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Stanisiaw Wyspiański 
Wilhelm Feldman mówił o twórczo- 

ści Wyśpiańskiego: 

„Piorunem w brzemiennym burzą cza- 
sie bylo „Wesele“, — było każde prawie 
dzieło artysty. W blasku gromowym 
jedni ziemię dostrzegali siną, trupią, któ- 
ra jednak po oczyszczającej burzy mogła 
się przemienić w krainę piękną i urodzaj- 
ną; inni kataklizm tylko widzieli, grozę 
zniszczenia, Każde dzieło dzieliło na obo- 
zy „sądy wywoływało najsprzeczniej sze. 
Młodzi, spragnieni nowego życia, szero- 
ko oddychali tchnieniem burzy, k a t- 
harsis  uczuwali; starzy odpowia- 
dali dzwonkiem Ioretańskim lub irytacją 
gluchą“.... 

Wincenty Lutosławski mówił: 

„Wyspiański jest wieszczem  osobli- 
wym i wcześniej, niż inni nasi wieszczo- 
wie doczeka się pełnego wydania swo- 
ich pism. Jest on zarazem trudniejszy do 
zrozumienia i ocenienia, niż Mickizwicz, 

ten Rzym, co dzisiaj rękę ci podaje, 

na ciebie wszystkie swoje gromy zwróci, 

Wyspiański — młody chłopiec 
przeznaczał Polsce wielką rołę rycerza, 
stojącego na straży pokoju świata i bro- 
niącego zdabyczy ducha i kultury Euro- 

PY. 
Wyspiański - Konrad z Wyzwolenia 

po latach modlić się będzie: : 
O, Bože, wielki Bože 

Ty nie znasz nas, Połaków, 

Ty nie wiesz, czem być może 

straż polska u Twych znaków !... 

Im poważniej się zastanawiał Wy- 
spiański nad rolą dziejową narodu _pol- 
skiego, im głębiej się wżywał w przesz- 
łość Polski, im surowiej osądzał współ- 
czesnych, licząc tylko na wybranych, na 
silnych duchem, na zdolnych do wielkich 
czynów, — tem ostrzej, tem boleśniej od- 
czuwał potworną krzywdę, jaka się stała 

  

Słowacki, Krasiński, — prawie tak trud- 
ny, jak Norwid. A choć trudniejszy, jest 
zarazem więcej pociągający dla najsz”r- 
szych warstw przez rozpowszech:ianie 
jego dzieł na scenie i przez ich scenicz- 
ność, którą nad wszystkiem góruje... 

„Wesele“, „Legjon“, „Wyzwolenie 
daleko trudniejsze są dla krytyka bo'co- 
raz to mniej będzie miał do powiedzenia, 
skąd co wzięte, a będzie musiał uznać 
cud natchnienia, które nietylko z nagro- 
madzonych materjałów, ale, jak sam Pan 
Bóg, tworzy z niczego... 

Co dodać do tego dwugłosu, zaryso- 
wującego rolę Wyspiańskiego we wspó!- 
czesnem mu społeczeństwie i wskazują- 
cego miejsce, jakie zajął Wyspiański — 
wieszcz wśród poetów polskich?... 

Wyspiański jest jednem z najciekaw- 
szych zjawisk w dziejach naszej literatu- 
ry. Poeta, małarz „muzyk — zjawił się 
w okresie może najcięższym, bo w okre- 
sie krzyżowania się i zatrącenia wszyst- 
kich dróg, któremi za przewodem  arty- 
stów szła dusza polska. 

Brzmiały jeszcze echa wielkiej poezji 
romantycznej, — porywały i... prowadzi- 
ły na manowce. Była w nich siła nie- 
śmiertelna, ale było i coś, co rodziło sła- 
bość. Z poezją, jako z tyranem, walkę 
rozpoczął poeta... 

ł brzmiały hasła pracy „u podstaw”, 
pracy pozytywnej, hasła, które do pracy 
wzywały ludzi silnych, lecz same nie zaw- 
sze były źródłem twórczej siły... : 

1 głoszono wówczas ucieczkę od życia 

w krainę sztuki, propagowano ideę „czy- 
stej sztuki” i „sztuki dla sztuki”. Było 
w tem wiele rzetelnej prawdy, ale tkwił 
jednocześnie jakiś fałsz... 

Na skrzyżowaniu dwu wielkich epok, 
na przełomie dwu bogatych w dziejowe 
zdarzenia wieków stanął „pogrobowiec 
romantyzmu”, wychowany w szkole po- 
zytywistycznej i mający, wskutek grun- 
towniejszej znajomości Europy, zrozumie- 
nie dla hasła „sztuki dla sztuki'. 

Gdyby Wyspiański był słabą indywi- 
dualnością, stałby się zręczny, przyjem- 

nym kompilatorem, — gdyby był tylko 
mocniejszą indywidualnością, załamałby 

się w nierównej walce ze społeczeństwem, 
które, zdezorjentowane i upadające na du- 
chu, bało się nowych, zuchwałych dróg. 

Wyspiański był obdarzony genjuszem, 
— dlatego też nietylko rozpoczął zuch- 

wałą do szaleństwa walkę, ale i zwycię- 
żył! 

Jako uczeń pierwszej klasy, Wyspian- 
ski już się rozczytywał w Dantem, mając 

dwanaście lat, znał dobrze Szekspira, w 
siedemnastym roku życia, zastanawiał 

się poważnie nad rolą Polski w dziejach 

ludzkości i tak kazał przemawiać królo- 

wi Stefanowi Batoremu do posła mos- 

kiewskiego: я 
Przystąp, wysłańcze i sługo Iwana, 
przed tą noblissą zegnij swoje czoło 

i skłoń kolano przed twoim zwycięzcą. 
Pomnij dochować dzisiejszej przysięgi, 
na całość paktów — w obliczu kapłana, 

«iorego papież tutaj nam przysyła 
* pokojowi śle błogosławieństwo. 
* Bo jeśli złamiesz w czem pakta traktatu, 

narodowi, -pozbawionemu własnej 
stwowości. 

W twórczym buncie rzucił losowi dum- 
ne wyzwanie: 

Nie ścierpię już niedoli, 

ani niewolnej nędzy 

Sam sięgnę lepszej doli 

i łeb przygniotę jędzy, 
zwyciężę na tej ziemi, 

pań- 

I wskrzesił... 

Wyspiański był wiełkim poetą, który 
z chaosu krzyżujących się prądów arty- 
stycznych wyszedł zwycięsko, znajdując 
własną, niezależną drogę. 

Wyspiański był wielkim -Polakieni, 
który w przełomowej epoce przeczuł bli- 
skie odrodzenie się państwowości  poi- 
skiej i wzywał do ostatecznej, decydują- 
cej walki. 

Wyspiański — poeta rzetelnie zasłu- 
żył na pomnik z bronzu i marmuru. 

Wyspiański — współtwórca odrodzo 
nej państwowości polskiej zasłużył na to. 
aby jego grób opasała wstęga orderu Po- 
lonia Restituta.... 

Wawrzyny i ciernie były udziałem 
Wyśpiańskiego za jego życia, — więcej 
cierni.... Taki już jest los genjuszy.... 

Nie rozumiano go. Nie rozumieli ci, 
którzy rzucali na niego pioruny, i ci, co 
śpiewali dytyramby. Podstawową jego 
sztukę „„Wesele'* zrozumiano należycie 
dopiero po dwudziestu latach od chwili 
napisania. 

Tworząc głęboką artystyczną syntezę 
na tle konkretnych, realnych kształtów 
Wawelu, Łazienek, Belwederu i t. p., po- 
eta, jak to trafnie spostrzegł prof. St. 
Srebrny, wprowadzał w błąd inscenizato- 

rów, narzucając im niezgodną z duchem 

utworów koncepcję naturalistyczną. 
Wyspiański, jedyny polski poeta te- 

atru, nie znalazł w swoim czasie tego te- 

atru, o którym marzył; dziś teatr, idący 
naprzód olbrzymiemi krokami, nie zna* 
lazł jeszcze Wyspiańskiego... Žž 

Jako prawdziwy genjusz jest Wyspiań 
ski tak wszechstronny i w tak wielkiru 
stopniu posiada dar odmładzania sio 
z biegiem czasu, iż w ciągu długich, dłu- 
gich lat będzie olśniewał potomnych co- 
raz nowemi, coraz głębszemi i bardziej 
porywającemi przejawami nieprzebranego 
swego talentu. 

Dziś w okresie wciąż świeżych wspom - 
nień krwawych walk o wolność Ojczyz- 
ny, mimowoli zwracamy uwagę przede- 
wszystkiem na Wyspiańskiego — pro- 

rok państwowości polskiej. Wydobywa- 
my i utrwalamy w swej pamięci olbrzy- 
mie jego zasługi w dziele kształtowania 
nowej psychiki polskiej, w wychowywa- 

niu ludzi, godnych być wolnymi obywa- 
telami niezależnego państwa. : 

Niezawodnie, zbyt uporczywie pod- 
kreśląc tylko jedno łożysko twórczej 
myśli Wyspiańskiego, wyrządzamy mit 
pewną krzywdę, gdyż jest on zdumiewa- 
jąca aktualność jego myśli, Jest on wie- 
leżny. Jego poezja toruje drogę tym lub 
owym ideom, — nigdy jednak tym ideom 
ślepo nie służy! 

pocztowa niszczona ryczałtem, 
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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — К. 
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MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

Ratyfikacja paktu o nieagrecji 
pomiędzy Polską i SSRR. 

WARSZAWA. PAT. — P. Prezydent 
Rzeczypospolitej dokonał retyfikacji pak 
tu o nieagresji między Polską a SSRR, 
podpisanego w Moskwie 25 lipca rb. о- 
raz umowy  koncyljacyjnej, podpisanej 
w Moskwie 24.11 rb. przez posła Patka 
oraz komisarza ludowego spraw zagr. 
Litwinowa. 

MOSKWA. PAT. — Prezydjum C. 
K. W. S.S.R.R. dokonało ratyfikacji so 
wiecko-polskiego paktu nieagresji, pod- 

pisanego w Moskwie 25 lipca rb. oraz 
konsyljacyjnej podpisanej w Moskwie 
23.11 rb. 

« * 

MOSKWA. PAT. — Oświadczenie ministra 

Becka dla prasy sowieckiej wywarło w mo- 

skiewskich kołach politycznych jak najlepsze 

wrażenie. Oświadczenie to ukazało się we wszy 
stkich dziennikach, przyczem  „Izwiestja* i 

„Prawda* podały je na pierwszych stronach 

tłustym drukiem. 

Odpowiedź Ameryki 
na demarche Polski 

RZĄD ST. ZJEDNOCZONYCH NIE Ct CE ODROCZYĆ RATY 

WARSZAWA. PAT. — W związku z 
demarche ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej w Waszyngtonie, Filipowicza, 
w sprawie rewizji układu polsko - ame- 
rykańskiego z dnia 14.11 1924 r. o kon- 
solidacji długu wojennego departament 
stanu wręczył wczoraj ambasadorowi Fi 
lipowiczowi odpowiedź rządu Stanów 
Zjednoczonych. 

W odpowiedzi tej departament stanu 
stwierdza, że ocenia w pełni pwagę u- dei 
czynionej przez rząd polski propozycji. 

Departament stanu stwierdza, że do- 
cenia okoliczności, związane z kryzysem 
światowym, spadkiem cen i trudnościa- 
mi w haudlu międzynarodowym, które 
powodują zwiększenie ciężaru długów za 
granicznych wielu krajów, zaznacza jed- 
nak, że momenty depresji zaciążyły rów- 
nież i nad narodem amerykańskim i że 
przy rozważaniu zmian układów nie mo- 

15 GRUDNIA 

gą być nie wzięte pod uwagę skutki, ja- 
kie miałyby one dla obywateli Stanów 

W związku z tem stanowisko prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych jest takie, 
że dla proponowanego  przestudjowania 
istniejących zobowiązań finansowych 
między rządami należałoby stworzyć ог- 
gan, wyłoniony przez Kongres anierykań 
ski, którego zadaniem byłoby rozwaže- 
nie tej sprawy oddzielnie z każdym rzą- 

m. 
Prezydent gotów jest załecić Kongre 

sowi powołanie do życia takiego orga- 
nu. Co się tyczy raty, płatnej 15 grudnia 
b. r. rząd amerykański, donosząc w swej 
nocie, że nie ma upoważnienia do udzie- 
lenia odroczenia w tym względzie, za- 
znaczył przy tem, że uiszczenie tych płat 
ności polepszyłoby znacznie widoki za- 
dowałającego podejścia do całego zagad 
nienia. 

  

Sytuacja przesilemiowa w Niemczech 
BERLIN. PAT. — Prowadzone w cią 

gu dmia dzisiejszego przez gen. Schleici:e 
ra i kanclerza Papena nieoficjalne rozma 
wy z przywódcami stronnictw nie dały 
jeszcze konkretnego wyniku, rozmowy 
kortynuowane będą jutro, dopiero po 
ich zakończeniu, oczekiwana jest decyzja 
prezydenta Rzeszy co do nominacji no- 
wego kanclerza. W kołach politycznych 
podkreślają, że jedynie generał  Schlei- 
cher miałby widoki uzyskania konkret- 
nych wyników w rozmowach z przywód 

  

DnóW krwae Wypadki 

cami stronnictw. Decydująca rola w tych 
rokowaniach przypada narodowym socja 
listom, którzy rozporządzając wraz z ko- 
umunistami bezwzględną większością gło 
sów w parlamencie każdej chwili mogli- 
by pokrzyżować plany rządu. 

Przywódca niemiecko - narodowych 
Huggenberg żąda, aby 4 teki, gospodarki, 
pracy, wyżywienia i finansów były połą- 
czone we wspólne ministerstwo „kryzy- 
sowe* i oddane jemu. 

Zamordowanie studznta. — Demonstracje 
akademickie na uiicach 

LWÓW. PAT. W dniu 27 bm, o godz. 
1 i pół w nocy przed barem nocnym Grota, 
przy ul. Szajnochy wymiikła między kilku 
studentami IV r. akademji medycyny i we- 
terynarji a gnomadką mętów ulicznych, 
kłótnia, która zamieniła się w bójkę. Stu- 
dent Jan Grotkowski został ciężko ranny, a 
studenci Pietraszko M. i Szczepanowski 
Stanisław, odnieśli lekkie rany cięte. W cza 
sie bójki madbiegli! na miejsce dwaj poste- 
  

  

W gazecie ABC. czytamy wiadomość, że 
organy konserwatywne w Krakowie, Pozna- 
niu, Wiłnie i Warszawie miałyby ulec likwi- 
dacji i wzamian ich miałby wychodzić jeden 

wspólny organ w Warszawie. 

ABC lepiejby zrobiło, aby się zajmowało 
własnemi sprawami redakcyjnemi, niż cudze- 
mi. Nie jesteśmy upoważnieni do przemawia- 

nia imieniem gazet, wychodzących w innych 

miastach, oświadczamy tylko kategorycznie, że 
żadne projekty sfuzjowania „Słowa* z tam- 
temi organami nie istnieją, że żadne nawet po- 

mysły tego redzaju przez nikogo wysuwane 

nie były, i cała ta plotka musi być wynikiem 
jakiegoś nieporozumienia. Wysoce ceniąc — рга-- 
cę organów zachowawczych, a zwłaszcza cen 

tralnego i stołecznego „Dnia Polskiego", uwa- 
żamy, że mamy bardzo duże, a nawet ołbrzy- 

mie zadania na naszym wileńskim posterunku. 

  

  

Wyspiański jest artystą, przedewszy- 
stkiem artystą, — natchnionym i twór- 
czo - buntowniczym-... Stąd żywiołowa 
potęga jego poezji i stąd też zdumiewa- 

jąca aktualność jego myśli. eJst on wie- 

cznie młody i każdemu nowemu pokole- 
niu Polaków będzie mógł powiedzieć 
coś, co zrozumie tylko ono... 

Obok największych genjuszy poezji 
polskiej pójdzie Wyspiański daleko w 
przyszłość, zawsze młody, zawsze bun- 
towniczy i mocny... 

Niejedno jeszcze odniesie wspaniałe 
zwycięstwo, aż wreszcie zdobędzie naj- 
wyższą nagrodę, której jest na imię: 

W. Charkiewicz 

runkowi P. P., którzy ujęli na miejscu spo- 
ro uczestników grupy mętów ulicznych m. 
im, Mojżesza Katza oraz Szulima Kellera i 
prostytutkę Sorówikę. 

Student Grotkowski m czasie przewoże- 
miia do szpitala zmarł. Pierwsze dochodze- 
mie wykazało, że aresztowani uczestnicy 
bójki przed udaniem się do baru Groty spę- 
dzili cały wieczór w restauracji Mandla 
przy ul. Żółkiewskiej, poranieni zaś stu- 
denci brali udział w t. zw. sobótce w re- 
stauracji Kolońskiego a następnie bawili w; 
restauracji Adrja, skąd udali się do baru 
Groty. 

LWÓW.PAT. — W związku ze śmier 
cią zabitego w bójce nocnej studenta we 
terynarji Grotkowskiego dziś w godzi- 
nach wieczornych pojawiły się na mie- 
ście grupy akademików, usiłując wywo- 
łać ekscesy. Organa P. P. rozprószyły 
na ul. Akademickiej i Legjonów iormu- 
jące się grupki, zapobiegając prewencyj 
nie awanturom. W godzinach popołudnio 
wych ukazała się na mieście ulotka, ma- 
jąca na celu sprowokowanie ekscesów, 
a pochodząca rzekomo z kół nacjonalisty 
cznych.Ulotka okazała się ialsytikatem. 
Wyjaśnienie tej okoliczności przyczyniio 
się do szybkiego uspokojenia nastrojów. 
Bratnia Pomoc Akademji medycyny we 
terynaryjnej wydała odezwę, wyjaśniają 
cą charakter zajścia, w którem został za 
bity student Grotkowski i nawołując 
młodzież do zachowania spokoju. 

  

Smarzyński, 
$TOLPCE — Ksjęgarnia T-wa „Ruch*, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, ю 
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| WILEJRA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F, juczewska. 

Dziesięć lat mija od chwili wyboru 
pierwszego Senatu Rzeczypospolitej Po!- 
skiej. Dziesięć lat: okres niezmiernie krót 
ki w dziejach Izby Wyższej, którą w in- 
nych krajach budowały wieki wytężonej 
pracy i doświadczenia. Okres — w na- 
szych warunkach dynamicznych — dosta 
tecznie długi, aby pozwolić na wydanie 
sądu o wartości tej instytucji i jej roli w 
życiu odrodzonej Polski. 

U kolebki Senatu w Polsce stała roz- 
pętana demagogja. Sejm ustawodawczy 
powołany do ociosywania zrębów przy- 
szłej budowy konstytucyjnej Państwa, 
zatracił w swej pracy poczucie miary i 
zmysł równowagi. Skłócony na wew- 
nątrz, rozbity na mnóstwo zwalczają- 
cych się wzajem partyj politycznych, 
umiał jednak odnaleźć swą zgubioną je- 
dność w dążeniu do zapewnienia sobie 
wyraźnej przewagi w Państwie. Z tego 
dążenia zrodziła się brzemienna w na- 
stępstwa, walka 0 osłabienie władzy 
wykonawczej. To samo dążenie do żed- 
nowładztwa sejmowege podyktowało po 
stanowienia Konstytucji o przyszłym Sej 
mie. 

Pomiędzy zwolennikami Senatu i 
jego ideowymi przeciwnikami z pod 
znaku „demokracji integralnej" stanął 
osobliwy kompromis: uratowano wpraw- 
dzie od ostatecznej zagłady samą in- 
stytucję Senatu, ale ograniczono znako- 
micie pole jej działania i realnych wpły 
wów. Odarto przyszły Senat z najistot- 
niejszych kompetencyj ustawodawczych. 
Chciano go zredukować do roli konsty(- 
tucyjnego cienia wszechwładnego Sejmu 

Ułomny od urodzenia, zagrożony — 
zdawało się — nieuleczalną niemocą, a 
może i rychłą śmiercią, którą mu wie- 
lu wróżyło, Senat wykazał jednak nad- 
spodziewaną żywotność i nieoczekiwa- 
ną zgoła zdolność do samodzielnego roz- 
woju. W tych niezmiernie szczupłych gra 
nicach, jakie mu zakreśliła Konstytucja 
z 17 marča — potrafił rozwinąć pracę 
konstrukcyjną i zdobył dla niej powsze- 
chny szacunek. W szeregu zwycięskich 
precedensów wywalczył sobie i ugrur- 
tował prawo do odrzucania ustaw, a tem 
samem zapewnił sobie istotny wpływ na 
bieg prac ustawodawczych. 

Opierając się pokusom  demagogji, 
działającej rozkładowo na mniej od nie- 

go dojrzały Sejm, potrafił Senat utrzy- 

mać wysoki poziom pracy ustawodaw- 
czej. Okrzyczany w chwili swych naro- 

dzin jako  „niedemokratyczny”, potrafił 

swym umiarem i dojrzałością decyzyj 

obronić przed ostateczną kompromitacją 
jedną z najcenniejszych zdobyczy demo- 

kracji: samą instytucję parlamentu. | | 

Polska ma jeszcze w żywej pamięci 

tę chwilę, kiedy — w okresie zaostrza- 

jącej się walki Sejmu z Rządem — na 

posiedzenie Senatu przybył Marszałek 

Piłsudski. Opinja, która zaczęła już tra- 

cić resztki wiary w Sejm, obezwładnio- 

ny przez opozycję i do żadnej pracy 

niezdolny, zrozumiała dobrze wymowę 

tego gestu Wielkiego Budowniczego Poi- 

EEST PTSS ESS ESA 

OBRADY ZWIĄZKU LEGJONISTÓW 

KALISZ. PAT. — Dzisiaj rano odbyło się 

w sali sejmiku powiatowego plenarne posiedze 

nie zarządu głównego Związku Legjonistów 

Polskich. Obradom przewodniczył prezes Związ 

ku Walery Sławek. Oddano hołd więźniom 

szczypiorniackim. Prezes Sławek zobrazowai | 

pracę obozu Marszałka Piłsudskiego szerzej 

omawiając zagadnienia konstytucyjne. Deba- 

towano nad programem zjazdu delegatów Zw. 

Leg., który odbędzie się w Warszawie 3 i 4 

grudnia rb. * 

POCIĄG ZMIAŻDŻYŁ SAMOCHÓD 

KATOWICE. PAT. W niedzielę o godz. 
6 rano na szosie Piotrowice — Mikołów na 
przejeździe kołejowym pociąg towarowy 
najechał ma samochód Wieczorka i Wło- 
szaka. z Rybnika, wiozący (towary. Samo- 
chód doszczętnie zniszczony, szofer Bartko- 
wiak z Dadymna poniósł śmierć na miej- 
seu. Dwa wagony pociągu wykoleiły się. 

PRZEDWCZESNY WYBUCH PETARDY 

BERLIN. PAT. — Grupa uczniów gimna- 

zjum w Nowym Szczecinie zamierzała ubiegłej 

nocy przestraszyć jednego nauczyciela przy 

pomocy wybuchu petardy, rzuconej przed je- 

go dom. Nieszczęśliwem zbiegiem okoliczności 

petarda wybuchła przedwcześnie w rękach je- 

dnego z uczniów, wyrywając mu lewe ramię 

i wypalając cełą niemal twarz. Ww Stanie bezna 

dziejnym ofiarę ekspłozji przewieziono do szpi 

tala. 

  

Kraków ku czci St. Wyspiańskiego 
KRAKÓW. PAT. — Dzisiejsze  uroczysto- 

ści ku czci Wyspiańskiego rozpoczęły się otwar 

ciem wystawy książek Wyspiańskiego, urządzo 

nej staraniem Towarzystwa Miłośników ksiaż- 
ki w Krakowie. Na otwarciu obecny był mini- 
ster W. R. i O. P. jędrzejewicz w towarzystwie 
wojewody Kwaśniewskiego, prezydenta miasta 

Beliny Prażmowskiego, zastępcy dowódcy O.K. 
pułk. Bolesławicza i innych. Na eksponaty zło 

żyły się wydania wszystkich dzieł Wyspiań 

skiego, liczne własnoręczne rysunki artysty do 

wydawanych książek. Następnie odbyło się rów 

nież w obecności ministra Jędrzejewicza odsło 
nięcie tablicy pamiątkowej, wmurowanej w fa- 

sadę domu przy placu Marjackin Nr 9. W do 
mt tym Wyspiański w latach 1900 do 1901 pi 
sał Wesele. Odbyło się uroczyste posiedzenie 

Rady Miejskiej. W godzinach popołudniowych 
rozpoczął obrady Zjazd Związków Literatów 
polskich. O godzinie 17,30 ruszył pochód hoł- 
downiczy do grobu Wyspiańskiego na Skałkę. 

  

WARSZAWA — few, Msizzarał Koi, „acz, 
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Wzmocnienie AWUIZbOWOŚCI 
ski: przyjęła go jako dowód wysokiego 
uznania dla pozytywnej pracy Senatu. 

Pamiętamy niedawne jeszcze rozpra- 
wy Senatu o polityce zagranicznej. Pa- 
miętamy, jak w atmosierze spokojnej, 
niezamąconej zgiełkiem sejmowych kłót- 
ni, potoczyła się dyskusja poważna, na- 
cechowana szerokiem zrozumieniem dą- 
żeń rozwojowych Polski, jej możliwości, 
potrzeb i niebezpieczeństw. Mieliśmy 
wtedy przed oczyma — tak rzadki w 
naszej historji przykład — dobrego sej- 
mowania, 

Dzisiaj, — po dziesięciu latach istnie 
nia Senatu — jego pozycja w opinii pu- 
blicznej jest niewątpliwie znacznie sil-- 
niejsza, niżeli w chwili jego urodzin. Wal 
kę o ustrój dwuizbowy można właści- 
wie uważać za wygraną. Pytanie, po- 
wtarzane przed laty z uporczywym sce- 
ptyzmem: Czy potrzebny jest Polsce Se- 
nat? zatraca swą dawną aktualność. Na 
porządku dyskusji staje pytanie nowe: 
Jaki Senat jest Polsce potrzebny? 

Jaki Senat jest Polsce potrzebny? 
Odpowiadamy: Senat strukturalnie róż- 
ry od Sejmu, konstytucyjnie wyposażo- 
ny w szerokie kompetencje. 

Strukturalnie różny od Sejmu... Kon- 
stytucja 217 marca wybrała w tej dzie- 
dzinie rozwiązanie najprostsze: dała Sej - 
mowi i Senatowi te same zasadniczo 
podstawy strukturalne, zróżniczkowała 
tyłho wysokość ich poziomu. W odnie- 
sieniu do Senatu podniosła wymagania, 
określające cenzus wieku. 

Rozwiązanie tego wymaga gruntow- 
nej rewizji. Jeżeli Senat ma spełniać ro- 
lę czynnika, gwarantującego utrzymanie 
należytego poziomu pracy ustawodaw- 
czej, musi otrzymać formy  organizacyj- 
ne, któreby mu zapewniły dopływ ludzi 
rzeielnej wiedzy i gruntownego de- 
świadczenia. Na miejsce kryterjów for- 
malny.l:, decydujących 0 wybieralnošci 
dc Sepuu — należałoby tutaj, zdaniem 
mcjem, wprowadzić kwalifikacje rzeczo- 
wc. Różne od obecnych musiałyby być 
również formy wyboru, opartego na oce 
nie tych kwalifikacyj. 

Trudno oczywiście w obecnej chwiii 
dać ostateczną odpowiedź na nierozstrzy 
gnięt: dotąd pytanie, streszczające się 
w dGylemacie: wybór senatorów przez 
kolegia specjalne (jak np. organy samo- 
rządu gospodarczego), czy też nomina- 
cja j1zcz Głowę Państwa. Przyjęcie pier 
wszego rozwiązania kryje w sobie nie- 
bezpieczeństwo rozpolitykowania samo-, 
rządów. Nominacja, jako jedyne Źródł 
mandatćw senatorskich, mogłaby nadać 
Senatowi ciiarakter zbyt jednostronny. 
Dlatego może najwłaściwsze wydaje się 
rozviązatie pośrednie, przyjęte w zasa- 
dzie przez projekt konstytucyjny BBWR. 
który kojarzy system wyboru senatorów 
z systemem nominacji przez Głowę Pań- 
stwa. Także zasługuje tu na gruntow- 
ne sezpa'rzenie koncepcja nominatów, 
Prezydenta z listy proponowanej przez, 
zwi4zki g spodarcze. 

Sądzę, że takie rozwiązanie sprawy. 
należałoby jeszcze uzupełnić postanowie 
niami specjalnemi, któreby zapewniły 
udział w Senacie ludziom, mającym szcze 
gólnie cenne doświadczenia w pracy 
państwowej (jak np. prezes Rady Mini- 
strów. oraz ministrowie — po pewnej 
liczbie lat pracy na swych  stanowi- 
skach). Realizacja podobnych zasad, któ 
re np. znalazły pełny wyraz w konsty- 
tucji rumuńskiej, pozwoliłaby na zgru- 

powanie w przyszłym Senacie elemen- 

tów istotnie wartościowych i do trud- 

nej pracy ustawodawczej szczególnie do- 
brze przygotowanych. 

Senat przebudowany od iundamen- 

tów, ugruntowany na podstawie rzetel- 

nych kompetencyj swych członków, mu- 

siałby otrzymać, znacznie szersze niż 

dotychczas, kompetencje ustawodawcze. 
Należałoby koniecznie naprawić popeł- 

niony w tej dziedzinie zasadniczy błąd 

Konstytucji z 17 marca, która — 2 осту- 

wistą szkodą dla równowagi całego u- 

stroju Państwa — uświęciła niezdrową 

zasadę ustawodawczej przewagi Izby 

Niższej nad Izbą Wyższą. = 

Na zakończenie uwaga natury ogó:- 

nej. Olbrzymie trudności gospodarcze, 
przeżywane obecnie przez Polskę narów 

ni z całym światem, odsuwają na dalszy 
plan narzucające jej Się zagadnienie na- 

prawy ustroju państwa, nie odbierają 

jednak temu zagadnieniu jego wielkiej 

doniosłości. W obliczu wielkich zadań, 

które zdają się przerastać miarę imożno- 

ści ludzkich, pogłębia się konieczność 

wytworzenia takich udoskonalonych 

form ustrojowych,  któreby umożliwiły 

wydobycie ze społeczeństwa maksimum 

sił twórczych, zdolnych do pozytywnej 

pracy i konstrukcyjnego wysiłku. w 

tem oświetleniu nabiera szczególnej a- 

ktualności zagadnienie reformy Senatu, 

który w ramach naprawionego ustroju 

konstytucyjnego zyskać winien mocnie'- 

sze podstawy i szersze możliwości pra- 

dla dobra Narodu i Państwa. 

323 Józet Wielowieyski.



SILVA RERUM 
Diaczego młodzież nie interesuje się 

książką naukową? — Oto pytanie, które 
zadaje ABC (340), starając się dać słu- 
szną i wyczerpującą odpowiedź. 

Stwierdzając niewątpliwy fakt unika- 
nia przez młodzież książki naukowej i 
bezradność, którą wobec takiego zjawi- 
ska, dziennik tak określa to, co przeciw- 

"działa i jest od niej mocniejsze: 
Już w domu rodzinnym, poza nielicznemi 

wyjątkami, brak dzisiaj zainteresowania dia 
książki poważnej oraz zagadnień, które są z 
nią związane. Przeważającą ilość „domów* nie 
ceni dziś i nie zdobywa się na książkę nietyi- 
ko poważniejszą, aie wogóle na książkę. Jesli 
już kupuje, to powieść. — Przeważnie ograni- 
cza się do gazet i czytelni publicznych. W ta- 
kiej antiksiążkowej atimosierze młodzież może 
nasiąknęć tylko obojętnością dla książki, jeśli 
nawet nie lekceważeniem. 

Po drugie, cały tryb życia współczesnego 
jest przeciwny atmosierze pracy umysłowej. 
Dzisiejsze wytyczne życiowe każą wszystko ro 
bić prędko, najprędzej, rekordowa; życie się 

  

śpieszy; wszyscy gonią za interesami, powo- 
dzeniem, użyciem; wyścig wieczny: nikt nie & 
ma czasu; w atmosierze teg» pędu i przepy- 
chania się przez życie, niema :niejsca na lektu 
rę, która wymaga skupienia się; jest miej- 
sce co najwyżej na podręcznik, bo to jest nie- 
jako esencja, zestawienie wyników, o to cho- 
dzi, nad przesłankami i głębszem zrozumieniem 
wyników nikt zastanawiać się nie ima ni czasu, 
ni ochoty. 

Drugiem hasłem współczesnem jest taniość. 
Nauka zaś nie znosi „taniości*, wyniaga bezia 
teresowniego, „drogiego wysiłku. Naukowość 
nie znosi również współczesnego koczownicze 
go życia, z jego harmidrem i poszukiwaniem 
nie prawdy, ałe tylko korzyści. 

jakiż mamy wyciągnąć wniosek 
stwierdzeniu takiego stanu rzeczy? 

Wniosek. W młodzieży wtedy i o tyle moż- 
na będzie rozwinąć zainteresowania poważniej 
szej natury, kiedy i o ile, rozwiną się one w 
starszem społeczeństwie. 

Sprawa jednak ogólnego obniżania się 
poziomu intelektualnego w chwili obec- 
nej nie da się rozstrzygnąć tak łatwo. Za 
poziom dzieci odpowiedzialność muszą 
ponosić rodzice, ałe w jakiej sytuacji 
znajdują się obecnie inteligenckie rodzi- 
пу?!.. 

Dziennik Poznański (271) właśnie 
zastanawia się nad nędzą, jaka jest udzia 
łem współczesnej inteligencji: 

Bieda polskiego inteligenta to już rzecz 
tradycją uświęconą. Zaczyna się to zaraz od 
chwili, gdy kandydat inteligencki rozpoczyna 
swe wyższe lub Średnie studja. Studencka bie- 
da wówczas przyzwyczaja go do tego, co na 
zwaćby należało gimnastyką nędzy. _Nielada 
bowiem wygimnastykowanie posiadać trzeba 
ruciy, by tak jakoś manewrować noganii, ze- 
by ukryć podarte skarpetki, by tak trzymać rę- 
ce, aby nie ukazać wystrzępionych mankietów 
koszuli, a już prawdztiwem arcydziełem jest 
zwyczajny ukłon na ulicy, przy którym daszek 
od czapki nie poleci swobody szukać w ryn- 
sztoku. Te nieodzowne atrybuty nędzy, to 
powszednia rzeczywistość studencka. 

Były jednak czasy, gdy studenckie biedo- 
wanie inteligenta kończyło się i zaczynał się 
okres utrzymywania się na powierzchni tego, 
co nazwaćby można odpowiednim poziomem 
życia. Wykształcenie, mniejsza już o to, w ja- 
kieh warunkach, zdobyte było jednak gwaran 
cja dobrobytu. Przypomnijmy sobie przedwo- 
jenny poziom życia pracującego inteligenta. 
Mieszkanie cztęropokojowe — to było  mini- 
mm. Raz na tydzień bytność w teatrze — o- 
bowiązkiem. Prenumerata kilku czasopism ty- 
godniowych i miesięcznych — koniecznością. 
. Gdzież o tem wszystkiem marzyć dzisiaj 
inteligentowi Pensja nauczycieła gimnazjum 
wynosi akurat tyle, ile kosztuje czynsz miesię- 
czny czteropokojowego mieszkania. Teatr, je- 
żelirodzina jest liczna — nie wchodzi wogóle 
w rachubę, a prenumerata czasopism tak 102- 
radziłaby- budżet domowy, że staje się zupełna 

niemożliwością. To też życie inteligenta kurczy 
się niesłychanie. Wszystko co nazwać można 
w tem życiu luksusem odpadło już dawno. 
Pozostały tylko i wyłącznie potrzeby pierwsze, 
redukując poziom życia inteligenta do poziomu 
klasy „robotniczej przedwojennej. 

W tych warunkach (a w zarysowa- 
hym ponurym obrazie, niestety, niema 
przesady:), czy można wymagać od ro- 
dzin inteligenckich stworzenia w domu 
normalnej, wzorowej asmosiery, charakte 
ryzującej wysoko poziom kulturainy ? 

Lector. 

po 

Straszna katastrofa kolejki 
linowej 

BERLIN. PAT. Jedna kabina kolejki 
linowej do Schauningslandu pod: Freibur- 
gi em uległa katastrofie, obrywając się i 
spadając w przepaść. Dwie osoby poniosły 
śmierć, trzecią w stanie beznadziejnym od.- 
wieziono do szpitala. Wśród ofiar kata- 
strofy jest. konduktor i dwaj turyści. Przy- 
czyna wypadku nie ustalona. 

iu] 
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Muzeum Archeologiczne w Warszawie 

  

w obecnošci 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej otwarcie Mu 

W Warszawie odbyło się 

Droces Taraszk 

W Sądzie Okręgowym rozpoczyna się 
płtoces przeciwko ib. posłowi Sejmu Tara- 

szkiewiczowi. 

W. związku z tem nie od rzeczy będzie 
przypomnieć w jakich okolicznościach od- 
było się aresztowanie tego. wyjątkowego 
wi swoim rodzaju człowieka, i za co wła- 
śnie będzie on odpowiadał tym razem przed 

Sądem. 

Bronisław Taraszkiewicz, wyzmania rz.- 
katolickiego urodził się 1892 r. we wsi 

Czairnuliszki pow. Wileńsko - Trockiego. 
Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie i 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pe 
tersburskiego, pracuje tam iprzez czas pe- 
wien w charakterze profesora,. następnie 

zaś przenosi się do Mińska. 

Poświęca się studjom mad mową biało- 
ruską (jest autorem gramatyki białorus- 
kiej), równocześnie bierze Taraszkiewicz 
udział i 'w życiu politycznem jako członek 
Rady Białoruskiej Republiki Ludowej w 
Mińsku (1918 r.), następnie zaś jako pre- 
zes Białoruskiej Rady Wileńszczyzny i Gro 
dzieńszczyzny. 

Za czasów Litwy Środkowej kieruje --- 
sekcją szkolnictwa białoruskiego w Depar- 

tamencie Oświaty. 
- W swoim czasie był dyrektorem miej- 

scowego gimnazjum białoruskiego a od 
roku 1924 piastował mandat poselski jako 
poseł białoruski. 

Za działalność komunistyczną w łomie 
utworzonej przezeń „Hromady“ zostaje jed- 
mak skazany; ma 12 ciężkiego więzienia, — 
którą to karę Sąd Apelacyjny na posie- 
dzeniu wi dniu 16 marca 1929 t. zmniej- 
szył mu 0 połowę. "Termin zatem zwolnie- 
nia przypadałby mu ma marzec 1935 r. 

Na skutek* atoli starań Tamaszkiewiez 
zostaje wraz z kilkoma innymi wybitnymi 
więźniami: ułaskawiony przez Pana. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej i w kwietniu 1930 
r. opuszcza więzienie. 

Odzyskał wolność, by niezadługo już 
rozpocząć mową działalność komunistycz- 
mą, nawiązując tym razem kontakt z Włoś- 
ciańsko - Robotniczym Klubem Białorus- 
2 oraz z Centralnym Komitetem K. P. 
B. : 
W: październiku tegoż woku. Taraszkie- 

'wiicz staje na czele Komitetu Wybonczego 
Partji „Zmahania”, którego programem 
wyborczym było między innemi rewolucyj- 
ne rozwiązanie kryzysu, odeńwania od 
Polski Zach. Białorusi i t. p. 

Równocześnie z założeniem wspatania- 
nego ikomitetu Taraszkiewicz wydaje 
masowo todezwy, w których zwraca się do 
szerokich mas jako bojówek o prawa lu- 
du i wyjaśnia, iż o zwolnienie z więzienia 
nie czynił żadnych starań, lecz poprostu 
został stamtąd wyrzucony. 

Odezwy te drukowane w mieujawnionej 
dotychczas drukarni ' Wilnie, rozchodzą 

się w; setkach tysiecy egzemplarzy po ca- 
łym terenie województw wschodnich, co 
zmuszą ostatecznie czynniki bezpieczeń- 
stwa do podjęcia przeciwdziałania. 

Chroniąc się przed policją Taraszkie- 
wicz ucieka d oGdańska. W listopadzie 
1930 r. widują go tam w różnych kawiar- 
miach w towarzystwie b. posła komunisty- 
cznego Wojewódzkiego, który jak wiado- 
mo został niedawno przez bolszewików iroz- 

stmzelany jako prowokator. 

- HEROIZM POLICYJNY i UROK PRZYGODY 
Wiadomości sensacyjne, opisy zbrod- 

ni, morderstw, kradzieży, włamań, robo- 
ty na sucho i na mokro i t.p. stanowią 
główne, jeżeli nie jedyne, tematy, intere- 
sujące prasę brukową. W Polsce nosi 
ona nazwę czerwonej. W Anglji nazywa 
się żółtą. Prasa ta jest stale atakowana 
przez moralistów, pedagogów, rodziców 
i wogóle ludzi, dla których t. zw. zdro- 
wie społeczeństwa, a przedewszystkieni 
zdrowie moralne młodzieży stanowi 
przedmiot najgłębszej troski. Rzecz inna, 
że.ci światli lekarze, chcąc zwałczać sku 
tecznie zło, niszczące organizm społecz- 
ny, muszą je poznać: dlatego też nieje- 
den rodzic czytuje Dobry Wieczór, nie- 
jeden pedagog bierze, do poduszki Taj- 
nego Detektywa. Sam Państwowy Mo- 
nopol Tytuniowy, wiodąc wojnę z pala- 
czami szwarcówek, zwrócił się o moral- 
ne poparcie właśnie do Tajnego Dete- 
ktywa, a nie do żadnego Familienblattu, 
i w tem poczytnem piśmie kryminalnem 
ogłosił konkurs na najlepszą, pogardli- 
ną nazwę, piętnującą .okradaczów  skar- 
bu. Kto otrzymał „pierwsze nagrody? 
Znakomity poeta Juljan Tuwim za na- 
zwę „ćmirus*, pewien redaktor z Krako- 
wa za „oćmiskarba', ktoś inny za milc- 
brzmiącego palidrania i - wytwornego 
palijuchę. Na liście nagrodzonych i wy- 
różnionych znalazłem poza tem nazwiska 
z dodatkami „prof.', czyli wyraźnie in- 
teligenckie. Któż tedy czytuje Tajnego 
Detektywa, do kogo za jego pośredni- 
ctwem zwraca się moralnie Monopol?— 

Elita narodu, do elity narodu... 
redaktorzy, profesorowie. 

Odczytanie tych - nazwisk sprawiło 
mi wielką ulgę. Są jednak ludzie w Pol. 
sce, którzy mają odwagę przekonań, kt 
rzy śmiało przyznają się .do swych zdroż- 
nych upodobań i grzeszą publicznie, 
nie tak, jak wszystkie Tartuty, powtarza- 
jące: Et ce n'est pas pócher que pócher 
en silence. ' : 

Poeci, 

Grzeszą? Mylę się. Nie grzeszą wca- 
le. Przeciwnie. Lektura Tajnego Detekty 
wa i wogóle wszelakiej kryminalisty- 
ki nietylko nie jest grzechem, lecz do- 

wodem wysokiego poziomu  kulturalne- 
go społeczeństwa i żywego kultu pra- 
worządności. Kryminalna literatura pol- 

ska stanowi zaledwie i proc. wobec о- 
gólnej produkcji zachodnio-europejskiej. 
Takiż sam procent stanowi kryminalna 
literatura rosjski, Czy ten minimalny pra 
cent świadczy o zdrowiu moralnem Po- 
laków? Bynajmniej. To bowiem, co 
uchodzi za zdrowie, może być czasami 
tylko niższym poziomem rozwoju, lub 
Wręcz barbarzyństwem. Frazes o śŚwie- 
żości i młodzieńczości Polaków w sto- 
sunku do Europy. mógłby się łatwo za- 
mienić na stwierdzenie ich zacofania i 
spóźnienia w rozwoju... 

Nie jestem autorem tego ostatniego 
zdania. Należy ono do Stanisława Ba- 
czyńskiego, znanego krytyka i publicy- 
sty. Wydał on właśnie książkę p.t. „Po- 
wieść kryminalna". Jej koncepcję za- 

  

zeum Archeologicznego, mieszczącego się w 
Domu Staszyca. 

SIEGE UZ 

  

Sylwetka oskarżonego 
Po upływie pewnego czasu wyjeżdża do 

Berlina, gdzie znajdowało się wówczas — 
Biuro Polityczne Komunistycznej Partji 
Polskiej i z którą Taraszkiewicz nawiązuje 
bliższy kontakt. 

W: międzyczasie jednak zostają wydane 
za zbiegłym listy gończe, sikutkiem cze- 

go, w dniu 5 lutego 1931 r. podkomisarz 

Skalski, uzyskawiszy informacje, że w po- 
ciągu idącym z Gdańska. przez Tczew do 
granicy Prus Wschodnich zniajduje się 
Taraszkiewicz, zarządził rewizję dokumen- 
tówi wszystkich pasażerów: 

Wprawdzie żadnego dowodu osobi. 
stego ma nazwisko Taraszkiewicza wów- 

czas mie znaleziono, ale osobnik przedsta- 
wiony na fotograftji paszportu jednego z 
pasażerów niejakiego Władysławła Pawlika 

rzekomo obywatela :czechosłow ackiego, był 
uderzająco podobny do Taraszkiewicza. Za- 
intrygowany. tem podkom. Skalski udaje 
się przeto do przedziału i tam w osobinikm 

  

TO BYŁO PRZED K 
Oto pewne światło rzucone na bar- 

dziej skomplikowaną, niż się . wydaje, 
sprawę bretońskiej irredenty. | 

W małem miasteczku niemieckiem znajduje 
się dziś tablica, głosząca te słowa: „tu w mie- 
siącach letnich 1915 mieszkał sir Roger Case- 
ment, męczennik, który oddał życie za wolność 
Iriandji*. Sir Roger Casement byt człowiekiem, 
który pokolei objeżdżał obozy koncentracyjne, 
wydobywając z nich Irlandczyków,  żolnierzy 
brytyjskich. Było ich w niewoli niemieckiej kil 
kanaście tysięcy, armja. Ale zaledwie kilkudzie 
sięciu usłuchało potryotyczne wołania Casemen 
ta i zaledwie tylu zdecydowało się na formowa 
nie oddziałów wolnych wojsk irlandzkich, przy 
sziego w Irlandji powstania. 

Roger Casement był jednak człowiekiem 
idei, był czemś więcej, niż agentem  niemie- 
ckin:. Roger Casement udał się do Iriandji. Wy 
sadzony przez łódź podwodną na  samotnem 
wybrzeżu, błądził, szukał kontaktu z powsta- 
ntowym ruchem i poniósł śmierć z rąk Anglji. 
Iriandja nie poszła właściwie za nim: co przy- 
byi na statku niemieckim. Anglja nałożyła na- 
grodę na jego głowę: bo przybywał ze sztan- 
dareni irlandzkim. 

W lat 11 później wyszła na jaw prawda 
owego czynu, Oto Roger Casement wiedział, 
że i w obozach koncentracyjnych i na „zielo- 
nej wyspie” uchodzi w oczach rodaków za a- 
genia obcego wywiadu. Sir Roger zrozusniał 
uiewiaściwosć swej drogi — że z niej jest tyl- 
ko jeden rehabilitacji odwrót. Gdy lądował w 
Irlandji owej zimy wiedział, że idzie po 
śmierć. 

BRETANJA BYŁA W PROGRAMIE 

Program wojenny Berlina 1914 —- 1918 0- 
bejmował poza działaniami wojennemi jeszcze 
dwie akcje rozbijające wroga: wspieranie 
wszelkich ruchów wolnościowych na ich tery- 
torjach, wspieranie ruchów rewolucyjnych, so- 
cjainych. W programie drugich leżał „zaplom- 
bowany wagon* bolszewików, w drugim nie 
tylko Irlandja. 

Republikanie lewicy  irancuskiej twierdzili 
często, że w zamiarach państw centralnych le- 
żała restauracja obałonych dynastyj, że pod 
tym względem Hrancja zrobiła o tyle zawód, że 
zarówno Bourboni co Bonapartowie zgłosili 
się, acz bezskutecznie, do szeregow armji, Na- 
tomiast tak samo, jak dla Belgji przeznaczona 
była inna dynastja, tak samo, z odpowiednim 
hałasem w 1916 roku zapowiedziała prasa nie- 
miecka „rozpatrywany  przychylnie* zamiar 
„niepodległościowców | bretaūskich“ -zaprosze- 

wdzięcza oczywiście Chestertonowi, Eu- 
ropejczykowi pełnej krwi, zdrowemu 
fizycznie olbrzymowi (150 kg. wagi), 
zdrowemu również moralnie; jest on, 
jak wiadomo, głęboko religijnym, kato : 
lickim pisarzem. Otóż Chesterton na- 
pisał 'w swoim czasie olśniewająco 
paradoksalne szkice w obronie nie- 
dorzeczności, głupstwa, romansu  bru- 
kowego i literatury detektywnej. Sta- 
nisław Baczyński śladem swego mi- 

strza angielskiego podjął ten sam temat, 
traktując go wszakże odmiennie: ze sta- 
nowiska _ historyczno-literackiego. Ro- 
mans kryminalny, jako pewien gatunek 
literacki, mający swoje uzasadnienie hi- 
storyczne i społeczne, swoją przeszłość 
i swoje warunki rozwoju w przyszto- 
ści. Romans kryminalny jako takt, jako 
zjawisko kulturalne, wielce wymowne. 
Z takich założeń wychodzi Stanisław Ba- 
czyński i przyznać trzeba, broni ich 
przekonywująco. 

Zastanawiając się nad genezą litera- 
tury kryminalnej (powieści, romansu i 
czasopiśmiennictwa) i nad jej ewolucją, 
stwierdza Baczyński jedną okoliczność, 
której zaprzeczyć niesposób: gdzie pa- 
nuje wysoki kult organizacji pań- 
stwowej i zgodność орт z 
pojęciem prawa, tam widzimy boga- 
tą literaturę kryminalną. I vice versa. Po- 
zornie może się to twierdzenie wydawać 
nietylko paradoksem, ale paralogizmem. 
Tak wszakże nie jest. Baczyński ma słu- 
szność. Dowodem—oczywistość faktów. 

Gdzie powstała literatura kryminalna 
i gdzie doszła do rozkwitu? W Anglii 

iewicza w Wilnie 

Wo = Remi 

Sejm Naukowy Polsk 
Komitet Organizacyjny XIV Zjazdu 

Lekarzy i Przynodników Polskich w Poz- 
mamiu czyni usilne starania w tym celu, by 
Zjazd ten mabrał charakteru Sejmu Na- 
ukowego Polski, gdzie wszystkie galęzie 
ścisłej wiedzy i jej zastosowań byłyby re- 
prezentowane. 

Rozrastająca się coraz pomyślniej Oj- 
czyzna nasza jako potęga światowa nakła- 

da na polskich uczonych zaszczytny обо- 
wiązek zbiorowej, hanmonijnej współpracy 
tak, by w ogólnym wyścigu pracy: Nauka 
polska mie pozostała w tyle. 

Takim dniem godowym, dniem przeglą- 

du dorobku naszego za okres ostatnich lat, 
wimien być nasz XIV Zjazd Lekarzy i Przy- 
rodników polskich, który odbędzie się w» Po- 
znaniu w dniach 12 — 15 września 1933 r. 

Protektorat mad Zjazdem raczył najła- 
skawiej objąć Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej Polski Prof. Dr. Ignacy Mościcki. 

My pracownicy na niwie nauk przyrod- 

TOS TRE 

owym. rozpoznaje Br. Taraszkiewicza, zna- 

nego mu osobiście z procesu Hromady. 
Po aresztowamiu Taraszkiewicza prze- 

prowadzono u niego rewizję osobistą, pod- 
czas której, znaleziono około 20.000 zł. w 
dolarach i markach niemieckich oraz mó- 
Żżne kompromitujące go dokumenty i ra- 
chunki. Z rachunków tych wymikało rów- 
nież, że Taraszkiewicz na prowadzoną 
przez miego akcję polityczną otrzymał od 
Partji Komunistycznej przeszło 80.000 zł. 

W związku z ujęciem Taraszkiewicza, 
zostali po miejakim czasie amesztowani 

także figurujący w jego motatkach Piotr 
Bakacz, Al. Lebecki, Borys Machlar, Wło- 
dzimierz Łiopiko i Michał Reszetow, którzy 
stanowili t. zw. „aktyw* i kierowali akcją 
wyborczą „Zmahania '. 

Na zalkończenie nadmienić należy, że 
obromy Taraszkiewicza podjął się znany 
adwokat z pnocesów komunistycznych Du- 

macz. p. w. 

OERBEREM 
niepodległego Księstwa 

Bretanii, jednego z $ynów Wilhelma Il, Adal: 
berta Hohenzollerna. O tym zamiarze dowie- 
dziano się w Bretanji wprawdzie z Berlina, 

   

  

nia na ich tron, tro, 

niemniej wśród dalekich planów na temat, co: 
będzie po zwycięstwie, wysuwano w Berlinie 
1 ową końcepcję. Były to czasy księcia Uracha 
i czasy szukania niemieckich książąt na tron 
Finlandji. Były to czasy przed załamaniem się 
Niemiec, 

A POTEM TO POSZŁO. 

2 goryczą w 1921 roku sygnalizowały dzien- 
niki niemieckie wiadomość o tem, co już dwa 
pisma separatystów bretońskich wychodzą w 
Rannes, że ruch ten jest tam coraz silniejszy, 
że operetkowe plany z księciem  Adalbertem 
tzmieniły się na zgoła konkretny w skutkach 
tozdźwięk francusko - bretoński. - Wychodzić 
poczęły publikacje naukowe. W jednej z nich 
bohatera narodowego Francji Du Guesclin, bre 
tajczyka nazwano i osądzono zdrajcą narodo- 
wymi Bretanji, że odczyt marszałka Fach'a o 
nim był zbojkotowany przez rosnącą wciąż 
grupę separatystów. 

„W tym momencie — głos tu ma Jacques 
Levron — separatystom brak było oręża. do 
walki: pieniędzy. Ale w latach 1924 — 1926 
prasa bretońska dziwnie się rozrasta, zdobywa 
czytelników, staje się wytworną, luksusową, 
gdy chodzi o wydawane na najlepszym papie- 
rze, wydawane  najkosztowniej, _ perjodyki. 
Skąd? Oto wtedy właśnie rozpoczęła się nani- 
zywać nić kolaboracji ałzącko - bretońskiej i 
separatyści tych dwóch prowincyj poczęli wal- 
czyć w jednym szeregu. Gdy alzatczycy stają 
przed sądem broni ich Bretow —- adwokat, 
gdy bretończycy rzucają bomby, wyraża im 
przychylność prasa Strasburga. 

A separatyzm alzacki czerpie pieniądze z 
tamtej strony Renu... Do Rennes, do skalistych 
brzegów kraju, którego ludność i dziś jeszcze 
chodzi w drewnianych „sabot”, zaglądają dziea 
nikarze niemieccy. Lato daje okazje do rewł- 
zyt na cichej, odległej od Świata prowincji, w 
roześmianych miasteczkach  proletarjatu. Na 
siłe i na śmiałości przybiera ruch bretoński. 

> PREST. 
  

Pożar teatru w Leningradzie 
HELSINGFORS. PAT. — Donoszą tu 

o pożarze, iktóry miał zmiszczyć słynny 
Czerwony. Teatr w Leningradzie. Z pod 
zgliszcz wydobyto zwłoki 3 osób. 
maty z Iijady. 

i we Francji. Gdzie znajduje się na najniż 
szym poziomie, zwułgaryzowana, zdegra 
dowana do gustów łapacza, nożowca 1 
Czarnej Mańki? Niestety, w Polsce. 
Gdzie panuje wysoki „kult organizacji 
państwowej i poczucie praworządno-- 
ści? W .Anglji i we Francji. Kto stwc- 
rzył literaturę kryminalną? Anglosasi i 
Francuzi: Poe (podwaliny: „Morderstwe 
na rue Morgue"), Conan Doyle, Сатр- 
bell, Fletcher, Wallace, Knox, - częścio- 
wo Chesterton (opowieści o ojcu  Brow- 
nie), Macdonald, Gaboriau, Leblanc. 
Gaston Leroux. Wielkie zasługi nad u- 
szlachetnieniem i uartystycznieniem powie 
ści kryminalnej położyli również Nieni- 
cy: ]akób Wassermann (Sprawa Mauri- 
ziusa), H.H.Ewers, Meyrink i członek 
bardzo zdrowej rasy — Szwed — Frank 
Heller. Kogo zaś my możemy  przeciw- 
stawić tym pisarzom? Przypuśćmy, że 
Marczyńskiego. Boć przecie nie naszych 
fiimowców, aczkolwiek ich specjalnością 
jest Czarna Mańka, glina i szpicel. Na- 
si filmowcy mogą służyć tylko jako ma- 
terjał doświadczalny dia kryminologa. 

* * * 

Stanisław Baczyński w paru rozdzia- 
łach swej oryginalnej książki analizuje 
dokładnie i przenikliwie dwa typy po- 
wieści kryminalnej: angielski i francu- 
ski. Stawiając zasadniczo obydwa wyso- 
ko, oddaje wszakże pierwszeństwo tran- 
cuskiemu. Reprezentantem bohatera kry- 
minalnego angielskiego jest Sherlok Hol- 
mes, czyli genjalny detektyw; francu- 
skiego zaś — Arsen Lupin, czyli genjal- 
ny zbrodniarz. W intencjach powieści 

miczych i lekarskich przyczyńmy się do 
wielkiego dzieła, któreby godnie mogło 
świadczyć © rozroście Nauki  Ojczystej. 
Niech obeym otwonzy oczy na jej prospek- 

tywne znaczenie, a nas podnieci do rozwi- 
jania jej prospektywnej mocy. 

Zgodnie z życzeniem Stałej Delegacji 
Zjazdów Lekarzy i Przyrodników Polskich 
zwracamy się z apelem do wszystkich to- 
iwanzystw przyrodniczych, lekarskich, far- 
paaceutycznych, weterynaryjnych,  rolmi- 
czych i leśniczych w kraju, by ich Walne 
Zebrania, przypadające na rok 1933 odbyły 
się w ramach Zjazdu w charakterze jego 
sekcyj. 

Vszystkie bez wyjątku dziedziny nauk 
przyrodniczych winny być na Zjeździe re- 
prezentowane. 

Niech nie braknie nikogo z pośród pra- 
ceowników maukowiych. 

Niech Zjazd nasz będzie prawdziwem 
Świętem Nauki Polskiej! 

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU 

Prof. dr. Adam Karwowski, Przewodni- 
czący Komitetu, 27 Grudnia 18, tel. 38-24. 
Prof. Dr. Jam Grochmalicki, zast. przewod- 

miiczącego, Libelta 14. Prof. dr. Antoni Ja- 
kubski, sekretarz grupy sekcyj przyrodni- 
czych, Libelta 13, tel. 58-90, zakład. 27-41. 
Prof. Dr. Karol. Jonscher, sekretarz grupy 
sekcyj lekarskich, Marji Magdaleny 3, tel. 
14-43, Dr. Władysław Ossowski, skarbnik, 
Pocztowa 29, tel. 54-05. Dr. Józef Jagielski, 
przew. komisji informacyjno - mieszkanio- 

wej, Płace Wolności 10, tel. 50-20. Dr. Ro- 
muald Edward Matuszewski, Przewodn. Ko- 
misji maukowo - wystawowej, W. Garbary 
40, tel. 14-80, Prof. Dr. Alfred Denizot, — 
Przew. Sekcji towanzyskiej, Kolejowa 29, 
tel. 65-23. Dr. Zygmunt Dymiński, Przew. 
Sekcji wycieczkowej, Al. Marcinkowskiego 
11, tel. 34-85. Prof. Dr. Pawel Gantkowski, 
Przew. Sekcji wycieczkowej, Wały Lesz- 
czyńsikiego 6, tel. 16-49. Prof. Dr. Stanisław 
Pawłowski Przew. Sekcji wycieczkowej, As 
nyka 3, tel. 65-12. > 

SEKCJE I ICH GOSPODARZE 

Sekcja. nauk: matematycznych, fizycz 
nych i astnonomiczno-geodezyjnych: Prof. 
Dr. Zdzisław Krygowski, Instytut, Matema- 
tyczny, Zamek, tel. 19-84. 

Sekeja geologji, geografji, mineralogji 

i paleontologji: Prof. Dr. Stanisław Paw- 
łowski, Zakład Geograficzny, Wjazdowa 3. 

Sekcja chemji: Prof. Dr. Antoni Gałec- 

ki, Zakład chemji fizycznej, Coll. Mimus, 
tell. 34-84. 

Sekcja biologji, fizjologji, chemji fizjol. 
i genetyki: Prof. Dr. Leon Zbyszewski, 

Zaikład fizjologji, Fredry 10. 
Sekcja zoologji, anatomji i antropologji: 

Prof. Dr. Antoni Jakubski, Zakład anato- 
mjii porównawczej i biologji, ul. Wjazdowa 
3, tel. 27-41. 

Sekcja botaniki: Prof. Dr. Adam Wo- 
dziczko, Zakład Botaniki Systematycznej, 
Słowackiego 4/6. 

Sekcja leśnictwa: Prof. Dr. Juljan Ra- 
falski, Zakład inżynierji leśnej, Golecińska 
11. Sekcja ochrony przyrody: Prof. Dr. A- 
dam Włodziczko, Zakład botaniki. system. 
Słowadkiego 4/6. Sekieja etmologji: Pnof. 
Dr. Edward Lubicz - Niezabitowski, Zakład 
biologji ogólnej, Fredry 10. Sekcja przyrod 
niczo - dydaktyczna: Prof. Dr. Ludwik 
Jaxa Bykowslki, Sem. Pedagogiczne, Wjaz- 
dowa 3. Sekcje nauk rolniczych: Prof Dr. 
Józef Sypniewski, Zakład szczegółowej u- 
prawy roślin, Śląska 5, Sekcje nauk wetery 
mnaryjnych: Prof. Dr. Stanistaw' Runge, Za- 
klad weterynarji rolniczej, Sołacka 3 „tel. 
51-34. Sekcje nauk farmaceutycznych: Prof. 
Qoll. Med. Fredry 10, tel. 23-38. rbsaRtbt 
Dr. Konstanty Hrynakowski, Zakład che- 
mji farmaceutycznej, Grunwaldzka 14, tel. 

73-07. Sekcja radjologji: Prof. Dr. Karol 
Mayer, Zakład Radjologji, Coll. Med. Fred- 
my 10, tel. 23-38. Sekcja anatomji patolo- 
gicznej: Prof. dr. Ludwik Skubiszewski, — 
Zakład anatom. patalogicznej, ul. Kozią 9, 
tel. 35-51. Sekeja hygjeny i medycyny spo- 
łecznej: Prof. Dr. Paweł Gantkowiski, Za- 
kład Fredry 10. Sekcja medycyny sądowej: 
Prof. dr. Stefan Hioroszkiewicz, Zakład 
Medycyny Sądowej, Święcickiego 6, — tel. 
76-07. Sekcja historji: i filozofji medycyny : 
Prof. Dr. Adam Wrzosek, Sem. historji i 
fil. med. Górna Wilda 89. 

Sekcja medycyny wewnętrznej, farma- 

kologji i patalogji ogólmej: Prof, dr. Win- 
centy Jezierski, Kliniki tarepeut. chorób 
wewnętrznych Szpital Miejski, Szkolna 10, 
tel. 31-17. Sekcja pedjatrji: Prof. Karol 
Jonscher, Klinika chorób dziecięcych, Ma- 
rji Magdaleny 3, tel. 40-29. Klinika chirur- 
gji i ortopedji: Prof. Dr. Amtoniu Jurasz, 

    

kryminalnej angielskiej leży heroizm po- 
licyjny, który dogadza angielskiemu kul 
towi prawa, ale kryje w sobie niebezpie- 
czeństwo artystyczne: sprzyja wytworze 
niu się pewnego szablonu powieści, któ- 
ra zatraca urok przygody, przeistacza 
jąc się w pościg i łapanie zbrodniarza 
przez agentów, w polowanie en carrie- 
re. Grozi to dekadencją powieści, i nie' 
ulega wątpliwości, że przyczynił się do 
niej nadprodukcyjny Wallace. 

Temperament gallijski, skłonny do 
awanturniczości, ceniący w człowieku 
brawurę, namiętność i impuls, rozmiło - 
wany we wdzięku fizycznym i elegan- 
cji — stworzył gentelmana —- włamy- 
wacza Arsena Lupin. Rzec można, iż re- 
prezentuje on heroizm ryzyka i przygo- 
dy. Tym sposobem, typ romansu angiel- 
skiego i francuskiego różnią się biegu- 
nowo, zamykając jednak w sumie, jak 
uważa Baczyński, legendę naszej epoki. 

Jest to legenda o wielkim detektywie i 

wielkim zbrodniarzu, w której znajduje - 
my symbolicznie uzmysłowione  marze- 

nie o nowym człowieku. Dla tego no- 

wego człowieka prawo „będzie najwyż- 
szym obowiązkiem, opartym 0 istotne 
potrzeby natury ludzkiej, obowiązkiem, 
wynikającym z wysokiej kultury morai- 
nej, nie zaś z martwego paragrafu i šle- 

pego odwetu. = : 
Czy można mówić o szkodliwości — 

z punktu widzenia społeczno-moralnego 
— takiej literatury kryminalnej? Zda- 

niem Baczyńskiego: nie! Przestępca — 
powiada autor — nie kształci się na 
dzienikarstwie i romansie kryminalnym: 

Carskie sioło w procesie 
paryskim 

KSIĘŻNA PALEY SKAZANA 

Jako pozwaną stanęła przed sądent paty- 
skim księżniczka Pałey, córka morganistyczna 
Wielkiego Księcia Pawła, stryja cara. jak przez 
mgłę i jak w filmie przesunęły się wspomnie- 
nia o jesiennej miłości jednego z wybitniejszych 
Romanowych do wdowy po oiicerze gwardyj- 
skim, ich ślub i „wygnanie* — w żu, nie- 
łaska carska zakończona w 1913 r. © tą właś- 
nie datę chodzi w procesie. Wtedy bowiem 
żona w. księcia, która otrzymała kolejno ze 
zmniejszaniem się oburzenia monarszego za 
mezaljans tytuły hrabiny Hoheniels i księżnej 
Pałey, zakupiła meble do swej willi w Car- 
skiem Siole. Były to meble ocenione na 200 
tysięcy frankow. 

Jakoś nieuregulowano tego rachunku, przy- 
szłą wojna, potem rewolucja. W. Ks. Pawel 
zginął rozstrzelany w lochu twierdzy Petropa- 
włowskiej, jego syna zrzucono do sztolni ko- 
palnianej na Syberji. Wdowa i córki wróciły 
do Paryża i biedowały w pozostałej tam willi. 
w 1324 roku księżna Poley pisze swe wspom- 
nienia i zanosi ich rękopis staremu przyjaciefo- 
wi rodziny Pawłowi Bourget, do oceny. Pi- 
Sarz nie rzekł nic, tylko wezwał swego wy- 
dawcę. 

т Pamietniki księżnej stały się wydarzeniem: 
literackiem, stały się i są po dziś dzień jed- 
nym z najsilniejszych głosów kobiet rosyjskich 
o rewolucji. W Angiji wrażenie było niemniej 
wielkie. Książka pozatem dała księżnej bardzo 
piękny dochód, bo rozszediszy się w kilku wy 
daniach iw siedmiu językach — przeszło 3 mi 

ligas ži 
I wówczas podjął proces o zapłatę mebli 

kupiec paryski, który zrazu z 2 e nie 
śpieszył. Zażądano 200,000 franków. | 

Powództwo antykwarjuszy zostało jednak 
oddalone na podstawie faktu, że w r. 1919 księż 
na zawarła umowę ź firmą, że zapłaci tę sumę 
w razie restytucji swych dóbr przez rząd so- 
wiecki. Otóż ten warunek do dziś dnia jednak 
nie został jeszcze spełniony. PREST. 

` Р S. Jedno z pism polskich doniosło Oczy - 
wiście, że pozwaną była wdowa po wielkini 
księciu. Jest „małe nieporozumienie": Księżna 
Paley zmarła przed trzema laty. W. procesie 
występuje jedynie jedna z jej córek. 

AAS SAT ARA TATSIA USNS 

Grožny požar we Lwowie 
LWÓW. PAT. Dyrekcja O. K. P. komu- 

nikuje: Dnia 27 b. m. o godz. 3.20 w mocy 
ma dwłorcu towarowym we Lwowie w 
skladach towarowych firmy Transport, wy- 
buchł pożar, który z powodu wiatru roz- 
szerzył się na sąsiednie skłądy firm Jelin 
i Rudomin. Sparta, oraz państwowej Fa- 
bryki Związków azotowych. Pożar złoka- 
lizowano io godz. 5-tej. Przyczyna dotych- 
czas nieustalona. Na miejsce wyjechała ko- 
misja z dyrektorem kolei inż. Wiktorem 
ma. czele 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOSLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnosł. „PROGRESS* 
Wagouowo i od jednej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowanych wozach 

    

dostarcza 

WILNO, 
Jegiellońska 3, M. DEULL »«:':; 

EGZYSTUJE OD 1890 r. 
Składv: Kijowska 8 Tel. 999, 

    

Klinika chirurgiczna Szpitala Przemienie- 
mia Pańskego, Długa 1, tel. 16-31. Klinika 
ginekologji i położnictwa: Prof. Dr. Boles- 
ław Kowalski, Klinika ginekol. - położn. 
Polna 17, tel. 64-10. Klinika okulistyki: 
Prof. Dr. Witold Kapuściński, Klinika ocz- 
s 27 Batorego 2, tel. 13-26. Klinika 
<horob menwowych i psychjatrycznych: — 
Prof. Dr. Stefan Bowowiecizi Iaiiika c odbo 
logiczno-psychjatryczna, Pėlnoena. 10, tel. 
16-82. Klinika dermatologji: Dr. Zygmunt 
Bochyński, Plac Wolności 18, tel. 31-32. 
Klinika otolanynlogji: Prof. Dr. Alfred La- 
szkiewicz, Klinika chorób uszu, nosa i 
gardła, Fredry 7, tel. 16-78. Klinika sto- 
matologji: Zast. prof. Józef Jarząb, Klini- 
ka Stomatologiczna, Fr. Ratajczaka 14, tel. 
59-96. Klinika hygjeny szkolnej i wycho- 
wania fizycznego: Prof. Dr. Eugenjusz Pia 
sedki, Studjum Wych. Fiz., Pank Wilsona 
tel. 66-21. Sekcja medycyny wojskowej: — 
Płk. Dr. Ksawery Maszardo, Szefostwo Sa- 
nitarne, Plac Działowy, tel. Centrala Szta- 
bu 43-41. Sekcja eugeniki: Ppułk. Dr. Le- 
om Drożyński, Plac (Wolności 7, tel. 15-91. 
Sekcja balneologji i klimatologji: Prof. Dr. 
Paweł Gantkowski, Coll. Med. Fredry 10. 
Sekcja prasy lekarskiej: Prof. Dr. Adam 
Wirzosek, Zakład antropologji, G. Wilda 
89, tel. 76-76. Sekcja zawodowo-lekarska: 

r zy” Konkiewicz, Wierzbięcie 37-a 
el. 79-59. 

ma inne akademie. Złodziej, wyedukc- 
wany na dziełach Leblanca, będzie kiep-. 
skim złodziejem amatorem, który dopie- 
ro w więzieniu przejdzie szkołę zawode- 
wą. Detektyw, kopjujący Sherloka Hoi- 
mesa, wpadnie natychmiast w zastawio- 
ną nań przez „prawdziwych* bandytów 
pułapkę. Natomiast piętnowanie i pubti 
kowanie zbrodni staje się częstokroć ha- 
mulcem wychowawczym, rozwija poczu 
cie prawa, popularyzuje niejako kodeks 
karny, a w przestępcy utrwala przekona- 
nie, że niemasz zbrodni, która dałaby 
się ukryć. Nakoniec, nie ulega wątpliwo- 
ści, że w zakamarkach każdej normalne, 
duszy ludzkiej spoczywa przytajona- do- 
za sadyzmu. Dla normalnego przeto czło 
wieka, powieść kryminalna staje się za- 
spokojeniem podświadomego głodu wy- 
obrażni, bezbolesnem wyżyciem i środ- 
kiem, odciągającym nadmiar krwi, któ- 
ra przy tego rodzaju lekturze, bez szko- 
dy dla nikogo, odpływa. 

Oto „nowe* oświetlenie literatury 
kryminalnej. Oto, mówiąc modnym języ- 
kiem, próba przewartościowania jej. Nie 
można odmówić jej oryginalności i pa- 

radoksalnej racji. Nad książką Baczyń- 
skiego, napisaną żywo i barwnie, warto 

zastanowić się. Nie znaczy to jednak, 

byśmy mieli dziś jeszcze zaprenumero- 
wać Tajnego Detektywa. Lektura jego 
niestety, nie odciąga nadmiaru krwi. Ra- 
czej przeciwnie: szlag może człowieka 

trafić. Wysz. 

— —=0-00=———
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Nowa placówka towarzyska-sgortowa 
Powstał w Wilnie nowy klub sportowy 

ściślej towarzysko - sportowy, klub, któ- 

rego członkowie mie będą starać poprawiać 

rekondy. Będzie to raczej placówka mająca 

za zadamie ułatwić pewnemu — zresztą 0b- 

szennemu — gronu inteligencji pracującej 

nawiązanie bliższego kontaktu towarzys- 

kiego i uprawianie sportu. Sportu, jako 

miłej i pożytecznej rozrywki, a nie — dro- 

gi do rekordów. 

Mowa tu o Klubie Towarzysko - Spor- 

towym. Prawników! powstałym przed kilku 

tygodniami, a w sobotę uroczyście inaugu- 

rującym sezon — czarną kawą — w no- 

wopoświęconym, b. miłym i pięknie udeko 

rowanym lokalu własnym (ul. Dąbrows- 
skiego 10 m. 5-a). 

Zanira podamy sprawozdanie z wspom- 

nianego otwarcia zapoznajmy się z historją 

powstania klubu. 
Powistał on z iniejatywy trzech praw- 

ników b. sportowców pp. sędziego Naręb- 

skiego, prokuratora Dowbora i adwokata 

Jankowskiego. 

Projekt stworzenia wlasnego klubu 

spotkał się aauplauzem i wkrótce przybrał 
realne formy. Zwołano walne zebranie, na 

którem wyłoniono władze — radę gospo- 
darzy.  Przesłodnietwo oddano w ręce p. 

sędziego Matusewicza pozostałe funkcje 
p.p. prokuratorom Komanowi i Dowborowi, 
sędziom Narębskiemu i Szuleowi, adwo- 

katom — Sztukowiskiej, Muchanowej, Jan- 
kowskiemu, Wiścickiemu, Tunrskiemu oraz 
radcy Żwierko. Prócz tego zawiązane zosta- 
ło t. mw. Grono pań (przeważnie żony człon 
ków klubu), z p. sędziną Małtusewiiczową 
i prokuratorową Dowborową na czele, któ- 

re wzięły na siebie trudne zadanie ..pań 
domu“. 

Jakie zadanie do spełnienia postawiła 
sobie rada gospodarzy iwespół z paniami? 
Te, o ktėrem wspomnieliśmy na wstępie: 
sbworzenie ośrodka — —  ulatmiającego 
nawiązanie bliższego, serdeczniejszego kon- 
taktu. 

   Brodż, ping - pong i sobótki będą tym 

magnesem przyciągającym wszystkich do 
miłego lokalu klubowego. nazewnątnz sport 

odegrać ma talkąż molę. 

Powstało już kilka sekcyj: gimnastyki 
i gier sportowych, narciarska, lyżwiarska, 
Wi sezonie powstaną: tenisowa i wioślar- 
ska. 

Sekcja gimnastyki i gier sportowych 
prowadzona przez red, J. Lewona i pnok. 
B. Dowbora — rozpoczęła już prace. We 

wtorki i piątki spora grupka pań i panów 
ćwiczy w sali gimn. Zygmunta Augusta. 

Narciarze pod 'xłodzą instruktora prok. 
Dowbora i łyżwiarze, którym przewodni 
czyć będzie adw. Turski czekają ma zimę. 
Pierwsi będą mieli specjalny kurs (dla po- 
czątkujących i zaawansowanych) oraz wy- 
pożyczalnię nart, drudzy — własną szat- 
mię na Ślizgawce. O projektach pozostałych 
sekcyj przedwcześnie byłoby teraz mówić. 

* * 

; 4lktu poświęcenia lokalu sikładającego 
się z dwóch sal i pokoju dla ibridżystów, 
а—а ле już rzekło gustownie—umajo- 
nego zielenią i ozdobionego szeregiem ceu- 

nych prac wileńskich artystów — zrzeszo- 
nych w T-wie Niezależnych, dokonał ks. 
Butkiewicz wygłaszając krótkie, okoliczno- 
ściowe (prezmówienie. 

‚ Następnie zabrał głos prezes Rady Go- 
spodąrzy. sędzia. Matusewicz witając gości 

* 

  

ZADANIE Nr. 4. (powtórnie) 

MH. Wróbel (Warszawa) — III Nagroda 
„Szachmatny Listok'* 1930 r. 

BIAŁE; Kr g2; H f1; Gb4 : dl; В аб : д2 
ь 4. piony a8 : b5 (8). : 

CZARNE: Kr a4 : Wal i 02; G bl i h4; 
V** piony a2, bT, c3, d6, e4 i g5 (11). 

Mat w 3-ch posunięciach. 

ZADANIE Nr. 5. 
B. Saczkowski (Wilno). 

BIAŁE: Kr g2; Hf1; G b4 i dl; 8 а51 @2 
. piony a3 i b5 (8). 

CZARNE: Kr hT; W h8 į f8; G e7 i g8; 
piony g5; g7 i h6 (8). 
Mat: w 3-ch posunięciach. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr..3 
Wróbel (Warszawa): H f8 — 68, 

  

PARTJA Nr. 4. 
Pionem hetmana : 

(Obrona holenderska). 

BIAŁE CZARNE 
S. Tirsztein H. Kimels 

„Ł 92 — @4 0220 
2 eż — e3 eT — e6 
З.& 21 — # S g8 — #6 
4. © # — а8 br — b6 

5. — ©2 — 4 G c8 — b7 
16. 5 bl == d2 G (8 — er 

t PZA 8 #6 — е4 
8. H.dl — cz Se4 : d2 
9.8.43 : do 0— 0 
W -:М dT — d6? 

Zwykle grają 26525 @7 — @5 — 
HM. 7b2 —— b3 $ b8 — d7 
12.8 d2 — 3 $ а7 — #6 
18. G cl — b2 H d8 — e8 
14. @а# — 5! & 16 — g4? 

Należało grać 14, ... e6 : d5; 
15. G d3 : #5, 05 : c4; 16. H «2 : cd + 
chociaż i teraz białe mają lekką przewagę. 

15.Wal — el G-e7 — f6: 
16. h2 — h8! G 16 : 

1. h8 : gd С 52 — #6 
18. d5 : e6! #5 с ов4 
19. Gd3 : h7 + К 28 — 68 

20. G h7 — g6 H e8 : e6 
Ż 2—8 W 8 — а8 
eżeli czarne zagrają 21.. .. gł : #3 to 

=ustenuje 22. H c2 — h2 + i mat na h7. 

z p.p. Wpjewodą eBczkowiczem i prezesem 
Sądu Apelacyjnego Wyszyńskim na czele. 

Goście podejmowiani byli czarną kawą 

przez Grono Pań i tu sprostować należy 
pewną nieścisłość jaka wkradła się do 
pierwszego zdania niniejszego sprawozda- 

mia. Mówiło się w niem że.... klub, którego 
członkowie nie będą się starać poprawiać 

rekordy... to było mieścisłe, właśnie Panie 

Gospodynie pobiły pierwszy rekord, rekord 

gościnności i serdeczności z jaką opieko- 
wały się gośćmi. Nie dziwnego, że w tych 

młarunkkach wytwiorzył się nastrój niezwy- 

kle serdeczny, pozwalający zapomnieć o 

troskach codziennego życia Bawionoi sę 0- 
choczo obiecując sobie nie opuszczać żad- 
nej następnej „czarnej kawy lub „sobót- 

kT 
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walczmyoCśrodekW.F. 
Swego czasu pisaliśmy o projekcie 

Państwowego Urzędu Wych. Fiz. likwida- 
cji szeregu Ośrodków a m. in i wileńskie- 
go. 

Wiadomość ta wywołała zrozumiałą 

konsternacją wśród sfer sportowych. 

Z inicjatywy płk. Z. Wendy i red. J. 
Niecieckiego zwołana została specjalna 
konferencja działaczy sportowych. Pow: 
łana została do życia Komisja Uzdrowie- 
mia Stosunków Sportowych w: Wilnie. 

     

Z ramienia tej komisji specjalna dele- 
gacja udała się do p. wojewody dla poin- 
formowania go o istotnym stanie sportu 
wileńskiego i uzyskania pomocy w: rozru- 
szamiu śpiącego K'omitetu Miejskiego oraz 
imterwiencji u władz centralnych, ściślej w 

Państwowym Urzędzie W. F. 

Pap! Wojewoda zainteresował się żywo 
temi sprawami, przyrzekając pomoc. 

Przed kilku dniami właśnie p. Wojewo- 
da wraz z Komendantem Ośrodka kpt. O- 
strowskim i delegatem Zw. Sportowych 
red. J. Niecieckim udali się do Warszawy 

celem omówienia z Dyrektorem P. U. płk. 
dypl. Kilińskim kwiestji Ośrodka wileń- 
skiego. SĘ 

Co uzyskano? Przedewszystkiem to, że 

kwestja unieruchomienia Ośrodka została 
na pewien czas odnoczomia. Płk. Kiliński — 
przyrzekł przybyć do Wilna aby na miejscu 
zorjentować się w sytuacji i zadecydować. 
Będzie to więc niejako egzaminem dla or- 
ganizatorów, związków i władz miejskich 
w pewnym stopniu. Egzamin, do którego 
musimy się przygotować i od wymików któ- 
rego zależy: będziemy mieli Ośrodek, czy 
nie. 

Należy się śpieszyć. Trzeba zdobyć się 
na wysiłek i popchnąć pracę maprzód. Po- 
pchnąć, a w niektórych,  zamierających 
związkach, zepchnąć z martwego punktu. 

Trzeba przekonać wszystkich, dać do- 
wody, że spont w Wilnie żyje, że ma wsze!- 
ki warunki do szybkiego rozwoju i, że po- 
zbawienie go fundamentu — jakim niewąt- 
pliwie jest Ośrodek — może spowodować 
katastnofę. - 

Zadamie nie jest niemożliwe, a tylko 
b. trudne, wymagające obecnie znacznego 
wiytężenia energji. O ten wysiłek dopo- 
mina się obecnie dobro sportu wileńskiego 

(+) 
——=0-0-0=   
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22. Sf3 — d4 H e6 — ат 
23. Н е2 — h2 + К 8 — && 
24. Hh2 — h7 + К @8 — #8 
25. © в6 — #5 н а — £7 
26; 85 @4 — е6 + (7) 

Białe grają na wygranie jakości i pio- 
ny nie widzą ładnego mata: 26. G f5 — e6; 
H f7— e8, 27. H h7 — g8 + K f8 — e7; 
28. S @4 — #5 + + 

28 К 8 — е7 
27. $ е6 — : @&& №а8 : 48 

28. Gf5 : g4 i po kilkunastu po- 
sunięciach czarne się poddały. 

TURNIEJ © . STRZOSTWO WILNA 
Reozgrywiki turniejowe, które odbywają 

się w lokalu Wil. T-wa Szachowego (ul. 
Mickiewicza 11) w poniedziałki, wtorki. 
czwartki i piątki, weszły już w stadjum 
środkowe. Zanteresowanie turniejem śród 
miłośników gry szachowej wzmaga się co- 
raz bardziej i sale T-wa stale są szczelnie 

wypełnione. 
: Pó ostatniej rundzie na czoło tabel: 
wysunęli się p. p. Zakon — 8 pumktów (10) 
i Tirsztein 7 i pół (8), którzy ostatnio ro- 
zegrali między sobą partję, zakończoną na 
remis. Wspomniana partja wzbudziła zro- 
zumiałe zainteresowanie i liczne rzeszy ри- 
pos przyglądały się jej z zaciekawie- 

iem. 

Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ 

ANGLIA. Przed tygodniem zmarł w 
Loudynie wieloletni mistrz Anglji p. Yates 
który był dobrze znany w całym świecie 
szachowym. 

Do 1932 r. szereg lat z rzędu p. Yates 
zdobywał pierwsze miejsce i mistrzostwo 
Anglji i dopiero w roku bieżącym ustąpił 
"swoje miejsce młodemu i utalentowanemu 
graczowi ;p. Sułtan - Khanowi (Indje). 

* * 

ŁOTWA. Niepowetowaną stratę ponieśli 
szachiści łotewscy, gdyż przed kilkoma 
dmiami zmarł w Rydze młody (38 lat) — 
mistrz Łotwy p. Mattison, szeroko znany 
wśród maestro światowej śławy. 

P. Mottison brał w poku 1931 udział « 
we Wszechšwiaiowej Olimpjadzie, broniąc 
barw Łotwy. W rozgrywkach olimpijskich 
między innemi zwyciężył mistrza świata 
p. Alechina, p. Vidmara (Jugosławja) 
Rubinszteina (Polska). 

SŁOWO 

IEN SPORTOWY 
Z frontu walk 

ligowych 
POLONIA SPADA DO KLASY A. 
PORAŻKA ŁKS'u ODBIERA MU 

WICEMISTRZOSTWO 
Boje ligowe zakończono wczoraj. Sytuacja 

jest jasna. Polonia opuszcza ligę. Los jej jest 
przesadzony nawet gdyby przywrócono Czar- 
mym odebrane punkty. Stolica traci w lidze 
swój ulubiony klub, będący jednym z organiza 
torów ligi. 

W przepaść stoczyła się drużyna ongiś naj- 
sympatyczniejsza i grupująca w swych szere- 
gach studenterję, że wspomnimy tylko Ham- 
burgera, Walczaka, Grabowskiego, Krigera i 
wielu wiełu innych. Liga zabiła drużynę. Sy- 
stem rozgrywek zmuszający do całkowitego 
poświęcenia swego czasu piłce sprawił, że do 
drużyny „dokooptowano* Pazurków, Maków i 
inych „warszawiaków ze Śląska i Krakowa. 
Wraz z ich przybyciem zmieniło się oblicze Po 
lonii i sympatja Stalicy. Teraz sytuacja jeszcze 
bardziej się pogorszyła — ałbo, może Polonia 
znów stanie się byłą, sympatyczną Polonią. (t) 

* * * 

WARSZAWA. PAT. — Na stadjonie Legji 
rozegrano ostatni w tym sezonie mecz ligowy 
między stoleczną Legja a LKS, zakończony 
przekonywującem zwycięstwem Legji 4:1. Le- 
gja wystąpiła w osłabionym składzie bez Mat 
tyny i Nawrota. ŁKS był w składzie najsilnicj- 
Szym. Legja grała przez cały czas koncertowo, 
pokazując bodaj najlepszą grę w sezonie. Wi- 
dzów 2.000. 

KRAKÓW. PAT. W meczu o mistrzostwo 
ligi Wisła pokonała Polonię 2:6 (1:0). Wynik 
ten miał dla Połonji szczególnie duże, znacze 
nie decydując o pozostaniu jej w lidze. Obie 
drużyny wystąpiły w pełnych składach. W 
pierwszej połowie gry przewaga Wisły. W 
drugiej połowie napad Polonji zagraża brans- 
ce Wisły, ale Koźmin broni doskonałe. 

L * * 

SIEDLCE. Mecz 22 pp. przeciw  Garbarni 
zakończył się zwycięstwem 22 pp. w stosunku 
2:1. Zwycięstwo wojskowych było zupełnie 
zasłużone. Górowali oni prawie przez cały nad 
przeciwnikiem zarówno ambisją jak i u- 
miejętnością wykorzystywania sytuacji 
bramkowych. U zwycięzców wyróżnił się Skro 
czyński i Marcinkowski. 

—— 

Przed meczem bokser- 
skim ze Szwedami 
Sport polski nawiązał kontakt ze Szwe- 

cją. Pierwsi piłkarze, a teraz (4 grudnia w 
Poznaniu) bokserzy stoczą walkę. 

Będzie to czwarte w tym roku między- 
państwowe spotkanie naszych pięściarzy, 
mające dla nas — po pogromie w Dont- 
mundzie, — ogromne zmaczenie. Boks pol- 
ski będzie miał okazję, bodaj częściowej, 
rehabilitacji Będzie się musiał podciągnąć i 
porzuciwszy niefortunny pomysł „robenia' 
wag stanąć do walki w składzie rzeczywi- 
cie najlepszym, 

Kto wejdzie do składu jeszcze mie zosta- 
ło ustalone definitywnie. Zapewne w re- 
prezentacji znajdują się: Misiorny, Polus, 
Cyranek, Sipiński (o ile zostanie „ułaska- 
wiony* i zwolniony z dyskwalifikacji), 
Klimczak. Gamcarek, Chmielewski, Zie- 

linski II, Wocka względnie w razie jego nie 
dyspozycji Konarzewski lub Stibbe. 

Jak widzimy z tego zestawienia niemal 
cała reprezentacja składać się będzie z ło- 
dzian, nie będzie w miej natomiast: ani F'or- 
lańskiego ani Arskiego znajdujących się 
obecnie w beznadziejnej fonmie. 

Spotkamie Polska — Szwecja budzi za- 
granicą wielkie zainteresowanie, gdyż po 
katastrofalnej przegranej z Niemcami za- 
chwiało się mocno dobre imię boksu pol- 
skiego. 

Wynik obecny ma potwierdzić wersje o 
spadku poziomu lub przekonać, że wynik 
w Dortmundzie był, powiedzmy, wypadko- 
wy. 

Szwedzki Związek Bokserski  zestawił 
swą repreezntację jak następuje: Martin, 
Ljung, Bertil, Andersson, Allan Karlsson, 
Gósta Lindquist, Harry Eklund, Olle Ost- 
ling, Lasse 4 Vagnis Eriksson. 

Sędziować m; mimgu bedzie Niemiec — 

Schneider. (t). 

Czy wiecie, Że... 
O zapowiedzianym meczu boksenskim 

Łotwa — polska jaki się miał odbyć w 
Wilnie w pierwszych dniach grudnia mie 
nie słychać. 

Pol. Zw. Bokserski, zaprzestał pertrak- 
tować w tej sprawie. Należy przypuszczać, 
że mecz ten nie dojdzie do skutku. 

sk * k 

Lotawskie i estonskie zw. bokserskie 
zwróciły się do 'Wil. Okr. Związku Z pno- 
pozycją rozegrania u nich spotkań. Spra- 
wa ta mie została jeszcze definitywnie 
rozstrzygnięta, chociaż władze wileńskie 
są raczej skłonne przyjąć propozycję. 

* * * 

Pilmik, wieemistrz Polski w wadze pół- 
średniej porzucił szeregi ŻAKS-u i zgłosił 
swój akces do Makabi stołecznej. 

* * % 

Poczynając od dnia dzisiejszeg0 w 
Wil Związku Rezenwiistów: rozpoczyna się 
zaprawa bokserska i mamciarska (sucha). 
Ćwiczenia odbywać się będą w poniedziałki 
ZA (godz. 18 — 19) w sali Ośrodka 

W sprawach sportowych członkowie zw. 
zgłaszać się mają do kapitana sportowego 
J. Dobrzańskiego w lokalu związku (witor- 
ki i piątki od 20 — 21). 

* * * 

Zbliżająca się zima mie odstrasza spor- 
towców, którzy ubiegają się o Państwową 
Odznakę Sportową. Wczoraj np. mia stadjo- 
nie Ośrodka W. F. ćwiczyło około czter- 
dziestu członków: Zw. Rezerwistów. 

Pozatem trenowało szereg osób. Bar- 
dzo dobry wynik uzyskała doskonała teni- 
sistka p. Reissowa, która w butach, bez 
treningu, w biegu ma 60 mtr. uzyskała 
czas 10 sek. 

sk * k 

Ognisko wysyła. do Zakopanego na Spec- 
żalny kurs narciarski dla instruktorów i sę- 
dziów czterech swoich zawodników : Łabu- 
cia, M. Nowickiego, Zajewskiego i Her- 
manowicza, Teni ostatni pojedzie do Zako- 

ww. S.A. (0. 

э° —ч 

W rocznicę powsta 
ŚWIĘTO DYWIZYJNEGO KURSU 

W dniu 29 listopada r. b. Dywizyjny 
Kurs Podchorążych Rezerwy w 5 p.p. 
Leg ma obchodzić swe święto. Rocznica 
powstania listopadowego, stała się w 
Niepodległej Polsce w pierwszym  rzę- 
dzie żołnierską uroczystością podcho- 
rążych. Wilno dotychczas nie miało swej 
podchorążówki. Tylko w czasie feryj 
świątecznych można było dostrzec z 
rzadka migające wśród publiczności wi- 
leńskiej odznaki Szkoły Podchorążych 
Rezerwy. Dziś przeszło 120-tu „legjoni- 
stów z cenzusem“ zaludnia nowy wzoro- 
wo urządzony blok koszar 5 p. p. Leg. 
'Mroźnym porankiem można widzieć, jak 
na malowniczych terenach w okolicy Kal 
warji ćwiczą plutony Dywizyjnego Kur- 
su. 

W dniu 29 listopada Wilno będzie о- 
glądało Podchorążych Rezerwy w czasie 
uroczystości świątecznych, które częścio 
wo odbędą się na ulicach i bułwarach 
miasta. 

KRO 
vilėkrko 
PONIEDZ. 

Dzis 28 Wschód słońca g. 7,01 

m Zachód słcńca g. 15,09 

Ssatarnin2 
ARIA 

КОМОМКАТ STACJI METEOROŁG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z dnia 27 listopada 1932 roku. | 

Ciśnienie średnie 759. 
Temperatura średnia +2. 
Temperatura najwyższa 2. 

Temperatura najniższa 0. 

Opad 1.0. ю 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: bez zmian. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-a 
Rankiem chmurno i miejscami jeszcze mo- 

żliwy drobny opad, dniem przejaśnienia, cie- 
piej, słabe wiatry południowo - zachodnie i po- 
NO nocą gdzieniegdzie słabe przymroz- 

  

MIEJSKA 
— Rada Miejska. — Posiedzenie Rady Miej 

skiej projektowane początkowo na dzień 24 

bm. odroczone zostało na termin bliżej nieokre- 
ślony. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w 

połowie przysziego miesiąca. 

— Wielki park miejski, — Projekt u- 
rządzenia rezerwuaru parków miejskich 
przez połączenie w jeden kompleks Alta- 
rji ogrodu Bernardyńskiego, parku spor- 
towego im. gen. Żeligowskiego i Cielęt- 
nika narazie nie jest aktualny. W budże- 
cie miasta brak odpowiednich funduszów 
na ten cel, skutkiem czego roboty obec- 
nie zostały właściwie przerwane i jest 
rzeczą bardzo problematyczną, czy przy 
obecnej sytuacji finansowej miasta moż- 
na je będzie wznowić z wiosną 33 r. 

— O RYNEK NA UL. LEGJONOWEJ. 
Na skutek starań mieszkańców ul. Legjo- 
miowej o urządzenie tam rynku, sprawą tą 
zajmie się w najbliższym czasie komisja 
gospodarcza, która zwiedziła już ul. Le- 
gjonową i obejrzała proponowany teren. 

— SEKCJA RZEŹNI I RYNKÓW. — 
Z dniem 1 stycznia sekcja rzeźni i rynków 
jako całość przestanie istnieć. Część agend 
sekcji, jalk rzeźnia i kontrola mięsa przej- 
dzie do sekcji zdnowia, reszta zaś tj. rynki 
— do sekcji nieruchomości miejskich. 

WOJSKOWA 
—- Komisja poborowa. — Dodatkowe p-- 

siedzenie Komisji Poborowej odbędzie się w 
dniu 30 bm. w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 
Obowiązek stawiennictwa obejmuje wszyst- 
kich mężczyzn, którzy nie uregulowali swego 
stosunku do wojska. 

AKADEMICKA 
— Zebranie sekcji samokształceniowej aka- 

deimickiej drużyny harcerskiej. — Rada druży- 
ny zawiadamia, że zebranie sekcji samokształ- 
ceniowej odbędzie się dnia 30 listopada o godz 
20 przy ul. Zygmuntowskiej 16. Pożądany jak 
najliczniejszy udział członków drużyny. 

RÓŻNE 
— Sytuacja w handlu. — W ciągu bieżące 

go miesiąca zlikwidowało się na terenie Wilna 
14 przedsiębiorstw handlowych, 3 przemysło- 
we i 9 zakładów rzemieślniczych. Likwidacja 
tych warsztatów pracy nastąpiła naskutek zu- 
bożenia ich właścicieli. 

— Wystawa  Iniarska. — Towarzystwo 
Lniarskie powzięło myśl zorganizowania wieł- 
kiej wystawy lniarskiej, która zostanie urucho- 
miona w ramach kiermaszu „Kaziukowego”* w 
dniu 4 marca. że 

— PREWENTORJUM DLA DZIECI 
ZAGROŻONYCH GRUŹLICĄ. Przy pomo- 
cy Tow. Przeciwgruźliczego i magistratu, 
przy Ośrodku Zdrowia na ul. Wielkiej u- 
ruchomiono prewentorjum dła 40 dzieci, 
zagrożonych gruźlicą, a pozbawionych od- 
powiedmich warunków u siebie w domu. 
Dzieci przebywać będą w  prewentorjum 
przez cały dzień, aby wieczorem wrócić do 
rodziców. 

— BEZROBOCIE. — Liczba bezrobot- 
nych na terenie Wilma wynosi obecnie 5620 
osób. W porównaniu z ubiegłym tygodniem 
bezrobocie wzrosło o 25 osób. 

— Sekcja Pracy Rodziny Wojskowej poda 
je do wiadomości, że z dnia 2 grudnia na kur 
sie robót ręcznych rozpoczną się lekcje robie- 
nia zabawek choinkowych. Lekcje będą się 04 
bywać we wtorki i piątki, od godziny 6—8, w 
które to dnie Sekretarjat Rodziny Wojskowej 
(Mickiewicza 13) przyjmuje zapisy. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka — gra dziś nie- 

odwołalnie po raz ostatni, przepiękną baśń Mae 
terlincka „Niebieski ptak”. Ceny propagandowe. 
Początek o godzinie 8 w. 

Jutro świetna komedjo-satyra „Zbyt praw- 
we, aby było dobre”. = 

Teatr muzyczny „Lutnia* — gra dziś 
dzi 

i panego wprost z Poznania, gdzie studjuje i jutro po cenach zniżonych zabawną i melodyj 
ną operetkę „Szaleństwa Coletty”, której nie- 

nia listopadowego 
PODCHORĄŻYCH REZERWY 

Program uroczystości następujący: 
Godz. 9.00 — Nabożeństwo w koście 

le garnizonowym Św. Ignacego. 
Godz 9.50 — Przysięga na placu je- 

zuickim przed D.O.W. 
Godz. 10.50 — Defilada Kompanii. 

Podchorążych Rezerwy przed d-cą 1 
Dyw. Legjonów gen. Skwarczyńskim 
przy placu im. E. Orzeszkowej. 

Godz. 20.00 — Uroczysta Akadenija 
w Małej Sali Miejskie przy ul. Końskiej 
nr. 3. Akademja niestety nie może być 
dostępną dla ogółu społeczeństwa, gdyz 
niewielkie rozmiary sali zmusiły organ'- 
zatorów do ograniczenia ilości osób. 
Wstęp jedynie za zaproszeniami. 

Oprócz święta podchorążych, garni- 
zon wileński uczci rocznicę powstania 
listopadowego przez udział delegacyj 
wszystkich pułków Wilna w nabożenń- 
stwie, które się odbędzie w kościele Św. 
Jgnacego. 

— © — 

  

NIKA 
bywałą atrakcję stanowią prześliczne wkładki 
baletowe i rewjowe. 

W przygotowaniu „Fijolek z Montrmartre'u“ 
— Dziś już oczekiwany recital Marji Ku- 

renko. — Znakomita śpiewaczka koloraturowa, 
b. primadonna Opery Cesarskej w Moskwie, 
gwiazda filmu amerykańskiego, znana szeroko 
z naśpiewanych przez nią płyt — wystąpi z 9- 
ryginalnym programem, zawierającym arje о- 
perowe i pieśni, w Sali Konserwatorjum (Wiel 
ka 47) punkt o godz. 8-ej wiecz. Pozostałe 
bilety są do nabycia w kasie Konserwatorjum 
(Końska 1). 

—. Koncert na zagrożoną Bazylikę odbę- 
dzie się dnia 3 grudnia o godzinie 20-ej w 
Małej Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 3, -— 
Koło Pań przy Komitecie ratowania bazyliki 
zaprasza nań wszystkich wilnian. Łaskawy u- 
dział przyrzekii: pp. Piotrowiczowa, Święcicka, 
Wyrwicz, Jodko i Ledóchowski. 

CG GRAJĄ W KINACH?” 
CASINO — W gabinecie lekarza i 100 

metrów miłości. 
HELIOS — Wiktorja i jej huzar 
PAN — Emma. 

HOLLYWOOD — Góry w. płomieniach. 
Higjena seksualna. 

STYLOWY: Osądźcie sami. 

LUX — Ulica potępionych dusz. 
ŚWIATOWID — Halka 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Okradziony w piwiarni. — Michał Pana- 
sewicz, zamieszkały przy ulicy Podwerkow- 
skiej 8, zameldował policji, iż w dniu wczoraj- 
szym wieczorem wstąpił do piwiarni przy ulicy 
Ponarskiej 14, gdzie został okradziony z pie- 
niędzy przez współbiesiadniczki, nazwiska któ- 
rych wymienił. Prowadzi się dochodzenie. 

— PODSTĘP. — Do policji śledczej 
wpłynęła skarga niejakiego Įosela Roz- 
mowa, lat 75 (Beliny 14), oskarżające- 
go swych synów o podstępne wyłudze- 
nie podpisu na akcie sprzedaży jego do- 
mu w chwili, gdy był zamroczony alko- 
holem. W sprawie tej wszczęte zostało 
dochodzenie. 

— WYPADEK W ŁAŹNI. — W sobotę 

Tanko Gals A. ta, ai ciężkienu ni Agres dzie uległ 
wypadkowi 40-letni Kowalewski Leon, Anto- 
kolska 9. Wskutek nieostrożności wszedł on 
do napełnionej wrzątkiem wanny, skutkiem cze 
go odniósł poważne poparzenia całego ciała. 
Poszwankowanego odwiozło pogotowie ratuti- 
kowe do sz) św. Jakóba. 
5 „di i a — Wywia- 

wcy wy/ zego wykryli ijemną 
gorzelnię w zabudowaniach aa wsi 
Widawciszki, gminy  rzeszajskiejj Wacława 
Sienkiewicza. Prowadził on produkcję. Zaopa- 

S on w swoje wyroby podmiejskie szyn- 

— SKUTKI BÓJKI. — Przy zbiegu ulic W. 
Pohulanki i Słowackiego doszło do bójki, pod- 
OZ został zraniony uderzeniem. noża: 
w plecy szeregowiec pułku artylerji przeciw- 
lotniczej Henryk Rorbach. Rorbacha przewie- 
ziono do mieszkania jego rodziców, gdzie za- 
wezwany lekarz pogotowia udzielił mu pomo- 
cy. Sprawców porźnięcia narazie nie zatrzy- 
matito. 

  

Wydawnictwo księgi 

  

Królowa śpiewu koloraturowego 
przezwana przez wszechświatoeą prasę 

„SŁOWIKIEM EUROPEJSKIM * 

MARJA KUREKKO 
— Marja Kurenko — doskonała špiewacz- 

ka koloraturowa, b. primadonna Opery Cesar- 
skiej w Moskwie, da się usłyszeć w jedynyin 
recitału dziś w poniedziałek, w Sali Konserwa- 
torjum (Wielka 47) o godz. 8.15. Bilety na- 
być można zawczasu tamże. 

Szczegóły w afiszach. 
  
  

cza w Wilnie 
Z prowdziwą radością dowiadujemy 

się o otwarciu iw Wilnie Zakładu lecznicze- 
go stosowania gimnastyki zdrowotnej 

leczniczej. 
W krajach skandynawskich, szezegón.ie 

w Szwecji, a z krajów centrainych w Niem- 
czeh, oddawna istuieją już podobne zakła- 
dy, cieszące się wielkiem po'wsłodzieniem ze 
względu na rezultaty stosowanego tam le- 
eznictwa. 

Uświadomijmy sobie, że istnieje cały 
szereg chorób, jakto niektóre schorzenia u- 
kładu kostnego, mięśniowego, nerwowego i 
układu krążenia, których leczenie środk»- 
mi aptecznemi jest mało skuteczne, lub 
wręcz niemożliwe. Podobne cierpienia czę- 

sto wymagają zabiegów czysto fizycznych 
jakiemi w tym wypadku będą gimnastyka 
zdrowotna i lecznicza, wraz z masażen le- 
cznjczym. ! 

Jak się dowiadujemy, — w Zakiadz:e 
wspomnianym mają być uruchomione dwa 
oddziały. Jeden z mich obejmowałby „im- 
nastykę grupową, zdrowotną, o charakte- 
rze zapobiegawczym, rozruchowym, 1 гох- 
rywkowym, a drugi gimnastykę indywidu- 
almą, leczniczą. Do zabiegów w tym Za- 
kładzie kwalifikowałyby się następujące 
wypadki: wszelkie niefizjologiczne skrzy- 
wienia kręgosłupa, a więc skołjozy, nai- 
mienne kifozy i lordozy; krzywe plecy, 
zesztywnienie stawów, niedorozwoje i zani- 
ki mięśniowe, (wypadki po złamaniach, zwi 
chnięciach lub innego rodzaju - dłuższych 
unieruchomiieniach) Zła przemiana materji 
otłuszczenie, stolec, upośledzenia koonrdy- 
nacji ruchowej, niektóre choroby serca i 
wady oddychania. ; 

Zakład jest założony w odpowiednim 
lokalu posiadającym bardzo hygjeniczse 
sale gimnastyczne, szatnie i doskonaly 
dział matryskowy. Kierownietwio obejmu-. 
ją znani już w tej dziedzinie pracy na te- 
renie Druskienik p. p. Docent Dr. med. E. 
Czarnecki i Absolwent Centr. Inst. Gimma- 
stycznego w Stolkkholmie K. Pietkiewicz. 

W dziale gimnastyki zdrowotnej mają 
być uruchomione narazie dwie grupy: żeń- 
ska i męska, z któremi ówiiczenia łącznie z 
badaniami lekarskiemi będą się odbywały 
w poniedziałki i czwantki w. godzinach 
wieezotowych. Zakład będzie czynny od 
przyszłegio tygodnia. Zapisy przyjmuje i 
informacyj udziela kancelarja Zakładu w 
poniedz., wtorki i czwartki od godz. 19—20 
Dom Akademicki Róg Małej Pohulanki i 
Góry Boufałowiej. 

Należy przypuszczać, że Zakład nie za- 
wiedzie pokładanych madzieji i nie jeden 
zmajdzie tam właściwą sposobność do wzmo 
żenia odporności swego organizmu, oraz 
możność usunięcia lub ulżenia wyżej za- 
kwalifikowanych cierpień. 

Ё 

„KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW" 
poszukuje w Wilnie 

Jeneralnego przedstawiciela 
na województwa: Wileńskie, Białostockie i Nowogródzkie. — Tylko poważni reftektenci» 
mogąćy wykazać się dobreini rełerencjami o raz gwarancją (niegotówkową) do wysokości 

ał, 6000 — zechcą zgłosić się dzisiaj hotel „Georges“ godziny; 12—2 i 4—6 po poł. 

  

Białoruski jubileusz Kulturalny 
Przebieg 

W: dniu wczorajszym o godz. 6 po poł. 
w sali dawniej „Apollo“ przy ul. Dąbrow- 

skiego dziś zaś — gimnazjum litewskiego 
im. ks. Witolda odbyła się zorganizowana 
przez białoruskie koła narodowe uroczysta 
akademja, mająca na celu uczczenie 50-le- 

cia urodzin dwu najznakomitszych poetów 

białoruskich J. Kupały i Jakóba Kołasa. 

Na schodach obrazy Czurlomisa: i port- 

rety książąt litewskich dobitnie świadczą 

o zmianie właścicieli, na sali zaś, nad sceną 

u góry dostrzegamy ponadto znacznych 

rozmiarów! portret. W. Ks. Witolda. 
Pubiiczność tłumnie wypełnia salę i chó 

my, część zaś siedzi ma przystaw ionych krze- 
slach lub stoil wzdłuż ścian. 

Na scenie, której tylną ścianę zdobią 
dwa biało - czerwono - biale sztandary bia- 
łoruskie z herbem Pogoni nad niemi, za- 
siada prezydjum honorowe z 10 osób z ks. 
Ad. Stankiewiczem, i byłemi senatorami 
Bohdanowiczem i Własowym na czele. 

Po wstępnem słowie p. Własowa jed- 
mego z senjorów ruchu białoruskiego, pierw 
szy referat o twórczości J. Kołasa wy- 
głasza dr. M. Czarnecki. Referat jest roz- 
wlekły i nieciekawy; prelegent mówi, a 

raczej — czyta cicho i jednostajnie, zaci- 
miając się czasami. 

Po dłuższej dawce tej udręki, miejsce p. 

obchodu 
Czarneckiego zajmuje b. sen. W. Bohdano- 
wicz, który zasadniczo miał mówić o'J. 
Kupale, zmienia jednak częściowo temat i 
mówi! wyłącznie o elemencie piękna zawar- 
tym 'w twórczości obu poetów. j 

Ciekawe to i inteligentnie skonstruo- 
wane przemówienie wygłoszone donośnie 
i z życiem odrazu przykuwa do siebie uwa- 
gę sali. 

Po krótkiej przerwie następuje część 
koncertowa przeplatana deklamacjami u- 
tworów Kupały i Kołasa. В 

Część tą całkowicie wypełniają pno- 
dnkcje chóru mieszanego Związku Akade- 
mików Białorusinós! pod kierownictwem p. 
Szyrmy. 

To (tęskne, to wesole piosenki białoru- 
skie wykonane pewnie i sprawnie przez 
chór rozkołysują salę, darzącą rzęsistemi 
oklaskami wykonawców. Niektóre nume- 
ry bisowamo. 

Na specjalne wywóżmienie zasługują 
barwne stroje ludowe dziewcząt biorących 
udział w: chórze, : 

Odśpiewanie hymnu „Nie pohasnuć zor- 
ki w: niebie"... który obecni” wysłuchują 
stojąc, kończy sympatyczną uroczystość i 
o godz. 10 wieczór zgromadzoną licznie 
publiczność opuszcza salę gimnazjum... 

Józef Cyrski 

 



  

Poža 
WILNO. — W zabudowaniach Jozeia Mi- 

chalskiego we wsi Bruzdowo gm. ostrowskiej 
z nieustalonej przyczyny powstał pożar. Uzień 
przerzucił się na sąsiednie zabudowania, obej: 
mując znaczną część wsi. Mimo zarządzonej 

SIRDIS 

grod ka 
— NABOŽENSTWO ŽALOBNE ZA 

DUSZĘ Ś. P. STANISLAWA WYSPIAN- 
KIEGO. Staraniem T-wa Przyjaciół Li- 
teratury i Sztuki, oraz Dyrekcji Teatru 
Miejskiego, odbyło się w dniu dzisiejszym 
'w kościele Farnym, nabożeństwo żałobne 

za duszę 5. p. Stanisława Wyspiańskiego 
— jalko w 25 rocznicę jego śmierci. 

— SENSACYJNY PROCES KOMUNI- 
STYCZNY W GRODNIE. W dniu 1 grud- 
nia b. r. Sąd Okręgowy w Grodnie roz- 
patrywać będzie sprawę Goldfarba Szmula 
— wybitnego działacza partji komunistycz- 

mej na terenie grodzieńskim i jego towa- 
rzyszy w ilości 6-ciu osób. 

— ODZNACZENIE BOHATERSKIEGO 
LISTONOSZA. Pan: Prezes Rady Minist- 
rów odznaczył bronzowym Krzyżem za- 
sługi š. p. Kanonowicza, listonosza Urzędu 
Pocztowego w Grodnie, który zginął — 
śmiercią bohaterską ma posterunku w dniu 
1 czerwca b. r. podczas napadu na Urząd 
Pocztowy w Grodnie. 

Jak wiadomo sprawca napadu Piotr 
Łopatecki został skazany wyrokiem Sądu 
doraźnego ma (karę śmierci, a następnie 
przez Pama Prezydenta ułaskawiony. 

Łopatecki znajduje się w więzieniu w 
Grodnie, odbywając karę bezterminowego 
więzienia. 

— NAGŁY ZGON ADW. HELENY EP- 
SZTEJNÓWNY. W dniu 25 b. m. nagle 
zmarłą dobrze znana w tut. kołach adw. 
Helena Epsztejnówna. W piątek o godz 11 
wieczorem nagle zaslabła i mimo matych- 

miastowej pomocy lekarskiej skonała. — 
Zmarła pewien czas temu, cierpiąc na bez- 
senność zążyła zbyt mocną dozę weronalu. 

W pogrzebie, który odbył się w dniu 

wczorajszym wzięła udział prawie cała 
tut. palestna i przedstawiciele sądow nich: a 

— AMATOR PFPOTOGRAFJI KINO- 
WYCH. Od pewnego czasu  wiłaściciele 
tut. kimi zauważyli znikanie zdjęć fotogra- 
ficznych wystawionych dla celów reklamo- 
wych przed kinami. Znikały przeważnie 

p 

  

Największą i nalbezpiecz- 
niejszą zbiornicą kapitałów 

i oszczędności 

jest KOMUNALNA KASA 
OSZCZĘDNOŚCI POWIATU 

GRODZIEŃSKIEGO 

Wysokie oprocentowanie—całko- 
ме bezpieczeństwo — wypłaty 

ma każde żądanie. 
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r wsi 
natychmiastowej pomocy pożaru umiejscowić 
nie zdołano. Pastwą płomieni padło 18 budyn- 
ków gospodarskich i 11 mieszkalnych. Bez da- 
cha nad głową pozostało 36 rodzin. 

  

  

fotografje popularnych gwiazd filmowych 

W: tych dniach służba jednego z kin 
zatrzymała ma ulicy „amatora, którym 
się okazał uczeń jednej z tut. szkół śred- 
nich, u którego znaleziono kilka fotogra- 
fji kinowych. 

Nie chcemy podawać nazwiska tego ucz- 
nia, gdyż jesteśmy przekonani, iż bez tego 
już zrozumiał, że nawet zdjęcia  ulubio- 
nych artystów filmowych nie można kraść. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dla ucz- 
czenia 25-ej rocznicy śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego, Zespół Teatrów Miejskich 
odegra w dniu 29 b. m. sztukę St. Wyspiań- 
skiego p. t.1) „Noc listopadowa" i 2) „Sę- 
dziowie“. 

Przed przedsta'wieniem przemówienie 

wygłosi: p. Cytarzyūski. 

ii iau d о 

5 KINA P. T K. TEL 114 
;  ZAMANORZECEEWOCETONYCĄ PTZTDUTOSERORTORAEW 

4 Początki sesusów: 18.15, 20.15 1 22.15 

Bźwiękowtiae 

Kino „POŁONJA” 
Pocztowa 4. 

Po wielkim tutne po Stanach Zjedno: 
czonych, zawitał do Grodna znaxomity 

jasnowidz 

BER - ALI 
wrsz ze swoją có:ks medjum 

TAMARĄ 
którzy urzączą w seli kina kilka nie- 
samowitych doświadczeń Początek o 

godz. B-ej. Ceny bsrdzo niskie. 

  

  

Dźwiąkowisc 
Kine „ĄPZL ŁO" 

Dominik. 26. 

  

KINO „PALACE“ 
Orzaszk. 18. 

E. MORENA, i. KADAY ;ELIZA 
LA POR7TA, 3 

w dramacie p. t. 

Gdy zmysły 
się budzą...? 

Wstęp 49 gr. 

Seanse o godz. 6, 8 i 10.13 

    

Poczętań seansów 
9 5 615, — 2, — 15, 

Na ogólne żądanie pabiicności wznawismy komedję p. t. 

Precz z miłościa 
z figlarną LILJANĄ HARVEY wersja tracu:ka 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID” 
G3ODNO, Brygidzka 2. 
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FRANCISZEK PAKKARD 

  

Na gwiazdke! “7251 
SKLEP RADJOWY „„EINNERĘ** 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTówkĄ 
3-Iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

s sa Na gwiazdkę! TS 
koooocooocoooooooooooooozwoooooasi rzedu gminy urządziła przedstawienie. O- 

Dziś wstąp od 49 groszy 
na wszystkie miejsca 
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Na gwiazdkę! 

2) 

Podwójne życie Jjmmy Dalia 
Jimmy Dal obrzucił zamyślonem spoj 

rzeniem cały pokój, ukłonił się wycho- 
dzącemu znajomemu i znów zwrócił się 
do Karrutersa. 

Ten z wielkiem namaszczeniem mie - 
szał kawę łyżeczką. 

— To był prawdziwy król, — mruk- 
nął. — Genjusz swego rodzaju i wielki 
oryginał. Często równie trudno było zna- 
leźć motywy jego przestępstw, jak zła- 
pać jego samego. 

— Pan jest dzisiaj wyjątkowo cieka 
wym towarzyszem, — zauważył Jimmy 
Dal. — Jedyną wadą pana jest ten na- 
strój liryczny: pan wzdycha, wydaje о- 
krzyki, mówi coś bez związku. Proszę 
opowiedzieć mi coś o „Szarym Znaku 
szczegółowo i wyczerpująco. Chciałbym 
poznać powody tego uwielbienia, które 
pan ma dła niego. 

— Dobrze, ałe nie dzisiaj. To zbyt 
długa historja. Innym razem. — Spojrzał 
na zegarek i zerwał się. — Mój Boże, 
wpół do dziesiątej... Nie przypuszczałem, 
że tak zagadaliśmy się. Trzeba się śpie- 
szyć. Przecież moja gazeta wychodzi ra 
no! 

— Ach, już jest tak późno? Jimmy 
wstał również. — Odprowadzę trochę pa 
na. 

Odprowadził Karrutersa do taksow- 
ki i wrócił do klubu. Zajrzał do sali bilar 

CATS 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

dowej, zagrał w bridża 
powrócił do domu. 
stary sługa. 

— (Cóż jessonie, nie śpicie jeszcze? 
— zauważył Jimmy żartobliwym tonem 

— Nie, sir, — odpowiedział stary 
kamerdyner, który służył jeszcze u jego 
ojca. — Chciałem się położyć o dziesią- 
tej, ale właśnie przyniesiono list. Młoda 
pani, sir... i ja... 

— Pani! -— krzyknął Jimmy z na- 
głem zaciekawieniem. — Jak ona wyglą 
dała? 

— Sam nie wiem, sir, — zmieszał 
się Jesson (jego młody pan nigdy nie by 
wał tak zapalczywy). Bardzo elegan- 
cka pani i, na ile mogłem zobaczyć bar- 
dzo piękna. 

— Włosy, oczy?... pytał gorączkowo 
Jimmy. — Nos, usta, owal twarzy?.. 

— Naprawdę, sir, — odpowiedział, 
coraz bardziej zdumiony Jesson. — Nie... 
nie wiem. Włosy, zdaje się ciemne, a 
może rude... Nie mogłem dobrze się przyj 
rzeć, bo ciemno było na ulicy. 

— Szkoda, że jesteście starzy,  Jes- 
son! — powiedział dziwnym tonem Dal. 
— Gotówbyłbym oddać wam * całorocz- 
ny dochód, gdybyście odpowiedzieli mi 
na te pytania. 

— Niestety, Sir... 
— Dobrze, — przerwał Jimmy. 

i koło północy 
Otworzył mu drzwi 

  

lidžka 
— NA KOLONJI URZĘDNICZEJ E- 

GIPSKIE CIEMNOŚCI. — Jakby na złość! 
Przed kilku dniami pisaliśmy o koniecznoś- 
ci powiększenia ilości lamp elektnycznych 
na kolonji urzędniczej (paliła się jadna za- 
ledwie lampa), gdyż wskutek ciemności, 
mieszkańcy tej kolonji niejednokrotnie za- 
żywali błotnych kąpieli, nie liczą rozbicia 
przy tem nosa, kolana lub innej części ciała 
Podobno niektórzy z tych nieszczęśliwców 
aby uniknąć na przyszłość podobnych, skąd 
inąd niezbyt miłych eksperymentów, zaku- 
pili sobie pochodnie naftowe. Sądziliśmy, 
że po naszym. alarmie pan burmistrz Zadur 

ski każe niezwłocznie ilość Światła powięk- 
szyć, lecz gdzieżtam; stało się nawet coś 
gomszego: Mianowicie od dwóch dmi i ta je- 
dna lampa zgasła. Jakby na złość! Dziś pa 
nują na kolonji urzędniczej egipskie ciem- 
neści. 

— NAUCZYCIELE SZKÓŁ ŚREDNICH 

ORGANIZUJĄ SIĘ. Pocieszającym obja- 
wem, jest szybko postępujące wśród nau- 
czycielstwa szkół średnich Okręgu Szkolne- 

  

   

go Wileńskiego zrozumienie potrzeby or-„ŚWIATOWIB" 
ganizowania się w jeden zwamty frout, sku- 
piający nauczycielstwo całego Państwa — 

dla szlachetnego celu wychowania nawe- 
go typu nauczyciela jako budowniczego 
nowej polskiej szkoły. Dowtodem tego jest 

wstępowamie profesorów szkół średnich do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, organi- 
zacji znamej ze swej postępowej ideologji, 
i organizowanie Sekcji Szkolnictwa Śred- 
miego Z. N. P. 

Ostatnio w związku ze Zjazdem Oddzia- 
łu Powiatowego Z. N. P. wi Lidzie w dn. 
19 i 20 b. m. powstała Sekcja Szkół Śred- 
nich na zebraniu zorganizowanem przez 
delegata Sekcji Okręgowej z Wilna, któ- 

re odbyło się w sali Gimnazjum Państwo- 
wego pod przewodnictwem prof. Witkow- 
skiego. Delegat Okręgu p. Amtoszczuk w 
referacie informacyjnym zobrazował pra- 
ce i scharakteryzował ideologję Ziwiązku 
— poczem zawiązała się sekcja i dokonano 

wyborów zarządu w osobach: p. p. prof. — 
Hamus — prezes, Witkowski — wiceprezes, 
Sadzewicz — sekretarz „Jodkówna — skarb 
nik, Wencel — członek. 

Sekcja w Lidzie jest czwartą z kolei sek- 
cją zorganizowaną w ciągu ostatnich 2-u 
tygodni po Stołpcach „Baranowiczach, i 
Oszmianie. 

W związku z szybiko postępującą orga- 
mizacją Sekcyj Szkół Średnich, władze 0- 
kręgowe Związku zamierzają zwołać Zjazd 
Okręgu w lutym roku przyszłego. 

  

— OTWARCIE ŚWIETLICY GIMNA- 
ZJALNEJ. — W dniu 19 bm. odbyło się w 
tut. gimnazjum państwowem uroczyste 0- 
vtwarcie świetlicy szkolnej i oddanie jej do 
użytku młodzieży. W! przybranej sali świe- 
tlicowej zebrała się tłumnie młodzież szkol 
na wszystkich klas z pp „wychowawcami. 
Uroczystość zaszczycili również swą obec- 
neścią p. inspektor szkolny Lisowski, kie- 
rownik miejscowej szkoły powszechnej p. 
Bartoszewicz, jp. Jastrzębska, referentka 0- 
światy pozaszkolnej i p. Dziatko od zarzą- 
du Koła Opieki Rodzicielskiej. 

Po przemówieniu p. dyrektora: Smotera, 
który otwierając świetlicę, nazwał ją wspól 
nem dziełem mauczycielstwa i młodzieży. 
zabrał głos imieniem młodzieży uczeń kt. 
T-mej Owalina. Przedstawił om krótko cel 
tej świetlicy, wezwał koleżanki i kolegów 
do szanowania oddanych do użytku mło- 
dzieży czasopism, dzienników i gier i po- 
dziękował dyrektorowi szkoly та opiekę 
mad wychowankami i dostarczanie im go- 
dziwej mozrywki. 

Szkolna orkiestra strunna i jędrny, 
młodzieńczy śpiew połączonych drużyn har- 
cerskioh, wypełniły resztę tej miłej uroczy- 
stości. Przedstawienie kinematograficzne, 
które się odbyło ma zakończenie, było rów- 
nież niemałą przyjemnością dla wychowan 
ków tego prowincjonalnego gimnazjum. 

Багеяй йя 
— PRZEDSTAWIENIE. — Straż Po- 

žarna '* Wolnej w. dniu 20 bm. w lokalu u- 

Powiedzieliście, że niema mnie w domu, 
a ona odpowiedziała, że wie o tem? Zo- 
stawiła wam list, prosząc o oddanie mi 

do rąk dziś koniecznie? Ale nie pozwo- 
liła dzwonić do mnie, do klubu? Nie 
prawdaż, tak było? 

— Mój Boże, sir! — bełkotał jesson, 
— właśnie tak, dosłownie tak! 

— jJessonie, — rzekł poważnie Dal, 
— posłuchajcie mnie i zapamiętajcie raz 
nazawsze. Jeśli ta dama zjawi się tu je- 
szcze raz, zatrzymajcie ją. jeżeli nie ze- 
chce czekać, zatrzymacię siłą. « Róbcie, 
co chcecie, byleby ją, zatrzymać. Rozu- 
miecie? I nie wypuszczajcie jej, dopóki 
nie przyjdę. 

Kamerdyner patrzał na swego pana, 
jak na warjata. 

—- Zatrzymać siłą, Sir? —- szepnął, 
kręcąc głową. Chyba... chyba ja nie- 
zrozumiałem? : Ь 

— Zrozumielišcie, Jessonie. Gdybym 
wierzył, że ona wróci, wydałbym  bar- 
dziej kategoryczny i stanowczy rozkaz. 
Gdzież jest list? 

— Na biurku, sir. 
Jimmy wbiegi na schody, gdy od- 

wrócił głowę, ujrzał kamerdynera, w po 
stawie, pełnej zdumienia. 

— Jessonie, — krzyknął z góry, — 
dawno już służycie w naszej rodzinie, 
wpierw ojcu, teraz mnie! Czy chcecie 

mi dopomódz 
— Jestem gotów do usług, sir, — od 

powiedział poważnie stary sługa. 
—. A więc pamiętajcie, że trzeba 

trzymać język za zębami i być bardzo 
    

ре а 

  

sia wydaw! 

  

Dziś uroczysta premjere! Ulubieniec publikzności IWAN PETROWICZ w najgłośniejszem arcydziele genjałnege 
kompozytora PAWŁA ABRAHAMA. Dzwięsowe 

Kino WIETORJA i JEJ HUZAR 

  

a Film w języku rosyjskim i francuskim.- -Porywaj. i i / у ji iej Rd „w języku ros zt В jąca akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji Carskiej, 
„Helios nii i Rosji Sowieckiej. Oszałamiająca w rozmachu wystawa! — Czarujące melodje! 

>tans u rGdz. 4. 6, 8: 10:5 Nas 1-szy sa+ns «eny «niżone. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś! Perła kinematogrefji! Najpiękn, arcydzieło nagrodzone wielkim złotym medalem 

99 & % % 44 ** (Dramat niepotrzebnej matki) 
nem na najwiekszych ekranach N+w-Yorko, Londynu i Berlina dzięki fenomenalnet, 
MARIE DRIESSLER która porywa i wzcuszz do łez swą uduchowioną grą 
ANONS: W tych dniach niezapomn. bohat:r tlmu „POD DĄCH>MI PARYŁ%A* ALBERT PREJEAN w filmie śpiewmo- 

Fim ten stał się wy” 
darzeniem niecedzien- 

światowej sławy kreacji genjałnej 
-— Najbardziei artvstvczny tlm seronu. — 

dźwiękowym „W KAŻOYM PORCIE D7IEWCZYWA-. 

  

Dźwiękowe kiua 

HOLLYWO02 
Mickiewicza, 22 

tel. 15-28. 

Dziś! 100 proc. dźwiękowiec produkcji francuskiej 

GÓRY W PLOŃIENIAC€ 
walk górskich, W rol. gł. LUIS TRENKER i ARMAND BERNARD. Nad progrem: Dodatki dźwiężcwe, 

Początek o godz, 4-ej 

Bohaterska epcpea dziejów wsik sizzelców 
zlpejskich. Wspsnisłe niezrównane zdjęcia 

  

Dźwiękowe kino 

„LUX“ 
Mickiewicza 11 

Dziś! Peraz pierwszy w wersji 
dźwięk. nssza słynna rodaczka P © E. A E Ę [e se E w przebojowym dźwiękowce m t. 

„ЕСЛ POTĘPIORY 
W relach pozostałych znany W-rwic< Ward — Ned program: Atrakcie dźwięk we. 

    EE BUSZ” a 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teair 

  Mickiewicza 9 

St dwie sztuki: „Miecz Damoklesa'* 
i „Lud“. 

Po przedstawieniu odbyła się wspólma 
herbatka, którą urządzono z racji 7-lecia 
istnienia straży. 

— GDZIE NIE PROSZĄ — TAM KI- 
JEM WYNOSZĄ. — W mocy z 20 па 21 bm. 
we wsi Sudarach gm. Stołowicze wrzala 
zabawa weselna u braci Wierbiłłów. 

Na 'wesele wszedł nięproszony mieszka- 
niec wsi Tonczyce Antoni Wadziejko, który 
był już pod dobrą datą, wobec czego wypro 
wadzono go z zabawy na podwórze i pobito 

Wadziejko ma jeszcze pretensję, iż o- 
prócz pobicia skradziono mu 51 zł. 35 gr. 

Policja, która prowadzi dochodzenie, 
chce dociec prawdy. 

— ŚMIAŁA KRADZIEŻ. Z magazynu 
Komendy obozu ćwiczeń w Leśnej, jakiś 

śmiały opryszek zapomiocą włamania doko- 
mał kradzieży 6 zwoi Liniki żelaznej razem 
1500 metrów, wartości zgórą 1000 zł. 

Dochodzenie prowiadzi komendant po- 
sterunku PP. w Leśnej. 

Dr. med. Józef Hausman 
były lekarz klinik zagranicznych, przyjmuje 

chorych w Nowcgródku, Rynek 9 dom 
Kalman: wskiego. 

Radjo wileńskie 
Poniedziałek, dnia 28 listopada 1932 r. 
11.40: Przegląd pras. polsk. 14,55: Program 

dzienny. 15,00: Słynni skrzypkowie (płyty). 
15,15: Komunikaty. 15,25: Słuchowisko dla 
dzieci: „Szkatułka babuni*. 15,55: Muzyka ro- 
syjska (płyty). 16.25: 
„Symbolika i aktualność „Wyzwolenia” —- od- 
czyt. 17.00: Muzyka tan. Komunikaty. Muzyka 
tan. 17,50: Program na wtorek. 18.00: Koncert 
solistów. Wiadomości bieżące. D. c. koncertu. 
1j.00: „Pomorze i Prusy Wschod. przed 100 
łaty” — odczyt litewski. 19.15: Wil. kom. spor 
towy. 19,30: „Na widnokręgu". 19.45: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20,00: Operetka „Książę 
Nancy“ Fr. Lehara. Dod. do pras. dz. radį. 1). 
c. operetki. Wiad. sportowe. D. c. operetki. 
22,00: Skrzynka techn. 22.12: „Cześć prochom 
i prochów potędze” słuchowisko na dzień 20 fi 
stopada,w 25-tą rocznicę zgonu Wyspiańskie 
go, w wigilję 102-ej rocznicy wybuchu powsta 
nia — według powieści Stanisława Lacka „O 
Wyspiańskim. 22.35: Muzyka tan. 22,55: Kom. 
meteor. 23.00: Muzyka taneczna. 
TYYYYVYYYVYYYYYYWYYYVYYTYYYVYYVYYYYYYYYTYT 

Nr. spr. Z/ — 1363/32. r. 

OBWIESZCZENIE 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział VI, 
obwieszcza, że decyzją swą z dnia 29 paź- 
dziernika 1932 roku postanowił ogłosić 
finmę „Wileńskie Towarzystwo Budowlane 
Kadem, sp. z ogr. ойр.“ za upadłą w han- 
dlu i kuratorem masy upadłościowej wy- 
znaczyć adwokata Arję Brumberga, zamie- 
szkałego w Wilmie, przy ul. W. Pohulanka 
23, m. 2. 

'Wiskutek powyższego, wszyscy wierzy- 
ciele i dłużnicy upadłej firmy „Wileńskie 
'T-wo Budowlane Kadem' obowiązani są w 

tenmimie 4-0 miesięcznym od daty wydru- 
kowania niniejszego obwieszczenia w Do- 
datku do Dziennika Urzędowego Min. Spr. 
donieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie o 
swoich pretensjach do upadlej firmy i o 
należnościach, które im przypadają, cho- 
ciažby terminy płatności ich mie nastąpiły. 
Nr. spr. Z — 1363/32. r. 

wz. St, Sekretarz 

  

    

uważnym. Ja sam jestem winien, że 
wcześniej was nie ostrzegłem, ale nie 
przyszło mi do głowy, że ona może tu 
przyjść. Jest dla mnie kwestją życia i 
śmierci wiedzieć, kim jest ta pani, któri 
wam dała list. Rozumiecie jessonie? A 
teraz możecie iść spać. 

— Diękuję panu za zautianie, sir. 
Przecież nosiłem pana kiedyś na rękach. 
kiedy pan był zupełnie imały. Nie rozu- 
miałem, o co chodzi, ale nie miałem od- 
wagi zapytać. Miślałem, że pan zagnie- 
wał się. Teraz, kiedy już wiem, o co 
chodzi, może mi pan zaufać. 

— Dziękuję Jessonie... Dobranoc. 
Jimmy Dal otworzył drzwi do gabi: 

netu, zamknął je i zapaiił światło. Gabi- 
net byt to duży pokój, pięknie umeblo- 
wany. Przed biurkiem leżał duży dywan, 
a na staroświeckim kominku paliły się 
suche szczapy. Przez chwilę Dal stał 
przy drzwiach, nadsłuchując. Piękna jego 
twarz zmieniła się wyraźnie, usta zaci- 
snęły się, głęboka zmarszczka przecięła 
gładkie czoło. 

Nic nie mąciło ciszy... 
Uspokojony, wziął z biurka kopertę 

i usiadł, Nie było wątpliwości. List — 
od niej! Ten sam charakter pisma, ten 
sam papier, ten sam dziwny, sub- 
telny zapach... Jimmy Dal obracał list w 
palcach, nie otwierając go. Dziwne to 
były palce: długie, cienkie, suche, nie- 
zwykle wrażliwe. 

Wreszcie, uśmiechnął się, rozciął koper 
tę. Wyjął pięć kartek, pokrytych  drob- 
nem pismem. Jimmy przeczytał powoli, 

Lekcja franc. 16,40: į 

«drugie i wyjął 

Najwspznisiszy dźwiękowiec polskiej pro 
szaw skiej. 

wej niezrównaua Zorika Szymańska 

  

| Gkoło 1 grudnia r. b. 

Aleksander Hertz: Inteligencja wobec 
Tadeusz Mayzner : Kultura muzyczna 

czy. 
Helena Millerówna, Wanda Prażmowska, 

społecznem Polski: 

Franciszek Skibiński: 
Aleksander Konstanty Ivanka, 

Klemens Limanowski: O możliwościach 
wem. 

Antoni Woysławski: Wieś w państwie 
Jerzy Cimniewski: Organizacja młodej 

Wacław Mejbaum: 

Józef Kaczkowski, Zbigniew Madeyski: 
pracy dla państwa. 

na 33, tel. 775-34 konto PKO 518. 

    
  

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze | 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiusą kosnerwuje, doskonał, odświeża, - 
auwa jaj ekazy i braki, Masaż kosmetyszay 
twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wyszszu 
płający (panie), Natryski „Hormona* wedłus 
arof. Spuhla. Wypadanie włosów, łupież. 1 
dywidualne dobieranie kosmetyków do Xax- 
aaj sary. Ostatnie zdobycze kosmetyk: rą- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10—3. 

W.Z P.   
  

  

  

  

A OKAZYJNIE 
Lexarze DO SPRZEDANIA 

IO TS REETESTI —_ Sypialnia i inne rze- 
= czy. Tamże do wyna- 

Dr Ginsberg jęcia 2 ładne pokoje z 

  

dami. 
choroby skóme wene- Mžktyillowska 10 — 2 
ryczne i moczopłciowe. dom rogowy. 
Wileńska 3, od 8 — 1. 

i 4 — 8. Tel. 567. 
Sprzedam psa 

boksera dwuletniego. — 
Białostocka 6 — 1 od 

  

  

Kupuo 4—5 cedziennie. 

1 SPRZEDAŻ = =” 
AAA AAAAALAA As 

o M POPIERAJCIE 
DO SPRZEDANIA 

Zwierzyniec Witoldo - 
wa 45 m. 6 od 4 — 6 L.0.P.P 

  

cały list, wczytywał się w każde słowo i 

zamyślił się. Potem rozdarł kartki па КИ 
ka kawałków, zebrał je i wrzucił do o- 
gnia. Zapalił papierosa i długo śledził 
płomienie, które niszczyły ostatnie strzęp 
ki listu. Gdy nie pozostało już ani śladu 

po nim, Dal wstał i kociemi krokami 

podszedł do ściany, odsunął kotarę 1 

przyklęknął przed kwadratową kasą 

ogniotrwałą. Być 

Otworzył jedne drzwiczki, potem 
futera! długi skórzany 

zamknął kasę ogniotrwałą, zasunął kota- 

rę i zgasił światło, poczem wyszedł z po: 

koju. 
"W sypialni zdjął prędko irak i prze- 

brał się w sportowe ubranie. Z zagadko 

wym uśmiechem sprawdził przed ш- 

strem cienkie, stałowe instrumenty, któ- 

re zawierał skórzany futerał, Były to in- 
strumenty złodziejskie, według ostatnie- 

go słowa techniki! 
Cienkie, wrażliwe palce wyjęły z fu- 

terału małe, stalowe pudełeczko. Na je- 
go dnie pomiędzy woskowym papierein, 

leżały szare kartki z pieczątkami. | 
Jimmy wsunął pudełeczko z piecząt- 

kami do kieszeni i wyjął jedwabną ma- 
skę z szuflady. = в 

— Zobaczymy, jak mi się powiedzie, 

po rocznej przerwie, — mruknął, mierząc 

z uśmiechem maskę, przed lustrem. 

Cicho schodził ze schodów i wyszedł 

na ulicę. Przed dworcem Konsington 

wsiadł do autobusu i pojechał do wsch. 

dniej części miasta. Był jedynym pasa- 
żerem w nocnym autobusie. 

Pr epiękne arje w wykonanin największego 
LADISA KIEPURY. Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. W roli tyfuło- 

|POD ZNAKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRACY 
Dziesięć wieczorów — pod redakcją 

ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO 

TREŚĆ: 

Szkoła a zagadnienie przebudowy ustroju społecznego. 

Władysław Lewandowski, Józef Krzyczkowski: Praca) 
społeczna a rzeczywistość gospodarcza. 

Jan Hoppe: Tło zagadnienia rewizji ustroju politycznego i gospodarczego. 

Ludwik Wasilewski, Antoni Sachnowski: 

"Tomasz Krymski, Eugenjusz Wiśniowski: Racja stanu Połski na Wschodzie. 

Zagadnienie ukraińskie. 

Wydawnictwo obejmie około 20-tu arkuszy druku dużego formatu. Cena w przedpła- 
cie Zl. 7— Po ukazaniu się książki cena księgarska wynosić będzie około zł. 10.— Prospek-| 
ty na żądanie. Zamówienia i informację: Wydawnictwo „Droga“, Chmret-| 

BCD GD GEOD ADB IPO OPACZ 

Jaż dziś pierwszy raz w Wilnie dzwno oczekiwane nieśmiertelne aicydziełu operowe St. Moniu:zku 

NALKA 
dukcji w wykonsriu całego zespołu opery wat- 

tencra wszystkich czasów, Wł. 

Bilety honorowe niewatne 

Rie GRĘ BOCH EDUDOZGA 10 SWE RZE 

ukaże się książka p. t. 

mas. 

ludu polskiego jako czynnik państwowotwór-| 

а Marja Uklejska: Znaczenie charakteru w ż 

Państwo jako producent. 

interwenjowania w śląskim przemyśle węgło-| 

polskiem. 

wsi. 

Hasła i wskazania przewodnie w  organizacjij 

Warszawa, ul   
Z STAC EYYTYNYYYYYNSYTE WE 

o Zanim dacie ogła: 

E BACZNOŚĆ! zycza z scowych wileńskici 

Sprawdzcie 
ceny ogłosieź i 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwąipienia przekonacie się, % 

ogłoszenia do SŁOWA -oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośrednictwem BU Reklamowege 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

s
ą
 

    

tel. 82. 
® 

RAREENOS ISORA P OTRZEBNE 
ZK 

Lekcje 4 - pokojowe z DNESEZESE UZNA eni Wygodami, — W 
centrum, nie na 
rze w cenie do 160 zt. 
Zapiacę za ET 
Łaskawe zgłoszenia 

7, administracji dia W. 

UDZIELAM 
lekcyj 
—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 
it tel. 794 od 2 — 
po poł. 

MAAAGAAA AAA AM AAA 

Lokale 
FTYTYWYYTYVYYYYYYYYYY 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 
wysajęcia. Dowisdrieć 
się Białostocka 6 — 1 

-— - codziennie od 3 pepoł. 
DO WYNAJĘCIA do 4.30 

4i5 pokojowe iniesika- - 
nie ze wsielkiemi wy MIESZKANIE 
godami w domu Ni. 5 słoneczne, 2- pokojowe 
przy ul. Gimnazjalnej do wynajęcia Tartaki 
oboz Sądu Okrę 119 — 9 róg Ciasnej. 
Gimaszjum Lelewela, -- —————- -- 

  

  

Od roku już ona nie pisała de niego! 
Ona! 

Usta Dala zacisnęły się w dziwnym 
grymasie. Nie mógł nazwać jej inaczej— 
przecież nie znał nawet jej imienia — nic 
o niej nie wiedział. Wiedział tylko, że 
listy te pisała kobieta. Nie wątpił w ta, 
ani na chwilę: charakter pisma, sposób 
wyrażania się, delikatny zapach listów... 
wreszcie tu dziś wieczór ona sama przy- 
niosła ten list. Pamiętał dobrze treść jej 
ostatniego listu. Było to przed rokiem— 
nie listu, tylko bilet z paru zdaniami... 
Policja traciła głowę, w poszukiwaniach 
śladów „Szarego Znaku”, prasa wysłała 
na pomoc agentom cały zastęp reporte- 
rów, z których każdy szukał i węszył nz 
własną rękę. Wtedy właśnie dostał tą ła 
koniczną kartkę: 

„Robi się gorąco, Jimmy, niepraw- 
daż? Dajmy im rok odpoczynku!” 

Od tego dnia do dzisiejszej nocy zni- 
knęła bez śladu. Dal czuł się dziwnie ni« 
swojo: trzeba przyznać, że nikt dotąd 
nie był w takiej sytuacji — dziwnej i nie- 
zwykle niebezpiecznej, oryginalnej i wy- 
jątkowo emocjonującej. Po raz pierwszy 
Dal spotkał się ze światem przestępczym, 
gdy po śmierci ojca, zajął się jego inte- 
resami. On sam nie pamiętał teraz, jak 
się to zaczęło, dle myśl jego została za- 

hypnotyzowana przez historję przestęp- 
czości. Tak długo i uważnie studjował 

wszystkie błędy, popełniane przez prze- 
stępców, wreszcie zapragnął _wypróbe- 
wać to w praktyce swych teorji. 

ВС 
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