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W aldemarasa. Jednakże audytorium  okazało się w yjątkow o uodpornione 
na finezyjne wywody prawnicze. Nie zainteresowany w tym  sporze nie
miecki dziennik „D er Tag” donosi:

„W śród 14 członków Rady Ligi Narodów można by było doliczyć się 6, 
śpiących snem spraw iedliw ych; jest to rekord, jaki dotychczas w  Gene
wie osiągnięto (...). Najlepszy sen m ieli bez w ątpienia przedstaw iciele 
Kuby, Chile i Włoch, a przedstaw iciele Japonii, F rancji i Anglii poprze
sta li tylko na lżejszej drzem ce.”

Złoczyńcy w służbie nauki

U niw ersytet w Sidney w celu nadania wykładom  krym inologii bardziej 
źródłowego charak teru  postanow ił zatrudnić — jako wykładowców — 
zdradzających odpowiednie zainteresow ania in telektualne przestępców 
opuszczających więzienia australijskie. W ykłady zostały zaprojektowane 
w  ten  sposób, że kolejno przedstawiciele różnych specjalności przestęp
czych — m ordercy, gwałciciele, w łamywacze itp. — będą m ówili o swej 
przeszłości, przeżyciach i historii swych zbrodni. Każdy odczyt ma być 
uzupełniany filmami. M inister Oświaty Nowej Południow ej Walii 
oświadczył, że nie ma zastrzeżeń co do tej koncepcji studiów  krym ino- 
logicznych, ale ostateczną swą zgodę na podjęcie w ykładów  da dopiero 
po zbadaniu konkretnych kandydatur przyszłych wykładowców od stro
ny ich kw alifikacji osobistych.

Z k r a j u

Monarsze obyczaje

Życie polityczne kraju  koncentruje się wokół walki pomiędzy Sejmem, 
w którym  większość m ają stronnictw a opozycyjne, a rządem  sanacyjnym , 
działającym  pod auspicjam i Piłsudskiego. Sejm, jako tw ierdza opozycji, 
jest przedm iotem  nieustannych napaści ze strony prasy  prorządowej. 
Bardzo ak tyw ny udział w tej kam panii biorą nieliczne, ale hałaśliwe 
pisma m onarchistyczne, popierające obóz rządowy. Dużą, acz sm utną 
sławę zdobył sobie artyku ł „Głosu M onarchisty”, w k tórym  nie podpi
sany autor wywodzi:

„Sejm  podobny jest do kobiety, k tórą spotyka się w późnych godzinach


