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Wybory samorządow 
Stoimy w przededniu wielkiej kampanji 

wyborezej do władz samorządu na terenie ca 
j Rzeczypospolitej zarówno na wsi jak i 

Ustawa samorządowa 3 

“y wyborow na lipiec 4934 r., 

  

     Wyznac 

przewidując iż termin ten może zostać prze- 

sunięty tylko na podstawie osobnej uchwały 
Rady Ministrów. A zatem należy oczekiwać 
zakończenia akcji wyborczej zgodnie z posta 

tylko w wyjątkowych 

daty kalendarza 

   
nowieniem ustawy, a 

wypadkach przekroczenia 

wyborczego. 

Wybory do gromad i do rad miejskich 
już się rozpoczęły. Pierwsze na terenie b. 
Kongresówki i czterech województw kreso- 
wych, drugie w poznańskiem i na Pomorzu, 
oraz w czternastu większych miastach Mało- 
polski. W niedługim czasie nałeży oczekiwać 
wyborów do. wyższych ogmiw organizacji sa- 
morządowej. Bardzo aktualnem zatem w prze 
dedniu organizacji samorządu staje się pyta- 
nie, jaka koneepeja samorządu odpowiada ide 
ologji obozu rządzącego i jest eelem jego 

polityki. 
A więc należy podkreślić, że sfery kierow 

nicze Państwa przywiązują szczególną wagę 
do roli wychowawczej samorządu i 

ją mu w tym zakresie poważne pole działal- 

ności. Samorząd musi być komórką wychowa- 
wczą o specyficznym charakterze, która pou- 
cza jednostkę o istnieniu harmonijnego związ 
ku między jej interesem a interesem zbioro- 

wości i o wzajemnej zależności i konieczno 
ści uzupełniania się tych interesów. Ale taką 

szkolną izbą staje się samorząd tylko wten - 
czas, gdy jest istotnie warsztatem praey spo- 
łeczno - gospodarczej, a nie terenem demago- 

gieznych rozgrywek partji. Można zaś bez 
żadnej przesady stwierdzić, że eały program 
stronnietw opozycyjnych de samorządu wy- 
czerpywał się „w opanowaniu'*  politycznem 
władz samorządu. Samorząd, na którym od ko 
lebki zaciążyło jak grzech pierworodny par- 

tyjnietwo, musiał w następstwie okazać się 
niezdolnym de prawidłowej, rozsądnej i re- 
alnej działalności gospodarczej i społecznej, 
«chociaż i inne jeszcze okoliczności przyczy- 
niły się do spaczenia kierunku jego pracy. — 
Pamiętamy dobrze chaotyczność samorządo- 

wej gospodarki, brak realizmu w ocenie włas 

nych możliwości, brak praktycznego zmysłu, 
«0 doprowadziło do obniżenia autorytetu or- 
ganizacji samorządowej i. stworzyło wokół 
niej atmosferę poważnych wątpliwości, czy 

samorząd będzie mógł w niedalekiej przyszło- 
ści odgrywać samodzielną i poważną rolę w 

życiu państwowem. Na tem tle niewątpliwie 

poczęła się ujawniać dość często prepondereu 
eja administracji w życiu samorządoweni. Ob- 
jaw niepożądany i sprzeczny z istotnemi za- 
łożeniami instancji samorządu. A zatem w 
zrozumieniu obozu rządzącego tylko właści - 
wie pojęta gospodarka może być szkołą wy- 

chowania dla obywateli. W tym celu gospo- 

darka ta winna się oprzeć na gruntownem po 
znaniu potrzeb lokalnych, na określeniu gra- 

mie, w jakich mogą być zaspokojone, na właś 
«iwem zhierarchizowaniu konkretnych zadań 
gospodarczych i na wykonaniu ich przede- 
wszystkiem własnemi siłami, gdyż tylko licząc 
na własne siły można najpewniej dojść do do- 

brobytu. Nawet najdrobniejszy wysiłek gos- 
робателу czy społeczny najmniejszej jednosr- 

ki samorządu np. gromady posiada ogromne 

znaczenie, ponieważ należy go pomnoży 

przez takiż wysiłek tysiąca innych komórek 
samorządowych. (Gospodarka oparta na tych 

ożeniach, utrzyma swoją wagę i moe w 
każdej komjunkturze gospodarczej. Państwo 
nie eofa oczywiście wszelkiej pomocy finanso 
wej samorządom, ale wiemy, że możliwości 
państwa są dzisiaj nader ograniczone i że na 
wydatniejszą pomoc z tej strony liczyć nie 
można. 

Takie sformułowanie stosunku przez reżim 
do przyszłego samorządu rozstrzygnęło o plat 
formie ściśle gospedarczej Bloku Bezpartyj- 

nego w rozpoczętej akcji wyborczej. Blok 
Bezpartyjny pragnąc widzieć w przyszłym sa 
morządzie sieć zdolnych do działalności spo- 
łecznej i gospodarczej komórek uznał za je: 
dynie słuszne i celowe pod tym kątem widze 
nia przeprowadzić dobór kandydatów przy u- 
kładaniu swoich list wyborczych. W myśl 

tych wskazań we władzach samorządu winni 
znaieźć się ludzie umiejący myśleć kategorja 
mi gospodarczemi, mający przygotowanie а- 

ebowe, działacze społeczni i odpowiadający 
roziomem etyeznym, pozatem ludzie miejsco- 
wi, dobrze obeznani z lokalnemi stosunkami. 
Stąd zaś logicznie wynika, że elementy dema- 

_ gogiezne i hołdujące zasadzie walki klaso- 
wej, lub ceniące ponad wszystko interes par- 
tji muszą być z przyszłego samorządu wy- 

eliminowane. Natomiast kryterjum polityczne 
zostało konsekwentnie potraktowane drugo- 
planowo. Nie wystarczy przynależność do 

BB, ażeby znaleźć się we władzach samorządu 

jeżeli kandydat nie odpowiada innym wyma- 

ganiom. Kto zaś te wymagania spełnia, a 

nie jest członkiem Bloku, będzie chętnie wi- 

dziany w pracy samorządowej jak członek 
Bloku. Niewątpliwie nigdy żadne stronnictwo 

polityczne nie postawiło tak jasno i uczei- 

wie wobec społeczeństwa zagadnienia wybor- 

   

        

   " waniu kryt 

wyznacza | 

  

czego. Gdy w sąsiadujących z nami krajach 
widzimy niesłychaną bezwzględność w stoso- 

jum partyjnego, do wszystkich 

stronnietwa, u nas 

    

chywateli przez wiel 

przeciwnie, Blok, najsilniejsze i 

ugrupowanie polityczne, traktuje 

borczą z dużem umiarkowaniem i rozsądną 

dezą liberalizmu. W tem stanowisku Bloku 

przebija szacunek dla innych przekonań, o ile 

vie wchodzą w kolizję z interesem Państwa. 

To poważne, głębokie, merytoryczne, a nie 

polityezne traktowanie z dnienia przyszłe- 

go samorządu przez obóz rządzący, może przy 

gotować poważny i korzystny zwrot w na- 
szych stosunkach samorządowych. 

Z punktu widzenia Państwa, a zatem i 
naszego stanowiska ideowego, wyżej nakreślo 
na ewolucja: samorządu musi być powitana z 

naszej strony z jak największem zadowole- 

niem. Grupując w swych »sgach poważne 

zastępy inteligencji ow. j, a także i 

miast, powołani jesteśmy szezególnie do pra- 

ey w samorządzie i do podniesienia poziomu 
jego działalności, czego zresztą nie wyobra 

żamy sobie bez podniesienia odsetka niez 

imteligeneji na wszystkich szezet:laca 

ządu, poczynając nawei od niskie! 
Winniśmy przeto dzisiaj wziąć nietylko 

jak najliczniejszy i najgorętszy udział w o- 
beenej akcji wyborczej, ale i w przyszłym 
samorządzie. Narówni bowiem z innemi czyn- 
nikami współpracującemi z rządem Marsza|l- 
ka Piłsudskiego ponosimy odpowiedzialność 
za rozwój tej wielkiej dziedziny życia pubii- 
cznego, która ma być państwową szkołą wy- 
chowania obywateli. 

decydujące 

akcję wy- 
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WARSZAWA PAT. — W Minister- 
stwie WR i OP odbyło się dzisiaj pier- 
wsze plenarne posiedzenie Polskiej Aka- 
demji Literatury, na którem wybrano pre 
zydjum następujące: 

Prezes Wacław Sieroszewski, wicepre 
zes — Leopold Staff, sekretarz general- 
ny — jJuljusz Kaden - Bandrowski. 

Następnie Akademja uchwaliła prosić 
o przyjęcie protektoratu nad Polską A- 
kademją Literatury Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej Ignacego Mościckiego i 
Pierwszego Marszałka Polski józeta Pił- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
SARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

HORODZIEĮ — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 
14DA — ul. »uwalska 13 — S$. Mateski. 

<UNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

    

е W. SIEROSZEWSKI PREZESEM AKADENIJI 
sudskiego. Ponadto na pierwszego człon 
ka honorowego uchwaliła Akademja za- 
prosić prezesa Rady Ministrów Janusza 
Jędrzejewicza. 

W dałszym ciągu posiedzenia uchwa 
lono program inauguracyjnego zebrania 
Polskiej Akademji Literatury, które odbę 
dzie się 8 listopada o godzinie 19-ej w 
pałacu Rady Ministrów. Zebranie otwo- 
rzy prezes Sieroszewski przemówieniem, 
na które odpowie premjer Jędrzejewicz. 
Zkolei wygłosi prelekcję p. Wacław Be- 
rent. 

Ludność polska w Niemczech 
ZOSTAŁA POZBAW??NA PRAWA UDZIAŁU W WYBORACH 

BERLIN PAT. — Cała dzisiejsza pra 
sa polska na terenie Rzeszy Niemieckiej 
zamieściła oświadczenie treści następują 

cej: 
Ludność polska w Niemczech z uboie 

waniem stwierdza, że została pozbawio- 
ną prawa wzięcia udziału w wyborach 
„w dniu 12 listopada pod hasłem wysła- 
nia do parlamentu Rzeszy 
własnych przedstawicieli. 

Niemieckiej 

Wojskowe samoloty japońskie 
nad terytorjum Sowietów 

MOSKWA PAT. — Z Władywostośu 
donoszą, że 3 bm. nad wsiami położone- 
mi na terytorjum sowieckiem, na za- 
chodniem wybrzeżu zatoki Amurskiej, — 
przeleciały japońskie samoloty wojskowe 
zapuszczając się na 25 — 30 km. wgłąb 
terytorjum sowieckiego. Wśród tych sa- 
molotów było 8 wywiadowczych i 1 
“2 

Wywiezienie kapłana polskiego na Sałowki 
MOSKWA KAP. — Korespondent 

KAP dowiaduje się, że ks. Ryszard Szy- 
szko-Bohusz został ostatnio przewiezio- 

ny z więzienia jarosławskiego na wyspy 

Sołowieckie. Ks. Szyszko - Bohusz był 

proboszczem w Kamieńcu Podolskim, 

gorliwie pracując na niwie religijnej 

wśród miejscowych katolików . jednocze 

śnie brał wybitny udział w pracy oświa- 

towej wśród polskiej ludności. Trzy lata 
temu został aresztowany i osadzony w 

Możeby władze polskie zainteresowa 

ły się losem tego kapłana, jak również 
i innych księży - Połaków, dręczonych 

w kazamatach sowieckich? 

Włoska konstytucja stanowa 
Artykuł Mussoliniego 

WIEDEŃ. PAT. „Neue Freie Presse" za- 

mieszcza artykuł Mussoliniego o włoskiej kon- 

stytucji stanowej, która ma być wkrótce wpro 

wadzona w życie. Włoskie państwo faszystow- 

skie grupuje dotychczas swych obywateli w 

13 korporacjach. Nowa reforma konstytucji — 

przewiduje utworzenie 40 grup korporacyjnych. 

Zadaniem tych grup będzie  pośredniczenie 

  

między pracodawcami a pracobiorcami. Korpa- 

racje te będą regulowały produkcję. Nie bę- 

dzie to jednak ani socjalizm państwowy, ani 

kapitalizm państwowy. Jest zrozumiałe, że z 

chwiłą, kiedy korporacjom będą przyznane 

funkcje ustawodawcze, zmniejszy się znacznie 

wpływ Izby Poselskiej. : 

bombardujący. jak zaznacza depesza, — 
przekraczanie granicy sowieckiej przez 
aeroplany japońskie miało miejsce rów- 
niez uprzednio. Jednak działalność japoń 
skich samolotów w dniu 3 listopada, ze 
względu na ich liczbę i zakres lotu, nie 
ma dotychczas precedensu. 

DEMONSTRACYJNE MANEWRY SO- 
WIECKIE NA DALEKIM WSCHODZIE 

MOSKWA PAT. — Według korespon 
denta tokijskiego agencji TASS, prasa ja 
pońska zamieściła wiadomość, że z oka- 
zji 16-ej rocznicy rewolucji przypadają- 
cej w dn. 7 listopada, odbędą się wiel- 
kię sowieckie manewry lotnicze nad mo- 
rzefń japońskiem. Ciężkie sowieckie sa- 
moloty bombardujące mają wylecieć na 
pełne morze z kompletnym ładunkiem 
bojowym. 

Jednocześnie w Czycie, Chabarowsku, 
Błagowieszczeńsku i innych punktach 
mają być skoncentrowane na zgóry przy 
gotowanych pozycjach obronno - chemi- 
czne zmotoryzowane ddziały czerwonej 
armji. Wedle opinji panującej w Mosk- 
wie, powyższe doniesienia japońskie po- 
zostają w bliskim związku z przelotem 
aeroplanów japońskich nad okolicami 
Władywostoku. 

Zgon ieadera komunistów 
Japońskich 

MOSKWA PAT. — Dziś zmarł tu leader 
komunistycznej partji japońskiej, wybitny 

członek Kominternu Kataysma. 

  

Zawieszenie pism cenirowych w Gdańsku 
Senat zerwał stosunki ze stronnictwem centrowem 

GDAŃSK. PAT. Zgodnie z zapowiedzią 
prezydenta Senatu Rauschninga, aresztowani zo- 
stali nacz. redaktor „Danziger Landesztg." dr. 
Teipel, dyrektor tegoż wydawnictwa Kilian 
oraz dyrektor - „Danziger Volkstimme“ Focken. 

Zarządzenie swe Senat gdański uzasadnia 

tem, że w związku z zawieszeniem przez pre- 

wnież oświadczenie Senatu w sprawach, zwią. 
zanych z zawieszeniem powyższych dzienni- 
ków, Generalnemu Sekretarzowi Ligi Naro- 
dów z prośbą, aby sprawy te przedstawił Ra- 
dzie Ligi, która jest gwarantką konstytucji woi. 
nego miasta. 

GDAŃSK. PAT. Senat w. m. Gdańska po- 
zydenta policji Organu centrowego „Danziger stanowił zerwać stosunki z zarządem _ stronni- 

Lukai k ii AŠ 

Otwarcie sesji sejmowej 

Landesztg.* i socjalistycznego „Danziger Volk. 

stimme“ redakcje i wydawnictwa tych pism 
wniosły na rece wysokiego komisarza Ligi Na- 

rodów petycję, w której zwracają uwagę, na 

niekonstytucyjność powyższego zarządzenia, — 
Senat jest zdania, że petycja miała na celu spo- 
wodowanie interwencji wysokiego komisarza z 
powodu naruszenia przez Senat konstytucji 
gdańskiej. Od zarządzenia policji prawo prze- 
widuje odwołanie do Senatu. Odwołanie takie 
jednak nie zostało wniesione do chwili wnie- 

sienia petycji wysokiemu komisarzowi, a zatem 
Senat nie mógł jeszcze powziąć decyzji. 

Senat przyznaje, że petentom przysługuje 
— tak jak wszystkim obywatelom wolnego mia. 
sta — prawo zgłaszania petycji na ręce wyso- 
kiego komisarza Ligi Narodów w Gdańsku, jed- 
nak postępowanie petentów zagraża w-g mnie 
mania Senatu — bezpieczeństwu wolnego mia. , 
sta z tego powodu, że zgłosili oni petycję do 
wysokiego komisarza jeszcze przed powzie- 
ciem decyzji przez Senat. Ponieważ zacho. 
dzi uzasadniona obawa kontynuowania takiej 

szkodliwej i zagrażającej bezpieczeństwu wol- 
nego miasta działalności, osadzenie w are- 
szcie . ochronnym wymienionych osób stało się 
konieczne. 

GDAŃSK. PAT. Zażalenie wniesione dQ Se- 
natu przez dnienniki „Danziger Landesztg" i 
„Danziger Volkstimme* z powodu ich zawiesze- 

nia zostało przez Senat oddalone jako nieuza- 
sadnione. . 

GDANSK. PAT. Biuro Prasowe Senatu ko- 
munikuje, że wysoki komisarz Ligi Narodów 
zawiadomił wczoraj późnym wieczorem Senat, 
że przekazał petycję dzienników „Danziger 
Volkstimme* i „Danziger Landesztg.*, jak ró- 

Minister Skarbu Zawadzki 

  

ctwa centrowego w Gdańsku. Powodem tego 
było zdaniem Senatu, poważne przekroczenie 
przepisów, dotyczących porządku publicznego i 

bezpieczeństwa wolnego miasta, a w szczegól- 

ności złośliwe przypisywanie Senatowi naru- 
szenia postanowień Konstytucji w związku z 
polityką personalną. 

  

OSZMIANA —- 
PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkia. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— « Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska —. St. Bednarski 
4stęgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 
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CHADECJA i RZĄD 
OŚWIADCZENIE SENATORA CHD. 

DR. THULLIE 

ISKRA. — W numerze chrześcijańsko - 

demokratycznego katolickiego „Głosu Pracy'' 
ukazało się nast. oświadczenie sen. prof. 

dr. Thullie: 
„Wiadomo, że Chadecja prowadzona przez 

Korfantego, znajduje się w bardzo ostrcj c- 

pozycji do rządu, podobnie jak endecja, 

Stronnictwo Ludowe i socjaliści, z tego po- 
wodu my, chadecy Małopolski Wschodniej, ze 

rwaliśmy stosunek z Korfantym i z zarzą- 
dem głównym i utworzyliśmy autonomiczną 

Chadecję Mapolski Wschodniej. 

Lecz i wśród pozostałych członków Cha- 
decji Korfantego mamy swoich zwolenników, 

którzy nie godzą się na zgubną politykę Kor- 
fantego, na rozbijanie społeczeństwa polskie- 
go i ciągłe jątrzenie i budzenie nienawiści 

jednej części narodu przeciw drugiej, gdy po 

ważna sytuacja zagraniczna wymaga skupie- 
nia wszystkich sił narodu dła obrony niepod- 

ległości i całości ziem Rzeczypospolitej. — 
Wielu z nich mówi nam w cztery oczy: My 

się z wami zupełnie zgadzamy, nas niezado- 
wolonych z polityki Korfantego jest wielu, 

niezadługo po porozumieniu się połączymy 
się z wami, zaczekajcie tylko jeszcze trochę, 
abyśmy się lepiej między sobą porozumieli — 
Z niecierpliwością oczekujemy spełnienia tych 
obietnic, niestety oddawna — napróżno. 

Niedawno odbyła się rada naczelna Cha- 
decji w Częstochowie. Rząd zakazał urządze 
nia wiecu podczas obrad Rady, a senator Kor 
fanty zdawał sprawę o położeniu politycznem 
i -zaproponowal rezolucje w duchu dalszej o- 
strej walki przeciw rządowi, które przyjęto. 

Komunikat urzędowy nic nie mówi o jakiej- 
kolwiek opozycji przeciw tym rezolucjom, — 

prasa endecka doniosła że tylko jeden głos 
podniósł się za zmianą stosunku do rządu, 
ale nikt go nie poparł. Przyznać trzeba, że 

Korfanty, to indywidualność potężna, to dyk 
tator urodzony, tak, że nawet ci, co się z nim 
nie zgadzają, siedzą cicho i głosują, jak się 

jemu podoba. Brak im odwagi cywilnej, Nie 
wymieniamy narazie żadnych nazwisk, ale co 
mamy myśleć o ich zapewnieniach, że się z 
Korfantym nie zgadzają, że czekają sposob- 
nej chwili, aby to otwarcie wypowiedzieć?— 

Zdaje mi się, że od tych, którzy się boją Kor 
fantego, żadnego stanowczego kroku nie mo- 

żemy się spodziewać. Niech dalej idą na pas- 
ku Korfantego. DR. M. THULLIE. 

PODZIAŁ REFERATÓW 
BUDŻETOWYCH 

Na posiedzenin komisji budżetowej doko- 
nano następującego podziału referatów po- 
szczególnych części preliminarza budżetowego 
na r. 1934—35; 

Budżety Prezydenta Rzplitej i 
jai pos. Czuma, 

Sejmu i Senatu — poseł Wierzbicki. 
Prezydjum Rady Ministrów — poseł Brzo 

zowski. 

MSZ — poseł Walewski. . 

MSWojsk. — poseł Polakiewicz. 
MSWewn. — poseł Pączek. 
Skarbu — poseł Hołyński. 

Sprawiedliwości — poseł Seydler. 
Przemysłu i Handlu — poseł Czernicki. 

Komunikacji — poseł Starzak. 
Rolnictwa — poseł Stroynowski. 

Oświaty — poseł Zdzisław Stroński. 
Opieki Społecznej — poseł Sowiński. 

Emerytur i Rent — poseł Wagner. 

Długi państwowe i monopole 
Hutten - Czapski. 

Budżet przedsiębiorstw ministerstwa opie- 

ki — poseł Dybowski. 
Resztę budżetów przedsiębiorstw objęli od 

powiedni sprawozdawcy poszczególnych czę- 
ści preliminarza. 

Budżet Funduszu Pracy objął poseł Sowiń 
ski. 

Kwaterunku wojskowego — poseł Sanoj- 
ca. 

Budżety Funduszów Ministerstwa Skarbu 
(kredytowego, rozbudowy miast i terenowe- 

g0) — poseł Wojciechowski. 
Budżet Funduszu Rady Spółdzielczej — 

pose; Hołyński. 

Fundusz eksportowy — poseł Czernichow- 
ski. 

Fundusze Ministerstwa Komunikacji —po 
sei Srzednicki. 

I wreszcie budżet Funduszu Obrotowego 
Reformy Rolnej — poseł Kamiński. 

Referat generalny budżetu i ustawy skar 
bowej objął poseł Miedziński. 

NIK ob- 

poseł 

  

3-&) gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Ora: 
świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

  

M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Majs *. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. 

Liberman, Kiosk wy gazeto' 
— Kłosk Księg. Kol. „Ruch“. 

‚ 
! 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

  

TELEGRAMY 
POŁUDNIOWO - AMERYKAŃSKI PAKT 

O NIEAGRESJI 
RIO DE JANEIRO PAT. — Podpisany 

został południowo - amerykański pakt o nie 

agresji. Sygnatarjuszami są: Argentyna, Bra 

zylja, Chili, Paragwaj i Urugwaj, a w naj- 

bliższym czasie przystąpią do paktu Veneziie 

  

  

    

  

  

la i Peru. 
ECHA AFERY INSULA 

WASZYNGTON PAT. — Rząd Stanów 

Zjednoczonych postanowił ówić traktat 
o ekstradycji z Grecją, odwo- 

      

łać swego posła z Aten. Powyższa decyzja rzą 
du amerykańskiego spowodowana została od- 

mową wydania Ameryce Samuela Insula, któ- 

ry w dalszym ciągu przebywa na terytorjam 
Grecji. 

DELEGACJA LEŚNIKÓW WILEŃSKICH. 
W SPALE , 

SPAŁA PAT. — Dzisiaj Pam Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął delegację Wileńskiej 

Dyrekcji Lasów Państwowych, która wręczy- 
ła Mu odznakę honorową Przysposobienia 
Wojskowego Leśników Wileńskich. Organiza- 

cja ta była pierwszą w Polsce ' organizacją 
PW wśród leśników. 

GOERING OBYWATELEM HONOROWYM. 
FRANKFURTU N.-MENEM 

BERLIN PAT. — We Frankfurcie n.-M- 
nem odbyła się wczoraj uroczystość wręcze- 
nia premjerowi pruskiemu  Goeringowi dyp- 
lomu obywatelstwa honorowego. Przy tej о- 
kazji reprezentacja miasta wręczyła (Goerin- 
gowi ozdobny, według wzorów staro-germań- 

skich, miecz, ze złotą rękojeścią, na której 
wybite są słowa: „Wiemość i honor są fun 
damentem nowej Rzeszy**. 

  

Przerwany lot polskiej eskadry 
Lotnicy polscy udają się koleją do Moskwy. 

MOSKWA. PAT. Fatalne warunki atmosie. 
ryczne uniemożliwiły eskadrze płk. Rayskiego 
odlot z Mińska do Moskwy. Oficerowie ekadry u- 
dają do Moskwy pociągiem i spodziewani są w 
Moskwie w poniedziałek rano, gdzie będą mo- 
gli wziąć udział w uroczystym obchodzie 16- 

lecia ZSRR, jaki odbędzie się we wtorek, na 

Poseł Rzeczypospolitej w Moskwie Łuka- 
siewicz wystosował do płk. Rayskiego depeszę 
powitalną. 

Panter przybył do Londynu 
LONDYN. PAT. Korespondent „Daiły Te- 

legraph* Panter, który po 9-dniowym poby- 
cie w więzieniu monachijskiem zmuszony był 

opuścić Niemcy w ciągu 48 godzin, przybył 
w niedzielę po południa do Londynu, witany. 

serdecznie przez liczne grono Osób. 
Panter oświadczył, że o ile mu wiadomo, 

jedynym powodem aresztowania było jego 
sprawozdanie w „Daily Telegraph" o rewji 
wojskowej szturmowców hitlerowskich w Kiel 
heim. Panter podkreśla, że władze niemieckie 

nie uprzedziły korespondentów zagranicznych 
że nie wolno opisywać tę rewię. 

Konferencja żydowska 
w Londynie 

uchwaliła oficjalny bojkot towarów 
niemieckich. 

LONDYN PAT. — Przy udziale przeszło 
500 delegatów, reprezentujących 150500 ży - 
dów angielskich, odbyła się 5 bm. w Londynie 

konferencja, na której przyjęto jednogłośnie 
rezolucję, nakazującą oficjalny bojkot towa- 
rów niemieckich i apelującą do wszystkich 

żydów Imporjum Brytyjskiego aby powstrzy- 
mywali się od nabywania i używania towa- 

rów niemieckich, dopóki żydzi w Niemczech 
nie otrzymają pełnych praw obywatelskich. 

2 frontu walk ligowych 
CRACOVIA — LEGJA 2:2 

WARSZAWA. PAT. Na stadjonie Legji w 
meczu O mistrzostwo Ligi Cracovia zremiso- 
wała z Legją 2:2 (2:1). 

ZWYCIĘSTWO POGONI 
LWÓW. PAT. Ostatni mecz 0 mistrzostwo 

Ligi we Lwowie pomiędzy Pogonią a ŁKS 
rozegrany został w bardzo ciężkich warunkach 

w czasie deszczu, na rozmokłem boisku. Zwy- 
ciężyła wysoko Pogoń 9:0 (5:0). 

GARBARNIA — CZARNI 8:0 
KRAKÓW. PAT. Garbarnia — Czarni 8:0 

(1:0). 

Polonia — W. K. S. - Śmigły 2:0 
WARSZAWA. PAT. W meczu rewanżowym 

© wejście do Ligi Polonia pokonała WKS Śmi- 

gły Wilno 2:0 (1:0). й 

rowała Polonia. Bramki dla zwycięzców - strze- 
lili Zgliński i Ałaszewski. Sędziował b. dobrze 
Schneider. Widzów około 2000. Dzięki temu 

W pierwszej połowie zaznaczyła się lekka zwycięstwu Polonia ostatecznie wchodzi do 
przewaga wilnian, natomiast po przerwie gó- 

Mecz hokejcwy 

Ligi. 

Legja —L. Т. С. 
NA SZTUCZNEM LODOWISKU W PRADZE CZESKIEJ 

PRAGA PAT. — W niedzielę wieczorem 
na sztucznem lodowisku w Pradze Czeskiej 
odbył się rewanżowy mecz hokejowy między 
warszawską Legją a LTC. 

Tym razem drużyna - warszawska grała o 
wiele lepiej niż w sobotę, mimo to ustępowa- 
ła wyraźnie drużynie czeskiej i przegrała w 
stosunku 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Gra toczyła się 

- w szybkiem tempie, przy znacznej przewadze 

Czechów w l-ej tercji, a lekkiej przewadze w 

następnych. Tym razem trzy bramki dla Cze 
chów były również dziełem Hromaiki, a je- 

dna — Malecka. Charakterystyczne jest, że | 
drugi napad Czechów nie strzelił w obu me- 

czach ani jednej bramki. W drużynie war- 
sząwskiej dobrze grała obrona, a w napadzie 

Wolkowski. Reszta zupełnie bez treningu. — 
Mimo przegranej gra Legii pozostiwiła do- 

bre wrażenie. Sędziował p. Fraelich. Widzów 
około 2 tysięcy.



  

  

  

  

Co na to młodzież 
wszechpoiska? 

"Nie będziemy tu omawiać procesu 

„Dziennik Wileński'* — „Głos Wilna''. Ma- 
„dy wrażenie, że o „praniu brudów'* ende- 

«ji wileńskiej wszyscy wiedzą. A. zresztą pro 
ces ten dla nikogo nie był rewelacją: stare, 

znane i oklepane rzeczy. Tyle tylko, że zosta 

ły sądownie stwierdzone. 

Sąd uniewinnił bowiem p.p. Ochoekiego 

Górnisiewicza od zarzutu oszezerstwa i 

zniesławienia. Tem samem wszel 

rzez nich wysunięte, zyskały nie, 
prawną**. A i motywacja wyroku jest nie- 

j znamieńna i... druzgocąca. Sąd bowiem 

oficjalnie stwierdził, że z „czołowymi głosi- 

cielami idei „narodowej'* nie wszystko jest 

w porządku ''. 
Z ezołowymi!.. To co się musi dziać 

„dołach'* Stronnictwa Narodowego? Bo przy 

kład, jak wiadomo, idzie z góry.... 
Przewód sądowy wyciągnął 

dzienne cały szereg rzeczy starannie ukrywa 

nych, a dotyczących młodzieży akademickiej. 
Primo: Ścisły związek Młodzieży Wszech- 

polskiej ze Stronnictwem Narod. i „Dziea- 

nikiem WilL““. 

Dowody: akcję wyborczą do Bratniaks 
prowadził p. Kownacki; on również był auto 

rem wszelkich ulotek  „Miodz. Wszechpoł- 

dalej — inicjatorem ak anty 
dowskiej był „Dzien. Wil.'*, kt jej prowa 

dzenie powierzył p. p. Wójciekiemu i Kow- 
nackiemu, a w akcji antyżydowskiej „Mło- 

dzież Wszechpolska“* byla, jak wiadomo, 

najsprawniej działającym instrumentem (vide 
„zajścia listopadowe *, zwane, o ironjo, „ży- 

wiołowym wybućhem uczuć narodowych'* ) ; 
dalej — są to już rzeczy bardziej znane 

wspólny ze „Stron. Narod.'* lokal (Orzesz- 
kowa 11) i wspólny organ prasowy —,Dziea 

nik Wileński'* i „Ruch Młodych'*. 
Secundo: Kandydat „Młodz. Wszechpol.'* 

na prezesa Bratniej Pomocy, podpisuje dekla 

rację — „że we wszystkiem będzie się stoso 
wał do dyrektyw Młodzieży Wszechpolski 

Wniosek: Bratnia Pomoc jest obecnie eks 

pozyturą Młodzieży Wszechpolskiej |... 

Komentarze zbyteczne. 
A teraz kilka pytań pod adresem Młodzie 

ży Wszechpolskiej : 
Jzy koledzy już zerwali 

ze skompromitowanem Stronnictwem 

wem? 
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wszelki kontakt 

Narodo- 

Czy koledzy już się wynieśli z lokalu 

„Stron. Narod.'* ? 
"Czy organ Młodzieży. Wszechpolskiej, 

Ruch Młodych, będzie nadal wydawany na 
łamach D,ziennika Wil'* utrzymywanego w 
dużej mierze przez Żydów? (Ogłoszenia za- 
grożonych bojkotem firm żydowskich, no i. 
54 dol. miesięcznie Żyda Frydmana, uczciwi 
na nierządzie zarobionych !). : 

Czy p. Kownacki, któremu w związku z 
jego zeznaniami w procesie, dzienniki wileń- 

  

skiej zarzuciły mniej lub więcej wyraźnie 
krzywoprzysięstwo i niehonorowość postępo 
wania, pozostanie nadal senjorem  „Młodz. 

Wszechpol'* ? 
Na tych parę pytań oczekujemy rychłej 

i wyraźnej odpowiedzi. J. M. 

Z cyklu: „O współpracę ' 

RZECZ Pl 

Tak się szczęśliwie złożyło, że inicjatywa 
nasza, idąca w kierunku racjonalnego bada- 
nia Świata młodzieży pod hasłem: „frontem 
do młodego pokolenia'* zbiegła się z pokrew- 
ną mu dzafalnością ze strony starszego spo- 
łeczeństwa. i 

Jeszeze niedawno pisałem w „Tygodniu A- 
kademiekim'', że w sprawach wychowania 
młodzieży nie się u nas nie robi, lub bardzo 
niało. Nie mógłbym napisać teg 

W sobotę 21 paźd: 
Brokowski referat poś 

Jest to fakt znamienny. Fakt, ktróy wi- 

tamy z radością. Referat, pozatem, że skon- 
struowany z właściwą autoro powiedzia!- 

bym żelbetową logiką miał jes 
gólną zaletę. 

Mianowicie leitniotyw sobotnich rozm 
dotyczył społecznej i publicznej racj 

iej atmosferze możnaby prowadzić dyskusję 

nawet z najmniej kulturalnym oponentem. 

A. więc pierwsze przygarście ziemi zos 
ły rzucone, aby zasypać rów, jaki życie kopa 

ło między nami a pokołeniem, dziś będącem 
w sile wieku. 

Zdajemy sobie sprawę, że to jeszeze ma- 

ło, że daleka droga prowadzi od rozważań 
teu temat (a więc j 2 nie 
po ostateczną normalizację stosunków pomię- 
dzy obiema onami. Jednakże pierwsze lody, 
jak mi się je, są przełamane. 

Referat posła Brokowskiego w ostatniej 

swej części był w, ©m postulatów ogółu 
starszego społeczeństwa pod adresem rmałodzie 
ży. 
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zam, że postulaty te 

rat bowiem nie z pa: 
punktu widzenia 

Świadomie zaza 
wyrazem ogółu — re 

tyjnego, lecz społecznego 

traktował zagadnienie. 
Pogłądy te mógłby podpisać, sądzę, każdy 

bez względu na przynależność partyjną, pozo- 
stająe w zgodzie 7 sumientem. 

Te właśie postiilaty nabierają znaczenia 
niejako artykułów i paragrafów umownych 
paktu, jaki ma stanąć między dwoma poko- 
leniami. Pisał niedawno słusznie kol. Krasow- 
ski o braku współpracy (poza partyjną) mię- 
dzy młodzieżą a starszą generacją. 

Dzisiaj pierwsze kroki w kierunku poro- 

zumienia zostały podjęte.. 
Dwa tygodnie temu dyskutowano  żąda- 

nia. jednej strony. Obecnie należałoby podać 
dezyderaty drugiej. 

Jużeśmy usłyszeli warunki starszego kon- 
trahenta, jeśli jednak chcemy umowy, a nie 

karty oktrojowanej, musimy podać mu Jo 
wiadomości nasze żądania. 

Powstaje jednak ogromna trudność 
oto my, pokolenie młodych, jesteśmy rozbici 
między najrozbieżniejsze odłamy ideowo poli- 
tyczne, (nie wiem czy zawsze „ideowo““, ale 

   

  

    

  

  

» jedną szcze swej 

Od stu lat własność prywatna jest przed- 

miotem ataków ze strony rozmaitych jedno- 

stek i grup społecznych. Ataki te w ostatnich 

czasach przybrały na sile i znaczeniu. Szcze- 

gólnie po wojnie liczba przeciwników własno- 

ści indywidualnej znacznie się powiększyła a 

ich akcja poważnie daje się we znaki dzia- 

łaczom społecznym i politycznym wszystkich 
państw. 

Tymczasem jednak, mimo zwiększenia 

liczbowego zwolenników ustroju bezłwasno- 

ściowego, nie wzrosła ani liczba ani jakość 

argumentów wysuwanych przeciw prywatnemu 

władaniu. Ich moc dowodowa nie nabrała więk- 

szej siły i bynajmniej nie jest w stanie uza- 

sadnić, że organizacja oparta na innym sy- 

stemie gospodarczym, niż własności prywatnej, 

potrafi zapewnić ludzkości należyty postęp 

kulturalny i gospodarczy. 

Natomiast odwrotnie. Obrońcy  własno- 

ści nie utracili dawnej argumentacji, ale po- 

trafili ją wzmocnić ilościowo i jakościowo. 

POTRZEBA WŁASNOŚCI 

Podstawowy argument, który przemawia 

najsilniej za utrzymaniem własności prywat- 

nej opiera się na tezie, że własność jest głów- 
nym czynnikiem postępu ludzkości, rozwoju 

materjalnego, a co za tem idzie i kulturalnego. 

W ustroju opartym na systemie indywidu- 

alnego władania jednostka sama, z wylą- 

czeniem innych, zbiera owoce swej energji 

i działalności. — №еота! wszystko cokolwiek 

  

jest produktem jej pracy i wysiłków, za wy- 

jatkiem pewnego procentu stanowiącego u- 

dział państwa i społeczeństwa (ciężary pu- 

bliczne), staje się własnością jednostki, po- 

większa jej bogactwo i dobrobyt. Oczywiście 

jednostka czerpiąc ze swej pracy  bezpo- 

średnie korzyści zmusza się do jaknajwięk- 

szego wysiłku twórczego. Własność indywi- 

dualna zatem wydobywa z ludzkości mak- 

simum sił produkcyjnych i przez to staje się 

potężnym motorem postępu cywilizacji i kul- 

tury, o wiele silniejszym od innych czynników 

współdziałających w wielkiem dziele rozwoju 

ludzkości. 

SKUTKI ZNIESIENIA WŁASNOŚCI 

Odrzucenie własności prywatęej, jest jed- 

nocześnie odrzuceniem najwydajniejszej me- 

tody produkcji. Wraz z własnością odpadają 

wszystkie te czynniki, które pobudzoją jed- 

  

     

nostkę do maksymalnego wysiłku twórczego. 

Jednostka już nie będzie bezpośrednio czerpała 

korz ze swej pracy, owoce jej będą wią- 

snością ogółu i zaledwie w drobnej części 

ni się do zaspokojenia potrzeb  jed- 

nostki. Odpadnie motyw dla którego įedno- 

stka wydobywa maksimum swoich sił. To 

też nietylko nie zdobędzie się ona na najwięk= 

szy wysiłek twórczy, ale nawet taki, który 
zaspokoił jej wymagania. 

Oczywiście możnaby jednostkę napędzić 

WŁASN 
doprowadzi do pożądanych rezultatów. Za 

pomocą bowiem przymusu można wymusić po- 

słuch ale nie wydobędzie się twórczości. — 

(Kwestję tę zresztą omówię dokładniej w 

jednym z następnych numerów Tygodnia Aka- 

demickiego). 

Ostatecznie więc, w ustroju  bezwłasno- 

ściowym produkcja musiałaby ulec znacznemu 

hamowany. Trzeba bowiem uwzględnić że 

wobec istnienia przyrostu ludności, produkcja 

musi stałe wykazywać odpowiednie jemu 

zwiększenie, by utrzymać warunki materjalne 

już obecnie istniejące. 

Zniesienie własności prowadzi więc do 

zatrzymania postępu ludzkości w jej rozwoju 

materjalnym. Skutki tego faktu z pewnością 
nie byłyby pożądane przez nikogo, ani przez 

przeciwników ani tembardziej zwolenników 
własności. 

CYFRY NA DOWÓD 

Nie chcę być  gołosłowny. Rozumowanie 

teoretyczne nie znawsze znajduje odżwierciad'- 

lenie w rzeczywistości życiowej. Czy zni- 
szczenie własności "w praktyce życiowej 

spowodowałoby tego ródzaju skutki?  Odpo- 
wiedż na to mogą wam dać, właśnie te przy- 
kłady zaczerpnięte z państw, które już dziś 
nie mają własności prywatnej, o których wspo- 

minałem na początku artykułu.. 
do pracy przez zastosowanie przymusu jak to Ferdynand Ziweiś, docent Uniwersytetu 

np. robi się w Rosji Sowieckiej, ale i to nie Jagiellońskiego, w jednej ze swoich licznych 

MIDAS ST     

jeszcze o nudnej Sprawie 
zamieściłem notatke 

oświetlającą dobrze wyhodowaną ignorancję 

w dziedzinie ekonomicznej niejakiego pana 

A. z „Ruchu Młodych”, który częstował czy- 

Dwa tygodnie temu 

telników swego, powiem  kurtuazyjnie:  or- 

ganu istnemi rewełacjami w sprawie przy- 

rostu ludności. 

Przypuszczałem, że polemika się nie wy- 

- wiąże, bo o czemże polemizować, skoro nie 

kwestje sporne poruszałem, ale w naj- 

zwyklejszy sposób wykazałem te momenty, ja- 
kie dowodziły, że autor nie ma właściwego 

pojęcia o rzeczach, o których pisze. 

Omyliłem się. i ; 
Pan A. ( a raczej owo A., gdyż z tak 

wstydliwego podpisu trudno jest _wywnio- 

skować z jakiego rodzaju istotą „ma się za- 
szczyt”) uważał widocznie moje uwagi za 

rźucenie rękawicy pod jego adresem (teraz 
znowu on się mylił — bo już, jak wspomnia- 

łem, c czemże miałbym z nim polemizować!?) 
i odpowiedział artykułem o połowę większym 

od tego, który był kością niezgody. 

Dziwny upór. ź 

„, Dziwny, jak na człowieka,- który się już 

niezbyt poprzednio popisał a tem dziwniejszy, 

że obecnem swem _ wystąpieniem pan A po- 

grąża się jeszcze mocniej jeszcze bardziej się 

kopromituje. . 

Zaraz to wykažę. Oto pan A., nie wspo- 

minając ani słowa o tem, co pisałem o rażą- 

cych nonsensach w jego artykule, zasypuje 
czytelnika cytatami z Rybarskiego na popar- 

cie słuszności tego, co pisał i chce przy tejże 

okazji zmiażdżyć autorytetem tego profesora 

moją skromną. osobę. 

ERWSZA 

Materjały do traktatu 
zawsze „polityczne'*) jesteśmy rozbici zarów- 
no jak i Wy — pokolenie dziś dojrzałe, a 
może nawót bardziej niż Wy. 

Gorsze jest jednak to, że niema wśród   

uas dojrzałości, któraby pozwoliła poznać, iż 

poza swemi interesami wszechpolskiemi, mło- 
do-legjonowemi, czy mocarstwowemi — mamy 
j e sferę interesów wspólnych — intere- 

sów, dotyczących nas, jako młodego pokole- 
nia inteligencji polsi Jednak najgorsze 

    

    

      

       

  

jest, że nie potrafimy stworzyć wspólnego 
frontu dla reprezentowania naszych  intere- 
sów. 

I może będzie tak, że skoro jedna grupa 

wysunie pewne , Inna wbrew nawet 

i swoim intencjom, 

Dlatego my młodzi będzie 
my trudnym i nićsfornym kontrahentem. 

Uwagami powyższemi otwieramy cykl 0- 
ponji i zdań, jakie na tem miejscu zamie- 

„ać będziemy w następnych numerach w 

stji współpracy nad wzajemnem porozu- 
mieniem dwóch pokoleń. 

Nie mamy i 
tac, 

własnej ko: 
sprzeeiwi się temu. 

  

     

    

u nadawać im znącze= 

  

    
nia repreze 

  Śro    się, że z innych grup i 

nie padną zdania odmienne. 

  

      

steś lnak gotowi pr: każdą 
kulturalną dyskusję dla dobra sprawy. A ;o- 
śli bez demagogicznych momentów uda się 
nam, jak wierzymy, dyskutować — to 'wów- 

czas może dojdziemy do porozumienia i bę- 
dziemy mogli współpracować owocnie. 

W. A. Kaduszkiewicz. 

  

Chce, nawet sądząc z wysilonej  złośli- 

wości, bardzo chce — ale nie może. Wyrywz 

poszczególne zdania z mego artykułu itustru- 

jące właśnie myśl jego wywodów i, zestawia- 

jąc to ze zdaniami Rybarskiego, patetycznie 

pyta, kto tu ma być autorytetem? Tak to wy- 

gląda, jakby, to były moje własne myśli ń 

tezy a nie szanownego autora rewelacyj eko- 
nomicznych. 

Powiedział kiedyś Boy w połemice z Irzy- 

kowskim, jeśli niepamięć mnie nie myli, te 

słowa: „można napisać kilka wierszy bzdurstw, 

lecz jeśli ktoś zechce je prostować i odkła- 

mywać — trzeba pisać całe tomy”. Doceniam 
całą słuszność tego zdania, nie mogę więc 

punkt po pukcie wykazywać gdzie i jak pam 

A. się kompromituje, a gdzie znowu z prawdą 

się rozmija. Dam tylko jeden przykład: 

P. A. cytuje Rybarskiego: 

„Ody ludność wzrasta, o ile przynajmaiej 
równomiernie pomnażają się środki jej utrzy- 
mania, jej dobrobyt, ma to dużą doniosłość 

dla finansów publicznych. Mianowicie auto- 

matycznie słabnie ciężar długów, zaciągnię- 
tych przez państwo. Wtedy bowiem  stosun- 
kowo mniejsza: suma długów przypada na 

głowę fudności, łatwiej je spłacić, a zarazem 

iatwiej zaciągnąć nowe długi*. (Przyszłość 
"gospodarcza Świata). 

Sam zaś poprzednio pisal: „Mianowicie 
wszelkie długi i pożyczki (co za ' subtelne roz- 

różnienie! (przyp. aut.), zagraniczne (a czemu 

nie dotyczy to wewnętrznych? przyp. aut.) pań- 

stwa łatwiej jest spłacić ludności, gdy jei 

przybywa”. (stył też niczego sobie! przyp. aut.). 

Gdyby pan A. nie przekręcał myśli Ry- 

barskiego, przez opuszczenie sensu. słów grub- 

szym drukiem podkreślonych, nie byłoby całej 

tej nudnej pisaniny. 3 

W tem zdaniu o, równoczesnym z licz- 
bowym  wžrostem ludności, wzroście jej do- 
brobytu leży punkt ciężkości, a tego mementu 

pan A nie potrafił zauważyć, lub docenić je- 

go znaczenia. Jasne, że to skutek nieorjento- 

wania się w zagadnieniach, o których się pisze. 
Gdyby dalej pan A. prócz swoie talmudów 

partyjnych t. zn. książek Rybarskiego, Grab- 

skiego, Dmowskiego et cons. czytywał jeszcze 

podstawowe rzeczy, z dziedziny. w której się 
wypowiada — możeby się nie kompromitował 

tak gruntownie, jak to teraz zrobił, ale cóż na 

upór; zatwardziałość umysłową niema rady. 
W. A. Kaduszkiewicz. 

Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ 
Gromada znękanych istot podnosi głowy z 

nad prac seminaryjnych. 

Sobota. 

Popołudnie upływa na rozważaniu: gdzie 
išč. 

Dancing u Sztralla na jakiś wzniosły cel, albo 
„Drywatka“ u Natki. Odpada „prywatka“ u Nat- 
ki, bo się zepsuł patefon. Więc dancing, na któ- 

rym będzie Iza z zakochanym w niej Cześkiem 
z medycyny. Ciągnie mnie tam Polutek, który 

idzie sam, gdyż kocha się w sztubaczce, to ra 
za złe mają koleżanki z humanistyki. 

Nagle nowy pomysł: sobótka w „Cgnisku 

Akademickiem*. Ależ oczywiście. Minraum 
strojenia się i gotówki, maximum tańca, tiirtu i 

piwa, na swój lub cudzy rachunek. Parę kłapo- 

tów: spinki djabli wzięil (widocznie djabłom 

potrzebne były na bal Hitlera) i jestem w „Og- 
ms 

We drzwiach spotykam się z Witk:em, 

którym myślałem, pisząc o piwie na cudzy 

chunek. To samo on myślał o mnie. Poczewy 

chłopak. Ucałowałbym go, gdyby nie obawa 
sceny zazdrości ze strony Danki czy Kazi, licho 

wie, bo on pod tym względem niewyražny. Jak 

zwykle prawnik. 

Północ. Witek tańczy wspaniale. Opowiada 
tancerce różne ciekawe rzeczy na temat psycho_ 

analizy, instrumentów muzycznych i tego, że 

ona dobrze tańczy. To ostatnie ją wzrusza: 

— Panie Witku! Jaki pan oryginalny... 

On uśmiecha się oryginalnie i zaczyna opo- 
wiadać dowcipy o prawie rzymskiem. To jest 

szczyt wyrafinowania akademickiego na pierw- 

szym roku. Niewiasta omdiewa. 

Podchodzimy do okna. Na dole ciemne syl- 

wetki patrzą ku świetlistemu „Ognisku*. Na- 

przeciw siwobroda postać w bieli zatrzaskuje 

energicznie lufcik. Zapewne skanduje w ciemność 
słowa: 

— Ta młodzież czas trwoni, pro-szę pań.stwa, 

Znówu tango, piwo, walc, fokstrott, piwo, 

  

Teatr ak 
W tym tygodniu rozpoczną się próby nad 

sztuką z życia stlidentów pióra Leona Bort- 
kiewicza, specjalnie przez autora dla Teatru 
Akademickiego przeznaczoną. 

- Teatr Akademicki, pojęty jako placówka po- 

ważnej pracy twórczej, jako rama konstruk- 

tywna życia akademickiego, będzie  pierw- 
szym tego rodzaju teatrem w Polsce, gdzie 
życie to będzie przedstawione nie jako szop- 
ka, nie jako komedja, lecz jako pelnowarto- 
ściowy Obaraz rzeczywistości. 

Widz będzie miał możność wejrzenia w 

cały szereg Spraw i zagadnień, . jakie życie 

akademickie stawia przed młodymi ludźmi, 

przyszłą elitą spoleczeństwa. 
Podobne zadania i cele nie mogą być, 

siłą rzeczy, rozwiązane w pierwszej sztuce, 

której zakres treściowy wobec szczupłości ram 
przedstawienia, nie może objąć całokształtu za_ 
gadnień. Pierwsza pozycja ogranicza się tyl- 

ko do skonstruowania historji dziewięciu człon- 
ków seminarjum, w chwili zetknięcia się po 

raz pierwszy z samodzielnem życiem w оК- 
resie „Pierwszego roku“. 

Przystępując do pracy, zespół akademicki 

Teatru widzi trudności piętrzące się na dro- 
dze do osiągnięcia najwyższego poziomu te- 
atru artystycznego, to też, nie waha się przed 

trudem codziennej czterogodzinnej pracy. | 

Kierownictwo prób obejmuje tymczasowo 

autor, aby późniejszą pracę nad wykończe- 
niem przekazać Wacławowi  Radulskiemu, 
pierwszemu dziś w Polsce po Schillerze — 

reżyserowi. 

Zespół teatru stanowią między innymi: 
kol. kol. Irena Bortkiewiczowa, Jadwiga Da- 

necka, Zbigniew Folejewski, J. Kowzan, Cze- 
sław Miłosz, Jerzy Putrament, Jerzy — 7а- 

górski, Leon Bortkiewicz, i inni. 

Pierwsze przedstawienie w Wilnie prze- 

widywane jest w końcu stycznia. 

Teatr Akademicki zamierza objazd uni- 

wersyteckich miast Polski. T-man. 

  

tango. Pary z medycyny tańczą w sposób jak_ 
najbardziej zdrowotny. Nie łamać kręgosłupa 

tancerce, nie przyciskać zbyt mocno w obawie 
przed rakiem. 

Z kąta w kąt włóczą się teołodzy, dyskułu- 

jac scholastycznie na temat jakości piwa po 
40 groszy butelka. Nadkontyngent niewiast z 

humanistyki zawraca głowę ululanym  prawni- 

kom, a jakiś matematyk liczy nogi na sali i dzi- 

wi się, że wypada mu nieparzysta ilość. 
W kącie usiadł poeta. . Jutro napisze wiersz 

o burżujskich hułankach, o dorożkarzach, ma- 

rznących pod oknami. Dziś sam hula, bo jutro 
może będzie rewolucja... Pozatem spostrzeżenie, 

że przymiotnik jest znanym środkiem ekspresji 

warto obłać. 
, 

Nad ranem „dowidzenia* roztańczonej braci. 
Powrót miastem pomrocznem pod opieką księ- 

życa. Romantyczny profil Wilna nastraja Witka 
klasycznie: 

— Wilno — to kraina bogów... 

Kronika 
— Ze Zrzeszenia Kół Naukowych. — We 

wtorek dn. 7 bm. o godz. 20 m. 30 odbędzie 

się zebranie Rady Zrzeszenia Kół Nauko - 

wych. 

Na porządku dziennym m. in. 

organizacji ZKN. wobec nowej Ustawy 

Szkołach Akademickich. 

Chicot 
  

  

sprawa re 

o 

— Z Koła Prawników Stud. USB. —Ko- 

referat kol. Kapały p. t. „Socjalizacja prawa 
własności'*, który miał się odbyć w piątek— 
3 bm. — został ze względu na pożegnanie u- 
stępujących profesorów przeniesiony na wto- 

rek na godz. 20-tą. 

Po referacie dyskusja. 

— Z Koła Etnologów Stud. USB. — W 

poniedziałek dn. 6 bm. o godz. 17-ej odbędzie 
się w sali Seminarjum Archeołogji Klasycz 
nej (Zamkowa 11). Zebranie Naukowe Koia 
z referatem dr. B. Stelmachowskiej p .t. „Z 

badań mad rybołóstwem naszego pobrzeza 

morskiego** z przeźroczami. 

    

— Z Myśli Mocarstwowej. — Kurs kau- 
dydacki Myśli Mocarstwowej rozpocznie sięć 
we wtorek o godz. 18 w lokalu własnym przy 
ulnicy Uniwersyteckiej 6—58. 

Obeeność kandydatów i 
nieczna. 

sympatyków о- 

   
    

Ukazał się w drnkn 

SLOWNIK 
podręczny francusko - polski 

prof. PAWŁA KALINY 
z wymową łonetyczną, gramatyką francuską 

i rozmówkami fiaucusko-polskiemi 
Stronic 664 + 8. 

Cena zł. 7.50, w solidnej oprawie zł. 9.— 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

WARREN 

TYDZIEŃ AKADEMICKI 
ZAGADNIENIE OŚCI 

publikacyj przytacza ciekawe cyfry ze sta- 
tystyki rolniczej Rosji Sowieckiej. I tak: 

W ciągu ostatnich lat zsocjalizowano w Rosji 

61 proc. gospodarstw chłopskich w 224.000 koł- 

chozach (kolektywach) i 5000 sowchozach (fer_ 

my państwowe). W tym okresie czasu produ- 

kcja zboża przedstawia się następująco: w 

r. 1930 — 75,2 miljonów tonn, w r. 1931 — 

63,9 miljonów ton., a w roku 1932 58,5 miljo- 

    

    

       

  

nów ton., Spadek więc wynosi w ciągu 3 
zmni niu, zaś przyrost bogactwa  warunku- 

jacy stęp materjalny ludzkości, zostałby za- 

lat 25 proc., a w stosunku do produkcji przed- 

wojennej, wynoszącej w r 1913 — 81,8 mil- 
jonów ton zenie przekraczą 70 proc. 

Jeszcze gorzej czieje się w dziedzinie hodow- 

lan Il tak hodowla bydia wynosiła w r. 1928 

— 10 miljionów sztuk, w r. 1930 — 52, a w 

r. 1932 już tylko 35,2 miljonów sztuk. Spadek 
w ciągu ostatnich 3 lat wynosi około 33 proc. 

a w ciągu ostatnich 5 lat prawie pełne 50 proc. 
Podobny spadek wykazuje pogłowie trzody 

chlewnej: w r. 1928 — 203 a wr. 1932 — 

10 miljonów sztuk, 

ża się do tych cyfr: w r. 1928 — 146,6, a w 

r. 1932 — 75,5 miljonów sztuk. 

Dla uzupełnienia tej statys 

zaznaczyć, że ludność Rosji wzrasta w bar- 

dzo szybkiemi tempie, i gdy w r. 1913 wyno- 

siła 138 milj. to dziś Rosja liczy 168  miljo- 

nów mieszkańców-. 

Cyfry te są tak wymowne, że wszelkie 
komentarze są zupełnie zbędne. Wystarczy po- 

równać przyrost ludności, który nie przekra- 

cza 20 proc. rocznie i „przyrost* produkcji 

wynoszący mniejwięcej minus 10 proc.! Ani 

kolektywizacje (kołchozy), ani upaństwowienia 

(sowchozy) nie wychodzą na dobre  pro- 
dukcji rolniczej. Własności prywatnej nie u- 

daje się zastąpić innemi systemami gospoda_ 

rowania. Nie dziwnego, że w ostatnich cza- 

sach poczyniono w Rosji, zresztą bardzo 

drobne, ustępstwa na rzecz „wolnego” handlu. 

Witold Krasowski. 

5 

Dramaturgja 
wsrółczesna 

Ł NEGACJA 

Przedmiotem dramaturgji jest wałka, kon- 

   

i trzeba za- 

        

flikt, perypetja... Zależnie od środowiska, 
chwili dziejowej — różnie operowano po- 

wyższym materjałem, bądź to dając obraz 

o szerokiem podłożu społecznem, bądź ogra- 

jednostki. Za- niczając się do przedstawienia 

wsze jednak _ jeśli się nie będzie brało 

pod uwagę dramatu mieszczańskiego, poza 

rzeczywistą konstrukcją przejawów życia 

autorowie dramatyczni mieli na celu ukazanie 

dróg postępowaniu ludzkości, albo w ściślejszych 

ramach — narodowi. Rzeczywiście teatr naj- 

częściej był trybuną, młotem wybijającym 

otwór w murze, jaki dzieli teraźniejszość od 

przyszłości. 

Obecnie, w chwili bankructwa haseł, kie- 

dy społeczeństwa i narody są przežartė w 

najwyższym stopniu rdzą relatywizmu, kiedy 

wszelkie słowo o idealistycznem brzmieniu, 

przyjmowane jest z uśmiechem sceptycznym, 

nikt nie chce, bez narażania się na Śmiesz- 

ność wystąpić z czemś pozytywnem, twór- 

czem... Twórcy ograniczają się jedynie do 

impresji, do przedstawienia efektownych mo- 

mentów w skrótach reportażowych. Ale przez 

to dramaturgja współczesna schodzi na psy, 

posługując się łatwizną montowania faktów, 

zapomnianych przez czytenlików gazet o Aze- 

fie, Dreyfussie, Mademoiselle Doktór,  Borysie 

Sawinkowym i innych, tym podobnych. 

Często twórca podobnych reportaży stara 

się nadać jakiś głębszy, ludzki wyraz swemu 

dziełu... niestety jednak, zamiar podobny pali 

bo właściwie sami nie wiedzą 

pacyfizm? — humanitaryzm?... 

wobec tak ładnych przy- 

który zrobił na 

na panewce, 

czego chcą: 

Teatr obecnie 

kładów, jak przykład Tepy, 

swej sztuce pieniądze, pociąga wielu młodych 

ludzi, którzy w obecnych czasach czują się 

kandydatami na bezrobotnych... Niech piszą, 

autor niniejszego artykułu może poświadczyć 

że nic łatwiejszego niema, nad saklomontaż. 

Życie jest w swoich przejawach dramatyczne. 

Wystarczy jego fotografja.. 1 poco niezdarne 

zakłamywanie? 

Droga, na jaką schodzi dramaturgja wspói- 

czesna jest najbardziej zła i wrta potępienia. 

Najważniejsze, że nie pozwała teatrowi speł- 

niać swego istotnego zadania, jakie teraz spec- 

jalnie powinno być nań nałożone. Zajęty, 

zawojowany prawie całkowicie ciekawą  te- 

matyką szpiegowską, morderczą, procesową, 

czyli tą, od której nawet już ucieka porządne 

kino, nie daje miejsca, nie daje możności za- 

istnienia repertuarowi o głębokich wartościach 

społecznych, państwowych. Zapatrzeni w po- 

wodzenie sensacji dyrektorowie teatrów i pi- 

sarze, z których mógłby być jakiś pożytek dla 

Państwa, nie pamiętają, że we wszystkich, naj- 

bardziej ciekawych tematów, najciekawszym 

jets temat przyszłości państwa, że Polska Od- 

rodzona posiada swoją rzeczywistość, z której 

należy zdać sprawę... 

" Leon Bortkiewicz 

Wiersz Zbigniewa Folejewskiego p. t. „Wil- 

no* zamieszczony w poprzednim numerze Ty- 

godnia Akademickiego został w druku  znie- 
kształcony. Mianowicie zakończenie " powinno 
brzmieć: 

W cień tylko spływa zasłonami łoskot 

° wybuchów, 
zadaleko bije o ściany krew przemian. Tutaj 

pada miękko, owinie się kilimem rzewnie. 
Słuchaj. 

Tobie huczą ekspreśy. Że. | tu. Jutro. 

zaś pogłowie owiec zbli- . 

  

  

  

Przegląd prasy 
akademickiej 

Ostatni numer „Myśli Akademiekiej'* (Po 

znań) daje artykuł wstępny K. Zięlonki, po- 

święcony bezdrożom dzisiejszej myśli akade- 

miekiej. 

O doniosłości uczciwej, 

społecznej dla kształtowania 

wytężonej pracy 

się charakteru 
studenta, pisze autor: 

Praca społeczna, to kuźnia charakterów, 

to niezmiernie ważny czynnik wychowawczy. 

Hasło pracy społecznej jest może najbardziej 

popularne. I właśnie w tej popularności tkwi 

cały tragikomizm: niema bodaj organizacji, 

akademickiej, któraby nie wytknęła sobie o- 

bowiązku tej pracy. Ale to są właśnie te pu- 

ste garnki, do których nikt nie wlewa eliksi- 

ru życia. Jest przecież tyle ważniejszych 

spraw — komersze, walka o miejsca w zarzą 

dzie, ambicyjki, interesy. Tymczasem pole 

pracy jest niewspółmiernie olbrzymie. Lecz, 
niestety, współczesnemu akademikowi się nie 

chce. On woli siedzieć bezczynnie w kawiar- 

ni lub patrzyć bezmyślnie w sufit swego po- 

koju, a w najlepszym razie kuć. Trzeba też 

przyznać, że ta młoda generacja o wiele szyb 

ciej kończy studja. Ale cóż z tego? Wepchnie 

się ta udyplomowana gromada do starszego 

społeczeństwa i zacznie robić pieniądze — 

nic więcej. Bo i skąd mają czerpać wyższe 
aspiracje i ideały, kiedy ich nie gromadzili 

w okresie tworzenia swego ja, swego šwia:o- 
poglądu. 

Tak. Z temi „wyższemi aspiracjami i 

ideałami'* to, niestety, za dobrze nie jest. 

O tem już kilkakrotnie pisaliśmy. Jak się 6 

kazuje, nie my jedni. Jest to objaw bardzo 
pomyślny. 

. 

W tejže „Myśli Akademickiej'*, organie 

Myśli Mocarstwowej, znajdujemy artykuł p. 

t. „Myśli akademika - katolika o duchowień- 
stwie''. Z głęboką troską o dobro Kościoła 
porusza szereg problemów, które nie jedno 

zastrzeżenie wywołały. Cytuję jeden, szeze— 
gólnie ciekawy, ustęp tego artykułu: 

Wiszą bezużytecznie po świątyniach roz- 

maite wota kosztowne, leżą po skarbcach zło 
te aparaty. Czy to naprawdę konieczne? — 
Przecież Chrystus nie wymaga tego. Milszą 
mu byłaby niewątpliwie ofiara kapłana, od- 
prawiającego mszę św. w zwykłym kielichu, 
niekoniecznie złotym — gdyby widział, jak 
obok ołtarza ciśnie się rozmodlona biedota, 
jako tako najedzona i ubrana, która w dzi- 

siejszych warunkach nie może pójść do koś- 
cioła, bo bardzo często na 10 osób jest tylko 
jedno ubranie i jedna para butów. Cży rze- 
czywiście Pan Bóg wymaga od nas splendoru 

przepychu, czy raczej są to rzeczy drugorzęd- 
ne, a decydującą rolę odgrywa tutaj pokora 

serca, szczera modlitwa. 

Skoro tak silnie krytykuje się kapitalizm, 
to mam wrażenie, że należy czemprędzej skoń 
czyć z tem oblepianiem Boga złotem, bo wte 
dy posądzają nas o dwulicowość, nieszcze- 
rość. Dla wielu może to wydawać się błuźnier 

stwem, — dla mnie jest tylko zwykłą reali- 

zacją postulatów miłosierdzia i sprawiedli- 
wości. 

Myśl śmiała — ale kto wie, ezy nie sła- 

szna? „Warto się nad tem zastanowić. 

* 

tuch Młodych nie zapomniał o nas. W <- 
statnim swym numerze kontynuuje atak na 
„Tydzień Akademicki: *,, przy pomocy tajem- 

niczego i anonimowego (pomimo dość ost- 
rych uwag kol. Krasowskiego) pana W. M. 
„Pogromca'* nasz omawia artykuł p. t. „Bu- 

dujemy domek własny'* kol. Krasowskiego. 

Szezególnie zjadliwie kończy swoją „recen- 

e“ WI M 

Ale ten nowy „domek własny'' będzie tyi- 

ko jeszcze jedną więcej oficyną na podwórku 
wielkiego hotelu „Bebe''* babci Sanacji, która 

wszystkich przyhołubić i obdzielić potrafi. 

Ostrożnie z temi oficynami, p. W. M.! 

„Babcia Sanacja'* nie ma żadnych „ofi- 
cyn''. A jeśli nawet je ma — to w żadnym 

wypadku na domy schadzek ich nie wynajmu 

je. 

  

nawet za dolary..... 

Mark. 

Nawet Żydom i 
Takie już ma przesądy! 

Wymowna nieobecność 
Całe Wilno obchodziło 

Chrystusa - Króla. W olbrzymiej manifesta- 

cji uczuć religijnych wzięło udział prawie ca- 

łe katolickie Wilno. 

Do uczestniczenia w procesji 

niedawno Świę'o 

zostały za- 

proszone, przez Akcję Katolieką, wszystkie 

organizacje i korporacje akademiekie. 

Skorzystały zaś z zaproszenia — poza So 

dalicją — tylko „masoni** „bezbożniey** 

czyli młodzież prorządowa ze „Strzeleem** i 

K! „Cresovią““ na czele. Co wtedy robili ul- 

tra-katolicy z pod znaku „Młodzieży Wszech- 

polskiej“* ? (Gdzie były poczty sztandarowe en 

deckich korporacyj ? 

A może religja i 

i 

Kościół, podobnie jak 

@' „etyka'', to tylko piękne ha „moralność'', i 
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NA FRONCIE SPORTOWYM 
TRZEBA ZMIENIĆ TERMIN 
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH. 

Wiele już zmian w systemie rozgrywa- 
uia mastrzostw Polski w piłkarstwie przepro- 

wadzamo. Próbowano 10 systemów, tegoroczny       

  

   

  

jest naj ajbardziej nie- 

sprawied že Garbarnia, 
która w pierwszej połowie mistrzostw omal 
mie weszła do szóstki lepszych klubów — obec 

sie grz o spadek z Ligi! Cały dorobek pier- 

wszege półrocza idzie na niec, nędzota Podgó- 

„mało się w Lidze, ] a Wisła 

   

  

    
   

rze uż 

  

ch jest 

Warszawianki z 

w czem napewno 

   
Na meczu 
300 osób!! 

    

  

— bezpłatnych! te 50 osób wykupiły bi- 

lety po 75 gr. 
Pogoda szkodzi przedewszystkiem — im 

ny, wiłgotny dzień trzeba być zatwardziałym 

  

      m by i 2 godziny na 

trze. Latem to fraszka. 

Zmiana terminów mistrzostw jest najko- 
reformą. Ws: o jedno w 

łowa 

musi się odbywać na jesieni — wrzesień, paź 

dziernik, listopad, zakończenie na wiosnę — 

kwiesień,maj,ć 
Wiosnę ly jest spragniony świeżego 

powietrza, poleci na mecz chętniej niż w lis- 

topadzie, meeze wiosenne jako końcowe, najat 
r: jade. ć- trzy więcej 

. Tak ciekawe pasjonu- 

jące walki jak finałowe o wej do lig ą 
gaję stosunkowo mało widzów bo są w zbyt 

6żnym terminie. Przy pięknym czerwcowym 

wie   

    

   
      

rozgrywek 
   

    

     

    

razy 

  

  

     
       

     1 frekwencja i dochód w kasie 
dwukrotne. 

4. sportowo jakież wielkie kc 
przy tasiemeu rozgrywk 
nisze nieruz fuks — wyczerpanie mę 

sezonem handieapuje drużyny techn 
korzyść prymitywnych, ale silnych fizycznie. 
Gdyby mistrzostwa A klasy się zdobywało je- 

sienią, a © wejście grało na wiosnę — peine 

świeżych sił drużyny inaczejby tam walczyły. 
Wreszcie sen zimow on szkodliwy 

   
   

  

    

    

  

— 5 miesięey przerwy i lenistwa to za dużo, 
to obniża poziom. Taki Ruch — pracuj 
wytrwale całą zimę — nigdy nie ma mis 

stwa be w najlepszej formie jest na wiosnę, 
a u mas właśnie trzeba być późną jesienią. Ma 
jąe perspektywę decydujących meczy czy to o 
smistrzostwie ezy spadku — gracze musieliby 
zimuastykowač się, trenować zimą — wyszło 
by te im tylko na dobre. 

Przeniesienie końca rozgrywek na wiosnę 
ate najpraktyczniejsza, najpotrzebniejsza 

Karol. 

W kiiku wierszach 
Na ostatniem posiedzeniu zarządu Pol- 

skiego Związku Jeździeckiego . postanowiono 
m. in. urządzić po raz pierwszy w Polsce mię- 
dzykłubowe zawody konne z udziałem naj- 

lepszych jeźdźców ze wszystkich klubów pol- 
skich, zorganizować zawody o odznakę jeź- 
dziecką, wreszcie ustalono szereg dezyderatów 
w sprawie popularyzacji sportu jeździeckiego. 

Nz SE 

Niedawno bawiła w Tatrach specjalna ko 

misja ezeska. która miała za zadanie wynale- 
zienie dogodnego miejsca @@ założenia emen- 
tarza i muzeum ofiar Tatr. Komisja obliczy- 

ła, że od r. 1919 zginęło w Tatrach 70-ciu nar 
ciarzy i taterników. Kości niektórych ofiar 
znaleziono dopiero po wielu latach w miej- 

scach niedostępnych. Zwłoki innych ofiar nie 
zostały wogóle odnalezione. 

Cmentarz i muzeum ma powstać pód — 
Osterwą u Popradskiego jeziora. Otwarcie i 
poświęcenie nastąpi w lipeu przyszłego roku. 

«ik 

Pilnik, były doskonały bokser ŻAKS'u, 
a od ubiegłego roku członek warszawskiej Ma 
kabi mieszka obecnie w Wilnie i ostatnio da- 
ło się słyszeć, że pragnie wrócić do swego ma 
cierzystego klubu. Wersje te dementuje komu- 

uikat PAT'a głoszący, że Pilnik przewidzia- 

ny jest jako członek reprezentacyjnej druży- 
uy stołecznej w spotkaniu międzyokręgowem 
Warszawa — Śląsk. Pilnik walczyć będzie w 
wadze średniej. 

      

  

    

  

  

* 

Przed kilku dniami odbył się w Chichi- 
liane pod (Grenoble uroczysty obchód zdoby- 
cia szczytu Mont Aiquille (2200 m.). Szezyt 

ten uehodzący za niedostępny, został zdoby- 
ty po raz pierwszy w roku 1496 przez kpt. de 

Ville na rozkaz króla Karola VIII. 

Wziąwszy pod uwagę, że dziś nawet mi- 
mo rozmaitych ułatwień szczyt ten jest mało 

dostępny, należy uważać wyczyn kpt. de Ville 
jako pierw przejaw alpinizmu sportowego 

w FKuropie. Obecnie sekcja francuskiego klu- 

bu alpejskiego postanowiła wmurować w pod- 

nóże Śeiany 

kową, której odsłonię 
czyście. W obchoc 
ciele klubów alpe, 

** 

   
    

    
    

    

      

    

* obehodzone byto uro- 

wzięli udział przedstawi 
kich z całej Francji oraz 

licznych klubów zagranicznych. M. in. klub 
Wysokogórski Polskiego Towarzystwa Tat- 

rzańskiego był reprezentowany przez p. Gol- 

eza, a koło studentów polaków w Grenoble 
przez p. Miehałowskiego. 

    

* * + 

Poczynając od dnia 7 listopada r. b. Wileń- 

skie T-wo Łyżwiarskie w lokału Gimnastyczne- 
go T-wa „Sokół* przy ul. Wileńskiej Nr. 10, 
rozpoczyna pod kierownictwem profesora Gim- 

nastyki p. Grygla i fachowych instruktorów 

T-wa kurs suchej zaprawy i gimnastyki łyżwiar- 

skiej we wtorki, piątki i niedziele od godz. 2l-ej 

Zgłoszenia od osób życzących uczęszczać 

na kurs powyższy przyjmuje  Sekretarjat „So- 

koła” codziennie od godz. 18-tej. 
* '» * 

Rekordową wypłatę totalizatora zanotowa- 

mo w czasie niedzielnych wyścigów kłusaków w 

Mariendorfie. Oto w biegu o nagrodę „Platanów* 
w którym startowało 25 koni, wygrał outsider 

„Erich L."prowadzony przez M. Wernera. 

W rezultacie tego wyniku biegu totalizator 
płacił nienotowaną nigdzie kwotę 8.129 marek 

za 10. Jest to swego rodzaju rekord, gdyż dotych 

czas najwyższą notowaną wypłatą była wygra- 
aa w roku 1911 na torze wyścigowym we Fran 
kfurcie, gdzie za zwycięstwo konia „Baro” pła- 

cono 2. 942 marek za 10. 
muawewawywwow: УАИ 

JŁSTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 

BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

    

zezytu specjalną tablicę pamiąt- & 

  

  

Przygotowania dn sezonu narciarskiego 
Przygotowania do sezonu narciarskiego w 

całej pełni. Choć dużo jeszcze czasu do śniegu 
organizatorzy snują plany i szykują się. 

Kluby rozpoczęły suchą zaprawę, a niektó- 

rzy zawodnicy nie ograniczyli się do gimnastyki 

i-rozpoczęfi marsze w terenie. 

Równolegle z przygotowaniami do zawodów 

czynione sa starania w kierunku ożywienia tu- 

rystyki narciarskiej. Przed kilku dniami odbyła 

się w lokalu Ośrodka W. F. konierencja 

Przybyli na tę konferencję przedstawiciele: 

Związku Narciarskiego (w osobie jego prezesa 

dyr. Szwykowskiego), Kuratorjum Szkolnego, 
Kolejnictwa, Dyr. Lasów Państwowych, Strzelca 

oraz szeregu klubów i prasy sportowej omawiali 

sprawę uzgodnienia akcji turystyki narciarskiej 
oraz zorganizowania odpowiednich urządzeń i 

udogodnień dła turystów miejscowych i przy- 

jezdnych. 
W pierwszym rzędzie wysunięto  kwestję 

schronisk jako najbardziej pałącą u nas. 

Kwestja ta zostanie załatwiona w ten 5рд-. 

sób, że prócz schroniska Ośrodka, na terenie 
małowniczych Rowów Sapieżyńskich, oraz kiłku 
herbaciarni w okolicznych, a najbardziej uczę- 

szczanych miejscowościach, powstanie szereg 
takich schronisk. Pomocne w urządzeniu tych 
schronisk będzie Kuratorjum, które posiada 
szereg schronisk letnich, dających się wykorzy - 

stać i w zimie, oraz Dyrekcja Lasów Państwo- 

wych dysponująca kilkoma lokalami -(leśni 

czówki). 
Dla dokładnego Opracowania planu tych 

prac powołaną została specjalna komisja, która 
zajmie się nawiązaniem kontaktu z Dyerkcją Ko. 

iś łei (w sprawie organizowania specjałnych po- 

i- ciągów narciarskich) oraż ustali szereg szla- 

ków turystycznych, na których mają być zor- 

ganizowane schroniska. 

Jak widać z tych przygotowań tegoroczny 

sezon narciarski wykorzystany zostanie należy- 
cie i Wileńszczyzna — posiadająca doskonale 

warunki terenowe zostanie „odkryta* dla całej 

Polski. Dotychczas niewiele w tej sprawie 

zrobiono, a praktyka wykazała że np. narcia- 

rze warszawscy chętnie przyjeżdżaliby na 
1 — 2 dai do Wilna. Ubiegłej zimy mieliśmy 
jedna taką wycieczkę, pociąg — narty i, pa- 

miętamy z jakim entuzjazmem wyrażali się go- 
ście 0 naszych terenach. 

W trakcie omawiania spraw związanych z 
koniecznością propagandy Wileńszczyzny jako 

„Zakopanego Wschodu* zwrócono słuszną u- 

wagę na niezrozumiatą zdawałoby się, nieo- 

becność na konierencji przedstawicieli Towazry- 
stwa Krajoznawczego. Orbisu, Touring - Cłu- 

bu oraz, i co może najsmutniejsze, Oddz. Wi- 
leńskiego T-wa Krzewienia Narciarstwa. Uch- 

walono zwrócić się do T-wa Krzewienia Nar- 
ciarstwa (Centrala w Krakowie) z prośba © 

mianowanie nowego przedstawiciela na okręg 

wileński, gdyż dotychczasowy (a jest 

nim Orbis) nie interesuje się wcale. aibo przy- 

najmniej w stopniu b. słabym, sprawami zwią. 

zanemi z krzewieniem narciarstwa. 
Wszystkie te sprawy. zruszy z martwego 

punktu i zapoczątkuje wspomniana komisia w 

składzie pp.: kpt. Ostrowski, inż. Grabowiecki, 
prof. Lietz, dr. Korta, red. Nieciecki i Łęski. 

Kwestja narciarstwa i turystyki narciarskiej 

wchodzi na porządek dzienny zainteresowań 
wszystkich sportowców, to też z chęcią  dru- 

kowalibyśmy artykuży, wzmianki i komunikaty na 

ten temat, nadesłane nam (ua ręce p. Tałarzyń 

skiego). 

Zaprawa gimnastyczna sportowców 
Jesień już w pełni, zaczyna być zbyt chłod-na sali przez trzy kwartały, od września 

no na wolńem i świeżem powietrzu, brak słoń- 

ca w godzinach popółudniowych, a często przy. 
kra mgła napełnia aurę. Młodzież opuszcza zie- 

« loną murawę, wody i korty przenosząc się do 

   hal gimnastycznych. Narciarze i łyżwiarze przy- 

gotowują swe narty i łyżwy. Mamy już za wy- 

jatkiem koniecznych finałowych gier mistrzo- 

wskich piłkarskich, okres Stagnacyjny sporto- 

wy, w którym kończą się sporty letnie, a nie 

zaczynają się jeszcze zimowe. 

Okres ten przeznacza się zazwyczaj 

zw. zaprawę gimnastyczną sportowców. 

Minęły już czasy, kiedy to dyskutowano i 
polemizowano wcałe intensywnie na temat: — 

„gimnastyka czy sport“. Mamy wrażenie, że wal. 

ka ta stępiła znacznie swe ostrze, a może na- 

wet zupełnie ustała. Życie faktyczne i potrze- 
by inństynktowne rozwiązały praktycznie pro- 

blermy teoretyczne i naukowe. 

Gimnastycy i sportowcy popełniali  identy- 
czne błędy, popadając w skrajność  nieza- 

ćwiczyli 

na t. 

sadnioną i niepotrzebną. Gimnastycy 

  

Światowid — Nr. 45. Jest to niezawodnie je- 
den z najlepszych numerów czasopisma. Dosko- 

nale przemyślany i konsekwentnie zbudowany, 

został on całkowicie poświęcony Janowi Matejce 
którego czterdziestą rocznicę śmierci obcho- 
dzi obecnie cała Polska. Artykuły Leona Kowal- 

skiego, prof. Feliksa Kopery, ks. dr. Tadeusza 

Pomian - Kruszyńskiego, prof. Wojciecha Weis_ 

sa, dr. Adama Chmiela, Jana Szancera, i in. 
"wszechstronnie oświetlają twórczość wielkiego 
artysty. Świetne reprodukcje wszystkich wa- 
żniejszych obrazów Matejki (Batory pod Psko- 

wem reprodukcja barwna) uzupełniają tekst. 

Każdy miłośnik sztuki wogóle, twórczości 
zaś Matejki w szczególności, powinien zwró- 

cić uwagę -na ten wyjątkowy numer „Światowi- 

      

   
  

    о2М 
WYCHOWANIE FUNK- 

*(Biblj. Przekładów Dzieł Pe- 

T. XXII) Książnica - Atlas 

E. Claparćde. 
CJONALNE. 

dagogicznych. 

  

    
    

Lwów Warszawa 1933 r . 
Na ażkę tę złożyło się 
łów i odczytów autora, 

Łączy j 

  

  

wodnia wyjaśniona J 

Tą nicią łączącą jest pojmowanie 
psychicznego ze stanowiska 
t. j. pod kątem widzenia roli odgrywanej 
przez każdy poszczególny proces w życiu jed- 
nostki. : 

w obszernej p» 

  

    

  

życia 
funkcjonalnego, 

  

     Autor wskazuje na wnioski pedz 
ne, do jakich prowadzi pejmowanie funk- 

cjonalne życia psychicznego, t. j. rozpa- 
trywanie procesów psychicznych jako odpo- 
wiedzi na różne potrzeby życiowe  jedno- 

stki. ; 

A W oświetleniu tem uwidoczniają się — 
mimo woli autora — zarówno wartości do- 
datnie nowego wychowania, jak i słabe jego 
strony. 

Fr. Burnett: — LITTLE LORD FAUNT- 

  

LEROY. (Bibljoteezka Angielska, Tom 2). 
Księżnica — Atlas, - Lwów — Warszawa 
1933. 

Opowiść o czystej, pogodnej 
duszy dziecięcej odznacza się 
ną wartością pedagogiczną. 

Prawdziwy humor, piękne obrazki z ży- 
cia i obficie wplecione djalogi czynią z tego 
interesującego dzieła dobrą lekturę. / Język 
prosty i łatwy, umożliwiający czytanie i 

rozumienie tekstu już na trzecim roku nau- 
czania. 

i uczeiwej 

pierwszorzęd- 

Książka zaopatrzona w słownik - komen- 
tarz, wyjaśniający trudniejsze do zrozumie- 
nia zwroty i zjawiska gramatyczne, ułatwi 
uczniom samodzielną pracę i gruntowniejsze 
wniknięcie w istotę obeego języka, umiesz 
czone zaś po każdym rozdziale pytania syn- 
tetyczne i analiza literacka umożliwią głęb- 
sze zrazumienie tekstu. 

   

do 

czerwca i tylko jeden kwartał od czerwca do 

września szli na wołne powietrze i słońce, na 
wody, góry, trawę i korty, Sportowcy zaś. nie 

szli zasadniczo do hal gimnastycznych, miesią- 

ce deszczowe (część wiosny, jesieni i zimy) 

przesiadywałi w dymnych kawiarniach. 
Dopiero ewolucja doprowadziła wszystkie 

zainteresowane czynniki do uświadomienia te- 

oretycznego i zrozumienia praktycznego zasady, 

że organizm ludzki, wymaga ćwiczeń cielesnych 

zgodnych z postulatami zdrowia i higjeny. 

Musieli też przyznać sportowcy, że ćwiczenia 

gimnastyczne są niezbędną podstawową  za- 

prawą dla każdego sportowca, który pielęgno- 

wać należy i musi się nietylko w okresie — na- 

zwijmy to — przymusowej bezczynności sporto- 

wej, ale wogóle zawsze i stale, tak ze względu 

na kondycję w uprawianych sportach, jak i ze 

względu na zasadnicze zdrowie organizmu. 

Oczy wywodami iej 1 

pragnęliśmy tylko krótko ująć i naszkicować 

omawiany temat, — aby wyciągnąć z nich pra- 

ktyczną i logiczną konsekwencję dla obecnej 

pracy w klubach sportowych. 
Hasło dzisiejsze powinno brzmieć:  Spor- 

towcy do hał gimnastycznych!  Gimnastyczna 

zaprawa jest główną podstawą i warunkiem rą- 

cjonainego i skutecznego sportu, jest koniecz- 
nym fundamentem zdrowia, kondycji, rozwoju 

i wyników sportowych. 

BIEG ZA LISEM 
Dnia +4 listopada odbył się ostatni bieg 

myśliwski św. Huberta w tym sezonie. U: 
dzał go 3 DAK na pięknych terenach Karo- 

linki, 
Koło 20 koni, z tych pięć 

przez panie: Helenę Benisławską, Elżbietę 
Minkiewiczównę, Janinę Rzewuską, Wandę 
Staniszewską i Szaławkównę musiało przebyć 

trasę za mastrem por. Maruskim, by wr 
zakończyć bieg finiszem na polu Karoii: 

iem. Lis, por. Wiełłowicz, długo nie 

    

  

  

dosiadanych 

  

   

    

dzie Staniszewskiej zerwać z jego ramienia 
pęk wstążek o kolorach dywizjonowych. 

W kasynie, gdzie p.p. pułkownikostwo Fi- 

Hpowiczowie gościnnie podejmowali wesołą - 
sią kompanję, bigos z różnemi dodatkami i 
tańce zakończyły ten miły dzień. Jako pa- 

miątki biegu otrzymali goście małe lance z 

proporczykami czarno - czerwonemi, zaś о- 
haterka dnia minjaturowy buńczuk misternej 
roboty. El. M. 

  

        

  

się złapać, nakoniec udało się p. Wan- styj** 

ZERO 

  

TEJ Br. KOSYMKOWSKICH NEYSZTOWICZOWE 
odbędzie się w dniu 7 listopada, jako w rocznicę Jej zgonu, w koścele św. 

Jerzego o godzinie pół do dziesiątej 

  

Po długich i ciężkich cierpienizch 

stwo żiłobne zostanie odprawione 

й smtikn 

B 

STANISŁAW KORWIN- PAWŁOWSKI 

  

opatrzony Św Sskismeniimi zasrzł 
w Panu dn. 5 listopada 1933 r. w wieku lat 46 

Ekcportacja zwłok z domu załoby ul. Wileńska Nr. 30 m 17 do ko- 
Ścioła św. Jskóba odbędzie się dnia 6 listopada o g dz. 4 po poł. Nabożeń 

dnia 7.go b. m o godzinie 10 m, 30, 
poczem n ztąp! przewiezienie zwłok na cmentarzfpo Bernerdyński, 

O 1zem zawiadamiają kiewnych, i znajomych pogrążeni w głębokim 

ŻONA, MATKA i RODZINA 

  

    

  

KRONIKA 

PONIE Z 

Dziś 6 

L*onarda 
Jatro 

N kandra 

Wschód słeńce g, 6,33 

La: bad cdnńcz p. 3.35 

  

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Z DNIA 5 LISTOPADA ; 

Ciśnienie średnie: 762. 
Tempęratura średnia: 4-3. 

Temperatura najwyższa: +4. 

Temperatura najniższa: 0. 

Wiatr: północno - zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 
Uwagi: pochmurnie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— 7 T-wa Eugenicznego. 9 listopada w 

Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) Prof. Z. Hrynie- 

wicz wygłosi odczyt na temat „Zwyrodnienie 
społeczeństwa a eugenika“. - 

„Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. 

— Zarząd Komitetu Leśnego L. O. P. P. — 
zawiadamia, że w dniu 18 listopada 1933 r. o 

godz. 20-tej, w lokalu Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych w Wilnie, przy ul. Wielkiej Nr. 66, od- 
będzie się Ogólne Zgromadzenie programowo- 

budżetowe, Delegatów Kół Miejscowych Komi- 

tetu- Leśnego LOPP z następującym porządkiem 

dziennym: 1) Zagajenie, 2) Wybory przewodni. 

czącego i sekretarza Zgromadzenia, 3) Sprawo- 
zdanie z dotychczasowej działalności, 4) Za- 
twierdzenie preliminarza budżetowego na rok 
1934. 5) Wolne wnioski. 

HARCERSKA 
— Zawody strzeleckie „Czarnej Trzynast- 

ki''. — Dnia 1 bm. odbyły się doroczne za- 
wody strzeleckie z broni małokalibr., zespoł 

   

  

    

  

   

  

i jednostk. o mis two „Czarnej Trzyna- 

. draż. ha: 

W konkurencji zespoł. zdobyły ezołowe 
miejsca : 

ze miejsce — zespół Grom. Włóczęgów 
-— 301. 

zie miejsce — zespół zast. „Lisów** -- 

  

3-cie miejsce zast. „Psów** — p. ; 

W konkurencji jednostkowej zdobyli ez0- 

  

  

Jakie pensje będą 

pobierać urzędnicy państw. od 1. II. 1934 r. 
Zmiany, które wprowadzi nowa ustawa u- 

posażeniowa, przedstawiają się następująco: 
1) Dla funkcjonarjuszy państwowych, do 

których należy zaliczyć funkcjonarjuszy cywil- 
nych, administracji państwowej, profesorów, na_ 

uczycieli oraz straży więziennej, dekret ma u- 

cz stałić uposażenie zasadnicze w 12 grupach we- 

dług następujących stawek miesięcznie w zł.: 

Grupa I — 3.000 zł; Il — 2.000 zł; III — 

1.500 zł; IV — 1.000 zł; V — 700 zł; VI — 

450 zł; VII 335 zł; VIII 260 zł; IX— 210 zł; 

X — 160 zł; XI — 130 zł; XII — 100 zł. mies. 

Powyższe grupy są odpowiednikiem po- 

przednich 16 grup uposażeniowych. 
2) Rozporządzenie o uposażeniu sędziów i 

prokuratorów oparte jest na zasadach anało. 

gicznych, jak uposażenia funkcjonarjuszy pań- 

stwowych. Przewidziane są tylko 4 grupy: -- 
1.100 zł; H1— 800 zł; III — 575 zł; IV — 425 zł. 

3) Dla oficerów i szeregowych policji pań- 
stwowej ustawa wprowadza odmienną tabelę u- 
posażenia zasadniczego, a to: co do ilości grup 

i co do innego stosowania stawek, zależnie od 

stopni służbowych. Grup jest 11: I grupa — 
1.000 zł. miesięcznie; II — 700 zt; III — 500 zł; 
IV — 430 zł; V — 335 zł; VI — 270 zł; VII — 
240 zł; VIII — 200 zł; [X — 180 zł; X — 160 
zł; XI — 150 zł. 

4) Uposażenie wojska oparte jest na ana- 
logicznych normach jak dla funkcjonarjuszów 
państwowych. Odrębne są tylko stawki uposa- 
żeniowe w stolicy i na prowincji. W stolicy 

stawki są wyższe o ca 15 procent, Stawki na 
prowincji wynosić będą: 

Marszałek — 3.000 zł; Gen. dyw.— 1.500, 
Brygady 1000, Pułk. samotny 632, z rodziną 
713; Podpuikownik samotny 524, z rodziną 580; 
Major samotny 435, z rodziną 490; Kapitan sa- 
motny 345, z rodziną 400; Por. samotny 265, 
z rodziną 324; Podpor. samotny 206, z rodziną 
266; Chorąży samotny 230, z rodziną 300; St. 
sierżant samotny 195, z rodziną 265; sierż. sa- 
motny 172, z rodziną 242; płutonowy samotny 
152, z rodziną 202; kaprał samotny 137, z ro- 
dziną 167; st. marynarz samotny 125, z rodziną 
150 zł. miesięcznie. 

Morderstwe pad Molodecznem 
WILNO. — We wsi Usza, gminy kraśnień 

skiej, pow. mołodeczańskiego, kilku uderzenia 

mi topora zamordowano Piotra Witkowskiego 
oraz jego żonę Annę. + 

Sprawcami morderstwa okazali się młod- 
szy brat Witkowskiego — Michał i syn je- 
go 19-letni Wilhelm, zam. we wsi Zahojniki 
gminy kraśnieńskiej. 

Mordercy narazie zbiegli, lecz po pewnym 

czasie w wyniku obławy zdołano ich zatrzy- 
mać. 

Michała Witkowskiego, który zdradza ob 

jawy choroby umysłowej, przewieziono do 

Wilna i umieszczono w szpitalu psychjatry- 

cznym. 

Jak się okazało, powodem morderstwa był 
zatarg między braćmi na tle podziału ziemi, 
pozostałej po ojcu. 

2-gie miejsce — Wasilewski Antoni — p. 80. o 

3-cie miejsee — Wałda Jerzy — p. 78. 
Ogółem w zawodach wzięło udział 22 Trzy 

nastaków. 
Zawody odbyły się na 

Pożarnej m. Wilna. 
strzelnicy Straży 

RÓŻNE 

— Nieurodzaj na ziemniaki. Z'powiatów wo- 
jewództwa wileńskiego nadchodzą wieści o 

nieurodzaju na kartofle. Tegoroczny zbiór о- 

siągnął zaledwie 30 proc. normalnego. Szcze- 

gólnie dotkliwie nieurodzaj daje się we znaki 
w powiatach śŚwięciańskim, dziśnieńskim i po- 

stawskim. W całym szeregu wsi, na terenie 

wymienionych powiatów chłopi nie mają już 

kartofli do własnego użytku i muszą je kupo- 
wać płacąc po złotówce za pud. Sytuacja staje 

się tem poważniejsza j zważyć, że na na- 

szej wsi ziemniaki stanowią główny artykuł od- 
żywczy. 

— Liczba warsztatów bednarskich. W związ_ 
ku z prowadzoną obecnie akcją organizacji ek- 

sportu beczek do Ameryki warto zapoznać się 

bliżej ze stanem bednarstwa na  Wileńszczy- 
žnie. W całem województwie wileńskiem znaj. 

duje się 29 warsztatów bednarskich produku- 
jących swe wyroby w sposób jeszcze bardzo 

prymitywny.  Sfinalizowanie większego  ek- 

sportu natrafia na większe trudności i z tegn 

również względu, że 80 proc. członków Syn- 

dykatu Browarzy w Ameryce stanowią Niem- 
cy, którzy faworytują eksport niemiecki. Mi- 

mo to prace eksportowe prowadzone przez 1z- 
bę Rzemieślnicza trwają nadal. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Ostatnie 

przedstawienia „ Jasnowłosego Cygana”. — Dziś 
jedno z ostatnich przedstawień operetki „Jasno- 

włosy Cygan", która w petni powodzenia scho_ 
dzi z repertuaru ustępując miejsca pięknej о- 
peretce Straussa „Czar walca". Do wykonania 
roli głównej, dyrekcja „Lutni* pozyskała Świet- 
ną śpiewaczkę, Marję Kaupe, laureatkę między- 

narodowego konkursu w Wiedniu. 

Ceny zniżone. Zniżki ważne. 

— Teatr miejski Pohulanka. Dziś, w po- 

niedziałek 6 b. m. o godz. S-ej wiecz. po raz 

ostatni po cenach propagandowych — świetna 
komedja w 3-ch aktach W. Fodora „Sekretar- 

ka pana prezesa" w wykonaniu pp. N. Wiliń- 

skiej, J. Pytlasińskiejj E. Glińskiego, W. Paw- 

łowskiego. J. Kersena, K. Dejunowicza, St. Sko- 
limowskiego. Reżyserja W. Scibora. 

Jutro, we wtorek 7 b. m. o godz. 8-ej wiecz. 
„Fraulein Doktor“. 

Legitymacje zniżkowe 25 proc. do Teatru 
na Pohulance — wydaje kancełarja Teatru 
od godz. 11-ej do 2-ej pop. 

CO GRAJĄ W Ki 

PAN — 12 krzeseł. 

HELIOS — Ostatnia carowa. 
CASINO — 1) Dzieci Palestyny, 2) Od- 

rodzona Palestyna. 
ROXY — Kobieto nie grzesz 

LUX — Kain i Artem. 

WYPADŁA I KRADZIEŻE. 
— OKRADZIONY Z PIENIĘDZY. —Bo- 

rysowi Wiślinowi zai, przy ulicy Sawicz 13 
podczas jego obecności na akademji w małej 
sali miejskiej przy ulicy Końskiej 3 skradzio 
no portmonetkę, zawierającą kilkadziesiąt zło 
tych. 

— Złodzieje w pralni, — Marta Szymkie- 
wieżowa zam. przy ulicy Sołtańskiej 10-a, 
zameldowała policji, że w nocy do pralni jej 

mieszczącej się w podwórzu, przedostali się 

złodzieje i skradli stamtąd bielizny na 160 
złotych. 

— ZGON DZIECKA. — Wczoraj na Ryn 
ku Drzewnym na ręku swej matki Ewy Pra- 
kowej (Klonowa 36) zmarła nagle jej 2-let-- 
nia „córeczka. 

Powód nagłego zgonu narazie niewyjaśnio 
ny. Zwłoki przesłano do kostnicy przy szpita 
lu św. Jakóba celem przeprowadzenia sekcji. 

— NIEUDANE WŁAMANIE DO OLE- 
JARNI. — Do olejarni na Rossie p. Jerzego 
Pimonowa dokonano nieudanego włamania. 

Mianowicie nieznani narazie sprawcy po 
uprzedniem wybiciu szyb przedostali się do 

hali maszynowej, skąd usiłowali wykraść skó- 
rzane pasy transmisyjne i inne rzeczy. 

Psy podwórzowe  spłoszyły włamywaczy, 
zmuszając ich do ucieczki. 

a Liczba targnięć się na życie. — W ub. 
miesiącu zanotowano w mieście 28 zamac] 
samobójczych — w tem 8 z wynikiem śmier: 
telnym. 

    

   

RODZINA 

Walne zebranie 
Syndykatu Dziennikarzy 

W dniu 5 bm. odbyło się w sali T-wa Kre 
dytowego m. Wilna zwyczajne walne zebranie 
członków Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 

skich. 

Wysłuchano sprawozdania zarządu z dzia 
łalności Syndykatu w ubiegłym okresie oraz 

rewizyjnej, poczem u- 

lowi absolutor- 

  

   

isji 

  

sprawozdania ko 

  

   
dzielono ustęp 

jum. Po referacie red. B. Święcickiego uchwa 
lono przyłączenie Syndykatu Dziennikarzy 

Żydowskich w Wilnie do Syndykatu Dzienni- 
karzy Wileńskich, w którym dziennikarze ży 

dowscy tworzyć będą osobną autonomiczną 

nu za 

  

   
   

  

eto opracowany przez red. Kownaćc- 

o statut Kasy Samopomocy Dziennika: 
Następnie załatwiono sprawę upraw - 

nień aplikantów dziennikarskich. Przystąpio- 

no do wyborów. Wieeprezesem Porozumienia 
Prasowego Polsko - Łotewskiego — wybrano 

red. K. Okulicza. Zarząd Syndykatu pozostał 
w dotychczasowym składzie: (prezes M. Szyd 
łowski, członkowie: W. Charkiewicz, J. Jur- 
kiewiez, P. Kownacki, i В. Wit - Święcicki). 
Do komisji rewizyjnej weszli ponownie: K. 
Luboński, H. Szczerba i W. Tatarzyński, — 
Wreszcie powołano Sąd Dziennikarski, złożo- 

ny z 5 ezłonków. 

Przy sposobności wolnych wniosków wal- 
ne zebranie zajęło się sprawą zarzutów, pod- 
niesionych przeciwko 2 członkom Syndykatu, 
podczas rozprawy sądowej „Dziennika Wileń 
skiego'* contra p. Ochockiemu i innym. 

Uchwalono, iż zarząd wydać ma w tej 
sprawie komunikat o ustosunkowaniu się wal 
nego zebrania do sprawy tych zarzutów. 

ATLAS AEETEN KT TTT SAS SAK 

KAZIMIERZ DEMBOWSKI 

  

   

  

Teatru 

obdarzony nad 
artysta Muzycznego  „Lut- 

raz pięknym 
głosem, kreuje z wielkiem powodze- 
niem rolę tytułową w operetce Knop- 

fa „Jasnowłosy cygan““ 

Kiepski psycholog 
P. Kazimierz Sienkiewicz, siedząc wczoraj 

wieczorem w nmiieszkaniu swojem przy ul. Środ- 
kowej 11, posłyszał w podwórzu gwałtowne 

krzyki i hałas. Każdy normalny człowiek otwie- 
ra w takim wypadku okno i sprawdza, co się 

dzieje na podwórzu. P. Sienkiewicz uczynił to 

samo: otworzywszy okno i wyjrzawszy z cieka. 

wością na dziedziniec, zobaczył czterech  nie- 
znajomych mężczyzu, którzy klnąc i krzycząc 
toczyli między sobą bójkę. 

Co należało czynić dalej? Można było ob- 
serwować przebieg bójki; można było w myśli 
uczynić zakład, kto kogo; można było wreszcie 
zamknąć okno i wrócić do przerwanej pracy, 

siesty, przyjemności czy innego zajęcia. : P. Sien. 
kiewicz postąpił inaczej: zamknął Okno, otwo- 
rzył drzwi, wyszędł z zartęrowego mieszkanią 

  

    

  

na podwórzę i zawołał: 1 
— Poszli wy do cholery ciężkiej! Nie miej- 

sce skandalić się tutaj. 1 
P. Sienkiewicz wykazał zu i - 

mošė duszy łudzkiej, O iuoa MMO p 
jących się, a do tego pijanych. Nieznajomi bo- 
wiem przerwali natychmiast bójkę i zwrócili się 
zgodnie przeciw p. Sienkiewiczowi. Nietyiko 
potłukli go, ale wtargnęli do mieszkania, pau- 
stosząc je 1 niszcząc sprzęty. 

Przeraźliwe krzyki p. Sienkiewicza, Ž- 
niejsze stokrotnie od poprzednich rac At 
jaków, ściągnęły ratunek.  Pootwierały się 
na dziedzińcu wszystkie okna, i sąsiedzi uwolni. 
li p. Sienkiewicza. 

  

POSTAWY 
— POWIESIŁ SIĘ. Wojnowski Witold, — 

mieszkaniec wsi  Niewierańce, gm. widzkieį, 
pozostający 0d dłuższego czasu bez środków 
do życia, powiesił się z rozpaczy. 

й MOŁODECZNO. ‚ — POŻAR. Pożar w foiw. Pohoreliszcze. 
gminy gródeckiej strawił stodołę wraz z tego- rocznetni z i i narzędziami rolniczemi. — Poszkodowany Hryniewski Marcin oblicza po- niesione straty na 3940 złotych. Stwierdzono, , że 
pożar powstał w wyniku nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem podczas palenia papierosów 
ao, z score, Stanisława, 

y w ci 2 tygodni nocował w stodole 
wiedzy właściciela, mz w" 
2 Hu Suszowa miesz. 

wsi Susza gminy gródeckiej z zemsty 
tle porachunków o dna ad dom paz 

, kalny Konażyckiego Józefa, mieszkańca tejże 
wsi. Pożar w zarodku ugaszono. Suszową Anne 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 5-tej)
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ROZWIĄZANIE ZADAŃ 
Nr. 39. Dr. A. Chicco. S a3—4! 

E 1.. d2 (e2, G e2, @ g2); 
2... Sc—d6 i 3. H—a3; mat. 

I 1.. G h3, 2... Sf—d6 i 3. H—a3; — 
mat. 

IL 1..CXb5; 2... S—b6i 3... H a3; — 
mat. 

IV. 1... $ dowolnie. 2... H a3+; KXeż; w 

3. HXe5; mat. 2... KXb5; 3. Sf—46 — 
mat. 

v. 1. KXa. 2. H—aA+-K—dó; 3. 
H e4; mat. 

VI. 1... KXb5. 2. S£f—d6+; K—bd. 3. 
H a3. mat. 

3. — Modówka G. Greco. 

l S—g5+, WXg5; 2. W—f6-, 
3. W d6-+ i mat. 

ZADANIE NR. 40. 
W. A. Shinkman („More White Rooks* 

1911). 
Białe: K b2, W a8, W e8, P d6 ... (4). 
Czarne: K b7, piony: b3, b4, bó, b6, @7 

. (6). Mat. w 3-ch posunięciach." 

M. KURMIN. 

| SZACHY W ZSRR. 
O życiu szachowem w ZSRR w porów- 

naniu z innemi krajami znacznie mniej się 

słyszy. Od ezasu do czasu spotykamy w cza- 
sopismach wzmianki o wyniku tego czy in- 
nego turnieju. Poważniejszych jednak imprez H 

o charakterze międzynarodowym niema. Nie 

należy z tego wyciągać fałszywych wniosków. 
jakoby życie szachowe było tam zaniedbane. 
Przeciwnie, szachom w ZSRR poświęca się 
wiele energji, może nawet więcej niż gdziein- 
dziej, gdyż zajęło się tem samo państwo. 

Prowadzi się nader ożywioną porpagandę sza 
chów.. 

W szkołach średnich wprowadzono jako 

obowiązkowy przedmiot, naukę gry w szachy. 
Program przewiduje 60 godzin gry praktycz- 
nej oraz 120 godzin poświęconych teorji, 0- 

bejmującej historję, literaturę szachową, de- 
bjuty, końcówki oraz kompozycję. Celem te- 
go jest danie Sowietom możliwie najwięksi 
liezby wyrobionych i rzanizowanych Sz 
chistów. Zwrócono też i 

wą, która osiągnęła obeenie napr 5 

ki poziom. Często też są organizowane tur- 
nieje, przy współudziale licznych zawodni - 

ków. 
Dzięki temu udało się odkryć i wycho- 

wać szereg wybitnych talentów, jak np.: Bot 

winnik, obeeny mistrz ZSRR, Alatorzew (w: 
cemistrz), Bogatyrczuk, Werliński i inni. 

Nadano jednakże temu ruchowi zabarwie- 
nie wybitnie polityczne. Czasopisma szacha- 
we pełne są artykułów politycznych. I tak 
gdy w piśmie redagowanem przez Z. Isajewa 
„64“' nie zamieszezono ani jednego artykułu 
politycznego, fakt ten wystarezył, aby pismo 
to zakończyło swą egzystencję. W r. 1925 
zerwano wszelki kontakt z zagranicą, zabra- 
niająe szachistom sowieckim uczestniczenia w 
„burżnazyjnych'* turniejach, Doszło do szęre 

|as a S] 

PODATKI PŁATNE W LISTOPADZIE 

W miestącn listopadzie płatne są następu- 

jące podatki: 
Do 15 listopada — zaliczka  miesięczua 

na podatek przemysł. od obrotu za r. 1933 w 
wysokości podatku przypadającego od obro- 
iu, osiągniętego w miesiącu październiku 1933 
roku przez przedsiębiorstwa handlowe 1 i £ 

przemysłowe 

KXf6; 

  

  

     

   

1 — 5 kategorji, 

prowadzące prawidłowe księgi handlowe oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze. 

Do 15 listopada — zaliczka kwartalna na 
podatek przemysłowy od obrotu za TIT kwar- 
tał 1933 r., przypadająca od pozostałych płat 
ników podatku przemysłowego, niewymienio- 
nych w poprzednim ustępie. 

Do 30 listopada wpłata państwowego po- 

datku od nieruchomości za III kwartał 193 
roku tudzież państwowego podatku od lokali 
i od placów budowlanych za IV kwartał 
1933 r. 

Do 15 listopada — II rata państwowego 
podatku gruntowego za rok 1933. 

  

EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
Właśnie wyjął swój notes, gdy podskoczył 

do niego człowiek, przedstawiony, jako Elmer 
Benbow i zaczął Ściskać entuzjastycznie jego 

dłoń. 

— Jestem szczęśliwy z poznania pana, in 

spektorze, — krzyczał — bo przynajmniej bę 
dę miał coś do opowiadania, po powrocie do 
Akron, Zamieszani do sprawy o morderstwo. 
Scotland Yard i temu podobne! Zupełnie, jak 

w waszych angielskich powieściach! Naczyta- 

łem się ich dosyta! Moja żona twierdzi, że 

one nie mogą udoskonalić mego umysłu, ale 
kiedy się wraca do domu ze sklepu eo wieczór 
nie ma się ochoty do ciężkich materyj!... 

— Doprawdy? — przerwał Duff ten po- 

tok wymowy. — Chwileczkę, Mr. Benbow. 
Człowieczek z Akronu zamilkł, jakby się 

udławił nagle własnemi słowami. Był to tłuś 
«ioch, naiwny i nieopanowany. Tak właśnie 
lubią wyobrażać sobie Anglicy typowego ame 
rykanina. Mówiąc, nie wypuszczał z rąk apa- 

ratu filmowego. 
— Jak się nazywa miasteczko, do które- 

    

  

go pan ma nadzieję powrócić? —zapytał Duff. 

— Akron. Pan musiał słyszeć o Akron, 
nieprawdaż? Akron, Ohio! 

— Słyszę teraz, — uśmiechnął się Duff. 

— Państwo odbywają podróż dla przyjemnoś- 
€i, przypuszczam? 

— Jasna rzecz! Gadaliśmy o b całe la- 
ta. Tej zimy interesy nie szły dobrze i mój 
wspólnik powiedział: „Elmerze, czemu nie 
miałbyś pogrzebać się w starej skarpetce i 
przejechać się naokoło świata. Nudzisz mnie 
przecież o to od pięciu lat! To znaczy, — mó 

wił, — jeżeli jest tam coś w starej skarpetce, 
po bankruetwie na Wall Street.“ Otóż była 

dosyć pieniędzy, bo ja nie spekuluję. Pewna, 

a R LO AI EN OPONA CORE ARIA ` 

SVydawaa Biunisiaw Mackiawizs. 

gu konfliktów na tem tle z osobami, które by 
ły przeciwne wprowadzaniu polityki do sza- 
chów. Wówczas to Bogolubow, któremu nie 
pozwolono wyjechać na turniej do Semmerin 

gu, opuścił ZSRR. Wiadomo, że podobna izo- 
lacja rosyjskich szachistów od reszty świata 
nie przyczyni się do podniesienia pozio 
gry. Prasa pociesza ich wprawdzie, że sza 

„burżuazyjnych** państwach przeżywają o- 
beenie kryzys, uległy wyjałowieniu 
zmienia to jednak istoty rzeczy. 

Jednak ciekawem , byłoby, * gdyby doszło 

do spotkania między szachistami sowieckimi 

    

nie 

  

dstawicielami innych krajów. Z ten 
sm zaciekawieniem będziemy  śŚledzi!i 

  

przebieg i czekali wyniku pojedynku (o ile 

dojdzie on do skutku) Flohr — Bótwinnik. 

Młody bowiem i wybitnie utalentowany 
Flohr, mistrz Czechosłowacji, reprezentant 
światowej extra-klasy, wyzwał na pojedynek 

mistrza sowieckiego Botwinnika. Czy Botwin 

nik podjął rękawieę i czy zechce skrzyżować 

z Flohrem szpady, i kiedy narazie nie 
wiemy. 

  

   
  

PARTJA NR. 36 . 
Franeuska 

Białe: Z. R. Czarne: Senicki 
grana w Wilnie w r. b. 

1. 1. e2—e4, ef—e6; 2. 

3. 8 bl—ej, е7—е5; 4. e4X405, e6Xd5; 

  

5. A d5—d4; 6. S c3—e4, S b8—e6: 
T. G el—f4, Hd8—a54+; 8. G f4—42, 
H a5—c7; 9. b2—b4, £7— 10. S e—g5: 
G f8—e7, 11. a2—a3, Ke e7—16; 12. G £1—d3, 
S g8—e7; 13. S 1-3, 0—0; 14. Э; 
g—ęg6; 15. W fl-el, S c6—d8; 16. 

W al—bl, K g8—g7, 17. h2—h4, S e7—d5; 
18. H dll, b7—b6, 19. c5Xb6, a7Xbó; 
20. "S g5—h3, S e8—f7; 21. H el-—b2, 
S e5—e3, 22. W bl—al; G c8—b7, k 
h3—5, S 17—e8; 24. H b2—l, G b7—d5; 

G d2—f4 H ef—e6; 26. G BEA, 27. 
f3Xe5, H c6—d6; 28. S g5—f3, 8 д8—‹6; 

  5 

  

    
  

29. @ d3—c4; W a8—e8; 30. G c4Xd5; 

Н а6ха5; 31. H cl—d2; & e3—e4; 32, 
H A S e6—4; (33. — H d3—b3; 
we 31 S 13Xe5; H d5Xe5; 35. 

> S ! Białe poddały się! 

WIADOMOŚCI 

PARYŻ. 
Wynik pojedynku Dr. Alechin — Dr 

Bernstein: +1—1=1. 
Dr. Tartakower pokonał Lilienthala w 

stosunku €+2—0=4. 

Wkrótce ma się tu odbyć turniej z udzia- 
łem m. in. Alechima, Tartakowera, Snosko - 
Borowskiego i  Cukiermana. 

KSIĘGA TURNIEJOWA FOLKESTONE. 
Ukazała się w druku księga turniejowa z 

ostatniej Olimpjady szachowej w Folkestone, 

WILNO. 
W turnieju o mistrzostwo A-klasy Wil. 

T-wa Szach. po dwóch rundach, na czoło za- 
wodników wysunął się p. B. Segall, mając 2 
punkty. 
       

Do 15 listopada — zaliczka miesięczna na 
poczet nadzwyczajnego podatku od dochodu 
osiągniętego przez notarjuszy (rejentów), pi- 
sarzy hipotecznych i komorników. 

Do 30 listopada — nadzwyczajna danina 

majątkowa za rok 1933 od płatników III gru 
py kontyngentowej (nieruchomości miejskie 
oraz budynki w gminach wiejskich niezwiąza 
ne z gospodarstwem rolnem). 

Do 15 listopada — II rata nadzwyczajnej 
daniny majątkowej za rok 1933, przypada 
cej od płatników I grupy kontyngentowej — 
(rolnictwo). 

Podatek dochodowy od upe 
wych, emerytur i wy ać 

pracę — w terminie dni 7 po dokonaniu po- 
trącenia podatku. 

Nadto płatne są w listopadzie zaległości 
odroczone lub rozłożone na raty z terminem 
płatności w listopadzie tudzież podatki, na 
które płatnicy otrzymali nakazy płatnicze ró- 
wnież z terminem płatności w tym miesiącu. 
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Žwyciezcs 
dobra lokata — oto moja dewiza! Nie bałem 
się wydać trochę grosza, bo wiedziałem, że 

moje interesy są eparte na mocnych funda- 

mentach i z czasem się jeszcze wzmoenią. Wo 

bec tego zdyskontowałem.... 
Duff spojrzał na zegarek. 

— Poprosiłem państwa tutaj, Mr. Ben- 

bow, aby zapytać, czy będzie pan mógł rzu- 
cić trochę światła na tą nieszczęśliwą sprawę 
pokoju Nr. 287. 

— Nieszczęśliwa! To prawda! — pod- 

chwycił Benbow. — Ma pan rację. Taki miły 

stary gentleman, jakiego tylko można spot- 

kać! Jedeń z wielkich ludzi naszego kraju, 
bogacz! Aż tu ktoś przychodzi i morduje go! 
Mówię panu, że to wstrząs dla nas... 

  

   

  

    
  

  

— Qzy pan wie coś o tej sprawie? 

— Nie wiem nie, w tym sensie, w jakim 
pan to rozumie. Mamy za dużo swoich zbójów 

żebyśmy mogli łapać w podróży morderców 

nas h najlepszych klientów — takiego prze 

mysiowca automobilowego! Nie, sir, to jest 

wielka tajemnica dla mnie i dlaNettie. Pan 

poznał moją żonę? * 

Detektyw sktonił się w kierunku Mrs. Benbow 
eleganckiej, dobrze ubranej kobiety, która nie 
będąc zajętą w sklepie, miała, widocznie wię- 

cej czasu dla kulturalnych potrzeb życiowych, 

niż jej mąż. 
— Jestem zaszczycony, — rzekł, —Sły- 

szałem, że państwo zwiedzali Londyn dziś. ra- 

mo? 

Mr. Benbow podniosł w górę swój aparat: 

  

— Chciałęm zdobyć jeszcze kilka zdjęć fil 

mowych. Ale cóż kiedy mgła wszystko popsu- 
ła. Nie wiem, jak się udadzą niektóre zdjęcia. 
To jest mój „konik'',.jak pan widzi. Pragnę 

d2—44, AT—d5; 

   

  

POSIEDZENIE „KOŁA PAŃ* KOMITETU 
RATOWANIA BAZYLIKI WILEŃSKIEJ 

W piątek dnia, 3-go listopada r. b. w 

mieszkaniu J. E. Ks. Biskupa Michalkiewicza 

Kazimierza (ul. Zamkowa Nr. 4) odbyło się 

posiedzenie „Koła Pan“ Komitetu Ratowania 

Bazyliki Wileńskiej. Po zagajeniu ]. E. Ks. Bi- 

skupa Michalkiewicza przyjęto do wiadomości 

rezygnacię p. Rektorowej Jadwigi Opoczyńskiej 

ze stanowiska Prezeski Koła. 

Postanowiono jednocześnie, 
te marazie zostaje nieobsadzone. Z kolei p. 

Profesorowa Marta  Glaserowa  zreferowala 

szczegółowe sprawozdanie z całokształtu do- 

tychczasowej działalności Zarządu Koła, wy- 

jaśniając przytem, że zarówno Zarząd jaki 

poszczególne sekcje prowadziły w ciągu tego 

czasu 4. od 14. XI. 1932 r. do 3. XI 33 r. 

pracę w kierunku zdobycia jak najwięcej fun- 

duszów na ratowanie zagrożónej Świątyni. 

W końcu dokonano uzupełniających wy- 

borów do Zarządu wybrane zostały Panie: 

Jodziewiczowa, Protasewiczowa  Zofja i Reut- 

towna Marja. 

že stanowisko 

Skład Zarządu obecnie przedstawia się 

w sposób następujący: p. Burhardtowa Janina 
— | V. Prezeska, p. Dąbrowska Maria Il. V. 

Prezeska, p. Sztrallowa Aniela III. V. Prezeska, 

p. Dobrzańska Nina — Przewodnicząca. sek- 

cji dochodów niestałych, p. Reuttówna Jani- 

na — Przewodnicząca sekcji zbiórkowej, p. 

Węsławska Ada — Przewodnicząca Sekcji pro- 
pagandowej, Członkinie Zarządu — p. Lorent- 
zowa Irena, p. Jodziewiczowa, p. Kwiatkow- 

ska Anna, p. Protasewiczowa Zofja, p. Reut- 
tėwna Marja. Zarząd na pierwszem swem po_ 

siedzeniu ma zreorganizowač  kwestję 

działu funkcyj. 
Na zakończenie Zgromadzenie  najserde- 

czniej i gorąco podziękowało ustępującej ze 

stanowiska Prezeski p. Rektorowej Jadwidze 

Opoczyńskiej oraz wyjeżdżającej na stałe do 
Warszawy p. Profesorowej Marcie Glaserowej, 
dotychczasowej sekretarce koła — za dotych- 

czasową działalność i pracę niezwykle gorliwą 

i cenną dla Koła. 
Na tem posiedzenie po wyczerpaniu 

rządku dziennego zakończono. 
RSA 

И A> > 

орО са 
Poniedziałek, dnia 8 listopada. 

1.00 — Czas. 
-11.30 — Przegląd prasy. 
15.30 — Giełda roln. 
15.40 — Muzyka popularna 
16.00 — Pogadanka LOPP. 
16.10 — Koncert. 
16.40 — Francuski. 
16.55 — Arje i pieśni. 
17.20 — Recital fortepjanowy. 
17.50 — Codz. odc. pow. 
18.00 — Odczyt. 
18.20 — Audycja żołnierska. 
19.05 — Z litewskich spraw aktualnych 
19.20 — Rozmait. 
19.25 — Feljeton. 
19.40 — Wil. kom. sportowy. 
19.45 — Dziennik wieczorny. 
20.00 — Odczyt. 
21.15 — Opera. 
23.15 — Muzyka taneczna. 

po- 

po- 

Czy można zwierzęta przekształcić w ludzi? 
Na to pytanie odpowie Wam niesamowity arcysensacyjny flm 

66 
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aj N ws w tilm Ś-iata! Królewska Rodzina Geniu:zów Esaranu 

LIONEL ETHEL 

BA R RY AMA © RE 
w monumentalnem arcyd:iele, zreslizovanem z niesłychsnym rczmactem reż 

„OSTATNIA CAROWA" 
*" R. BOLESŁAWSKIECO 

Najpiękniejsże miłosne pieśni rosyjskie oraz romanse cygańskie, — Wystawa niebywała i olśniewająca. 
N d program: Najnowsze atrakcje, 

  

„PAN“ 
Z powodu wieikiego powodzenia jeszcze dziś i jutro 

„12? KRZESEŁ 
DYMSZA — BURJAM — POGORZELSKA. 

  

LUX 

  

— Proces byłego naczelnika urzędu skar- 
bowego w Grodnie. — Jutro w poniedziałek 

w tut. Sądzie Okręgowym rozpoczyna się głoś 

na sprawa b. naczelnika urzędu skarbowego 

w Grodnie p. Leona Łuby. Razem z b. naczel 

nikiem zasiądą na ławie os nych: zastęp 

ca naczelnika urzędu p. Kraczkiewicz, b. bu- 
chalter tegoż urzędu p. Molendo, dwaj tutej- 

si kupcy p. p. Jugiel i Chałef z ich buchal- 
terami p. p. Kamiońskim i Izakiem. 

Sprawa ta wywołała duże zainteresowanie 

ze względu na osoby oskarżonych, które w 
swoim czasie odgrywały bardzo dużą rolę w 
życiu gospodarczem miasta i powiatu. 

Rozprawa, obliczona została na 21 dzień. 
Przewodniczyć będzie p. wiceprezes Hrynie- 
wicz przy udziale sędziów p. Merlego i Toł- 
łoczki. Sędzią referentem jest p. sędzia Me- 

rle.. 

Oskarżać będą p. p. prokuratorowie Se- 
kota i Wyszkowski. 

Oprócz tego w charakterze powoda eywil- 
nego wystąpi przedstawiciel Prokuratorji Ge 
neralnej. 

    

Bronić Łubego będzie adw. Margolis z 
Warszawy, Chałefa i lzaka adw. Firsten- 
berg, Molendę  — Firstenberg i adw. Sos- 
nowski, Jugla i Kraezkiewicza — adw. Lob- 

man, a Kamiońskiego — adw. Zadaj. 
  

REWERS OSOZ OCE ODC ATOREOEREODCZEAOO YA UPR KE OOOO ORAZ 

wydana przez Kashdana w języku angielskim ROZDANIE NAGRÓD NA Aon PRACOWNICOM DOMOWYM. 

    

   

W Pocztowej Kasie Oszczędności w War- 
szawie odbyła się uroczystość rozdania nagród 
laureatkom konkursu PKO o tytuł „Najoszczęd- 
niejszej Pracownicy Domowej*, która to im- 
preza jest nowością nietylko w Warszawie, ale 
i w całej Polsce. 

móć po powrocie mieć dosyć filmów na cały 

miesiąc... 

— Więc państwo spędzili ranck na robie- 

miu zdjęć? 
— Właśnie, właśnie. Słońce wyjrzało na 

chwilę i zabrałem się do roboty. Ale Nettie 

ciągle Śpieszyła: Klmerze, spóźnimy się na 

pociąg. Więe w końcu musiałem się oderwać. 

Coprawda skończyła się moja rolka. 

Duff usiadł, porządkując notatki. 

— Ten Akron, — rzekł, — jest niedaleko 

miasta, które się nazywa.... — przerzucił kil- 
ka kartek, — Canton, Ohio? 

— Właśnie, tylko kilka mil drogi! —ucie 

szył się Benbow, — Me. Kinley'owie pocho- 

dzą z Cantonu, pan wie: matka prezydenta. 

To wszystko nazywa się Ohio. 

— Doprawdy, — mruknął Duff. Zwrócił 

się do Mrs. Latimer Luce, starej kobiety o 
ostrem spojrzeniu i pełnem kultury zachowa- 

niu. 
— Czy Mrs. Luce mogłaby powiedzieć mi 

cośkolwiek o tem morderstwie? 
— Przykro mi, panie inspektorze, — »d- 

rzekła, ale muszę stwierdzić, że nie mam o ni- 

czem pojęcia. 

(Głos miała niski i przyjemny. —Podróżowa- 
łam bardzo dużo w mem życiu, ale to jest zu- 
pełnie nowe doświadczenie. 

— Gdzie jest pani home? 

— Pasadena. Kalifornja, jeśli można to 

określić, jako „home**. Mam tam dom, ale nig 
dy w nim nie mieszkam. Stale jestem w ru 
chu. W moim wieku to dobrze robi, daje nowe 
wrażenia. Nowe widoki, nowe twarze. Jestem 

bardzo wzruszona tą SpTAWĄ Z Drake'm. Ta- 
ki czarujący człowiek. 

— Pani wychodziła dziś rano? 

— Tak, byłam na śniadaniu z dawną 

przyjaciółką, na Curson Street. Jest to An- 

gielka, którą znałam w Shanghaju, ze dwa- 

dzieścia lat temu. 

Na zdjęciu laureatki czterech głównych na- 
gród (od 250 do 1000 zł.) Druga z prawei stro 
ny zdobyła najwyższą nagrodę oraz tytuł „Naj- 
oszczędniejszej pracownicy domowej. 

Minchina, z wi- 

Minchin przypo 
łosy miał krótko przy- 

Duff patrzył na Mr A 

docznem zaciekawieniem, Mr. 

minał kłodę drzewa. W: 

cięte i wywiniętą dolną wargę. Nie tylko nie 

okazywał takiego entuzjazmu ze spotkania 
agenta Scotlund Yardu jak Mr. Benbow, ale 

był nadęty i nieledwie wrogo usposobiony. 

Mr. Minchin? 

— Co to komu do tego, czy to ma coś 

         

   

                        

do rzeczy? — zapytał Minchin owłosioną "ę- ^ 

ką bawiąc się brylantem w/krawacie. 

— 0, powiedz mu Mixy, — prosiła z 

która zapełniała sobą cały pluszowy fotel, — 

Niema czego się wstydzić, ja myślę! — R 
rzała na Duffa i oznajmiła: Jesteśmy z Chi- 

cago. + 

— Dobrze, Chicago, — mruczał zachryj- 

niętym głosem mąż,no, i cóż z tego, ha? 

— (zy wiedzą coś państwo o tem morder 

stwie? 

— (o ja mogę wiedzieć? Czy na to wyg- 
lądam? Grzebcie się w tem sami! Ja — nie 
mam nie do gadania, Moi prawnicy... ho, ho, 
oni są daleko, a ja nie mam nie do gadania. 

Rozumie pan, eo ja mówię? 

Duff spojrzał na Loftona. Rzeczywiście 

dziwne osobistości wślizgnęły się do wyciecz- 
ki organizowanej przez doktora. Doktór od- 

wrócił się wyraźnie zmięszany. 
Mrs. Minchin była również zmieszana za- 

chowaniem męża. 
— Niema czego się rzucać, — tłomaczyła, 

— Nikt ciebie nie oskarża. 
— Pilnuj swego nosa !.. 

— Już ja to poprowadzę. 
— (0 robili państwo dziś rano? — zapy- 

tał niewzruszony Duff. 

— Krzyknął mąż, 

— Kupowaliśmy! — odrzekł zwięźle Min 

chin. 

— Spójrz pan na tę błyskotkę!!! — Sa- 

dzie Minchin wyciągnęła tłustą rękę. — Zo- 

baczyłam to w witrynie i zaraz powiedziałam 

   

" nezareth, a obok tego zaczątki 

  

      

Dziś! Rewelacyjny progranj Najlepszy film produkcji „„Sawkino'* — Moskws 

„с о» & А ЕИ 
wedlng powieści głośnego pisarza rosyjskiego Maksyma Gorkija. 
nalne pieśni w wykenanin chóri Moskiewsk. Opery Państw — Pm przewyższa ący wszystkie dotąd widz ane filmy 

sowieckie, Nad program: Dodstek prodnkcii sowieckiej p t „UL CAWI W PCPFZEK'' i Tygoenik „Psła” 

š A 

baranžinicko 
— święto umarłych. Święto umarłych 

w roku bieżącym obchodzono nader uroczy- 

ście. 
W obydwu kościołach wojskowym i para- 

fjalnym odbyły się żałobne nieszpory o godz. 
15-tejj Nabożeństwa odprawili kapelan woj- 
skowy ks. Aleksandrowicz i proboszcz ks. 
dziekan Boryśnik. Po nabożeństwie z obydwu 
Kościołów wyruszyły delegacje do Grobu 
Nieznanego Żołnierza, gdzie zebrały się wła- 
dze wojskowe, organizacje społeczne oraz 
tłumy publiczności. 

Po krótkich modłach i przemówieniu ks. 
Borysnika złożyli wieńce p. starosta z p. 
burmistrzem, następnie formacje wojskowe i or- 
ganizacje społeczne. 

Po złożeniu wieńców udał się pochód na 
cmentarz, Szło kilka tysięcy  hudzi 

Na cmentarzu wygłosił przepiękne kaza- 
nie ks. Aleksandrowicz 

EEE ES KTTS OAS TREO FR 
w ĘGIEL Górnosłąsk. konc. 

„Progress“ 

poleca M. DEULL 
Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

kk FILKGWEJ TAŚMIE 
„FILMY PALESTYŃSKIE" — „CASINO* 

Palestyna — to dziś spłot  najprzeróżniej- 
szych zagadnień. Temat niewątpliwie ciekawy 
i żywotny. nietylko dla żydów. Dobrze wy- 
czuła to dyrekcja  „Casina”, * sprowadzając 
dwa filmy oparte na życiu współczesnej Pa- 

lestyny. 
Pierwszy film — to rodzaj reportażu — 

p. t. „Odrodzona Palestyna". . Widzimy tu cha- 
rakterystyczne szczegóły ziemi obiecanej — 
jak mur płaczu, wieżę Dawida, jezioro Ge- 

nowego pań- 

stwa: miasto Nadziei Tel - Awiw , no- 
woczesne ulice, place, domy i stadjony. Wę- 

drujemy po kamienistych dolinach, gdzie krok za 

krokiem powstają kolonje — kibuce. 
Ciekawie wyglądał „karnawał purymowy” 

skopjowany ziesztą z włoskiego, choć po- 
siadający także motywy oryginalne (postacie 
symboliczne z Talmudu). Ę 

O ile reportaż wypadł znośnie (aczkolwiek 

technika zdjęć sporo pozostawia do życzenia 

np. w ńakładaniu obrazów) — o tyle drugi 
film p. t. „Dzieci Palestyny" okazał się na- 

iwnie zainscenizowaną  historyjką propagan- 
dową. Myśl niby ta, że w młodem pokoleniu 
jest przyszłość, hart i tężyzna Palestyny — 

ale wykonanie psuje wszystko. — Tem nie- 
mniej jak na pierwszą próbę filmy są wca- 

le nie najgorsze. 
Zawadzają nieco zbyt liczne napisy, gdyż 

obrazy są nieme, ale, można ten brak darować 

Dla odmiany dobrze czasem odświeżyć pro- 

gram  czemś niezwykłem. Tad. C. 

  

  

M 
Londyn, 

  

y'emu. „Jeżeli chcesz, żebym wspominała 

oto masz doskonałą pamiątkę. I on 

zaraz to kupił. а 

Duif westehnąl i wstał. 

Nie chcę zatrzymywać 

żej. — Poczem powtórzył znów o koniecznoś- 

ci nie opuszczania Broom*s Hotelu przez ni- 
zkowiezów i pożegnał ich. Dok- 

tór Loftom podszedł do niego. 

— Jakże się to skończy, Mr. Duff? Na- 
cczka ma ściśle opracowany plan i 

najmniejsza zwłoka spowoduje straszliwe po- 

wikłania. Mamy zamówione statki, pan roza 
mie, wzdłuż linij: Neapol, Port Said, Kalku- 

tia, Singapore. ( posiada pan jakieś infor- 

macje, które upoważniałyby pana do zatrzymy 

wania nas tutaj? Gdyby pam miał podejrze- 

państwa dłur 

  
kogo z wyci 

    

Sza wy 

  

    

  

   

"nia, zwrócone przeciw komuś, niech go pan 

zatrzyma, a nam pozwoli jechać dalej. 
Duffa zwykle spokojne czoło zmarszczyło 

się w zakłopotaniu. 

— Będę otwarty z panem, — rzekł, — nie 

miałem dotąd do czynienia z czemś podobnem. 

Dotąd nie mam pojęcia w jakim kierunku po- 

toczy się akcja. Muszę poradzić się z mym 

szefem w Scotland Yardzie. Musi być rozpo- 
zęte dochodzenie i sędzia śledczy zapewne 

jeszcze przesłucha wszystkich, potem od- 

roczy dalsze przesłuchanie na kilka tygodni. 

— Kilka tygodni! — jęknął Lofton z roz 

paczą. 

— Przykro mi, staram się prac 

liwie szybko, ale dopóki nie rozw 

gadki, dopóty nie chciałbym wypuścić 

ską wycieczkę z Londynu. 

Lofton wzruszył ramionami. 

— No, to zobaczymy jeszcze, — mruknął. 

— Bezwątpienia! — odrzekł Duff odcho 

    

  

    

   
pań- 

dząc. 

Marek Kennaway oczekiwał w hallu. 
— (Qzy mogę pomówić z panem inspek- 

torze? 

ż wielkiej was i usług. 

923 r. 

RTEAM-“ 

W rol. gł. Artyści Teaira Art, w Moskwie, Orygi- 

  

tirmy 

„KRYSZTAŁ" 
dawniej W. BŁOCH 

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

Otrzymano szkło z najlepszych Sg 
hut (białe cryste szkło) 
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Garbarska 1, 

  

MŁOBA 

ychowawczyni, wyje- 

-- dzie do dzieci od lat 
7—10. Z przygotowe- 
niem do I ej kiasy- — 
Świkiectwe i referencje 
poważne. — Ul. Wielka 
27—3 Od 12—2 6 
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TOKS 
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Dr.Ginsberg 
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Usieali obok siebie na pobliskiej kanapie. 
— ueie 

  

— Czy ma pan jakieś informacje?   

szył się nadzieją Duff. 

— Do pewnego stopnia. Cho? 

niema znaczenia. Otóż, kiedy wychodśći 

Mr. Taita nocy dzisie, j, dostrzegłem na 

schodach postać mężć 

  

   

    

  

od 

  

ącego się w 
cieniu windą. 

— Któż to był? 
— 0, niech pan nie ocz 

odkrycia! Był to nasz 

Keane 

— A, tak, może szedł pożyczyć książkę! 

— Być może. Zauważyłem, że on rzeczy- 

wiście jest zapalonym czytelnikiem, ale niemz 

dużego zapasu książek przy sobie. 

uuff studjował rysy młodzieńca. Podoba 

ła mu się ta młoda, otwarta twarz. 

— Proszę mi powiedzieć, od jak dawaa 
zma pan Mr, Taita? й 

— Dopiero od wyruszenia w tą podróż. 
Bo, widzi pan, ja właśnie ukończyłem Prawa 
w Harvard, ale społeczeństwo nie okazywałe 

gwałtownej chęci wypróbowania mych zdoł- 

ności. Kolega powiedział mi, że jest taka pe- 

sada do objęcia. Całe życie marzyłem e pod- 

róży'i wydało mi się że ta propozycja spada 
z nieba, że będę mógł wyrwać trochę wskazó- 
wek prawnych od takiego człowieka, jak Tait! 

Vo i „wyrwał'* ich pan dużo? 
. Tait jest małomówny. Wymaga 

A jeśli będzie miał 
częste ataki, jak dzisiejszy, będę życzył 
sobie jaknajprędszego powrotu do Bestonn. 

— Był to pierwszy wypadek z Mr. Tai- 

tem? 

—— Tak. Dotąd czuł się doskonale. 
Duff oparł się o twardą ścianę i zajął 

się zapełnianiem fajki. 
— A, żeby tak pan podzielił się ze mnz 

swemi wrażeniami o tem całem towarzystwie 
—zaproponował. (D.CJN.). 

  

»kuje jakiegoś 

poczciwy kapitan 

        

     

    

Redaktor w.-z. Witold E etato radii


