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0 mandat palestynski 
Rozruchy antyżydowskie w Palestynie 

zmusiły Rząd Angielski powstrzymać przyby- 
cie dwóch statków z emigrantami żydowskimi 
od wylądowania w Palestynie. Arabowie już 

drugi raz organizują wielkie. rozruchy anty- 
żydowskie w Palestynie. O ten kraj musi ro- 
zegrać się a właściwie już się rozgrywa wal- 

ka pomiędzy arabami i żydami. Wielka Bry- 

tanja wobec tej walki znalazła się w pozycji 

niezręcznie. W Indjach opiera swe panowanie 
na dziewięćdziesięciu miljonach mahometan, 
a więc rozdrażnianie mahometan przez popiera 

nie żydów w Palestynie przeciwko ludności 
mahometańskiej arabskiej jest dla niej rzeczą 
niebezpieczną. Z drugiej strony Anglja wytwa 

rzając osiedle żydowskie w Palestynie, prokla 

mująe, że jest to założenie żydowskiego sa- 
"modzielnego gospodarstwa, nie może stanąć 
po stronie arabów i nie dopuszczać koloni- 

zacji żydowskiej . 
W tysiąc dziewięćset dwudziestym dru- 

gim roku Palestyna liczyła 11 proe. żydów, 78 
proe. mahometan — resztę stanowili chrześ- 
cijanie. W tysiąc dziewięćset trzydziestym 
pierwszym roku ludność żydowska w Palesty- 

nie stanowiła 18 proc., mahometańska 72 - 

proc.. Pierwsza przeszło się podwoiła, wzros- 
ła bowiem z 83,8 tysiąca do175 tysięcy, druga 
wzrosła z 590 do 720 tysięcy. Przyrost natu- 

ralny wśród arabów wynosił 2,4, wśród żydów 

2,2 proc., lecz istniała znaczna wzrastająca 
imigracja żydowska. Żydzi założyli i rozwinę 
li miasto Tel - Aviv położone nad morzem Śró 
dziemnem, stanowiącem przedłużenie Jaffy. 

W tysiąe dziewięćset dwudziestym dra- 
gim roku miasto to liczyło 15 tysięcy, dziś li- 

czy 50 tysięcy mieszkańców i żydzi w niem 
stanowią 99 proc. ludności. Jerozolima, liczą- 

ea około 100 tysięcy mieszkańców, siedlisko 
Uniwersytetu hebrajskiego i instytucji nauko 

wych i społecznych żydów, posiada znaczną 
większość żydowską. 

Żydzi w Palestynie nietylko opanowali 
miasto, zdobywająe wśród ludności miejskiej 
większość, lecz w ogrodnictwie i rolnictwie 
palestyńskiem zajęli wybitną pozycję. Wkrót 
tee Palestyna dzięki plantacjom żydowskim w 

sko w międzynarodowym handlu. Palestyna by 
eksporeie pomarańcz zajmie wybitne stanowi 
ła przez długie wieki martwym, nieruchomym 
krajem; dzięki kolonizacji żydowskiej, olbrzy 

mim inwestycjom dokonanym przez międzyna- 
rodowy kapitał żydowski i pracę kolonistów 
żydów uczyniła olbrzymi postęp gospodarczy. 

Tymezasem fellahowie, t. j. rolnicy arab- 

sey pod względem kultury rolnej nie stoją wy 

żej ed swych przodków z przed kilkuset lat. 
Handel arabski jest tak samo prymitywny 
jak i rolnietwo arabskie. Wśród ludności 
arabskiej naliczają przeszło 100 tysięcy ko- 

ezowników „zajmujących obszary wymagają- 

ce meljoracji. 
W walce ekonomicznej między pierwias- 

stkiem arabskim, a żydowskim w Palestynie 

zwycięstwo pierwiastku żydowskiego jest nie- 
chybnem, lecz arabowie rzucają na szalę swą 
siłę fizyczną. Nieposkromienie przez zorgani- 

zowaną siłę zbrojną państwa  mandatowego 
uniemożliwia rozwój kolonizacji żydowskiej w 
Palestynie. 

Kolonizacja ta wydawać się może spra- 

wą drobną, niezdolną do osłabienia napięcia 
kwestji żydowskiej w Polsce i w innych kra- 
jach posiadających znaczny procent ludności 
żydowskiej. Mamy 2,9 miljonów żydów w Pol- 
see. Przyrost ich naturalny chwieje się od 
25 — 30 tysięcy rocznie. Palestyna pochłania 
obecnie około 5 tysięcy żydów. Cyfry te zdają 
się mówić o znikomem znaczeniu Palestyny. 

Lecz głębsza analiza prowadzi do nieco od- 
miennych wniosków. Palestyna posiada obsza- 

ru 26 tysięcy kilometrów. Przy kulturze rol- 
niezo - ogrodowej przy ręzwoju handlu zew- 

nętrznego tego kraju, który może stać się pier 

wszorzędną "placówką handlową dla blizkiego 
nzjatyckiego wschodu, przy rozwoju  prze- 

mysłu — Palestyna będzie mogła z łatwością 
pomieścić około 3 miljonów mieszkańców, a 
w przyszłości i więcej, może stać się taką Bel 

gją zachodniej Azji. 

Obecnie musi chodzić o to, aby koloni- 
zacja żydowska w Palestynie nie znajdowaia 

przeszkód. Pożądnem by było umożliwienie 1 
zorganizowanie emigracji arabskiej z Pa 

ny. Arabja, Mezopotamja, Syrj 
dan, Trypolis, Tunis, Algier i W arokk 
kraje języka arabskiego, słabo załudniene, 

gdzie można byłoby znaleźć tereny dla koloni- 
zacji arabskiej. W Palestynie spotykamy ro- 

dziny ofeńów,p wielkich właścicieli arab- 

skieh, posiadających jak Szana 100 tysięcy 

dunamów, Husseika z 50 tys. dunamów i t. d. 
Oddają oni swe grunta w dzierżawę i imo- 

być zachęceni do przeniesienia się wraz ze 

swyini dzierżaweami do innego kraju kultury 

Chodzi o to, by państwo posiadające mandat 
prowadziło konsekwentną politykę w sprawie 

kolonizacji żydowskiej w Palestynie. 

Anglja ze względu na swych mahometan 

nie będzie mogła prowadzić tej polityki. Nie 
zechce odstąpić swego mandatu Francji, współ 

zawodniczącej z nią w Azji Mniejszej i posia- 
dającej mandat Syryjski. Naturalnie nie zech- 
ce oddać Niemcom, których ekspansje w Azji 
Mniejszej wydawały się jej przed wojną nie- 
zrzec się tego mandatu na rzecz Polski. — 
bezpieczną. Natomiast może z łatwością 
Polska, jako państwo europejskie, posiadające 
procentowo i abselutnie najwięksęą liczbę ży 
dów jest naturalnym mandatarjuszem Pales- 
tyny. 

Żydzi odbywający służbę wojskową w ax- 
mji polskiej mogliby odbywać ją w Palesty- 
nie, co gwarantowałoby ich pomoce kolonistom 
żydom w razie napadu arabów. W armji pol- 

skiej żołnierze żydowscy najczęściej nie są 
pierwiastkiem pożądanym, szerzą. bowiem pro 
pagandę komunistyczną. Otóż' oczyszczenie 
armji polskiej z tego pierwiastku jest wskaza 

zane, przyczem żołnierze odbywający słubżę 
wojskową zaznajamialiby się z tym krajem 

i w przyszłości w nim isiadali. а 
Palestyna stałaby się rynkiem zbytu dla 

naszych produktów przemysłowych i pośred- 

niczką w naszym handlu z Azją Mniejszą. 
Trzeba porozumieć się z organizacją Erez 

Izrael, kierującą akcją palestyńską i rozpo- 
cząć pertraktacje z rządem angielskim o ustą 

pienie na rzecz Polski mandatu  palestyń 

skiego. Władysław Studnicki. 

  

   

  

   

  

Polsko - sowieckie ureczystości 
MOSKWA PAT. — Wczorajszy koncert 

muzyki polskiej wywarł potężne wrażenie w 
moskiewskich kołach artystycznych. Podczas 
antraktu lożę posła R.P. Łukasiewicza oble- 
gali kolejno przedstawiciele rządu i wybit- 
niejsi artyści, dając wyraz swemu niekłama- 
nemu zachwytowi. 

Dziś pani Bandrowska - Turska wystąpi- 
ła na specjalne zaproszenie w radjo moskiew 
skiem. Muzycy nasi otrzymali pozatem szereg 

propozycyj, zapraszających ich na tournee 
po Związku Sowieckim. 

W niedzielę wieczorem minister Łukasie- 

wicz wydał w poselstwie przyjęcie, na które 
przybyło około 300 osób, między innemi naj- 

wybitniejsi przedstawiciele sowieckich sfer 
rządowych, wojskowych, lotniczych, artysty- 
cznych i literacko - dziennikarskich oraz 
korpusu dyplomatycznego. 

Wobec zebranych wystąpili Turska - Bat- 
drowska, Szymanowski, Fitelberg, Sztompka, 
zbierając huczne i zasłużone oklaski. 

LSA SS POŃSZTYPTORENA TES ODADDETRISKĄ POODOWORĘEDE KI OBADZE ISA 

Pierwsi członkowie Polskiej Akademji Literatury 

  

W ub. środę odbyło się w Pałacu Rady 

Ministrów uroczyste posiedzenie inauguracyj- 
ne Polskiej Akademji Literatury. Na zdjęciu 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej, pani Prezy- 

dentowa Mošcicka, pan Premjer Jędrzejewicz 

i pani Jędrzejewiczowa w otoczeniu członków 

Polskiej Akademji Literatury po posiedzeniu 
inauguracyjnem. Siedzą od lewej: premier 

Jędrzejewicz, pierwszy członek honorowy Aka 

demji, pani Z. Nałkowska, pani Prezydenio- 
wa Mościcka, Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

pani premjerowa  Jędrzejewiczowa, prezes 

Akademji p. W. Sieroszewski, wiceprezes L. 

Staff. Stoją od lewej: Z. Przesmycki (Mi- 

riam), W. Berent, P. Choynowski, J. Kleiner, 

W. Rzymowski, J. Szaniawski, J. Kaden-Ban 

drowski, T. Boy-Żeleński, T. Zieliński, B. Leś 

mian. 

    

Wyniki wyborów w Niemczec 
BERLIN PAT. Częściowe wyniki z godz. I m. 30 w nocy. 

REICHSTAG 
Oddano głosów ważnych 43.007,577. 
Na listę hitlerowską — 39.655.288 (92,2 proc.). 

Nieważnych — 3.352,289 (7,8 proc.). 

PLEBISCYT 
Oddano głosów 43.464.420. 

„Tak“ — 40.618,147 (93,4 proc.). 

„Nie“ — 2055,363 (4.4 proc.). 
kiuro Wolffa donosi, że w Stumie ludność polska przy plebiscycie zwarcie 

wypowiedziała się „nie“. 

44 MILJONY UPRAWNIONYCH 

BERLIN PAT. — Według  przybliżonych 
obliczeń, liczba uprawnionych do głosowania 

wyniosła około 44.850,000. Ostatni Reichstag 
składał się z 647 posłów. Obecnie jedyna li- 
sta hitlerowska, dopuszczona dó wyborów, po 
siada 685 kandydatów, wśród których znaj- 
duje się 30 — 40 kandydatów, pochodzących 

ze stronnictw rozwiązanych, oczywiście z wy 
jątkiem socjalistów i komunistów. 

Wybory składają się z dwóch części: ple- 
biscytu, wypowiadającego się w sprawie po- 

lityki zagranicznej rządu Rzeszy oraz z właś 
ciwego głosowania na listę narodowo - socja-" 

listyczną do Reichstagu. 

PRZEBIEG WYBORÓW W BERLINIE 

BERLIN PAT. — W Berlinie i na pro- 

wincji dzień wyborów, narówni z całą kampa 
nją wyborczą, różnił się całkowicie od daw- 

niejszych. 
  

Hitler żąda 300- 
PARYŻ PAT. — Prasa powtarza za dzien- 

nikami amerykańskiemi wiadomość, jakoby 
Hitler miał zakomunikować ambasadorowi a- 
merykańskiemu w Berlinie, że rząd niemiec- 

ki gotów byłby nie nalegać na rozbrojenie 
głównych mocarstw europejskich pod warua- 

Żadnych objawów gwałtownej walki wybor 

czej nie było widać. Podczas gdy dawniej u- 
lice roiły się od policji, dziś opanowane są 

zupełnie przez brunatne koszule. Przed ioka- 
lami wyborczemi straż pełnią umundurowani 

szturmowcy, rozdając znaczki z napisem 

„tak''. Znaczki te przeważająca większość 
ludności nosiła przez cały dzień. Kupowali je 
oczywiście wszyscy — zarówno sympatycy, 
jak i przeciwnicy regime'u. Procedura wy- 

borcza jest tajna. 

W lokalu dla członków rządu pierwszy 

zjawił się minister propagandy Goebbels. — 

wkrótce potem przyjechał prezydent Hinden 

burg. Kanclerz Hitler oddał głos na berliń- 
skiem przedmieściu fabrycznem Siemens - 
Stadt. Książę August Wilhelm głosował w 
Poczdamie. Tamże oddał głos były kronprinz 
oraz synowie ekscesarza Wilhelma. 

W południe przez ulice Berlina przeciągnął 

tysięcznej armji 
kowanie materjałów wojennych defensyw- 

nych, jakie same uznają za niezbędne, w 
szczególności samolotów lekkiego typu. Atako 
wanie strefy przyfrontowej zapomocą gazów 
ftrujących będzie. wzbronione. 

Podczas podróży swej do Rzymu Goering 

kiem, że rząd. niemiecki zostałhy upoważnio- «miaż poinformować  Musoliniego o tych ży- 
ny do uformowania regularnej armji 300-ty- 
sięcznej oraz zezwolenia Niemcom na fabry- 

czeniąch. 

  

MILJONOWE STRATY 

wskutek zniżki dolara 
PARYŻ PAT. — „La Liberte* dono- 

si z Nowego Yorku, że według oficjalne- 
go komunikatu narodowej rady przemy- 
słowej straty, jakie powstały wskutek po 

lityki Sao Roosevelta, która spo- 
wodowała zniżkę dolara, wynoszą do- 
tychczas 11.735 miljonów dołarów.. 

Zarządzenia Roosevelta są silnie kry- 
tykowane przez sfery przemysłowe, któ- 
re wykazują, że wbrew zamiarom prezy- 
denta jego polityka doprowadziła do 
pogłębienia różnic między przemysłem a 
rolnictwem o 

Wypadki na granicy Mandżurli 
MOSKWA. PAT. Agencja Tass komuni- 

kuje, że wiadomości datowane z Moskwy, 0g- 

łoszone przez londyńskie biuro agencji United 
Press, podobnie jak i informacje agencji Dem- 
po Tsuin, jakoby 3 b. m. na granicy mandżur- 
skiej zostały zestrzełone przez wojska sowiec- 

Dymisja rządu 
BUKARESZT FAT. — W niedzielę w po 

łudnie król Borys przyjął premjera Vaidę, 

który złożył mu dymisję gabinetu. Dymisja 
została przyjęta. Król powierzył premierowi 

Vaidzie sprawowanie rządów do czasu utwo- 
rzenia nowego gabinetu. 

Po audjencji u króla premjer został zapro 

szony na śniadanie przez królową Marję. — 

Po południu król rozpoczął rozmowy w врга- 
wie utworzenia nowego gabinetu. 

O godz. 14.45 został przyjęty minister Ti- 

kie trzy samoloty japońskie z ogólnej liczby 9, 
Oraz jakoby dwa okręty japońskie zostały za- 

topione na terytorjalnych wodach sowieckich w 

pobziiżu Kamczatki, są całkowicie zmyślone i 
wyraźnie prowokacyjne. 

Vaidy przyjęta 
tulescu, któremu przy tej okazji król wręczył 
wielką wstęgę orderu króla Ferdynanda, — 
Następnie przyjęci zostali przewodniczący Iz 
by Poselskiej, przewodniczący Senatu, przy- 
wódca partji liberalnej oraz przywódca par- 
tji ludowej, którzy przedstawili królowi swo- 

je poglądy na sytuację polityczną. 
W kołach politycznych panuje przekona- 

nie, że kryzys gabinetu zostanie wkrótce zli- 
kwidowany. 

Konferencja szefów biur prasowych 
MADRYT PAT. — Po południu zakończy 

ła swe obrady w Madrycie konferencja sze- 

fów biur prasowych i przedstawicieli pism. 
Powzięto między innemi uchwałę w sprawie 
perjodyczności międzynarodowych  konferen- 

cyj prasowych. 

Wybrano komitet organizacyjny przyszłej 
konferencji, składający się z 5 szefów biur 
prasowych. Do komitetu tego wszedł naczel- 
nik wydziału prasowego MSZ Przesmycki, 0- 
raz delegaci Hiszpanji, Szwecji, Czechosłowa 

cji i Stanów Zjednoczonych. 

Sprawommanie drugiej komisji przedstawio 
ne na plenum przez przedstawiciela Polski, 
nacz. Przesmyckiego, a zawierające zalecenie 

porozumień prasowych, oraz pewne wnioski 
w sprawie t. zw. prawa sprostowań przyjęto 

bez dyskusji. 

Konferencja przyjęła do wiadomości de- 
klarację szefów biur prasowych, zapropono- 

waną przez delegację sowiecką i opracowaną 

wspólnie z delegacją polską w sprawie współ 
pracy szefów biur prasowych, przy współu- 

dziale prasy ich krajów celem zwalczania 
rozpowszechniania fałszywych wiadomości w 
stosunkach międzynarodowych. 

Deklaracja ta opiera się na definicji na- 

pastnika, zawartej w paktach państw wschod 
nich, podpisanych w Londynie. 

Do tej deklaracji przyłączyli się przedsta 
wiciele 16 państw, wśród których, poza syg- 

natarjuszami powyższego paktu, znajdują się 
m. in. Danja, Szwecja, Wielka Brytanja, 
Francja i Stany Zjednoczone. 

** : 

MADRYT PAT. — W ostatnim dniu kon 

ferencji szefów biur prasowych i przedsta- 

wicieli pism związki wydawców: polski, szwaj 

carski i holenderski zawarły umowę w spra- 

wie pomocy w dziedzinie prostowania fałszy- 

wych informacyj. 

W tej sprawie złożona została deklaracja 

na posiedzeniu plenarnem. 

pochód inwalidów wojennych na łóżkach. 
Według nadchodzących wiadomości, wy- 

bory na prowincji również miały przebieg 
normalny. 

Urzędnicy poselstwa niemieckiego oraz ko 
lonja niemiecka w Warszawie przyjechali au 

tobusem do Olsztyna, gdzie oddali swe głosy. 
W drodze powrotnej wycieczka wstąpi do 

Tannenberga. 
Dotychczas ogłoszone wyniki z małych 

miejscowości wskazują na stuprocentowy  u- 

dział wyborców. 

GOERING MINISTREM BEZPIE- 
CZENSTWA 

PARYŻ PAT. — „Le Rempart'* donosi z 

Berlina, że Goering ma otrzymać portfel mi- 

nisterstwa bezpieczeństwa narodowego, które 

wkrótce zostanie utworzone. Będzie to kom- 

pensata za utracenie premjerostwa pruskiego 

na skutek unifikacji Niemiec. | 

Jako nowy minister Goering miałby od- 

daną pod swoją pieczę całą policję Rzeszy— 

Dziennik twierdzi, że oprócz ministerstwa 

Reichswehry, które pozostanie nietknięte, bę 

dzie również utworzone ministerstwo obrony 

narodowej, które będzie powierzone kpt. Ro- 

ehmowi. Mówi się również о kandydaturze 

Papena na stanowisko ministra spraw zagar- 

nicznych. 

3873 KARTEK WYBORCZYCH 

NA ŚLĄSKU 

BERLIN PAT. — Według doniesień pra- 
sy niemieckiej, niemiecki konsul generalny w 

Katowicach wydał 3873 kartki wyborcze oby 

watelom Rzeszy, zamiuszkującym w wojewó- 

dztw.e śląskiem oraz w części województwa 

zieleckiego. 

W poprzednich wyborach zgłosiło się 3351 

wyboiców. 

ULOTKI PRZECIWWYBORCZE 

BERLIN PAT. — Z Holandji oraz z Cze- 

chosłowacji przysłane były w przeddzień wy 

borów do Niemiec ulotki, wzywające do sa- 

botowania dzisiejszych wyborów. 
Ulotki przysłane z Pragi pódpisane są 

przez zarząd socjal - demokratycznej partji 

niemieckiej. Zawierają one obok wezwania do 

sabotażu ostry atak pod adresem obecnego 

rządu niemieckiego. 

TRZEJ] DYREKTORZY W OBOZIE 
KONCENTRACYJNYM 

BERLIN PAT. — Z Wormacji donoszą, 

że trzej dyrektorzy jednej z fabryk zostali 

odstawieni do obozu koncentracyjnego, ponie 

waż w czasie transmisji przemówienia kanc- 

lerza Hitlera oddalili się przed końcem mani 

festacji. Władze uznały to za dowód nielojal- 

ności. 

KVEURLZ ROS LIO Gai GTI, 

Wystawa malarstwa polskiego 
w Moskwie 

MOSKWA. PAT. W niedzielę w galerji Tret- 

jakowskiej w Moskwie nastąpiło uroczyste ot- 

_warcie wystawy współczesnego malarstwa pol- 

skiego, w obecności licznych przedstawicieli so- 
wieckich słer rządowych, wojskowych i arty- 
stycznych. Pozatem bardzo licznie reprezen- 

towany był korpus dyplomatyczny oraz dzien. 

nikarze sowieccy i zagraniczni. Obecny był 

również personel poselstwa - połskiego in cor- 

pore bawiący w Moskwie lotnicy oraz kolonja 

polska. 

Przed przecięciem wstęgi poseł R. P. Łu- 

kasiewicz wygłosił przemówienie, w  którem 

wyraził nadzieję, że pierwsza wystawa sztuki 

polskiej w Moskwie, obok wczorajszego kon- 

certu muzyki połskiej, będzie stanowiła  po- 
ważny etap w dalszym rozwoju wzajemnego 

zbliżenia w dziedzinie stosunków kulturalnych. 

Następnie min. Łukasiewicz dokonał prze- 

cięcia wstęgi o połskich barwach narodowych. 

W imieniu rządu sowieckiego powtał 

otwarcie wystawy  wicekomisarz oświaty 
Epstein, wyrażając się z najwyższem uznaniem 

o malarstwie i muzyce polskiej. Przewodni- 

cząca WOKS'u pani Lerner określiła wystawę 

jako przyjacielską odpowiedź małarzy — ро!- 

skich na wystawę sowiecką w Warszawie i mo- 

cne ogniwo w łańcuchu przyjaznych stosun- 

ków polsko - sowieckich, ma których tle zbli- 

żenie kulturalne odegrywa pierwszorzędną rolę 

Dyrektor Tretjakowskiej galerji Wolter 
podniósł walory artystyczne wystawy, wyra- 

żając nadzieję na dalsze wzmocnienie przy- 

jaźni między artystami polskimi i sowieckimi 
mi oraz pomiędzy Polską a Związkiem Sowiec- 
kim. Wystawa zawiera 205 eksponatów i czy- 

ni imponujące wrażenie. Licznie zebrana pt- 

bliczność sowiecka nie szczędziła słów uzna- 

nia. Stosunek prasy sowieckiej do wystawy 
jest nadzwyczaj życzliwy. 

Echa obchodu Świeta Niepsdległości 
WARSZAWA. PAT. Staraniem specjalne- 

go komitetu Praga i dalsze peryierje stolicy w 

niezwykle żywy sposób wzięły udział w uro- 

czystościach 15-lecia. W sobotę wieczorem w 

Kilku dzielnicach Pragi zapalono 6 „ognisk 

wolności". 
W niedzielę rano o 8.30 odbyła się zbiór- 

ka przed kościołem Zwycięstwa. O godzinie 10 

w kościele tym odbyło się nabożeństwo Od. 
prawione przez ks. arcybiskupa Roppa w 

asyście licznego duchowieństwa. 0 godz. 

11.15 odbyło się złożenie wieńca na grobie 
obrońcy Pragi gen. Jasińskiego oraz połeg- 
łych bohaterów w walkach o wolność Połski 
w latach 1794 i 1831. Następnie uformował się 

pochód, który przedefiłował na plac św. 
Florjana, O godz. 13-tej odbyła się w kinie 
„Praga* uroczysta akademja. Komitet obchodu 
uchwalił zwrócić się do rady miejskiej z pe- 
tycją © przemianowanie ul. Targowej na ul. gen. 
Jasińskiego, a ul. Panieńskiej — na ul. Peowia- 
ków. 

TELEGRAMY 
PODRÓŻ PANA PREZYDENTA 

KATOWICE PAT. — O godz. 18.04 prze 
jeżdżał przez Katowiee Prezydent Rzeczypo- 
spolitej z małżonką oraz z towarzyszącemi 
mu osobistościami i świtą. 

Na dworcu w oczekiwaniu pociągu zjawili 
się przedstawiciele władz z wojewodą Grażyń 
skim na czele. 

Do pociągu wsiedli: wojewoda Grażyński, 
oraz bawiący w Katowicach ambasador Sta- 
nów Zjedn. Cudahy i generalny dyrektor 
s-ki Giesche Broocks. Po kilkuminutowym po 
stoju pociąg wiozący Prezydenta i towarzy- 

szące mu osobistości, odjechał do Cieszyna. 
POGŁOSKI O REKONSTRUKCJI GABi- 

NETU ANGIELSKIEGO 
LONDYN PAT. — „Suday Dispath'* 

nosi o zamierzonej jakoby rekonstrukeji 

binetu brytyjskiego. ; 
Według gazety, Mac 

młodzić swój gabinet, w którym przeciętuy 
wiek poszezególnych ministrów wynosi lat 
60. W związku z temi pogłoskami, minister 
spraw zagranicznych Simon zostałby lordem 
i objąłby stanowisko lorda - kanelerza. 

PRZENIESIENIE NIEMIECKICH ZA- 
KŁADÓW LOTNICZYCH 

PARYŻ PAT. — „Journal des Debats * 
donosi z Berlina, że zakłady lotnicze D 

nier zdecydowały przenieść swoje fabryki 
Friedrichshafen do Wiesmaru, w Meklembu:- 
gji. Firma lotnicza pragnie. tym sposobem 

przenieść swe zakłady wgłąb kraju, zdała od 
granie państwa, w tym wypadku od Austrji, 
która stać się może nieprzyjacielem Niemice. 
Wiadomość ta — jak zaznacza dziennik 
łączy się z informacjami prasy niemieckiej o 
zamierzonem przeniesieniu wielu fabryk prze- 
mysłu wojennego z zagłębia Ruhry do Sakso- 
njii Turyngji. 

DEKORACJA GROBU NIEZNANEGO 
OBROŃCY LWOWA 

LWÓW PAT. — W drugim dniu uroczy- 
stości, związanych z obchodem 15-ej rocznicy 

obrony Lwowa, oraz odzyskania niepodlegtaś 
ci odbyła się na cmentarzu Obrońców Lwo- 
wa dekoracja grobu Nieznanego Obrońcy Lwo 
wa krzyżem niepodległości z mieczami. 

LOT ESKADRY FRANCUSKIEJ 
PARYŻ PAT. — Minister lotnictwa otrzy 

mał depeszę od gen. Vuillemina, że 28 saino- 
lotów jego eskadry wylądowało pomyślnie 
dziś o godz. 1.30 w Rabacie. 

JOKOHAMA—GDYNIA. 
"TOKJO PAT. — Prasa japeńska zamiesz- 

cza wiadomość o nawiązaniu bezpośredniej о- 
krętowej komunikacji pomiędzy Jokohamą i 
Gdynią, podkreślając  zmaczenie tego faktu 
dla rozwoju stosunków handlowych między 
Japonją a Polską i środkowo - zachodnia 
Europą. Pismo zaznacza, że okręty z Gdyni 
będą wyjeżdżały. do Jokehamy trzy razy na 
miesiąc. Jeden z nich, parowiec, „Helenus““ 
wyjechał z Gdyni do Jokohamy 25 paździer- 
nika. 

Pożar w fabryce aparatów 
radjowych 

PRYŻ. PAT. — Według doniesień z Tille 
wybuchł tam pożar w fabryce aparatów ra- 
djowych. Szkody wynoszą przeszło 2 miljo- 
ny franków. 

Wiadomości sportowe 
RUCH MISTRZEM POLSKI 

KRAKÓW PAT. — W Krakowie rozegra 
ny został ostatni mecz o mistrzostwo Ligi mię 
dzy Śląskim Ruchem a Cracovią. Zwyciężył 
Ruch w stosunku 2:1 (1:0). zdobywając ty- 
tui piłkarskiego mistrza Polski za rok 1983. 

Zwycięstwo Ruchu jest dość szczęśliwe, 
gdyż Cracovia była nieco lepsza od swego 
przeciwnika. Napastników jednak prześlado- 
wał pech pod bramką gości. W 28-ej minucie 
mimo przewagi w polu, Cracovia traci pier- 
wszą bramkę na rzecz Ruchu. 

Strzelcem był Lowy. Zachęcony powodze- 
niem zespół Śląski przechodzi do ataku, ale 
nie udaje mu się podwyższyć wyniku. 

Po przerwie Ruch gra początkowo defen- 
sywnie. Cracovia gości w tym okresie często 
pod bramką ślązaków, ale dopiero w 34 minu 
cie strzał Malczyka przyniósł jej wyrówna- 
nie. Zryw Ruchu w ostatnim kwadransie da- 
je mu decydującą 0 zwycięstwie bramkę 
przez Urbana. 

Widzów około 4000. Sędziował słabo p. 
Rosenfeld. W pierwszych minutach drugiej 
połowy meczu publiczność bardzo gwałtow- 
nie demonstrowała przeciwko sędziemu za 
niektóre mylne rozstrzygnięcia. 

REWANŻOWY MECZ HOKEJOWY 
DAŁ WYRÓWNANIE 

KATOWICE PAT. — W meczu rewanże- 
wym, rozegranym na sztucznem lodowiska w 
Katowicach, reprezentacja hokejewa  Prazi 

zremisowała z reprezentacją Krakowa 2:2— 
Krakowianie zlekceważyli przeciwnika, poza- 
tem grali nieco słabiej. Mimo to byli lepsi od 
Czechów. Gra toczyła się podczas deszezn na 

dobrym lodzie. Widzów mało. 

MISCELLANEA SPORTOWE 
KRAKÓW PAT. — W meczu bokserskim 

o drużynowe mistrzostwo Polski Gedania zie 
misowała niespodziewanie z mistrzem okręgu 
krakowskiego 8:8. 

WARSZAWA PAT. — W eiągu dwóch 

dni odbywały się jędnocześnie w Warszawie 
i Pradze korespondencyjne zawody strzelec- 
kie Polska -- Czechosłowacja. 

Ofiejalne wyniki meczu będą ogłoszone 

prawdopodobnie w poniedziałek. Ż podanych 
już cyfr wynika, że zawody zakończyły się 
korzystnie dla Polski. 

KATOWICE PAT. W niedzielę póź 
nym wieczorem waż się mecz bokserski © 
drużynowe mistrzostwo Polski między Poli- 

cyjnym K. 8. ze Śląska a poznańską Wartą. 
Wygrała Warta 10:6. 
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W. A. KADUSZKIEWICZ. Z CYKLU „O WSPÓŁPRACĘ 

RZECZ DRUGA 

KWESTJA 
Poglądy i opinje, często się ucierają, niszczą 

się jak obuwie i nie zwraca się uwagi, że dziś 

są już zdarte. Bezwładność umysłowa sugeruje, 
że żyją, gdy tymczasem są tylko wygodne 
bo się wtarły w psychikę, przylgnęły do niej. 

Jeśli się niema bezpośredniego interesu 
w rewidowaniu tych zadań, stają się nieomal 

aksjomatami. Stają się podstawą dla wszełkich 
konstrukcyj logicznych. Następuje zdziczenie, 

kiedy te konstrukcje — zdawałoby się dobrze 
budowane pękają jak mydlane bańki. 

Pozatem obseruwje się coraz częściej inną 
rzecz: oto pod pozorem skrótu myślowego 

przemyca się dziś łatwiznę. Geneza tego zja- 
wiska jest wspólna z poprzedniem: lenistwo u- 
mysłu. 

Reklama rzuciła na rynek ducha skrót. Krze- 

piące cukry, piorące radjony są ekstraktem tej 

łatwizny, są jej wyrazem szczytowym. „To nie 

jest prymityw bo w nim tkwi siła bezpośrednio- 

ści w nim jest naga treść — to nie skrót my- 

ślowy bo ten znów jest niczem innem jak ekwi- 

librystyką do żonglerstwa wytrenowanego in- 

telektu. To tylko nędzna imitacja prymitywu i 
skrótu. 

Między tak kleconemi 
takie: Dzisiejsze pokolenie jest na rozdrożu, 
jest pokoleniem przejściowem, pokoleniem na 

przełomie. Tyle. I nic więcej. Pewnik. Pewnik 

na którym się buduje inne wnioski. 

To właśnie jest fatalne, że z tych zdań stwo- 

rzono patentowaną przesłankę nie tylko pa- 

tentowaną, ale zaopatrzoną w fabryczną gwa- 

rancję długoczasowej użyteczności. 

Tymczasem w istocie tego zdania kryją się 
oba mankamenty, które wyżej omówiłem: naj- 

pierw łatwizna w budowaniu, potem zrumolała 
obojętność wyrażająca się w niechęci do re- 
wizji już zresztą z natury błędnego założenia. 

IL. 
Zanim się orzeknie o pokoleniu dziś mło- 

dem (rocznik 1905 — 1915) należy sobie zdać 
sprawę z warunków towarzyszących jego eg- 

zystencji należy dalej cofnąć myśl do lat, 
na które przypadały okresy młodości i dojrza- 
łości pokolenia poprzedniego, a gdy się to zrobi 

uczciwie, stanie się wobec kłopotliwego proble- 
matu: które tu właściwie pokolenie jest przeło- 
mowem? (Jeżeli już pozostać przy tym termi- 
nie). Czy my czy też Wy? 

Garść impresyj: 
W okresie Waszego życia zaszły zmiany od 

pary do elektryczności od absolutyzmu do 
marksizmu, od tramwaju ciągniętego przez ko- 
nie do dwunastocylindrowego roadster'a Hispa- 
no - Suizy. 

W młodości rozumieliście sztukę swego оК- 

resu, bliski był Wam Gounod, Czajkowski, nie- 
którym Debussy i Ravel, ale dziś przyznajcie 
przynajmniej w duchu stoicie często bezradnie 

wobec Prokofjewa lub choćby Gerschvinea — 
foxtrociarza. Na odcinku Waszego życia doko- 
nały się zmiany tak wielkie, że się nie znajdzie 
w historji politycznej i historji kultury podob- 

nych przykładów. 
Nas te zmiany nie dotyczyły, Albośmy jeszcze 

nie istnieli, albo byliśmy dziećmi. Dziś zaś sta- 
jemy wobec faktu dokonanego. Wobec zmian 
które zaszły w świecie zewnętrznym i zarazem 
wobec bezrądności jaka w Was panuje. 

Może dawka przewartościowań była zbyt 
wielka jak na organizm jednego pokolenia, mo- 
że przewartościowania były zbyt chaotyczne 

i różnokierunkowe, jednakże jest faktem, że w 

Was się nie skrystalizował nowy światopo- 

gląd, nie wyrobiliście sobie kierunku. Nie to 

SA PADEKIT STAI 

DRAMATURGJA WSPÓŁCZESNA 
II NEGACJA 

Nazwiska dramaturgów takich jak Roztwo- 
rowski, Nałkowska, Stanisławski, Rittner i kilku 
innych, — pomniejszych, jak Słonimski, Kiedrzyń 
ski, wypełniają listę autorów, oficjalnie uzna- 

nych przez przyszłość historji literatury... Tru- 

dno jest bowiem przypuścić, aby któryś inny ze 
współczesnie piszących dla sceny, mógł poza 

zwykłą wzmianką, że istniał, zyskać jakąś taką 

nieśmiertelność. (Nie wspominam tu Witkiewi- 
cza, chcąc mu i do niego podobnym — nielicz- 
nym — poświęcić osobny rozdział).* 

Grupa powyżej reprezentowana przedsta- 
wia sobą wysoką klasę dramaturgiczną pod 
względem umiejętności operowania tematem 
mniej lub więcej tyczącym zagadnień ściśle zwią 
zanych z jednostką. Są to więc twórcy doby ze- 
szłej, tej, kiedy jednostka, jej przeżycia intere- 
sowały społeczeństwo o kulturze zachodniej; kie 
dy teatrów było mało i publiczność nie miała 

_ innych środków do zaspokojenia swoich prag- 
nień estetycznych, jak tylko przez teatr. 

Kogo dzisiaj obchodzą przejścia i przeży- 
cia, perypetje jakiegoś podobnego nam człowie- 
ka? — czyżbyśmy chcieli oglądać siebie w zwier 
ciadłe niezwykłych sytuacyj žyciowych?—albo, 

czyžbyšmy chcieli poznač siebie, w momentach 
jakieįš niežnanej sytuacji žyciowej? — czy nas 
tak bardzo interesuje pogląd na Świat jakiegoś 
z tych autorów? — na te wszystkie pytania mu- 
simy jasno i wyraźnie odpowiedzieć nie. Bo- 
wiem, kiedy wychodzimy z teatru po oglądnię- 
ciu którejś z tych sztuk, mimowoli - przejmuje 
nas niesmak i często odraza. Dosyć już tego 
pozwalania szarpać sobie nerwy dla głupich 
spraw widzianych na deskach scenicznych. Szko 
da przeżyć. zakłamanych. 

Bo co to wszystko jest? — mniej lub więk- 
sza udatność operowania impresją, mniej, lub 
więcej trafna konstrukcja, społecznie mało cie- 
kawej, rzeczywistości. z 

Życie chwili obecnej specjalnie jest wartkie 
i fascynujące. Jest skomplikowane. Skompliko 
wane do tego stopnia, że często nie możemy się 
rozeznać w ważności poszczególnych zagadnień, 
jakie nas niepokoją bodaj że na każdym ktoku... 
Ale jedno już wiemy z pewnością — najważ- 
niejszem zagadnieniem jst forma życia” pewnej 
zbiorowości, grupy.... przestaliśmy już występo- 
wać prawie zupełnie jednostkowo.  Indywidua- 
lizm niepodporządkowany pewnym regułom kla_ 

sy, do której się przynależy jest obecnie tak sa- 
mo nie do pomyślenia, jak dawniej był nie do 
pomyślenia pewien poziom zbiorowiskowy, gru- 
pa. Bohaterem współczesności jest to lub inne 
inne społeczeństwo ta lub inna grupa i właśnie 
to powinno być brane jako temat. Obecna for. 
ma twórczości dramaturgicznej, to dedukcja lub 
indukcja... w każdym bądź raziej nie zwykła so- 
hie definicja, lub sylogizm. 

Leon Bortkiewicz 

zdaniami pęta się i 

PIONU 
jest istotne, że my nie mamy pionu, lecz że Wy 
go nie macie. 

Z pionem światopoglądu o tyle rzecz się ma 

podobnie jak z dobrami dziedzicznemi, że prze- 

chodzi w spadku z pokolenia na pokołenie, o ty- 
łe jednak odmiennie, że jeśli się fortuny można 
dorobić czasami na przestrzeni własnego życia 

to ten pierwszy zawsze jest dziedziczny jeśli 
nie w całości, to w części. 

Ustalony stosunek do rzeczywistości, świa. 

topogląd, fundament wszelkiej kultury nie może 

być wytworzony przez jedno pokolenie. 
Wy mieliście ten fundament w dziedzictwie 

po Waszych poprzednikach aleście z niego ze- 

szli lub spadli w chaosie przemian zbyt gwał- 
townych. (Nie winimy Was o to, stwierdzamy 

tylko fakt). I odtąd nie znaleźliście go po dziś 

dzień a światopoglądy na użytek codzienny bu- 

dujecie na kruchych indywidualnych  podsta- 
wach. Już nie tylko aby kontynuować, lecz rów- 
nież by negować i zmieniać, aby tworzyć wła- 

sne odrębności, trzeba mieć punkt wyjściowy, 

którym jest światopogląd pokolenia strarszego, 

my zaś tego punktu wyjściowego nie mamy, 

nasze sądy rosły nie na betonie jednokierunko- 

wej acocjacji, lecz w dysocjacji chaosu ducha 
Waszego pokolenia. 

Jakże więc mamy mieć pion, kiedy go nam 
nie przekazano? 

III. 
Rošlišmy w warunkach wprost wymarzonych 

dla hodowli relatywizmu i jeśliśmy weń nie 

wszyscy popadli, nie wszyscy twierdzimy, że 

z „przeklętego jesteśmy pokolenia" to chyba 
nasza zasługa. 

Nie chcemy być Karneadesami. Czujemy to 

zdrowym instynktem rasy, że reatyw'zm to 
schyłkowość „to descendencja kultury. 

I dlatego nie jesteśmy z przeklętego poko- 
lenia. jesteśmy tylko z pokolenia o zawiązanych 
oczach. 

Błąkamy się. 
Ale nie błąkamy się bez celu: szukamy. 
Szukamy fundamentu, który Wam istorja 

% pod stóp wytrąciła, abyśiny odnalazłszy go 
mogli stanąć na mocnym gruncie. 

Szukamy go w hutach Magn'togorska, czy 
kopalniach Kuzmecka między szeregami faszy- 

stowskich balilla lub nawet brunatnych nazi. 
Jeśli jesteśmy na błędnej drodze to jednak nie 
udowodnicie nam, że tak jest, bo jakież są 
kryterja, jakiemi pewnikami nas przekonacie 
skoro sami nie macie wiary w mnogość wa- 
szych,. pożal się 'Boże,. sprawdzianów. 

Musimy szukać sami i sami musimy znaleźć, 
« A jednak bardzo nam możecie pomóc. Przy- 

da się nam Wasze doświadczenie życiowe, Wam 
zaś nasz instynkt młodości, który każe szukać. 

Wzajemnie możemy być sobie pożyteczni 
i razem więcej zdołamy uczynić niż w poje- 
dynkę, tylko na miłość (Boską, nie traktujcie nas 
jak pasterz zbłąkaną owieczkę, bo i Wyście się 
także zabłąkali. 

Zechciejcie widzieć w nas wspólnika, wpraw- 
dzie młodego i niedoświadczonego, lecz energi- 
cznego wspėlnika bez kapitalu, a ponieważ 
Wasz kapitał już nie istnieje, więc wspólnika na 
równych prawach. 

Jeśli taki będzie Wasz do nas stosunek, po- 
trafimy napewno pracować razem i może się 
wspólnie dorobimy pionu. 

Ф 
Z. niesmakiem zabieram się do ostatniej 

rezmowy z anonimowymi  publicystami „Ru- 
chu Młodyeh'*. 

Jednak. muszę to zrobić, aby sytuację wy 
jašniė. 

Od trzech tygodni zasilamy ten organ so 
kami żywotnemi, gdyż stale ogromna część 
uumeru jest mam póświęcona. Właściwie po- 
winni bylibyśmy” być” nawet zadowoleni z tak 
emfatycznego zainteresowania naszą kolumną 
i gwałtownego robienia nam reklamy, 

Ale należy zwrócić uwagę, że nie w każ- 
dem piśmie reklama choćby najhałaśliwsza, 
jest przyjemna. To właśnie kwestja poziomu 
na jakim ono stoi. Poziom Ruchu jest tego 
rodzaju, że wolelibyśmy, aby nas nie rekla- 
mował. 

Zdajemy sobie dobrze sprawę, że „Ruch'* 
żyje za przykładem starszej generacji swego 
stronnictwa, jedynie robieniem wielkiego krzy 
ku na sanację, ale nie widzimy powodów, dla 
których mielibyśmy mu w tej obstrukcji po- 
magać. Jest to jedna racja, dla której koń- 
czymy polemikę z tym perjodykiem. 

II, 
Drugi powód, to kwestja kultury polemi- 

cznej, 

Dziś mam sobie do wyrzucenia to, że wo- 
góle zainiejowałem stosunki z tem pismeni. 
Miałem istotnie niefortunną chwilę, kiedy na 
pisałem wzmiankę o sensacjach  ekonomicz- 
nych jakiegoś niezdarzonego specjalisty od 
tych spraw (o którym do dziś nie wiem, kto 
zacz, bo pisał anonimowo). 

Zrobiłem to jednak w tej nadziei, że uda 
mi się utrzymać dyskusję na płaszczyźnie 
rzeczowej, ” 

Omyliłem się, odpowiedziano mi niesmacz 
nemi dowcipami i wykrętuem cytowaniem 
Rybarskiego, ani słowem nie poruszając rze- 
czy istotnych. 

-Ostrzegano nas przed polemiką z młodymi 
endekami. Zwracano uwagę, że w szeregach 
tego  stronnietwa przynajmniej na naszym 
terenie, kultura polemiczna stoi na niskim 
poziomie. || ona 

Byliśmy optymistami. Sądziliśmy, że tak 
nie jest, a przynajmniej niekoniecznie w ten 
sposób być musi. Omyliliśmy się. 2 

Nie chcemy i nie możemy prowadzić po 
lemiki karczemnej, lub pokrywać rzeczy istot 
nych dowcipami,obliczonemi,na,poziom galerji 
trzeciorzędnej szpilbudy. Mamy wiele ważniej 
szych spraw do poruszenia. Mamy zresztą od 
mienny punkt widzenia na zadania prasy. 

Trzecia racja, to zgadnienie dydaktyczne. 
| Zobserwowališmy, že „Ruch Mtodych“' 7е 

skwapliwością chwyta wszelką okazję nie do 
polemiki, lecz do wymyślania. Wielkie tam 

SŁOWO 

—= TYDZIEŃ AKADEMICKI 
W PIĘTNASTOLECIE 

ZAŁÓŻMY FUNDAMENTA. 

Święto niepodległości. Piętnasta rocznica 
wielkiego dnia, w którym Naród Polski wy- 
zwolony z kajdan niewoli rozpoczął swój byt 
niepodległy. Piętnasta rocznica. 

PIĘTNAŚCIE LAT 
Oto pierwsze pokolenie młodzieży eałkowi 

cie wychowane w wolnej Ojczyźnie staje do 
pracy dla dobra Państwa. Na uczelniach wyż 
szych już do wyjątków należą ci, co pamięta 
ja czasy niewoli, co brali udział w walkach 
o niepodległość — są oni poza społecznością 
akademieką, tworzą starsze społeczeństwo. 

Dzisiaj studjująca młodzież, to pokolenie, 
które od najwcześniejszej młodości wycho- 
wywało się w Polsce. 

: W dniu święta niepodległości, kiedy Zapo- 
minając o wszystkich naszych troskach i 
zmartwieniach, odbiegamy od szarej rzeczywi 
stości codziennego życia, zwracamy się myślą 
do Narodu, do Państwa. W tym dniu i star- 
sze społeczeństwo i młode pokolenie myśli o 
ojezyźnie. Lecz inaczej przeżywają ten dzień 
świąteczny, tę piętnastą rocznicę, ci, co włas 
nemi rękami wolność wywalczyli i ci, eo 
gotowe przyszli: *, 

STARSZE SPOŁECZEŃSTWO 
Zwraca się myślą do przeszłości, do jesz- 

cze niedawnych czasów niewoli, czasów gnę- 
bienia wszystkiego co polskie, co narodowe, 
co święte. Wspominają oni swą pracę z lat 
młodzieńczych, prowadzoną z entuzjazmem i 
poświęceniem dla gorąco umiłowanej idei, mi nio przeszkód, trudności i prześladowań ze 
strony zaboreów. A potem długi okres walki 
orężnej, gdy trud i niebezpieczeństwo były nieodłącznym towarzyszem, gdy zgłodniali, 
zziębnięci, na koniu, w okopach, czy z bag- netem w ręku staczali zażarte boje o każdą 
piędź ziemi ojczystej, Przez pamięć ich przo 
suwają się stoczone potyczki i bitwy, setki 
poległych towarzyszy, morze krwi przelaacj. 
A wreszcie jeden dzień, dzień nagrody: 11 li- 
stopada 1918 roku, który światu obwieścił po 
wstanie Niepodległego Państwa Polskiego. 

W tegoroczną rocznicę niepodległości ser- 
ca ich wypełnia radość i duma. Bo oto wel 
na Polska istnieje już 15 lat. Znikają ostat- 
nie ślady niewoli, zabliźniają się rany zadaae 
rękami zaborców. 

Polska utrwala swój byt niezależny, rozwi 
ja się, rozbudowuje. I już 15 lat. Raduje się starsze społeczeństwo, że ich olbrzymi wysi- 
łek duchowy i fizyczny został nagrodzony, 
że rolę swoją w historji Narodu dobrze speł- 
niło. 

„na 

Inaczej odczuwa rocznicę 

MŁODE POKOLENIE 
Myśmy nie znali niewoli, nie brali udziałi 

w walkach o wolność. Dła nas rocznica odro- 
dzenia Polski nie jest przypomnieniem tego, 
cośmy zdziałali — bo jeszcze nic nie zdziała 
liśmy — nie jest nagrodą — bośmy jej nie 
zasłażyli. Dla nas ten dzień święta narodowe 
go jest dniem uczczenia ofiarności tych wszy 

 TFERPRSIONZTYITZEPCZIĘ 

C POLEMIKI | 
widocznie panuje ubóstwo intelektualne, sko: ro podstawową treścią tego pisma są wszel- kie nierzeczowe złośliwości, skierowane pod adresem rozmaitych * swoich wrogów, rzeczy zaś pozytywne — produkty przemyślenia 0- 
parte na samodzielnej inicjatywie psychicz- 
nej, są wyjątkami, a nawet i te, które się zdarzają, jak np. „Tragedja hitleryzma** De 
cimusa — bodaj nie z akademickiego Srodo- 
wiska pochodzą. 

Kończąc zatem wszelkie stosunki polemicz ne z „Ruchem'', mamy zamiar zmusić jego 
współpracowników do samodzielnej pracy. 
z» Umieli wymyślać — może się z konieczno ści nauczą myśleć, 

IV. 
Czwarta racja jest natury etycznej. 

Mianowicie zarówno pod moim, jak i ko- 
legi Krasowskiego adresem kierowano wysilo 
ne złośliwości, prawie połajanki — anonino- 
wo. Już nietylko etyka, ale elementarne po- czucie honoru wymaga, żeby pisząc tego ro- 
dzaju enuncjacje zdobyć się na odwagę pod- 
pisania ich swem nazwiskiem. W „Ruchu 
jednak odmienne jest rozumienie tych rze- 
<zy. Kiedy kol. Krasowski wzywał swego ano nimowego „krytyka'* .do ujawnienia nazwi- 
ska, ten gęsto się począł tłumaczyć, dlacze- 
go mu to nie konwenjuje -— ale tłumaczenie 
wypadło niezbyt przekonywująco. 

Ciągle się pisze w „Ruchu““ o swych prze 
ciwnikach politycznych, jakoby chcieli sobie 
zaskarbić względy i korzyści ze strony sfer 
rządzących. 

Widocznie publicyści z „Ruchu'* rozumie- 
ją działalność publiczną tylko pod kątem wi 
dzenia „nabijania kieszeni”. 

Te wszystkie anonimy budzą jednak pew 
ną przykrą refleksję. Ciągłe pisanie o sana- 
cyjnych posadkach, zarobkach itd. utwierdza 
w mniemaniu, że młodzi  endecy cierpią na 
pewną dolegliwość — kompleks 

W tem, co się w „Ruchu itp. pisze o sa 
nacyjnych posadach dźwięczy zazdrość. Uba- 
wiam się, że mam słuszność. Choć przykro 
jst robić tego «edzaju przypuszczenia po- 
twierdza je fakt: anonimy. . 

To wygląda na brak odwagi | przyznania 
się do autorstwa ze względów utylitarnych. 
Wygląda tak, jakby panowie о-А. do Z(yg- 
Zak)-z „Ruchu woneii się nie zdradzać ze 
swomi nazwiskami, aby 'w swem mniemaniu 
nie utrudniać sobie samym drogi do uzyska 
nia różnych beneficjów, o jakie posądzają 
swych p zesiwników, 

Jest to sprawa bardzo przykra i byłbym 
niezmiernie rad, edyby  „przyłbice zostały 
p „lniesione''„ jednak, jak wspomniałem, do- 
świadczenie wyleczyło ras z optymizmu i ra 
tzei będę się spodziewał dalszych ataków bło 
tem z za węgła, niż ujawnienia nazwisk. 

W. A. Kaduszkiewicz. 

stkich, eo własnem poświęceniem Polskę 
wskrzesili, jest dniem uznania zasług starsze 
go społeczeństwa i skłonienia czoła przed je 
go wielkością i wynikami dokonanej pracy. 

Ale zarazem święto niepodległości przy- 
pomina nam, że Naród Polski niezawszo był 
wolny, niezawsze posiadał własne, niezależne 
Państwo. I że to było tak niedawno. Przed 
piętnastu laty jeszcze Państwo Polskie rozpa 
dało się na 3 oddzielne części, a w każdej z 
niech od wielu, wielu lat toczyła się ciągła, 
nieustająca walka z zaborcą. I zaledwie 15 
lat buduje się wolna Polska na ziemiach 
doszczętnie zniszezonych, zwieruchą wojenną, 
co przez lat siedem szalała w naszym kraju. 
Zaledwie 15 lat. W tak krótkim czasie nie 
nożna było z ruin stworzyć silnego, jednoli- 
tego Państwa. 

A od zarania niepodległości grożą Państ. 
wu Polskiemu niebezpieczeństwa. Ze wseho- 
du i zachodu — oba jednako wieikie, oba je 
dnako groźne. Brunatny Hitler czeka tylko 
odpowiedniej chwili. Czerwony świat oddaw- 
na sączy jad komunizmu w dusze robotnicze. 
Zdajemy sobie sprawę, że niepodległość Pol- 
ski nie jest jeszeze zapewniona, jej byt nie- 
zależny nie jest zagwarantowany. Bo naszym 
wrogom zdoła oprzeć się tylko silna Polska, 
Polska — Mocarstwo! 

NASZA ROLA 

Starsze społeczeństwo wskrzesiło wolność 
ojezyzny. To był pierwszy etap pracy. Dziś 
na nas spada obowiązek dokończenia dzieła, 
które oni rozpoczęli. Musimy utrwalić 10, eo 
oni największym wysiłkiem swej woli i du- 
cha stworzyli, musimy rozbudować potęgę 
naszego państwa, bo od tego zależy jego ist- 
nienie. Hasło Polska —. Mocarstwo musi stać R. 
się naszem najpierwszem dążeniem, naszym 
głównym i jedynym celem, źródłem i ośrod 
kiem wszystkich naszych poczynań i prac. 

NASZA DROGA. 
Cel mamy wyraźnie wytknięty. Kontynuu- 

jemy pracę starszego społeczeństwa. I dlate- 80 
go jak oni musimy być silni, jak oni mocni. 
Ieh siła była siłą woli i ducha. Gdy po po- 
wstaniu 63 roku społeczeństwo polskie znie- 
chęcone szeregiem fatalnych niepowodzeń 
przestało wierzyć w odrodzenie ojczyzny, oni 
wówczas jako młode pokolenie oparli się po- 
wszechnej psychozie słabości i, nie ulegli at- 
mosferze zwyciężonego. Pierwsi przełamali 
uastrój niemocy, siłą woli i ducha wzbudził 
na nowo wiarę w przyszłość Polski i pobu- 
dzili Naród do czynu, do działania. Utopista- 
mi i romantykami ich zwało własne społe - 
czeństwo, a oni owiani jedną myślą, jednem 
dążeniem, ufni w swego wodza szli karnie na 
przód z wiarą w zwycięstwo. Nie zrażały ich 
żadne przeszkody i trudności, ani prześlado 
wania zaborców, ami przewaga liczebna wro. 
gów. Z radością szłi ma stos ofiarny, bo wie- 
dzieli, że po ich trupach, wiedzie droga do 
wolności. I wiara ich zwyciężyła. 

Praca, jaka nas dzisiaj czeka, jest równie 
ciężka i równie trutlna. Nie wolno nam znie 
chęcać się, byle niepowodzeniem, nie wolno 
zrażać się, upadać na duchu i  przestawać 
wierzyć w zwycięstwo. Musimy być zawsze 
pełni entuzjazmu i zapału, wytrwali w pra- 
cy i w dążeniach, i zawsze zdolni do po- 
święcenia. Pamiętajmy, że prawdziwe odrodze 
nie Polski, Polski od morza do morza, jesz- 
cze nie nastąpiło. Nie nasze pokolenie będzie 
zbierać owoce naszej pracy — nam tylko 
trud i walka przypadnie w udziale. 

W tej walec o utrwalenie Państwa Polskie 
go nie możemy być słabi i ani chwili nie 
wolno nam zatrzymać się w pracy. I dlatego 
musimy stawać na twardych podstawach, na 
mocnych fundamentach, w oparciu o które 
przełamiemy wszystkie chwile słabości woli i 
upadku ducha. Tym fundamentem musi być 
w nas wiara w nasz cel, wiara, że osiągniemy 
to, do czego dążymy. Bierzmy przykład z 

'ganizowaniu Odrodzonej Ojczyzny. Na zakoń 

tych, których pracę kontynuujemy. Jak oni 
niegdyś zapatrzeni w jeden cel szli naprzód 
do walki z wrogiem, tak i my dzisiaj jedną 
myślą opanowani, pójdziemy wszyscy do pra 
cy dla Państwa, i Narodu. I jak oni niegdyś 
rzucili jedno hasło, mieli jedną wiarę: Pol- 
ska - Niepodległa, tak i my dzisiaj jedno tyl 
ko możemy mieć hasło, i jedną wiarę wszy- 
scy wyznawać: Polska—Mocarstwo. I jak oni 
niegdyś cel swój osiągnęli i Niepodległą 

Rzeczpospolitą wskrzesili, tak i my przeła- 
miemy wszystkie przeszkody i trudności i Polska będzie Mocarstwem. 

WITOLD KRASOWSKI. 
* * * 

AKADEMJA z OKAZJI PIĘTNASTOLECIA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

urządzona przez Legjen Młodych. 
Wczoraj w Sali Śniadeckich odbyła się u. roczysta akademja z okazji Pistanstolecia zorganizowana przez Legjon Młodych. : Na uroczystošė przybył JM. Rektor USB szereg profesorów i przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych Wilna. „ Po wstepnem przemówieniu kol. za, zakończonem przez 

p. Prezydenta i I Marszałka Polski — Józe fa Piłsudskiego, i odegraniu hymnu państwo wego, wszedł na trybunę JM. Rektor prot. dr. W. Staniewiez. W świetnem swem _przemó- wieniu podkreślił p. Rektor rolę dziejową Marszałka Piłsudskiego przy tworzenin i or 

Obacho- 
okrzyk na cześć 

czenie określił p. Rektor znaczenie i zada- nia młodzieży w dziele budowania Pada „Myśmy swego dzieła dokonali -— wy, nie oglądając (je na nas, twórzcie własną, pol- ską myśl!!! — zakończył JM. Rektor USB. Dalej, przemówienie prof. Hillera, knrate ra Legjonu Młodych i kol. Ryńcy. W pięknem przemówieniu zwrócił kol. ylca uwagę na największą zasługę Marszał ka: obudzenie „Śpiącego w niewoli** Narodu. Narodu. obojętnego, a często i wr b6- haterskim poczynaniom garstki „szaieńców:*! garstka ich wyszła 6 sierpnia 1914 ro- ku z Oleandrėw krakowskich — aż wreszcie obudzili cały kraj do walki. „Genjusza trzeba było, by tego dokonać i Księcia Niezłomne- 

  

   

Pomiędzy przemówieniami — szereg de- klamacyj oraz produkcje chóru i orkiestry. Uroczystość zakończono odegraniem przez orkiestrę Pierwszej Brygady i owacjami na cześć JM. Rektora, 
Piękna inicjatywa Legjonu Młodych zna- lazła pełne zrozumienie wśród młodzieży aka demickiej — Sala Śniadeckich była_przepeł- nioną. 3 ю J. M. 

  

Recytacje Rzep'ńskiej 
Program wieczoru w Lutni zorganizowa- nego przez Koło Polonistów był obszerny. 
Klasyczna fraza proroctwa Kasandry pły nęła głosem czystym, trochę słabym i przej- 

śćia partyj podmalowane gestem nieco teatral nym, aczkolwiek umiarkowanym. Nasuwa się kwestja, ezy element ten nie mógłby być jesz cze bardziej ograniczony. (Odpowiedź na to dała sama p. Rzepińska recytacją w dniu nas 
tępnym w Sali Śniadeckich.) 

Oktawa Beniowskiego rozbiła się nieco i 
1ozproszyła na, ciekawe zresztą, grupy głoso 
we, ale ze szkouą dla szerokiej, długooddecho 
wej strofy. Tu poszczególne zwycięstwa doma. 
gają się syntezy. Ciekawie wypadła „Burza 

„Pana Tadeusza'* zbudowana mocno i zhar 
monizowana w całość, Tak samo „Janko Ми- 
zykant:*, który pokazał ponadto najciekawszą 
cechę recytatorki — stwarzanie własnej wizji 
pewnych zjawisk, wznoszenie ich ponad kształ 
ty realne (np. muzyka lecąca z karczmy do 
duszy chłopca.) 

lxońcowa część programu dała szereg cie 
kawych momentów. Wrażenie ogólne: zamało 
syntetycznej kompozycji, zadużo analizy то- 
dzącej barwne, żywe, zbyt samodzielne frag- 
menty, a nawet poszezególne, zbyt pulsujące, 
słowa. Dlatego np. Zagórski i Folejewski wy- 
szli jak skradzione przemalowane konie z po 
wodu nadmiaru dynamiki. Opracowanie „Słu 
pów** Gałuszki lub „Zielonej żaby Niżyń- 
skiego świauczą o zdolności stwarzania kon- 
strukeyj głosowych tam, gdzie tekst nie ra 
większej roli. Zetef. 

  

TORRETEZELESZYZAZEGYA BDA TT SKP IS TRIDENS MOST SIS TBA ESET 

Przebieg zebrania sprawozdawczego Kota Me- 
dykėw U. S. B. w dniu 6 listopada r. В. 

Zebranie rozpoczęło się w Ognisku Akade- 
mickiem w H terminie o godz. 20.00. 
Na wstępie kol. Sztachelski zgłosił wniosek na- 

gły w sprawie protestu z powodu „usuniecia“ 
profesorów medycyny „ze względów  partyj- 
nych". Przewodniczący przesunął ten wniosek 
jako zwykły do wolnych wniosków. 

Po raz pierwszy wogóle w  dzie- 
jach Koła ułożony został preliminarz  budże- 
towy, który należy zawdzięczać głównie ini- 
cjatywie kolegów Grochowskiego, Rychtera i 
Zagórskiego. Prezes i wiceprezes wobec preli_ 
minarza wykazali mało zrozumienia "ro ig- 
norancji. ” 

W dyskusji nad sprawozdaniem kol. Suroż 
stwierdził, postęp w pracach Zarządu w zesta- 
wieniu z Zarządem poprzednim, poczynił jednak 
szereg zarzutów względem kol. prez. Czeladzina, 
który nie potrafił powściągnąć swoich zapatry- 
wań ideowo - politycznych, dzięki czemu spo- 
wodował zrzeczenie się członkostwa Zarządu 
nader wartościowego pracownika kol. Rychtera, 
oraz Grochowskiego i Laskowskiego. Kol. Ry- 
chter ustąpi, gdyż nie mógł zgodzić się z 
większością Zarządu w sprawie żydowskiej — 
(num. cl.), oraz w sprawie przyłączenia się 

Koła Med. do listy O. W. P. przy wyborach 
do Bratniej Pomocy. Ciekawe były motywy 
zrzeczenia się kol. Antoniego Grochowskiego, 
który był kierownikiem Sekcji _ Pośrednictwa 
Pracy. Przy podziale praktyk felczerskich, — 

Czeladzin.i Wągrowski wbrew  regulaminowi 
usiłowali narzucić.  Grochowskiemu przy roz- 

dawnictwie praktyk stosowanie kryterium wy- 
znaniowego. Kol. Grochowski zgłosił _ dymi- 
sję z powodu przeforsowania wspomnianej za- 

sady na Zarządzie, przyczem prezes wbrew 
zwyczajom i przepisom przeforsował zasadę 

swoim zdublowanym głosem. Grochowski wy- 

raził, mimo zgłoszenia dymisji, chęć dalszej 

współpracy z Zarządem, lecz nie został przez 
Zarząd zaproszony do współpracy. 

Ustępujący prezes — kol. Czeładzin 
łował obalić stawiane zarzuty. 

usi- 

Przystąpiono do „Втоз“ porządku dzien- 
nego — wolnych wniosków, wśród których 
tkwił „nagły”* wniosek kol. Szachelskiego; — 
Temperatura umiarkowana dotychczas . „poszła 
odrazu w górę. „Kol. Suroż wykazał tendencje 
poiltyczne do. tego wniosku, zaznączając jego 
sprzeczność z ustawą. Jeżeli Prezydent Rze- 
czypospolitej podpisał przeniesienie w stan 
spoczynku profesorów, więc mowy być nie 
może o żadnym proteście, ani tembardziej o 
motywowaniu go „względami partyjnemi“, 

Następnie ko:+. Wągrowski zaznaczył, że 
zgłoszona została tylko jedna lista do nowego 
Zarządu, zaś termin zgłoszenia upłynął dnia 
6 b. m. o godz. 14.00. 

Wobec niezgłoszenia innych list, automa- 
tycznie przeszła jedna lista 2 kol. Switwiem 
Józefem na czele. Była to lista popierana przez 
młodzież prorządową. 

Wygrana bez walki (walkowerem!) ma 
też swoją wymowę:  obwiepólscy krzykacze 
po długoletniem „panowaniu* w * Kole Medy- 
ków, tak wzrośli w siłę, że... nie zdobyli się 
na wystawienie własnej listy. W  terminologji 
medycznej nazywa się to — „starczym uwią- 
dem“... 

— Z Koła Prawników Stud. USB. —Za- 
rząd Koła Prawników Stud. USB w Wilnie 
podaje do wiadomości wszystkich członków 
Koła, że dnia 14 listopada 1933 r. odbędzie 
się w sali Śniadeckich USB o godz. 17,30 w 
pierwszym terminie i o godz. 18 'w drugim 
nadzwyczajne walne zebranie Koła Prawni- 
ków Stud. USB. 

Porządek dzienny: 1) Uchwalenie statutu 
Koła Prawników Stud. USB w Wilnie w myśl 
rozporządzenia ministra WR i OP z dnia 30 
kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akade- 
miekich. S 

Uwaga: Projekt statutu można przejrzeć 

  

— 

    

Przegląd prasy 
akademickiej 

W ostatnim numerze (z 11-XI) Dekady 
znaleźliśmy artykuł, pod zmamiennym tytu- 
łem — „Quousque tandem? 

Omawia się w nim ostatnie wypadki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Sposoby „urzą- 
dzania““ takich ekscesów i ich cele — ujma- 
je bardzo trafnie omawiany artykuł: 

Wytrawni reżyserowie dostarczają  róż- 
nych „historycznych'* motywów. Aranżuje 
się więc żałobne uroczystości w rocznicę śmie 
rci mordercy Pierwszego Prezydenta; innym 
razem walczy się o „numerus clausus“'; kie- 
dyindziej znów protestuje się przeciw nowej 
ustawie i podwyżce czesnego. A celem tych 
wszystkich widowisk: sabotažowanie zarzą- 
dzeń władz państwowych, obniżanie autory- 
tetu władz akademickich i przerywanie to- 
ku normalnej pracy większości studjującej 
młodzieży. Bo któż nazwie te orgie walką 
przeciw podwyżce czesnego, gdy te właśnie or 
gje powodują zawieszanie wykładów i prze- 
rwy w nauce tych biednych i łaknących nau 
ki akademików? 

Tak. Niestety Dekada nie przesadza. I 
na to, co pisze, nie można się nawet oburzać 
— no bo, niestety, ma rację. 

Przykre, ale niemniej prawdziwe... 

* * * 

W jaki sposób w kulturalnem państwie 
mogą się odbywać takie awantury i dlacze- 
go do nich nie można nie dopuścić, wyjaśnia 
artykuł kol. Cz. Kurezyńskiego w lwowskim 
Zrywie: 

Akademicy wytworzyli jakieś swego ro- 
dzaju osobne społeczeństwo z rozbudowane- 
mi nadmiernie organizacjami šrodowiskowo- 
mi, czy ogólnopolskiemi, reprezentacjami i 
bezlikiem władz naczelnych; przed nikim nie 
odpowiedzialnych, wytworzyli typ obywatela 
wyższej klasy, który uzbrojony w indeks — 
symbol przywileju nietykalności — niejedno 
krotnie brał do ręki pałkę lub kastet. 

Że akademicy wytworzyli „osobne społe- 
czeństwo!' to nie jest źle. że było ono specjal 
nie uprzywilejowane — to też miało swoje u- 
zasadnienie: w zaufaniu Państwa i spole- 
czeństwa do tej, jak się sami łubimy nazy- 
wać, przyszłej elity narodu. Zaufanie zawied 
liśmy — i to jest właśnie najprzykrzejsze. 

Nowa Ustawa o Szkotach Akademickich 
była tego żywym dowodem. Przykrym, poni- 
żającym dowodem utraty zaufania Państwa 
do młodzieży akademickiej. 

Jakie są jej skutki, pisze dalej autor ar- 
tykułu w Zrywie: 

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki w 
zmienionych warunkach. Akademik poza  u- 
czelnią stał się takim samym obywatelem, 
jak wszyscy inni obywatele państwa. Bez spe 
cjalnych przywilejów. W państwie nowoczes- 
nem, gdzie wszyscy są równi wobec prawa, 
niema miejsca dla kasty uprzywilejowanych 
z racji posiadania indeksu uniwersyteckiego. 
Poza uczelnią ma więc akademik te same pra 
wa i' obowiązki, co wszyscy, tę samą moż- 
ność brania udziału we wszystkich  przeja- 
wach życia społecznego i publicznego, nie 
wnosząc w to życie dezorganizacji przez 
wkraczanie weń razem z niesłusznemi przywi 
Jejami; swemi formami organizacyjnemi, 

Jest to oczywiście słuszne stanowisko. I 
tak właściwie być powinno: „bez specjalnych 
przywilejów: '. 

Ale jednak przykro... 

* + * i 

A pomimo to doszło w Warszawie do 
zajść. Dlaczego? Bo niestety, istnieje jeszcze 
i „działa'* ów „bezlik władz naczelnych 
przed nikim nieodpowiedzialnych'', o któ- 
rych to pisze Zryw: 

Że tak jest w istocie, świadczy komunikat 
w Gazecie Warszawskiej, który (za Dekadų) 
cytujemy: 

W dniu 21 bm. odbyła się 14-ta tygodnio- 

wa konferencja prezesów organizacyj akade- 
mickich z inicjatywy p. mgr. St. Zaremby, 

prezesa polskiego biura C.I.E. Przewodniczą- 
cym wybrano p. mgr. Brzoskę, p. o. prezesa 
OZAKN. 

Przedyskutowano sprawę reorganizacji i 
konsolidacji žycia akademickiego i organiza 
cyj centralnych. Celem opracowania szczezó- 
łowego planu, wybrano komisję ustrojową.— 
Trzewodniczącym komisji wybrano p. dr. J. 
Wisłowckiego, członkami m. in. p. mgr. St. 
Zarembę, mgr. K. Brzoskę i mgr. Tadeusza 
Lipkowskiego. 

"To są właśnie te władze uaczelne przed 
nikim nieodpowiedzialne. Mogą one inicjować 
i prowadzić każdą akcję: z rewolwerami lub 
„tylko** z pałkami. Przecież p.p. doktorzy 
czy magistrzy nie ryzykują niczem. Co ich 
obchodzi, że młodzieży akademickiej odebra- 
no część jej przywilejów, że na skutek ich ro 
boty zamyka się uniwersytety, że przerywa 
się normalny tok studjów, że ktoś tam pój- 
dzie do szpitala a ktoś do więzienia... 

Oni nie mogę nie stracić — a zyskać bar- 
dzo dużo... Bo conajmniej uznanie i szacu- 
nek we własnem stronnictwie. 

' 1 ma rację Dekada, pisząc: 
° №е ulega wątpliwości, jakiego to charak- 
teru mogła być ich praca „akademicka“' iw 

Rzeczywiście. Wątpliwości nie może tu 
być żadnych!. Zwłaszcza po ostatnieh zaj- 
ściach na: Uniwersytecie Warszawskim. 

Mark. 

UOWRONACE RITA DDRII 

u kierownika czytelni codziennie próez sobót 
i świąt od godz. 16-ej do 20-ej. 

— Dancing Prawniczy. — Koło Prawni- 
ków urządza w dniu 18 bm. (sobota) o godz. 
23 w_lokalu „Czerwonego Sztralla'* „Dan- 
cing Prawniczy''. Wstęp — 1.50 zł., dla aka 
demików 1 zł. (Grać będzie orkiestra Sztral- 
lowska (Szabsaja). 

Dochód z Danci przeznaczony na Sek- 
cję Samopomocową ®



  
  

SŁOWO 

NA FRONCIE SPORTOWYM 
Garbarnia — W.K.S.-Śmigły 

w kliku wierszach 
Walue zebranie Wil. Okręgowego Związ- 

ka Bokserskiego wybrało nowe władze, które 

ukonstytuowały się w sposób następujący: 

prezes — płk. Iwo Giżycki, I wieeprezes kpt. 
Z. Ostrowski, II wiceprezes red. J. Nieciecki, 

skarbmik sierż. Nestorowicz, sekretarz 
Epsztejn, referent do spraw sędziowskich Tro 

jecki, ref. do spraw sport. Hołownia, gospo- 

darz (Gotlib, kronikarz A. Kisiel. 
Do komisji rewizyjnej weszli pp: Wierz- 

bieki, Kemza i ÓĆwikliński. 

* % * 

  

  

    

Wileńskie Two Łyżwiarskie uruchomiło 

= lokału Gimnastycznego Twa „„Sokół'*, przy 

uł. Wileńskiej 10 kurs suchej zaprawy i gim- 
nastyki lyžwiarskiej. 

Ćwiczenia pod kierownietwem fachowych 
instraktorów odbywają sią od godz, 9 wiecz. 
we wtorki, piątki i niedziele. 

Informacyj udziela i zapisy przyjmuje 

eodziennie sekretarjat „Sokoła'* od godz. I 
wicezór oraz przyjmuje zapisy do Twa Łyż- 

wiarskiego. 
* * * 

Niedawno opuścił prasę drukarską „Ka- 
lendarz informacyjny Polskiego Związku Nar 
ciaiskiego' *, oczekiwany zawsze z dużem za- 

interesowaniem przez sfery narciarskie. Wy- 

jaż po raz szósty skolei, spełniając 
je zadanie informacyjne. Z do- 

tychezasowych roczników ostatni jest bodajże 

najłepszyc, zawiera bowiem mnóstwo wiado 
mości, potrzebnych zarówno turyście, jak i 

zawednikowi. 
(ałenetarz ten jest prawdziwą narciar- 

ską eneyklopedją. A. więc przedewszystkiem 

„zawiera om skrót kursu ćwiczeń dla początku- 

jących w terenie górskim, będący właściwie 
małym podręcznikiem jazdy na nartach. 

Pozatem: wydawnietwo to zawiera infor- 

macje 60 do zniżek kolejowych, skorowidz 

glyronisk, stacyj klimatycznych i turystycz- 
uyeh na obszarze Karpat polskich. 

Znajdujemy tu również zestawienia prze 

wadników i opisów, oraz skorowidz map, pot 

rzebnych przy uprawianiu turystyki Bardzo 

ważnemi są również wskazówki, dotyczące im 

pregnowania i smarowania nart, zilustrowane 

odpewiedniemi tabelkami eo do rodzaju Śnie- 

ga. g 

  

     

  

  

  

Wydawnictwo to jest bodaj nieodzownem 

dla turysty I narciarza, zawierające takie bo- 

gatctwo potrzebnych wiadomości. Szata zew- 

nuętrmna jak zwykle bardzo estetyczna, czyni 

20 jeszcze bardziej pożądanym podręcznikiem, 
cieszącym się już od lat ogromną popular- 

zością. 

  

* % * 

W turnieja eliminacyjnym o wejście do 

tigi, w. którym biorą udział trzy drużyny: Śmi- 

gły Wilno, Garbarnia Kraków i Czarni Lwów, 

zaszły pewne zmiany w terminach rozgrywek. 

Definitywny terminarz przedstawia się na- 

19 b. m. Czarni — Śmigły, 26 b. m. Czar- 

mi — Garbarnia, 3 grudnia: Śmigły — Czarni. 

10 grudnia: Garbarnia — Śmigły. 
A więc następny mecz WKS'u z drużyną 

Czarnych ze Lwowa odbędzie się 3 grudnia. 

Ё * * * 

W końcu grudnia piłkarska reprezentacja 

Polski miała wyjechać na tournee do Palestyny, 

Syrji i Egiptu. Rokowania w tej sprawie pro- 

wadził z ramienia „Polskiego Zwązku Piłki No- 

inej b. prezes WOZPN inż. Rusiecki. Zarząd 

Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił 

jednak w roku bieżącym nie wysyłać swej dru- 

żymy.na projektowaną wyprawę ze względu 

ma męcz z Niemcami i wyprawę Krakowa do 

Francji, Belgji i Holandji. 
Prawdopodobnie tournee dojdzie do skut- 

ku w końcu r 1934. 

й * о* * 

Komisja sportowo - turystyczna Warsz. KI. 

Narciarskiego opracowała już terminarz naj- 

ważniejszych imprez sportowo - turystycznych 

aa zbliżający się sezon. 
M. i. podane jest: w dniach 11 — 25 lute- 

go obóz w Wilnie. 

  

  

Po wczorajszym meczu jesteśmy ostatecz- 

nie przekonani, że WKS jest drużyną zupeł- 
nie równorzędną przeciętnym zespołom ligo- 
Wy, 

Garbarnia, jakkolwiek zepchnięta została 
na koniec tabeli i walczyć musi o pozostanie 

w Lidze, jest jednak drużyną mocną i znacz 
nie lepszą od Polonii, i  — mimo to — nie- 

znacznie tylko lepszą od WKS, który wczo- 
raj miał nawet więcej zgry i, gdyby nie brax 

wykończenia akcyj ataku, powinienby mecz 
wygrać, Były momenty zdecydowanej przewa 

gi, były groźne dla Garbarni sytuacje, były... 

kiksy (Zbroja dwukrotnie przestrzeliwuje) i 

sztangi. 
„Garbarnia ma lepsze starty (pod tym 

względem wszyscy nas wyprzedzają), zgranie 
grę głową i pozatem, ma w ataku Pazurka i 

Smoczka.. 
W drużynie naszej dała się zauważyć pe- 

wna poprawa formy. Skwarczyński podciąg- 
nął się znacznie. Był ruchliwszym i poda- 
wał lepiej, Zbroja też wypadł lepiej, a Haj- 

dul mimo braków technicznych był znacznie 
lepszym od Połubińskiego, por. Drąg miał na 
tomiast słabszy, niż z Polonią, mecz. Obrona 

doskonale się spisała, jak i boczna pomoc. 

Rogow niepewny i zawinił drugą bramkę. 
Garbarnia po zwycięstwie 8:0 nad Czarny 

mi typowana była na  stuprocentowego fa- 
woryta, tymczasem okazało się, że.... „nie ta- 
ki straszny djabeł''. Ciekawe, co w takim ra 
zie pokażą rozgromieni Czarni. 

Mecz, naogół biorąc, wypadł bardzo cieka 

wie. Gra żywa, otwarta, pełna emocjonują- 

cych momentów. W pierwszej niemal minucie 
Ъ. groźna sytuacja pod bramką Garbarni, a 
tuż zaraz dwie następne pod — jak się to 
zwykło mówić — „świątynią * WKS-u. 

Po szesnastu minutach po ładnem zagra- 
niu Zbroi wytwarza się tłoczek podbramko- 
wy. Hajdul i Pawłowski walczą o piłkę, a 

Waczulski przytomnie wykorzystuje błąd tak- 
tyczny obrońcy i zdobywa prowadzenie. 

Garbarnia rewanżuje się w 25 min. po prze 
boju Riesnara. Obrona ponosi całkowitą winę 
za dopuszczenie gracza do strzału. Wyrówna 

nie nie deprymuje wilnian. Grają z zapałem, 
lecz bez szczęścia. Wysocki strzela z 20 met- 

rów: sztanga. Zbroja przenosi nad poprzecz- 
ką. Pawłowski strzela obok. W 44 min. łącz- 
nik Garbarni — Walicki zdobywa decydującą 
o punktach bramkę, a Zbroja znów marnuje 
stuprocentowo, zdawałoby się, pewną sytua- 

cję. 
Gra zaczyna być b. ostra. 

Smoczek kontuzjowany przez kilka minut 
odpoczywa za bramką, a Bilewicz przestaje 

być członkiem zespołu, — statystuje, kulejąc 

zn0ene. 
Zastępuje go w pomocy Pawłowski. 

Przy stanie 2:1, sędzia, p. Krukowski od- 
gwizduje koniec meczu. 

Przegraliśmy. Jesteśmy biedniejsi o dwa 

punkty i bogatsi w pewność, że jeszcze nie- 
ma nie straconego. Trzeba koniecznie wygrać 

z Czarnymi. (jakoby są b. słabi, czego zresz- 

tą najoczywistszym dowodem przegrana z 
Garbarnią 8:0), i można — nawet w Kraxo 

wie — wygrać z Garbarnią. 

Sędzia, p. Krukowski, słabo wywiązał się 
ze swego zadania, Rozstrzygnięcia jego pub- 
liczność nagradzała gwizdaniem i krzykami, 
w kilku wypadkach zupełnie zasłużonemi, — 

Garbarnia grała w pełnym składzie,jedynie ze 

Skwakowskim zamiast Batora na skrzydle. 

Publiczności dużo. 

Największy stadjon sportowy świata 

  

Na terenie wystawy światowej w Vembley pod Londynem stanąć 
sportowa, w której 
ring bokserski, tory kolarskie etc. 

zdjęciu wnętrze hali sportowej, 

ajdą pomieszezenie pły walnia, sztuczna ślizgawka, korty 
Będzieto najwięks 

według projektu architektonicznego. 

ma olbrzymia hala 
tenisowe, 

zy stadjon sportowy Świata. Na 

  

Katastrofalna porażka bokserów Ogniska 
Spodziewaliśmy się przegranej pięściar- 

skiej drużyny Ogniska, walczącej w Łodzi o 
drużynowe mistrzostwo Polski, nie przypusz- 
czaliśmy jednak, że skończy się aż tak smut- 
nie dla nas. 

Wszystkie walki przegrane. Matiukow, Za 

Drużyna IKP zatriumfowała na całej li- 
nji. Stara, rutynowana i  „obstrzelana w 
bojch'* drużyna łódzka musiała zwyciężyć 
młody zespół. Porażka jest przykra, ale nie 
powinna — broń Boże — zniechęcać naszych 
zawodników do dalszej pracy. 

* * * 

ŁÓDŹ PAT. — W Łodzi w meczu bokser 

skim o drużynowe mistrzostwo Polski IKP 
pokonał wileńskie Ognisko w stosunku 16:0. 

'W wadze muszej Pawlak wygrał na punk- 
ty z Bagińskim (Ognisko). 

  

  

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 40 

1. W a8—a6, K b7Xa6; 2. W c8—c7, 

K a6—a5; 3. W c7—a7+; mat. 
1... K b7Xe8; 2. W a6Xb6, K c8—d8; 

3% W b6—b8+; mat. 

ZADANIE NR 41. 

I» Przepiórka (British Chess Magazue 

1826). 
Biate: K e7, H g6, ja g3, S h4, 5 

P 6. (6). 
QCzame: K h3, W e2, W h2, G e, G gl, 

Ss, S hl 
Piony: b7, d2, d4, e3, f2, £5, gł. (14). 

Mat w 3 posunięciach. 

PARTJA NR. 37. 

Gambit Ewansa. 

BIAŁE: M. Kurmin. 
CZARNE: kpt. Karasiński 

grana 7 bm. w turnieju o mistrzostwo 
A-kl. Wil. T-wa Szach. 

ь5 

  

1  e2—4 e7—e5 

2 8 gl-83 S b8—c6 
3. G fl—4 @ £8—5 
4 b2—b4 G c6Xb4 
5. <2—-e3 G bL-05 
%. d2—d4 e5Xd4 

T. е — 0 d4X e3 

3. G e$X17+ K e8—-18 

Lepiej było bić KX£7. 
9. 8 błXe3 H d8—16 

0. G £7Xg8 W h8Xg8 
Jeżeli 10... HXe3, to 11. G d2. 

2. 6 01—d2 S c6—e57 
12. S £3—5! H £6—g6 
B. S c3—65! : 
Początek świetnego manewru skoczkiem. 
R Sz = 67—66 
14. S d5—14! Н g6--h6 

Oczywiście, że nie 14.. HXg5?? z powo- 

du 15. S e6+. 

14. S d5—14! 

15. S £4—43!! 

Po tym ruchu dla ezańych już niema ra- 

tunkn. 

H gó—h6 

l ее лке G c5—d6 
16. 8 d3Xe5 @ d6Xe5 
17. H dl—43+ K 18—e7 
18. H 13—7+ > 
Krótszą drogą do wygrania było 18. 

Gb4t!i na d6 (G d6), 19. H f7+-. 
18. — — — — — K e7—d6 
19. G d2—14 G e6X14 
20. H £7Xf4+ K d6—5 
21. W fl—cl+ = 

Należało grać 21. H e3+! z matem w 

ku posunięciach. 
Na 21... K d6 nastąpiłoby 22. S £7+ i 

23. SXh6. 
21. 
22. W al—blt 
23. W cl—3 
24. H f4—7 

kil 

K e5—b6 
K b6—-a6 

b7—b6 

i białe wygrały. 

(Uwagi M. Kurmina). 

  

WIADOMOŚCI 
GRAC. 

© Zmaał tu J. Bergei, autor dzieła „f'heorie 
und Praxis der Endspiele*'. 
KRAKÓW. 

W turnieju o mistazostwo Krak. Klubu 

Szachistów po 7-ej rundzie prowadzi Błasz- 
czak 7,5 p. przed Bocheńskim (6 p.), i Un- 

gerem (5.5 p.). 

WILNO. й 
W turnieju o mistrzostwo A-kl. Wil. T-wa 

Szach. nadal prowadzi p. Segall, mając 2.5 
p., tuż za nim idą p. p. Kurmin i Stankiewicz 

po 2 p. 

'W wadze koguciej Graczyk (IKP) poko- 
nał na punkty Kellera. 

W wadze piórkowej Kowalski (Inc) wy- 
grał przez dyskwalifikację Szpiglera w trze- 
ciej rundzie. 

W wadze lekkiej Taborek (IKP) zwycię- 
żyż Znamierowskiego ż 

W wadze półśredniej (Garncarek (IKP) 
znokautował w trzeciej rundzie Maciukowa. 

W wadze średniej Banasiak wygrał z Po- 
likszą (Ognisko) w drugiej rundzie, = 

'W wadze półciężkiej Kempa (IKP) zdo- 
był 2 punkty walkowerem z powodu braku 
przeciwnika. 

W wadze ciężkiej Krenc pokonał w pierw 
szej rundzie Zawadzkiego. 

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY LEKKOATLETY- 
CZNE W ROKU 1934. 

Polski Związek Lekkoatletyczny ustalił już 

terminarz najważniejszych imprez  lekkoatlety- 
cznych na rok 1934. Program krajowy  jesr 
następujący: 

Dnia 2 lutego mistrzostwa zimowe pań i 
panów w Przemyślu. 

Dnia 22 kwietnia biegi na przełaj o mistrzo- 
stwo Polski. Kobiecy odbędzie się we Lwowie 
a męski w Krakowie. 

Dnia 3 maja narodowy bieg naprzełaj 
Warszawie. 

Dnia 10 czerwca dzień PZLA w całej Pol- 

w 

sce i FT] 
W dniach 30 czerwca i 1 lipca rozegrane 

zostaną w Poznaniu męskie zawody główne o 

mistrzostwo Polski łącznie z biegiem na 3 klm. 
przez przeszkody. Równocześnie odbędą się 

w Warszawie kobiece zawody główne 0 mi. 

strzostwo Polski, a zarazem eliminacyjne przed 

czwartemi igrzyskami kobiecemi w Londynie. 

W dniach 28 i 29 lipca 5-bój kobiecy o mi- 
strzostwo Polski. 

W dniach 8 i 9 września w Białymstoku 
10-bój o mistrzostwo Polski. 

Dnia 30 września 5-bój męski i trójbój ko- 
biecy o mistrzostwo Polski w Katowicach oraz 

chód na 50 klm. o mistrzostwo Polski w miejscu 
nieustalonem. 

Projekt zawodów międzynarodowych przed- 
stawia się następująco: 

W połowie czerwca start Polaków w An_ 
twerpji. 

W końcu czerwca, lub w. drugiej połowie 
lipca mecz z Sowietami, względnie mecz ze 
Szwecją. 

W dniach 13 i 14 lipca zawodnicy pol. 
scy walczą na mistrzostwach Anglji. 

Dnia 8 lipca mecz kobiecy z Czechosło- 
wacją, lub Italją. 

W dniach 16, 17 i 18 sierpnia Polki star- 
tują na IV Igrzyskach Kobiecych o mistrzostwo 
świata w Londynie. 

Dnia 26 sierpnia mecz kobiecy z Japonią 
w Warszawie. 

Tego samego dnia odbędzie się w Buda- 
peszcie mecz z Węgrami (męski). 

W dniach I i 2 września mecz z Czecho- 
słowacją (męski) w Pradze. | 

W połowie września Połacy startują 
mistrzostwach Europy w Italji. й 

Dnia 23 września międzynarodowe zawody 
lekkoatletyczne w Warszawie z udziałem  czo- 
łowych zawodników zagranicznych. 

na 

  

Przyszłość Twego dziecka . zabezpieczy _ nie- 
zrównana mączka odżywcza Fosfatyna Falie- 

ra, dająca siłę i zdrowie, 

Notat< muzyczie 
PORY ROKU 

Oratorjum w 4-ch częściach Józefa Haydna 

Do najważniejszych okresów w historji 
muzyki należy czas twórczości „klasyków 

wiedeńskich * (1750 — 1827) zapoczątkowa- 

ny przez Haydna, który wraz z Mozartem 

stał się twórcą muzyki klasycznej, osiągają- 
cej najwyższy punkt wzniesienia się w tytani 

cznej indywidualności twórczej Beethovena. 

Wręcz epokową była działalność Haydna 

w rozmaitych rodzajach muzyki instrumental 

nej, zwłaszcza symfonji, a powstanie kompo- 

zycji kwartetu smyczkowego jest niezaprze- 
czenie jego dziełem. 

Przed Haydnem pisano oratorja tylko tre 
ści religijnej; on był pierwszym, który utwo- 
rzył oraiorjum treści świeckiej. 

Właśnie „Pory roku** są niezrównanym 
wzorem, bardzo często potem nasladowanym 
w różnych krajach oratorjum świeckiego. — 
Zbliżając się już do siedemdziesiątego roku 
życia, zakończył Haydn tem arcydziełem nie 

zmiernie obfitą twórezość swoją, odznaczają- 
cą się pogodną, radością życia, dobrodusznym 
humorem, świeżością wyrazu naturalnie roz- 
brzmiewającej, pięknej melodji, okraszonej 
bardzo urozmaiconą kolorystyką muzyczną. 

Oratorjum 
reg obrazów 

  

„Pory roku'* przedstawia sze- 

muzycznych, opisujących pięk- 
no natury i życia ludzkiego w kolejnych 
zmianach pór roku. 

Szlachetną ambicją dążenia do coraz wyż 
szych zadań artystycznych wiedziony, nasz 

chór mieszany „kKcho'* powziął śmiałą decy- 
zję wykonania, w całości, arcydzieła hayd- 
nowskiego, nigdy — o ile wiemy — w Wilnie 
niesłyszanego. 

Przedsięwzięcie nader odważne, wymaga- 
jące olbrzymiego nakładu pracy i niepospo- 

litego oddania się wszystkich wykonawców 
zamierzonemu celowi. 

Wielomiesięczne żmudne próby nie zdoła 
ły zniweczyć energji i siły woli ani dyrygen 
ta prof. Władysława Kalinowskiego, ani chęt 
nie mu posłusznych uczestników chóru. Gor- 
liwa i świadoma celu wspólna praca została 
uwieńczona w zupełności stanowczem powo- 
dzeniem. 

Chór stanął na wysokości podjętego zada 
nia. bardzo odpowiedzialnego i w wielu ra- 
zach bardzo trudnego. 

Trzy partje solowe wykonali: p. Wanda 
Hendrychówna, zawsze bez zarzutu, prof. A- 

dam Ludwig i p. Michał Artimienko, bardzo 
muzykalnie ujmując obie partje męskie. 

Przygodnie zebrana orkiestra z muzyków 
zawodowych i uczniów konserwatorjum, п- 
przejmie zasilona przez muzyków 1 p. p. Leg. 
na instrumentach dętych, bardzo zadawalają 
co spełniała swoje nader trudne partje two- 
rząc już weale dobry zespół, w grze samo- 
dzielnej i w towarzyszeniu Špiewom. 

Gdyby względy budżetowe pozwoliły na 
odbycie większej ilości prób zbiorowych z 
orkiestrą, wykonanie zespołowe jeszcze mog- 
łoby nabrać większej subtelności, wszakże to, 
co się dało zrobić, w tak ciężkich warunkach, 
nietylko nie zrobiło zawodu, lecz — w wielu 
razach — przeszło oczekiwania. 

W każdym razie koncert oratoryjny „E- 
cha** powinien się stać wydarzeniem pamięt- 
nem w życiu muzycznem naszego miasta. 

MIECZYSŁAW MUENZ 

I znowu odwiedził Wilno artysta, o któ- 
rym coś się czytało lub słyszało, lecz u nas 
dotąd nieznany, który w olbrzymim i nie- 
zwykle trudnym programie własnego recitalu 
dał się wszechstronnie poznać i należycie o- 
cenić, jako „gwiazda““ pierwszej wielkości w 
plejadzie fortepianistów. 

„ Bardzo muzykalna i niezwykle kultural- 
na gra p. Miinza jest pełna wyrazu i natu- 
ralnego odczucia, zdrowego temperamentu i 
niekłamanego wniknięcia w treść utworów. 
Nie wspominałbym o technice, obowiązującej 
już każdego wirtuoza tej miary, gdyby nie 
wprost fenomenalna łatwość i swoboda, z ja 
ką artysta igrał z największemi i najzawil- 

szemi trudnościami technicznemi i rytmicz- 
nemi w obu zeszytach warjacyj Brahmsa na 

temat Paganiniego. Trzeba uznać jako zaletę, 

że dużą skalę dynamiczną 

w uży wcgo pięknego tonu, lecz nigdy nie 

stara się bezowocnie — wydobyć z instrumen 

tu więcej dźwięku, niżeli można; dlatego w 
grze jego wszystko brzmi ładnie. 

Niepospolita łatwość, charakteryzująca 
grę p. Miinza, czyniła wrażenie, że po skoń- 
czeniu koncertu i kilku naddatków, artysta 
wcale nie był zmęczony i mógłby jeszcze dłu 

    

   
  

go grać. 

Ponowny występ jego byłby chętnie wi- 
dziany. Michał Józefowicz. 

10 sko a KARTY si Ža 

Ciekawa inicjatywa polskich 
dziennikarzy sportowych 

Zarząd Polskiego Związku Dziennikarzy 

i Publicystów Sportowych w Warszawie wy- 

stąpił z ciekawą inicjatywą wprowadzenia no- 

wej nagrody sportowej, fundowanej przez Zw. 

dziennikarzy sportowych Polski i Czechosło- 

wacji. 

Nagroda wprowadzona zostaje celem wzmo- 
cnienia i ożywienia dalszych stosunków sporto- 
wych polsko_czechosłowackich. Nagroda byłaby 
jednorazowa,  fundowana co rok na zmianę 
przez Związki Dziennikarskie Polski i Czecho- 

słowacji, a przeznaczona byłaby dla  naj- 

wyższej magistratury sportowej — (Związku 
Związków Sportowych) tego z dwuch krajów, 

który w danym roku uzyska lepsze wyniki 
sportowe w spotkaniach wzajemnych, odbywa- 
nych w różnych gałęziach sportu. 

Pod uwagę brane byłyby tylko oficjalne mię- 

dzypaństwowe spotkania obu reprezentacyj, od 
„bywane bądź w Polsce, bądź w Czechosłowacji 
Spotkania obu reprezentacyj w wielomeczach 
(np. trójmecz słowiański) nie będą brane pod 
uwagę. 

, Punktacja wynosiłaby: 3 pkt. za zwycię- 
stwo, 2 pkt. za remis i | pkt. za porażkę w 
każdem spotkaniu. Waikower — z winy jednej 
z reprezentacji powstały — liczony byłby O pkt. 
dla drużyny, która nie stanęła na starcie. 

Nagroda będzie rozgrywana dopiero przy 
rozegranych 5 spotkaniach między państwami 
w różnych gałęziach sportu w danym roku. W 
skład Komisji, przyznającej nagrodę, wchodzi- 

liby delegaci: 2 — Związku Dziennikarzy Spor- 
towych, po jednym  delegacie — Związku 
Żwiążków i' M. S$. Zagr. tegó państwa, które w 
danym roku funduje" nagrodę, a pozatem 

delegat poselstwa przeciwnego państwa. 
Projekt nagrody przesłany został przez 

“ Pol. Zw. Dziennikarzy — Związkowi Czechosło- 
wackiemu. 

Lou IU) V gie ponar kim 
NIEZNANEGO .MĘŻCZYZNĘ ZNALE ZIONO WISZĄCEGO NA DRZEWIE 

WILNO. — Wczoraj rano w lesie po 

narskim, niedaleko cegielni, znaleziono 
wiszące na drzewie zwłoki mężczyzny.. 

Natychmiast o odkryciu powiadomiono 

policję, która po przybyciu na miejsce 

przystąpiła do oględzin zwłok, zabezpie- 

czając uprzednio pobliski teren dla dal- 

szego śledztwa. 

Przy denacie nie znaleziono żadnych 
dokumentów, więc tożsamości jego nie 

sposób narazie ustalić. 

Jest to mężczyzna, lat około czterdzie 

stu, ubrany z miejska, dość porządnie. 

Trup, jak to orzekł lekarz, wisi już 

kilkanaście godzin. 
Policja skłania się ku przypuszczeniu 

że zaszedł tu raczej wypadek samobój- 

stwa. Dałsze dochodzenie wyjaśni bezwa 

tpienia okoliczności zgonu nieznajomego. 

Las ponarski ma już ustaloną opinję w 

związku z głośną i dotychczas niewyja- 

śnioną zbrodnią, popełnioną na nieznanej 

kobiecie latem roku bieżącego. 

  

  

*eebód stefca g, 6,41 

štanisl:ws K 
Jutro 

Jakunda BW 
"LLR 
KUMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ USB w WILNIE. 

- Z DNIA 12 LISTOPADA 

Jiśnienie średnie: 752. 3 

Temperatura średnia: --3. 

Temperatura najwyższa: --9. 

Temperatura. najniższa: 0. 
Opad: 0.1. 
Wiatr: południówy. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno i dżdża. 

Zachód słeńca g. 3,26 

MIEJSKA. 
— Opieka Społeczna w oblężeniu. — W 

związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
wydział opieki społecznej otrzymuje codzien- 
nie przeszło 150 podań o wsparcie. 

Kredyty na ten cel nietylko, że zostały 
wyczerpane, lecz przekroczone 0 blisko 100 
tysięcy złotych. Wobec potrzeby udzielania 
wydatnej pomocy usuwanym z mieszkań, de- 
ticyt ten stale powiększa się. 

Jak dotychczas, starania magistratu. o 
przydział państwowych kredytów do dyspozy 
cji wydziału, nie odniosły skutku. 

— Niedokończone roboty klinkierowe na 
ul. Św. Jańskiej. — Wobec braku cegiełek u- 

lica Św. Jańska tylko częściowo otrzymała 
gładką jezdnię, Kilkadziesiąt metrów jezdni 
musiano wobeć tego zabrukować ponownie 
„kociemi Hbami““. ё 

— Stan bezrobcia. — W ub. tygodniu 
stan bezrobocia na terenie miasta wynosił 
5765 osób. Bezrobocie, wobec kończącego się 
sezonu roboczego, zwiększa się z tygodnia na 
tydzień, lecz stosunkowo niezbyt znacznie 

— Remont murów Franciszkaiskich. — 
Onegdaj rozpoczął się remont murów Franci- 
szkańskich. Przejście przez ogród na zaułek 
Lidzki, zostało w związku z tem zamknięte. 

— żebrzące dzieci. — Coraz więcej widzi 
się na ulicach dzieci, proszących o: jałmużnę. 

Wobec braku miejsca w przytułkach, opie 
ka nad małoletnimi żebrakami jest niezwyk- 
le utrudniona, niemniej jednak w obliczu zbli 
Żmjącej się zimy magistrat projektuje zaopie 
kowanie się niemi. Szczególną uwaga będzie 
zwrócona na bezdomnych. 

— Miejsce, gdzie stanie pomnik Mickie- 
wicza. — Jak wiadomo, w bieżącym miesiącu 
rozpoczną się roboty związane z ustawieniem 
koło skwerku Orzeszkowej pomnika Miekie- 
wicza. - 

W pierwszym nzędzie nastąpi zmiana kie- 

runku jezdni i chodników, które zgodnie z 

projektem będą biegły wokół pomnika. 
Wobec stwierdzenia, że grunt gdzie ma sta 

nąć pomnik, jest wyjątkowo grząski, funda- 
menty będą umocnione zapomocą specjainych 
pali. 

AKADEMICKA 

   

— Chór akademicki! Uwaga! — Próba od * 
będzie się dziś, 13-go bm. o godz. 20-ej w Og- 
nisku akademiekiem (Wielka 24). 

Ze względu na bliskie występy chóru obec 
ność wszystkich ezłonków konieczna. 

SZKOLNA 
— Kursy meljoracyjno - mierniczo - dro- 

gowe uruchomiło Towarzystwo Kursów Tech- 
niezmych w Wilnie. Zapisy przyjmuje i in- 
formacyj udziela kancelarja Kursów w godz. 
17—19. (Wilno, Holendernia 12). 

RÓŻNE 

— Sprostowanie. — We wczorajszym do- 
datku do „Słowa** „W niszy** przy łamaniu 
artykułu Tadeusza Łopalewskiego pt. „Wu- 
jaszek i ptaszek'* zaszło przykre niedopa- 

trzenie, za które przepraszamy Autora: wy- 
padł mianowicie cały ustęp, bez którego nie- 
podobna zrozumieć tytułu artykułu. Omawia- 
jąc filozofję życiową Russella, Tadeusz Łopa- 
lewski napisał: 

„I w książce swej Russell zajmuje się wa 

runkami tego drugiego rodzaju, dochodząc 

do wniosku, że „jeżeli o nie chodzi, recepta 

na szczęście jest bardzo prosta““. 

Tutaj następował właśnie ów zagubiony 
ustęp, który brzmi: 

„W tem miejscu odżył mi w pamięci zna- 
ny wierszyk Asnyka: 

Siedzi ptaszek na drzewie 

I ludziom się dziwuje, 
Że najmądrzejszy z nich nie wie, 
Gdzie się szczęście znajduje. 

Trwonią życia dzień jasny 
Na zabiegi i żale, 
Tylko w piersi swej jasnej, 
Nie szukają go wcale. ю 

A więc i według asnykowego ptaszka re 
cepta na szczęście jest. bardzo prosta'*. 

— Poświęcenie tablicy ku czci Powstań- 
ca. — Wezoraj na cmentarzu luterańskim 
dokonano poświętenia tablicy pamiątkowej, 
ku czci powstańca 63 roku Władysława Ni- 

cołai, ofiary. wojsk rosyjskich, który przystą 
pił-do powstania. ; : 

Por. Nicołai został stracony e pl. Łukis- 
kim. 

— Niszczenie reklam. Przy sklepie Kłodec- 

kiego na ul. Zamkowej i przy Sklepie rowęrów 
Kaca na ul. Wileńskiej 26, zniszczono reklamy 

świetlne. Osobnika  poszłakowanego © ten 

wybryk zatrzymano. 

RONIKA 
W TOREBCE... 

Sukces, którego Pani pragnie, jest „w to- 
rebce'*, jeżeli i w torebee Pani znajduje się 
trochę wspaniałego pudru 5 Fleurs-Forvil. 

TEATR I MUZYKA 

TEATR ..15EJSKI POHULANKA. 

Dziś, w poniedziałek 13 bm. o godz. 8-oj 
w. jedno z ostatnich przedstawień „Fraulein 

Doktor — po cenach zniżonych. 

„Dziaay“' — W końcu przyszłego tygo- 
dnia Teatr na Pohulance daje premjerę arcy- 
dzieła miekiewiczowskiego „„Dziady** w no- 
wej inscenizacji Leona Schillera. 

— Teatr Objaązdowy — 13 bm. w Moło- 

  

decznie, jutro 14 bm. — w Smorgoniach — 

„Piorun z jasnego nieba'* — St. Kiedrzyń- 
skiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. 

— „Czar walca'* po cenach  zniżonych. 

Dziś ciesząca się wielkiem powodzeniem ope- 
retka O. SŚtrausa „Czar walca'* z udziałem 

lawreatki międzynarodowego konkursu w Wie 
dniu — Marji Kaupe. W rolach główniejszych 

wystąpią: Łasowska, Dembowski, Tatrzański, 
Wyrwiez-Wichrowski i inni. Celem udostęp- 
nienia widowisk w Teatrze „Lutnia**, od 
dnia dzisiejszego ceny miejse na „Czar wal- 

а'° zostały zniżone przy zachowaniu wa 
żności zniżek. 

— „Pod białym koniem''. Codziennie od 
bywają się przygotowania pod kier. reżyser- 

skiem M. Tatrzańskiego z ostatniej nowości 

scen zagranicznych oryginalnego utworu mu- 
zycznego Benatzkiego „Pod białym koniem''. 

Operetka ta otrzyma całkowieie nową wy 
stawę sceniezną. 

Co GRAJA W KINACH? 
PAN — Człowiek, który ukradł serce 
HELIOS — Sekret kobiety. 
CASINO — Syn mimowoli 

ROXY Pocałunek przed lustrem 
„ LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 
—- Samochėd strażacki zranił dziecko. — 

Wczoraj w dnień samochód osobowy straży 
ogniowej jadąc ulicą Zarzeczną potrącił 7-let- 
niego Marcinkiewicza Mieczysława (Zarzecze 
28) który odniósł rany głowy. 

Ten sam samochód poturbowai ponadto 
przechodzącą w tym czasie ulicą jakąś kobie- 
tę o nieustałlonem nazwisku. 

— Wybryki uliczników przed kościołem. — 
Wczoraj około godz. 7-ej wiecz. grupa wyrost- 

ków żydowskich zebrawszy się w pobliżu ko- 
ścioła św. Mikołaja poczęła naśladować śpiew 

kościelny co spowodowało interwencję prze- 
chodniów a następnie wychodzących z niesz- 

porów. 
Ulicznicy zachowywali się nadzwyczaj ag- 

resywnie. 

— PrzechOdzeń pod taksówką. Na ulicy 
Mostowej taksówka przejechała Orłowskiego 

(Kowalska 25) którego musiano odwieść do 
szpitala św. Jakóba. Doznał on złamania nogi. 

— Pocięli płaszcze. Niewyśledzeni ulicz- 

nicy pocięli brytewką płaszcze Esterze i Blu- 
mie Szejgmównom (Bakszta 19) w czasie gdy 

wychodziły z teatru „Lutnia“. 

— Napiła się esencji. Jadwiga Tomaszew- 
ska (Trakt Batorego 66) po kłótni w domu na- 
piła się esencji octowej. Ulokowano ją w 

szpitalu Sawicz. 

— Podrzutek w kościele. W kościele św. 
Kazimierza znaleziono podrzutka w wieku półto- 

ra roku i oddano go do przytułku. 

— Nieudane włanianie do cukierni. Jacyś 

złoczyńcy usiłowałi dostać się do cukierni przy 

ul. Kalwaryjskiej lecz zostali spłoszeni i zbie_ 

gli. 

  

   

EA WH MOWEJ TAŚR 
„POCAŁUNEK PRZED LUSTREM'* 

„ROZY'' I 
Na wszelkie sposoby wykręca się temat 

małżeńskiego trójkąta. Co jest, co było, co 
może być, jeżełi będzie tak, a nie inaczej. 

Zmana pod tym samym tytułem sztuka Fo 
dora przez czas dłuższy trzymała się w roku 
ubiegłym w repertuarze teatru na Pohulance. 
Jako rzecz, oparta o dialog, a więc wybitnie 
sceniczna, zdawałoby się straci w ujęciu fil- 
mowem. Tymczasem reżyserowi (James Wha 
le) udało się przy pomocy bardzo starannych 
zdjęć i dobrze przemyślanego montażu 
stworzyć film weale interesujący. Naturalnie 
przewaga dialogów, w dodatku angielskich — 
daje się mocno we znaki, ale jest to wada nie 
tylko tego filmu. 

Fabuła „Pocałanku przed lustrem'* jest 
jakby teoretyczną rozprawą o nierealnem za- 
łożeniu. Trudno bowiem przypuścić, by sytua 
cja z lustrem mogła mieć swój odpowiednik 
w rzeczywistości. Tem niemniej problem zdra 
dy został tu przyłapany na gorąco i potrak 
towany ze znaczną dozą subtelności. 

Prócz dialogowego. charakteru sztuki ma 

"ona jeszcze inny ciężki do przebrnięcia dla 
filmowca punkt. Dramat. psychologiczny jest 
to. niebezpieczna dziedzina, w której gubi się 
często reżyser i operator. Przynajmniej w 
dotychczasowym stanie konwencjonalnej tech 
niki reżyserskiej (awangarda nie wchodzi w 
rachubę). Ale tntaj ratują sytuację aktorzy. 
Trójka czołowych wykonawców . „Pocałunku 
przed lustrem““ ; Nancy. Carole, Paul Lucar i 
Frank Morgan są na w. i zadania. — 
Dzięki temu film szczęśliwie pokonał teatral 

ność scenarjusza i w ogółnej klasyfikacji 
może być uważany jako dobry. AG



  
Badanie lekarskie no- 
wows'epu'ących ns U'B 

Badania lekarskie nowowstępujących na U. 

S. B. wprowadzone po raz pierwszy na terenie 
wileńskim w bież. roku akademickim, stanowią dzi 

swego rodzaju nowość, z którą miejscowe spo- 

łeczeństwo nie oswoiło się jeszcze dostatecznie. 

Przyznać należy, że badania wprowadzone zo- 

stały niemal błyskawicznie, gdyż uchwała Sena- 

tu U. S. B. zapadła dopiero na pierwszem posie 
dzeniu powakacyjnem. Głównym celem tego- 

rocznych badań było stwierdzenie stanu zdro- 

wia młodzieży wstępującej. na U. S. B: Z u ień: DianżośćEo p. Juel 

względnieniem w szczególności gruźlicy, by móc Z wyjaśnień tych wynika, Je ŚGSRAGZORZ 

wziąć następnie w opiekę lekarską młodzież 9 BA «b dcielem tumy G Sa ‚ i 

słabem zdrowiu. Wszak powszechnie jest wiado- właścicielem firmy @ TEE Wolf Sza: 

mem, że gruźlica daje się leczyć najskuteczniej leckić, PORE: + 
w początkowem jej stadjum i dlatego zależy Obie te firmy zajmowały 

nam na wczesnem wyłapaniu osobników ze zmia drzewa zagranicę, Od roku 1927 był cichym 

nami nezbyt daleko posuniętemi. wspólnikiem _G Joel" również i p. Gut- 
Badania zostały przeprowadzone w lokalu kowski, o czem powiadomione zostały wła- 

HKliniki Wewnętrznej i częściowo Chirurgicznej gzę skarbowe. 

pod ogólnem kierownictwem prof. A. Januszkie- W przeciągu prawie kilku godzin p. J 

wicza przy udziale lekarzy asystentów j studen- na zapytania p. sędziego referenta wy 
tów. Ogółem zajętych było 9 lekarzy oraz 10 stu- gr jaki sposób eksportowano drzewo za, 

dentów i absolwentów medycyny. CS 

Każdy zgłaszający się kandydat był rejestro Z wyjaśnień tych wynika, że p. Jugli był 
wany w biurze badań lekarskich, następnie kie- drżyn: eksporterem drzewnym. : 

rowany na prześwietlenie klatki piersiowej, Oskarżony wyjaśnia również, w jaki spo- 

wreszcie badany w jednej z trzech podkomisyj sóh mogły powstać te rzekome różnice w je- 
lekarskich (dwie podkomisje dła W a je- go księgach z danemi Śledztwa. 

dna dla kobiet). Wszelkie czynności formalne nių d ZNAŁA 

były zastware м Вн, нг в РО mysia wad watt kawa Gu 
nictwem łączników utrzymywało kontakt z listy p. Kamiońskiego, który wyjsśnia w jaki 

gabinetami lekarskiemi i rentgenem. Każda sposób prowadzone bie księgi firmy „6 Tn- 

podkomisja składa się z dwóch lekarzy i mj. po złożeniu trch zeznań p. pezewodni- 
studenta medyka. Każdy lekarz badał samo- czący komunikuje, że Sąd otrzymał pismo od 
dzielnie, a jedynie w wypadkach nasuWają- nvezesa Izby Skarbowej w Białymstoku. w 

cych pewne wątpliwości obaj lekarze badali pęgrym p. prezes komunikuje, że zawzwany 
wspólnie kandydata. RER: Zadaniem studenta było w (jarakterze biegłego p. Majkowski nie mo 
mierzenie temperatury, obliczanie tętna oraz zbie że ze względów służbowych przybyć na TOZ- 

ranie wywiadu. Przy rentgenie zajętych było 

na zmianę 2 lekarzy, którzy też mieli do pomo- Wiceprokurator Wyszkowski wnosi o re- 

cy 2-ch studentów medyków. W ten sposób le- asumpcję postanowienia Sądu w sprawie do- 

karze zajmowali się tylko badaniem, gdy WSZY- p.szczenia p. Majkowskiego w  zharakterze 
stkie pomocnicze czynności spełniali studenci - biesžego, gdyž p. Majkowski przeprowadzał 

medycy. kilkakrotnie za czasów urzędowania p. Łube 
Do zbadania wyznaczono termin od 2 do go lustrację urzędu i znajdował wszystko w 

10 października, oraz dodatkowe terminy porządku, wskutek czego pociągnięty zosta- 
16 i 23 X. W tym czasie 

osób. Pozostało do zbadania jeszcze kilkadzie- 

siąt osób, które z różnych względów nie mo- GROSZE ZA <ZCZ ĘŚCIE 

gły się stawić w oznaczonych terminach. Zo- 
staną one zbadane dodatkowo po porozumieniu (W związku z akcją zbierania funduszu na bu- 
się Kmisji Lekarskiej z odpowiedniemi  Dzie- dowę szkół powszechnych). 

kanatami. W mechanizmie życia społecznego zepsuła 

Z tego też powodu ostateczne liczby uleg- Się jakaś sprężyna i wstrząs za wstrząsem, 

ną pewnym zmianom lecz już teraz z posiada- 782 zgrzytem kłóci harmonję (jeśli można 
nych materjaiów możemy sobie wyrobić ре- mów 2 jakaš harmonja już istniała). Nic nie 

wien, przynajmniej najbarziej ogólny pogląd Pomagają konferencje i zjazdy  międzynarodo- 
na stan zdrowotny zbad” ci młodzieży. we, nie możemy już wrócić do poprzedniego ryt 

Jakże więc przedstawia się w cyfrach zdro- mu, do którego z przyzwyczajenia dążymy. Lu- 
wotność tego młodego narybku akademuckie- dzie o Czułem uchu chcą uchwycić rytm nowy, 
go? . Na 1151 zbadanych u 679 osób t. į. rytm przyszłości. 
59 proc. nie było żadnych zmian, natomiast u Jako młody nauczyciel i trochę starszy wy- 

472 osób (41 proc.) stwierdzorio zmiany chora- chowawca, w bardzo ostry sposób odczuwam 

bowe w organizmie. Przechodząc do podziału tragedję dzisiejszego nauczycielstwa szkół pow- 
według grup chorobowych na zaznaczyć, szechnych. Jest ono dziś młode i tą swoja mło 

że u niektórych osób znaiez'uno # 

jednocześnie, dzięki czemu poduał według czej, lecz im z większą chęcią i silniejszym za- 
grup chorobowych będzie miał liczby wyższe pałem zabiera się do roboty, tem  boleśniejsze 

od liczby osób zbadanych. I tak często obok Są guzy od uderzeń głową o mur wielkich prze- 
istnienia innych chorób stwierdzono nieżyt szkód. Przeszkodami temi są: za wiele dzieci 
spojowek, następnie powiększenie migdałków, i za mało gmachów szkolnych. Może dla wielu, 
a zmiany w szczytach szły w parze z wadą nazwanie tych przeszkód tragedją nauczyciel- 

serca (niedomykalność zastawki dwudzielnej). stwa wyda się — patosem, lecz nie dla tych, 
Nadmienić trzeba, że nieżyt spojówek spotykany którzy na własnej skórze to odczuwają, lub głę- 
był nader często tak, że lżejszych postaci biej zastanawiają się nad wychowaniem. 

wcale nawet nie odnotowywano. Szkoła powszechna nie może  przeprowa- 
Zestawienie nowowstępujących na U. S. B. dzać selekcji swoich uczni, więc znajdują się w 

zbadanych przez Komisje Lekarską w-g grup niej i ci, którzy nigdy nie trafiliby do szkoły, 
chorobowych. gdyby nie ustawa o powszechnem. nauczaniu. 

Proces e nadużycia w grodzieńskim utrzę- 
e skarbowym wzbudza coraz większe zain- 

teresowanie. 
Piąty dzień rozprawy rozpoczął się tem, 

że sędzia referent p. Merle zadał oskarżone- 

mu p. Chalefowi szereg pytań mających na 

celu wyświetlenie techniki eksportu drzewa 
zagranicę. Po tych dodatkowych wyjašnie- 

niach Sąd przystąpił do wysłuchania wyjaś- 

  

się eksportem 

gii 

    

  

piawę, 

  

   

  

     

  

ka schorzeń dością — zdolne do ideowej pracy wychowaw- 

Ki = Osób:  Proc.: Rodzice często obojętni, albo i wrogo usposo- 
Choroby płue : 7 0.6  bieni, dzieci glodne, bez podrecznikėw i pomo- 
Gruźlica płuc czynna i cy naukowych, pozą szkołą znajdują się nieraz 

wygojona 250 21.7 w kropnych warunkach moralnych i  materjal 
Choroby narządu krążenia 138 120 nych. Dla tych naturalnie szkoła powszechna 
Choroby narządu moćżówo - jest najpotrzebniejsza, jako dobre schronienie, 

płciowego 1 0.1. może jako jedyne ich jasne wspomnienie dzie- 
Choroby gruczołów o we- ciństwa i dobry przyjaciel. Zadaniem wtedy 

wnętrznem wydzielaniu 8 0.7 szkoły więcej wychowanie niż nauczanie, dobre 
Choroby oczu 50 43 _ nastawienie na życie, niż wtajemniczenie w ar- 
Choroby gardła i migdałków 72 6.2 _ kana tabliczki mnożenia. Nauczyciel szkoły po- 
Choroby skóry 5 0.4 _ wszechnej powinien być przedewszystkiem wy- 
Inne 34 3.0. «chowawcą. Jakież on ma ku temu możliwości? 

Przytoczona tabelka stanowiąca najogólniej. * 

  

I T ZS CIECZ 

szą formę podziału na grupy chorobowe, wska- 
zuje, jak wielki odsetek stanowią zmiany płuc 

na tle gruźlicznem. Na 1151 zbadanych osób w 

250 przypadkach t. j. 21,7 proc. — stwierdzono 

fizykalnie istnienie procesu gruźliczego w formie 

czy to czynnej, czy podejrzanej o czynną, czy 
wreszcie wygojonej. Nie chcę tu bliżej roz- 

patrywać danych dotyczących gruźlicy, - gdyż 

zajmie się tem Komisja Senatu, po całkowitem 

ukończeniu badań, lecz już to co podałem może 
stanowić praktyczną wskazówkę konieczności 

zwrócenia jaknajbaczniejszej uwagi na akcję 

przeciwgruźliczą młodzieży akademickiej, akcję, 

która musi się rozwinąć znacznie poza ramy 

dziś istniejące. 
Powinien być stworzony cały plan racjo- 

nalnego zwalczania gruźlicy, dostosowany do 

terenu akademickiego, plan, który dla prze- 
prowadzenia skutecznej akcji wkraczałby we 

wszystkie dziedziny życia akademickiego. Ta 
„muzyka przyszłości" dość szybko nabierze 
realnych kształtów, jak można wnosić choćby z 

"dziesięciu parami rąk żywych i 

Liczba uczni w oddziale waha się od 50 do 
60! Jakże musi być silne naprężenie nerwów u 

nauczyciela, aby przez te pięćdziesiąt kilka par 

oczu nie rozbiegła się uwaga na rzeczy nie zwią 

zane z tematem, aby pokierować pracą kilku- 

psotnych, aby 
opanować zbytnią gadatliwość języków. Trze- 

ba poświęcić bardzo wiele energji, aby utrzy- 
mać uwagę w takiej wielkiej masie, która w do- 

datku jest bardzo różnorodna. Rozróżnienie w 
tej masie jednostki jest trudne, a podejście do 
niej bliżej, prawie niemożliwe bez utraty konta- 

ktu z całością, a utrata kontaktu z całością — 

to wywołanie w klasie chaosu. Po nerwowem 

napięciu na lekcji, czeka kiłka minut pauzy z 
dziećmi na korytarzu. Nauczyciel zamiast chwili 

odpoczynku dla nerwów, musi w tej rozkrzycza- 

nej i rozhukanej masie pilnować, aby wesołość 

nie przebrała miarki. O organizowaniu zabaw z 

taką ilość dzieci i w takim tłoku nie może być 

mowy. 

Dziecko po lekcji musi się wykrzyczeć i 

Proces o nadużycia w urzędzie skarbowym 
: w Grodnie 

nie prawdopodobnie do odpowiedzialności. 

Wiceprokurator Sekita dołącza się do tego 

wniosku i wnosi o wezwanie innego biegłego 

p. Artura Alandy z Warszawy. 

Obrońca p. mec. Lobman oponuje przeciw 

ko wnioskowi prokuratury o reasumpcję po- 

wziętej decyzji i wezwanin nowego biegłe- 

go, gdyż biegłego p. Majkowskiego wezwano 

na wniosek obrony i zamienić go na biegłe- 

go oskarżenia będzie pogwałceniem równoś- 
ci stron podczas przewodu sądowego. 

— W obecnej fazie przewodu sądowego 
mówi p. mec. Lobman — obie strony są rów 

ne i żadne dodatkowe śledztwa i dodatko- 
we wymiary podatku jak to miało miejsce 

z jego mocodawcą p. Jogli, któremu dodatko 
wo wymierzone zostało około 13 tysięcy po- 

datku dochodowego, nie mgą mieć wpływu na 
sprawę. 

P. mec. Firstenberg zgadza się z wywoda- 

mi przedmówcy. i wnosi, aby Sąd na tejże 

podstawie jak to uczynił z biegłym p. Świąsz . 
kowskim, jeszcze raz zwrócił się urzędowo do 

władzy przełożonej p. wiajkowskiego z żąda- 
niem zwolnienia p. Majkowskiego na rozpra- 

wę sądową. 

P.p. prokuratorowie Wyszkowski i Seki 
datku dochodowego nie mogą mieć wpływu na 
to, że czołowi obrońcy w tym procesie p.p. 

Lobman i Firstenberg powodnją zawziętość 
walki na przewodzie sądowym. 

P. mec. Sosnowski wskazuje na koniecz- 
ność wezwania biegłego Majkowskiego, gdyż 
ci biegli( którzy zeznawali w śledztwie za- 

wzięcie bronić będą swego stanowiska, a ро- 
trzebnem jest, aby lojalny biegły wyświetlił 
prawdę materjalną. 

Sąd po naradzie postanawia oddalić wnio- 

sek prokuratury o reasumpcji swego postępo 
wania i postanawia zwrócić się do prezesa 
Izby Skarbowej z żądaniem dania możności 

p. Majkowskiemu być biegłym w sprawie. 

Na tem posiedzenie przerwano do 
poniedziałku, w którym to dniu zacznie 
się przesłuchiwanie świadków. 

rodięwia 
Redukcja urzędników magistratu? Według 

krążących pogłosek, w najbliższym czasie ma 

nastąpić redukcja personelu magistrackiego. 
Gdyby Magistrat rzeczywiście zmuszony 

był do zredukowania swego personelu, to chce- 

my wierzyć że przy redukowaniu personelu 

wzięte będą pod uwagę faktyczne zasługi 
tego albo innego urzędnika, a nie brane 

będą pod uwagę „plecy" poszczególnych. u- 
rzędników magistratu. 

Jeśli już ma być przeprowadzona redukcja 
to niech ona trafi tych urzędników, którzy 
nie mogą poszczycić się wydajnością swojej :pra- 

cy a następnie tych, którzy mogliby utrzymać 
się @ posiadanych . przez nich innych źródeł do- 
chodu. 

— „Jednodniówka''. Wyszła z drukn i 
ukazala się w sprzedarzy jednodniówka poś- 
więcona uroczystościom ku czci Króla Stefana 
Batorego i Niepodległości Polski. 

Jednodniówkę wydał Akademicki Oddział 
Związku Strzeleckiego. | ы 

— Oszustwo. Niejaki Muraszko Antoni- 
(Nazaretańska 7) zameldował u władz policyj- 

nych, że właścicielka sklepu bławatno-gałante 
ryjnego Julja Gierutto (Dominikańska. 31) do- 
puściła się oszustwa na jego szkodę przez 
wszycie waty gorszego gatunku pod robiona 

kołdrę. Wobec zamiany waty Muraszko obli- 
cza straty na przeszło 32 złotych. 

— Przebity nożem. Na tle porachunków o 
sobistych Harasimowicz Bolesław został prze- 
bity nożem przez Szekę Kazimierza. 

— Napaść na mieszkanie. Ub. nocy do 1 
mieszkania Jewlewa i inż. Staniewiczą (Mie- 
kiewicza 16) około godz. 3-ej zaczął się dobi- 
jać jakiś osobnik, który wymienionym groził 
i domagał się pieniędzy. Jak się później oka- 
zało był nim Piotr Oleksiak, który w stanie 
pijanym — urządzał awantury. 

  

— Tragiczny zgon dziecka w płomieniach 

W dniu 10 b. m. we wsi Rządowe Łyczyce 

gm. niechniewickiej, mieszkanka tejże wsi 

Plisko Krystyna pozostawiła w domu bez 

opieki czworo małoletnich dzieci.  Siedmioletni 

chłopak Bazyli wsadził na piec na suszący 

się len 2 letnią siostrę Annę i tam dzici zaba- 

wiały się. Wkrótce suszący się len od żaru w 

piecu zapalił się: Bazyli wybiegł na ulicę wo- 

łając o pomoc a Anna pozostała wśród płomie- 

ni. Nadbiegli sąsiedzi pożar stłumili, niestety 

dziewczynka wskutek odniesionych  poparzeń 

— zmarła za parę godzin. ы 

— Strzał przez okno: Wieczorem dnia 10 

  Dziś premjeral Nadzwyczajny atrakcyjny program! Niezapomniana „KOBIETA Z BOCZNEJ ULICY'* — 

66 

38 

m DUNNE. 
w śwcj 

najnowszej 

1 najgłośn. 

trza ji SEKRET KOBIETY 
Znakomity nadprogram: „BUSTER NAWARZYŁ PIWA '', tryskająca humorem komedja z genjalnym 
komikiem BUSTEREM KEATONEM. Wzruszenie, emocja... i śmiech! Honorowe bilety bezwzględnie 

nieważne. Początek seansów: 4, 6, 8, i 10.15. 

  

„SYN „TKU: 

Pan 
RUŚ   

Jutro premjera! Superfilm ostatniej doby — 
MIMUWOLI" 

Dziś ostatni dzień! Śpieszcie ujrzeć! Pogodna, beztroska, tryskająca humorem komedja 

z ANNABELĄ i PREJEANEM 

.SZALONA NOC” 

Dziś ostatni dzie „CZłowiek, który ukradł SErce'" Dia młodzieży dorwciome 
$ e L Ę BH Ė ZABRONIŁ wyświetlanie najnowszego p iężnege 

suk ces u obecnego 

„Pożegnanie z bronią” 
w którym GARY COOPER odtwarza WIEKOPOMNĄ. KREACJĘ. 
Film ten w Polsce cieszy się NADZWYCZAJNEM POWODZENIEM. 

sezona 

JUTRO Na naszym ekranie już 

uieśniercm OPERA MONIUSZKI „HALKA“ 
  

эо С 

  

LUX] в 
PONIEDZIALEK 13 LISTOPADA 

7.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 
poranny; muzyka, chwilka gospodarstwa do- 
mowego. 

  

S 11.30 Przegląd prasy, wiadomości o ckspoi' 
€1e. 

11.45 Muzyka z płyt. 
11.57 Czas. 

12.05 Muzyka, dziennik południowy, kom. 
meteor. muzyka. | 

15.25 Program dzienny. 
15.30 Giełda rolnicza. 
15.40 Utwory de Falla (płyty). 
16.00 

16.10 Koncert dla młodzieży (płyty). Mu- 
zyka w wojsku. Objaśnia Zofja Ławęska. 

16.40 Franeuski. 
16.55 Koncert. 
17.35 Sylwety Akad. Literatury. IV. — 

„Wacław Berent'* — wygłosi W. Rogowicz. 
17.15 Codz. ode. pow. 

18.00 „Matejko'* — odczyt wygłosi dr. M. 
Nałęcz - Dobrowolski. 

18,20 Recital fortepianowy. 
19.00 Program na wtorek. 
19.05 Z litewskich spraw aktualnych. 
19.20 Rozmaitości. 

"19.25 Pieśni i 
skiego — odczyt. 

19.45 Wileński kom. sportowy. 
19.52 Dziennik wieczorny. 
20.00 Udział Polski we współpracy mię- 

dzynarodowej — odczyt wygłosi min. J. 
Beck. 

20.15 Operetka („Ksiežniezka dolarėw“'— 
Falla). 

„W kradnie mchów i jezior** — feljeton 
wygłosi Michał K. Pawlikowski. 

D. e. operetki. | 
22.15 Muzyka tan. 
23.00 Kom. meteor. 
23.05 Muzyka taneczna. 

# 

„Trochę o inteligencji pogańskiej * 

muzyka ludu wielkopoi- 

WTOREK DNIA 14 LISTOPADA 

7.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

porauny, muzyka, ehwilka gospodarstwa do- 

mowego. 

11.30 Przegląd prasy, wiadomości o eks- 
porcie, komunikat biura pośrednictwa pracy. 

11.50 Muzyka z płyt. 
11.58 Czas, muzyka, dziennik południowy, 

komunikat meteorologiczny, muzyka. 
15.25 Program dzienny. 
15.30 Giełda rolnicza. 
15.40 Koncert na 2 fortepiany. 
16.25 Skrzynka PKO. 
16.40 Ze świata radjowego — pogadankę 

wygł. Alfred Daun. 
16.55 Arje i pieśni. 

17.20 Stare arje w wykonaniu Wandy Hen 
drichówny (sopran). Przy -fortepianie prof. 
T. Szeligowski. 

17.50 Codzienny odcinek powieściowy. 
18.00 „Skarby  Wielkopolski'* — odczyt 

wygł. prof. J. Kilarski. 
18.20 Muzyka lekka. 

19.00 Program na Środę. 

KIEPURĄ iu: w tych dniach na ekranie kina ŚWIATOWID 

  

ZŁOWIEK = 
Dziś wielka premjeral Superfilm egzotyczny genjalnego W. 8. VAN DYKĘ'A. 

М В ЕР А ** 
W rol. gł JOHNY WEISMUELLER, rekor dzista - pływak, najlepiej zbudowany mężcz yzna świata. 

Walka ze lwami, małpami, krokodylami, słoniami, plemionami dzikich tubylców. Autentyczne zdjęcia. 
Emocja nad emocjami. Nad program: aktualja dźwiękowe. 
    

      

      
| АЛИ && 
NOKEKSKĄZKI, | 

— Antoni Heinrich (Tonny). Podręcznik 
kajakowca. (Główna Księgarnia Wojskowa. 
Warszawa. 1933 r. Cena zł. 5.50. 

Idąc śladami zagranicy sport kajakowy 

rozwija się u nas coraz bardziej, stając się 
powszechnym, a nawet narodowym. W parze 

z tem idzie rozrost i wzbogacenie się naszej 
literatury fachowej z tego zakresu i to za- 

równo w odniesieniu do podręczników kon- 
strukcyjnych jak i prae techniczno-informa- 
cyjnych. W piśmiennietwie z tej dziedziny po 
czesne miejsce zajmuje teoretyk i praktyk ka 
jakowego sportu Antoni Heinrich. Z pod je- 
go pióra wyszły już „Szlaki wodne Polski““ 

    

i „Budowa kajaków drewnianych''. Nie liczące _ 
mnóstwa artykułów w „Sporcie wodnym''* i 
w innych czasopismach sportowych. Obecnie 
ukazuje się trzecia książka tegoż autora p.t. 
„Podręcznik kajakowea'*. 
dwóch poprzednich prac, omawiany podręcz- 
nik zapoznaje czytelnika ze stroną techniez- 
ną sportu kajakowego. 

Zwolennicy sportu kajakowego znajdą w 
tej obszernej książce dużo pożytecznych wska 
zówek i wiadomości, które wzbogacą ich doś- 
wiadczenie i uchroniąą od błędów i niedopa- 

* trzeń. 3 

Na zakończenie parę słów dlaczego pod- 
ręcznik ten ukazał się dopiero teraz — ua 

jesieni. Zdaniem autora kajakarstwo powinno 
równie dobrze być uprawiane zimą jak i la- 
tem. Przecież sam sprzęt przybył do nas nie 
ze słonecznych krajów południa, lecz przeciw 
nie z krajów wiecznej zimy i lodów. Odpo- 
wiednio dopasowany do warunków ubiór, podo 
bny do narciarskiego, z tem jednakże, by no 
gi były cieplej zabezpieczone i to w nieobcisłe 
ubranie, — pozwoli kajakoweowi zażywać do 
woli tych samych rozkoszy zimą co i latem. 
W tym też celu autor dobrał odpowiednią ilu- 
strację na okładkę tego doskonałego podręcz- 
nika — Eskimosa w kajaku grenlandzkim. 
A zatem precz z przesądami. Tej zimy wszy- 

  

  
ŚWIATOWID — Nr. 46 — Znów świetny. 

konsekwentnie opracowany numer. Tematy. 

związane z 15-tą rocznicą odzyskania niepodle- 

głości oraz liczne, bardzo ciekawe iulstracje, wy- 
pełniają zeszyt. Ciekawy jest przegląd poszcze- 
gólnych rodzajów broni naszej dzielnej armii. 

DZIAŁKI BUDOWLANE 
DO SPRZEDARIA 

PONARSKA 53 

  

    
  

W odróżnieniu od Choroby skórne, wene- 

P 

MIESZKANIE 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

Šredka ed adcisków 

Prow. A. PAKA. 
OOOO YA TATTYEKANOTRE 

     
    

TE EE ad as 

Lekarze Poczykują 
_______ PRACY 
Dr.Ginsberg "777777 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wiłeńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

DOKTOR 

Blumowicz 

Starsza osoba 
poszukuje mieszkanie z 
utrzymauiem, wzamtier 
za konwersacje Šram- 
cuskie. Może rówułeż 
zająć się gospodarsć- 
wem miejskie sb 
wie,skiem, prewzdze- 
niem iaternata. Zgłe- 

  

  

  

    
  

ryczne i moczopłciowe. szenia do adm, „Siews“ 
WIELKA 21 — tel. 921 dla p. L. ` 

od 9—1 i 3—8 — ч 

W. Z. P. 23. BOSOREBREIE YENCAK 
Różne 

Kupno * UPNO SS DZ = 
| SPRZEDAŻ Modystka | 

przyjmuje wsielką re- 
ER ZZA NC botę w zakres kapełn= 

sznictwa wchodzącą, =— 
MLEKA Wykonuje tanio i ele- 

Zancko. Wielka 3 m. 16 
posznkuje w więk= | — — — — — — 
szy ch ileścisch mle Litości 

ciarnia „MERE”: | naszych czytelników 
CZANKA” alica | pojecamy wdowę pe 
Wileńska 8 urzędnikn magistrackise 

= > I trojgiem dideci. Ме- 

  

kasž insk a nda šakės SG oazie) desi E 
obdarci Łaskawe ofiary 

Lokale w produktach £ ubee- 
FRYPWCUJWYYSOWWEYTY" niu przyjmuje Admin? 

«a strasja „Słowa* dia 3. h. 

OSZUKUJ ow Z 

pokoju z niekrępnjąsem Sin zo ice dia 
wejściem w centrum S o 5 "= 
miasta z prawem uży: & dziik > = ae 5 
walności łazienki, Broz m dzieć- 

Oteity pod K. do Ad: gy” SAPAROSŁać” reczne, 
mini:tracji „Słowa już gruzliczne — nę: 

dza urzyczące, Brek 
ubrań, chleba, miess- 
kanie fatalne © maż 
drobniejsze ofiary gro- 
szę składać pod literę 
N. do Redakcji „Siows“ 

m 

  

  

Potrzebne 
  

2 pokojowe z wygode- 
mi Łaskawe oferty do 
administrecji dla W. L, 

  

LEKCiE 
WESWORZSWAKECE 

  

  

  

Miłosierdziu 
czyteln ków pełeca się 
ebłożnie i nienieczełnie 
chora, nie mająca Żad- 

nych środków do życie 
Zofjs Ukrynówna zam. 

  

Na Kursy Kroja 
i szycia przyjmie 2 

szenice za dostępzę * 
matą, Nauka Maida. Bernardyński zaułek £ 

Królewska 5 —11. m. 1 e 

omawianych badań nowowstępujących, które "Ozruszać, to jest jego prawo, a nauczyciel je- 
zostały zorganizowane tak szybko dzięki du. Szcze bardziej zmęczony, z korytarza znowu 
żej inicjatywie prof. Szmurły i poparciu prof. idzie na lekcję i „tak aż do ostatniej, po której 

Januszkiewicza, prof. Michejdy i innych. Wi- jest oszołomiony i wyczerpany, prawie niezdol- 
dząc szersze i wysoce społeczne ustosunkowa- ny do myślenia. W domu czeka go przygotowa- 
nie się profesorów Wydziału Lekarskiego może- nie się do lekcyj na dzień następny i poprawia- 
my mieć nadzieję, że ich inicjatywa i energja nie zeszytów. Oprócz tego każdy z nauczycieli 
szybko pchnie sprawę naprzód. Akcja walki z jest wychowawcą jednego, lub dwóch  oddzia- 
gruźlicą wśród młodzieży akademickiej musi łów. Z tego tytułu musi się wypełniać liczne ru- 
zainteresować i szersze społeczeństwo, którego bryki i rubryczki, przyjmować rodziców, zbie- 

pomoc jest tak bardzo potrzebna. rać różne składki i prowadzić ewidencje. 

Dla porównania przytoczonych danych do- Na zetknięcie się z jednostką, bliższe zainte- 
brze jeszcze będzie zajrzeć do liczb lwowskich. resowanie się nią, wyjście poza program lekcyj- 

Widzimy tam, że na 3005 zbadanych kandyda ny, niema czasu pomimo najlepszych ku temu 

tów na U. j. K. we Lwowie w r. 1930 nie chęci. Z, konieczności praca staje się powierzcho 
stwierdzono zmian w 2033 (67 proc.). .Wśród wna, a nieraz nawet szkodliwa z punktu widze- 
pozostałych 972 (33 proc.) obejmują: choroby nia szkoły nowoczesnej, wychowującej człowie- 
narządu oddechowego 795 osób, w tem gruż- ka przyszłości. Odczuwać potrzebę tego czło- 
lica płuc czynna i wygojona 735 (24,4 proc.). wieka i nie móc go wychowywać — oto tra- 

Wprawdzie trudno jest porównywać badania gedja. 
Iwowskie i wileńskie, gdyż prowadzone były w Jedyny ratunek w podwojeniu ilości szkół 
innych nieco warunkach, nastawieniu lekarzy i i nauczycieli i zmniejszenie pracy nauczyciel- 
przy stosowaniu innej metody klasyfikacji, mi. skiej do takich granic, w których jest radosną i 

mo to jednak dają one pewien porównawczy twórczą, : 
obraz nad którym warto się zastanowič, by oce.  (Budujmy szkoły! Tworzmy warunki do po- 
nić z jak wielkiem niebezpieczeństwem tnusimy wstania pokolenia lepszych ludzi. Realizujemy 
walczyć. Wszak 1/4 część młodzieży wymaga Coś ze szklanych domków Żeromskiego dla tych, 

naszej czujnej opieki nad nią. Dopiero te licz- którzy teraz są stłoczeni w ciasnych i ciem- 

by wołają do nas o zbiorowy wysiłek samoobro- nych izbach, a mają mieć w przyszłości światłe 
ny, na który nie wolno skąpić ani wysiłków, poglądy i szerokie pole w pracy społecznej. 
ani funduszów, ani pracy. 

Dr. Stanisław Kowalczewski. 

b. m. postrzelony został przez okno we wła- 
snem mieszkaniu niejaki Chocianowicz, miesz- g 
kaniec wsi Podzagorze, gm. Lubcz, pow. по- 

wogródzkiego. . 
Chocianowicz miał liczne nieporozumie- 

nia na tle materjalnem. Zachodzi więc przy- 

puszczenie, że postrzał był dziełem . kogoś, 
kto miał porachunki z poszkodowanym.  Po- 

Zanim dacie cgło- 

19.05 „Niemcy a Pomorze'* odczyt li- 

tewski. 

19.20 Rozmaitości. 

19.25 Feljeton aktualny. 
19.40 Sport. 
19.45 Rozmaitości. { 
19.47 Dziennik wieczorny. 
20.00 Przemówienie min. B. Miedzińskie- 

go (z ok. 15 1. N.). 
20.15 Koncert życzeń (płyty). 1 
20.45 Koncert. 
21.15 Sylwety Akad. Literatury 5. — Ze- 

non Przesmyeki. — wygłosi C. Jellenta. 
21.30 D. e koncertu. та ст — ннн ее MET My TT TT Na EN mawik 

22.15 Muzyka taneczna. 

strzał dość lekki. 23.00 Komunikat meteorologiczny. | z: ® 

BĘ 23.05 Muzyka taneczna. Parce acja maj. 

EBS | SZKŁO © ; L d wal ów tirmy > sk || 

ŻE W WIEKU 

OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEŚ dw, wyjinie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE ui, Mickiewicza 15. | 
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Baczność! scowych wileńskich 

„KRYSZTAŁ" m Mm_m  letniskowo -ogrodniczo - budowiane 
ziaiki 

Sprawdzcie ceny oglosief | 

ė iej W. BŁOCH 

no, u nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

Komunikacja pociągami i autobusem co godzinę. 

żądajcie Koszte- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

Wilno, ul. Rudnicka 7. 
Specjalność; ramy ckien- 

Warunki kupna: część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

  

wszystkich pism TANIO I bardzo 
wygodnie jest załatwić 
za pośredzictwem Riūrą Reklamowego 

S$. GRABOWSKIEGO 
® Garbarska 1, 
* tel. 82.. 

% USABAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAKAAAAKAA AS a 

różnicy przekonań i narodowości. Entuzjazm 

ogółu może stworzyć cuda, choćby każdego ko- OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 

sztowało to tylko grosze. W tym wypadku moż- £ NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU: w 

"Takie hasło dla wszystkich jest zrozumiałe na byłoby kupić. szczęście za grosze. POPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

Е i przez wszystkich powinno być poparte bez A. Wasilewski. TORJUM POD WILNEM. EE 

(i
i iii ii 

Wydawaa Eiunisinw Mackiewiuz Drukarnia „Stoma“ Wilno Zamkowa 2. 

  

ogłoszenia do SŁÓWA oraz 46 

ne szkiene dla kościołów, 
oraz wszelkie rcboty w 
zakres szklarstra wchodz. 

Otczymsno szkło z najlepszych polskich 
but (białe czyste szkło)     Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 
  

PAMIĘTAJ OBYWATELU, 

ZLICZE“! maj. Landwarów: Zarząd Bóbr. 

5 II A AI i 3 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńskt, | 

: 1


