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Dziesieciolecie Senatu Rzeczypospolitej. 
1922 — 1932. 

" 28 Kstopada 1922 roku Naczelnik 

Państwa Marszałek Jozef Piłsudski 

dokonał uroczystego otwarcia pierw 

szej sesji Senatu w odrodzonej niepo- 

diegłej Polsce. 

„Wielką jest tradycja Senatu w 

Polsce. W dziejach Polski. 

którą odnajdujemy nietyłko w daw- 

nych ks.ągach i badaniach współcze 

snych historyków, ale której pamięć 

żywym nieraz płomieniem wybucha 

w sercach tęskniących do siły i potęgi 

naszej Ojczyzny, -- praca i wytrwa- 

łość senatorów wpływały na losy kra 

ju” 

Oto słowa. wypowiedziane na wstę 

dawnej 

  

pie przemówienia Naczelnika Państ- 

wa przed dziesięciu laiy do senato- 

rów Rzeczypospolitej, któremi Wódz 

Narodu wiązał współczesną rzeczyw: 

stość polską z minioną przeszłością. 

Zmieniło się tak wiełe od czasu 

dawnych lat, gdy senatorowie Rzeczy 

pospolitej w św.etne kontusze przyo- 

dziani z karubelą cenną u pasa radzi 

li nad losamį Ojezyzny. Demokratycz 

na Konstytucja 17 marca, usuwając 

stany © przywiłeje, na fotele senator- 

skie miast dawnych wielmożów i dy 

  

gn tarzy powołała przedstawicieti Tu- 

dności. określając ich powołanie 

przez najbardziej demokratyczny WY 

bór. 

Przy budowaniu ustroju parlaumón 

tarnego Polski współczesnej oparł 

się Sejm ustawodawczy na systemie 

dwuizbowym. utrwałonym tradycją 

w większości państw europejskich, 

powołując do pracy ustawodawczej 

Sejmei Senat. $posób wyborów do Se- 

natu pozostał w zasadzie ten sam co 

do Sejmu. Różnice polegają na podnie 

sieniu wieku zarówno elektów jak i 

elektorów senackich, na mniejszej ilo- 

ści członków Senatu, na większych o 
  

kręgach wyborczych przy wyborach 

do Senatu. W 

praw wyborczych zarówno czynnych, 

jak i biernych - 

skę ustawodawcy 

tych ograniczeniach 

należy rozumieć tro 

wprowadzenia w 

pracy parlamentarnej czynnika bar- 

dzej spokojnego. To zadanie Senatu 

okreśkt w swem przemówieniu 28 li- 

stopada 1922 roku Naczelnik Pańsi- 

  

wa słowami: „Konstylucja nakazuje 

    

wam być rzecznikami rózsądku, roz- 

wagi i miary przy spełnianiu zadań, 

poruczonych naczelnym organom wła 

dzy państwowej”. 

Ustalając w parlamencie polskim 

izbę senatorską obok sejmowej, Sejm 

y pozbawł ją pełni praw 

  

ustawodawc 

UEGZZTAOWE DOO ==T—-—————— 

Francusko-sowiecki pakt o nieaoresji zawarty. 

parlameniarnych. Senat polski nie po 

siada inicjatywy ustawodawcze 
posiada również prawa pociągania do 

nie 

  

Otwarcie nasią 
Naczelnik Pań 
Przewodniczy 

  

I. Kadencja 1922— 
Otworzył 
Piłsudski, 

  

   
   

        

1 

kami Jakób Bojko. ks. Ant 

Woźnicki. 

II. Kadencja 1928—1859. Otw 

i marca. Otworzył prezes Rady 
łek Józet Piłsuds Į 

kiem senator M: 

    

   
       wodniczył łarszy V 

odpowiedz alności parlamentarnej 

rządu. Każdy projekt ustawy zanim 

znajdzie się na porządku obrad Sena- 

  
Kadencje Senatu. 

  

         Michał liałusz 

  

       
    

      

Podpisanie paktu oraz konwencji koncyljacyjnej we wtorek. 
PARYŻ (Pat). . W przyszły wtorek 

zostanie podpisana na Quai d'Or 
przez premjera Herriota i sowieckie 

ge ambasxdora w Paryżu Dowgalews 

kiego sowicekoirancisk; įakt 0 niea 

gresji, jak również uzapełwbizjąca go 

konwencja koncyljacy jna. —- Pakt ten 

jest wynikiem rokowan rozpoczętych 
szcze w roku 10540, 

    

  

  

  

    

TREŚĆ TRAKTATU - 

Art. 1 traktatu przewkiuje zobowiązania 

ebu państw nieprzystępowania w żadnym ra 

zie, bądź osebno, bądź łącznie z jednem lub 
rami ani de wejny, ani do 

dalej poszanowanie nienaru- 

szałności yterjów podległych ich sueren- 

ności, lub których reprezentację wobce zag 

i proewądzenie kontroli ich administea 

„yjęły na siebie. 

tanowi uzupełnienie poprzedniezo 

postanówić nia, stwierdzając, że © jie jedna 

ze stren kontraktujących stanie się ofla 
agresji ze strony innego lub ikiku y sh 

mocarstw, druga strona zobowiązuje się nie 

udziełać ani prośrednie, ant bezpośrednio po 
mocy strony steenie napastującej. Z drugiej 

sirony ten sam urtykuł wyraźnie postanawia. 

Je a ile jedna ze stres kontraktujących dopa 
ści się napaści natrzecie państwo, druga steo 

    

        

  

  

  

  

     

  

  

na maprawo natychmiostowego wypowiedze 

nia traktatu. 

      
     

   

      

się nie przystępew 
mięćz adawcgo, 

nie na eeliu 1 
y towarów 2 

ej stronie. Dieį aetykui te pr aj 
wzajemne zobewiązanie w sposób bardziej 

szezegółewy. 

Art. 5 dotycz 

do żadnego sojt- 
rego faktycz 

   

  

  

        

  

y agresji połityecznej w dro- 
dze propagandy i zredagowany został na 

wzór odnośnego ariykułu ryskiego, zawarte- 
go między Sowietami a Polską, Rząd sowiee 
ki zchowiązuje się w 
się cst wsz! j akeji, zmier 
cania lub popierania jakiejkolw 
łub propagandy, zmierzającej da naruszen 
integralności terytorjalnej drugiej strony. — 
Obie strany zohiwaązuj nie przyjmować 
na jen terytorjem 6rganizacyj móililar 
nych, ma, rh ua ecła walkę zbrojną przeci 

ronie kontraktującej. Dotyczy 
byj. zajan 

niem i szkejeniem mitlizrne 
sprzętu i materpału ważeniego, 

    

  

    

   

   
    

   
    

   

  

  

  

    
   

      

  

     ytkowanteni 

Deozwułone natomiast sa wszelkie stowa- 
rzyszenła wojskowe, utworzone we Franej" 

  

   
kombatantów w cele w: 
ła się w kaltywewaniu t 

  

prze byłye 
nego wspie 
cyj cjezystye 

    

KUNWIENCJA KONCYLJACYJNA, 

  

spinje nie wiążąte jednak r 

ta będzi bierała się Gbew 
roku, W I 

by będzie « 
ne. 

  

     
ej potrze 

ła posiedzenia nadzwyczaj 

W tutejs ych kotach stwierdzają, 
że pertraktacje polityczne, kłóre do 
prowadzą do zawarcia paktu o nie; 
gresjj nie pozostają w Žadnym › 
ku z rokewaniami handlowemo ji 
zostaną nawiązane niebawem między 
Paryżem a Moskwą. 

        

   

Dr. Krzemiański 
Choroky wewnętrzne. spee. Żołądka | jelit 

pszyjwoje od 12—2 4 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

         
  

      

  

  

  

  

fu mus przejść przez Sejm. Senato- 

sługuje prawo wnoszenia po- 

prawck do uchwalonych przez Sejm 

   wi prźy 

Bogucki Jakóh Bojko i Zygmunt Leszczyński 
yła się wiel 
w okresie 6esj 

n 158 projekt 
„4 których 131 uehwalił w brzmieniw 

„do 22 propektów ustaw wniósł 

    

  

    

    

   

    

     
  

ztu, któr 
ł ogół 

  

  

   

  

   
   

  

Senatu odbyły 58 posiedzeń. 
saku 10 lat istnienia Senatu 

lugującego mu pra 
e» projektów ustaw, 

7 wypadkach. 
wa odrzuc 
uchwalony 

  

ustaw a także odrzucenie tych ustaw. 

Jednakże zmienione, czy odrzucone u 

stawy wracają znowu pod obrady Sej- 

mu. — Podczas dziesięciu lat swego 

istnienia Senat siedem razy skorzystał 

z prawa odrzucenia całkowitego u- 

  

staw, uchwalonych przez Sejm. *° 

Ograniczenia kompetencyj Senaiu 

wypływały niewątpliwie z powszech 

nego historycznićgo dążenia do ograni 

czenia izby wyższej, jakie można ob- 

serwować w całej Europie. Dążenie to 

  

staje się zrozumiałe wobec wzrostu 

demokratyzmu z jednej strony i fak- 

tu, że tak zwane izby wyższe w wię- 

kszości państw europejskich składały 

sę z elementu zachowawczego, zwią 

zanego mocno z dynastjami, — U nas 

w.e odegrała znacz 

  

w Polsce niewątpl 

rą rolę obawa, aby Senat nie 

instytucją zgodnie działającą z Mar- 

ałkiem Piłsudskim. Piec'eż pod ha- 

słem wałki z Naczelnikiem Państwa. 

wyrażającej sę w skrępowaniu osoby 

Prezydenta Rzeczypospolitej prowa- 

dzona była ze strony prawicy budowa 

Konstytucji. — 

Senat Rzeczypospolitej, skrępowa 

ny w pracy ustawodawczej, 

przez dziesięć lat swego istnienia, a 

zAyłaszcza w ostatnich sesjach kierowa 

aską marszałkowską qrp- prold. 

żymańskiego. i Władysława Raczki: 
wieza, zapisał się ładnemi głoskami 

entaryzmu polsk: e- 

tał się 

      

swej 

    

  

w” dziejach parl 

go. Obrady jego cechowała zawsze po 

waga i skupienie. Reprezentował on 

ów „umiar* o jakim mówił Naczelnik 

Państwa przy otwieraniu pierwszej 

Starał się zawsze łagodzić tarcia 

i zmniejszać konflikty. Nie przeszko 

dziło mu to jednak w sprawach zasad 

  

  

niczych stąć moeno przy sprawach 

gdzie „Salus Rei Publicae suprema 

lex fuit“. 

W opini: publicznej Senat Rzeczy 

pospolitej nie gra tej roli popularno- 

ści jak Sejm. Wyraża się to m. in. tak- 

że w tem, że podczas jego obrad nie 

zapełnia publiczność Humnie galerji. 

Głucho też zazwyczaj w prasie o je- 

go pracach. Jako instytucja z konie- 

czności korygująca ustawy, budzi ona 

Niewątpliwie 

  

   

  

mniej zainteresowania. 

sensacje są tu rzadsze. Temperamenty 

spokojniejsze niż w sań sąsiedniej, A 

jednak przemówienia i dyskusje utrzy 

mane na bardzo wysokim poziomie, 

starcia między przeciwnikami rzećzo 

we, nie wychodzące z granie wz 

nego szacunku, zasługiwałyby bezwą 

Ipienia na bliższe poznanie ze strony 

szerszej publiczności. 

  

jem- 

Dalszy spadek funta angielskiego. 
LONDYN (Pat). Złe wiadomości z 

giełdy nowojorskiej wpłynęły na dal- 

szy spadek funta. W godzinach wie- 

czornych w Nowym Yorku, gdzie funt 

byi notowany 3,22 i pół, spadł nastę- 

paie de 3,21. Nocą się poprawił, aby 

potem spaść znowu do 3,20 i pół. 

rzy zamknięciu giełdy nowejerskiej 

zył; około gedziny 10 wieczorem 

wę, czasu europejskiego, funt był no- 

  

towany 3.20 isiedem ósmych. 

'fem samem kurs funta spadł pa 

niżej najniższego kursu z przed 12 la 

ty. Fakt ten wywołuje niepokój i ko 
mentarze prasy, uważającej, że spa- 

dek kursu funta jest nienzasadniony. 

ponieważ skarb brytyjski posiada 

wystarczające środki do wywiązania 

się z zobowiązań, których termin u- 

pływa 15 grudnia. 

     

sf KOBMEMCACZMECRE 

WINCENTY JAZWIŃSKI 
b. Kapitan marynarki rosyjskiej, 

pracownik Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 

po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zmarł dn. 25 listopada r. b. w wieku lat 61. 

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy pray szpitalu św. Jakóbe do kościoła św* 
Jakóba nastąpi dnia 27 listopada 1932 roku: o godz. 4-ej po poł. Nabożeństwo 

żałobne odbędzie się w tymże kościele o godz. B-ej dnia 28 lietopzdz, poczem 

nastąpi eksportacja na Cmentarz Wojskowy na Antokolu. 
Q powyższych smutnych obrzędach zawiadamia 

i znajomych zmarłego pogrążona w głębokim smutku 

wszystkich przyjaciół 

ŻONA: 

W pratach nad reformą konsiytu 

ег polskiej wysuwa się również spra 

wa reformy izby senatorskiej. Jakte- 

mi drogami to pójdzie niepodobna 

dziś powiedzieć, Jedno jednakże moż 

na skónstatować. Oto mamy rozmaite 

pomysły co do składu i kompetencyj 

przyszłego Senatu. ale wszyscy projek 

iodawcy prawie bez wyjątku zgoda: 

są w jednem, w potrzebie samej insty- 
    

tucj. Stosunek stronnietw politycz- 

nych do Senatu uległ znacznej zmia- 

nie na korzyść Senatu, 

Poseł T. Se:dler w i       feracie swym 

o składde i uprawnieniach Senatu, 

wygłoszonym 11 II. 1932 roku na po 

siedżen' u Komisji Konstytucyjnej po 

wiedział: „Instytucja ta (Senat) w o- 

kresie ubiegłego dzies ęciolecia um'a- 
  ła wyjść obronną ręką z całego szere- 

gu opresyj, w jakich znalazł się parla 

mentaryzm polski wskutek własnych 

swych w-n. Tem ostrożniej zalem na 

leży przystępować do reformy lej in 

stylucj, która ma za sobą chociaż 

krótką ale państwowo-dodatnią tra 

dycję*. 

    

Do słów mego kolegi parlamentar 

uego dodam, że to uznanie zasłużył 

sobie Senat swą uczciwą pracą, skie 

rowaną zawsze ku dobru Rzeczypos 

żolar,. 

Br. Rydzewski. 

  

Min. Jądrzejewicz w Krakowie 

KRAKÓW (Pat). W dniu 26 b. m. 
rano pociągiem z Warszawy przyje- 
chał do Krakowa p. minister W. R. : 
O. P. Jędrzejewicz w towarzystwie na 
czelnika wydziału sztuki d-ra Zawisto 
wskiego. Pan minister weźmie udział 
w uroczystościach krakowskich ku 
czei Wyspiańskiego. 

sę, 

  

Morderstwo polityczne. 
SOFJA, (Pat. — Wezoraj wieczorem do- 

kenano tu morderstwa politycznego. Na prze 
chodzącego ulieą pesła Filipowaze stronniet- 
wa mecedcūskiego i jego towarzysza napadł 
pewien osobnik, strzelając do nich z rewel- 
weru. 

Poseł Filipow został ciężko ranny, zaś je- 
ge towarzysz padł trupem na miejseu, — Za 
hójcę aresztowano. 

ża A AZ   

  

Żamieszczony na trzeciej stronie portret 
Stanisława Wyspiańskiego jest pracą prof. 
J. Mehoffera. 

  

  

Kronika telegraficzna. 
-— Hitler wraz ze swoim sztabem opuścił 

Berlin, udając sie do Weimaru. 

— Wizoraj wyjechali z Genewy Paul — 
Boncour i Neurath, Powrotu ich spodziewają 
się w Genewie we czwartek lub piątek przy 
szłego tygodnia. 5 

— Rząd argentyński zamyka graniee pań 
stwa dia imigracji od daty 1 stycznia 1933 r. 
Zarządzenie to ma na celu przeciwdziałanie 
wzrostowi bezrobocia. Zdaje się nie ułegać 
wątpliwości, że prezydent podpisze wniosek 
rządowy. 

W Zagrzebiu edbył się SH kongres 
dugosławiańskiego Związku ązków Spor- 
towych. Obecnie w Jugosławji istnieje 12 
związków państwowych sportowych, zrzesza 
jących 1113 bów, W? kłubach tych notuje 
się przeszło 130 tysięcy członków. 

— Słynni diugodystansowey fińscy — 
Lehtinen oraz Iso Hollo zaprosze- 

Ameryki na odbycie paru star- 
у amery- 

y. Fin 

      

    

   

  

  

  

   

    

Viri 
mi z0 

  

   

hen, 

    

  

tów w zawodach, projektowz    

  

kańskch ach kry 
nawie ms 
skie. 

— Angiełski związek tenisowy  powział 
uchwałę nu mocy której natychmiast zdy- 
skwałlifikowany zostanie jako amator każdy 
tenisista, który wyciągnie jakąkolwiek kc 
rzyść z łurniejów, w których bierze udział. 
Ponadto związek angielski przyznał główne 
mu sędziemu w turniejach absolutne prawo 

decyzji w sprawie piłek wątpliwych. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA 

   

        

   

WIARSZAWA. — DEWIZY: — Londya 
28,70 — 28,55. wy York 8,921 — 8,901. 

      

  

2 — 34,83, Szwajcarja 171,60 — 
я in 211,90. Tendencja niejednol'ta 
AKC — Bank Polski 87. Lilpop 12.50, 

Tendencja słabsza. 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Chorcby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
uł. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3-83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

   



Brzozowski o Wyspiańskim 
„„„Myšl polska całego stulecia uwa- 

žala się u pokrzywdzona przez życie 
i wskutek tego jej stosunek do rzeczy: 
wistości, jej rozwoju i przeistoczeń był 
zawsze pełny zastrzeżeń... Ale tylko 
rzeczywistość stwarza siłę, treść, głę- 
bię. To też wysokie napięcie etyczne i 
beztreściwość umysłowa, konkretna; 
brak bezpośredniego związku z prze- 
istoczeniami ludzkości, z jej pochodem 
zdobywczym wobec świata i przyro- 
dy cechują polską literaturę stulecia. 
Jest ona zawsze w pewnem a part od 
kultury, narastania nowoczesnych za- 
gadnień, nowoczesnego  społeczeń- 
stwa... Fragizmem jej jest to, że prze- 
żywa ona swoje problematy w* sposób 
zawsze jak — gdyby spóźniony i nie- 
konsekwentny, że budować musi bez 
materjału, lub z materjałem, który się 
kłóci z planem budowy 

Tak pisał jedyny wielki krytyk pol 

   

    

   

  

  

        

   

   

ski, Stanisław Brzozowski na margi- 
nesie swych rozważ o Wyspiań- 
skim. — Jakże odbijają te roz- 
ważania od tła całych - tomów 
schołastyczno-filologicznej gadaniny 

. m : в 
stej a wzniosłej symboliki, 
armja krytyków i history- 

  

ków literatury uraczyła społeczeństwo, 
łaknące wiedzy o fascynujągym twór- 
cy .,Wesela'! — Stanisław Brzozow- 
ski pisał o Wyspiańskim wielokrotnie 
— zawsze niedługie, ale jakże ważkie 
artykuły. Potrzykroć zmieniał swój 
sąd, nie wahając się nazwać pracy po- 
przedniej „martwą i bezduszną*, byle 
osiągnąć sąd prawdziwy. Sąd, który 
wypłynął z zasadniczych założeń, ż za 

  

sadniczych wymagań Brzozowskiego - 
względem spraw estetyki i sztuki. 

— „Nie tylko treść wzruszeniowa, 
ale sama forma, sama subtelna struk - 
tura wewnętrzna dzieł sztuki, jest dzie 
łem nie tyle jednostki, ile całej zbio- 

  

rowości *-/ 

..,Twórczość Wyspiańskiego to 

poszukiwanie rzeczywistości narodo- 
wej w myśli” 

Те dwa sądy przenoszą rzecz z 

płaszczyzny beznamiętnych  filologiz- 
mów w sam środek kręgu najżywot- 
niejszych zainieresowań. —  ...Myśl 
polska przez całe stulecie niechętna 
rzeczywistości. „. zapatrzona w przesz: 
žošč..., żyjąca na marginesie... i Wy 

piański — całą siłę swego wizjonier- 
skiego talentu, całą pasję swego tem- 
peramentu sprężający w sztukę, która 
miała społeczeństwo polskie obudzić, 
przywołać do tej zapoznawanej rze- 
czywistości, przeistoczyč i dostoso- 
wač. т 

Zacięžyto jednak na poecie to šro- 
dowisko, ten wpływ, o którym Brzo- 
zowski mówi, że nietylko mowę, któ- 
ra jest przecie tworzywem artysty, ale 
najpośledniejsze nawet / właściwości 
psychiczne i fizjologiczne bez naszej 
wiedzy i woli nam urabia. Wyspiański 

Który wyrósł wśród patrzących w 
prze szłość, mimo całej swej przeciw- 
nej dynamiki, w tą samą stronę zwra- 

“ca głowę, — Zaczyna się tragedja po- 
ety. Tragedja, z której niebardzo so- 
bie zdawał sprawę, łamiąc się i wal- 
cząc z powszechnym prądem. 

Powstały z tego utwory, które po- 
traktowano jako dziwactwo, a które 
jak mówi Brzozowski, były „obcho- 

dem żałobnym po Polsce historycznej, 
tej c umarła i tej, co życiem swem ży- 
ciu urąga”. „Akropolis'—,Niech żyją 
ci których niema, aby jedną noc mógł 
žyč ;poeta!“, „Klaiwa“ — w ktėrej 

zimnym, klasycznym kryształe było— 
streszczam Brzozowskiego — całe go- 
rące serce roznamiętnionego aktualną 
rzeczywistością poety, było całe póź- 
niejsze „Wesele. 

  

    

     

  

   

  

skiego: życie i śmierć. Życie — to 
elan vital, bijący z wybuchowej natu- 
ry poety, właściwa droga życiowa itak 
osobista, jak i społeczna tęsknota. 
Śmierć — to sprawa o której re- 
alności podjął się przekonać 
społeczeństwo spacerujące wśród gro 
bów. — „Społeczeństwu, które prze- 
szłością, żyć chciało głosi Wyspiański 
rzeczywistość śmierci* -- mówi St. 
Brzozowski. Skończyć już raz z tem, 
wyrównać to „opóźnienie w przeży- 
waniu problemów*, stanąć eko w oko 
z aktualnością życia próbuje Wysp ań 
ski w „Weselu*, Targnąć się na tra- 
dycje myślowe romantyczne, walczyć 
z romantyzmem negatywnym usiłuje 
w „Wyzwoleniu*. Dla tego, pragnące- 
go żyć twórcy nieznośna jest już z 
natury romantyczna poza skrzywdzo- 

nego przez życie cierpięnictwa. 
yśl Polski obecnej historycz- 

nej (t. zn. współczesnej powstaniu 

„Wesela*) została rażona w samo ser 
ce przez piorun „Wesela* i.gdybv 
miała serce 

Ale żywe trupy klaszczą i cieszą 
się. — To jest tylko w poeta. 
Wielki poeta nam się narodzil“. 

Tak więc środowisko — podkreśl- 
my to — i w'zyjna wyobraźnia poety, 
Ignąca do obrazów przeszłości, nie 
pozwolly Wyspianskiėmu wyzwol'ė 
się i w) „ Poeta prowadzi .życie na 
cmentarzysku”, staje się medjum tych 
którzy odeszl:, a przez Wyspiańskiego 
sądzą współczesną rzeczywistość. 

— „Myśl Wyspiańskiego nie jest 
jeszcze mową życia: to jest dopiero 
sąd umarłych. Aby ją zrozumieć trze- 
ba iść dalej, niż ona“. 

  

    

  

   

  

                

   

      

Nie będziemy się dziś na dziełach 
Wyspiańskiego uczyli rozwiązywać 
aktualnych zagadnień społecznych, 
choć trudnoby było powiedzieć, że 
wszystko to przebrzmiało, Moc jesz- 
cze mgły romantycznej, przesądów 
szlachetczyzny i obłudnego deklama- 
torstwa pęta się dziś jeszcze po móz- 
gach. Walka nie ustała wcale, prze- 
ciwnie — nausnęły się nowe zagad- 
nienia, bodaj większe, bodaj drama- 
tyczniejsze. Stare zaś stanęły w for- 
mie ostrej j domagają się rychłej de- 
cyzji. — I oto w okresie głębokich 
przekształceń społecznych, w najcic- 
kawszym, najbardziej fascynującym 
okresie historji nowożytnej, tragedja 
Wyspiańskiego — łamiącego się z ©- 
późnieniami myślowemi i bezwład- 
nem tkwieniem w przeszłości, z cho- 
chołami i marazmem ospalstwa — 
nabiera szczególnego posmaku aktu- 
alności. Ta postawa emocjonalna, ta 
pasja odkłamywania mitów społecz- 
nych, to szczere pragnienie wżycia 
się w aktualną zbiorowość ludzką, 
choć nie osiągnięte, nie przeprowa- 
dzone konsekwetnie, jest wszakże 
drogie ludziom, walczącym o prze- 
kształcenie umysłowości pokolenia, 
które ma dokończyć dzieła realizacji 
tej Polski, o której mówił Wyspiań- 
ski, że to wielka rzecz. 

Początek, od drugiego čwierėwic- 
cza XX wieku dzielą łata twórcze i 
ważkie. Tak rozwój ewolucyjny, jak 
i przeżyte naturalizmy nadały pro- 
blemom z owych czasów nowe obli- 

słowości polskiej zaś mię 
yspiańskim a dniem @2151 

szym stanął Brzozowski — pierwszy 
wyrazic el nowych kryterjów warto- 
ściowania życia i sztuki. — „Połskie 
społeczeństwo musi rozumieć samo 
siebie, aby mogło zrozumieć twór- 
czość swo.ch pisarzów. Twórczość ta 
nietyle wyjaśnia, ile wykazuje”. 

Dziś już i wykazuje i wyjaśnia. 
Ale apel do społeczeństwa aktualny. 
Trzeba zrozumieć co jest deklama- 

    

  

    

  

Stosunek Wilna do Wyspiańskiego w r. 1907 
na podstawie polskich czasopism miejscowych. 

28 listopada 1907 r. zmarł w Kra- 
kowie Stanisław Wyspiański. Zmarł 
w pełni sławy poetyckiej, w rorzkwi- 
cie swej wspaniałej twórczości. 

W dniu jego pogrzebu zabrzmiał 
na Wawelu potężny głos Zygmunta, 
obwieszcza jąc narodowi polskiemu, 
iż z krakowskim poetą schodzi do 
grobu wielki wieszcz narodu. 

Pogrzeb ten był potężną manife- 
stacją narodową — udział w niej 

wzięł: Polacy ze wszystkich zaborów. 
W obl.czu zgonu poety nawet prze- 
ciętność i miernota odczuła tchnienie 
Wiielkości*). Do myślenia o poecie 
pobudzało wówczas wszystko: arty- 
kuły okolicznościowe, przedruki 
dzieł Wyspiańskiego po czasopis- 
mach, odczyty specjalne, nabożeńst- 
wa żałobne i obchody. 

Najsilniej ; najżywiej zareagował 
Kraków, miasto ojczyste poety w 
znaczeniu nietylko fizycznem, lecz 
przedewszystkiem psychicznem. Fale 

  

  

reakcji uczuciowej rozchodziły się 
stąd szerokiemi kręgami po całej 
Polsce, docierając i tam również. 
gdzie genjalna twórczość poety-ma- 
larza znana była li tylko wybranyra 

jednostkom. 

Dziś możemy tę reakcję poszcze- 
gólnych środowisk z łatwością odtwo- 
rzyć, opierając 5:е na danych, za: 
wartych w prasie perjodycznej i wy- 
dawnietwach specjalnych. Z poszcze- 
gólnych rysów złoży się całokształt 
obrazu, nietylko malujący stosunek 
danego środowiska do poety, ale rzu- 

  

cający jednocześnie ciekawe światło 
na kulturę tego środowiska. 

Jakiem echem odbiła się śmierć 
Wyspiańskiego w Wilnie? Jak rozu- 
miało go ówczesne społeczeństwo wi- 
leńskie? — oto pytania, na które szu 
kamy odpowiedzi w najbardziej wy- 
mownych dokumentach — polskiej 
prasie codziennej, wychodzącej w 

Wilnie *). 
Z Wyspiańskim jako poeią dra- 

matycznym zapoznało się Wilno za 
pośrednictwem teatru w przededniu 

niemal jego zgonu. 
Dnia 28 października (10 listopa- 

da) r. 1907 odegrano po raz pierwszy 
w Wilnie Wesele. 

Wł życiu kulturalnem miasta była 
to „chwiła osobliwa”. Teatr ówczesny 
(pod dyrekcją Nuny Młodziejow: й 
inteligentnie i głęboko pojmował 
niezmiernie ważną rolę swą, jako 
placówki; kulturalnej i artystycznej, 
a znając dobrze kulturę teatralną 
przeciętnych swych widzów, uważał 
za potrzebne poprzedzić wystawienie 
Wesela artykułem wstępnym, który 
się ukazał w Kurjerze Litewskim w 
niedzielę 28.X, w dniu premjery ”. 
Autorem tego artykułu jest artysta 

teatru Wileńskiego, Władysław Rysz- 
kowski (Stańczyk z Wesela). W ko- 
mentarzu swym oświetla on treść 
ideową dramatu zapomocą streszcze- 

nia oraz wyjaśnienia jego strony 
symbolicznej. Czyni to ostrożnie, by 
zbyt jaskrawem podkre "śleniem cha- 
rakteru narodowego nie zwrócić u- 
wagi cenzury rosyjskiej. Naogół jed- 

  

   

  

" ko kandydaturze 

    

RU RO E RO SW Li EK SK I 

Bez ostatecznej decyzji. 
Narady u Hindenburga.—Bez rezultatu. —Papen, Schleicher, Goerdeler 

BERLIN (Pat). Wczesnym ran- 
kiem rozpoczęła się w kancelarji Rze 
szy narada prezydenta Hindenburga 
z osobistościami najbliższego otocze- 
nia w sprawie nominacji rządu prezy 
djalnego. W naradach tych uczestni- 
czyli m. in. były kanclerz Papen, mi- 
nister Schleicher i sekretarz stanu v. 
Meissner. 

Ogłoszony w godzinach południo- 
wych komunikat stwierdza, że deey- 
zja prezydenta Hindenburga w spra- 
wie powołania nowego kanelerza z0- 
stała odrcczona. Webee niepowodze- 
nia rokowań w Sprawie utworzenia 
gabinetu parlameniarnego, prezydent 
Rzeszw zamierza nawiązać kontakt z 
przedstawiciełami stronnietwa celem 
ustalenia ich stanowiska wobec rzą- 
du prezydjalnego o zmienionym sta- 
nie personalnym. Wersje o powierze- 
niu urzędu kancierza Neuraihowi lub 

Meissnerowi są w kołach miarodaj- 
nych kategorycznie dementowane. 

W. obecnej chwili — jak donosi 
biuro Conti — w rachukę wchodzą 

trzy kandydatury: pierwsza kancle- 
rza Papena, aruga — nadburmistrza 
miasta Lipska ć-ra Goerdelera i trze- 
cia — ministra Schłeichera. Przeciw- 

Papena przemawia- 
łoby odroczenie decyzji prezydenta. 
Poza tem Papen zdaje sobie sprawę z 
trudności, na jakie gabinet jego mu- 
siałby napotykać, zwłaszcza:w partji 
centrowej. Kandydatura Sehleichera 
brana jest w rachubę jedynie w tym 
wypadku, gdyby mie udało się prezy 
dentowi Hindenburgowi uzyskać po- 
parcia stronnictw dia Papena lub G0- 

erdelera. 
Nowe pertraktacje obejmą poza 

stronnictwami konceniraeji marodo- 
wej — z wykluczeniem narodowych 
socjalistów — prawdopodobnie rów- 
nież i socjal-demokratów. W każdym 
razie w kołach miarodajnych istniee 
tendeneja nawiązania kontaktu z 
partją  soejal-iemokratyczną „celem 
ewentualnego pozyskania jej dla 10- 
lerowania rządu prezydjalnego. 

  

    

cją, a co argumentem nie do pom - 
niecia, Wyrzucić za drzwi chochoła, 
ocknąć się i myśleć. — „I treść i fov- 

ma są dziełem nietyle jednostki, ile 

    i. Żleby było, gdyby 
każde — i dz.siejsze — Środowisko 
było dla artystów i przodowników 
środowiskiem Wyspiańskiego. Więzy 
wzajemnej zależności, wyn:kającej z 
nowej moralności pracy, z etyki wy- 
twórcy j producenta, a n.e konsu- 
menta dóbr społecznych więżą nas 
i nie możemy żyć ani na cmentarzu, 
ani w kawiarni, która zastąpiła 4,cha- 
tę terėpiewaną | a „spianskiego. 

* 

całej zbiorowoś 

    

Od Siidawa Brzozowskiego. 
który pracuje w surowej autokon- 
troli swej wydajności społecznej two- 
rzył pierwszy wartościowy szacunek 
dorobku pisarzy polskich, nauczyłliś- 
my się niejednego. Dziś, w dniu rocz - 
nicy, nadchodzące pokolenie, które 
filolog tak gruntownie w szkołe do 
Wyspiańskiego zniechęcił, ma dz ęki 
Brzozowskiemu możność nawiązania 
węzłów sympatji z wielk'm artystą, 
który pier 7 naszej „wsi spokojnej, 
wsi wesołej” wstrząsnął sumienie spo- 
łeczne. / 

Józef Maśliński. 

    

  

NAJTAŃSZY BIAŁY TYDZIEŃ SEZONU 
zapowiadą od dnia : 28 b. m. 

FIRMA + KOBRYNSK 

Von Papen czy 
BERLIN (Pat). Rozwiązania kryzy 

su gabinetowego oczekują najwcześ- 
niej we wtorek. Panuje przekonanie, 
że czynniki miarodajne za wszelką 
cenę dążyć będą do zaoszczędzenia 
przysziemu rządowi  prezydjalnemu 
konfliktu z Reichstagiem. Wzgląd na 
to rozwiał wątpliwości, czy celowem 
byłoby utrzymanie na stanowisku kan 
ełerza osoby Papena. Sfery polityczne 
hardzo powżnie liczą się z kandyda- 
turą Schleichera, uważając, że energ- 
ja ; wpływy osobiste ministra Reieh- 
swehry stanowić mogą poważny atut 
w uzyskaniu od strony parlamentu je 
żeli nie poparcia, to przynajmniej to 
lerancji. Formowanie gabinetu prezy 

von Schleicher? 
djałnego odbywać się ma pod hasłem 

„zawieszenia bron; w dotychczasowej 
wałce między rządem a Reichstagiem. 
Tego rodzaju moratorjum polityczne 
go domagają się przedewszystkiem 
wpływowe koła gospodarcze z fabry- 
kantem Kruppem na czele, wskazując 
na katastrofalne skutki chronicznego 
kryzysu politycznego w zakresie sto- 
sunków gospodarczych Niemiec. 

Według zapewnień prasy republi 
kańskiej rząd prezydjalny mógłby u- 
zyskać moratorjum polityczne za ce- 
nę odroczenia na czes dłuższy projek 
towanej reformy konstytucji oraz ia 
tensywniejszej walki z bezrobociem. 

$sim pruski żąda ustąpienia 
rządu kamisarycznego. 

BERLIN (Pat) Sejm pruski przy- 
jął w sobotę wniosek komunistów, 
domagający się ustąpienia rządu ko- 
misarycznego oraz uchylenia wszyst- 
mich zarządzeń wydanych przez ko- 
m/isarza Rzeszy na obszarze Prus. 

  

           

Wniosek socjal-demokratów o resty- 
tuowanie pełnych praw dia gabinetu 
Drauna nie uzyskał wymaganej wię- 
kszości z powodu zdekompletowania 
quorum. 

           

„Czerwony Teati" 
w zosliszczach. 

HELSINGFORS, (Pat.) — Donoszą tu o 
pożarze który miał zniszczyć słynny Czerwo- 

ny Teatr w Leningradzie, Z pod zgliszcz wy 

dobyto zwłoki 3 osób. 

W BORKA REPAORAD ZGK ACK RES 

WŚRÓD PISM. 
— Przegląd Wschodni dwutygodnik poś- 

więcony badaniu stosunków gospodarczych 
ZSRR. — zeszyty 1 i 2. Pod redakcją WI. 
Wakara zaczął wychodzić pod powyższym 
tytułem w Warszawie dwutygodnik, zawie- 
rający ciekawy i cenny matrjał informacyjny 
o stosunkach gospodarczych Związku Sowie 
tów i ich kształtowaniu się w okresie wyko- 
nywania t. zw. planu pięcioltniego. Redakcja 
uzasadnia swoje poczynanie w art. „Polska 
a Wschód* na wstępie pierwszego numeru. 
Dalej idą (Nr. 1) źródłowe artykuły spra- 
wozdawcze: „Rozwój przemysłowy ZSSR.', 
„Handel zagraniczny ZSSR.*, obszerna kro- 

nika i przegląd wydawnictw i prasy. 

Numer 2-gi tego pisma przynosi nie mniej 
ciekawe opracowania, poza artykułem wstęp- 
nym p. t. „Wielki gościniec*, a mianowicie: 
„Szósta część świata'* (obszar, ludność i po- 
dział administracyjny Związku Sowieckiego”, 
„Pochód na stepy Zawołża*, (sprawa na- 
wodnienia stepów nadwołżańskich), „Handeł 
Polski z ZSSR (szczególne zestawieniel. Op- 
rócz tego kronika, a w przeglądzie wydaw- 
nictw redakcja rozpoczyna druk wyczerpu- 
jącej bibljografji książek i czasopism obco- 
języcznych, dotyczących ZSSR, oraz spraw 
rosyjskich, wydanych w r. ub. 

Prenumerata kwartalna „Przeglądu Wsclto- 
dniego“ wynosi zł. 10, konto czekowe P.K.O. 
Nr. 26,923, adres wydawnictwa: Warszawa, 
Kopernika 30. Biuro Prac połecznej. 

  

    
  

Kryminalna afera „Oswagu”. 
Skandaliczne oszustwa i nadużycia na tle popiątanych stosunków 

w przedsiębiorstwie ks. Plessa. 
Xbelins, naddyrektor kopalń ks. Pszezyń- 

skiego, Ogierman, dyrektor „Oswagu* i Otto 
Caspar dyrekter oddziału katowickiego „Den 
tehe Bnuk" stanęli przed sądem skręgowym 
w Katowieach oskarżeni 6 zbrodnię oszust- 
wa, względnie poplecznietwa w związku z 
upadłością „Oswagu*. 

Nie enhodzi speejalnie o osoby oskaržo- 
nych, chodzi © to, że proces wywieka na 
światło i zaznajamia opiuję pubiiczną z temi 
clbrzymiemi, a misternemi machinacjami, ja 
kie organizują dziś, zasłaniająe się przemy 
słem kapitanowie kapitału w celu wydobycia 
ze spcłeczeństwa zysku bez wysiłku i p y. 
— Niezwykle skomplikowane sposoby 
slejszej działołności kapitalu w przemyśle, 
sperowanie najrozmaitszemi zgóry założene- 
mi fikcjami wreszcie zaangażowanie w te gry 
kapitalu społecznege, czy państwowego, stwa 
rza codzień sytuaeje, gdzie bezczelny i zde 
cydowany „rekin“ obławia się bez pracy, a 
2 twa, w chawie przed takiemi kon 
sekwencjami, jak zamknięcie fabryk, bezro 
Lucie i to p. nie wyciąga z tego pełnych kou 
<exkwentyj, zadawalająe się ukaraniem jedno 
siek tam gdzie trzeba uderzyć w system. 

W 18928 reku za pieniądze pszezyńskie 
powstaje w Szwajsarji spółka akcyjna „Amo- 
nlium*, Tak przynajmniej te się nazywało — 

adze, Bo eto weksie „Amonjum* ży 
šute równocześnie S. A. „Ferweg* 

tej swego radzaju „Księgi Gene- 
už ŻOWALZYNCNY „Oswag* na Śla- 

m, mające fabrykować azotniani. 
Kezuttet tej pracy ekazał się taki: 3 i pół 
miljona kapitału zakładowego to fikeja, za 
którą będzie odpowiadał p. Ebcling, połał- 
szowane bilansy i księgi za 1. 1927/31, sprawa 
pp. Ebelinga 1 Ogiermana, pokrywanie fik- 
©) kapitalu zakladowego przez dyr. Caspa- 
ra, który wydał zaświadezenie o przyjęciu 
gotówki dn „Deutche Bank*, no i te 40-miljo 
newe siraty dostawców banków polskich i 
obeych, wreszcie skarb państwa. 

Mimo, że odpowiadają przed sądem trzej 

tylko, to jednak nie sąto ci, którzy winni 
odczuć konsckweneje swej „pomysłowości*. 
„Pemysłewi łudzie* to ks. Pszczyński — pa- 
pa i jego niemiecey przyjaciele: Neumeler z 
Norymberg), akejonarjusz „Oswagu“, bez kio 
rego nie sie nie dzialo, Nasse pelnomoerik 
papy Pessa, Pisterius, jege prawa ręka, (i 
te Sworzyli ten śliezny garnitur towarzystw 
i A którym można Pro Boone BE 
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nak charakteryzuje sztukę wyłącznie 
z punktu widzenia narodowego, 

Artykuł powyższy cel swój osiąg- 
nął — zaśnteresował publiczność sztu- 
ką, nową dla W.lna, nauczył szukać 
w niej głębszej treści. Dowodem 
zainteresowania, jakie obudziło We- 
sele, jest fakt, jż od dnia 28 paździet- 
nika do 27 grudnia r. 1907 grano je 
10 razy, z wielkiem powodzeniem, 

przyczem frekwencja była tak liczna, 
że na pierwsze przedstawienie zabra- 
kło biletów *). Nietyłko stali miesz- 
kańcy Wilna tworzyli ową publicz 
ność teatralną — było tu i ziemiań- 
stwo miejscowe, często też przyby- 
wali goście z Włarszawy, by ujrzeć 
na scenie najsławniejsze dzieło wiel. 

  

   
kiego współczesnego poety. Zazna- 
czyć tu bowiem należy, że Wilno 
zdobyło się przed innemi miastami 
zaboru rosyjskiego na wystawienie 
Wesela. 

Po premjerze w obu pismach pol 
skich ukazały się entuzjastyczne re- 
cenzje *), które niewątpliwie również 

mus:ały dodatn o wpłynąć na żywsze 
zainteresowanie się Wilna nową 
sztuką. 

Serca wilnian podbiło Wesele 
przedewszystkiem nutą narodową 
świadczą o tem i recenzje i wymow- 
ne napisy na wstęgach przy koszach 
kwiatów, ofiarowanych Młodziejow- 
skiej podczas premjery: „Za Dziady 
i za Wesele — hołd składają przyja- 
ciele", „Krzewicielce Myśli polskiej 
w dniu wystawienia Wesela* *). Przez 
Wesele więc zetknęło się społeczeń- 
stwo wileńskie bezpośrednio z du- 
chem wielkiego poety. Treść ideowa 
dramatu, jakkolwiek niezawsze traf- 
nie i głęboko pojmowana, tak dalece 
pochłonęła uwagę, że niemal niedo- 

      

    

   

strzeżoną została rewelacyjna no- 
wość formy artystycznej. 

Zjawi ko to zresztą było charak- 
terystyczne dla Wilna przedwojenne- 
go, które po roku 1905 budziło sę 
do intensywnego życia politycznego, 
społecznego, kulturalnego—dalekiem 
będąc narazie od zagadnień artystycz 
nych, od sporów o sztukę, tak żywo 
obchodzących Kraków ówczesny. 

Na przedstawieniu 6-em  zkolei 
Weseła, w dniu 17/80 listopada, „wo- 
bec zapełnionej sali i zgromadzonych 
artystów reżyser, p. Popławski, od- 
czytał telegram, donoszący o zgonie 

Stan'sława Wyspiańskiego ). 
х / obu pismach ukazują się bez- 
pośrednio po śmierci poety artykuły, 
informujące bardzo ogólnikowo o ży- 
ciu i twórczości Wyspiańskiego. Auto- 
rowie zwracają uwagę na renesanso- 
we bogactwo talentu Wyspiańskiego. 
jako wybitnego malarza i również 
wielkiego poety. Oceny te nie wy- 
chodzą poza ramy ogólników, gdy 
zaś idzie o twórczość poetycką, ope- 
rują przedewszystkiem frazesem pa- 
trjotycznym. W pisaniu znać po- 
śpiech — stąd sporo n'edociągnięć, 
niedomówień, wyliczenia niekomplet- 
ne. Pośpiech ten odbił się fatalnie 
na artykule umieszczonym w Kurje- 
rze Litewskim, p. t. Zgon Wieszcza, 
gdzie autor nie ustrzegł s'ę rażących 
wprost błędów (jak np. zaliczenie 
Kazimierza Włelkiego do utworów 
scenicznych, lub też podanie r. 1903, 
jako daty ukazania się nietylko Wy- 
zwolen a, ale również i Kazimierza 
Wiielkiego j Wesela. Jako artykuły 
pisane ad koce, pośpiesznie, nie mają 
one dzi$ oczywiście żadnej wartości, 
dla ówczesnych natomiast czytelni- 
ków pos'adały względną wartość in- 

    

rować by zawsze wymknąć się eznjności In 
stytueji nadzorczych a jednoeześnie jak prze 
sito ecdzić przepływające eudze złoto, 0 
azetniaki nie chodziło nikomu... 

Sądzi komplet: Radłowski, Głowacki i 
Aret, cskarża w. prokurator Nowotny, bro- 
nią adwokaci Baj i Polski z Katowie, oraz 
Breckhman z Warszawy. 

Pierwsze dwa dni procesu naszkieowały 
całkowicie wystarczająco bagniste tło tych 
machinaeyj, Obciążające są zeznania rzecza 
znawcy, dyrektora Moście b, min. Kwiatkow 
skiego, cbciążają zeznania Świadka inż. Eg- 
gierta, który doszedł w czasie sprawowania 
zarządu przymusowego do wniosku że ślą 
ski „Oswag“. i szwajearski „Amonłum* to 

jedno, cbeiažają nawet zeznania ks, Piess — 
syna, kióregć niedopuszczone do sedna 
spraw mimo jego starań, 

Szczególnie nieprzyjemnie wygląda w 
tem wszystkiem rela szeregu Polaków zaan- 
gażovianych w pizedsiębiorstwie. Tak np. 
pik. Scheider b. dyr. techniezny „Oswagu* 
miał podpisywać nie sprawdzająe eo podpi- 
suje — pik. Jankowski, b. ezłonek zarządu 

„Oswagu* nie był nigdy poinformowany © 
staraniach kredytowych zagranicą i innych 
poczynaniach reszty zarządu. Ludzie ci i inni 
niewątpliwie firmewali rzecz o której jakoś 
nie mieli pojęcia i zbytnio się © to nie zał- 
roszczyli. 

Ciekawe jest również, jak teraz kiedy do 
szło do ordynarnej wsypy, kiedy wypłynęła 

cała afera naciągania wszelkich możliwości 
i konjunktur robi się ee można, aby sprawie 
kryminalnej nadać charakter polityezay. — 
„Chcą skrzywdzić mniejszość niemieeką!t* — 

wisi w powietrzu. Jednakże, tak prokurator, 
jak I sąd unika troskliwie wszelkieh — choć 
cłoprawdy same się nasuwają aluzyj połi- 
tycznych. Zresztą, jak już zaznaczyliśmy nie 
tu sedno, Niezależnie od zmiennej z dnia na 
dzień polityki presperuje na Świecie zgraja 
kapitanów kapitału, która wyezerpanym kry 
zysem i organieznie chorym Świecie rohi 
Świetne interesy, Proces „Oswagu* jest małą 
ilustracją załedwie, Toe samo Stinnes w Niem 
czech, to samo Insulł w Ameryce, toe samo 

we Francji. im. 

  

  

Wyrok w sprawie Oswagu. 
KATOWICE (Pat). W dniu 26 b. 

m. po czeterodniowej rozprawie sąd 
okręgowy w Katowicach wydał wyrok 
w procesie Oswagu skazujący naddy 
rektora koncernu pszczyńskiego Ebe 
linga na półtora roku więzienia i 5 
tys. zł. grzywny za występek z par. 
313 K. Handl. dyrektora Ogermana 
na 7 miesięcy więzienia za występek 
z par. 240 oraz dyrektora Deutsche 
Bank Caspara na 3 ra'esiące za po 
mocnietwo. — Na podstawie amnestji 
oskarżonemu Ebelingowi darowano 
trzecią część kary oraz grzywnę w ea 
łości, zaś oskarżonemu Ogermanowi 
— połowę kary więzienia i oskarżone 
mu Casparowi — całą karę. 

W motywacji ustnej prezes trybu 

nału podniósł, że główni winowajey 
niestety nie zasiedli na awie oskarżo 
nych, Istotnie dwaj z pośród nich ge 
neralni dyrektorzy Nasse i Uhlig u 
ciekli do Niemiee, a patron całej afe 
ry Pless tak umiejętnie kierował ea 
łą sprawą że brał tylko dowody. 

Oswag, założony wraz z innemi 
pięciu spółkami akcyjnemi koncernu 
pszczyńskiego nie rozporządzał żad 
nym kapitałem i był typowem przed 
siębiorstwem grynderskiem. Pięć spó 
łek akcyjnych konecrnu pszczyńskie 
go żyrowało sobie nawzajem kredyty 
i w ten sposób naeiągnięto łatwewier 
nych wierzycieli na kwotę około 40 
milj. 

Przed odpowiedzią angielską St.Zįednoczonym 
LNDYN (Pat). Wszyscy członko- 

wie gabinetu zajęci są rozpatrywa- 

niem kwestji długów wojennych. Ga- 
binet zbierze się zapewne w poniedzia 
łek. Odpowiedź angielska na notę St. 
Zjednoczonych jest, zdaniem kół mia 

jną. Sam fakt jednak ich uka 
zania się był zjawiskiem ważnem i 
pożądanem — zmuszał bowiem cz 

telników do uświadomienia faktu, 
Polska straciła w.elkiego twórcę. 

Na tle tych ogólników zwraca u- 
wagę część I wy żej wymienionego ar- 
tykułu. Jest > impresja o ostatniin 
okresie życia poety, niewątpliwie 
przedruk tub przeróbka z jakiegoś 
innego czasopisma. Bije z niej bez- 
pośredniość uczucia, serdeczny żal za 
zmarłym, co odszedł w zaświaty, za- 
bierając ze Sobą niewcielone w 

forma 

   

  

kształt poetycki potężne wizje. Nie 
dokończy już Zygmunta Augu'ta. 
Autor żywo charakteryzuje gorączkę 

twórczości, jaka owładnęła ciężko 
chorym poetą, zdawałoby się prze- 
magając śmierć samą. 

W dalszych numerach obu pism 
ukazały się artykuły o charakterze 
informacyjnym, malujące: ostatnie 
chwile życia poety oraz uroczystości 

pogrzebowe. Są to fragmenty, w zna- 

cznej mierze przedruki z innych pism, 
a zwła a krakowskiego Czasu ”). 
Przenosiły one czytelników w atmo- 
sferę krakowską, mogły też pogłębić 
odczucie chwili. 

Trudno pominąć milczeniem arty- 
kuł inny, cekawy dla nas, jako do- 
wód wielkiego promieniowania kul- 
tury polskiej na niektórych przedsta- 
wicieli społeczeństwa litewskiego. Jest 
to głos Litwina, który, jak informuje 
Kurjer Lit. *), pod pseudonimem 
Młodziutkiego zakonnika (Jaunutis 
Viennolis) pisze w Vilniaus Žinios o 
Wyspiańskim. Widzi w nim tytana 
Prometeusza, walczącego o Światło 

i wyzwolenie, spadkobiercę wiesz- 

czów naszych, a nadewszystko Су- 
prjana Norwida, tego sławnego, a za- 

  

  

    

posiadały były większej 

rodajnych, najważniejszym momen- 
tem okresu powojennego. Mac Donald 
powróci z Chequers jutro wieczorem 
i odbędzie rozmowę z Johnem Simo- 
nem. Rozmowa ta ma być poświęco- 
na kwestji rozbrojenia. 

   

pomnianego już dzisiaj  pieśniarza 
ruin", w dziedzinie malarstwa nato- 
miast uważa go za godnego następeę 

Matejki. Za największą zasługę po- 
czytuje poecie wskazanie Polsce no 
wych dróg, wychłostanie biczem iro- 
nji starego jej wodza Chochoła. 
Kończy zaś zbożnem życzeniem by 
litewscy i polscy krzewiciele światła 
wspólnie walczyli o światło i wyzwo- 

lenie. 
Jak widzimy, pierwsze artykuły, 

które się ukazały w prasie wileńskiej 
po śmierci Wyspiańskiego miały cha- 
rakter przeważnie informacyjny, nie 

wartości 
objektywnej, ale były potrzebne i zro 
biły swoje. Wykaże to udział Wilna 
w uroczystościach i obchodach oko- 
licznościowych. 

(D: cm) 
Marja Al. ksandi owiezcwa, 

  

1) Stanisław Lack — Fragment powieści. 
Częstochowa 1924. 

2) Wilno ówczesne posiadało dwa dziew 
niki polskie: Kurjer Litewski i Dziennik Wi- 
leński. 

+) Kurį. Lit. 1907, Nr. 242 — O. Weselu. 
*) Dz. Wil. 1907 — Nr. 250 — Z teatru. 
#) Emilji Węsławskiej w Dz. Wil. 1907, 

Nr. 248 i Wojciecha Baranowskiego w Kur. 
Lit. 1907, Nr. 244 

*) "Dz. Wil, 1907, Nr. 248 — Z teatru. 
%) Dz. Wil 1907, Nr. 265 — Z teatru 

Kur. Lit. 1907, Nr. 260 — Z kancelarji teatru 
8) Dz. Wil. Wfil. 1907, Nr. 263 — Zgon 

Włyspiańskiego; Kurjer Lit. 1907, Nr. 259 
B. H. — Zgon wieszeza. > 

®) Dz. Wi. 1907, Nr. 266 — Pogrzeb € 
Stanisława Włyspiańskiego; K. Lit. 1907, 
260 — Zgon Wyspiańskiego, Kurjer Lit. 1907, 
Nr. 262 — Pogrzeb Wyspiańskiego 

19) Kurj. Lit. — 1907 Nr. 270 — Litwini 
° \\“уэріяпь!ъш 
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Nr. 273 (2515). КК ОН, ВОМОО 3 

W 25-tą rocznice zgonu Stanisława Wyspiańskiego 
28.X1.1907 — 28. XI.1932 

i; 

Są epoki, w których dramal rodzi 
się z teatru. Teatr jest wówczas siłą 
twórczą, wyrastającą z gleby i organi 
cznie z glebą zrośniętą. Ma swoją sta 
łą formę sam przez się i formę tę na 
rzuca twórczości dramatycznej. Stru- 
kturia jego sceny stanowi podstawę 

struktury utworów dramatycznych 
pisanych wyłącznie dla tego właśnie 
teatru i pojmowanych jako cało 
kształt widowiska, a nie jedynie 
tekst literacki. Poeta dramatyczny 
jest wówczas jak najściślej z teatrem 
związanymi jeżeli genjuszem swoim 
wpływa na rozwój teatru, na zmiany 

w jego konkretnej, materjalnej for- 
mie, to w niemniejszym w każdym 
razie włopniu ta konkretna, materjai- 
na forma wpływa na formę i struktu- 
rę jego dramatów. Tak było w Ate- 
nach, w okresie rozkwitu twórczości 

dramatycznej w średniowieczu, w An 
glji Elżbietańskiej, w Hiszpanji z cza- 
sów Lope de Vegi i Calderona. Utwo- 
ry drarnatyczne, powstałe w tych epo- 

kach, nają w samym swym tekście. 
w charakterze, w budowie, zamknię- 

tą fornię teatralną sobie współczesną, 
która musj być zrozumiana i wydo- 

byta przez teatr dzisiejszy, o ile sięga 
on do spuścizny tych epok. Traged ja 
grecku spaczona zostanie w najważ- 
niejszych rysach swej istoty artysty- 
cznej, o ile w realizacji scenicznej na- 
stąpi całkowite oderwanie się od for- 
my teatralnej, z którą jest ona organi- 
cznie zrośnięta. Dramat Szekspira ar- 
tystycznie zrozumiały jest tylko w 
związku z konstrukcją sceny, dla któ 
rej Szekspir pisał, i zignorowanie tej 
konstrukcji przez teatr dzisiejszy za- 
bija przynajmniej w połowie jego i- 
stotnego ducha, 

Są jednak i takie epoki, kiedy te- 
atr traci związek z głębokim, twór- 

czym nurtem kultury artystycznej, kie 
dy odrywa się on od gleby i jednocze - 
śnie odrywa się od tradycji teatralnej. 
Wówczas poezja dramatyczna żyje i 
rozwija się niezależnie od niego; je- 
żak są między niemi związki i wpływy 
wzajemne, to jedynie cząstkowe i 
względnie nieistotne. Poeta w takich 
epokach nie tworzy-z-mryślą o konkre 
tnie danej, tradycyjnej formie sceny. 
Scenerja jego dramatów zależna jest 
jedynie od jego wyobraźni, nie zawie- 
ra w sobie żadnych, zgóry danych ele 
mentów formy widowiska, dramat 
przeznaczony jest przedewszystkiem 
do czytania. Taki jest w najmyšėssca 
swoich przejawach — dramat ro 
wantyków, Wiek XIX jest epoką nie- 
teatralną, teatr jego nie posiada isto- 
inej, twórczej formy, z której mógłby 
dramat się rodzić. Scena wieku XIX 
— i dalej rozwijająca się nasza -— 
wywodzi się z teatru dworskiego epo 
ki Odrodzenia, z teatru, który rozwi- 
jał się na marginesie istotnego życia 
teatralnego i służył przedewszystkiem 
do pokazywania cudów techniki. Na 
tej drodze powstał iluzjonistyczno-fe- 
eryczny teatr opery romantycznej, je- 
dyna forma teatralna, która częścio- 

wo oddziaływa na koncepcje romanty 
cznych dramaturgów—i oddziaływa 
wówczas ujemnie. To, co w dramatur- 
ЕЛ romantycznej najbardziej jest 
wartościowe i najwyższego lotu, to nie 
ma nie wspólnego z konkretnym tea- 
trem epoki. Dlatego też zadanie tea- 
tru wobec dzieł takich, jak ,„Faust*, 
Dziady*, „Nieboska Komedja*, „Sa: 

iuel Zborowski”, jest zupełnie inne, 
niż wobec dzieł epok teatralnych. Tu 
nie Idzie o wydobycie organicznie 
tkwiących w utworze dramatycznym 
form teatralnych: tu trzeba stworzyć 
nanowo formę teatralną, której w da 
nem dziele niema, trzeba przetranspo- 
nować niczem nie skrępowaną wizję 
poetycką na język widowiska teatral- 
nego, znaleźć teatralne odpowiedniki 
treści poetyckiej dzieła. 

Jeżeli teraz zadamy sobie pytanie, 
do której z tych dwóch  kategoryj 
dzieł poezji dramatycznej zaliczyć 
trzeba utwory Wyspiańskiego, to je- 
dyną odpowiedzią może być: do żad- 
nej. Wyspiański pisze zawsze z myślą 
o teatrze. Romantyk tworzy dramaty 
przedewszystkłem do czytania; Wys- 
piański (według relacji Grzymały- 
Siedleckiego) powiedział kiedyś, gdy 
go proszono o odczytanie publiczne 
fragmentu z jakiegoś dzieła: „Czytać 
dramatu w żaden sposób nie mogę. I 
wogóle nie wyobrażam sobie swojego 
utworu — choćby to była liryka — 
w innych ramach jak scena, t. j. po- 
prostu zamknięta przestrzeń, w poło- 
wie ciemna, w drugiej rozjaśniona, na 
której działają aktorzy”. A jednak e- 
poka, w której tworzył Wyspiański, 
również nie była epoką teatralną. Te- 
atr Wyspiańskiemu współczesny zgru- 
bsza rozłożyć można na dwa elemen- 
ty: z jednej strony naturalizm, z dru- 
giej efektowno-panoramiczną | „оре- 
rowošė“. Wyspianskį nie pisze dla t2- 
go teatru w tym sensie, w jakim dla 
swojego teatru pisał Aischylos lub 
Szekspir. Tworzy teatr nowy, dotąd 
niewidziany, pełen cudownych prze- 

  

WYSPIAŃSKI 
czuć zupełnie nowych form widowis- 
ka. Ale przez to właśnie, że jest twór- 
cą par excellence teatralnym, nie mo- 
że ograniczyć się do widowisk w wy- 
obraźni, nie uważa książki za dramat, 
chce, koniecznie chce mieć tę „prze- 

strzeń na której działają aktorzy* — 
a przestrzeń tę i tych aktorów dać mu 
może tylko teatr, który ma obok sie- 
bie. Stąd dwa sprzeczne prądy, które 

ują się i gnatwają w dramatach 
spiańskiego. To, co jest w nich 

istotne, co jest zawarte w samej tkan 
ce poetyckiej dzieła, rodzi się z teat 
ru, którego niema, z teatru przyszło- 
ści, z teatru o nieprawdopodobnej 
wprost sile sugestywnej, urzekającej 
czytelnika, obdarzonego wyobraźmą 
teatralną. To, co związane jest z ich 

praktyczną realizacją sceniczną, wy- 
wodzi się najczęściej z teatru, który 
Wyspiański widział i z którym współ 
pracował, z „wielkiej sceny, dwadzie- 
ścia kroków wszerz i wzdłuż”, i para- 
liżuje nieraz najbardziej istotne war- 
tości teatralne jego poezji. 

  

   

    

IL. 

Stosunek Wyspiańskiego do teatru 
pełen jest sprzeczności zarówno w 
praktyce, jak i w teorji. Zdawałoby 
się, że ten twórca, który nie wyobraża 
sobie żadnego swego utworu w 
innych ramach, jak scena, o tej 
scenie przedewszystkiem myśli, pi- 
sząc dramat. Tak jednak nie 

jest. Nawet Szekspir, według 
niego, o tem nie myślał... „Mocno 
mylnem byłoby mniemanie, jakoby 
Szekspir przy pisaniu dramatu myś- 
lał był o scenie, o deskach, estradzie 
i tym podobnych. Nie i nigdy** — czy 
tamy w studjum o „Hamlecie* (str. 7). 
Szekspir jednak niewątpliwie właśnie 
o tem myślał, i zresztą sam Wyspiań- 
ski w końcu studjum wyraźnie to przy 
znaje, popadając w ten sposób naweł 
na tym wąskim odcinku w sprzecz 

ność. 

Spoglądając na Szekspira przez 
pryzmat własnej organizacji twór- 
czej, przypisuje mu Wyspiański kon- 
cypowanie dramatu w związku z kon- 
kretnym, znanym sobie terenem, : 
więc takim lub innym zamkiem it. p. 
To jest istotnie jedna z naczelnych i 
uderzających cech dramaturgji Wys- 
piańskiego: jego dramat rodzi się zaw 
sze z konkretnego terenu, z Wawelu. 
Skałki, Rzymu, warszawskich Łazie- 
nek. Kwestja tylko, w jaki sposób te- 
ren ten zrealizuje się w teatrze. Teatr 
współczesny Wyspiańskiemu nie po- 
siada mokiGiości ponownego urodze- 
nia koncepcji dramatycznej, nie po- 
siada bowiem żadnej formy, jest pu- 
stą naturalistyczną skrzynką do po- 
kazywania obrazów, narzędziem jedy 
nie, a nie siłą twórczą. Nie może tego 
— w pewnych przynajmniej momen- 
tach — nie czuć poeta. 

I oto otrzymujemy odeń wyzna- 
nia — całkiem, zdawałoby się, sprze- 
czne z naturą tego twórcy, związane- 

go z konkretnym teatrem, calkiein 
sprzeczne z przytoczonem wyżej wy- 
znaniem, podanem przez Siedleckie- 
go: 

  

Teatr mój widzę ogromny, 

Wielkie powietrzne przestrzenie. 

Ludzie je pełnią i cienie, 

ja jestem grze ich przytomny: 

Ja słucham, słucham i patrzę, 

poznaję — znane mi twarze... 

Ich niema — myślę i marzę. 

widzę ich w duszy teatrze. 

„W duszy teatrze* — więc w wyo- 
braźni, a więc tak, jak romantyk, po- 
eta, oderwany od konkretnego teatru? 
Niezupełnie: romantyk widzi obrazy 
nie związane z żadnym teatrem, obra- 
zy, rozgrywające się w takiej czy in- 
nej — choćby najfantastyczniejszej — 
ale rzeczywistości, zdarzenia, a nie 
widowisko. Tymczasem postacie, wi- 
dziane przez Wyspiańskiego — 

grają — tragedję swą duszy, 

w tragicznym teatrze skłonie. 
Żar święty w trójnogach płonie 

i jlel zawodzi pastuszy. 

To jest teatr, tylko nie ten, który 
Wyspiański ma obok siebie, teatr w 
swojej koncepcji oparty na greckim. 
Ale żywiołowa, nie dająca się opano- 
wać miłość do teatru konkrelnego 
(przypomnij ijmy sobie, w jak niesłycha 
nie intensywny sposób odczuwa W; 
spiański czar kulis teatralnych, kos 
jumu aktorskiego, przeistoczenia się 
aktora zapomocą charakteryzacji w 
postać dramatu, z czego tak wymow- 
nie spowiada się w studjum o Hamle- 
с1е) — {а żywiołowa miłość ciągnie 

go na „wielką scenę, dwadzieścia kro- 
ków wszerz i wzdłuż” i gmatwa ry- 
sunek jego genjalnych koncepcyj wi- 
dowiskowych. 

Mimo to jednak, że wyznanie, 
przed chwiilą przytoczone, nie da się 

   
   

, całkowicie zidentyfikować z postawą 

romantyka wobec tworzonego w wyo- 

braźni dramatu, przyznać trzeba, że 
zdarza się w dramatach Wyspiańskie 
go scenerja czysto romantyczna, że 
spotykamy w nich koncepcje, poczęte 
wyłącznie i jedynie „ w duszy tea- 
trze”, w teatrze zaś rzeczywistym ska 
zane na ponurą niewolę maszynerji. 
Taką jest przedewszystk:'em — poety 
cko wspaniała — ostatnia scena „Le- 

gionu*, „Noc nad wielkiemi woda- 
mi“, Ale nawet z wyraźną myślą o kon 
krelnym teatrze stwarza nieraz Wy- 
spiański widow'ska, które piękne być 
mogą jedynie w wyobraźni, w teatrze 
zaś bdą mechaniką, nie sztuką. Taki 
np. koniec aktu drugiego „Skałki: 
„Ziemia się otwiera przed ołtarzem, 
rozpada się murawa, z pod ziemi wy 

chodzi śmierć, powiewa chustą za or- 
szakiem we cztery strony. Gaj się wa- 
li, dęby i lipy walą swe korohy, ster- 
czą tylko nagie pale, sine, suche i 
martwe, otwierając szeroki widok na 
Wistę“. Cała scena, cała akcja oparta 
jest tu na grze poruszanych mechani- 
cznie dekoracyj, a nie ludzi. Podob- 
nych rzeczy jest znacznie więcej w je- 
go dramatach, z tą tylko różnicą, że 
tu teatr raz na zawsze skazany jest na 

  

   bezsilność i zabicie poezji, podczas 
gdy tam — przeszkody  przezwycię- 

żyć może twórcza inscenizacja. 

Twórcza — to znaczy: nie licząca 
się, gdy trzeba, z niedwuznacznie 
wyrażoną — w informacjach scenicz- 
nych — wolą poety. 

III. 

Scena iluzjonistyezna oparta jest 14 
zasadzie, według której teatr odda- 
wać ma zjawiska widziane dosłownie, 

stwarzać złudzenia rzeczywistości, a 
nie sugerować jej zapomocą omó- 
wień, opartych na tworzeniu własne- 
go języka teatru, nie pokrywającego 
sę z językiem zewnętrznej rzeczywi: 
stości życiowej. Scena ta jest, niezale 
żnie ой swych tendencyj treściowych, 
identyczna ze sceną naturalistyczną: 
z punktu widzenia bowiem sposobu 
realizacji teatralnej obojętną jest rze 
czą, czy przedstawiany przedmiot na- 

jys do Świata realnego, czy do naj: 
bujniejszej choćby fantastyki. Teatr 
taki polega na naśladowaniu—wszyst 
ko jedno, czy przedmiotem naślado- 
wania będzie knajpa marynarzy czy 
podwodne królestwo. Natomiast te- 
atr, operujący własną formą, używa- 
jący własnego języka, teatr twórczy 
szuka sposobów oddawania konkret- 
nej rzeczywistości przez omówienie, 
w sposób nie bezpośredni, lecz pośre - 
dni, będący w tej swojej pośrednioś 

  

  

  

WYSPIANSKIEMU — 
Hołd jaki dzisiejszego dnia odda 

Rzeczpospolita największemu 

artyście ostatniego pokolenia przed od 

zyskaniem niepodległości, żyjącego jej 

pragnieniem, uroczystości ku czci po- 

ety-malarza, dekoratora-dramaturga 0 

cała 

  

olbrzymiej skali natchienia, hołd ten . 

jest wyrazem nietylko uznania dla 

sztuki i uwielbienia dla poezji. Jest 

zwróceniem się pamięcią i duszą ku 

Temu, który u schyłku niewoli, a zda 

wało się w coraz beznadziejniejszem 

zstępowaniu w ciemnię, w ugodę i 

wierność tronom rozbiorców, rzucił 

głos złotego rogu od Krakowa, ujrzał 

hufce na błoniach i ostrzegł przed 

możliwością zagubienia się z krete- 

sem. 

Opętany tyranją poezji, historycz- 

nych wspomnień i rozkochania się w 

przeszłości która Mu była tak żywą 

na wawelskim dworze jakby się tam 

przechadzał pobok z dworzanami kró- 

la Zygmunta, zasłuchany w gawędy 

wiślanego nurtu, z najgłębszych tajni 

ziemii rodzimej, z łona Demeter wy- 

wołał zaklęcie przyszłości. 

On wiedział. On widział przyszłość 

Polski i zbliżał się ku niej, o krok da- 

lej niż wielcy poeci emigracji i wyg- 

nania. 

  

Przeczuwał bliskość zdarzeń i 

niecierpliwym gestem odrzucić chciał 

rozkosze sztuki, by wedrzeć się głębiej 

i bez przeszkód w dziedziny wizji i 

przewidywań politycznych. 

Ale sztuka szła z Nim zbratana i po 

przez jej witraże widział sprawy 

współczesnego życia, albo wyczarowa- 

ne przez lektury klasyczne tak w Kra- 

kowie cenione, malował sobie cudne 

transpozycje homerowych bohaterów 

w świątyni wawelskiej, zaludniał swój 

Świat artysty wszystkiemi moty- 

wami, które ukochał i które rozmieś- 

cił wkoło siebie piórem, pędzlem lub 

inscenizacją. 

Wielkiego artystę wydała wtedy o:   

RZECZPOSPOLITA 
wa dzielnica Polski, 

Nim miała potem najbardziej się po- 

święcić i najhojniejszy haracz krwi zło 

żyć w ofierze Niepodległości. Wielkie- 

go artystę wychował Kraków, tą swo- 

ją specjalną kulturą tradycji, respektu 

przed nią i tęsknoty do przyszłych, in- 

nych zgoła dziejów. Tej tęsknoty wy- 

razem jest Wyspiański. Nietyłko tęsk- 

noty ówczesnego pokolenia artystów w 

podwawelskim grodzie, ale tęsknot tej 

która w Ślad za 

  

młodzieży, co niczego nie zapomniała 

z opowiadań ojców i dziadów, choć 

się już może niejednego nauczyła z ich 

gorzkiego doświadczenia. 

On był z naszego pokolenia:.. nas, 

dzieci powsłańców, lub ugodowców, 

tych co byli wierni tradycji wiecznego 

buntu i spisków, i tych, co żyli w cie- 

niu tronów i tam w mundurach szam 

belańskich stać chcieli. Dziwne poko- 

lenie. Prowadząc podwójne życie, jed 

no oficjalne, lojalne, usiane etapami 

karjer, drugie na skraju, na margine- 

sie życia praktycznego, utopiści, opan- 

cerzeni poezją, sztuką, staremi gmacha 

mi, obrazami, chcący patrzeć na świat 

poprzez witraż z wizją Kazimierza 

Wielkiego. 

Wyspiański był wyrazem pokole- 

nia czekających, uparcie czuwających 

i czekających bez końca, zdecydowa- 

nych czekać jeszcze i wciąż. 

Jakże to, co On pisał, wspomagało 

ło czujne, bolesne i... mówiono nam 

beznadziejne czekanie. Jakże Jego sło- 

wa znajdywały oddźwięk w duszach 

starych Sybiraków i młodych niepod- 

ległościowców. 

To trzeba pamiętać obok wszyst- 

kiego innego. On był dla naszego po- 

kolenia prorokiem i otuchą, wiarą i 

zapewnieniem. Od Niego z pod Wa- 

wcelu, królewskiego dworzyszcza, szedł 

nieśmiertelny głos Wolności. 

p: : Hel. Romer. 

A TEATR 
ci czynem artystycznym o samodzie|- 
nem znaczeniu, 

W czasie, kiedy tworzył Wyspiań 
ski, w teatrze już się cośniecoś dzia- 
ło. Zarówno na Zachodzie, jak i w Ro 
sji, powstawały próby zerwania z ie- 
atrem _ naturalistyczno-iluzjonistycz: 
nym .i stworzenia teatru „umowne- 

go”, takiego, jakim był on we wszyst- 
kich epokach teatralnych. Wyspiańs 
ki z tem! pracami się nie zetknął, naj 
widoczniej mało o nich wiedział. Two 

rząc, jako poeta, teatr zupełnie nowy, 
w stylu swoim nic absolutnie nie ma- 
jący wspólnego z natural zmem, idąc 
przytem, jako malarz, drogą zdecydo- 
wanego anti-natural'zmu, w konkret- 
nych zagadnieniach jnscenizacyjnych 
zależny jest prawie całkowicie od te- 
atru naturalistyczno-iluzjonistyczne- 
go. 

Rzeczą niejako samą przez się zre 
zumiałą jest dla Wyspiańskiego za- 
sada, wedle której architektura lub 
natura winna być na scenie odtwarza- 

na dosłowne. Genjalny malarz nie 
jest w swoim stosunku do sceny ani 
trochę malarzem, t. j. tym, który za- 
pomocą kształtu i barwy ma coś wy- 
razić, a nietylko przenieść na deski 

sceniczne z możliwą dokładnością te- 
ren, który go natchnął do stworzenia 
rozgrywającego się na nim dramatu. 
Forma realizacji scenicznej nie jest 
dla niego nigdy plastycznym odpowie 
dnikiem wewnętrznej tkanki poetyc- 
kiej dramatu, a jedynie bezpośred- 
niem odbiciem realnego terenu akcji. 
Podziw'ać możemy świetność intuicji 
malarsko-historycznej, z jaką stwa- 
rza architekturę dworca Bolesławo- 
wego i kostjumerję piastowską; ale z 
punktu wsdzenia czysto teatralnego, 
ten sam przez się imponujący czyn 
n'e jest jeszcze żadnym czynem, żad- 
nem rozwiązaniem. Ma być na scenie 
zbudowany dworzec Bolesławowy, na- 
turalistyczna kopja tego, który według 
przekonan'a poety, kiedyś w tej po- 
słacj istniał rzeczywiście. W wypad 
kach zaś, gdy dana arch'tektura fak 
tycznie istnieje, i ona również powin- 
na być skopjowana na scenie. 

  

Potężna wyobraźnia Wysp/ańskie 

go zaludnia postaciami tereny history 
czne, zamki i kościoły, które były 
świadkami dawno minionych zda: 

rzeń, gmachy, których płyty kamieu- 
ne odbrzmiewają echem wi 
Wszystko ożywa w jego wyobraźni— 
budowle, posągi, postacie ze starych 
gobelinów. I to jest cudowny teatr — 
póki rozgrywa się w duszy poety i 
w duszy czytelnika o wyobraźni pla 
stycznej. Ale z chwilą gdy. za wolą 
poety. E oknnds Katedry Wawelskiej 
z „Akropolis staną przenies.one na 
seenę, tak jak są, tylko zamiast z ka- 
mienia zrobione będą z dykty i płó- 
tna, cudowny teatr zwiędnie i przy- 
gaśnie. Poeta tworzy nigdy dotąd nic 
widziane, faktyczne widowisko, które 
fascynuje go właśnie tem, że rozgry- 
wa się w realnej, konkretnej Kated 
Wawelskiej. Na scenie jednak, jeżeli 
pójdziemy za jego wolą i Katedrę tę 
bezpośrednio odtworzymy, przestanie 
ona być realną, konkretną, a stanie 
się udaną — nie stworzoną na now? 

  

   

    

    

przez sztukę, tylko udaną; i z te- 
go udanego terenu mie narodzi 

*ssę żywe życie posągów. — Теге- 
nem dramatu „Akropobs*, w wyobra 
źni poety jest realna Katedra Wawel- 
ska; aby pozostała taką również dla 
widza teatralnego, realność jej musi 
być nie skopjowana, ale przetłuma- 
czona na język teatru. O takiem jed- 
nak przetłumaczeniu genjalny twór- 
ca widowisk teatralnych nigdy nie my 
śli i sprawy sobie z niego nie zdaje. 

Trucizna teatru naturalistycznego 
stwarza nieraz w informacjach sceni 
cznych Wyspiańskiego złośliwe prze- 
szkody, uniemożliwiające — o ile 
trzymać się tych informacyj — wy 
dobycie na scenie istoty artystycznej 
tych tak piecież par excellence sceni- 
cznych utworów. Poeła popada w 
dziwną sprzeczność z tendencją arty 
styczną własnej koncepcji poetyckie, 
Pisząc „„Klątwę' i „Sędziów* zdobywa 
się na potężny, imponujący rzut wyo: 
bražni kształtującej, przekomponowu 
jąc w monumentalny styl tragiczny re 
alne środowisko współczesnego życia. 
Buduje tragedję w duchu greckia 
rzeźbiąc bohaterów tragicznych z ma- 
terjału współczesnej wsi polskiej, n 
nawet żydowskiej karczmy. Odnatu- 
ralzowuje — w koncepcji i tekście 
poetyckim — środowisko i bohale- 
rów, nadaje im formę syntetyczną, po- 
sągową, formę tragiczną. I te synte- 
tyczne, posągowe dzieła każe grać na 
tle dekoracyj drobiazgowo-naturali- 
stycznych, dekoracyj, podrabiających 
rzeczywistość. W. książce te drobiaz 
gowe opisy mogą nam niewiele prze- 
szkadzać: nie utrzymają się nastało 
w naszej wyobraźni, porwanej istot- 
ną, poetycką wizją twórcy w trakcie 
dalszej lektury; w teatrze martwe tło 
naturalistyczne, | tak djametralnie prze 
ciwne założeniom artyst 'cznym tek 
słu, natarczywie rzucać się będzie w 
” 

   

  

oczy od początku do końca widowis- 
ka, paraliżując jego moc sugestywną. 

Nie rozumie Wyspiański, pisząc 
swoje informacje sceniczne, kardynał 
nej prawdy teatru: że forma widow 
ka scenicznego ma być odpowiedni- 
kiem w.dzialnym jego wewnętrznej 
poetyckiej istoty, a nie poprostu ilu- 
zjonistycznem odtworzeniem realne- 
go tła, na którem ma, według intencyj 
autora, rozegrać się dramat. On, glo- 
ryfikator teatru i jeden z najwięk- 
szych twórców w dziedzinie widowis- 
ka teatralnego, nieświadomie spycha 
teatr do roli podrzędnej, mechan'cz- 
nie-służebnej, zamiast jak najsilniej 
podkreślić jego rolę twórczą i domi- 
nującą. Nie rozumie, że „wygląd sce- 
ny jest decydującym czynnikiem w 
konstarukcji i budowie dramatu sa- 

  

mego'*. 

Ostatnie słowa, przytoczone tu 
przeciw Wyspiańskiemu, są  sło- 
wamj — samego Wyspiańskiego. W 
tem samem studjum o „Hamlecie*, 
w którem poeta twierdził, że Szeksp r 

nie myślał, pisząc, o scenie swego tea- 
tru, wypowiedziane są te słowa (str. 
179), świadczące o przeniknięciń w 
istotę widowiska teatralnego i o zro- 
zumieniiu roli formy teatralnej w ży- 
wych teatralnych epokach. „Nie co 
innego tylko wygląd sceny* — mówi 
dalej Wyspiański — „decydował » 
przebiegu dramatu w teatrze greckim; 
nie co innego tylko tenże sam wygląd 
sceny decydował o przebiegu drama- 
tów Szekspira”. I w związku z tem 
koncypuje Wyśpiański plan insceni- 
zacji ,„„Hamleta*, oparty w głównych 
zasadach na konstrukcji sceny szek- 
spirowskiej. W całej pełni występuje 
tu zrozumienie roli konkretnej for- 
my sceny jako odpowiednika wewnę- 
trznej treścj i budowy utworu dra- 
matycznego, ani śladu niema natura- 
listycznej tendencji uczynienia z tea- 
tru martwego narzędzia, nie sły- 
szymy nic o przenoszeniu żywcem do 
teatru realnego terenu, na którym w 
wyobraźni twórcy rozgrywa się dra- 
mat. Jest to bezwzględnie trafna (w 
ogólnej koncepcji, niekoniecznie we 
wszystkich szczegółach) inscenizacja 
[ragedji szekspirowskiej, z której po- 
w'nienby skorzystać teatr współczes- 
ny, gdyby chciał znaleźć dla .„Hamłe 
la' istotnie odpowiadającą mu formę 
teatralną. W żadnym z własnycią 
swoich dramatów nie był Wyspiański 
tak świetnym reżyserem, jak w tej 
starej tragedji królewicza duńskiego. 

Dziwna rzecz, że tak mało zasta- 
nawiano się dołąd nad faktem tak 
na pierwszy rzut oka niezrozumiałym 
że Wyśpiański, ten nietylko wielki 
poeta, ale przedewszy: stkiem wielki 
twórca teatralny, autor nie „poema- 
tów dramatycznych* ale dramatów 
widowisk teartalnych w _ najściślej- 
szym sensie łego wyrazu, na scenie 
prawie zawsze traci, pozostawia pra- 
wie zawsze uczucie niedociągnięcia 
realizacji scenicznej do poziomu kon- 
cepcji, zawartej w tekście poetyckim. 
Niewątpliwy ten fakt tłumaczy się 
tem, że dramaty Wyspiańskiego na- 

pisane są dla sceny, której niema, 
którą dopiero stworzyć trzeba, aby 
wydobyć najaw ich stotę artystycz- 

. Jest to zadanie przy szłości, sto 
jące przed teariem; droga długa i mo 
zolna, na której dotąd kilka zaledwie 
rozproszonych punktów tu i ówdzie 
zdobyło **). Przeszkodą zaś w tej 
pracy bywa nieraz sam poeta w 
swych informacjach scenicznych, wy 
wodzących się nie z wielkiego, utajo- 
nego teatru przyszłości, zawartego w 
jego tekstach dramatycznych, ale z 
teatru naturalistyczno-iluzjonistycz- 
nego, który konkretnie istniał obok 
niego, konkretnie służył mu za teren 
wypowiadan'a się publicznego i mą- 
c.ł, plątał i paczył monumentalne for- 
my jego nowej, po dziś dzień nie zrea 
lizowanej dramaturgji. 

Wyspiański był 
twórcą teatralnym — na tle nietea 
tralnej epoki. Uwięziony był w „zam 
kniętej przestrzeni, w połowie ciem- 
nej, w drugiej rozjaśnionej*. Nieko- 
niecznie przecież taki musi być teatr 
Z tego więzienia wyprowadzić trze- 
ba jego dramat na „wielkie pow!e- 
trzne przestrzenie. Z dzieł jego wy 
dobyć na światło tkwiący w nich ar- 
cy-teatr, a w pracy tej nie lękać się, 
gdy tego zajdzie potrzeba — walki z 
samym poetą. 

    

fenomenalnym 

Stefan Srebrny. 

Wyspiańgkiego, wiłoczony na 
jszej sceny, jest bezradnem jąka- 

niem się. cudzozien który w obcej so 
mowie starą się wy: najtrudniejsze, n. 
głębsze sprawy duchowe”. Słowa te wyjmu 

artykułu Janiny Morawskiej „Scena i 

nia teatru Wyspiańskiego” (Scena Pol 
ż. 2), który wogóle jest najcie- 

bardziej trafnem, jakie wda 
ujęciem stosunku wza- 

skiego i teatru. 
ażniejsze bodaj tu są wileńskie 

je Reduty: „Wiesele* z jego prze- 
dziwnie trafiem rozszczepieniem terenu ak- 

na dwa odrębne piany i „Sędziowi* z ich 
śmiałem odrzuceniem Ha naturalistycznego. 

3) „Teatr 
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Patriotyzm i uniwersalizm idei 
przewodniej „Legjonu” Wyspiańskiego 

Nikt lepiej nie zrozumiał i dobit- 
niej nie wyraził istoty proroczego du- 
cha: romantyzmu polskiego jak Stani- 
sław Wyspiański. Myślę o jego .„lLe- 
gjonie*. Powinienem jednak zdanie to 
szerzej objaśnić, bo utwór ten należy 
do rzędu takich, które nie są zbyt 
przejrzyste i mogą nasuwać na myśl 
odmienne interpretacje. . 

W „Legjonie“, — powiada J. Ko- 
tarbiński *) „występuje najjaśniej stro- 
na zewnętrzna, malarska, ałe na 
pytanie: „Jaka jest synteza .,Legjo- 
nu?* nawet sam Wyspiański nie 
chciał, czy też, jak Kotarbiński mnie- 
ma, nie mógł dać odpowiedzi. Wobec 
tego obowiązek ten spadł na krytyków 
i historyków. Niektórzy (np. Kotarbiń 
ski) potraktowali utwór, jako wyraz 
osobistej tragedji Wieszcza, inni (np. 
St. Kołaczkowski) orzekli, że „ukazuje 

się nam jednocześnie tragizm Miekie- 
wicza jako symbol, wizerunek męczeń- 
skiej ideołogji mesjanizmu” *). Mnie- 
mam, iż Kołaczkowski jest bliższy pra 
wdy, niż inni: W zrozumieniu posunął 
się on o stopień dalej, lecz nie dotarł 
do sedna. Niewątpliwie „żywot poety 
uczynił Wyspiański  symbolem' *), 
ale nietylko symbolem mesjanizmi:. 
Uczynił on go symbolem ducha wiecz- 
nego rewolucjonisty, postawionego 
twarzą w twarz obok tych czynników, 
które się składają na, tak zwaną, ludz- 
kość, o której Norwid powiedział, że 
„Jest wielka i płaska, jak sfinksów za- 
gadka. 

W. pierwszych dwóch scenach dał 
nam poela ówczesną krwawą i mę- 
czeńską rzeczywistość polską i usto- 
sunkowanie się do niej przeciętnej, acz 
kolwiek bohaterskiej i bodajże, w po- 
jęciu poety, świętej matki Makryny 
Mieczysław 
proste. Doznana krzywda, jako jedna 
z wielu krzywd, dotykających naród, 
budzi oburzenie i nienawiść do wroga. 
Obok tego wiara prosta i miłość na 
niej oparta nietylko do Boga, lecz i do 
papieża, jako głowy kościoła Bożego 
prowadzi bohaterkę do szukania opie- 
ki u tego oficjalnego przedstawiciela 
potęgi moralnej. Wszystko się rozwią- 
zuje i tłumaczy pod kątem widzenia 
chwili, — wystarcza tu znajomość fa- 

" któw historycznych i znajomość psy- 
chiki przeciętnego człowieka. Tak sa- 
mo w dalszych scenach są prości i zro- 
zumiałi Cezar, Demos, naród. Ale w 
scenie trzeciej mamy już innego przed- 
stawiciela epoki, Mickiewicza, który 
oderwał się od swej rzeczywistości któ 
ry nie uczuciami i nie rozumem się kie 
ruje i nie działa odruchowo, lecz usi- 
łuje ból swój i swego narodu intuicyj- 

    

nie siłą genjusza związać myślą z prze 
szłością innych narodów i zrozumieć 
drogi, któremi kroczy historja. Gdzie 
jest związek między cierpieniami i u- 
oadkiem Polski i Romy? — oto jest 
pytanie na które on szuka odpowiedzi 
wśród ruin Colloseum. 

„Kiedyż światło do grobów zawita, 
by lecieć stąd w bezkres świata? 
Kiedyż przyjdzie dzień zmartwych- 

© wstania: 
wielkie święto sławy i zbratamia? 
Czyliż wielkość, śpiąca w gruzach 

Romy. 
nie usłyszy Bożego wołania? 

I ten niepokój Wieszcza jeszcze sil 
niej i tragiczniej się zapowiada w zc- 
stawieniu ze spokojem jego współroz- 
mówcy, Krasińskiego, który poprze- 

ų „Pogrobowiec romantyzmu”, 
1909, str. 05. 

3) „Stanisław Wyspiański", 
str. 180. 

®) Ibidem, str. 172. 

  

Warszawa, 

Poznań 192%. 

  

Że wspomnień 
Stanisława Wyspiańskiego pozna- 

łam w r. 1888. Byłam wówczas małą 
dziewczynką i matka moja wzięła 
mię z sobą do przyjaciół swych, pp. 
Pietraszkiewiczów, których domek ni- 
ski, parterowy, położony w ogrodzie, 
czynił do złudzenia wrażenie dworku 
wiejskiego na kresach. 

W tę atmosferę, dość egzotyczną 
na gruncie krakowskim, wnosili od- 
mienny znów pierwiastek koledzy 
uniwersyteccy młodych Pietraszkiewi 
czów. Pamiętam ich nazwiska, gdy ich 
przedstawiano Mamie: Wyspiański, 
Mehoffer, Estreicher, Rydel, Ciechano 
wski, Opieński... 

Miała się właśnie odbywać próba le 
atru amatorskiego. Grano jakąś kome 
dję jednoaktową wierszem, przerobio- 
ną z francuskiego, p. t. „Nieśmiały, 
Rolę tytułową, zakochanego młodzień- 
ca, który nie może się w żaden sposób 
zdobyć na wyznanie uczuć swej uko- 
chanej, powierzono młodemu Wyspiań 
skiemu. Szczupły, blady o włosach nie 
zmiernie jasnych i blado niebieskich 
oczach—wyraz twarzy miał łagodny i 
melancholijny, i mówił głosem mięk- 
kim i łagodnym. Sama pani Pietrasz- 
kiewiczowa, dostojna matrona, przy- 
brana modą ówczesną w upiętą na 
włosach czarną koronkę, której końce 
spadały na ramiona, reżyserowała pró 
bę teatru osobiście, i pamiętam, jak 
ująwszy młodzieńca za ramię, usta- 
wiała go, wskazując, w jaki sposób ma 

‚ & odwróconą wstydłiwie głową, zbli- 
żać się do pani swego serca. | 

Komedję tę odegrano potem publi- 
cznie, na dochód „głodnych dzieci'. 

ej. Jakże jest to jasne 1 - 

staje na skonstatowaniu raz, że Roma 
już umarła, to znów, że ruiny malo- 
wniezo wyglądają. Jego niepokoi zwią 
zek dziejów i śmierci Romy z ogólnym 
postępem narodów, on nie oczekuje 
zmartwychwstania tych, którzy wieł- 
kością swej duszy i swoich dzieł na 
zmartwychwstanie pracowali. Ledwo 

żysto zewnętrznym niepokojem, oba- 
wą przed wołaniem, które budzi jęk 
nawet w kamieniach, porusza jego du 
szę zwątpienie Wieszcza: Czy i jego 

ie nie grozi zagłada, jak Rzy- 
— zagłada, od której nie ura- 

tuje ani wielkość, ani męczeństwo, ani 
Sława. 

    

„Oto pełna trucizn czara, 
Śmierć-Przyszłość i błędna Wiara, 
duchowe dopełnienie 
nad odmęty, nad potopu powodzenie. 
Wieczyste to potępienie: 
Śmierć Przyszłość i błędna Wiara, 
O narodzie mój, Sławy narodzie, 
oto pełna trucizn czara. 

I mimo wsparcia przez tę odwie- 
czną potęgę, Sławę, która przewodni- 
czyć zwykła ludziom wielkim i naro- 
dom, Mickiewicz jednak nie może wy- 

  

dostać sę z rosterki wewnętrznej. 
Wieszcz szukając syntezy dzie 
jów, oderwał się od zadań najbliż- 
szych swej epoki i swego narodu, zna- 
lazł się poza czasem i przestrzenią i 
zgrzeszył tem przeciw ludzkiej natu- 
rze. „W pustkę, w noc zaszedłeś cieni 
па“, — powiada doń matka Ma- 
kryna, a on przytwierdza. Wzniósł 
się . duch Konrada, gdzie gwiazd 
iskrzące miljony świecą, ale ziem- 
skie sprawy giną, lub w oddale- 
niu zlewają się w chaotyczną nie- 
wyraźną mgławicę. Dopiero powrót 
nakazany przez matkę Makrynę do 
pokory, do kościoła, do form ograni- 
czonych w czasie i przestrzeni zbliża 
Konrada ku ziemi, ale nie zmienia go 
bynajmniej w Księdza Piotra. Pozo- 
staje to ten sam spragniony czynu ge- 
njusz, którego nie mogą zaspokoić 
egoistyczne cele indywidualne ani je- 
dnostek, ani pojedyńczych narodów. 
On pragnie „Słowem zbawiać wszyst- 
kie upośledzone narody*.  Wszelakoż 
ta wygrana ze strony życia aktualnego 
została osiągnięta, że Wieszcz związał 
swe losy ze swoją ziemską ojczyz- 
ną w jej imię przezwyciężył żą- 

dzę wiedzy mistycznej i syntetycz- 
nej o celach i drogach Świata i 
właśnie przez nią narody 
zamierza w granicach sił ludzkich i 
możliwości ziemskich. Gdy go wresz- 
cie zawodzą czynniki, na których 
chciał się oprzeć: papież, demos, na- 
ród, wieszcz znowu wpada w rozterkę 
i rozpacz. Tu mu właśnie przychodzi 
na pomoc Rapsod, który i „z orłami 
żył, jak brat w braterstwie raz w 
szczęśliwych, raz w złych dolach*, i 
„grobów zna tajemną wymowę”. On 
to wlewa w duszę Mickiewicza wiarę 

w zmartwychwstanie tych, którzy 
walczyli i polegli, a tem samem wiarę 
w zwycięstwo ostateczne nawet tych 
walk, które narazie zakończone zosta- 
ły klęską. 

    

„Powstaną, kiedyś powstaną 
i będą nad nami drżeć 
Kiedyś godzinę wołaną 
będziemy, będziemy mieć. 
Powstaną nad nami, powstaną, 

w powietrzu będą drżeć 
chorągwie... 

Tak więc ten, który w sfery gwie- 
zdne nie wzlatał, ale posiada wiarę mi 
styczną w zmartwychwstanie bohate- 
rów i narodów bohaterskich, nabytą 

o Wyspiańskim 
Wyspiański grał świetnie: Przypomi- 
nam sobie pełną niezrównanego komi 
zmu scenę, w której, chcąc się zapra- 
wić do wyznawania głośno swych u- 
czuć,oświadczał się drzewku w ogro- 
dzie — a następnie moment końcowy, 
kiedy, ośmielony wreszcie, wyjawiał 
swą miłość tak płomiennie, że panien- 
ka,obracając się do widzów, mówiła z 
figlarnym uśmiechem: — „Musiałam 
go ośmielić, teraz go się boję * — Wi- 
działam potem w życiu wiele przed- 
stawień pierwszorzędnych i wielu sła- 
wnych aktorów, ale rzadko kiedy zda- 
rzyło mi się usłyszeć takie tchnienie 
genjuszu, jakie szło wówczas z gry te- 
go młodego, mało komu znanego aka- 
demika. 

W ciągu lat następnych, spotyka- 
łam Wyspiańskiego w tymże samym: 
saloniku przy ul. Garbarskiej, a także: 
w domu pp. Wańkowiczów z Litwy, 
stojącym wśród ogrodu, i posiadają - 
cym tę samą atmosferę dworu wiejs- 
kiego, a u jednych i drugich żywe by- 
ły te same tradycje powstańcze i sy- 
birskie.. 

Tańcowało się tam do upadłego. Je 
dnym z najbardziej zapalonych tance- 
rzy był Wyspiański, Biała jego twarz: 
pokrywała się wówczas jakby obło- 
kiem blado różowym, oczy ciemniały: 
i lśniły mocniej; tańcząc nie rozma- 
wiał, wyglądał raczej tak, jak gdyby 
wykonywał jakieś misterjum. Lubiłam. 
go jako dansera, bo tańczył dobrze. 
ale pozatem podżartowywałam z nie- 
go za oczy. Wydawał mi się sentymen 
talny ii jakby efektowany trochę: prze 
zwałam go „Goplaną w inekspryma- 

€ 

zbawiać - 
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może w rozmowach z grobami, przy- 
wraca Wieszczowi jego siłę duchową. 
która już się teraz nie ulęknie ani mo- 
rza krwi, ani wypełniających je tru- 
pów, ani łun pożarów, ani jęków. ani 
przekleństw, — ale powiedzie nieza- 
chwianie łódź sterowaną chociażby 
przez Tanatos ku nieznanym wybrze- 
żom, bo żadna śmierć szlachetna i bo- 
haterska nie jest mu śmiercią, a żadna 
zagłada narodu wielkiego duchem nie 
jest zagładą wobec niezachwianej wia 
ry w zmartwychwstanie w stanie od- 
młodzonym po osłatecznem dokona- 
niu celu moralnego dziejów: 

    

    

Jakkolwiek wypadnie czyjkolwiek 
sąd subjektywny: z potępieniem dła ta 
kiej wiary, czy z zachwytem, to jed- 
nak przyznać trzeba, że wiara taka 
istnieje od: wieków i bynajmniej nie 
jest piętnem wyłącznie romantyzmu. 
Występowała ona wszędzie gdziekol- 
wiek i pod jakiemikolwiek postaciami 
występowali Cezar, Brutus i Demos. 
W wirze ich walki o wartości wyłącz- 
nie materjalne, ona była stróżem du- 

cha. Rozcinała pęta Wolności wleczo- 
nej u rydwanu Cezara, a gdy ta za- 
pierała się swej wybawicielki, zwraca- 
ła przeciwko niej ostrze swych wyrzu- 
tów i przekleństw. Łącząc świat anty- 
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czny z nowoczesnym, Wyspiański nie 
pozwała nam uważać proroczego du- 
cha Mickiewicza za symbol wy 
epoki romanty owszem zmu- 
sza Mis uwa : usy mbołizowane 

w „Legjonie* za niezniszczalne ele- 
meniy wszystkich przeszłych i przy- 
złych wieków. To też jedną z takich 

sił był w swoim czasie mesjanizm. 
W zasadzie mniejsza o to. czy na- 

ród świadomie, czy nieświadomie speł 
nia swe posłannictwo, byle je spełniał, 
byle pracował dła przyszłego zbawie- 
nia wszystkich narodów i byle wal- 
czył o nie. Jednak uświadomienie so- 
bie duchowego posłannietwa potęguje 
siły ducha i osłabia ziemski materjali- 
styczny socejologizm Cezara i Demosu. 
A toć przecie to jest właśnie cel i me- 
toda duchowego postępu. Z tego sta- 
nowiska nieocenione są zasługi pols- 
kiego romantyzmu. Niewątpliwie pro 
wadził on nawę narodową przez mo- 
rze krwi pełne trupów (choć sprawcą 
jego ani powiększycjelem nie był) ale 
prowadził z wiarą w zmartwychwsta- 

  

    
  

        

nie wszystkich pokrzywdzonych i za- 
bitych. /7 lepiej było płynąć bez tej 
wiary przez to morze, którego przecież 
ominąć nie można było? 

Wład. Arcimowicz. 

INTENSO ASS TNA AKSA 

POLSKI LISTOPAD 
(pamięci Stanisława Wyspiańskiego). 

Szeleszczącą dziwną drogą Listopad przechodzi, 

pachnie ziemią, pachnie liśćmi, chłodnym wiatrem ziębi, 

z czerwonemi pochodniami stańcie w orszak młodzi; 

i za Korą, za Demeter zejdźcie w ziemię głębiej. 

Szeleszezącą błędną drogą Listopad podąża, 

pachnie ziemią, wieje chłodem, zwiędłym liściem sypie... 

Tam na tronie Kory czeka Złoty mroków Książę — ; 

idźcie świecić pochodniami miłości i stypie. - 

Potem niech od ognia błyśnie czarna Styksu wstęga, 

posłuchajcie wody śpiewu, zgasłej doli echa.. 

Dawniej, dawniej ktoś tu skrami i łzami przysięgał 

i zaklinał tu Erynje, Harpjom się uśmiechał. 

To czarownik! czy widzicie wypalone ślady? 

to on szedł tęsknoty słupem — już blizn tych nie zatrzeć — 

a ten tłum? ten tłum widzicie wpatrzony i blady? 

to tam Chochoł drwi z nich, tańcząc, na scenie w Teatrze. 

Muszą czekać, czy zatętni krakowski gościniec, 

czy się zjawi Rycerz w glorji, w złoty róg zadzwoni... 

Chochoł drumli na skrzypeczkach, czar ze sceny płynie... 

Ach, ktoś z nas tu śni na jawie? Chochoł? my? czy oni? 

PE leśną drogą wiatr t— o drzewa trąca, 

skrzypi w górze konarami, liście w brózdy kładzie-.. 

Czy chcesz w zimną mgłę owinąć nam serca gorące, 

czy chcesz wiatrem dusze zdmuchnąć, polski Listopadzie? 

Oto Rycerz już zatrąbił i wszystko się stało, . 

zapaliła się Legenda czerwono i złoto... 

a tu Chochoł ciągle skrzypi, ciągle czegoś mało... 

zaczarował cię Poeta, Tęsknoto, Tęsknoto! 

Czy kto przyrzekł, że się oczy więcej mglić nie będą, 

że pod dachy radość wejdzie i z łudźmi zamieszka? 

O, Tęsknoto, liśćmi szumisz nad słodką Legendą 

i kołujesz z Listopadem, szeleszcząc po ścieżkach. , 

Któż się waży ból nasz czujny jedwabiem omotać, 

ukołysać w paproć srebrną nocy święto-jańskiej? 

„.wiecznym jest cierpiący człowiek i wieczną tęsknota... 

znowu możesz przyjść i śpiewać, Wyspiański! Wyspiański!..* 

. 
blach”, Wogóle w gronie panien miał 
opinię oryginała. Hoża i wesoła Zosia 
Pietraszkiewiczówna, śmiała i rezolut- 
na, jak chłopak, odmówiła mu, gdy się 
o nią oświadczył, motywując, że on 
„Jakiś taki... 

Raz, podczas mazura, Wyspiański 
przyprowadził mi tancerza zastępcę na 
swoje miejsce, przepraszając, że musi 
mię pożegnać, gdyż spieszy się na ko- 
lej. Wyjeżdżał do Paryża. 

Zobaczyłam go w parę lat potem, 
w. dzień odsłonięcia pomnika Miekiewi 
cza w Krakowie. Pogoda była upalna, 
czerwcowa. Wszyscy zmęczeni poran- 
nemi uroczystościami siedzieliśmy: w 
salonie, rozmawiając o świeżych wra- 
żeniach, kiedy na progu stanął Wys- 
piański. Blady był, niemal przezroczy: 
sty. Twarz jego okolona jasno blond 
zarostem miała w sobie coś z widma. 
Nie wiedziałam wówczas, że organizm 
jego był już podkopany ciężką choro- 
bą, która miała go wkońcu doprowa- 
dzić do zgonu. W milczeniu przysłu- 
chiwał się rozmowie, tylko, gdy ktoś 
mówić zaczął o odegranej na „poran- 
ku“ w teatrze sztuce okolicznošciowej 
p. t. „Adam i Maryla“ — uśmiechnął 
się melancholijnie, i odezwał się zga- 
szonym, matowym głosem: — „To 
trzeba było napisać zupełnie, zupełnie 
inaczej. Jakże można Marylę wprowa 
dzać na ścenę!... Mickiewicz powinien 
był gdzieś na wsi u kogoś spotkać pa- 

      

nienkę imieniem Maryla, i ta powinna | 
mu tamtą przypomnieć". 

Uderzyła mię ta uwaga. Przypom- 
niałam sobie broszurkę, którą mi w cią 
gu zimy pożyczył któryś z kolegów u- 
niwersyteckich, wierszowaną w for- 
mie dramatu. Zapytałam wówczas ze 
zdziwieniem: — „Cóż to? Wyspiański 

Eugenja Kobyłińska-Masiejewska. 

nietyko maluje, ale już i pisać zaczy- 
na?*-.. Była to pierwsza redakcja „Le- 
gendy*, bodaj czy nie piękniejsza od 
później opracowanej — jak dziś pa- 
miętam, drukowana na szarym, bibu- 
lastym papierze, niepozorna książecz- 
ka w brzydkiej, żółtej okładce. 

Wkrótce potem Wyspiański osied- 
lit się w Krakowie. Szło tam wówczas 

nowe życie. Grono przybyłych z Pa- 
ryża. ożywionych świeżemi prądami 
sztuki profesorów  Akademji Sztuk 
Pięknych: Stanisławski, Mehoffer, Ak- 
seniowiez Fałat Wyczółkowski, Frycz 
potem Ruszczyc; z drugiej strony no- 
we pokolenie literatów grupujące się 
wkoło Przybyszewskiego; nieznane 
dotychczas w Krakowie życie kawiar- 
niane wnoszące, prócz bujnej atmos- 
fery swobody i „cyganerji* głębsze wa 
lory duchowe gdyż że brali w niem u- 
dział ludzie genjalni — wszystko to 
stało się początkiem nowej epoki. 

Wyspiański udzielał się mało. Za- 
jęty gorączkową pracą, przytem wciąż 

prawie chory, nie miał czasu na życie 
towarzyskie. Widywało się go tylko w 
kawiarni. Ale dzieła jego ukazywały 
się ciągle. Obrazy i kartony witrażo- 
we na wysławie w Sukiennicach, a po- 
tem w. nowowybudowanym Paiacu 
Sztuki. Utwory dramatyczne w tea- 
trze, i na łamach SZYCIE, które reda- 

gował, kładąc w nie całą siłę swej in- 
dywidualności. Jedni się oburzali dru 

dzy się zachwycałi, ale mówili o nim, 
interesowali się nim wszyscy — cały 
Kraków. 

Aż nagle.. wstrząśnienie, rewolucja, 
elektryczny dreszcz, który poszedł na 
całą Polskę — ,„„Wesele'. 

Pamiętam taką rozmowę u Stani- 
sławskich: — „Wyspiański pisze coś 
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0 pracach Stanisława Wyspiańskiego 
w Wilnie. 

Przed dwudziestu pięcioma laty, jc- 

sienią wypadło mi czas dłuższy spę- 
dzić w Krakowie, akurat w tym właś- 
nie czasie, gdy wśród jnteligencji miej 
scowej, a zwłaszcza wśród artystów 
malarzy, panował smutny nastrój z 
powodu ciężkiej niemocy Stanisława 
Wyspiańskiego. 

Miałem wówczas sposobność, dzię- 
ki światłemu przewodnictwu Stanisła - 
wa Cerchy, redaktora „„Pomników Kra 
kowa', dalej profesora Józefa Meho- 
fera, Henryka Uziembły i in. dobrze 
się zapoznać z najcelniejszemi zabyt- 
kam! grodu Podwawelskiego oraz по- 
wemi najwspan alszemi dziełami sztu- 
ki polskiej, zdobiącemi świątynie i 
muzea miejscowe, Oczywiście wśród 
tych ostatnich dominowały i najświet 
niejsze kreacje artystyczne autora 
przepysznych witraży makabrycznych 
— Wyspiańskiego. 

W czasie odwiedzin w Akademji 
Sztuk Pięknych, pracującego tam wó- 
wczas najgorliwiejj po niedawnym 
zgonie Jana Stanisławskiego, profeso- 
ra Ferdynanda Ruszczyca, gdym się 
rozglądał po jego pięknej pracowni, 
nasz artysta Wilnianin spiesznie rozej- 
rzał się w swych tekach ź rysunkami 
i fotografjami i wnet parę szkiców z 
widokami Starego Wilna złożył na mo- 
je ręce ze słowami: „Niechże te nasze 
pamiątki wracają nad W:lję, do tego 
Muzeum Sztuki, które obecnie tam or- 

ganizujecie“. 
Nadto, gdy s'ę wkrótce zgadało o 

przewlekłej chorobie Stanisława Wys- 
piańskiego, prof. Ruszczyc przypom 
niał sobie, że ma gdzieś, niemal pod 
ręką i duże fotogramy wileńskie z ko- 
pjami kartonów witrażowych tego mi- 
strza. 

Owoż jeden fotogram został mnie 
doręczony z następującym napisem: 

    

„Wystawa Sztuki w Wilnie* 
P. Lucjanowi Uzięble 

na pamiątkę dni krakowskich r. 1907 

F. Ruszczyc, 

Nadmieńmy przy sposobności, że 
pomienioną wystawę wileńską fotogra- 
fował w owym czasie, gdy mogła ona 
figurować, ze względów cenzuralnych- 
drukarskich, nie jako Sztuka lecz pod 

nazwą łacińską Ars Jan Hermanowicz. 
który później towarzyszył jako foto: 
graf przyboczny carowi Mikoiajowi II 
w jego podróżach po Rosji. 
Pomieniony wyżej fotogram wyobra- 
ża wnętrze pawilonu wystawowego w 
ogrodzie Bernardyńskim, właśnie z o- 
wym słynnym tryptykiem witrażowym 
przedstawiającym trupy Kazimierza 
Wielkiego, św: Stanisława i Henryka 
Pobożnego. 

Jakże imponująco przedstawiało 
się przed 27-ma laty wnętrze tego se- 
cesyjnego pawilonu, 

Naprzeciwko wysoko rozpietych 
kartonów witrażowych Wyspiańskie- 
go, umieszczony był duży portret Hen- 
ryka Sienkiewicza, pendzla Kazimierza 
Pochwalskiego i i zdawało się wówczas, 
że zagłębiony w swym fotelu autor try 
logji historycznej rozmyśla w skupie- 
niu nad genjalną fantazją Wyspiań- 
skiegó; utrwaloną w sposób tak maje- 
statyczny w przeciwległym try ptyku. 

Przypominam tu sobie z jakim pie- 
tyzmem odnosił się prof. Ruszczyc do 
tych, powierzonych sobie przez wiel- 
kiego artystę, kartonów, które prze- 
woził sam w wagonie, w starannem о- 
pakowaniu. 

Trudnem było również uporanie 
się, pod względem technicznym, z od- 
powiedniem wystawieniem w pawilo- 
ne wileńskim tych olbrzymich kar- 
tonów . 

takiego: Niby jasełka polskie, Dzieje 
się to na weselu Rydla w Bronowi- 
cach. Czytał nam głośno ustępy z te- 
go”. „I czy to ma być na scenę?" 

„On chciał właściwie, żeby to było 

widowisko jasełkowe, takie djalogi. 
Ale zdaje się, że to będzie musiało jed- 
nakże pójść do teatru. Trudno urzą- 
dzić taką szopkę z marjonetek*. 

  

  

  

   

Dzie!o mu poprostu rosło pod rę: 
ką. Zdaje się, że powiedział w niem 
więcej, niż sam chciał i zamierzał na- 
razie, Porwał go i poniósł sam temat. 

Wszystko, co czuł, co myślał, czem 

karmiła się od lat najmiodszych myśl 
i fantazja tego dziecka krakowskiego, 
potem ucznia Matejki — wszystko to 
narzuciło mu się nagle poprzez wizję 
malarską stanowiącą tło i osnowę ca- 

łego dzieła, Bo Wyspiański przedew- 
szystkiem był artystą-malarzem. 

  

Twórczość autora „Wyzwolenia 
miała. głęboki podkład myślowy — bo 
iaczej nie byłaby twórczością genjal- 
ną. Oczywiście, że ezuł głęboko to, co 
wypowiadał -— bo inaczej nie byłby 
szczerym artystą. Ale przedewszyst- 
kiem uderzała go plastyczna strona wi 
zji, która mu się narzucała: on czuł i 
myślał obrazami małarskiemi. I te ob- 
razy pragnął przedewszystkiem reali- 
zować. Pamiętam, jak ktoś z jego przy 
jaciół mówił Bi premjerze „Bolesla- 
wa Šmialego“: „To, że ktoś tam ro- 
li nie umiał, to nie; to że mówiono zle 
jego wiersze, to także mniejsza; ale... 
wzór na fartuszku trzeciej żony nie- 
wiernej był nie taki, jak on naryso: 

wał, i to jest dopiero dla niego niesz- 
częście!*. 

Opowiadala mi pani Lucyna Kotar 
bińska, jaki był Wyspiański w czasie 

Wspomnijmy tu okolicznościowo, 
że te wizje makabryczne ujrzało Wil- 
no w tym akurat roku, gdy autor :ch 
wystawiał po raz pierwszy swój wspa- 
niały dramat „„Wesele'* na scenie kra- 

kowskiej. 
Wracając do dzieł Stanisława JE 

spiańskiego winniśmy zaznaczyć w 
zbiorach Wil. T-wa Przyjaciół Nauk 
znajdują się obecnie dwie niebezwar- 
tościowe jego prace. Jedna jest to, spo- 
ry rozmiarami, pastelowy portret ko- 
biecy, wykonany w 1893 r., czasu jego 
studiów paryskich, druga, to nieduży, 
a nader wdzięczny szkic główki dzie- 
wczęcej, rysowany ołówkiem. 

Jak się dostał ten ciekawy portret 
kobiecy Wyspiańskiego do Wilna, o 

tem poniżej. 

Kiedy w r. 1907 powstało u nas Mu 
zeum Nauki i Sztuki, to prezes tego 
T-wa, gromadzącego przeróżne cenne 
pamiątki artystyczne. Władysław hr. 
Tyszkiewicz oraz niżej podpisany „do 
bywali, już to w charakterze darów, 
już to jako nabytki, objekty sztuki poł 
skiej i obcej również poza Wilnem. 

Jak w danym wypadku, krzą- 
tając się po Warszawie, Wł. hr. Tvsz- 
kiewicz napotkał przypadkowo w ma- 
gazynie materjałów p:śmiennych i ry- 
sunkowych, Wadowskiego, to dzieło 
Wyspiańskiego, za autentyczność któ- 
rego właściciel ręczył. Pastel ten wów 
czas kupiony został przez komitet za- 
łożycielski Wil. Muzeum Nauki i Sztu 
ki za sumę 100 rubli. 

Wadowski utrzymywał, że portret 

ten figurował niegdyś na wystawie 
warszawskiego salonu T-wa Zachęty 
Sztuk Pięknych. Jakoż istotnie, gdy 
kreślący te słowa bawił w Warszawie, 
miał sposobność porozumienia się, w 
kwestji pochodzenia portretu i jego a- 
utentyczności, ze Ś. p. Krywultem, by- 
łym właścicielem salonu wystawowe- 

go w Warszawie. 

Zanim, dzięki prof, F. Ruszczyco- 
wi, miłośnicy sztuki narodowej, inter 
pretowanej w wielkim stylu, zaznajo- 
mili się w r. 1903-im ze wspaniałemi 
kompozycjami Stanisława Wyspiań- 
skiego i zanim muzeą wileńskie zdo- 
były parę skromniejszych prac jego, 
to jeszcze przed 35-oma laty, na 
pierwszej w Wilnie wielkiej  wy- 
stawie dzieł malarstwa nowoczesnego, 
zarówno jak i retrospektywnego, urzą 
dzonych dzięki iniciatywie i zabiegli- 
wości mec. Stanisława Bułharowskie- 
go, danem było ujrzeć Wiłnu inny pię- 
kny rysunek, a był to utwór rodzajowy 
Wyspiańskiego. 

Jakże ni 

     

    

yslowienie 

  

giębok' em 

  

"było to wrażenie, jakie odniosło kul- 
turalne Wilno przed niespełna trzema 
dziesiątkami lat, gdy miało sposob- 
ność podziwiania, na wystawie sztuki 
krakowskiej w mieście naszem arcy- 
dzieła historycznego Stanisława Wys 
piańskiego. 

LU. 
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„Bibljoteka lowości” 
Jagiellońska 16, m. 33 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- & 
wy. — Każdy abonent otrzyma @ 

premjum. : 

Czynna od godz. ||-ej do 18-ej. Ž 

Warunki przystępne. Е 

ПШПШШШШШПШ!ШШПМШППШИШШШШП 

  

E 
ii

 
A
N
 

  

prób w teatrze. Wskazówki dawał bar 
dzo dokładne. Te swoje zdumiewające 
pomysły inscenizacyjne 
dzał ogromnie Ściśle. Ale nie irytował 
się nigdy. Stał między kulisami i ro- 
bił cichym głosem uwagi, a gdy był z 
czegoś niezadowolony, znikał nagle jak 
kamtora. Jak gdyby wsiąknął w zie- 
mię — już go nie było... 

Szły te utwory malarskie i pisar: 
skie jeden za drugim. Tłoczyły się fór: 
malnie. Trudno poprostu uwierz 
gdy się ogarnie chronologję, z 
szybkością niesłychaną to następow. ała 
po sobie, a raczej powstawało równo- 
rzędnie. Mówił do przyjaciół: — „Ми- 
szę się spieszyć, muszę się spies bó 
niewiele mam czasu przed sobą.-* — 
Smierć stała nad nim, wiedział o tem. 

Gdy zachorował ciężej, gdy, wskutek 
nieostrożnie zastosowanego lekarstwa 
popadł chwilowo w nieprzytomność, 
mówił potem: — „To, że się cierpi, to 
mniejsza: człowiek grzeszy, więc po- 
tem musi cierpieć. Ale nie chcę, żeby 

powiedzieli, żem war "jat i že to, co Iwo 

rzyłem, to były dziela warjata“. 
Nie! Tego nikt nie powiedział ani 

wtedy, ani potem. Urósł on w naszych 
oczach, urósł tak niesłychanie nietylko 
po śmierci, ale nawet jeszcze i za ży- 

cia. 1 teraz, gdy się o Nim myśli i sły 
Szy —- trudno poprostu uwierzyć. Ź 

się Go znało i nieraz z Nim rozmawia- 
ło, że się ot, tak obok Niego siadało do 
stolu,tańcowało z Nim razem... Z Nim, 
co tak szybko i tak daleko odszedł od 
nas, co tak wysoko stanął nad nami, 
„duch, jak ognia słup... ten, co ciska 
groty o krzemień gwiazd krzesane... 
co mija szczyty, i drogę tnie pioru- 
nem...*. 

przeprowa- 
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Šwieto podchorąžych. 
Dzień 29 listopada obrali podcho- 

rążowie armji polskiej na swe do- 
roczne Święto. W tym roku obchód 
Powstan'a Listopadowego w Wilnie 
będzie wyglądał inaczej niż dotvch- 
czas. Zorganizowany we wrześniu ro - 
ku bieżącego Dywizyjny Kurs Pod- 
chorążych Rezerwy w 5 p. p. Leg. 
kończy swój okres rekrucki i w dniu 
29 listopada pragnie uświein.ć swą 
przysięgę szeregiem żołnierskich uro- 
<zystości. Program uroczystości na 
stępujący: 

Godz. 9. Nabożeństwo w kościele 
garnizonowym św. Ignacego. 

9.50. Przysięga na płacu Jeznie- 
kim przed D. O. W. 

10.15. Defilada Kompanji Podcho- 
rążych Rezerwy przed d-cą 1 Dyw. 
Legjonów gen. Skwarczyńskim przy 
placu im. E. Orzeszkowej. 

20. Uroczysta Akademja w Małej 
Sali Miejskiej przy ul. Końskiej 3. 

„Akademja w Małej Sali Miejskiej 
będzie ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc dostępną tylko dla osób 
zaproszonych. Poza „Świętem pod- 

ch'** garnizon wileński uezci 
rocznicę powstania przez udziałe „de- 
łegacyj wszystkich pułków garnizo- 
nowych w nabożeństwie, które się 
„odbędzie w kośc ele św. Ignacego. 

0 Kongresie w Lizbonie i 
0 Kongresach międzyaarodowych. 
Odczyt p. Wandy Pełczyńskiej 

«w Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. 

Oi lat trzech p. Pełozyńska, jako reprezen 
tamika Polski, uczestniczyła we wszystki 
kongresach FIDAC'u (Międzynarcktw 

zek I “h. Kombatantow) co pozwolito 
wyrobić własny sąd o znaczeniu, celow: 
i metodach pracy tej olbrzymiej organizacj 
łiczącej 12 miljonów zo: 

    

   
   

  

   

   

    

    

     

   

Oddz!: ński FIDAC'u jest w Anglji 
Ameryc įlepiej zorganizowany i 
bniejszy, w Polsce ma znacznie mniej repre- 
zentantek, pomimo tego Poiki zd: y sobie 
wyrobić na terenie międzynarod 
uznanie i ogiinje dobrych inicjatorek. 

Z inicjatywy Polki pani Zalews 
stała w roku zeszłym opracowana i napisa 
na książka zbiorowa „O udziale kobiet w 
wojnie światowej”. Książka ta obejmuje 10 
rozdziałów, z których każdy jest napisany 
przez przedstawicielkę innego narodu i po- 
przedzony wstępem pióra jakiejś sławnej o 
sobistości danego państwa. Wb5tęp do roz- 

  

  

  

   

      

      

  

    
dzału skiego napisała królowa angiel- 
ska, królowa belgijska do bdigijskiego, pre 

zydent łłoover do umerykańskiego i t d. 
Wstęp do polskiego rozdziału mapisała Pre 
zydeniowa Mościcka, rozdział Polski zrobił 

arodowym te ie wrażenie o'- 

welacyjne. Książka ta ma ogrom 
propagandowe, jest napisana w 

dwóch językach francuskim i niemieckim i 
ma być przetłumaczona na inne języki. 

    

  

   

    

   

  

Zapał urządzania Kongresów na terenie 

międzynarodowym już się prze zaczyna 
się przejawiać brak treści, powoli wyczuwać 

   się zaczyna znużenie jałowoś propaganda 
wej dyskusji, To też na ostatni mkongresie 
w Lizbonie oddział żeński FIDAC'u poruszył 
sprawę rozpoczęcia jakiejś „*spólmej r 

j przedewszystkiem szerzenia id           
z odczytami o zorgan i 

nie propagandowym lecz czysto 'n raktenz     

  

eenie jest rządzona przez 
-tłyktsturę militarną, to leż atmosfera panu 
jąca w kraju mie zupełnie się nadawała do 
Kongresu organizacji mającej za główne za 
danie p fizm. Pomimo tego Kongres w Li 

abonie był bardzo dobrze zorganizowany a 
Kkoniakt z Portugałkami bardzo miły вег@ - 
czny zczery. Portugałja ił bardzo pięł 

nym krajem tak pod wz w! przyrody jak 
też i , lecz stosumki 

ię bardzo smutno, 
iwo panuje nagmin 
»ci, 80 pgoc. analfa- 

heą dzieci posyłać do 
sił roboczych . 

kończenie swego ciekawego i wy 
o referatu prelegentka zapow.e 

działa, że za trzy tata na Polskę przypada ka 
tej urządzenia Kongresu FIDAC'u, który jest 
mawcze połączony z krajoznawczą wycieczką 
Do miast w Polsce, które uczestnicy Kongre 
su mają zwiedzić należy i Wilno, Z, K. 

Jubileusz 25-lecia pracy pe- 
«dagogicznej dyr. . gimnazjum 
-państwowego J. Kieindiensta 

w Słonimie. 

W Uniu 22 bm. dyrektor państwowego 
gimnazjów im. Tad. Kościuszki w Słonimie 
p. Juljusz Kleindienst obchodził 25-lecie swej 
działalności na polu pedagogicznym. Obchód 
jubeleuszowy, zorganizowany przez Koło O- 

pieki Rodzicielskiej, grono nauczycielskie i 
uczącą się młodzież, zgromadził w auli gim 
mazjalnej przedstawic iadz państwowych 
rodziców oraz całą młodzież z ks. prefel 
ń profesorami na czele. W) imieniu rodz 
przemówił inż. K. Michalski, padkreśl. 
zasługi dyr. Kleindiemsta i życząc mu 

j twórczej pracy. W imieniu mła 
Oinej serdeczne przemówienia wy 

„Kl. 7 Down polska 0 I 
. Pani Ler złożyła ju- 

życzenia w im 1 nauczy. 

się czę 

  

  

  

   

  

   

    
   
      

   
   

   

    
  

        

   

  

   
   

    

      

   

    

   

      

   

  

bilatow 
-£ielskiego. — Urcczystość zakończy 
ścią koncertową z udziałem młodzieży, ro 
<łziców i orkiestry 79 p. p. Dyr. Kleindiens* 

  

u gr 

  

podziękował zed» 
«hodu i podzielił 
miami z pracy w 

polskiej 

z nizowanie ob 
mi swemi wspomnie 
twie, w szczególnoś-      

            

   

  

władz 
dostojne 

wojska 
> fubilata śniadaniem 

  

    w Kłubie Łowiecki - Wygłoszeno szereg 
przemówień. M. in. pr iał starosta pow. 
pł Koślacz. Jubi zystkim z» 
wyrazy uznani 

L kj a SA 

WEGIEL i KOKS 
GORNOŠLĄSKI 

Zjednocz, Kop. Gėrnosl. „Prograss“ 
Wagonowo iod |-ej tonny w szczelnie 
zemkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza TA, 
Wilno, Jagiellońska 3, 

M. Deui 3 teL 811, cgz.od 1890r. 
Składy: Kijowska 8, tel. 999. 

 PRRSGZZCZYWITWA 

Przeetw obstrukcji, hemoroidom, zabu. 
rzeniom w żołądku i Kiszkach, wastoinie w 
wątrobie i śledzionie, bólom krzyża, zaleca 
się picie wody gorzkiej „Franciszka-Józetn'- 
kilka. razy daiega o. <Żzidse w. apiokach. — 

  

    

    

  

PONO EB 

Akcja odczytowa sekcji kulturalno-oświato- 
wej Rady Wojewódzkiej B.B. W.R w Wilnie. 

Za przykładem rad powiatowych 
BBWR. w Wileńszczyźnie w ostatnim 
miesoiącu zaczęły organizować w 
swych ośrodkach zebrania odczyto- 
wo-dyskusyjne dla inteligencji komi- 
tety gminne. 

M. in. komitet gm'nny w Oranach 
na pograniczu litewskiem w powiecie 
wileńsko-trockim w ścisłem  współ- 
działaniu z oficeram(: KOP., zorganizo 
wałodczyt w świetlyicy KOP'u, któ- 
ry wygłosił specjalnie zaproszony z 
Wilna przewodniczący sekcji K. O. 
R. W. p. Mieczysław Matuszkiewicz, 
zaś kom:tet miejski w Smorgoniach 
gościł u siebie członka tejże sekcji — 
d-ra Adolfa Hirszberga. Pierwszy z 
nich mówił na temat „Dumy i więzż: 

państwowej”, której krzewicielem jest 
elita obozu Marszałka Piłsudskiego. 
drūgi — na temat „Żcie i zasługi Ta 
deusza Hołówki*, 

Odczyty te zgromadziły prawie w 
komplecie inteligencję wymienionych 
ośrodków i zapoczątkowały w nich 
współżycie towarzysko-kulturalne 0- 
bywateli bez różnicy narodowości 
wyznania. 

Dla przykładu jak pożądana jest 
tego rodzaju praca przytaczamy, iż na 
zebraniu w Oranach było obecnych 
kilku przedstawicieli społeczeństwa 
ILtewskiego, zaś w Smorgoniach bł:s 
ko połowę publiczności stanowili Ży 
dzi. 

aim х 

Walka o tani prąd. 
Ludność Ejszyszek proklamowała strajk. 

Zaciekła walka 0  potanienie 

prądu elektrycznego wypowie- 

dziana została niemal przez wszystkie 
miasta i miasteczka województwa wi 
leńskiego i nowogródzkiego. Ludność 
tych miast domaga się kategoryezn:e 
zmniejszenia opłaty za energję elek- 
tryczną. W kilku miastach abonenci 
prądu elektrycznego zrezygnowali z 
jego dobrodziejstw i powróciil do na- 

ftowych lamp i świec. 
Również donoszą nam z Ejszyszek 

iż konsumenci tamtejszej elektrowni 
wobee wygórowanych cen za elektry- 
ezność uchwalilili strajk. Zarząd gmi 
ny, znajdujący się w ciężkich tarapa- 
tach nie chce ustąpić, zaś miasteczko 
tymczasem tonie w ciemnościach, 
gdyż gmina nie chec dostatecznie oś 
wieilač ulie. 

Gwaicicieie. 
Ž Iwja donoszą: — Wezoraj w godzinach 

wieczorowych mieszkaniec miasteczka Iwje 
SŁ Barhatun napadł na ulicy na wracającą 
do domu młodą dziewczynę | zniewołił ją. 

Wskutek przerażenia dziewczyna zacho 
rowała i w stanie nieprzytomnym przewie- 
zone ją do szpitała powintowego, Wdrożone 
dcehodzenie policyjne deprowadziło do a 
resztwania owego osobnika. Osadzono go 
w więzieniu. 

Tegoż dniu połieja wojewódzka powia- 
dómicna została © drugim podobnym wy- 

Fałszywe 
Ostatnie w Wilnie, szczególnie zaś na pro 

wineji kolportowany jest w większych ik 
ciaeh fałszywy bilon. Na terenie miasta wy 
tziałowi šledezemu udało się, jak to dono- 
siliśmy, zlikwidować niebzepicezną szajkę 
kolporterów takiego bllanu. Mime to prawie 
ccdzień notowane są dalsze wypadki usiło- 
wania puszczenia w obieg fałszywyeh pienię 

  

padku. Dwóch chłopców, 14-leni Jan Koła- 
niee i 15-letni Borys Miadzielnik w dredze 
pomiędzy wsią Staniszki a Wiełkie Łaby 
gminy wiśniewskiej napadli na wracając: 
do swej wsi 16-letnią Marję Umównę i zwia 
zawszy ją sznurami zniewoiili, 

  

Pa dokonaniu tego czynu chłopcy zbiegli, 
pozostawiając sweją oifarę nawpół przylom- 
ną w polu. Na szezęście znałazł ją wkrótee 
przejeżdżający włościanin i odwiózł do wsi. 

Chłopców aresztowano, (e) 

pieniądze. 
dzy. Tak naprzykład w ciągu dnia wczoraj- 
szego policja zatrzymała trzy osoby, które 

, posładały fałszywe monety. 
Również na terenie powiatów święciańskie 

ge, brasławskiego i postawskiego w ciągu 
cstatnieh dni zatrzymano 11 osób na gorą- 
cym uczynku usiłowania puszczenia w obieg 
fałsyfikatów. (e). 

" Złodziej czy manjak? 
Na terenie pow. wilejskiego zatrzymano 

niedaleko graniey żebraka Dominika Łam- 
czewa, który uprawiająe żebraninę trudnił 
się również kradzieżami, Łamezew w ostat- 
nieh dniach okradł Miehała Kozłowskiego, 
Jana Przentna, Słanisława Andzewa, Kaxi- 
mierza Wfiśniewskiego, Jana Dubrowika, —- 
którzy udzielili mu noelegu. Łamczew posia 
da dcbrze prosperujące gospodarstwo rolne 

   

    

i ma 30-letniego syna w Ameryce, który jest 
notarjuszem. Od syna otrzymuje stale zapo 
megi pieniężne. Kradzieże Łamczew uprawia 
©d paru lat. Kradzione rzeczy nie sprzedaje, 
leez rozdaje biednym 

Łamczewa skierowano do _ dyspozycji 
władz. Zachodzi przypuszezenie, iż jest on 
chóry umysłowo, — A może w ten sposób 
chee ulżyć tym, którzy nie nie mają? 

Były przywódca „Hromady” poseł 
Taraszkiewicz z towarzyszami 

na ławie oskarżonych. 
Jutro Sąd Okręgowy przystąpi do rozpał 

rywania sensacyjnej sprawy, która wywołała 
w swotm ezasie prawdziwą burzę w prasie 
Z. S, R. R. 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH ZASIĄDZIE 
PRZYWÓDCA SŁYNNEJ W. LATACH 1924 - 
1827 „BROMADY“ — B. POSEL, PRZEWOD 

NI CY KLUBU BIAŁORUSKIEGO W: SEJ 
MIE POLSKIM, BRONISŁAW TARAS7- 
KIEWICZ. 

W! procesie „Hromady* skazano go na 12 
lat eiężkiego więzienia, w I instaneji i na 
6 lat w PH, lecz po trzech latach zwolniona 
przed terminem. 

Jak głosi akt oskarżenia Taraszkiewiez po 
pewnym czasie wyjechał do Gdańska i tu 
wkrótec wszedł w porozumienie z b. posłami 
Białoruskiege Włościańskiego Robtoniezego 
Klubu „Znąahanje*, Greekim i Wieremie- 
jem, którzy po rozwiązaniu Sejmu, w eba- 
wie przed aresztowaniem zbiegli z Polski. 

"Trójka ta następnie nawiązała kontakt 
z b. pesłem Syłwestrem Wojewódzkim (roz 
strzelany ostatnie w Mińsku). Pe rozpisanin 
nowych wyborów w Połsce, posłowie ci 
wspólnie, mając siedzibę w Gdańsku, orga- 
nizowali akcję wyborczą klubu „Zmahanjeć, 
tworząc listę Nr. 8. Najezynniejszym działa- 
czem był Taraszkiewicz. 
Taraszkiewiez dysponując dużemi fundusza 

mł zorganizówał na Wileńszczyźnie szerey 
placówek agitacyjnych, fabrykujących odez- 
wy ną powiełaczach i powierzył ich kierow 
nietwo zaufanym csobom. W odezwnch Ta 
raszkiewiez zawiadamiał swych przyjaciół 
politycznych, że zwolniono go z więzienia 
„ūla ckłamania mas* — nawoływał do walki 
© wyzwolenie narodowe Białorusi, — 
pewał ostro przeciw grupie blałoruskiej Ost- 
rewskiega. 

Podług aktu oskarżenia łączność Tarasz- 
kiewiema z partją komunistyczną stwierdza 
ten jeszcze fakt, że 28 lutego 1930 roku ucze 
sint to razem z Wojewódzkim w Kongre 
sie Komunistycznym w Gdańsku. gdzie znai- 
dewało się biure połityezne K. P. P., nada 
jące kierunek polityczny całemu ruchowi ko 
munistyeznemu w Polsee, 

Ww czniu 1931 roku Taraszkiewiez wra 
cał z Berlina przez Glańsk i Polskę do Mo 
skwy. — Jechał za fałszywym paszportem 

   

  

  

   

   

  

na imię jakiegoś Wł. Pawlika. Dokument 
ten, nabyty w Czechosłowacji, miał wizę so 
włeeką, stempel urzędu w Smoleńsku z dala 
3 września 1930 roku i t. p. Komisarz Skal- 
ski, któremu powierzono przeszukanie eks- 
presu międzynarodowego w Tczewie, poznał 
Taraszkiewieza i zaaresztował go. Podczas 
rewizji znaleziono u niego znaczną sumę go- 
tówki w markach niemieckich i dolarach, 
oraz różne kompromitujące dokumenty. — 
Dowód csobisty pozwolił ustalić, że Tarasz- 
kiewiez przed akeją wyborezą w roku 1980 
bawił w Moskwie, gdzie zapewne otrzymał 'n 
strukeje. Z notatek zaś wynika, że otrzymał 
w Berlinie 80 tysięcy złotych na akcję wybor 
ezą w Polsee i że nielegalne drukarnie w Wił 
nie były przez niego wspierane finansewo 
pieniędzmi, pochodzącemi z tego źródła, 

Aresztowanie jego wywołało, jak już 
wspomniałem, burzę w prasie sowieckiej. 

„Czerwona Pomoce* — w Mińsku — pod- 
kreślała, iż Taraszkiewiez po zwolnieniu 2 
więzienia pozostał wierny ezerwonemu sztan 
darowi. Lecz Taraszkiecz po aresztowaniu 
wyparł się komunizmu, oświadczając, że nie 
brał udziała w praeach partji komanisty- 
cznej, a te dokumenty które znalezieno przy 
nim, ctrzymał dla celów naukowych. 

Netatki owe pozwoliły ustalić nazwiska 
zaużanych Tarnszkiewieza na Wileńszczyźnie 
i ujač jeh. Zasiądą ©ni jutro również na 'u- 
wie cskarżenych. Są to: Pietr Baknaez — łącz 
nik, kierownik drukarni i ezłonck K. P: Z. 
B.; Aleksander Lebiecki — instruktor dla 
spraw jskieh i Borys Maehiar — ezło: 
nek KPZB.: oras kutjerowie Włodzimierz 
Łebko i Michał Reszetow. Taraszkiewiez i 
pierwsi trzej oskarżeni są z artykułów 190 i 
101, przewidujących ciężkie więzienie do lat 
10. 

    

   

    

  

W, obronie Taraszkiewieza występuje ać- 
wckat Duracz z Włarszawy, reśztę bronią 
apl. adw. Chill mec. Sukiennieka i inni. -- 
Gskarża prokurator Michałowski. — Komplet 
sędziowski stanowia przew. wiceprezes Brze 
zowski, referent Limanawski | sędzia śledczy 
Aehmatowiez. Na liście Świadków figuruje 
naezelnik wydziału ministerswa spraw wew 
nętrznych p. Bach, Na rezprawę wezwano 
15 świadków. Prcees potrwa dwa dni, 

Włod. 

Wyrok w sprawie bandy „Złotego Sztandaru”, 
Dnia 26 bm. o godz. 16 rano został ogło- 

szony wyrok w sprawie ZELIKA LEWITNSO- 
NA, ABELA WITKINA, RUBINA KANTORA, 
BERKA KRAWCA, BASI KLUGIER I GIENI 
KANTOROWICZ eskarżenych e to że dnia 
26. FI. 1932 roku w Wilnie, działając po up- 
szedniem porozumieniu się między sobą POR 
WALI 8-LETNIEGO JOSEŁA LEJBOWICZA 
w ze uzyskania od rodziców porwane: 
ge OKUPU w sumie 15.000 zł. 

ZELIKA LEWANSONA, ABLA WITRKINA 
i RUBINA KANTORA uznano za winnych 
zarzucanego im przestępstwa i skazana każ 
siege na 4 LATA WIĘZIENIA, 

Pozatem ZELIKA LEWANSONA, JAKO РО 
DŻEGACZA na 2.000 zł. grzywny, a A. WIT- 
KI I R. KANTORA, JAKO BEZPOŚRED- 
NICH SPRAWCÓW na 300 zł. grzywny każde 

  

  

Wkszystk'm trzem odebrano również pra- 
wa publiezne, obywatelskie i lionerowe na 
przecieąg lat pieciu. 

Czas spędzGny przez skazanych w RPeSz- 
cie załiezene na peczet wymierzonych kar 

Ontaty sądowe pobrano w wysokości: od 
Zelika Lewinseua 460 zł., od Witklna i Kav- 
tera pe 190 zł. 

  

Kosztami postępowania obciążono wszy- 
stkich trzech skazanych solidarnie. 

Z powództwa cywilnego zasądzono od Ze 
lika Lewinsona, Abla Witkina i Rubina Kan 
tera na rzecz Ajzika Lejbowicza solidarn=< 
ZŁOTY JEDEN. W pozosłałej zaś ezęści na 
wėdztwo pozostawiono bez rozpoznania. 

BASIĘ KLUGIER, GIENIĘ KANTOR I 
BERKA KRAWCA UZNANO ZA NIEWIN- 
NYCH. Ost. 

  

Popiersicie Ligę Morską 
ORZESZE ZOKESA TZW CZPEETZ O CEZTRCCA 

Udusił nieślubne dziecko. 
Z polecenia władz śledczych aresztowany 

został w dniu wczorajszym mieszkaniec wst 
Dziewidowo, gminy dokszyekiej E. Horodzia 
nek ped zarzutem zamordowania swego nie 
ślubnego dzlecka, które urodziła mu jego ko 
ehanka E. Rutko. Przeprowadzone dochodze 
nie poiieyjne wykazało, że Horodzionok mi- 
me sprzeciwu matki zadusił dziecko, poezera 
pcehował je w polu. 

Herodzicnka osadzoaa w areszcie, (el. 

  

V AL E UNS Sk 

SPORT 
KONIECZNOŚĆ REFORMY PIŁKARSTWA 

. POLSKIEGO. 
Piłka nożna, będąca jednym z najbardziej 

popularnych rodzajów sportu, obecnie w Pol 
sce przeżywa kryzys. 

Najpotężniejsze kluby piłkarskie toną pa 
uszy w długach, poziom zaś gry gwałtownie 
obniża się a frekwencja publiczności maleje. 

Pow: y stan odbija się ujemnie nietyl- 
ko na piłce nożnej, lecz jednocześnie pode'- 
na egzystencję ini 
sekcja piłkarska 

  

  

     

        

   
   go klubu. 

Wobec pow. 

stja zmiany ua 
czego jaskr. 

     
   piłkarskiego, 

stąpienia 
i publicystów spor 
fachowej lub ogój- 

    

  

   

  

  

    

    
    

  

glosy potępiają przedewszystki 
owostwo w drużynach lis 

© się źródła zła, Jest to bezspr 
naszego pilkarstwa, wątpimy į 

największą, gdyż bezpośrednio ni: 
na poziom gry, aczkolwiek obniża 

rę moralną klubów. 

ńiziej szkodliwe jest bodaj przełado- 
® kalendarza gier wielką ilością spotkań 

ligowych, gdyż uniemożliwia się przez to klu 
bom organizację meczów z drużynami zagra 
mioznemi, co jest nieodzownym warunkiem 
podniesienia klasy polskiej piłki nożnej, 

naszem zdaniem, leży w wadli 
j wek ligowych i zmiana sy 

ć w tym kierunku, by I) 
ej terminów dla spotkań za 
uędzymiastowych, 2) wciąg 

           
ь 

atmos! 
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    otkań ligowych możliwie najwięk- 
i ów piłkarskich w Polsce į 3 

usunąć pseudo-amatorstwo. 

Pomimo pewnych wad zasadnicza teza 
'ek ligowych wzbudziła ogólne ząinte- 

wśród naszych zwolenników fo- 
otbalu i zespoliła poszczególne okręgi. Nale- 
ży więc zachować to co jest dobrego w obec 
nym systemie, usuwając jego cechy ujemne. 

Możemy pójść wzorem chociażby piłkar- 
stwa angielskiego i stworzyć I i II ligę, skia- 
dającą się z 8'klubów. Liczbę dotychczasową 
12 drużyn ligowych można uzupełnić przez 
włączemie mistrzów 4 grup: Podgórza z Kra- 
kowa, Legji z Poznania, 1 p. p. Leg. z Wilna 
i Polemji z Przemyśla. W' ten sposób dwa b. 
poważne ośrodki sportowe: Wilno i Przemyśl 
miałbyby możność wzmocnienia piłkarstwa 
w swych okrękach. Do I tigi weszłyby te 2 
drużyn ligowych, które zajmują osiem pierw 
szych miejsc w tegorocznej tabeli, pozostałe 
zaś [pospołu z w, w. mistrzami grup utworzy- 
łyby II Kgę. 

Tytuł mistrza Polski przypadałby zwycię 
scy 1 ligi, natomiast mistrz II ligi stawałby 
się członkiem I ligi, a ostatnia drużyna tejże 
iprzechodziłałry do II ligi. 

zególne kluby ligowe zyskałyby przez 
yższą reformę prawie 30 proc. wolnych 

terminów, co znakomicie ułatwiłoby im za- 
iproszenie zagranicznych piłkarzy ewentualnie 
mecze wyjazdowe. Również zmniejszenie ilo- 
ści rozgrywek ligowych wzbudziłoby więkcze 
zainteresowanie niemi u publiczności, które 
obecnie zdaje się zmniejszać. 

Zwiększenie automatyczne t. zw graczy li 
gowych z pewnością wpłynęłoby na zmniej 
szenie pseudoamatorstwa Zresztą ta sprawa 
winna być raczej załatwiona przez obostrza 
nie przepisów pozwalających na zmianę 
barw klubowych. 

Wobec konieczności reformy naszego pił 
karstwa, należy ją przeprowadzić jak naj 
racjonałniej z uwzględnieniem jedynie dobra 
sportu połskiego. Wierzymy, iż prace władz 
piłkarskich w Polsce podążą w tym kierun 
ku. w. p. j. 

  

    

  

  

      

PIŁKARSKIE KLUBY ROBOTNICZE. 

Rozrost klubów robotniczych w Polsce 
jest faktem dokonanym. Warszawski OZPN. 
zmuszony jest ebeanie stwonzyć specjalny 
podokręg dla nach. 

Okazało się, iż w Warszawie ilość klu- 
bów robotniczych jest tak wielka, że formal 
nie nie pozwala na rozgrywanie własnych ini 
strzostw przy mistrzostwach War. OZPN. 

Stąd też wyłoniła się potrzeba stworzeniu 
samodzielnego Podokręgu, do któregoby we 
szły 16 klubów robotniczych. Byłyby one po- 
dzielone ma klasy А 1 В, liczące po osiem klu 
bów. 

Kontakt pomiędzy klubami czysto sporta 
wemi a robotniczemi byłby zachowany w ten 
sposób, że mistrz Podokręgu robolniczego 
spotkałby się z mistrzem War. OZPN. a zwy- 
ciężca uczęstniczyłby w rozgrywkach o wej- 
ście do Ligi. 

Obecnie tytuł robotniczego mistrza Poł- 
ski zdobył K. S. Widzew z Łodzi. Finalistą 
decydującego spotkania był R. K. S. Zagłe- 
bie. Nieznaczne zwycięstwo Widzewa dobrze 
świadczy o wyrównanej klasie czołowych dru 
żyn robotniczych; wynik brzmiał 3:2, — da 
przerwy 3:1. W! pierwszej połowie zaznaczyła 
się wyraźna przewaga łodzian, w drugiej zań 
wyraźnie przeważało Zagłębie, lecz zwycię- 
stwo Wiidzewowi wywalczyła jego doskonale 
grająca obrona. 

  

      

OŻYWIENIE RUCHU ZAPAŚNICZEGO 
W: POLSCE. 

Powolny lecz syslemałyczny wzrost zapa- 
śnietwa amatorskiego w Polsce, otrzyma 7 
pewnością silny impuls przez zorganizowanie 
Ą natu 11 grudnia wspaniałego turnieju za 

iczego w Warszawie. 
a turniej przybędą najlepsi zapaśnicy 

Austrji a mianowicie: drużyna wiedeńskiego 
Hakoahu, mistrza drużynowego Austrji. 

Asami gości są: Gotlieb, trzykrotny mistcz 
Austrji w wadze lekklej; Fisekkus, mistrz 
świata w wadze piórkowej i sł. Hirschfelq, 
jeden z najlepszych zapaśników świata. Zdn 
był on w Los Angelos trzecie miejsce w walce 
francuskiej i również trzecie miejsce w catch 
as catch cau. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka. Džisiejsza 

popołudniówka „Niebieskiego ptaka* — jest 
ostatnią okazją do ujrzenia tego wspaniałego 
widowiska przez dzieci, które jeszcze nie 
miały sq i ma tem czarodziej: 
skiem przed 

Początek przedstawienia o godz. 4 po poł. 
— „Zbyt prawdziwe, aby było dobre*, — 

Świetna komedja Shaw'a grana będzie dziś 
w niedzielę dnia 27 bm. o godz. 8 w. oraz we 
wtorek dnia 29 bm. o godz. 8 w. w Teatrze 
na Pohułance. 

— Tani peniedziałek -— dnia 28 bm. » 
godz. 8 w. w Teatnze na Pohulance będzie 

  

   

    

   
     

  

     

  

   

nieodwołałnie  ostatniem przedstawieniem 
misterjum Maeterlinckowskiego: „Niebieski 
ptak“, opromienienego ramami b. , która 

  

jednakowo zachwyca dziecko jak i dqrosłe 
go człowieka, — Ceny propagandowe. 

— Teatr Wileński weźmie udział w Kon 
kursie Ministerstwa Oświaty na nagrodę re 
żyserską, aktorską i dekoracyjną — z okazj: 
25-lecia St. Włyspiańskiego. Sztuką przezna- 
czoną na konkurs jest wspaniałe arcydzieło 
St. Wyspiańskiego „Zygmunt August*, któ- 
rego premjera przewidziana jest w przys«- 
łym tygodniu. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, — Gra dziś 
o godz. 4 i o godz, 8,15 dwa razy efektowną, 
nadzwyczaj melodyjną operetkę: „Szaleństwa 

po cenach zuiżonych w świetnej re 
   

    

   

        

prezentacji artystycznej całego zespołu 7 P. 
M. Gabrjeli odtwórczynią roli tytułowej, 

W przygotowaniu „Fiołek z Montmartre'u 
— Popularne przedstawienia „Szaleństwo 

Cołetty*. — Celem uprzystępnienia szersze, 
masie publiczności, poznania wspaniałej opz 
retki „Szaleństwa Coletty*, dziś i jutro dane 
będą po cenach zmiżonych dwa przedstawie 
nia tej operetki, w doskonałej obsadzie prem 
jerowej z M. Gabrżelli, Dembowskim, Szcza 
wińskim i Tatrzańskim (reżyser sztuki) na 
czele. 

— Koncert na zagrażoną Bazyłikę odbe- 
dzie się dnia 3 grudnia, o godzinie : 
łej Sali Miejskiej, przy uliey 3 

ń przy Komi! vi 5. 
Łaskawy 
wa, Świe 

wski, 

  

     

      

    

  

Królowa śpiewu koloraturowega 

przezwana przez wszechświatową prasę 

„SŁOWIKIEM EUROPEJSKIM" 

MARJA KURENKO 
— Marja Kurenko — Hoskonała śpiewacz 

ka koloraturowa, b. primadonna Opery Ce 
sarskiej w Moskwie, da się usłyszeć w jedy 
nym recitału w poniedziałek nadchodzący 2% 
bm. w Sali Konserwatorjum (Wielka 47). - - 
Bilety mabyć można zawczasu tamże. 

Szczegóły w afiszach. 

RALIO 
NIEDZIELA, dn. 27 listopada 1932 r. 
10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.35: Od 

czyt misyjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.05: 
Transmisja Akademji ku czei Wyspiańskie- 
go. Komunikat meteorologiczny. Dalszy ciąg 
akademji.14.00: Komunikat meteorologiczny 
rolniczy. 14. „Ostatnie zabiegi przed zimą 
w gospodarstwie* — odeźyt, 14.2 . 
14.40: „Co stychač, o czem wiedzieč trzeba“ 
— odczyt 15.00: Audycja dla wszystkica 
(część I). 15.00: Muzyka (płyty). 15.05: „Pow- 
stanie FHsłopadowe w Wilnie" — pogadanka. 
15.15: Muzyka polska (płytyj. 15.20: Audy- 
cja żołniersko-strzelecka. 1600: Audycja На 
młodzieży 16,25: Audycja dla wszystkich (ez. 
Ii-ga). 16.25: Muzyka polska (płyty). 16.30: 
„Kto to był Stanisław Wyspański? pog. 
16.45: Muzyka polska (płyty). 16.50: „Z ży- 
cia prowincji* — pogadanka. 17.00: Godzina 
życzeń (płyty). 17.56: Program na ponie- 
działek. 18.00: Recital špiewaczy. Transni- 
sja z Krakowa; Pochód na Skałkę, Dalszy 
ciąg recitalu. 18.30: „Jak zachować dobry 
wznok w wieku szkolnym“ — pogadanka. 
18.45: Litewska audycja literacka. 19.00: Słu 
chowisko, 19.45: Wyniki konkursu muzy? - 
nego. 20.00: Pieśni Eugenjusza Pankiewicza. 
20.25: Koncert, 21.50: Wiiadomości sportowe 
z Wiilna i prowincji, 22.00: Dalszy ciąg kon- 
certu. 22.25: Koncert chopinowski. 23.00: Ko- 
murnikaty. 23.10: Transmisja z teatru „Meor- 
skie Oko“ II cz, rewji „YO-YO“. 

  

     

  

  

  

PONIEDZIAŁEK, dniu 28 listopada 1932 r 
11,40: Przegląd pras. polsk. Kom. meteor. 

Czas. 14,55: Program dzienny, 15,00: Słynni 
skrzypkowie (płyty). 15,15: Komunikaty. — 
15,25: Słuchowisko dla dzieci. 15,55: Muzyka 
rosyjska (płyty). 16,25: Lekcja francuskiego. 
16,40: „Symbolika i aktualność — „Wyzwc- 
lenia“ — odczyt. 17,00: Muzyka tan. Komu 
nikaty. Muzyka tan, 17 Program na wto 
rek. 18,00: Koncert sołistów. Wiad. bieżące. 
D. c. koncertu. 19,00: „Pomorze i 'Prusy 
Wkchodnie przed 100 laty* — odczyt. 19,15: 
МИ. kom. sportowy. 19,30: Na widnokręgu. 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 20,00: Ope 
retka „Ksiąžę Nancy“ — Fr. Lehara. Dod. 
do prasowego dziennika radjowego. D. c. 
operetki. Wiad. sportowe. D. ciąg operetki 
22,00: Skrzynka łechniczna. 22,15: „Część 
prochom i prochów potęga* — słuchowisko 
na dzień 20 listopada, w 25 rocznicę zgonu 
Wyspiańskiego w wiginję 102 rocznicy wybu 
chu powstania. 22,35: Muz. tan. 22,55: Kom. 
meteorologiczny. 23,00: Muzyka taneczma. 

RAZIS UA 
AUDYCJA DLA WSZYSTKICH. 

Niedzielna audycja popularna podzielona 
została na dwie części: w erwszej, która 
rozpocznie się o godz. 15-€j nadany zostanie 
szereg utowrów muzyki polskiej z płyt gra- 
mofonowych, ntstępiić p. Wiiktor Piotro- 
wioz wygłosi pogadankę na temat Powstaniu 
Listopadowego w związku ze 102 rocznica. 
W drugiej części oprócz muzyki (godz. 16,25) 
p. Jerzy Bujański opowie szerokim rzeszom 
radjosłuchaczy kto to był Stanisław Wys- 
piański, Zakończy audycję popularną poga- 
dankką z życia maszej prowincji p. Jan 
Hopko. 

  

Giissta 
BEL 

  

  

WIECZÓR PIEŚNI. 
W niedzielę o godz. 20.00 ze studja roz- 

głośni wileńskiej nadany będzie wieczór pie 
śni Eugenjusza Pankiewicza w wykona 
p. Zofji Wyleżyńskiej (sopran), Tytuły pi 
śni są następujące: 1) Źwiędły listek. 2 
Kwiatek, 3) Mazurek, 4) Kołysanka, 5) Dzia 
dzina ojczysta. 6) Pod oknem, 7) W tęskno 
cie. 8) Na pnzebłaganie. Alkompanjuje prof. 
Tadeusz Szeligowski. 

    

  

NOG LISTOPADOWA 1907 R. 
Dla uezezenia 25 roczniey zgonu Stanisła 

wa Wyspiańskiego przygotowała radjostacjn 
wileńska na poniedziałek dnia 28 bm. godz. 
22,15 oryginalne słuchowisko pt. „Noc listo- 
padowa 1907 roku“. Jest to zradjofonizowa 
ny przez p. Wł. Arcimowicza i poprzedzo- 
ny jego wstępem fragment z powieści St. Lac 
ka „Wysplańskić, Rzecz się dzieje w Kraka 
wie 1907 reku w dniu pogrzehu Poety. Z 
okna domu patrzą na kondukt żałobny, idą- 
ey na Skałkę, bohaterowie Cervantesa: — 
Don Kiszet, Duleynea i Sanezo Panga, dzie 
ląe się uwagami na temat przeżywanego mo 
mentu. 

SZDEOZZAO RAZA CAO WEW DKZSTRACE 

Humor. 
W! KOSZARACH. 

W. małym garnizonie pruskim, podczas 
przerwy w ćwiczeniach, młody rekrut pozwa- 
la sobie na skromną uwagę: 

— Ach, wolałbym już leżeć w grobie! 
Podoficer: — Zapewne, słoniu zatracony! 

Toby ci pasowało: leżeć cały dzień w trum- 
nie i mie nie robić! 

(Simplicissimus!. 

  

NADZWYCZAJNE 

Premje Pieniężne 
  

  

dla palaczy tutek (gilz) 

Altesse 
MOKKA:PELNOWATKI 

Biiższe szczegóły w sklepach 

tytoniowych. 
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Filmy wiłeńskie. 

Tam, „gdzie zęby w koszykach 
wynoszą”. 

Ciągną się dokoła Wiilna długim szere- 

giem, opasują je zwartem koliskiem. Wyro- 

sły ma przedmieściach gęsto, jak przysło- 

wiowe grzyby po deszczu. Jedna obok dru- 

giej. Szyldy mające:różne, przeważnie pełne 

błędów ortograficznych i gramatycznych. Tu 

się znajduje piwiarnia, gdzie można ostać 

piwo „na miejscu i na wynos* i innych rze- 

cęy kulinarno-spirytulistycznych, ówdzie zno 

wu zwykła jadłodajnia wabi ku sobie zachę- 

cającym napisem, równie nieortograficznym. 

jak brudnym. 

Restauracje ma przedmieściu. Brudne, 

szklanne drzwi zapraszają do wnętrza. Wej- 

dźmy. Uderzy nas na samym wstępie specy 

ficzna woń potraw, gotowanych na mocno 

podjerzanych tłuszczach. Bufet. Na nim zaw 

sze te same zakąski na zimno: trochę węd- 

liny, ślddź, seri jakaś ryba o bardzo podejrza 

nym 'wyglądzie, pływająca w sosie o nieckre 

šlonej barwie i zapachu. Pozatem w sali jest 

kilka stolików z ceratą, lub zgoła demokra- 

tycznym papierem, kilka sknzypiących krze- 

seł, smutna gospodyni, odpowiednio korpu- 

letna, taka „o której lustmarder marzy” i — 

jakiś pięciogroszowy brukowiec. 

Goście są różni, zależnie od pory dnia. 

W dzień jest zwykle pusto i cicho. Zaglą- 

dnie ktoś czasem, wypije jednego, dwa służ- 

bowe i idzie dalej. Restauracja, piwiarnia. 

czy jaldłodajnia na przedmieściu nie posia- 

da koncesji na prawo sprzedawania napojów 

alkoholowych, jednak zawsze i o każdej po- 

rze dnia i mocy dostać możesz wódki ile du- 

sza zapragnie. I to nietylko takiej zwykłej 

siwuchy, ale i „wyborowej”, a nawet „łuk- 

„susowej“. Niestety często zamiast monopo- 

lowych wyrobów znacznie taniej można do 

stać ordynarnej samogonki. Ta dzieli się też 

ma kilka gatunków. Najlepsza i najdroższa 

jest samogonka, 'pędzona z żyta i odpowied- 

nio (destylowana, najgorszą o ohydnym odo- 

rze wyrabiają z kartofli. — Czasem też dają 

zamiast wódki przedestykowany w wiejskich, 

potajemnych gonzelniach spirytus denaturo- 

wany.Dają go naturalnie gościom mocno 

wstawionym, którzy już nie potrafią odróżnić 

smaku spijanego alkoholu. Pije się to zwykle 

w szklaneczkach, po cichu i szybko (wiadomo 

policja), albo powoli, niemal oficjalnie w ga 

binetach. 

Szozegėlnie w sobotę i w dnie wypłatv 
zasiłków dla bezrobotnych r podmiejskich 

restauracjach ruch panuje i ożywienie, Idą 
kolejki służbowych i śledzie. Zjawia się zwy 
kle jakiś domorosły artysta + harmonją i wy 
grywa smętne, rosyjskie romanse, bo to dob 
nze robi na mastrój publiczności. Rodzi się 
smętek i tęskonta, ludzie rostklimiają nad 
sobą i innymi i ostatnie grosze, zamiast na 
życie licznej rodziny, idą ma kołejki służ- 
bowych. 

— Ej, artist — zrywa się jakiś zawiany 
głos — dalej, „kamarinskawo”! 

— Nie, „U kamina“! 

Sprzeczka, czasem kłótnia. Gospodarz in- 
terwenjuje w sposób swoisty i bezapelacyj- 
nie skuteczny: poprostu wylewa za drzwi 
awanturującego się zbytnio gościa. 

A za oświetlonemi oknami knajpy stoją 
na deszczu i dworze żony, czekając, aż wyj- 
dą ich żywiciele. — Czasem która bardziej 
nerwowa wejdzie do środka i wśród krzyków 
i lamentów wyciągnie za łeb swego pana i 

właldcę, który się ledwo na nogach utrzymać 
potrafi. ” 

Dziwna rzecz: zmniejszyły się do mini- 
mum zarobki robotników i rzemieślników, 
ale w sobotę wieczorem frekwencja w pod- 
miejskich restauracjach i jadłodajniach nie 
uległa prawie zmianie. Niema wprawdzie 

wytwornych, jad-dawniej, potraw jak kiełba- 
sa z kapusią, ale jest siwucha na 45 stopni i 
te same obrazki z zewnątrz, wstnząsające swą 
bezpośredniością. 

Czasem jednak nastrój traci swą zwykłą 
barwę. Jakieś słówka niebacznie rzucone 

jakiś grymas i pryskają przyjazne węzły. — 

Temperamenty zaczynają grać. Czasem nóż 
rozjaśni ciemne wnętrze zadymionej. knajpy. 
Rany, krew, Pogotowie, policja, komisarjat, 
areszt centralny, otrzeźwienie i wyrzuty su 
mienia. Potem sąd. Wyrok: „jeden rok wię- 
zienia za ciężkie uszkodzenie ciała”, 

A gdy się zamknie jedną taką jadłodajnię, 
wyrastają na jej miejscu dwie. Komkurencja 
zapewniona. Obie obniżą cośkolwiek i wege- 
tują przez cały tydzeń, by w sobotę wieczór 
napełnić się gwarem, śmiechem i tonami har- 
monji, które płyną w noc, w miemność pod- 
bitą deszczem. A wszystko, aby nastrój był 
lepszy. 

Otaczają Wilno zwartym koliskiem, niby 
obronnym szańcem. Roł 
DUETAS orz >] 

NOWOŚCI WYDĄWNICZE. 
— Bibljoteka Źródeł Mocy. Marjan Zdzie 

chowski. Chateabriand i Napoleon. Wilno 
1932. Część perwsza pracy profesora Włeń 
skej uczelni, obejmująca dzieje słynnego po 
ety prekursora romantyzmu, antagonisty Na 
poleona (o którym mówił „On i Ja“) polityka 
i bożyszcza kobiet, prowadzi czytelnika aż do 
epoki upadku cesarza. Drużą część bogatego 
życia tego niezwykłego Bretończyka, opraco 
wuje prof. Zdziechowski obecnie. Dzieło od 
znacza się nieprzeciętnemi wartościami literac 
kiemi i daje żywy, namętny mejscam obraz 
poltycznych stosunków sentymentów poety, 
w których nejedna aluzja do współczesność 
się znajdzie.



6 

Bezpośrednie porozumienie polsko - gdańskie 
zawarte. 

GENEWA (Pat). Wobec tego, że 
dełegaeja polska okazała się nieustęp 
liwa i odmówiła przyjęcia propozycyj: 
przedłożonych przez spraw. gdańs 
kich w Radzie Ligi, sekretarjat podjął 
próby doprowadzenia do bezpośred 
niego porozumienia polskogdańskiego 
Rokowania polsko-gdańskie, które 
miały miejsce w sobotę przed połud 
niem odbywały się na szerszej płasz 
czźnie i doprowadziły po południu do 
podpisania prze min. Becka ; p. Zieh 
ma układu, obejmującego 4 sprawy 
połsko-gdańskie. Pierwsza część ukła 
du przewiduje podjęcie przez obie 
strony w najbliższym czasie rokowań 
co do sytuacji obywatel; polskich w 
Gdańsku, w której te sprawie Trybu- 
nał Haski wydał 4 lutego b. r. teore- 
tyezną opinję. Celem rokowań będzie 
praktyczne wprowadzenie w życie tej 
opinji przy uwzględnieniu dezydera 
tów rządu polskiego. Część druga re- 
guluje sprawę zwrotu przez dyrekcję 
PRP w Gdańsku opłat za dzieci kołe- 

jarzy-obywatełi połskieh, Zasadą uk 
ładu jest zmniejszenie świadczeń fi 
nansowych polskich i ustalenie dokła 
dnych terminów płatności. W, ezęści 
trzeciej pkład przywraca debit na te 
ryterjum w. m. Gdańska 5-ciu zaka- 
zanym ostatanio dzieńnikom polskim 
(Gazeta Połska, Gazeta Gdańska, IKC, 
Kurjer Codzienny i Kurjer Poranny) 
oraz debit w Polsce dzienników 
gdańskich .|Danz. Neuste Nachrich- 
ten i Danz. Allg. Ztg.“ Część czwarta 
dotyczy wprówadzenia złotego jako 
Środka płatniczego na kolejach gdań 
skieh. Gdańsk wycofuje swą skargę o 
action direet, a Polska wstrzymuje 
wprowadzenie w życie odnośnego roz 
porządzenia. Zawarcie układu świad 
czy — eo należy stwierdzić z zadowo 
leniem, że w Gdańsku coraz bardziej 
gruntuje się przekonanie, że Gdańsk 
w bezpośrednich rokowaniach z Pol- 
ską może uzyskać szybsze załatwienie 
swych spraw spornych.    

20-lecie zgonu Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie. 

KRAKÓW (Pat). Główne uroczys 
lości w związku z obchodm 25-lcia 
zgonu Stanisława Wyspiańskigo roz 
poczęły się w sobotę 26 b. m. o go- 

czeniu wojewody krakowskiego Kwa 
Śniewskiego, prezydenta miasta Beli 
ny-Prażźmowskiego, dowódcy okręgu 
gen. Łuczyńskiego, kuratora O. S. No 

КОВа КЕ К 

zajął miejsce honorowe w prezbiter- 
jum przed wielkim ołtarzem, ponad 
którym widnieje wspaniały witraż 

Wyspiańskiego. W nawie kościelnej 
zgromadziły się delegacje organizacy j 
i związków artystycznych, kultural- 
nych, społecznych, delegacje Związku 
Strzeleckiego, Związku Legjonistów o 
raz liczne rzesze publiczności. Przed 
kościołem ustawiona była kompanja 
honorowa Związku Strzeleckiego. 

O godzinie 11 w gmachu Akade- 
mji Sztuk Pięknych odbył się uroczy 
sty obchód poświęcony pamięci Wys- 
piańskiego, jako profesora Krakows- 
kiej Akademji Sztuk Pięknych. Sala 
przyozdobiona wielkim przepięknym 
gobelinem na tematy z Iljady. 

W pierwszych miejscach, obok mi- 
nistra Jędrzeewicza zasiedli wojewoda 
Kwaśniewski, ks. metropolita Sapie- 
ha, prezydent miasta Belina — Praż 

mowski. dowódca O. K. gen. Łuczyń- 
ski, przedstawiciele nauki i sztuki, - - 
wreszcie profesorowie Akademji Sztuk 
Pięknych w Krakowie in corpore z rek 
torem prof. Mehofferem na czele, któ 
ry też zagaił akademję. 

Q godz. 12,30 odbyła się uroczysta 
inauguracja zjazdu artystów  plasty- 
ków, w obecności ministra Jędrzejewi 
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cza: Zjazd zagaił prof. Skoczylas, zaz- 
naczając, że zjazd został zwołany ce- 
lem nararagzenia się nad sytuacją sztu 
ki polskiej w obecnej chwili orąz nad 
ciężkiem położeniem artystów pla 
styków. Na 44 instytucje i związki pla 
styków w Polsce bierze udział w obra 
dach 39, w osobach 63 delegatów. Pod 
czas zjazdu przemawiał m. in. minister 
Jęwrzejewicz, stwierdzając, że rząd 
dokłada wszelkich starań, aby twór- 
ezość artystyczną podźwignąć, tylko 
że wszystko, czem na ten cel dysponu- 
je, może w małej zaledwie mierze po- 
lepszyć obecną sytuację. Ilość odbior- 
ców sztuki podkreślał minister 
zmniejszyła się niesłychanie, ilość me 
cenasów stopniała do zera. Jedynym 
już chyba i ostatnim mecenasem sztu- 

st państwo. Minister zakończył wy 
niem przekonania, że mówi to w 

imieniu każdego rządu polskiego i każ ' 
dego polskiego ministra oświaty i że 
nadejdą czasy wspaniałego rozkwitu 
sztuki polskiej. 

Q godz 17 odbyło się w pałacu 
Sztuki uroczyste otwarcie wystawy 
dział Stanisława Wyspiańskiego, zorga 
nizowanej przez T-wo Przyjaciół Szt. 
Pięknych w Krakowie. Otwarcia doko 
na. p. min. Jędrzejewicz. Wystawiono 
195 dzieł Wyspiańskiego. 

  

  

   

Mobilizacja przez omylke. 
PARYŻ, (Pat). — Wczoraj w pewnej wsi 

pod Epinal miał miejsee niezwykły wypadek 
omółkowej mobilizacji mieszkańców wsi. -- 
Spraweą tego był posługacz urzędu gminnegc 

w bębny. Rezerwiśei, których dotyczył roz 
kaz mobilizacyjny, udali się na punkt zbor 
n yce publiskiego miasteczka, gdzie ieh przy 

  

  

  ś; Wirgiljusza. 

jutro: Mansweta. 

7 2.13 

З+ (ч | Listopad | 
Wechód słońca w. 

z RE: Zachód cze 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 0.8.8. 
w Wilnie z dnia 26-X1— 1932 roku 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 750 

Temperatura średnia: ++ 2 c. 
najwyższa -r 30. 
najniższa + 1“ C 

Opad: 19 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz 

Przewidywany przebieg pogody na dzień 
27. 11. 1932 r. 

Rano chmurno. W ciągu dni 
i i jscami z przelotnemi de 

m temperatu: 
Umiarkowane w 

pogo: 4, 

       НО 

  

"powyżej j zera. 
odnie. 

sda 

  

Z UNIWERSYTETU 
— Zarząd Powszechnych Wykładów USR 
iadamia o mastępującej zmianie progra 

składów: Wi niedzielę dmia 27 listopx- 
da rh. o godzinie 7 wiecz. odbędzie się w 

  

   

    

Sali Śniadex odczyt p. dziekana 
prof. dr. S. ё „Walka Ga 
КОУа 

go odbę 
dnia 

Uroczysty wieczór ku czci Go 
dzie się dopiero w niedzielę @п 

   
    

Nr. 274 (2516) 

NIKA 
Zamkowa 11. odbędzie się 4 zebranie nauko- 

     ie mile widz 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Sekeja pracy Rodziny Włojskowej pe- 
daje do wiadomości, że w dniu 2 grudnia na 

tursie robót ręcznych —- rozpoczną się lek- 
robienia wek choinkowy Lekcje 

ą się odbywać we wtorki i ec: od g: 

    

    

  

-а A 1 ODCZYTY. 

znego. Dnia 28 
USB. o godz. 
1. Oddz. Poi- 

     

   
   » wię posiedzeni 

a Pedjatrycznego 

Goście mile wid 

Pesiedzenie Wileńskiego Tow. Neura- 
legieznego odbędzie się dnia 29 łistopada rb 
o godz. 12 w południe w Klinice Neurologicz 
1ej USB. w Szpitału Św. Jakóba. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
Wiecźór listopadowy w ZMR. i P. — 

Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślniczej i Prze- 

mysłowej w Wiłnie Pa u podaje do w'« 

domości członków i sympatyków, że w związ 

ku z 162 rocznicą powstania listopadowego 

— organizuje Wieczór Artystyczny dla mło- 

dzieży rzemieślniczej w dniu 27 bm. o godz. 

18 w Małej Sali Miejskiej (ulica Końska Nr. 

3). Wstęp bezpłatny (szatnia gr. 10). 

     

        

dzinie 9 rano nabożeńswiem, odpra- 
wionem w Bazylice OO. Franciszka- 
nów. Na nabożeństwo przybył p. mi- 
nister WR. i OP, Jędrzejewicz w oto- 

Dźwięk. teatr świetlny | 

PAN 
al, Wielka 42, tel. 5-28 

Skorzystajcie z okazji. 

iwięk. teatr świetlny 

PAR 
1, Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! Perła kinomatogr., 
najpotężn. arcydzieło nagr. 

| wielkim złotym medalem 
  

wickiego oraz komitetu 
prezesem b. 
Jagiellońskiego Nowakiem. 
ster wraz z przedstawicielami władz 

od godz. 12-ej 
w południe 

arcydzieła dźwiękowego mówionego | po polsku 
ilustr. życie Eskimosów, całkowicie nakręcon. w krajach podbiegunowych. 

Wszyscy dorośli i młodzież, musicie widzieć ten jedyny w swoim rodzaju film! 

EMMA 

UWAGA RODZICE i MŁODZIEŻ! 
TYLKO DZIŚ W NIEDZIELĘ 

obchodu z 
rektorem uniwersytetu 

rk ruchów. 
P. min'- 

JEDYNY PORANEK 

który mieumydinie odpieczętowal 
zawierającą zajne instrukeje na wypadek roz 

Mer wsi, nie zorjentowawszy się 
w wielkiem zdenerwowaniu, wykonał natych 
miast instrukeję, alarmująe ludność bieiem 

kopertę, 

  

IGLOO 
Film wysoce artystyczny i naukowy 

(DRAMAT NIEPOTRZEBKEJ MATKI) F.lm ten stał się wy- 
darzeniem niecodziennem na największych ekranach New-Yor- 
ku, Londynu i Berlina dzięki fenomenalnej, światowej 

kreacji, genjałaej MARIE DRESSLER, która porywa i wzrusza do lez swą uduchowioną grą. 
sławy 

  

NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy ze śpiewem rosyjskim. Początek seans, o godz. 2, 4, 6, 8, 10.15 

Ostatni dzień! Po raz |-szy w Wilnie „wersja Męczarnie Chrześcjan. ałwiękowa: акаа aeeeee QUO VADIS SZ: 
3źwięk. Kino-Teatr 

LELIO0S 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Film w jęz. rosyjskim i francuskim. 

W GABINECIE LEKARZ Dziś podwójny pregrami 
Sźwłękowe Kino Wielki film erotyczny p. t. 

„ASINO 
stka 47, tel. 15-41. 

„Ceny ad 25 gr. 

$więk. Kino - Teatr | DZIŚ! Ulub. 
Hollywood publiezności 

Jriekiew. 22, tel. 15-28 RIGA 

monument. arcydzieło Henryka Sienkiewicza 

W roli Nerona Emil Jannings. 

Już JUTRO! — — 

Iwan Petrowicz 

oraz wyświetl. ostatnie dnie przyjęty 
entuzjastycznie najwesełszy film polski 

szy, Toma, Lawińskiego, Cybulskiego orsz CHÓR DANA. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Maurice CHEVALIER 
WESOŁY PORUCZNIK 

dzielę u godz. 2-ej. Na pierwszy 

— Rewelacjał — — — Niespodzianka! — 
jako rotmistrz huzarów w naj- 
glošniejszem arcydziele genjal. 
kompozyt. Pawta Abrahama 

nerem Baxterem i czarujęcą Joan Bennet, 

100 METRÓW MIŁOŚCI 

Przepych dawn. Rzymu 
Początek seansów o g 4, 6,8 i 10.15, w sobotę i nie- 

seans ceny zniżone. 

— A AB filmy! 

Wiktorja i i jej huzar 
Poryw. akcja toczy się na Węgizech, w Rosji carsk., Japonji i Rosji sow. 

Wstrząsający dramat z życia za- 
zdrosnej kobiety. ze słyn. War- 

z udziałem Kalinówny, 
Pogorzelskiej, Bym- 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

oraz bohaterka filmu 
„Dr. Jekyll i Mr. Heyde" Miriam HOPKINS 

NAD PROGRAM: ATRAACJE DŹWIĘKOWE 
Początek o g. 4, 6, $ i 10.15, w święta o 2-ej 

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
*ickiew. II, tel. 15-61 

gwiazda 
Francji 

Dźwięk. Kiao-Teetr 

Światowid 
zi. Mickiewicza 9. 

KINO-TEATR 

UŁ. WIELKA 25 

wvkona wiązanki wszyst- 
2) legionow. piosenek.   

najmodniejsze na rok 1933 
wyuczam w najkrótszym czasie, 
ul. Trocka Nr. 2, rėg Niemieckiej. 

tozpoczyna się w sobotę 3-g0 grudnia 
7-ej wiecz. Opłata tylko 10 zł. Zapisy 
wcześniej. Tow. Chrześc. intelig. 

TAŃCE 
. BOROWSKI, 
lowy kurs 

0-<goda; 

tgrubiałą skórę i brodawki 
uiuwa bez bólu i bez: 
powrotnie znonyod 1 wieku 

FABRYKA CHEM FAQMACEUTYCZNA 
„AD.KOWALSKI”, wARSZAWA 

  

  

Obwieszczenie. 
Na mocy art. 84 Rozporządzenia Rady Ministrów 

+ dn. 25.VL 32 roku o goa egzekucyjnem 
':ładz skarbowych (Dz U. R. P. z dnia 22.VII. 22 r. 
Nr 62, poz. 580), I BRE Skaibówy m. Wilna niniej- 
«em podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 

3) listopada 1932 r. o godz. I0-ej rano odbędzie się 
w lokalu Sali Licytacyjnej III Urzędu Skarbowego m. 
Wilna przy ul. Wingry 6, sprzedaż z licytacji 70 ko» 
s:ul ciepłych, 200 par skarpetek męskich, 15 pijam 
| dwabnych, 30 par jedwabnych pończoch, 50 par 

awiczek fildekosowvch, oszacowanych na kwotę 
złotych (słownie szełcect dwadzieścia pięć), na- 

acych do Śliwkina Borysa na pokrycie załegłych 
r ależności skarbowych. 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i miejscu 
sorzedaży w godzinach między 9-tą m. 30 a 10. -tą 

1 :83/V1 Kierownik Działu Egze ucyjnega 

Obwieszczenie. 
Na mocy art. 84 Rozporządzenia Rady Ministrów 
dnia 25.V]. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 

* ladz skarbowych (Dz. U. R. P. z dn. 22.VII. 32 r. 
| +. 62, poz. 580), I Urzad Skarbowy m. Wilna niniej- 

» ok = wiadomości 
3: listopada 1932 r. o godz. i0-ej rano odb. i 

łokalu Sali Licytacyinej II Urzędu Se = Volna przy ul. Wingry 6, sprzedaż z licytacji pantofli 
* smskich skórzanych 50 sztuk, bucików skórzanych + +mskich 20 eztuk, a wazych na kwotę zł. 700 
1 ownie siedemset), należących do < 
Mendela na pokrycie zaległych Bai ow 

  

   

  

    

65 skarbowych. ja. Ład ieszkani Zajęte mienie oglądać można w d Ё Gr nia. Ładne mieszkanie ‚ 

odaedkży: w godzinech między 26% a miesza Przedstawicielstwo ВНО RS C= a 16 Wilno Telefon 17-50 
Karczewski Wilno, Gdańska 6, tel. 4-21 Rekl. $. Grabowskiego, : 

SYVI wiz Kierownika Działu Egzekuc. Garbarska 1. 

x 

DZIŚ! Nejnowsze arcydzieło zenjalnego 
reż. Joe May. 140% dźwiękowiec p. t. 

Annabella, 

DZIŚ! Najwspanialsze arcydzieło 
dźwiękowe reżyserji znakomitego 

Cecil B. de Miile'a p. t. 

Rewelacyjny przebój dźwiękowy. 

1) SZALEŃCY 
2) W KRAJU PIRATÓW 

Początek o godz. 4-ej. w sobotę i niedzielę o godz. lej pp. 

publicznej, iż w dniu j   

W rol. głównych: 
— czyli „Kapitan gwardji królewskiej". 
z boskim Ramonem Novarro. 

Ogłoszenie. 
Zarząd Więzienia na „Łukiszkach* w Wilnie po- 

daje do wiadomości zainteresowanym, iż dnia 29-go 
listopada 1932 roku o godzinie |l-ej, w lokalu Zarzą- 
du Więzienia odbędzie się przetarg na sprzedaż 
7000 kg. odpadków metalow. i blachy, 500 kg. szmat 
i około 1000 sztuk butelek i szkła, które to rzeczy 
można oglądać codziennie w godzinach od I1—14 do 
dnia 29 listopada 1932 roku, 

Oferty z wadjum 5% od zaoferowanej sumy na- 
leży złożyć do dnia 29.XI. 1932 roku. 

1262/V1 Zarząd Więzienia. 
  

Przekazy pieniężne i posyłki 
do Z. S. . 

Praedstawicielstwo Handlowe Z. S. R. R, podaje 
do wiadomości, że przekszy pieniężne na „Torzsin” 
przyjmują banki: Gospodarstwa Krajowego, Powsze- 
chny Kredytowy, Zachodni. Udziałowy. Przesyłkami 
ży wnościowemi zajmują się: B-cia Pekulscy— Bracka 22, 
B-cia Hirszfeld—Bielańska 5 w Warszawie, Diszkic- 
Piotrkowska 8, B-cia Ignatowicz Piotrkowska 96 w 
Łodzi i ]. Abramski— Piaskowa 9 w Grodnie. Prze- 
syłkami odzieżowemi: B-cia Jabłkowscy—Bracka 25 
w Warszawie, Mickiewicza 18 w Wilnie, „Konsum” 
przy Widzewskiej Manufakturze — Rokicińska 54 w 
Łodzi. Wszelkich informacyj po otrzymaniu znaczka 
pocztowego udziela Przedstawicielstwo Handlowe Z. 

S$. R. R=Warszawa, Koszykowa 4, tel. 9-06-66. 

  

  

  

| STAŁE POSADY 
na dobrze plstne stanowiska udziela duża 
firma paniom od lat 25 wzwyż. Panie ubie- 
gające się o te posady zgłaszać się mogą 
z dokumentami osobistemi w paniedzia- 
łek 10-—-3. Front. A. Mickiewicza 41—19. 

ŁYŻWY 
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

NAJLEPSZY GATUNEK 
NAJNIŻSZE CENY 

  

  

pafęca         

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

JEJ EKSCELENCJA MIŁOŚĆ 
Roger Treville, a także król komików paryskich PRINCE._Popularne 
piosenki najmodniejszego kompozytora Paryża Waltera Jurmana. 

NAD PROGRAM: Tygodnik filmowy: Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-е} 

MADAME SZATAŃ 
W rolach głównych: Kay Johnson i Reginald Denny 

W rolach gł. 
niezrównana 

DZIŚ najpiękniejszy ża podwójny! Dwłe orkłestry: a) koncert. trio i b) orkiestra mzndolinistów, która 
—- potężny dramat polski z cyklu „My pierwsza brygad 

irena Gawęcka, Kobusz, Cróg i inni. 
Film <ensacyjno: morski 

Na dzienne seanse po 30i 40 gr. 
Dia džiėči S mibdziosy dożwólody: 

    

SEDRE ZZO 
Od roka 1843 leiaieja | 9 
Wilenkin 
ul. TATARSKA 25 

i 

Jadaine, sypislue i ga- 
binetowe, kredsnay, 

stoły, czalz, łóżka it,d, 
Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
№ degrdnych Waran” 80: 

I Na RATY. 
NADEPZKY NOWOŚCI. 

BEN 

a RA, e A 
ans > 

  

Kawiarnia 
z pierwszorzędną kuchnią. ; 

wyrobioną klijentelą, ca- 
łem urządzeniem z powo- 
du choroby do sprzeda- 

  

   

  
  

  

1932 roku. bycie wywołało łatwe zrozumiały zamęt. -- 
O zajściu zawiadomiono prorekta, który wy S mu у > > 
jaśnił sytuację, wydając odezwę do ludności SPRAWY AKADEMICKIE 
że nie było żadnej nawet próbnej mohiliza- — Z Kola Filozoficznego Studentów USR,  udczył o Świ 
cji i że zaszła tu tylko pomyłka. W pozie 

Ss A 

Skład Sukna, Manufaktury i Jedwabiu 

J. KOBRYŃSKI 
Wiino, Niemiecka 31 

  

20 w lokału Seminarjum F 

  

  

     

  

Wisięp dla 
Resursy wolny. 

  

ada br. o gode. 
Ilozeficznego, ui. 

  

  

Zapowiada od dnia 28 b. 

Biały Tydzień. 
Wielki wybór towarów płóciennych i lnianych 

fabryki ŻYRARDÓW | innych. 

Ceny w-g ostatnich redukowanych cenników. 
Jako też 

Wielka SPRZEDAŻ RESZTEK 
CENY NAJNIŻSZE! CENY NAJNIŻSZE! 

  

  

  

zę ЗА 

Ratujcie zdrowie! (uu światowe po- 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75%, chorób pa- 
wstaje z powodu ohstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 
nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 
i tworzy złą przemianę matesji 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 

Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym šrodkiem  przeczyszczającym, ułatwiają 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 
i pobudzają apetyt. 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 

odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer cd osób 
wyleczonych. 

CENA !/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

  

    
  

  

ME 
WŁ. Osmołowski 

SĄ STARE — 
WILNO 

LEŻAŁE — 
MOCNE i ZDROWE 

Żądejcie oai 

Spróbujcie — sun a przekonacie się, | 

i 

  

PROSZEK 

OsrRzaź VUB Pazy KUDNIs плсеёу 
ARCHNI a ŻĄDAĆ TYLKO 

i PROSZKÓ W Z.KOGUTKIEM“ 
Mat pc 0D LAT TRZYDZIESTU 

# TOZ66AC 544 NAŠLADOWNICT, UDOP- 
ZY POŁECAMNEN © BODOBNEM DO 

MASZŁEGO OBANOWANIU. 

Hurtowa i detaliczna sprzedaż 

WĘGLA i DRZEWA 
OPAŁOWEGO   
  

Drukarnia „Znicz% Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel, 3-40. 
„” \ —— 

  

„. wysyłamy: 

| nie do sprzedani» 

Okazja Świąteczna! 
Tanio i ładnie kupuje się tylko w firmie 

„POŁSKI TOWAR". 

Tylko za zł. 9 
wysyłamy: 1 pullower męski w żółtych deseni: 
1 koszułę męską z zimowego trykotu miękką i puszys 
1 parę kalesonów z zimow. trykotu, t szal jedwabny 

biały lub kolorowy, albo wełniany w modnych kolo- 
rach, 1 parę rękawiczek męsk. wełn. zimowych po- 
dwójnych, 1 parę skarpetek „Macco* w dobrym gat. 
i 3 chustki męskie z obwódkami. Taki sam kompict 
tylko z pullowerem o błyskowicznym zamku jest 

w cenie zł. 10, 

Tylko za zł. 16 80 gr. 
3!/s mtr. „Crep de *Chine* jedwabnej w do- 

na elegancką suknię damską, 1 pullower 
ym wyrobie, według wiedeńskich 

1 hemdhozeny damskie o wsta- 
1 parę reform 

   

brym gat. 
damski o najmodniej 
wzorów w wybor. gat., 
wieniu z wieniu z „ręcznego toledo“, 
damsk. z zimow.trykotu w bardzo dobrym gat., 1 parę 
rękawiczek daskich wełnianych, podwójnych, t parę 
pończóch „Prima Macco*, 1 kołnierzyk damski z jed- 
wabnej „Crep Ceorgetty“ stosowny do sukni i 3 chu- 
steczki batystowe białe, albo kolorowe. Kolory poze 
stają do życzenia zamawiających. 

Tylko za zł. 18 60 gr. 

wysyłamy: 4 mtr. „Markizy* kwiatach, 
lub deseniach na piękną suknię damską, 6 mtr. flaneli 
bieliźnianej miękkiej i puszystej, 6 mtr. płótna kremo- 
wego (nessel) o gęstym wyrobie, 6 mtr. barchanu 
„Kóper'* tło białe w wąziutkie białe paseczki na 
liznę wszelkiego rodzaju, 1 prześcieradło białe z kan- 
tami w dobrym gat. i 2 ręczniki płócienne pełnej dłu 
gości, w dobrym gat. Koszta przesyłki zł. 2 gr. 50 
z powyższych kompletów płaci kupujący. Na żądanie 
wysyłamy eleganckie ubrania męskie gotowe bostonowe 
w kolorze granat. i czarnym z dobremi dodatkami, 
tylko za zł. 22. Palta męskie zaś z dobrego ulstru 
tyłko za zł. 24 gr. 50, bez kosztów przesyłki (podac 
numer, lub rozmiar przy zamówieniu ubrania lub palta: 

Wymienione komplety wysyłamy za zaliczeniem 
pocztowem po otrzymaniu listownego zamów 
Zaznaczamy. iż kupujący nic nie ryzykuje. gdyż o ile 
towar się nie podoba, przyjmujemy 35 zpowrotemi 
i pieniądze natychmiast zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować: ) 

Firma „POLSKI TOWAR* — Łódź 

Skrzynka pocztowa 208. 

ądanie wysyłamy bezpłatnie cenniki 
ą cen. 

        

   

          

WoW N 
z ogromną zniż 

UWAGA! Kto zamówi jednorazowo dwa komplety otrzy 
ma darmo: 4 łyżeczki platerowe do herbaty w dobr. gai 

choinki 
tanio, 

Ostrzegam | 
przed nabyciem podpisa- 
nych przezemnie dw 

weksli po 300'zł każdy, ; 
in blanco, gdsż tskowe | zę 
zginęły mi z komody w į 

niewyjsśniony sresób, a 
więc nie będą płatne. 

Stanisława Wersocka. 

  

różnej wielkości, 
te. Prutzssewicz, maj. 

Rokotna, 

„sojew. nowogródzkie. 

№ шіин*.ча iii m 
ten, który obecnie 

pracę stałą. Zarabęk naj- 
mniej zł. 60, tygodniowo 
przez znaczne ułatwienie 

pracy może otrzymać każ- 

dy energiczny 'pan, lub 

pani) ad lat 23-ch. Zgło 

sić się wraz z dokumen- 

tem w dniu 28 b. m. ed 
1113 1 16—18 j Ę 

lońska 3 m. 5, 

Do wynajęcia 
łokal składający się z 3 
pokci z przedpokojem i 
kochnią, na parterze, 0- 
tobqe wejście od ulicy- 

arzecze 7, 
Vvis-a-vis krzyża - 

    

Borki, poczta 

  

    

Do wynajęcia 

LOKAL 
nadzjący się dla hendłu 
spożywczego, mlecznego, 

galanteryjnego i t p. 
Daw. się u właścicreia 
domu Kalweryjska 68. 

FUTRA rnęskie (płaszcz 
podróżny) i dam- 

skie na popielic. — okatyi- 
Wi- 

dzieć można od godz. 1%, 
Zwierzyniec, ul. Mila 11. 
m. 4, tanże POKÓJ ume- 
błowany z wygodami do 

wynajęcia 

  

  

  

    

W: Resursie Rzemieślniezej w niedzie- 
tę dnia 27 © godz. 1 p. W. Janikowski wygłosi 

»m Franciszku z Assyżu. — 
istrzów Cechowych i członków 

  

M. giumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tei. 9-21, od 9—1 i 3—%8, 

Ww. Z. P. 29. 

H Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ullca Mickiewicza 4, 
telsfon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece wenerycz- 
ne, narządów mocze wych» 
ad e. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfsom 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wiłeńska 7, tel. 10-67 
od godz. 3—1 i 4—8 

Akuszerka 

Marja LaknejoMė 
zrzyjmuje od 9 do 7 a= 
lice Kawztanowa 7, m. 3 
W.Z.P. Nr. 69. 852 

  
  

  

  

  

  

Akuszerka 

4. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła słę 
Zwierzyniec, Fom. Zaan 
aa lewo Gedeminowską 

ul Grodzka 27. 

W. Z. Nr. 3:93 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na uł. Mickiewicza 4—6 
tamże gabinet koemstęcz 
uy, Utuwe » mafszczki, bzo- 
dawki, kurzajki i w;gry 
w. Z. P. 46. 837% 
  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

A. Łotysz 
Mickiewicza 22—53 

Przyjmuje cbstalunki po 
cenach znacznie 

zniżonych. 

  

| 10-letni" jobiletsz pól 
| skiego składu aptecz- 
i nego 

iady sława Trobiłły 
Ludwisąrska 12 róg Ta- 
tarskiej, przypada 30 
listopada we środę. 

    

Tego daia wydziemy 
wszystkim kupującym 

bezpistne upominki. 

muli do teatić 
„KEVA“ (Paris) 

  

   

     

  

ży. Blektry- 
V. L.P. 58. 

  

d £ reperujg Pianina zę: 
wynajmuję — Mickiewicz 

32—32, W 
Ciasnej, p. 

    
  

Nowo-otwavia 

CUKIERNIA 
połeca 

— najlepsze pieczywa 

„BERKGN* 
ul. Ostrobramska Nr. 27. 
Na miejseu kawa, mleko 

i herbata 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkie. 

 


