycięz- 

ców pada w 12 min. pierwszej połowy gry z 

rzutu karnego strzelonego pewnie przez Ku- 

tinskiego. Po zmianie pól walka toczy się 

przeważnie pod bramką gości.— W 15 min. 

Malczyk podwyższa wynik 2:0 dla Cracovii. 

W 29-ej minucie Musiał zdobywa trzecią 

ramkę dla gospodarzy. W ostatnim kwadran 

sie ŁKS niezrażony wynikiem przechodzi do 

ataku i zdobywa w krótkich odstępach dwie 

bramki przez Kulę i Millera. 

° * + 

W Poznaniu w meczu ligowym grupy spad 

kowej Warszawianka przegrała z Wartą 2:3 

(1:2). Z powodu deszczu stan boiska był fa- 

talny. Gra stała na niskim poziomie. Nao- 

gół zaznaczała się nieznaczna przewaga War 

ty. Bramki dla zwycięzców zdobyli Szerfke 

(2) i Prószyński, dla pokonanych Lachowicz 

i Prosator. Rzut karny przyznany Warcie 

nie został przez nią wykorzystany. 

* * 

W Krakowie w meczu ligowym Podgórze 

pokonało 22 p. p. w stosunku 2:0 (0:0). Gra 

była w pierwszej połowie równorzędna. Po 
przerwie górowało Podgórze. 

  

W kilku wierszach 
Referat sportowy Polskiego Radja wystą- 

pił z projektem rozpoczęcia zbiórki sprzętu 
sportowego i podręczników sportowych dla 
niezamożnych klubów prowinejonalnych. 
Deklarowane mogą być przedmioty zarówno 

nowe jak i używane. Ponieważ w każdym 

„iubie i u każdego sportowca znajdują się 
przyrządy sportowe, których się już nie uży- 

wa, byłoby pożądane, aby te przyrządy spor- 

towe, które leżą zupełnie bezużytecznie, zo- 
stały ofiarowane dla niezamożnych sportow- 

ców prowinejonalnych, którzy mogą je po 

wyreparowaniu używać jeszcze przez. długi 
CZAS.. 

„Subskrypeje'* na ofiary przyjmuje refe- 
rat Polskiego Radja. ° 

" W ubiegłym roku poruszaliśmy tę kwest- 
  

   

  

ję. Niestety, był to głos, „wołającego na pu- 

szezy**. 
W tym roku znów powrócimy do niej. 

4 > £ 

Wyaział gier i dyseypliny Ligi zdyskwa 
lifikował na ostatniem posiedzeniu Drzymałę 

z klubu sportowego „Czarni** na 15 miesię- 

cy za uderzenie gracza (Garbarni Smoczka na 

niedawnym meczu Czarni — Garbarnia. Po- 

stanowienie wydziału gier i dyscypliny jest 
epilogiem gorszących zajść w czasie tego me- 

czu. 
* 4 

W najbliższym czasie wydział turystyki 
Ministerstwa Komunikacji wyda broszurę pro 
pagandową, poświęconą Polsce jako krajowi 
turystyki zimowej. Broszura ta obejmie w 
swej treści ilustracyjnej najpiękniejsze i 
najlepsze w Polsce tereny narciarskie i bę- 

dzie drukowana w 5 językach. 

się dwa artystyczne 

plakaty o treści również propagującej Pol- 
skę jako kraj turystyki zimowej, a przede- 
wszystkiem narciarstwa. Jeden z tych plaka- 
tów przeznaczony dla zagranicy będzie wy- 
dany w 9 językach, drugi zaś w języku pol- 

skim. 

Równocześnie ukażą 

  

   

* 

W lokalu Polskiego Związku 

go odbyła się wczoraj konferencja na której 

przedstawiciele PZŁ przedstawili zebranym 

projekty Łyżwiarzy w związku ze zbliżającym 
się sezonem zimowym. 

W nadchodzącym sezonie Polski Związek 

Łyżwiarski organizuje szereg imprez ogólno- 

polskich i o charakterze międzynarodowym. — 

Na czoło tych imprez wysuwają się między- 
narodowe zawody w jeździe figurowej, które 
się odbędą w Zakopanem w dniach 5, 6i7 

stycznia 1934 r. i wszechsłowiańskie - igrzy- 
ska łyżwiarskie w dniach 2, 3, i 4 lutego 1934 r. 
w Warszawie. W pierwszej imprezie wezmą u- 
dział najwybitniejsi łyżwiarze Polski, Francji, - 

Czechosłowacji, Austrji, Węgier, i Rumunji, w 
drugiej imprezie jedynie przedstawiciele państw 
słowiańskich. Wszechsłowiańskie igrzyska łyż- 

wiarskie będą połączone z mistrzostwami Pol- 
ski w jeździe figurowej i szybkiej. Odbędą 
się one w Warszawie, z okazji jubiłeuszu  40-1e- 

Łyżwiarskie- 

  

cia istnienia W. T. Ł. Pozatem Polski 
Związek  Łyżwiarski projektuje  urządze- 
nie — sensacyjnego meczu łyżwiarskie: 

go Polska — Sowiety, oraz  miedzynarodo- 

wych zawodów pokazowych na sztucznym to- 

rze w Katowicach z udziałem Sonii Henie, mi- 
strza świata Schaffera i innych. 

Celem odpowiedniego przygotowania  na- 
szych zawodników PZŁ urządzi szereg kursów 

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. 

święto Chrystusa- Króla 
WILNO. — Wczorajsze imponujące uro- 

czystości ku czci Chrystusa — Króla zapo- 

czątkowały uroczyste nabożeństwa we wszy. 
stkich kościołach, poczem miały miejsce aka- 

demje przy poszczególnych parafjach. 

Gay tylko zapadł zmrok większość okien 
tak w sniepach, jak i mieszkaniach prywat- 

nych na trasie, którędy miała przejść proce- 

sja, zajaśniały setkami świec. W oknach u- 
mieszczone były również obrazy święte. 

Iluminowane były rzęsiście Trzy Krzyże. 

O godzinie 5 wiecz. około Ostrej Bramy 
poczęły gromadzić się procesje, stowarzysze- 
nia i organizacje katolickie, szykujące się 

do procesji. 

Tuż przed godziną 6, po krótkich mod- 

łach w Ostrej Bramie odprawionych przez 

JE. ks. Metropolitę ,— w kierunku kościoła 

Serca Jezusowego przy ul. Wiwulskiego, wy 

ruszył pochód. 

Otwierał go oddział wojska z orkiestrą 

na czele oraz oddziały przysposobienia woj- 

skowego, delegacje młodzieży akademickiej 

ze sztandarami i szkoły. Wślad za ziemi kro 
ezyły satandary różnych organizacyj, a na- 

stępnie procesje parafjalne. 

Przy biciu dzwonów we wszystkich koś- 
ciołach wielotysięczna procesja przeszła ul. 
Zamkową, Mickiewicza, Jagiellońską, W. Po- 
hulanką i Archanielską, kierując się przed 
kościół Serca Jezusowego, niezwykle gustow- 
nie iluminowany. 

Tuż za procesjami w otoczeniu duchowień 

stwa świeckiego i klasztornego postępował 
przybrany w uroczyste szaty JE. ks. metro- 

polita Jałbrzykowski. | 
Obchód ku czci Chrystusa — Króla zakoń 

czył się błogosławieństwem wiernych, udzielo 

nem zebranym przed kościołem 8. Jez. przez 

JE. ks. metropolitę. 

W uroczystości przed kościołem Serca Je 

zusowego wzięli udział przedstawiciele władz. 

Obecni byli p.p.: wojewoda Jaszczołt, rektor 

ptaniewicz, starosta Kowalski oraa przedsta- 

wiciele wojska. 

  

KRONIKA 

  

ilófirka 
PONIEDZ.      

    
     

Das 30 Wschód słeńca g, 6,22 

kari 5 Zachóś słańca g. 3,48 

Symłonjnsza 

KOMUNIKAT STACJi METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 29 WRZEŚNIA. 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: 9. 
Temperatura najwyższa: 10. 

Temperatura najniższa: +5. 

Opad: ‚ 

Wiatr: potudniowo - wsehodni. 

Uwagi: pochmurno, po południu pogod- 

nie. 

MIEJSKA. 
— Ceny węgla. — Według zapewnień hur 

towni, złożonych władzom administracyjnym 

zwyżka cen węgla nie będzie narazie pczepro 

wadzona, wobec wycofania przez kopalnie 

propozycji zmiany dotychezasowego cennika. 

— Zwalczanie oszustwa ulicznego. — W 

wyniku energicznej akcji władz: administra- 

cyjnych, w ub. tygodniu zatrzymano w mieś- 

cie 9 oszustów, którzy uprawiali uliczną grę, 

w trzy karty lub blaszki. W myśl nowych 

przepisów w tej mierze zatrzymanych skiero- 

wano nie jak dotychczas, do Starostwa, iecz 

do Sądu. 
— Piekarnie niezmechanizowane. — Do | 

stycznia ma być ostatecznie zlikwidowana 

kwestja istnienia piekarń  niezmeenanizowa- 

nych i znajdujących się w nieodpowiednich 

lokalach (np. w suterenach). Sprawa ta jest 

obecnie omawiana przez władze administra- 

cyjne. Chodzi w pierwszym rzędzie o to, aby 

przez zwinięcie kilkudziesięciu, wytwórni nie 

spowodować zwiększenia bezrobocia, а jedno- 
cześnie nie zmniejszyć liczby punktów sprze- 

daży. 

— Opłaty na Fundusz Drogowy. — Wo- 

jewództwo otrzymało zarządzenie, aby opłaty 
na Fundusz Drogowy uiszczone po 1 kwiet- 

nia 33 r. na poczet należności z lat ubiegłych 

zaliczone zostały na rachunek należności bie- 

żących. Ulgi te dotyczą wyłącznie samocho- 

dów zarobkowych, a nie prywatnych. 

— Lustracje sanitarne. — Na terenie po 

wiatów przeprowadzone zostały ostatnio in- 

spekeje sanitarne. Badano nietylko zakłady 

lecz i domy mieszkalne, Stwierdzono znacz- 

ną poprawę warunków zdrowotnych. 

   

Dalsze inspekcje będa kontynuowa.:e w 

listopadzie. 
5 AKADEMICKA 

— Rekolekcje zamknięte SMA-czek w 

Czarnym Borze odbędą się w dn. 31 bm. i 

1 i 2 listopada. 3 
Wyjazd 30 bm. (poniedziałek) o godz. 

18.50. Informacje w Ognisku SMA-czek (U- 

niwersytecka 9—9) w godz. 13 — 14. 
— Chór akademicki! Uwaga! — Dziś w 

poniedziałek 30 bm. odbędzie się w Ognisku 
Akademiekiem o godz. 20 (bez kwadransa) 
przedostatnia próba z „Widm**. Wobec tego 

wszyscy nowi i dawni członkowie proszeni 

są o punktualne przybycie. 

    

LTE KES SS < A 

treningowych w jeździe figurowej i szybkiej 

w Warszawie i Katowicach, oraz kurs przo- 

- downików łyżwiarskich w Warszawie. Kursy 

w Katowicach rozpoczną się natychmiast po 

otwarciu Sztucznego Lodowiska (15 listopada 

r. b.). Kursy w Warszawie przewidziane są 

na koniec stycznia i początek lutego. W Ka- 

towicach nasi zawodnicy znajdą się pod opie- 
ką trenera austrjackiego p.  Decombe. — №е- 

które zawodniczki Śląskie wysłane zostaną do 

Wiednia na treningi. 

Jakby to było dobrze gdyby Wilno zdo- 

było się na wysłanie na kurs instruktorski 

kilku łyżwiarzy. Brak nauczycieli dawał się 

już silnie odczuć w ub. sezonie, a obecnie 

sytuacja znacznie pogorszy się, gdyż lyžwiar- į 

stwo zyskuje sobie coraz więcej zwolenni- 

ków. 

    

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie informacyjne Związku Le- 

gjonistek Polskich. Dnia 3-go listopada r. b. 
o godz. 18-tej w lokalu Sekretarjatu Woje- 
wódzkiego BBWR. przy ul. Św. Anny. 2—4, 

odbędzie się zebranie członkiń Związku Leg- 
jonistek Polskich, na którem p. mir. Kamiński 
wygłosi odczyt z dziedziny obrony przeciw- 

gazowej. Po tym odczycie odbędzie się dalszy 
ciąg zebrania informacyjnego, na którem zo- 

staną omówione sprawy organizacyjne Związku. 

— Zebranie informacyjne Związku Kup- 
ców Żydów. — Wezoraj odbyło się zebranie 
informacyjne Związku Kupeów Żydów w lo- 
kalu przy ul. Pohulanka 5, na którem radca 
prawny tego Związku adw. Pfeifer wygłosił 
referat pt. „O projekcie nowego kodeksu hono 
rowego''. 

Następnie adw. Długas omówił projekt no 
wej ordynacji podatkowej oraz postulaty wy 
sunięte na zjeździe radców prawnych Zw. 

Kup. Żyd. w Warszawie, gdzie reprezento- 
wał centralę wileńską. 

POCZTOWA 
— Pocztowe kupony na odpowiedź w ko- 

respondencji zagranicznej. — Władze poczto- 
we wprowadziły specjalne kupońiy na odpo- 
wiedź, stanowiące znaczne udogodnienie w 
międzynarodowym obrocie listowym. Do li- 
stów wysyłanych z Polski zagranieę, dołączać 
można kupon na odpowiedź, za który alre 

sat zagranicą otrzyma w każdym urzędzie 
pocztowym znaczek wartości opłaty za list 
zwykły w obrocie zagranicznym. Polskie ku 
pony na odpowiedź sprzedawane są we wszy- 
stkich urzędach pocztowych po cenie 50 gro- 
szy. Na mocy porozumienia zawartego z za- 

granieznemi zarządami  pocztowemi, kupony 
na odpowiedź nadesłane z państw obcych wy 
mieniane są w polskich urzędach pocztowych 
na znaczki wartości 60 groszy, czyli zwykłej 
opłaty listowej w obrocie zagranicznym. 

  

— Koło Turkologėw Słuchaczy Szkoły 
Nauk Politycznych w Wilnie zawiadamia, że 

ż powi odu nagłej choroby prelegenta inaugu- 

racja prace Koła Ašokos nie odbedzie się 
dnia 29.-10. rb. 

Termin następny zostanie podany do wia- 
domości w pismach wileńskich. 

— Protesty wekslowe. — We wrześniu, 

na terenie województwa wileńskiego zaprote- 

stowano 9 tys. weksli ła sumę 1 milj. 100 tys. 
zł. Z liczby tej na Wilno przypadło 7.600 we 
ksli wartości 900 tys. zł. 

BALE I ZABAWY 
— Dancing na pocztowe PW. — Poczto- 

we Przysposobienie Wojskowe, o którego ce- 
lowej pracy pisaliśmy już niejednokrotnie, 

w programie swym przewiduje szeroko zakro 
joną akeję kulturalno - oświatową. 

Prace prowadzone są na terenie całej dy- 
rekcji i — rzecz oczywista  — wymagają 
prócz znacznego wysiłku organizacyjnego, pie 

niędzy. 

Od wysokości sum, uzyskanych na ten cel, 
zależy powodzenie akcji, jej rozrost. 

Zarząd PPW pragnąc zasilić swoje fun- 
dusze urządza w dniu 31 bm. dancing (lokal 
cukierni Czerwonego Sztralla — początek © 
11-е]), г którego dochód przeznaczony został 

na wspomnianą akcję. 
Dancing zapowiada się świetnie, gdyż or- 

ganizatorzy przygotowują szereg ciekawych 
niespodzianek. 

Nie ulega wątpliwości, że w sympatycz- 

nym lokalu Sztralla tłoczno będzie we wto- 
rek. 

  

TEATR | MUZYKA 
— „Widma w „Łutni*. W środę najbliższą 

o godz. 4 i 6 wiecz. odegrane będą dwukrotnie 

„Widma“ S. Moniuszki, przy współudziale chó- 
ru akademickiego U. S. B., oraz artystów о- 
opery i dramatu. 

Orkiestra symfoniczna pod kierownictwem 

W. Szczepańskiego. Inscenizacja prof. A. Lud- 

wiga. Słowo wstępne wygłosi prof. J. Wie- 
rzyński. Ceny zniżone. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* Dziś po ce- 

nach zniżonych ostatnia nowość  „„Jasnowłosy 

Cygan“ operetka w 3-ch aktach M. Knopfa. — 
Początek o godz. 8.15. 

Ceny miejsc: Parter: 1—2 — 4 zł.; 

34 — 3,50; 5—6—7 — 3 zł.; 8—9 — 2.60; 

10—11 — 2,20; 12—13 — 1.80; 14—15 — 1.60; 

16—17—18 — 1.40; Balkon boczny 1.50. 

Amfiteatr 1 — 1.50; 2—3 — 1,20; 45 
0,99; 6—7—8 — 0,75; Wejście na bałkon 0,40. 
Zniżki ważne. Akademicy korzystają z ulg 

biletowych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — 12 krzeseł. 
LUX — Księżna Łowicka 
ROXY — Jego Ekscelencja Subjekt 
HELIOS — Ostatnia carowa. t 

CASINO — Biały upiór. 
ŚWIATOWID — Odtrącona. 

  

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-tej)



                

  

Próbny alarm pożarowy na kolei 
WILNO. — Wczoraj około godziny Z w 

nocy miasto zostało zaalarmowane gwizdem 

licznych syren kolejowych, co miało być zma- 

kiem, że na terenie kolejowym coś się stało. 

  

(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— TRAGHDJA UWIEDZIONEJ. — Na 

Alei kóż przytrzymano w momencie podrzu- 

cania dziecka 20-letnią Annę Owczarek (bez 
st. miejsca zamieszkania). Zeznała ona, że 

podrzucone niemowlę jest jej nieślubnem 

dzieckiem. 
Będąc w nędzy, a obawiając się zagłodze 

nia dziecka, postanowiła je podrzucić, sama 
zaś zamierzała popełnić samobójstwo. 

Owczarkównę zatrzymano. 
— MIŁY PASAŻER. — P. Izaak Kaczir- 

no (Lidzki 11) wróciwszy dorożką do domu 
nie chciał uregulować należności, a gdy do- 

rożkarz złapał go za kołnierz, p. Izaak u- 

gryzł woźnicę w palec. 
"Wobec tego, że Kaczirno wskutek prze- 

denerwowania się zemdłał, wezwano Pogoto- 
wie. Alarm był wyraźnie fałszywy, więc wy 

mierzono mu karę w wysokości 36 zł. 
— Bójka. — Wczoraj przy ulicy Czecho- 

wej 11 wynikła bójka pomiędzy mieszkańca- 

mi tego domu. 
W czasie bójki zostali dotkliwie pobici 

21-letni kamasznik Nachman  Slep, 23-letni 
fryzjer Lejba Jaszunow oraz 57-letni hand- 
larz Jankiel Jaszunow. 

Poszkodowanym pomocy udzieliło pogo- 

towie ratunkowe. 
— ZAGINIĘCIE. — Mieszkaniec folwar- 

ku Słoboda gminy leonpolskiej przybył one- 
gdaj do Wilna w towarzystwie swej 16-letniej 
kuzynki, która zagubiła się gdzieś w mieście. 

Wszelkie poszukiwania nie dały wyniku. 

— FAŁSZYWY ADWOKAT. — Kata- 

rzyna Jankowska zam. przy ulicy Pióromont 
2, mając sprawę w sądzie grodzkim poznała 
pewnego osobnika nazwiskiem St. Kostecki, 
który dowiedziawszy się o co jej chodzi, po- 
dał się za „adwokata'* i podjął się prowa- 

dzenia jej sprawy. Jankowska tytułem hono- 

rarjum wpłaciła mu 17 zł. 
* Jak się później okazało, Kostecki dopuścił 
się pospolitego oszustwa. 

— ZAOCZADZENIE. — Wczoraj zanoto- 
wano- dwa wypadki zaczadzenia, Przy ulicy 
Wiłkomierskiej 25 uległa zaczadzeniu Zofja 

Zacharewiczówa, zaś przy ulicy Starej 21,— 
85-letnia Helena Chełmińska. 

W obu wypadkach interwenjowało pogo- 
towie ratunkowe. 

— POŻAR W MAJ. SZYPKI. — W dn. 
25 bm. w maj. Szypki gm. chocieńczyckiej— 
(własność dra Witolda Kopcia) — spalił się 
dach domu mieszkalnego. 

Poszkodowany oblicza straty na 950 zł— 
Przyczyną pożaru była wadliwa budowa komi 

na, skutkiem czego zapaliła się sadza. 
— Porzucone dzieci. — W lokalu Opieki 

Społecznej magistratu znaleziono dwoje dzie 
ci: Pogorzelskiego Henryka lat 7 i Ryszar- 
da iat 2, porzueonych tam przez matkę. — 
Wszezęto dochodzenie. 

Poniedziałek, dnia 30 października 

1.00 — Czas. | 
11.30 — Przegląd prasy. 
15.25 — Program dzien. 
15.30 — Giełda roln. 
15.40 — Płyty. 
16.00 — „Łan dojrzewa” 

syjna. 

16.10 — Koncert dla młodzieży. 

16.40 — Francuski. 
16.55 — Koncert solistów. 
17.50 — Codzienny odcinek powieściowy. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Audycja z okazji święta KOP'u. 
19.05 — Z litewskich spraw aktualnych. 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — „Przyroda górska w muzyce“ — 

odczyt wygł. prof. Chybiński. 
19.40 — Program na wtorek. 
19.45 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — Operetka „Lik“ 
2240 — Muzyka taneczna. 

23.800 — Kom. meteor. 
23.05 — Muzyka taneczna. 

— pogadnaka mi- 

  

EARL DERR BIGGERS 

Jak się potem okazało, był to próbny a- 

larm dla kolejowych straży pożarnych w ce- 

lu stwierdzenia ich sprawności. 

ZBTKOOTZEEA + PORCROZOZTOZZRIĘ 

nouogiodzka 
— W Dworcu okradziono sklėpik spožyw- 

czy. — W nocy na 
kiennicy i zawiasów w oknie sklepiku kola- 
njalno - spożywczego Myszkina Chawny, w 

miasteczku Dworeu pow. nowogródzki 
ustaleni narazie sprawey skradli towarów spa 

žywezo - kolonjalnych i tytoniu na sumę o- 
koło 540 zł. 

— Kradzież drzewek owocowych. — W 
nocy na 22 bm. w osadzie Kajszówka gminy 
eyryńskiej na szkodę p. Marjana Białkow- 

skiego, b. insp. ogrodnictwa w Nowogródczyź 
nie, skradziono 5 drzewek owocowych, któe 

wykopano z nowozałożonego sadu. 

Do akt Km Nr. 631 1933 r. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogród- 

ku, 2 rew. zamieszkały w Nowogródku, 3-go 
Maja 20, na mocy art. 602, 603, 604 KPC o- 

głasza, że w dniu 24 listopada 1933 r. o go- 
dzinie 10-ej rano (nie później jednak, niż w 
dwie godziny) w maj. Miwtycze, gm. Rajca, 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publiczne- 
go ruchomości należących do Wacława. Dasz- 
kiewicza, i składających się z 540 główek se 
ra i 6 krów, oszacowanych na łączna sunię 

  

  

    

zł. 2352 na zaspokojenie Mips be linEGi Pej- 
sacha Kiwelowieza. 

Powyższe ruchomości można oglądać pod 
wskazanym adresem w dniu licytacji. 
Nowogródek dn. 24 - 10. 1933 r. 

Komornik (=) Podpis nieczyt. 

  

— Sprawa o nieumyślne spowodowanie 
śmierci człowieką. Sąd Okręgowy w składzie 
jednoosobowym (sędzia p. Pacewicz) rozpa 

trywał sprawę mieszkańca miasteczka Krynki 
4% zawodu garbarza — Mowszy Dubińskiego, 
oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmier 
ci robotnika Ignacego Rumanowicza. 

Akt oskarżenia zarzuca Dubińskiemu, że 
wskutek nienależytego zabezpieczenia bębna 
garbarskiego w jego garbarni, ów bęben, w 
dniu 10 listopada 1932 r. przygniótł Romano- 
wieza, który po upływie kilku dni zmarł 
wskutek otrzymanych ran. 

Na. przewodzie sądowyan oskarżony do wi 
ny się nie przyznał i zeznał, iż zmarły Roma 
nowicz co dwa tygodnie napełniał wodą bęben 
jego garbarni, w której pracowali tylko oskar 
żony i jego rodzina. Bęben był zabezpieczony 
w czasie nieczynności drewnianemi wtyczka- 
mi, uniemożliwiającemi obracanie się. Ostat- 
nio oskarżony zwinstalował motor, który w 
czasie zajścia był wyłączony. 

Po zbadaniu trzech świadków, z których 
nikt nie był obeenym na miejscu wypadku, 
Sąd wysłuchał przemówień. Podprokurator p. 
Plewako wskazywał na to. że oskarżony pro- 
wadził przedsiębiorstwo ignorująe obowiązują 

ce przepisy o ubezpieczeniu zatrudnionych ro 
botników wobec czego wnosi o przykładne пКа 
ranie oskarżonego. 

Obrońca Dubińskiego mec.  Firstenberg 
wskazywał na to, że mocodawca jego praco- 
wał na zasadzie zezwolenia odnośnych władz 
które powinny były zbadać, czy Dubiński w 
zakładzie swym ma wszystko w porządku. 

Jeżeli szukać tego, kto ponosi odpowie- 
dzialność za śmierć człowieka, to można tylko 
oskarżać Inspektora Pracy, który do tego cza- 
su ani razu nie był w garbarni Dubińskiego, 

mimo, że istnieje ona już blizko 30 lat. W kon 

kluzji wnosi o uniewinnienie Dubińskiego, 
ewentualnie zawieszenie kary. 

Sąd po wysłuchaniu przemówień wydał 
wyrok skazujący Dubińskiego na rok więzie- 
nia zawieszając wykonanie na 3 lata. 

W motywach wyroku Sąd nadmienił, iż 
słusznie zaznaczyła obrona, że moralnym 

sprawcą nieszczęścia jest Inspektor Pracy 33 

Obwodu, który tadany w śledztwie, obszernie 
   

8) 

Chińczyk — Zwycięzca 
Otyły, poważny jegomość szedł koryta- 

rzem od strony Clarges Street. Jego śnieżno 
- białe, obfite włosy nadawały mu wygląd 
zbyt dystyngowany jak na Amerykanina. 

— Mr. Tait, - zatrzymał go doktórLofton, 
oto Inspektor Duff ze Scotland Yardu. 

Starzec wyciągnął dłoń. 
— Jak się pan ma? - miał głęboki, huczą- 

cy glos- 
Co to ja słyszę? Morderstwo? To nie do wia- 
ry! Zupełnie nie chce się wierzyć. Kto został 

zabity, jeśli wolno zapytać? 
— Niech pan wejdzie do tego salonu, Mr. 

"Tait, — odpowiedział Duff, — zaraz dowie 
się pam szezegułów. Sprawa przedstawia się 
bardzo dziwnie... 

— Ja myślę...Tait pewnym krokiem prze 
stąpił próg. Stał chwilę błądząc wzrokiem po 
obecnych... Nagle wydał zdławiony okrzyk i 
runął na podłogę. 

Duff pierwszy znalazł się przy nim. Od- 
wrócił twarz leżącego ku sobie i ze zmiesza- 
niem przyglądał się zbielałym, jak u trupa, ry 
som. 

ROZDZIAŁ IV. 
Duff przeoczył nić. 

Natychmiast prawie przy boku Duffa zna 
lazł się młody, dobrze wyglądający Ameryka- 
nin, o szezerych szarych oczach, które w tej 
chwili były nieco przerażone. Z małego flako- 
nu z perłowej masy, wyrzucił na chusteczkę 
pigułkę, Którą rozgnióił i przytknął do nosa 
starca. 

— Lekarstwo, — tłómaczył inspektorowi 

  

Wydawna Staaistuw Mackiewiru. 

— zaraz to go doprowadzi do przytomności, 
przypuszczam. Sam kazał mi tak robić w razie 

ataku. 

— Ach, tak. Pan jest towarzyszem pod- 

róży Mr. Taita? 
— Tak. Nazywam się Marek Kennaway. 

Mr. Tait ulega tego rodzaju atakom, dlatego 
zabrał mnie ze sobą. 

Leżący na podłodze mężczyzna poruszył 
się i otworzył oczy. Oddychał ciężko, a twarz 
jego była bielsza od śnieżnych włosów. 

Duff zauważył drzwi po przeciwległej 
stronie pokoju, zajrzał więc poza nie: prowa- 
dziły one do mniejszego saloniku, w którym, 
pośród innych mebli znajdowała się wygodna 
duża kanapa. 

— Trzeba go tu położyć, — zadecydował, 
za słaby będzie, żeby wejść na schody. 

Bez namysłu, inspektor ujął Mr. Taita 
pod ręce i poprowadził do kanapy. 

— Niech pan tu zostanie przy nim, zwró- 
cił się do Kennawaya, — pomówię z obu pa- 
nami trochę później. 

Wracając do większego salonu, Duff zam 
knął za sobą drzwi. Chwilę stał, rozglądające 
się wokoło. Pełno tu było czerwonego pluszu 
i orzechowych mebli, według starego szematu, 
który przetrwał długie lata. Bibljoteka z kil- 

ku zakurzonemi tomami. Plika prowinejonal- 
nych gazet na stole. 

Grupa osób bardzo nowocześnie wygląda- 
jących oczekiwała na inspektora w stęchłej at 
mosferze pokoju. 

Wszystkie spojrzenia skierowały się na 

27 bm. po oderwaniu о- * 

i tralnemi znaczki 5-cio groszowe. 

  

mówił o obowiązkach właścicieli garbarń, lecz 
zapomniał nadmienić o kardynalnym obewiąz- 

ku saniego Inspektora Pra obowiązanego 
dbać o należyte wykonywanie przepisów e 

ubezpieczeniu robotników przy pracy. 
Sąd r że właśnie ta okoliczność mia 

ła duży wpływ na łagodny wymiar kary. 

— Strajk robotników  budowianych trwa 
dalej. Na odbytem walnem zebraniu strajku- 

jących robotników budowlanych, które odbyło 

się w sobotę postanowione zostało strajkować 

aż do zwycięstwa. 

— Zmiany personalne w I Urzędzie Skar- 
bowym. W ostatnim tygodniu odbyła się 

lustracja tut. I Urzędu Skarbowego przez wyż- 

h urzędników Izby Skarbowej w Białym- 

u. 

  

     

  

    

        

Prawdopodobnie na skutek tej lustra- 

cji zwolnieni zostali trzej sekwestratorzy 

ję jeden referent. 

Oprócz tych zwolnień nastąpiły również 

przeniesienia kilku urzędników tegoż urzędu a 

mianowicie: dotychczasowy referent podatku 

dochodowego przeniesiony zostaje do Bia- 

łegostoku, kierownik działu egzekucyjnego p. 

Nowacki przeniesiony zostaje do Sokółki, a refe- 

rent podatku przemysłowego p. Rećko do O- 
strowia - Mazowieckiego. 

— QOporni małżonkowie. Na ławie oskar- 

żonych Sądu Okręgowego  zasiadi: w tych 

dniach małżeństwo Władysław i Emilja No- 
siewicze, oboje mieszkańcy Krynek, którzy 

w dniu 22 kwietnia b. r. stawili opór sekwe- 

stratorowi Il Urzędu Skarbowego p. Połtarzyc- 

kiemu Janowi, podczas wykonywania przez 

niego obowiązków służbowych. 

Opór wyraził się w tem, że nie dawali se- 
kwestratorowi zabrać zajęte przez niego palto. 

Oskarżeni przyznają się do winy, i wyja- 

śniają, że proponowali sekwestratorowi za- 

jąć inną rzecz, a nie palto, bez którego obejść 

się nie mogli. 

Po wysłuchaniu przemówienia p. prokura- 

tora Plewako, ostatniego słowa oskarżonych, 

sędzia p. Pacewicz wydał wyrok skazujący — 

Władysława Nosiewicza na 3 miesiące aresztu 
a Emilję Nosiewiczową na 1 mies. aresztu. 

— Program obchodu „Tygodnia propagando- 
wego ń Poisko Niemieckich". W dniach 
30i31 X.i1i2 XI. odbędzie się propaganda 

Związku Obrony Kresów Zachodnich przez о- 
świetlanie w prasie zagadnień polsko niemiec- L 
kich, oraz rozprzędaż literatury propagandowej 

ZOKZ. 
W dniu 3. XI. kwesta uliczna. 
W dniu 4. XI — przedstawienie propagan- 

dewe w Teatrze Miejskim:  „Placówka* — 

Prusa (popołudniowe i wieczorne), poprzedzo- 

ne uroczystą akademją. 

Pozatem w przeciągu całego „Tygodnia* 
będą sprzedawane z biletami kinowemi i tea- 

Taksamo bę- 
dą sprzedawane w urzędach i biurach  bro- 

szury i pocztówki propagandowe oraz zbierane 

ofiary na specjalne listy składkowe. 

Aonlikrka 
— Kilka słów o sporcie wśród młodzieży 

szkolnej. już poraz drugi od początku roku 
szkolnego widzę w Słonimie garstki przybyszów 
— młodzieży szkolnej z sąsiednich miast. 

Fakt ten niezmiernie mnie ucieszył,  sądzi- 
łem bowiem, że bieżący rok szkolny będzie: o- 

kresem licznych wycieczek szkolnych o charak- 
terze krajoznawczym do starego grodu o pięknej 
i bogatej historji jaką posiada Słonim. 

Odrazu też pośpieszyłem do Oddziału T-wa 
Krajoznawczego by dowiedzieć się jaki za- 

kład naukowy i skąd mianowicie już.fna po- 
czątku roku szkolnego zdążył zorganizować 

wycieczkę dla poznania miasta . kresowego, 

miasta, obchodzącego dziś szereg rocznic, mia- 

sta które jak  donosiliśmy, wśród turystów 
i krajoznawców coraz większą cieszy się po- 
pularnością. 

Niestety, nikt z członków Zarządu na za- 

pytanie moje nie mógł mi dać żadnej odpo- 

wiedzi, wszyscy jakby umówieni poruszali ra- 
mionami oświadczając: „Nic o tem nie wiemy, 

nikt się do nas nie zgłaszał ani o przewodnika 
ani o pokazanie muzeum“. 

Wracając nieco zdziwiony po takiej roz- 

mowie spotykam znajomych którzy zatrzymu- 
ja mnie i informują... 0 „nielada sensacji” 

przyjeździe zespołu seminarjum żeńskiego 2 

Wołkowyska... na rozgrywki hazeny i siatkówki 
do słonimskich uczniowskich zespołów żeńskich 

Ależ to być nie może odpowiadam informa- 

torowi, wszak przed kilku dniami był okres 

czy można więc było wymagać od młodzieży 

wzmożonego treningu? To zapewne jakieś nie- 
porozumienie. 

6 

wchodzącego Duffa, malowała się w nieh po- 
waga i „jak mu się zdawało niepokój. Nazew- 

nątrz domu słońce przebiło nareszcie mgłę i 
światło płynęło poprzez wielo - szybowe okna, 

oświecająe te twarze, które miały być dla de- 

tektywa trudną do odcyfrowania zagadką. 
— Brakuje jeszcze kilku osób? — zwró- 

cił się do Loftona. 

— Trudna rada, — wzruszył ramionami 
Duff. — Możemy zaczynać. 

— Tak, pięciu. Nie licząc dwuch ponów w 
tamtym pokoju, no i naturalnie, Mrs. Potter, 

Postawił mały stolik na środku pokoju, 
usiadł przed nim i wyjął notes. 

— Przypuszczam, że wszyscy obecni wie- 

dzą, co się stało. Mam na myśli morderstwo, 
dokoname na osobie Mr. Drake w pokoju Nr. 

28. 

Nikt nie odpowiedział, więc Duff ciągnął 

dalej: — Muszę się państwu przedstawić: jes- 
tem inspektor Duff ze Seotland Yardu. Prze- 
dewszystkiem zaznaczam, że cała wycieczka 
doktora Loftona, że wszyscy jej uczęstnicy bę 
dą musieli pozostać tutaj, w Broom,s Hotelu 
tak długo, dopóki nie zostaną zwolnieni przez 
władze Scotland Yardu. 

Mały człowieczek w okularach, w złotej 
oprawie, skoczył na równe nogi. 

— Mój panie! — Krzyknął wysokim, 
przeraźliwym głosem. — Mam zamiar opuś- 
cić partję doktora Loftona i to natychmiast. 
Nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mnie 
podejrzewano 0 morderstwo. W Pittsfield, 
Massachusetts, skąd pochodzę. 

— A właśnie... przerwał Duff zimno. — 
Dziękuję panu. Właśnie myślałem, jakby tu 
zacząć. Zaczniemy więc od pana, wyjął wiecz- 
ne pióro. — Pańskie nazwisko, proszę? 

— Nazywam się. Norman Fenwick, — ma 

Drukarnia 
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— Zapewniam pana — odpowiada mnie 

rozmówca — dzisiaj są zawody żeńskie — 

może się pan niemi zainteresuje. 

Istotnie zawody były. Rozgrywka  siat- 

kówki pomiędzy zespołami Seminarjum  Żeń- 
skiem z Wołkowyska i Słonimskiem zakończo- 
na została wynikiem 3:3. 

Aczkolwiek sposób gry przyjezdnego ze- У 
społu nastręczał cały szereg zastrzeżeń  cze- 
go dowodem były wypadki z Ireną Osciakówną 
i innemi uczenicami słonimskiemi, nie będziemy 
srogo krytykować gości. Odwrotnie chcie- 
libyśmy by do Słonima zjeżdżały jak najczęściej 
lecz zapytujemy powołanych do tego władz 
szkolnych, czy nie dałoby się połączyć eks- 
kursji sportowych przynajmniej z pobieżnem 
zwiedzaniem miast i poznawaniem ich historji. 

* Musi być przecie jakaś różnica pomiędzy za- 
wodowym zespołem sportowym, a drużyną 
uczniowską, która przedewszystkiem _ winna 
gruntownie poznać i ukochać kraj. 

Zabawa w piłeczkę... to cokolwiek za ma- 

baradjinicha 
— Obchód 25-lecia walki czynnej. — Oh- 

chód 15-lecia niepodległości w roku bieżącym 
będzie połączony z obchodem 25lecia- Zwigz- 
ku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. 

W związku z tem w Baranowiczach odbę 
dzie się koncentracja oddziałów Związku 

Strzeleckiego z całego okręgu. 
Przewiduje się również wmurowanie tab 

licy pamiątkowej na domu, w którym mieś- 
cił się podczas wojny sztab dowództwa Legjo 
nów. 

— Będzie miał co jeść. — W nocy na. 23 
października Józefowi: Sadowskiemu, zamiesz 
kałemu w osadzie Krasiewicze gm. Horodysz- 
cze skradziono z piwnicy 48 szt. serów holen 
derskich wart. 120 zł. 3 

— A krówka poszła. — 27 października 
Konstantemu Hranowskiemu zam. we wsi 
Kruplany z niezamkniętego chlewu skradzio- 
no krowę wartości wake 

— Zawiklana historja czyli rozbicie 2 
szyb wystawowych. — W dniu 27 paździer- 
nika około godz. 11 przy ul. Szeptyckiego 
Mojżesz Grajew uczeń gimn. Epsztejna mani 
pulując rewolwerem spowodował wystrzał. 

Kula przebiła dwie szyby wystawowe w 
sklepie Witkowskiego. 

Rewolwer ten był własnością Marjana 
Wolskiego, który posiadając go nielegalnie, 
zastawił za dług Beree Kurchinowi, ten zaś 
pokazywał go Grajewowi, który narobił tyle 
biedy przez wystrzał. 

— Tydzień PBK. — W dniu 29 paździer 
nika odbyło się organizacyjne zebranie Tygod 
nia Polskiego Białego Krzyża, który odbę- 
dzie się od 4 do 11 listopada. 

— Pożary. — W nocy na 27 października 

we wsi Kuliski spalił się śpichrz, należący do 
Włodzimierza Antonczyka. Pożar powst 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się z og- 
niem. Wypadkn z ludźmi nie było 

Tejże nocy we wsi Iwankowieze spalił się 
dom miesz kalny i ehlew, należące do „Tann 
Błahowicza. 

Wypadku z ludźmi nie było. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIALO. 

WE WYROBY Z WŁASNEGO LNU 

ły człowieczek wymawiał źle i nazwisko jego 
brzmiało jak „Fennik““ 

— Jak się pisze pańskie nazwisko? 
— Fenwick. To jest angielskie naz- 

wisko, proszę pana! 
— Ozy pan jest Anglikiem ? 

— Potomkiem angielskiej rodziny. Moi 
przodkowie przybyli do Messachusetts w 1650 

roku. W czasie rewolucji zachowywali się lo- 

jalnie w stosunku do macierzy. 

— To było, — uśmiechnął się Duff pół- 

gębkiem, — dość dawno. Niema to zbyt wiel- 

kiej łączności z dzisiejszą sprawą. Wpatrywał 
się z niesmakiem w twarz człowieka, który 
tak jawnie nadskakiwał Anglikowi. Czy 
pan podróżuje sam? 

— Nie moja siostra jest ze mną. —Wska 
zał pozbawioną wszelkiej barwy, szaro -włosą 
kobietę: — Miss Laura Fenwick. 

Duff zanotował. 
— Teraz proszę mi powiedzieć, czy kto z 

państwa wie coś o wydarzeniach ostatniej no- 

cy? 

Mr. Fenwick najeżył się. 
— (o pan przez to rozumie, sir? 

— Dalej, dalej, — niecierpliwił się Duff, 
— my tu mamy sporo roboty i ani chwili do 
stracenia! Czy słyszał pan coś, widział lub na 
wet odczuł, coś, co by mogło mieć związek z 
naszą sprawą ? 

— Nie, sir, mogę to powiedzieć za siebie 
i za siostrę. 

— Czy państwo wychodzili z hotelu dzi- 
siaj? Tak? Gdzie? 

— Wałęsaliśmy się po West Endzie. Osta* 
tni rzut oka na Londyn! Oboje jesteśmy zach- 
wyceni miastem. To jest zresztą naturalne, po 
nieważ pochodzimy z Anglji. 

— Tak, dziękuję... musimy iść dalej! 

Zamkowa 2. 
We 

  

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„BANITA'* — „AWANTURA 0 JÓZIĘ'"' 

„ROZMAITOSCI“* 

Antagonizm  hiszpaūskieh kolonistów i 
ikesów długo zakłócał spokój Nowego 

Świata. Nieposiadający żadnej tradycji Ame- 

rykanie gnębili szlachtę hiszpańską, zabiera- 

jąc jej piędź po piędzi rozległe dobra i ni- 
szcząc bogate haciendy. 

Na tle tych właśnie walk rozgrywa się ak 
cja „Banity'*, gdzie młody dziedzic Pancho 
wznieca powstanie przeciw gnębicielom. 

Szłachetny obrońca uciśnionych walczy dziel- 
nie i w nagrodę otrzymuje serce pięknej Ro 

  

sity 

Bardzo ładne plenery, malownicze stroje, 
brawurowa jazda cowboyów — oto zalety, 
które sprawiają, że film ten może się podo- 
bać. Trójka czołowych wykonawców — Mary 
Astor (Rosita), Marion Nixon (Dolores) i 
Richard Barthelmes (Pancho) odznacza się u- 
rodą i temperamentem iście południowym. 

Na scenie komedyjka Bałuckiego p .t. , 
wantura o Józię'*. Dobitnie można się tu 
przekonać, co to są mylne pozory. Jak wyglą 
da niewierny mąż, łatwowierna żona i szczę 
śliwa para narzeczonych, która nie rozleciała 
się tylko dlatego, że wśród gruchań miłos- 
nych zdołała posłyszeć bicie zegara. Wyko- 
nawcy: panie: — Jasińska - Detkowska i 
Biszewska oraz panowie: Borski i Janowski 
zbierają zasłużone oklaski. Winowajezyni ca- 
łego zamieszania — Józia na scenie wogóle 
się nie ukazuje, w przeciwnym bowiem razie 
awantura nie skończyłaby się tak łatwo. 

Tad. O. 

  

  

OKIENNE 

tirmy 

„KRYSZTAŁ" 
dawniej W. BŁOCH 

Wilno, ul. Rudnicka 7. 
Specjalność: ramy ckien- 
ne szklsne dla kościołów, 
oraz wszelkie rcboty w 
zakres szkłsratea wchodz. 

Otrzymano szkło z najlepszych polskich 
but (białe czyste szkło). 

петаыениащия га SC 
Lekarze Lekcje 

— — — — — — === — — — — — M 

N, Dr.Ginsberg ;Z.žny žm 
Choroby skórne, wene- czenice za d. e 
ryczne i DOC ay niatą. Nauka aeli IR. 

Wileńska 3, od 8 — 1 Królewska 5 —11. 
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LABAS AAA SARARALA SI MA NAUCZYCIELKĄ - 

wychowawczyni 
Kupno dzie do dzieci od lat 

7—10. Z przygośtowe- 
niem do I ej 
Šwiadectwai referencje 
powažne. — JI. Wielka 

I SPRZEDAŻ 
=PPOFTTTTYPPYWEWTTYYY 

1 powoda yjazduų 

    

tanio 27—3 Od 12—2 e 
do sprzedania 2 domy "" -- 
drewniane z 10 miesak. — 5 
i lokalem na AK DA ANDAR Od iw 

ódowocowy. Ziem e 
ара Stalowa 085 Ротдукизд 

E 44444444444242 Lokale | = 
[-2444444444444414444 

Posad 
Potrzebne zarządczyni 2 — 

MIESZKANIB 
2 pokojowe z wygoda- 
mi Lsskawe 2 de 

kasynem, względnie de 
dzieci poszuksje ster- 
sza osoba, Antotelska 

  

administracji dla W. Ł, 13—3 

DO WYNAJĘCIA Starsza osoba 
2 duże jasne pokoje ze poszukuje mieszkania z 
wszelkiemi wygodami utrzymaniem, wzamisz 

— światowid — Nr. 44. Weterani wojen- Montwiłłowska 10 —2 za konwersacje fran- 
ni z Legjonu Amerykańskiego mają żywą ma- ma _ piętrze (telefon cuskie, Może również 
skotę — owszem i owszem!... Jej podobizna 1720 Žas 0 BRAĆ aka — 

zdobi okładkę numeru. Pan Pinteau Sac a Słoneczny wiejskiem, _ prowaóze- 
z panną Delamarre. Co wtem jest osobliwego pokój z wygodami do niem iaternatu, Zgło- 

— Ano tyle tylko, że małżonek ma lat 17, mał- odnającia, Oglądać mo- szenia do adm, „Słowa* 
żonka zaś — 13 lat!.. Dlaczego było im tak 
Śpiesznie ze ślubem? Bo... młodociani narze- 
czeni już mieli kiikumiesięczne dziecko!... Inna 

para małżeńska — K.i j. Kelly rozgłos zdobyła 
wskutek skazania jej przez sąd amerykan- 
Ski na dożywotnie więzienie za uprowadzenie 

w celu wykupu syna miljonera... Z tego wynka, 

że zdobycie wszechświatowej sławy nie jest 

tak łatwe, ale znowu i nie jest niedostępne dla 

każdego Śmiertelnka. Pingwiny. Puszcza afry- 

kańska. Dzień Zaduszny. Polscy amanci fil- 
mowi. Prokurator Alicja Horn. Na zakoń- 
<zenie redakcja mówi: — „Prosze o nieprzy- 
jemny wyraz twarzy”, ale to się nie odnosi do 

czytelników... 

Tygodnik  liustrowany Nr. 44. Na 
wstępie — Polska Akademja Literatury i ubole- 

wania, że do niej nie trafili Ferdynand Goetel 

i Juljan Tuwim. Portrety akademików. Na- 

stępnie (słuszne kojarzenie myśli!) rozważania 

o nagrodzie Nobla i jej polskich laureatach. — 

Akademia Literatury... Nagroda Nobla... Ma- 

rzenia posuwają się za daleko i wkraczają w 

inspektorze, my 

Nie chcę być 
— Chwileczkę, panie 

chcemy opuścić tę grupę zaraz. 

zamieszany. 

— Powiedziałem panu, co mają wszyscy 

państwo robić. Ta sprawa nie może ulec zmia 

nie dla wyjątków. 

— Doskonale...sir. W takim razie zwrócę 
się do naszego ambasadora. Jest to stary przy 
jaciel mego wuja. 

— Niech się pan zwraca do niego, bar- 
dzo proszę. — podchwycił zniecierpliwiony 
Duff. — Kto następny? Miss Pamela? Mieliš- 

my już rozmowę. I Mrs. Spicer również — 
widzieliśmy się. Ten pan, obok pani? 

Mężczyzna odpowiedział pośpiesznie. > 

— Jestem Stuart Vivian z Del Monte, - 
Kalifornja. Był to opalony, chudy, raczej 
przystojny meżczyzna, szpeciła go tylko duża 
blizna po prawej stronie twarzy. 

— Muszę zaznaczyć, że jestem tego same- 
go zdania co Mr. Fenwick. Dlaczego mielibyś- 
my być zatrzymani tutaj? Ja naprzykład nie 
znam zupełnie zamordowanego, nie zamieni- 
łem z nim nigdy nawet dwuch słów. Nie znam 
i pozostałych towarzyszy wycieczki. 

— Za wyjątkiem... przypomniał mu Duff. 

— Ach... no... tak.. Z jednym wyjątkiem. 

— Był pąn w teatrze z Mrs. Spieer wezo- 

raj wieczorem ? 
— Byłem. Zmaliśmy się, przed, wyjazdem 

jeszcze. 

— I wspólnie ułożyli państwo projekt tej 

wycieczki? 
— Oryginalne pytanie! — twarz młodej 

kobiety zapłonęła. 
— Слу pan nie uważa, że pan przestępuje 

granice? — zasyczał Vivian ze złością. — Był 

to tylko zbieg okoliczności. Nie widziałem pa 
ni Spicer od roku, to też byłem zdumiony, kie 

  

žna od 2-ej do 4-ej pp. dla p. L. 
Montwiłłowski zanłek 
4/6 m: 2 

WĘGIEL O nęsse = 
poleca M. DEULL 
"oe 3, tel. 8-11. 

dziedzinę niema! fantazji Całkiem na miejscu 
więc jest artykuł p. t. „Polacy na biegunie". Te 
dodaje otuchy: jeżeli Polacy trafili na biegun, 

  

  

    

   

to mogą nawet zdobyć i... „Miljardy*, © któ- 
rych w dalszym ciągu opowiada ten, który 

nie chciał być akademikiem, czyli Andrzej 
Strug.. Wszystko jednak kończy się przy „Sta- 

liku brydżowym*. Dowiadujemy się o brydży- 

stach: „Ze wszystkich jednak wad  bryd- | 
żystów najgorsza jest powolność*. Być może 
Ale, sądząc ze „Stolika”, jest jeszcze gorsza: 
pseudo - dowcipna, Męcząca gadatliwość. 

dy spotkałem ją wśród moich towarzyszy pad- 
róży. To .nie był chyba powód żeby się wy- 
cofać? 

— Naturalnie. — uspakajał uprzejmie iu- 
spektor. — Czy nie wie pan nie o morderstwie 
Mr. Drake? 

— Skądże bym miał wiedzieć? 
— Qzy wychodził pan dziś rano z hoteła? 
— Naturalnie! Spacerowałem i kupiłens 

kilka koszul w Burlington Arcade. 
— Ūzy robił pan inne zakupy? 
— Nie. 

— Qzem się pan trudni w domu? 
— Nie mam stałej pracy. Gram w polo... 

Sporty. — 

— Ta blizna pochodzi z s" gry zapew- 
ne? 

— Tak. Zdarzył mi się niefortunny wypa 
dek przed kilku laty. 

Duff przebiegł oczyma po obecnych. 

— Mr, Honywood, mam jeszcze pytanie 
dla pana. 

Honywood wyjął papierosa z ust drżącą 

ręką. 
— Proszę, panie inspektorze. 
— Czy pan wychodził z hotelu dziś ra- 

no? : 
— Nie, nie wychodziłem. , Po śniadanie 

siedziałem tutaj, przeglądając ilustracje w 
New York Tribuna. 

— Dziękuję. A pan? — Duff wskazywał 
wzrokiem sąsiada Honywooda. Był to mężeży- 
zna w sile wieku, z długim jastrzębim nosem 

i uderzająco małemi oczyma. Aczkolwiek uh- 
ramy był zupełnie dobrze i zachowywał się de 
syć swobodnie, było w nim coś nieokreślone- 
go, co nie pozwoliłoby nazwać go gentlema- 
nem. 

(D. C. N.). 
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