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ИМАМ вОМЕМ 
Laureat nagrody Nobia 

Aleksander Briickner w swojej histo- 
rji literatury rosyjskiej, scharaktery20- 
wawszy twórczość Tieleszowa i Popo- 
wa, których nazywa grabarzami, pisze 
tak: 

„Wszyscy razem niby starej Rusi 
grób otwierają. Obok jej grabarzy nie- 
brak i obrońców dawnego bytu.. Najbar 
dziej z nich znany (i nieraz nawet z 
go powodu parodjowany) to Iwan Bu- 
nin, który jak  Tierpigorew  „zapustie- 
nie“ dawnych dworów i dworków opie- 
wa prozą i wierszem, ale w innym du- 
chu, bez najmniejszej przymieszki saty- 
ry albo humoru; szczerze za dawnym d* 
brym bytem, za jego przysmakami, np. 
owemi jabłkami antonowskiemi o osobli- 
wej woni, wzdycha, za polowaniami, od 
wiedzinami starej ciotki. Z nowych lu- 
dzi szydzi, np. z owego mauczyciela 
wiejskiego, zaproszonego do dworu na 
wieczór, i jak się tam skandalicznie sp1- 
sał. Ale Bunin jest i poetą, jedynym z 
nowych bez symbolów i alegoryj, odtwa- 
rzającym nastroje przyrody i południa 
i morza z nadzwyczajną sztuką, ściśle 
przedmiotową; inne opisy wierszem po- 
święca temu samemu  opustoszeniu sta- 
rych sadyb; tłumaczył i z  Sonetów 
Krymskich i z Asnyka", 

Tyle miejsca w literaturze znakomite 
go profesora zajął obecny laureat naj- 
wiyższej na świecie nagrody literackiej. 
W świetle oceny, dokonanej przez prote 
sora, Iwan Buńin, laureat Nobla, przed- 

stawia się całkiem przeciętnie. Tyle tyl- 
ko, że w poezjach odznacza się „nadzwy 
czajną sztuką”. Ale co to znaczy „nad- 
zwyczajna sztuka"? Ten superlatyw nic 
nie wyjaśnia i nie określa. Jest banalny. 
Zresztą, po charakterystyki poetów nie 
należy sięgać do dzieł profesorskich. 

„Nadzwyczajna sztuka”  Bunina mo- 
że znaczyć poprostu to, że jake poeta 
nie jest on wcałe ani inicjatorem ani pra 
wodawcą nowych poetyckich iorm. Kon- 
tynuuje i pielęgnuje iw. poezji dawne tra 
dycje wielkich twórców rosyjskiej poezji 
narodowej — Puszkina 4 Lermonmtowa. 
To wszystko. Nie jest to zapewne dużo, 
ale i mie mało. Albowiem. 
ale i nie mało. Albowiem tradycje owe 
zamykają w sobie prostotę, jasność, czy 
stość, szlachetność, precyzję i  Ścis- 
łość. Wszystkie te zalety składają się na 
pojęcie doskonałości. Cóż z tego, że jest 
ona w pewnym sensie epigonizmem? 

  

* * 

Iwan Bunin, urodzony w roku 1870, 
pochodzi ze starej szlacheckieį rodziny. 
Pochodzeniu jego należy niewątpliwie 
przypisać i zamiłowanie do tradycjona- 
lizmu w poezji, uświęconego nazwiskami 
Puszkina ; Lermontowa, i mteres0- 
wamie się życiem wsi (Ściślej — sziachec 
kiej „usad'by“), które w twórczości tego 
pisarza zajmują naczelne miejsce. Motyw 
wsi zbliża Bunina do Turgieniewa: 
„Dworianskoje gniezdo* nie pozostało 
bez wpływu na powieściopisarstwo no- 
wego laureata. Wszystkie jego powieści 

(być może najlepszą jest ta właśnie, któ 
ra nosi tytuł „Wieś') przepaja miłość zie 
imi, natury i człowieka, z naturą i zie- 
imią związanego. Szczegół ten godzien 
może uwagi, jeśli chodzi o decyzję Aka- 
demji Sztokholmskiej, wyróżniającą Bu- 
nina spośród innych eimigranckich pisa- 
rzów rosyjskich. Naszego Reymonta u- 
iwieńczono w Sztokholmie równieź za ży 
wiołową miłość ziemi w „Chłopach '. 

* 

  

* * 

Kult tradycji i ukochanie dawnej wsi 
rosyjskiej zmusiły zapewne Bunina do e- 
migracji z Rosji w rok po wybuchu re- 
wolucji bolszewickiej. Od tej chwili mie- 
szka ona stale we Francji, w Paryżu albo 
na Riwierze. Od 'waik, niesnasek i prac 
emigracji stroni. Jest samotnikiem, two- 
izącym w zaciszu, 'zamyślonym raczej 

nad przeszłością swej ojczyzny, melan - 
cholijnym i  znużonym. 

Dzieła jego znane są i cenione za- 
granicą. ,„Wieś*, „„Suchodoł*, „Mitina 

lubow*, „Sołmiecznyj udar*, wreszcie 
najnowsza „Żizń Arsenjewa* —— należą 
do najważniejszych. Ta ostatnia nosi cha 
rakter autobiograficzny i nie jest jeszcze 
zakończona: ukazał się w druku tylko jej 
pierwszy tom. 

- * ® 

Emigracja rosyjska przyjęła wyróż- 
nienie Bunina z entuzjazmem. jest on 
bowiem pierwszym pisarzem rosyjskim, 
który otrzymał nagrodę Nobła. Pomijanie 
literatów, rosyjskich przez szwedzką A- 
kademję bywało nieraz przedmiotem u- 
wag i domysłów, tem bardziej uzasad- 
nionych, „że europejskie znaczenie litera- 
tury rosyjskiej nie podlega żadnej wąt- 
pliwości. Obecnie krzywdę, wyrządzaną 
dotychczas tej literaturze, powetowano, 
i —— trzeba to przyznać — w sposób go- 
dny: iwan Bunin jest jednym z najzasłu- 
żeńszych twórców starego pokołenia. 
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Doroczne Święto Policji Państwowej     
WW ub. pistek ndhył sę w Warszawie dorocz 

ny obchód święta Policji Państwowej. Po na- 

beżeństwie w kościele Pokarmelickim odbyło 

się w*komendzie głównej P. P. odsłonięcie tab 

liey ku czci poległych w r. ub. policjantów. 
Zkolei nastąpiło złożenie wieńca na grobie 

Nieznanego Żołnierza, odczytanie apelu poleg 

Т 

łych i dekorowanie Krzyżem Zasługi za Dziel 
ność. 
Na zdjęciu moment ogłaszania listy poległych 

Stoją od lewej: wiceminister Piestrzyński, 
komisarz rządu Jaroszewiez, szef sztabu głó- 
wnego gen. (Gąsiorowski, komendant główny P. 
P. Jagrym - Maleszelewski. 

Wznowienie prac 
Włochy w roli 

., GENEWA PAT. — Prezydjum konferen- 
cji rozbrojeniowej, zgodnie z propozycjami 

swego komitetu, postanowiło dziś powołać 
dwa nowe komitety: jeden dla spraw efekty- 
wów, drugi dla spraw kontroli oraz miano- 
wać sprawozdawców, dla opracowania w DO- 
rozumieniu z dełegacjami nowych części pro- 
jektu konwencji. ż 

W komitecie efektywów reprezentowane 
są następujące państwa: Wielka Brytanja, 
Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Pol- 
ska, ZSRR, Holandja, Szwecja, Węgry, Jugo 

sławja, w komitecie dla spraw kontroli — 

rozbrojeniowych 
obserwatorów 

Wielka Brytanja, Stany Zjednoczone, Fran- 

cja, Pólska, Włochy, Japonja, ZSRR, Argen- 

tyna, Norwegja, Turcja, Belgja. ; 

W czasie dyskusji delegat włoski oświad- 

czył, że ta metoda pracy wydaje się Włochom 
w obecnych okolicznościach niecelową. Kon- 
tynuowanie prac nad konwencją w nieobecno 
ści Niemiec wydaje się bezużyteczne i nie- 
wskazane. To też eksperci włoscy w komite-* 

tach ograniczą się zapewne do roli obserwa- 
torów. 

Oba komitety rozpoczną swe prace w n0- 

niedziałek. 
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Imponujący obokód Ywięta Hi 
SOLENNE NABOŻEŃSTWO W KATE- 

DRZE ŚW. JANA 

WARSZAWA PAT. — W dniu 11 bm. ra 
no z okazji 15-ej rocznicy odzyskania niepod 
ległości odbyło się w katedrze św. Jana uro- 
czyste nabożeństwo, które celebrował w asy- 
ście licznego duchowieństwa JE. ks. kardynał 
Kakowski. Na nabożeństwo przybyli: Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej, w otoczeniu do- 
mu wojskowego i cywilnego, członkowie rzą 

du z p. premjerem Jędrzejewiczem na czele, 

ałek Sejmu Świtalski, marszałek Sena- 
um Raczkiewicz, prezes NIK  Krzemieński, 

prezes Sławek, korpus dyplomatyczny z am- 
basadorem Laroche, podsekretarze stanu, ge- 

neralicja oraz przedstawiciele władz państwo 
wyeh i komunalnych z wojewodą Jaroszewi- 

czem i prezydentem miasta Słomińskim. 

REWJA NA PLACU MARSZAŁKA 
PIŁSUDSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — W dniu 11 bm. 

okazji święta narodowego 15-lecia niepodleg- 

łości na polu Mokotowskiem odbyła się wiel- 

ka rewja wojskowa. 
Przed godziną |1l-tą wszystkie przygoto- 

wania do rewji były ukończone-- Oddziały 

wojskowe oraz organizacje ustawiły się na 
polu Mokotowskiem frontem do trybun w © 

rzutach. 
©О godzinie 11.30 dowódca O. E. przy 

dźwiękach marsza generalskiego po przyjęciu 
raportu przejechał konno przed frontem uszy 

kowanych oddziałów. 

      

z 

   

Przed godziną 12-tą przybyli członkowie 
rządu z premjerem Jędrzejewiczem, marszał- 

kowie Sejmu i Senatu, prezes Walery Sła- 

wek, były premjer Prystor, członkowie korpa 
su dyplomatycznego, ks. biskup polowy Gaw 

lina, generalicja, oraz przedstawiciele władz 

państwowych— Obok trybuny rządu zajęła 
miejsce w loży pani Aleksandra Piłsudska z 

córkami. 
O godzinie 12-ej przybył na plac rewji sa 

mochodem Marszałek Józef Piłsudski. Zgro- 
madzone na placu oddziały sprezentowały 

broń, a orkiestra odegrała hymn narodowy. 
Marszałek po przyjęciu raportu od dowódcy 
O. K. I gen. Jarnuszkiewicza przejechał sa- 

mochodem przed frontem uszykowanych od- 

działów, witany gromkiemi żołnierskiemi ©- 
krzykami: „Niech żyje!''. 

O godz. 12.30 p. Marszałek Piłsudski za- 

jął miejsce w loży przed trybunami celem 
przyjęcia defilady. Obok p. Marszałka stanęli 

płk. Bussler oraz szef gabinetu ministra 

spraw wojskowych ppłk. dypl. Sokołowski, — 

Z prawej strony loży ustawiła się w jednym 

szeregu generalicja z inspektorem armji gen. 

Piskorem, gen. dyw. Fabrycym, gen. Sławoj - 

Składkowskim, ks. biskupem polowym Gawii- 

nę oraz attaches wojskowymi państw obcych. 

W chwilę później przybył Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, w otocze- 

niu członków domu cywilnego i wojskowego. 

witany hymnem narodowym. Prezydent w io 

warzystwie premjera Jędrzejewicza zasiądł 

w przygotowanej dla siebie loży przed trybu- 

uą dla członków rządu. 

Przemówienie p. Prezydenta Mościckiego 
przez radjo 

D© RODAKÓW ZA OCEANEM NIE ODBYŁO SIĘ Z POWODU ZŁYCH WA- 
RUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

WARSZAWA (tel. wł.). — W dniu 
wczorajszym o godzinie Il w nocy z 0- 
kazji Święta Niepodległości miał wygło- 
sić przemówienie przez radjo dla na - 
szych rodaków w Stanach Zjednoczo - 
nych Pan Prezydent Rzeczypospolitej, 
prof. Ignacy Mościcki. W godzinach wie- 

czornych Polskie Radjo otrzymało depe- 
szę z Ameryki komunikującą, że nawią- 

zanie łączności wskutek fatalnych warun 

ków atmosierycznych jest w danej chwili 

miemożliwe. Wobec powyższego Pan Pre 

zydent zgodził się przesunąć przemówie 

nie na inny termin. 

  

Zwycięstwo listy BBWR 
w wyborach do Rad Gromadzkich 

WILNO. — Dziś dokenano prowizo- 
rycznego obliczenia wyników wyborów 
do rad gromadzkica w 6 powiatach wo- 
jewództwa wileńskiego, odbytych w dan. 
10 bm. Ogółem akcją wyborczą obję- 
tych było 169 gromad podzielonych na 
495 okręgów, w czem znaczny odsetek 
gromad jednookręgowych. 

Na gromady te przypada 3346 man- 
datów radnych gromadzkich i tyluž za 
stępców. Z tego na listę nr. 1 zgłoszoną 
przez BBWR, a jednoczącą wszystkie 
warstwy ludności, przypadło 3318 man- 
datów, na inne listy — zaledwie 28 man 
datów. 

W przybliżeniu w 90 proc. głosowa- 
nie nie odbyło się, gdyż okazało się nie 
potrzebne wobec zgłoszenia jednej tylko 
listy nr 1.Tylko w 4 okręgach odbyło się 

Dziś wybory 
= * 

& Oredzie Hi 
BERLIN PAT. — W sobotę o godzi- 

nie 19 prezydent Rzeszy Hindenburg wy 
głosił do narodu niemieckiego orędzie, 
transmitowane przez wszystkie rozgłoś- 
nie niemieckie. Mowa Hindenburga prze 
jęta została również przez radjostacje an 
gielskie, amerykańskie i włoskie. 

Prezydent zaznaczył, że naród nie- 
miecki w dniu jutrzejszym sam zadecy- 

duje o swoim losie. Po zapewnieniu, że 
Niemcy ż utęsknieniem oczekują praw- 
dziwego pokoju, prezydent powiedział: 
*  „Opuściliśmy konierencję rozbroje- 
niową i Ligę Narodów nie na to, aby w 
ten sposób demonstrować przeciwko idei 
pokojowego porozumienia między naro- 
dami, lecz aby okazać światu, że nie mo- 
że być nadal kontynuowana dotychczaso 
wa metoda rozróżniania między zwycięz 
cami a zwyciężonymi, między państwami 
uzbrojonemi a rozbrojonemi, między na- 
rodami wolnemi a pozbawionemi wolno- 
ści, oraz aby oświadczyć, że rzeczywi- 
ste prozumienie i prawdziwy pokój moż 
liwe są tylko na podstawie rownoupraw- 
nienia“. 

BERLIN W PRZEDDZIEN WYBOROW 

BERLIN PAT. — W przeddzień gło- 
sowania stolica Rzeszy przedstawia ob- 
raz zupełnie odmienny, niż w czasach 
dawniejszych wyborów. Nie widać krą- 
żących po ulicach samochodów, z któ- 
rych dawniej rozrzucano ulotki politycz- 
ne. Jedynie ze wszystkich domów powie 
wają flagi ze swastyką. Widnieją też oi- 

brzymie transparenty z hasłami hitlerow 
skiemi, żądającemi równouprawnienia i 

głosowanie tajne — pozatem głosowano 

jawnie. Przeciętna frekwencja wyborców 
we wszystkich powiatach przeszło 60 
proc. Wybory odbyły się spokojnie. — 
Większych objawów agitacji nie było.. 

W paru okręgach unieważniono nie- 
które listy zę względów formalnych; w 

jednym z okręgów (Połuknia pow. Wil- 

no — Troki) unieważniono ze względów 
formalnych listę BBWR. 

W ten sposób w myśl kalendarza wy 

borczego, zakończone zostały wybory w 
pierwszej grupie gromad. Wybory dru- 
giej grupy nastąpią w dn. 13 bm. Stwier 
dzić należy wielkie zainteresowanie wy- 

borami i dodatnie rezultaty akcji, uświa 

damiającej ludność o znaczeniu nowej u- 

stawy samorządowej i organizowanych 

na jej podstawie organów samorząd. 

w Niemczech 
ndenburga 
t. p. Propagandę prowadzi wyłącznie 

partja narodowo - socjalistyczna. Udział 

w propagandzie biorą członkowie rządu. 

Zmobilizowano cały aparat prasowy i 

radjo. W całej Rzeszy odbywają się u- 
stawiczne meetingi. 
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ОО М stolicy 
W tym czasie zebrane na placu oddziały 

zgrupowały się do rewji. O godz. 12.4U rozpo 

częła się defilada, którą prowadził dowodca 
O. K. I gen. Jarnuszkiewicz. Pierwsze spra- 
wnie maszerowały w szyku rozwiniętym cd- 

działy piesze. Po piechocie przedefilowała 
broń pancerna, baterje artylerji lekkiej, cięż- 

kiej i najcięższj, wreszcie dwie kompanje 

pułku radjotelegraficznego. Za artylerją w 
pełnym galopie przedefilowały szwadrony 1 

pułku szwoleżerów, szwadron pionierów oraz 

dyon artylerji konnej. Za oddziałami wojsko 
wemi szły kompanje piesze policji państwo - 
wej, straż więzienna, oddziały rowerzystów 
P.P., dalej Przysposobienie Wojskowe, a 

więc hufce szkolne, kompanja Związku Strze 

leckiego, PW pocztowców, PW kolejarzy, 
PW tramwajarzy, za któremi kroczyły oddzia 

ły b. wojskowych ze sztandarami związkowe- 

mi ze Związkiem Legjonistów i Związkiem 
POW na czele, kobiece oddziały POW, wre- 
szcie oddział P. Czerw. Krzyża i oddział 
LOPF., złożony z kilku samochodów, któremi 

jechały patrole obrony przeciwgazowej w peł 

nym rynsztunku. 
W czasie rewji nad polem krążyły samo- 

loty dyonu myśliwskiego 1 pułku lotniczego. 
Po rewjii Pan Prezydent po pożegnaniu 

się z Marszałkiem Piłsudskim, odjechał na 
Zamek. Pan Marszałek Piłsudski spędził je- 
szcze dłuższą chwilę na rozmowie z generali- 
cją i attaches wojskowymi państw obcych. 

UROCZYSTA AKADEMJA 

"WARSZAWA PAT. — W sobotę wieczo- 
rem odbyła się w teatrze Wielkim uroczysta 
akademja celem uczczenia 15-lecia niepodleg 
łości państwa. Teatr oświetlono reflektorami 
i przybrano flagami o barwach narodowych. 
Na balkonie ustawiono -dwa płonące znicze. 

Na akademji był obecny Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej, premjer  Jędrzejewicz z 
członkami rządu, marszałkowie Sejmu i Se- 

natu, korpus dyplomatyczny, posłowie i se- 
natorowie, wyżsi wojskowi, liczni przedstawi 
ciele władz państwowych i komunalnych, о- 
raz przedstawiciele wszystkich warstw społe- 
łeczeństwa. 

Akademję zagaił wicemarszałek Senatu 
Bogucki. O północy — oświadczył m. in. mów 
cą — wkraczamy w 16-ty rok wskrzeszenia * 
Rzeczypospolitej. O silną i potężną przysz- 
łość jesteśmy spokojni. Przemówienie swe 
wicemarszałek Bogucki zakończył okrzykiem: 

„Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej, 
niech żyje Twórca Państwa Polskiego Mar- 
szałek Piłsudski!''. Okrzyk powtórzono z en- 
tuzjazmem, orkiestra odegrała hymn narodo- 
wy. 

W części koncertowej wykonano wiązankę 
pieśni legjionowych oraz wykonano balet fan- 
tastyczny „Kupala'', 

WE LWOWIE 

LWÓW PAT. — Obchód 15-ej rocznicy 
niepodległości i związanej z nią rocznicy 0- 
brony Lwowa był prawdziwą manifestacją 
całego lwowskiego społeczeństwa. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą polową, 

odprawioną na stokach Cytadeli. Po mszy wi 
nister dr. Zarzycki udekorował w imienin Pre 
zydenta Rzeczypospolitej krzyżem niepodleg- 

łości z mieczami dowódców odcinków w cza- 
sie obrony Lwowa, a mianowicie płk. Mączyń 
skiego, płk. Borutę - Spiechowicza, gen. Mon 
da, płk. dr. Abrahama Romana, płk. dr. Gref 

tnera, kpt. Świeżawskiego oraz szereg osób 

krzyżami niepodległości. Zkolei dowódcy po- 
szczególnych odcinków obrony Lwowa udeko- 

rowali swych podkomendnych krzyżami i me 

dalami niepodległości. 
WW międzyczasie dowódca 38 p. p. strzel- 

ców lwowskich wręczył prezydentowi miasta 
honorową odznakę pułkową dla miasta, dla 

zaznaczenia ścisłych węzłów, łączących ten 
pułk ze Liwowem. Po uroczystości dekoracji 
odbyła się na placu Halickim defilada wszy- 

stkich pułków garnizonu lwowskiego, Iwow- 
skiego korpusn kadetów Nr. 1 Marszałka 
Piłsudskiego, Zw. Strzeleckiego, PW, oraz 
Związków i stowarzyszeń. 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

ł tabelaryczne o 50 proc. dreżej. * 

dminisirację zmieniane dowolnie. a dostarczenie n-ru dowodowego 20 :  ;, 

  

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz, 

— « Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Poiskiej Macierzy Szkołnej. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch” 
J. Ryppa ul Mickiewicza 10. Księgarnia 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY |... M, Lewin — Binro 
SZARKOWSZC 
WOLOZYN —- Liberman, Kiosk gazetow 

gazetowe ul. 3 Maja A. 
YZNA, M. Mindel, skład apte czny.    

y 
-— Kiosk Ksieg. Koi. „Ruch“. 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

i
 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 

TELEGRAMY 
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI DOKTOREM* 
HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU“ 

POZNAŃSKIEGO 

POZNAŃ PAT. — Na wczorajszem posic- 

dzeniu senatu Uniwersytetu Poznańskiego po 

stanowiono nadać na wniosek wydziału rol- 

niczo - leśnego tegoż Uniwersytetu tytuł dok 
tora honoris causa Marszałkowi Piłsudskie- 

mu. 
Protozół tego posiedzenia mówi o zasłu- 

gach Marszaika dla rolnictwa polskiego i na 

uki rolniczej, przyczem szczególnie podkreśla 
zasługi Marszałka w roku 1918, kiedy to, po- 

wróciwszy z Magdeburga, szybko i zdecydo- 

wanie spowodował opuszczenie Polski przez 

wojska okupacyjne i w ten sposób uchronił 

rolnictwo polskie od zniszczenia, 

DOLAR W OBROTACH PRYWATNYCH 
5.58. 

WARSZAWA PAT. — W dh. -11 listo- 
pada giełda warszawska była nieczynna. — 

Nie odbywało się również żadnych notowań 
przedgiełdowych. Banki były otwarte do go- 
dziny 12-ej. — W bankach przeprowadzano 

{гаплаКе)е dolarami mniej więcej na pozio- 
mie 5.58, dolarami złotemi — po 9.00, rubla 
ni — po 4.70. 

ZGON POSŁA PIEKARSKIEGO 

KRAKÓW PAT. — Zmarł tu po dłaższej 
chorobie nerkowej poseł sejmowy klubu B.B. 

W.R. z okręgu częstochowskiego Ś. p. Anto- 
ni Piekarski, zasłużony działacz niepodległo- 
šeiowy. — Ś. p. Piekarski od roku 1905 brał 
czynny udział w walkach o niepodległość, w 
roku 1914 organizował zaciągi ochotaicze do 
legjonów. W roku zeszłym ś. p. Piekarski od 
zmaczony został Krzyżem  Niepodlegtsscio - 
wym. 

  

PYTLASIŃSKI NIE ŻYJE 

WARSZAWA PAT. — Wczoraj w nocy * 
zmarł w Warszawie na atak sercowy najwięk 
szy polski zapaśnik, słynny na obu nółkulach 
świata, Władysław Pytlasiński. 

ODZNACZENIE OBYWATELI POLSEiCH - 
ORDEREM BIAŁEGO LWA: Т 

PRAGA PAT. — Orderem Bialugo  Lwa 
odznaczeni zostali następujący obywatele pol.. 
веу: 

Orderem Białego Lwa [I klasy: Włady- 
sław Belina Prażmowski, wojewodu lwowski, 

płk. Teodor Furgalski. 3 

Orderem Białego Liwa IV kiasy: Witold 
Adam Korsak, b. sekretarz poselstwa RP. w 
Pradze, Ignacy Dygas, artysta Opery, Tade- 
usz Mazurkiewicz, dyrektor Opery Warszaw- . 
skiej, ppłk. Anton* Meyer, mjr. Józeć Skrzy- 
dlewski, Jadwiga Zamoyska, naczelniezha so- 
wa polskich, Jan Fazanowicz, naczelnik So 

a. 
Orderem V klasy: kpt. dr. Adam Świtkow 

ski, kpt. Jan Henryk Zychoń i p. Wanda 
Wermińska, śpiewaczka operowa. 

PRZED DYMISJĄ VAIDY 

BUKARESZT PAT. — Sytuacja politycz- 
na w oczekiwaniu formalnej dymisji gabinetu 
narazie jest bez zmiany. Król ma przybyć do 
Bukaresztu w niedzielę. — W południe król 
przyjmie premjera Vaidę, który wręczy mu 
dymisję gabinetu. 

1 

Niezwłocznie potem nastąpią rozmowy 2 
przedstawicielami stronnictw. Prasa uważa, 

że kryzys będzie krótkotrwały. Dzienniki po- 
dają dwa możliwe rozwiązania, obecnego kry 
zysu: albo przez uformowanie gabinetu libe- 
ralnego, którego premjerem byłby Duca, albo 
gabinetu pozaparlamentarnego, którego zada- 
niem byłoby przeprowadzenie nowych wybo- 
rów do ciał ustawodawczych. 

MECZ HOKEJOWY PRAGA CZESKA — 
— KRAKÓW 

KATOWICE PAT. — W sobotę wieczo- 
rem na sztucznem lodowisku odbył się mię- 
dzynarodowy mecz hokejowy między. reprezen 
tacjami Pragi Czeskiej a Krakowa. Reprezn 
tacja Pragi wystąpiła w osłabionym składzie 
i ustępowała znacznie Polakom. Polacy od- 
nieśli też zdecydowane zwycięstwo w stosun- 

ku 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). 

  

Proces o podpalenie Reichstagu 
BERLIN. PAT. Proces o podpalenie Reich- 

stagu z końcem następnego tygodnia przeniesio- 

ny zostanie napowrót do Lipska. Kompleks 

spraw, odnoszących się do politycznej strony 

procesu, rozpatrywany ma być dopiero w Lip- 

sku. Proces potrwa jeszcze 2 — 3 tygodnie. O- 

głoszenia wyroku oczekiwać należy dopiero z po 

czątkiem grudnia. 

W ciągu sobotniej rozprawy zeznawał m. 

in. inspektor policji kryminalnej Gatty, który 
prowadził śledztwo w sprawie pobytu Luebbego 

w miejscowości Henningsdori, gdzie oskarżony 
spędził noc przed zamachem w policyjnym do- 
mu noclegowym, Świadek 'opowiada, że van 

der Luebbe widziany był w Henningsdorfie w to- 

warzystwie kilku osób, między innemi siostry 
miejscowego przywódcy komunistów. Śledztwo 

policyjne ograniczyło się do stwierdzenia faktu, 

że Luebbe istotnie był w schronisku. 

Następnie świadkowi zadaje szereg pytań 

Dymitrow, przyczem przewodniczący zwraca 

mu niejednokrotnie uwagę. 

Zkolei zeznaje świadek Otto Wile, sprowa- 
dzony z więzienia, który podaje, że jego towa. 

rzysz celi w czasie śledztwa poznać miał na po- 
dwórzu zakładu więziennego ,Dymitrowa, „z któ- 
rym też rozmawiał. Dymitrow miał minę wystra- 

szoną. Dymitrow potwierdza, że prowadził roz- 

mowę, ale nie był zupełnie wystraszony. 

Komisarz policyjny Braschwitz podaje sze- 
reg szczegółów, dotyczących dokumentów, jakie 
policja znalazła w mieszkaniu Dymitrowa. Na 

podstawie tych dokumentów, policja utrzymuje, 

że Dymitrow był kierownikiem środkowo-euro- 

pejskiego biura propagandy komunistycznej. | 
Na tem rozprawę odroczono do poniedział- 

ku. 

  MINISTER GOEBBELS ZEZNAJE.



  

SILVA RERUM 
WILNO JEST NAJDALEJ ruSUNIĘTYM 
"NA WSCHÓD BASTJONEM KULTURY 

ZACHODNIEJ 

Główne zdarzenie życia wileńskiego (prze- 
ważnie charakteru kryminalnego!) znajdują 
stałe odzwierciedlenie w codziennej prasie in- 
nych miast polskich. Tygodniki już sę mniej 
<iekawe życia wileńskiego, — chyba się zdarzy 
jakaś okazja nadzwyczajna: Targi Północne, 
naprzykład. Miesięczniki zaś i kwartalniki u 
względniają życie wileńskie chyba tylko w dzia 
łe recenzyj literackich i naukowych lub w po- 

lemice. 
Dlatego też z przyjemnością (ładna mi 

przyjemność!) stwierdzić należy, iż dwa wileń- 
skie zdarzenia, dwie sprawy zostały utrwalone 
na łamach miesięczników, — aby przyszłe po- 
kolenia mogły podziwiać Wilno i jego kulturę. 

„Sztuki Piękne'* poruszyły sprawę nie- 
zwykłej eksmisji artysty: iarza Rafała Ja 
chimowieza i zapytały się: „Czy to prawda ?''.. 
Ach, nietylko eksmisja jest faktem prawdzi- 
wym, ale niestety całkiem prawdziwe jest, 

choć wprost niemożliwe do uwierzenia, usta- 

wienie posągów Chrystusa i Najświętrzej Pan- 

ny przed ustępem i śmietnikiem !.. 

„Mój bies''* (Nr. 10) porusza natomiast in 
ną sprawę wileńską, a mianowicie „sprawę 
psią pod psem'*. Ze „Słowa'* został w całości 
przedrukowany feljeton pod tyt. „Psi los'*, któ 
ry zawierał głos ostrzegawczy pod adresem or- 

ganizatorów wystawy psiej na Targach. Tuż 
obok znalazły się „Reminiscencje powystawo- 
we““, skrešlone przez płk. St. Błockiego, który 
m. in. pisze: 

Obserwując wystawę psów w Wilnie i 
czytając recenzje z przebiegu pokazów psów 
we Lwowie i Warszawie, przechodzę do przeko 
nania, że poziom tych wystaw, jeśli chodzi © 
stronę organizacyjną, nie różni się zbytnio od 

poziomu lat ubiegłych, opartego na zasadach 
systemu „familijnego'', jak go dowcipnie ok- 
reślił pan Edward Hertz w liście do redakeji. 

Wystawa wileńska, przemianowana potem 

na „Targi psie'*, nasuwa nieciekawe refleksje... 

      

  

Dalej następuje rzeczowa i wskutek tego 
miażdżąca ocena działalności organizatorów 
wystawy i ezłonków komisji sędziowskiej. Zna 
my te uwagi wybitnego wileńskiego kynologa 

z jego rozmowy, umieszczonej w swoim czasie 

na łamach naszego czasopisma. 
Warunki sanitarne i humanitarne przedsta 

wiały się fatalnie... Wielu wystawców zaraz po 

otrzymaniu „medali'* zabrało swoje psy w 

pierwszym dniu wystawy do domu... Orzecze- 
nia sędziów były trzymane w tajemnicy. Na 
klatkach nie umieszczono koniecznych wiado- 
mości o pochodzeniu psa oraz szczegółowej ana 
lizy sędziowskiej z podpisem eksperta. Jednem 
słowem była to impreza niepoważna, a nawet 
wręcz szkodliwa, gdyż mogła laika zupełnie 

zdezorjentowaś... , 

Oby wreszeie uspokoili się niepowołani or 
ganizatorzy wileńskich wystaw psów! Bo i 
pocóż jeszcze mają się fatygować: sławę już 
pozyskali, imiona swe oglądali na szpaltach 
dziennika, — teraz mogą z dumą wskazać na 
miesięcznik, który ma trwalsze życie, niż ga- 
zeta, — należy się im zasłużony wypoczynek 

po tylu trudach. 
W tym numerze pewna pani staje w obro- 

nie psów, których magistrat warszawski nie do 
puszcza do wagonów tramwaju. Robi się to m. 
in. „ze względów sanitarnych'*. Pani protes- 
tuje: 

I dlaczegoż to względy sanitarne mają od- 
sądzać psy od godności pasażerów? Wszakże 
pies brudny, żyjący w zaniedbaniu lndzkiem 
włóczęga, do tramwaju nie wsiądzie. Pasażerem 
będzie wyłącznie pies ulubieniec, pies faworyt, 

pies cacko, pies przyjaciel, pies, którego ota- 
cza miłość i pieczołowitość właściciela, pies, 
który podlega nieustannej trosce człowieka. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
pies taki na podłogę wagonu nawet nie... splu- 

nie, nie rzuci także niedopałka papierosa, skó- 

rek od pomarańczy, ani pestek od czereśni lub 
śliwek, ani łupin od dyni. Taki pies również 
nie cuchnie niczem takiem, co często w wago- 

nach tramwajowych spotyka nasze nosy. I psy 
nie upijają się nie robią burd, nie zaczepiają 

Argumenty przekonywające. Przypuszczać 
należy iż magistrat warszawski zastanowi się 
nad niemi, a może nietylko warszawski... ( 

Ale, wracając do pierwszych naszych u- 
wag, — czy to nie jest znamienne, że na ła- 
mach miesięczników w ostatnich  ezasach 
utrwaliły się właśnie te dwa wileńskie zdarze- 

nia? , 

W świetle tych faktów ładnie wygląda 
kultura wileńska! Lector. 

  

SUBLO 
UZYSKA SPOKÓJ 

PRZEZ NIEZALEŻNOŚĆ 

OD KUCHNI LOKATORA 

JEŻELI KUPI 
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SŁOWO 

Litwinow w Waszyngtenie 
UZNANIE SOWIETÓW PRZEZ ST. ZJEDN. SPRAWĄ NAJBLIŻSZYCH DNI 

LONDYN PAT. — Z Waszyngtonu 
donoszą, że wczoraj wieczorem rozpoczę 
ła się w Białym Domu konierencja mię- 
dzy prezydentem Rooseveltem a komisa- 
rzem Litwinowem. Konierencja trwała 3 
godziny. Litwinow, opuszczając Biały 
Dom, wraz z podsekretarzem stanu Bul- 
fittem, który był obecny przy kenierencji 
oświadczyi, że całkowite porozumienie 
zostało osiągnięte. 

Bullitt zakomunikował dziennika- 
rzom, że w wyniku osiągniętego porozu- 
mienia nastąpi bardzo prędko oficjalne 
uznanie Sowietów przez St. Zjednoczo- 

LONDYN PAT. — Agencja Reutera 

donosi z Waszyngtonu, że porozumienie 
osiągnięte wczoraj wieczorem między 
„prezydentem Rooseveltem a komisarzem 
Litwinowem, dotyczy dwóch zasadni - 
czych punktów: 1) Oba kraje zaniecha- 
ją propagandy na terytorjum każdego z 
nich, 2) stosunki dyplomatyczne 
podjęte. Inne ważne sprawy, jak kwestja 
współpracy gospodarczej i sprawa dłu- 
gów, będą zbadane później. Litwinow 
zakomunikował wynik swych rozmów 
rządowi sowieckiemu. 

Jak zaznacza agencja Reutera, wido- 
ki natychmiastowege porozumienia są 
minimaine, : 

Przepisy 0 sprzedaży alkoholu w Ameryce 
NOWY YORx. PAT. — Wchodzący w 

życie z dn. 5 grudnia w stanie Nowy York 
w związku ze zniesieniem prohibieji projekt 

ustawy zawiera przepisy, dotyczące godzin 
otwarcia kawiarń i barów, sprzedaży napo- 
jów alkoholowych i kar za naruszenie usta 
wy. Projekt przewiduje grzywnę w wysoko- 

"ści 100 dol. i karę więzienia do pół roku. 
Opłaty przy sprzedaży wynosić będą: 

25 centymów od spirytusu, 10 ent. od win 
musujących (ćwierć galona) i 10 ent. od 
win niemusujących — od galona. Sprzedaż 
napojów alkoholowych osobom nie mającyra 

lat 18, jest zakazana. 

Rocznica zawieszenia breni 
Minuta mi!tczenia w 

PARYŻ PAT — Podobnie jak w latach ubieg- 
łych, Paryż święcił uroczyście rocznicę zawie- 

szenia broni. Na płacu Etoile zebrali się prze- 

wodniczący Senatu i lzby Deputowanych, 

członkowie rządu z premierem Sarraut na czele, 
Oraz marszałek Petata i generalicja. Następnie 

przybył prezydent republiki Lebnun. 
O godzinie 11 wystrzaż armatni obwieścił 

minutę milczenia. Drugi wystrzał oznaczał jej 
koniec. Po złożeniu hoidu na grobie Nieznane- 
go Żołnierza prezydent Lebrun oraz członkowie 

rządu i generalicja stanęli pod Łukiem Trium 
iainym, naprzeciwko Pól Elizejskich, edbi 

defiladę wojsk. Wieczorem wszystkie monumea 

taine gmachy stolicy Francji były wspaniale о- 

    

  

tady doraźne I hora śmierci o Austrji 
WIEDEŃ PAT. Rząd związkowy ogłosił 

rozporządzenie, w myśl którego wprowadza się 

е doraźne i karę śmierci w wypad. 
kach morderstw, podpaleń i gwałtu publiczne- 
go przez złośliwe uszkodzenie cudzej własności. 
Rozporządzenie powyższe wchodzi w życie z 
chwilą Ogłoszenia. Na mocy tego rozporządze- 
nia została zmieniona dotychczas obowiązująca 
procedura kama w tym kierunku, że przeprowa- 
dzenie postępowania karnego powierzone zosta- 
ło odtąd dia całego obszaru austrjackiemu sądo- 
wi krajowemu 'w Wiedniu. 

Proklamowanie sądów doraźnych i kary 

śmierci w Austrji, wita prasa wiedeńska, jako 
jedyny sposób skutecznego zapobieżenia naro. 
dowo_socjalistycznym ekscesom. Wprowadze- 
nie sądów doraźnych położy, jak zaznacza prasa 
wiedeńska, szybko kres zaniepokojeniu łudności, 
wywołanenru zamachami. Rząd wykazywał do- 
tychczas w zwalczaniu ekscesów narodowych 
socjalistów za daleko idącą łagodność i wstrze- 

mięźliwość. Obecne rozporządzenie — podkreśla 
ją dzienniki — posiada charakter zapobiegaw- 

czy. 
— WIEDEŃ. PAT — Rozporządzenie rządu 

w sprawie wprowadzenia kary śmierci i sądów 

doraźnych, zostało rozplakatowane w całej Au- 
strji. Dzienniki wiedeńskie podkreślają, że sądy 
doraźne rozpoczną funkcjonować już w naibliż 
szy poniedziałek. Od wyroku sądu dorażnego 
niema odwołania. Złożenie prośby 0 ułaskawie 
nie nie ma mocy wstrzymującej. Kara Śmierci 
musi być wykonana w 2 godziny po ogłoszeniu 
wyroku. Wedle ustawodawstwa austrjackiego 

następuje kara Śmierci przez powieszenie. 
Jak donoszą dzienniki wiedeńskie, Ogioszenie 

wyroku śmierci sądu doraźnego następować bę- 
dzie przez radjo. 

MORD POLITYCZNY 

WIEDEŃ. PAT. — W miejscowości Kochau 

w Przedarulanji został wczoraj zamordowany 

  

Polscy lotnicy w ZSSR. 
MOSKWA PAT. — Wszystkie pisma sowie 

ckie podają obszerne sprawozdania z pobytu lot 
ników polskich w Moskwie. „Izwiestja* przyno- 
szą fotografję reprezentacji wojskowej Polski na 
tie murów Kremła podczas parady w dniu świę 
ta państwowego ZSRR. Na przyjęciu wydanem 
dla lotników polskich przez zastępcę komisarza 
wojny i marynarki Tuchaczewskiego, było obec- 
nych pięciu członków rewolucyjnej rady wojen- 

nej, mianowicie: Tuchaczewski, Jegorow, Eide- 
man, Ałksnis i generalny inspektor marynarki 
cywilnej Muklewicz. 

Dzisiaj łotnicy potscy zwiedzać .będą jedną 

z największych sowieckich fabryk samolotów Nr. 
22, położoną w okolicach Moskwy. Po południu, 

jeżeli pozwolą warunki atmosferyczne, odbędą 

się pokazy lotnicze, Wieczorem goście polscy bę 

dą obecni na koncercie mmizyki polskiej. 

- Koncert muzyki polskiej w Moskwie 
MOSKWA PAT. — W dniu 11 listopada 

odbył się w Moskwie koncert muzyki pol- 
skiej, który był wielkim sukcesem polskiej 
propagandy artystycznej. Szezelnie wypełni: 

jąca wielką salę konserwatorjum moskie 

go publiczność spotkała artystów po 
wręcz entuz, :znie. 

Pani 'Turs Bandrowska była wywoły- 
wana 7 razy i zmuszana do wielokrotny 

bisów. Pozatem podkreśli ży 82 
sukces 4 symtonji 57 

kompozytor wykonał 
Wykonanie orkiestry 
skiej pod batutą Gizegorza Fitelberga 
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Filharmonji Moskiew- 

stało 

Zamordowanie króla Afganistanu 
Przed kilku laty grano na scenach poł- 

skich, między innemi w Wilnie, sztukę, far- 
sę p. t. ,Hulla di Bulla'''. Fabuła, oparta zo 
stała na autentycznych faktach z życia kró- 

la Afganistanu Amanullacha, podczas jego 
pobytu w Europie. Strasznie wydało się nam 

śmieszne, że ktoś kłania się wschodnim oby- 

czajem, przykładając rękę do czoła, ust i 
piersi, że nosi stroje bogate z bajek tysiąca 
i jednej nocy, na głowie turban i wiele 
drogich kamieni, że mówi słodkie słówka, a 
jednocześnie morduje ludzi u siebie w kraju. 

Śmieszne wydało się autorowi wiedeńskiemu, 
że kraj Amanullacha jest zacofany, religij- 
ny, bogobojny, surowy w obyczajach, że tami- 
tejsze kobiety noszą zasłony na twarzy, że 

król nie włada żadnym europejskim języ- 
kiem, że rozjeżdża z wielkim dworem, że ma 
ponoć wiele żon. Myśmy tę sztukę przetłuma- 
czyli również i śmieli się także. — Dlacze- 

go jednak miał być Amanulłach śmiesznym, 
nikt właściwie mie wiedział. Opowiadano ka- 
wały, że przyjechawszy do Warszawy, z0- 

baczył Amanullach wielkie świetlne reklany 

firmy „E. Wedel** i sądził, że są to napisy 
powitalne i temi też słowy witał dostojników 
w gościnnym kraju. Mówił, ściskając rękę: 
„ee, wehdel*'! Oczywiście to był tylko ka- 
wał, (Gdyby jednak tak było, cóż w tem śmie- 
sznego, ostatecznie. Ludzie kulturalni nigdy 
«ię nie śmieją z cudzej nieświadomości, tem- 
bardziej z przekręconych słów języka, któ- 
rym ktoś nie włada. 

Ale myśmy się śmieli dlatego, że Kabul, 
stolica Afganistanu, leży daleko i że tam 

mordowani, więzieni, uciskani w imię niezro- 
zumiałych nam bliżej inteneyj, wydają się cze 
goś zawsze nie tragiczni, a śmieszni. Sztuka 
„Hulła di Bulla'* była wybitnie niekulturai- 
ną farsą, której humor i dowcip oparty był 
ma własnej, naszej ignorancji. 

  

   
Król Afganistanu Mahomed Nadhir Szach. 

Tyiuczasem Afganistan leży w miejscu 
najbardziej drastycznych powikłań politycz- 
nych, pomiędzy obszarem terenowym Rosji 

Sowieckiej i Indjami Wielkiej Brytanji. — 
Tam, w bliskości Pamiru, na małym odcinku 
stykała się granica największych imperjów 

  

na najwyższym poziomie artystycznym. Po 
koncercie orkiestra zgotowała dyrygeutowi 
gorącą owację. 

Rząd sowiecki reprezentował na koncercie 

zastępca nieobecnego komisarza ludowego o- 
światy wieekomisarz Epstein. Pozatem byli 
obecni wicekomisarz spraw zagranicznych So 
kolnikow, członek  kolegjum  komisarjatu 
spraw zagranicznych Stomoniakow, członko- 
wie kolegjum komisarjatu oświaty, przedsta- 

wieiele wojskowości, lotnietwa, i wydziału za 
granicznego Rady Rewolucyjno - Wojskowej, 
jak również bardzo lieznie reprezentowany 
był świat artystyczny. 

świata. Konflikt anglo - rosyjski przed woj- 
ną był równie bliski wybuchu, jak anglo - 

niemiecki. Tamtędy dziś sączy Komintern: 
swą globalną propagandę bolszewickiego ja- 
du do Indyj. Tam leży Afganistan, w sferze 

rosyjskiej, bądź angielskiej polityki i wielcy 
mężowie stanu nie widzą napewno nie $mie- 
smego w Hulli di Bulli. 

Krótko mówiąc, przed kilku dniami do- 
niosły nam depesze 0 zamordowaniu króla 
Afganistanu Nadhira Khana. Nadhir Szach 
Khan Gasi, zamordowany został w dniu 8 

listopada o godzinie 3 w południe. Informa 
cje otrzymane via Londyn (zawsze Londyn), 
potwierdziły tę wiadomość, z dodatkiem, że 
w eałym kraju panuje spokój. 

Przed laty panował w Afganistanie właś- 
nie ten Amanullach. Był on stronnikiem po- 
stępu, chciał zerwać z tradycyjnym konser- 

watyzmem religijnych kast i  konwencjona- 
lizmem obyczajów, hamujących oświatę. О- 
czywiście wskutek tego powstał konflikt po- 
między rządem i bardzo wpływowemi sfera 
mi religijnemi. Tak się sprawy przedstawiały 
na wewnątrz. Na zewnątrz wszakże mówione 
o filosowieckich nastrojach dworu kabulskie 

go, co się oczywiście nie mogło podobać w 
Londynie. Król Amanullach wyjechał do Eu- 
тору, ażeby się przypatrzeć naszemu życiu, 
ażeby zobaczyć, jak zbliska wygląda wszelka 
europejskość, którą tak brawuruje Kemai - 
Pasza w Turcji, na gruzach potężnego sułta- 
natu. 

Amanullach jeździł po  Buropie, odwie- 
dzał kolejno stolice mocarstw, gawędził, ba- 
wił się, przyjmowany wszędzie bardzo dostoj 

nie, z honorami, należnemi Jego Królewskiej 

Mości. Tymezasem latem tegoż 1929 roku, jutrz złożył walizki i 

strzałami rewołwerowemi przez  niewykrytych 

sprawców członek Heimwehry . King, pełniący 

służbę graniczną. Towarzysz jego został zranio- 

ny w łopatkę. Napastnicy zabrali za sobą kara- 

biny obu członków Heimwehry. žandarmerja a- 

resztowałą 18 osób, podejrzanych o udział w tej 

zbrodni. 

Od dziś w południe została zamknięta gra- 

nica austrjacko-bawarska. Granicę będą mogli 

przekraczać tylko ci obywatele niemieccy, którzy 

wykażą się legitymacją wyborczą. Prasa wie- 
deńska zaznacza, że mordercy Kinga, o ile zosta- 

ną schwytani, staną przed sądem doraźnym. 

Paryżu i Londynie 
świetlone reflektorami. 

LONDYN. PAT. — Jak zwykle, obchodzo- 
no w dniu 11 listopada uroczyście rocznicę za- 

wieszenia broni. O godzinie 11 zapanowało 2-mi. 

nutowe milczenie. Przed grobem Nieznanego Żoł 

nierza odbyła się uroczystość, na której króla re- 
prezentował książę Walji. Król pomimo dobrego 

stanu zdrowia, nie był obecny na tej uroczysto- 

Ści, ponieważ zdanięm lekarzy przebywanie na 

woinem powietrzu mogłoby mu zaszkodzić. 

ODSŁONIĘCIE POMNIKA BRIANDA 
W PACY-SUR-L'EURE 

PACY-SUR-L'BEURE. PAT. — W prze- 

mówieniu wygłoszonem na inauguracji pomni 

ka Brianda premjer Sarraut oświadczył, że 

odsłaniając pomnik w dniu zawieszenia bro- 

ni, Francja chciała uczcić jednocześnie pa- 

mięć poległych na wojnie i pamięć Brianda, 

który był niewątpliwie jednym z twórców 

zwycięstwa i poświęcił najpiękniejszy okres 

swego życia dla tej sprawy. za którą polegli 
bohaterowie wielkiej wojny, a mianowicie dla 

pokoju. 
Sarraut przypomniał, że w swej zewnętiz 

nej działalności Briand podtrzymywał  sołi- 
darność francusko - polską, zacieśnił węzły, 
łączące Francję z Małą Ententą i doprowa- 
dził do zawarcia układów locarneńskich, do- 
dając w ten sposób do gwarancyj, jakie daje 

Francji system fortyfikacyj ochronnych, gwa 

rancje zdecydowanego poparcia ze strony in- 

nych państw. Sarraut oświadczył dalej, że 
Francja korzystać będzie z dziedzictwa Bri- 
anda i utrzyma jego koncepcję pekoju w 

drodze porozumienia europejskiego i współ- 
pracy wszystkich narodów w łonie Ligi Na- 
rodów. 

   

  

Przemysłowe miasto woj. łódzkiego Pab- 
janiee, obchodzi 600-lecie swego istnienia. W 
dawnych wiekach Pabjanice i okoliczne wsie, 

znane w kronikach jako kasztelanja Chropy, 
należały do księcia panującego. W r. 1086 Wła 
dysław Herman ofiarował kasztelanję Chrop- 

ską kapitule krakowskiej. Kasztelanja pod rzą 

łicę, pościnał i powywieszał stronników Ha- 
bibullah,, zawodowy rozbójnik górski, stał 
się już ezłowiekiem sławnym i _ potężny. 
Słuchały i płaciły mu haracz szezepy w gó- 
rach. Miał głos i krzywą szablę u boku. Z 

bandyty przeistoczył się w męża. stanu, z gra 
bieżey w wojownika. Wtedy to sfery, którym 

w Kabulu zależało na wywołaniu rewolucji, 
zwróciły się do Habibullaha i zaproponowa 
ły mu nawarzenie kaszy w państwie. Dwa ra 
zy mu tego nie powtarzano!. Habibullah sta- 
nął na czele wojowniczych plemion górskich 
i runął znienacka na wojska rządowe, gro- 
miąe je raz po raz. Nieobecność króla podzia 

łała oczywiście deprymująco na wierne rządo- 
wi oddziały. Amanullach zwracał się ponoć 

o pomoce do Anglji i chciał już wracać do 
kraju. Jednakże rząd brytyjski przypomniał 
sobie o sowieckim flircie. Nikt tego oczywi- 
ście wiedzieć nie może, czy poprzednio nie za 
płacił też Habibullahowi. W każdym razie 
ten ostatni miał dostateczną ilość karabinów 
maszynowych i zdobył Kabul. Amanullach 
przezornie nie powrócił już... 

Miał jednak kuzyna, któremu za czasów 
swego panowania ofiarował był stanowisko 
posła afgańskiego w Paryżu. Kuzyn królew- 

ski nazywał się Nadhir. Już poprzednio za- 
warł on bliskie stosunki z rządami europej- 

skiemi, a zwłaszcza dobrze był widziany w 
Anglji. Nadhir pozatem był człowiekiem wy 
kształconym, władał kilkoma językami i czę 
sto jeździł przez Kanał La Manche na wy- 
spę. Krążą pogłoski, iż na wieść o wybucha 
powstania w kraju, zjawił się doń ktoś z po 
selstwa brytyjskiego w Paryżu. Nadhir dłu-. 

go konferował z posłem angielskim. Naza- 
pojechał do Indyj. 

dami kapituły rozrasta się stale i w XV wieku 
liczyła już 2 miasta (Pabjanice i Rzgów) oraz 
29 wsi. Władysław Łokietek wynosi Pabjanice 

do godności miasta. 
Na zdjęciu zamek kapituły krakowskiej w 

Pabjanicach (z XVI w.), obecnie siedziba ma- 

gistratu. z 

Być może, gdyby Nadhir nie od strony 

Indyj przekroczył granicę do Afganistanu, 

nie zdołałby rozgromić wojsk Habibullaha. 
Tak się jednak złożyło, że rząd wicekróla In 

dyj, który ponoć wspierał poprzednio powsta 
nie woziwody, poparł obecnie bardziej jesz- 
cze skutecznie, przedsięwzięcie Nadhira Sza- 
cha. Nadhir zebrał wokół siebie niedobitki 
wojsk rządowych, ogłosił się królem i ru- 
szył na Kabul. Przystało doń kilka szcze- 
pów, i wielu byłych magnatów dworskich, 
i wielu z pośród tych, którzy się bali twar- 
dej ręki bandyckiego króla. Wszelako walki 

trwały długo, były zacięte i krwawe. Habi- 
bullah ogłoszony został za buntownika, a 

wiadomo przecie, że buntowników się wiesza 
nietylko w Afganistanie. Bronił się więc 
strasznie i rozpaczliwie. Uległ wreszcie, w 
październiku 1929 roku. Nadhix zdobył sto- 
licę, poścnał i powywieszał stronników Ha- 
bibullaha i wyznaczył nagrodę za jego gło- 
wę. Zdradzony Habibullah wpadł w ręce Na- 

dhira, który kazał go, podobnie jak innych, 
poprostu powiesić. 

Dnia 16 października 1929 roku Nadhir 

Szach obwołany został królem, a w całym 

kraju przywrócono spokój. Panował odtąd 

bez przeszkód, podczas gdy Amanullach po- 

został w Europie z własnemi myślami i eu- 

ropejskiemi doświadczeniami, których nie 
danem mu było przeflancować na grunt af- 
pańskich gór. 

Król Nadhir Szach miał lat 53, ale wiele 
żon w haremie. Tam też przebywał często. 
Właśnie dnia 8 listopada bieżącego roku wy- 
chodził z podwoi haremu. Świeciło południo- 
we słońce. W pobliżu znajdowali się tylko 

dworzanie, którzy uchodzili za wiernych kró- 

Przemyt towarów w wagonach 
sypialnych 

Swego. czasu opińję publiczną poruszyła 
głośna sprawa przemytu rozmaitych towarów 
w wagonach sypialnych pociągów międzyna- 
rodowych. Sprawa ta znalazła swój epilog w 
sądzie, który skazał sprawcę przemytu, Stani 
sława Kuśnierza, konduktora, na grzywnę w 
wysokości 6.000 zł., z zamianą na dwa miesią- 
ce aresztu. у 

Okoliczności sprawy były naprawdę sen- 
sacyjne. Straż Graniczna otrzymała poufne 
informacje, że konduktor trudni się przemy- 
tem, przyczem przemyt uprawia w ten sposób, 
że w wagonach sypialnych pociagów, kursują 
cych między Warszawą, Berlinem, Medjoła- 
nem, Niegorełoje i Moskwą porobione są spec 
jalne skrytki pod siedzeniami i materacami 
łóżek, w których nielegalnie przewożone są 
rozmaite towary. Podejrzenie padło na nieja- 
kiego Stanisława Kuśnierza, konduktora P. 
K. Р., który poddany został Ścisłej obserwa- 
cji wywiadowców. 
> W lutym 1932 r. wywiadowcy zauważyli, 
iż Kuśnierz otrzymał od jakiegoś tajemnicze- 
go osobnika niewielką karteczkę, wydartą z 
notesu. Gdy wywiadowcy usiłowali osobnika 
tego zatrzymać, ten zbiegł. W kilka dni póź- 

niej aresztowano Kuśnierza i znaleziono w 
czasie rewizji paczkę, zawierającą t. zw. ka- 
mienie syntetyczne, nie wyrabiane w Polsce, 
które służą do imitacji brylantów, orąż zapal 
niczki, pochodzące z fabryk niemieckich. 

Rewizja w mieszkaniu dała sensacyjne 
wyniki. Mianowicie znaleziono pończochy jed 
wabne, wazy medjolańskie i szereg innych - 
wartościowych, a. bezwątpienia z zagranicy po 
chodzących, przedmiotów. Kuśnierz tłumaczy 

się, że przedmioty te kupował dla t nego 
użytku, kamienie zaś syntetyczne dor ęczyć 
miał nieznanemu z nazwiska osobnikowi, sta- 
łemu bywaleowi „Adrji'', który, według oś- 
wiadczenia zarząucy „Cafe - Adrii', Fran- 
ciszka Moszkowicza, trudnił się handlem ko- 
kainą. Osobnika tego Kuśnierz poznał w 
„Adrji''. 

|. W związku z tą aferą, w kinie „Atlan- 
tic'* zakwestjonowana została kurtyna, rzexo 
mo pochodząca z przemytu. Współwłaściciel 
kino - teatru, Fenigstein, tłamaczył się, iż ku 
rtynę nabył przed niejakim czasem w firmie 
„Kurcan,,. 

Cała sprawa, jak się później okazało, wy- 
szła na jaw dzięki doniesieniu niejakiej p. 
Młynarczyk, z którą w bliskich stosunkach o 
sobistych pozostawał Kuśnierz, i która na tle 
zazdrości, gdy Kuśnierz z uczuciami swemi 
zwrócił się do sprzedawczyni z kiosku w „Ca 
fe - Adrja'', zadenuncjowała go. 

Śledztwo wykazało, iż owym tajemniczym 
osobnikiem, stałym bywalcem „Adrji'* i han- 
dlarzem kokainy był Teofil Blumenfrucht, 
którego jednak sąd uwolnił od winy i kary z 
braku dowodów. 

   Wia 

Bóie revmatyczne, Lumbago. 
Ischias oraz wszelkie Nerwo- 
bóle leczy i KOi świstowej sławy 
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i macnieniu włosów 
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lowi, ałe mniemanie to było błędne. Dworza 
nie nie byli wierni, przeciwnie, naleželi do 
tajnego spisku, który zamierzał zgładzić Na- 
dhira ze świata, Padły trzy strzały. Król u- 
padł. Wtedy złoczyńcy porwali go za ręce, 
wlekli przez podwórze i odciągnąwszy cia- 
ło w bok, pomiędzy palmy i krzewy kaktusu. 
raz po raz, zadali mu straszne ciosy sztyle- 
tem. Tak było zawsze we zwyczaju na wscho 
dzie. Romantycznym, gorącym, żółtym od pia 
sków i białym od meczetów — mnuzułmań- 

skim wschodzie. Król wyzionął ducha.. 

  

Dlaczego go zamordowano? Nigdy na to 
pytanie nie otrzymamy. zapewne ścisłej zupeł 
nie odpowiedzi. Były tam może względy poli 
tyczne, osobiste, zawiść, złość, zazdrość, ze- 

msta ?! 

Były król Amanullach mieszka w Ray- 
mie i chętnie przyjął korespondentów pra- 
sy zagramicznej. Oświadczył, im, co zresztą 
wiemy z depesz, że zawsze gotów jest wró- 
cić do kraju, o ile naród go powoła. Oświad- 

czył też, że Nadhir nie miał praw do tronu 

afgańskiego, że był złym królem, gnębił pod 
danych i naraził się wszystkim. Syn jego, 

19-letni Mahomed Naóhir Szach, obwołany w 

iej chwili królem, jest również nieprawym 
spadkobiercą tronu, jak jego ojciec był samo 
zwańcem. 

Dziewiętnastołetni chłopak, będzie miał 

istotnie trudne zadanie, wplątany w sieci 

międzynarodowej polityki mocarstw i włas- 

nego dworu.. Być może Amanullach ma rację 
że oczekuje lada chwila nowych wieści o no- 
wych wypadkach w Afganistanie. aż. 
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WANDA DOBACZEWSKA 

BRZOZA 
Brzoza na pagórku 

liljowym od wrzosu 

rozplata -— przeplata 

kędzierzawe włosy... 

i rada południu, 

že nic jej nie mroczy, 

zagląda ciekawie 

słońcu prosto w oczy. . 

Po sztywnych .borówkach 

chrzęszcząc ciężkim krokiem 

idzie człowiek zgięty 

strapieniem głębokiem. 

Plącze się niezdarnie 

w malinach, widłakach 

i wiąże mu nogi 

trawka bylejaka. 

Myśląc o swej trosce, 

klnąc na swoje życie, 
omijał tę brzozę — 

i stanął w zachwycie, 

— Chodziłem — błądziłem 

chyba wszędzie byłem, 

takiej jak ty, biała, 
dotąd nie wyśriiłem. 

Masz ty wprawdzie swoje 
brzeźne zadumanie, 

ale co ci szkodzi, 

że tu ktoś zostawie? 

Zostanie — dostanie 

obłędu zieleni, 

aż się obok ciebie 

w ziemię zakorzeni, 

  

HENRYK HEINE 

Z „NOWEJ WIOSNY" 
‚ 23 

Jak: księżyca drży odbicie 

w dzikim morskich fal zamęcie, 

a on sam spokojnie idzie 

po niebieskim firmamencie: 

tak wędrujesz ty, kochana, 

cicho, pewnie, lecz w rozterce 

drga w mem sercu twe odbicie, 

bo wzruszone jest me serce. 
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Już znowu los mnie ały rozłącza 

g sercem, kochanem tak namiętnie. 

już znowu los manie zły roełącza — 

Jak chętnie zostałbym tu wiecznie! 

Toczy się wóz, pod mostu przęsłem 

rzeka przelewa się posępnie; 

znowu rozstaję się z mem szczęściem, 

2 srcem, kochanem tak namiętnie, 

Po niebie gwiazdy pędzą, gonią, 

pierzchając przed mym niepokojem — 

Bądź zdrowa! W każdej świata stronie 
kwitnąć ci będzie serce moje . 

43 

Już dolię nam zalewa 

mgieł jesiennych chłodny wiew, 

wicher: liście porozwiewał, 

straszą widma nagich drzew. 

Jedno tylko drzewo jeszcze 

liściem smutny szumiąc rytm, 
pod żałosnych szlochań deszczem 

swój zielony chwieje szczyt. 

Serce me — to mgieł trucizna, 

drzewo — w letni zdobne strój, 

oto twoja podobizna, 

ukochamy obraz twój. 

Przekład Stanisławy Miłkowskiej - Iwańskiej 

DNRSTRTIEAINATNTISS LDK NASA 

  Bronislaw Jamontt 
Podwórko przy ul, Szklanej (tenipera) 

WŁADYSŁAW ARCIMOWICZ 

Regjonalizm w literaturze i w historji literatury 
Ujęcie dziejów literatury ze stanowiska 

regjonalnego nasuwa więcej trudności, niżby 

się to zdawało na pierw 

Sama literatura w ciągu wielu wieków 

nie wyodrębniała się pod względem regjonai- 

nym tak wyraźnie, jak up. pod względem na- 

rodowościowym i narodowym, —: długo nie 
uświadamiała ona sobie tych odrębności i re 

gjonalizm istniał tylko jako siła spontanicz- 

na, żywiołowa, ale nieuświadomiona i 
sprecyzowana ani w historji, ani w ke, 

ami w socjologji. Dziś dopiero rozlegają się 

głosy, domagające się zarówno świadomego 
kierunku nowej twórczości literackiej 

nalmej, jak i badań nad przeszłością lite 
ze stanowiska regjonalizmu. Jest to  pryd, 

który płynie z zachodu Europy, który zarów- 

no na szerokim Świecie, jak. u nas w Polsce 
posiada swoich zwolenników i przeciwarków. 

O tem, jakie argumenty są wytaczane 

przez jednych i przez drugich, w pewtej mie 
rze może dać pojęcie polemika, któru się 
przed paru laty znalazła na łamach Pamięt- 

nika Warszawskiego, polemika między Józe- 

iem Jankowskim a Tadeuszem Łopalewsk m. 
Powód do polemiki dał artykuł Jankowskiego 
o Fryderyku Mistralu, patrjarsze nowocze- 

snego prowansalskiego kierunku regjonalne- 

go w literaturze francuskiej. O poecie tym 

jeden z franeuskich krytyków, Chamson, wy- 
raził się, iż on (Mistral) wielkością swego 
dzieła twórczego (t. j. przez ustalenie kierun 
ku regjonalnego literatury) odmienił niejako 
znaczenie wyrazu cywilizacja, a z tem i cze- 
goś z rzeczywistości Świata, ucząc nas, poza 
rumowiskiem losów i dziejów, którego obra- 
zem jest Prowaneja, poza  hierarchjami cy- 

wilizacji, stałego obronnego związku ezłowie- 
ka z ziemią. Zdanie to zbudziło protest Jan- 

rzut oka. 

    

  

  

kowskiego, który twierdził, że stanowisko 
Mistrala „może być zacne i zbożne,  nie- 
mniej jednak jest ono stanowiskiem samolub- 

nem wygody i wyłączności, nie zaś (stanowi- 
skiem) trudu ofiarnego i istotnego celu twór 
czego życia. Zdaniem Jankowskiego „regjona- 
lizm, decentralizm i  felibryzm  Mistrala, 
czyli hodowla odrębności etnicznej, nie godzi 
się z ideałami ducha i postępu. Mogą one 
((regjonalizm, decentralizm i felibryzm) być 
owszem środkami jego (postępu), lecz nigdy, 

jak u Mistrala, eelem. Nie dosyć jest poprze= 
stać na związku z ziemią, trzeba jeszcze wie- 

dzieć, lub przynajmniej ezuć, że zadaniem 

człowieka na tej ziemi jest siebie i ją prze- 

obrazić, stworzyć na nowo, wieść ją ku kró- 
lestwu ducha — ku powszechności —  two- 

rzyć słowem postęp** 

W dalszym ciągu swych wywodów po- 

wiada Jankowski, że stanowisko wyłącznego 

regjonaliznu może prowadzić do zdobycia 

nowych form na polu literatury, lecz, że nie 

daje się pogodzić ze stanowiskiem tej kryty- 

ki, która wymaga od poety jednocześnie pra 

cy profetyczno-apostolskiej, domaga się od- 

działywania na życie, budowania lepszej przy 

szłości, łączenia pracy literackiej z pracą mo 
ralizatorów, socjologów i działaczów społecz- 
nych. 

Homer i Mistral, zdaniem Jankowskie- 

go, dzięki: swemu regjonalizmowi „będą za- 
wsze poetami wielkimi tylko przeszłości, wzo 

rami formalncini piękna, lecz nie twóreami 

przyszłości i żywej treści życia'*. 

W swej obronie regjonalizmu Łopalewski 

przeciwstawia się przedewszystkiem zdaniu 

Jankowskiego, jakoby literatura miała mieć 

jakiekolwiek inne cele poza celami formalne- 
go piękna. Spór ten nie ma znaczenia dla 
spraw regjonalizmu. Mylne jest zdanie Jan- 
kowskiego, jakoby literatura regjonalne mia- 
ła swe cechy odrębne tylko w formie, a stro- 
na jej treściowa była uniwersalna. W treści 
tak samo są różnice. Muszę tu zaznaczyć, ze 

mówiąc: treść, bynajmniej nie mam na myśli 
wyłącznie fabuły, opisów, wątków i intryz, 

które zaliczam do formy. Przez treść nato- 
miast rozumiem to, to poza szatą literacką 

da sią ująć w pojęcia ogólne, to wszystko, 

co interesuje historyków prądów umysłowych, 

psychologów i socjologów oraz historyków li- 

teratury, obracających się na pograniczu tych 

nauk. Otóż ta treść, gdy jest już przedmio- 

tem objektywnych badań naukowych, staje 

się uniwersalną, ale dopóki jest elementem, 
czy rdzeniem utworu literackiego, tak samo 
może być wyrdzem odrębności regjonalnych, 
jak i forma. Mówi się przecież o odrębnej 

psychologji typów w różnych regjonach, a 
psychologja ta znajduje wyraz w treści utwo 

rów literackich. W związku z psychologją 
wiekami kształtuje się stosunek do różnych 
zagadnień i poglądy mas. Zwracano np. uwa- 

gę, że mistycyzm Mickiewicza i Towiańskie- 

go nie przypadkowo posiada tak wiele cech 
wspólnych, a tak wyraźnie różni się od nu- 
stycyzmu poetów Polski etnograficznie je- 

dnolitej: _ Krasińskiego, Norwida, Dziekoń- 

skiego. Czy jest to wynik wpływów środowi- 

ska i rasy, czy organicznego związku z zie 

mią, t. j. czy ma tu rację niemodny już dziś 

Hipolit Taine, czy raczej modniejszy Uham- 

son, to już wyjaśnią nam szczegółowe aneli- 

tyezne badania w przyszłości. Dziś możnaby 

hyło to tylko z całą pewnością powiedzieć, że 

specjalnych cech regjonalnych w utworze - 

terackim można z pomyślnością szakać  za- 

równo w formie, jak i w treści. Dlatego spź 

o „sztukę dla sztuki'* i „sztukę dla 2 i 

tym wypadku dla nas nie ma znacz 
Tak samo niecelowe zdaje mi s 

stawienie postulatu, że poeta musi być zwią- 
zamy z ziemią. Niecelowe dlatego poprostu, 

  

  

  

   
  

          

  

  

si, czy nie musi, ehee, czy nie chce 

z nią związacy. "Twórczość 
programowe V zuawał те- 

gjonalizm, nie jest jednak bardziej ani złę- 

biej reg gionalna, niż twórczość naszego Mie- 

kiewieza, Zaleskiego czy Grosz skiego, któ- 

rzy sobie z góry regjonalnych zaamerzeń i pro 

gramów nie układali. 

Zrzeszenia pisarzy regjonalnych o cha- 

rakterze szkół i kierunków literackich są na 

częściej nonsensem, mają one tylko znacze- 

nie praktyczne, gdyż żyjemy w epoce apote- 

ozowania liczby i wszelkich kolektywów, w 

które pojedyńczo mogą się przebijać przez 

życie tylko fenomenalnie silne jednostki. '[e- 

dy związki literackie regjonalne winny stać 

w rzędzie innych związków zawodowych. 
Tak tedy regjonalizm w twórczości lite- 

rackiej jest zjawiskiem  żywiołowem,  po- 

wszechnem, ale obok tego sprawą indywida- 

alna każdego z pisarzy. Wyobrażam sobie 
tylko ie wypadki, dające możność powsta 

wania regjonalnych szkół literaekich, 
cjalne warunki lokalne wysuną na czoło ja- 

kaś wielką ideę, lub niepospolite koncepcje 
formy, genetycznie związane z regjonem, a 

dla swego upowszechnienia wymagające pra- 
cy zbiorowej. Miało to miejsce np. w Prowan- 
cji, gdzie chodziło o wskrzeszenie  tradycyj 

trubadurów i ioculatorėw oraz o eksploatacje 

bogatych pokładów twórczości ludowej; u nas 
swojego czasu na Litwie, na Ukrainie, potem 

w Tatrach. 
Tak się ma sprawa w oryginalnej twór- 

czości literackiej. Natomiast, gdy chodzi o 
krytykę literacką i historję literatury to sta 
nowisko regjonalne zawsze da się tu zająć i 
głosy domagające się specjalnych badań li- 
terackich z tego stanowiska, mają rację. 

W replice swojej Łopalewski powołuje 
się na głos Tomasza Manna, który w odczy- 
cie swoim 5 czerwca 1926 roku w Lubece, wy 
głoszonym z powodu 700-lecia tego miasta, 

dopominał się o badania historyczno-literac- 
kie, ujmowane ze stanowiska  regjonaiizmu. 

Jego zdaniem powinna powstać regjonalna 
historja literatury, która będzie klasyfiko- 
wać wszelkie zjawiska literackie nie według 
szkół i kierunków, ale według pnia macierzy- 

stego. 

Na naszym rodzimym gruncie Mann miał 
poprzedników w Mochnackim i Tyszyńskim. 

Zagadnienie regjonalizmu bez użycia tego 
terminu wysunął juž Mochnacki, rozróżnia- 

    

    

   

    

   

  

gdy spe. 

jące w literaturze romantycznej kierunek ii- 

tewski i ukraiński. 
Pogłębiając podział Miochnackiego, Ty- 

szyński starał się doszukać w literaturze każ 

dego regjonu specjalnych cech. W ten 50309 

za cechę poetów ukraińskich uważał Ty- 

szyński styl nierówny, zaniedbany i cienuny. 
Prof. (Grabowski, pisząc o Tyszyńskim w ten 
iejscu zwraca uwagę na Zaleskiego, któcy 

pod te określenia nie podpada. Szkole kra- 
kowskiej przypisuje Tyszyński radość, żywość 

wesele. Tu wytyka prof. Grabowski Wężysa 

i Brodzińskiego, którym z tem określeniem 

niezupełnie do twarzy. Szkole litews przy- 
pisał Tyszyński uczucia słodkie. I znowa о- 
ponuje mu wspomniany historyk naszej kry- 

tyki literackiej, przypominając potężne tony 

Ody do młodości, rozpaczne wynurzenia Gu- 

stawa, wzniosłe apostrofy pieśni wajdeloty, 
przyznając jednocześnie, że indywidualności 

słabsze: Odyniec, Korsak, Chodźko, Witwie-- 

ki naginałyby się do tego określenia. 
Mniemam, że postawienie sprawy przez 

prof. Grabowskiego takie jak wskazałem wy- 

żej, pozostawia nadal kwestję cech specyficz- 

uych autorów regjonalnych otwartą. W pew- 

nej mierze sądy Tyszyńskiego nie są pozba- 

wione racji. Cechy wysuwane przez niego są 

właściwe licznym pisarzom danego regjonu 

w danej epoce. Że są wyjątki, to na to mo- 

gły wpłynąć okoliczności uboczne, albo sil- 

niejsza indywidualność autora, poddająca się 

wpływom regjonu w mniejszym stopniu, niż 

inne. Sprawa ta musi poczekać na rozwiąza- 

nie i przejść przez liczne a pracowite studja 
analityczne, które staną się podstawą przy- 

szłej syntezy. Sądy Tyszyńskiego były zbyt 

pochopnie oparte na nielicznych przykładach, 
nie uwzględniały i nie tłumaczyły wyjątków 

i dlatego są dziś nie przekonywują 
W badaniach osobowości autora  stano- 

wisko regjonalne może dać pożądane wyniki, 
może prowadzić do dokładniejszego i głębsze- 
go zrozumienia zjawiska. Jeżeli nawet regjon 
nie wpływa na stronę woluntarystyczną du- 
szy autora, na jego temperament i jego zdol- 
ności umysłowe, to jednak nie może nie wpły 
nąć na jego wyobraźnię i na materjał, którym 
ona operuje, na rodzaj i zakres wyobrażeń, 
któremi ją otoczenie zapełnia. Na tym grun- 
cie w wielu wypadkach przyjdzie się wrócić 
do przebrzmiałej oddawna  teorji Hipolita 
Taine o wpływie rasy, momentu i šrodo- 
wiska na twórczość artystyczną. 

  

   

    

    

    

    

JÓZEF PLESKIEWICZ 

OŚMIOWIERSZ 
Pierwszy słońce nad brodem witał czerloną zbroją 
drugi cierniami, laurem Stroił matowe dziewice, 
trzeci wychynął się z lasów, u drawi dziecinnego pokoju 
stanął, jak noc ogromny, oburącz łomotał w okiennice. 
Ozem nadążysz bólowi? Na kolana, drzeć palce o mury. 
Czwarty dzień wije się, skręca, długi i śliski jak powróz. 
Oto czas w którym wyrośliśmy, czus, który 

KONSTANTY BALMONT. 

PRZEMIANY 
Miedziane słońce się wznosi nad siwe dymy tumany, 
słońce z miedzi prażonej na sypkim popiele tła. 
Nocą srożyła się burza, siekła ocean wezbramy 
potwory komnat podwodnychłakną ciemności i zła, 
Wicher wybuchnął naodlew, naprawo ciął i nalewo 
ściegi szafiru na poprzek przecięły krzaczasty cień. 

Jarzące się słońce 2 ; miedzi zatarło płomienność gniewu 
i rozkołysał beemiarem złotoramienny dzień. 

  

JERZY HOPPEN 

Drzeworyt sowiecki na 

przełożył Józef Pleśkiewicz 

i: ORENDWECZAZOYRAROA WERONA 

wystawie międzynaro- 
dowej w Warszawie 

Międzynarodowa wystawa drzeworytów 
zorganizowana przez Instytut Propagandy 

Sztuki w Warszawie, dała w ubiegłym miesiącu 
przegląd światowego dorobku tego odłamu 

grafiki, 
; Rzut oka na całość umożliwił też zesta- 

wienie wartości i rozwoju drzeworytnictwa w 
poszczególnych krajach. 

Z tej rewji na czoło wybija się obecnie 
drzeworyt sowiecki. Poszukiwania nowego wy- 

razu i zrozumienie jego — rytownicy Z.S.S.R. 

przeprowadzili jednolicie, — częściowo zrywa- 

jac z panującym powszechnie dzisiaj szablo- 
nem, częściowo zaś nawiązując do tradycji 

ubiegłego stulecia, wnosząc jednocześnie nowe 
formy w zrozumieniu i używaniu kreski czar- 

nej. W tem znaczeniu drzeworyt sowiecki Ści- 
Śle się wiąże z ilustracją książkową. 

Linearne znaczenie czcionki drukarskiej i 
kreska iustracji są ze sobą bardzo pokrewne i 
organicznie związane. Wykonywując ten rodzaj 
ilustracji, graficy sowieccy odmienni są ой ilu- 
stratorów - drzeworytników innych krajów, gdzie 
dotąd w ilustracji drzeworytniczej pokutuje 
„obrazek* z jego cechami czysto malarskiemi, 
choć wyrażonemi tylko w 2-ch barwach t. j. 
czarnej i białej, jakkolwiek białą barwą jest 
tu powierzchnia papieru. 

Przewaga zdobyczy czysto malarskich 
wraz z zaniedbaniem ogólnem rysunku (oczywi. 
ście w jego znaczeniu klasycznem) w całej za- 
chodniej Europie, włączając Warszawę i Kra- 

ków u nas, wyłoniły typ nowoczesnego drze- 
„worytu bez wartości czysto graficznych czyli 
_ linearnych. 

Przesadny pęd za wyrażaniem narzędzia i 
materjału doprowadził ostatnio artystów - 
grafików do tak niewolniczego pochylania się 
przed rzemieślniczą pracą, że wprost zabija 

wszelka inwencję i myśl twórczą. 

Grafika sowiecka musiaia zrezygnować Z 
powyższych poszukiwań reszty Europy z przy- 
czyn czysto zewnętrznych. Po pierwsze dla 
tego, że ilustracja stała się jedynym reproduk- 

cyjnym środkiem drukarskim z braku Środxów 
chemigraficznych, a po wtóre dlatego, że 

inwencja i myśl zostały artystom narzucone 
przez program partyjny czyli rządowy. 

Temat stał się przymusowyra nakazem do 

szukania najprostszych środków wyrazu gra- 

ficznego. 

Inne podejście, potraktowanie materjału 

drzeworytniczego wypłynęło tu nie z poszu- 
kiwań t. zw. formalnych, lecz weszło innemi 

drzwiami — z zewnątrz. Stąd też wątpiiwem 
się wydaje, aby ten rodzaj drzeworytu prze- 

jawił się gdzieindziej. Będzie on albo archai. 

zowaniem, albo imitacją drzeworytu sowiec- 

kiego. Wpływ jego już się zaznaczył przede- 
wszystkiem w Polsce, w Warszawie, lecz kilka 
tych prób jest tylko słabem echem formy zewnę- 
trznej, dodanej do ustalonych u nas pojęć. 

Następuje jakaś zmiana w grafice a prze- 

dewszystkiem w drukarstwie. Otwierają się 
nowe drogi. Typ obrazka - drzeworytu zaniknie 

prawdopodobnie, gdyż nie posiada on walo- 

rów technicznie bogatych, takich, aby mogły 

konkurować z innemi działami sztuk plastycz- 

nych. 

Najwybitniejszymi drzeworytnikami Z. S 
S. R. na ubiegiej wystawie są Krawczenko, Fa- 

worski i Sachnowskaja. 

U nas najbliższym w uprawianiu tego 
rodzaju drzeworytu jest St. Ostoja - Chrostow- 

Ski. : 
Inne ciekawe przejawy na wystawie drze- 

worytniczej znajdujemy w działach: japoń- 
skim, węgierskim i częściowo francuskim. 

„ skim przekładzie. 

TADEUSZ ŁOPALEWSKI 

WUJASZEK i PTASZEK 
czyli filozofja dla Iaików 

Chociaż St. Ign. Witkiewicz wyrzeka na 
ignorancję ogółu polskiego w dziedzinie filozofji, 

na brak szerszych zainteresowań zagadnieniami 

intelektualnemi, oskarżenia tego fanatyka  ab- 

strakcji nie zupełnie wydają mi się słuszne. Pu- 

bliczność nie pogardza ani filozofją, ani tembar- 

dziej filozofami. Dowodem tego — powodzenie 
książek Bertranda Russela u nas. W ciągu pa- 

ru lat ukazały się cztery jego prace w pol- 
Russel jest obecnie modny. 

Modny jest ten kierunek myśli, który reprezen- 

tuje ów mędrzec, sprowadzający  najzawilsze 

zagadnienia do wspólnego mianownika zdrowego 

rozsądku. Unika abstrakcyjności, wyraża swo- 
je poglądy jasno, a przeciwieństwo oddaje 
rozstrząsaniu problemów życia praktycznego. 

Nie trzeba specjalnych studjów filozoficznych. 

ani przygotowań, by czytać pisma Russela. 

Wystarczy szczypta zdrowego rozsądku w 
umyśle czytelnika, aby porozumieć się z auto- 
rem, a co nażniejsze: wyciągnąć korzyści prak- 

tyczne z jego nauk. 
Przypomina on tonem swych wykładów mą_ 

drego wujaszka, który czerni sobie wąsy, aby 

wyglądać młodo i zachować pozory kolegi wo- 

bec młodych siostrzeńców. Daje im rady i 

wskazówki jak żyć należy, zaczerpnięte oczy- 

wiście z bogatej skarbnicy własnych doświad- 
czeń. Takiego mądrego wujaszka, takiego po- 
błażliwego przyjaciela, który rozumie wszystkie 
błędy młodości, umie je wybaczyć i usprawiedli- 

wić wobec starszych, który zgranemu młodzi- 

kowi służy pożyczką na zapłatę długu karcia- 

nego, a innemu gołowąsowi wskaże w potrze- 

bie adres dobrego lekarza (chorób sekretnych), 
bardzo nam dzisiaj w każdej rodzinie potrzebne. 
I oto zjawia się Russell. Jest rozchwytywany 

przez wszystkich. 
Niedawno wydał zbiór ciekawych  afory- 

zmów o szczęściu. Nazywa się ta książka w 
polskim przekładzie „Podbój szczęścia”. W 
przedmowie do niej powiada autor tak: 

„Książka ta nie jest przeznaczona 

dla uczonych; nie jest też przeznaczona 

dla tych, którzy uważają, że zagadnienia 

praktyczne nadają się conajmniej do 

konwersacji. W rozważaniach  poniž- 
szych niema żadnej głębokiej  filozofji, 
ani erudycji. Zamiarem nowości było tylko 

połączyć w całość pewne uwagi, płyną- 

ce ze zwykłego zdrowego rozsądku. O 

radach, zawartych w tej książce, mogę 

powiedzeć tylko tyle, że potwierdzają je 

moje własne doświadczenia i obserwacje, 

i że czyniły mnie one szczęśliwym, ile- 

kroć postępowałem zgodnie z niemi". 

Kochany wujaszek! Jak tu go nie lubić, 

gdy powiada: — 
— Spojrzcie na mnie, moi drodzy. Jak 

czerstwo i młodo wyglądam, chociaż jestem 
starszy od was o X lat. Czyńcie, tak jak ja czy- 
niłem, a będziecie wyglądali tak samo młodo 

i czerstwo, gdy dojdziecie do moich lat. — 
Wyznaję, że w czasie lektury Russella nie 

mogłem się pozbyć nieufności, chociaż nieomal 

wszystko, (z małemi może wyjątkami) . co 

napisał w swych rozważaniach o szczęściu wy- 

daje mi się rozumne, przekonywujące i słuszne. 

Powiedziałbym nawet — za bardzo przekony- 

wujące i słuszne. Gdyby nie to, każdemu z 

przyjaciół kupiłbym to dziełko z obowiązkiem 

odwzajemnienia się innym, dalszym przyj 

ciołom i wkrótce nie byłoby ludzi nieszczęśli- 

wych, przynajmniej w Wilnie. 

Podejrzewam jednak, że największą  trud- 

nością byłoby zastosowanie praktyczne trzeż- 

wych i rozsądnych rad Russella. Skąd ta trud- 
ność się rodzi i dlaczego? — dociekania nad 

tem wiodą już chyba w dziedzinę  matafizyki, 

która nie należy do programu wykładów Rus- 

sella. 

  

„Jest rzeczą oczywistą — czytamy 

że szczęście człowieka zależy częściow( 
od o koliczności, częściowo od niego sa 

mego“. 
Niema dwóch zdań co do tego... 

l w książce swej Russell zajmuje się wa- 

runkami tego drugiego rodzaju, dochodząc do 

wniosku, że jeżeli o nie chodzi —— recepta na 

szczęście jest bardzo prosta”. Według 

Russella klucz do szczęścia tkwi w jaźni czło- 

wieka, w jego naturze. Trzeba tylko prowadzić 

umiejętną gospodarkę wewnętrzną i sprawa 

załatwiona. Trzeba wybić sobie z głowy nieroz- 

sądne uprzedzenia, obawy i zachcianki — a to 

przecież jest w naszej mocy — wyrzec się na- 

miętności, wówczas osiągniemy równowagę i 
spokój ducha, a co za tem idzie — szczęście- 

I jeszcze na pociechę w zmartwieniu powie- 

dzieć sobie: „Czemże to jest w porównaniu do 

wieczności?” 
Ta ostania formułka znana była nam, do- 

morosłym filozofom, już z tradycji po pradzia- 

dach. Russell ją rozwija w ten sposób: 

„Najgorsze, co może spotka jednostkę 
nie ma żadnego znaczenia kosmicznego”. 

No, juści! Sub specie aeternitatis również 
i książka Russela nie ma żadnego . znaczenia. 
„l wogóle — chciałoby się rzec — po co to 

wszystko? Po co to szukanie szczęścia, kiedy 

i ono niema znaczenia kosmicznego!” 

Jest to jeden z ulubionych chwytów Rus- 

bagatelizowanie sprawy -przez posta- 

kosmicznej. Oto 
sella: 

wienie jej w perspektywie 

przykład konkretny: 
„Bardzo wiele przykrości można osła- 

KE jeśli uprzytomnić sobie — pisze w 

tem dziełku na str. 72 — jak małą wagę 

ma sprawa, powodująca zmartwienie. 

W życiu mojem wygłosiłem dużo prze- 
mówień publicznych: na początku każ- 

de audytorjum przerażało mnie, i nerwo- 

wość, czyniła ze mnie bardzo złego mów- 

CĘ... Stopniowo wpoiłem w siebie poczu- 

cie, że nie jest rzeczą bardzo ważną, czy 

przemawiam dobrze, czy źle: świat nie- 

wiele się zmieni i w jednym i w drugim 

wypadku. Stwierdziłem, że im mniej 

troszczę się o to, jak przemawiam, tem 
znośniej mówię”...   

W tem miejscu czytelnikowi 

myśl, że rozumowanie jak powyższe możnaby 

posunąć jeszcze dalej i radzić takiemu mówcy, 

aby wcale nie przemawiał, gdy „nie jest rze- 
czą bardzo ważną czy będzie przemawiał, czy 

nie. Świat niewiele się zmieni i w jednym a 

w. drugim *wypadku....* 

Kto może coś 

przychodzi na 

rzucić temu rozumowaniu,    

  

wywodzącemu logiczne konsekwencje ze sta- 

nowiska, które wskazuje * czytelnikom Russell? 

Kruchość i zawodnošė zalecanego przezeń 

odmierzania osobistych spraw skalą kosmiczną 

dobitnie występuje, jak mi się zdaje, przy ana- 

lizie zacytowanego przykładu. Możnaby zacz 

pić go jeszcze z innego stanowiska, badając 

„na szczerość* poczucie wewnętrzne autora w 

opisanym wypadku i zapytać: Czy to nie było 

aby oszukiwaniem samego siebie to wpajanie 

sobie poczucia, że nie jest rzeczą bardzo wa- 

żną, czy przemawia się dobrze, czy źle? Jeżeli 

tak, — to ten sposobik psychoanalityczny w 

świetle własnych założeń Russella, (występują- 

cego na innem miejscu przeciwko zatajonym 

nieszczerościom wewnętrznym) zasługuje na 

naganę. „Jeśli zaś przekonanie o małoznacz- 

ności przemówienia było zupełnie szczere, to 

jakież, u licha! bodźce do przemówienia go 

skłaniały?.... 

    

* * ® 

Może być że niezupełnie zrozumiałem роц- 

czenia Russella, ale odniosłem wrażenie, że 
parokrotnie wpada оп w sprzeczność z 5a- 

mym sobą. Ta sprzeczność nie jest zresztą 

specjalną wadą omawianego traktatu. Życie 

praktyczne pelne jest sprzeczności, nic więc 

dziwnego, że filozofja praktyczna nie zawsze 

może się od nich uchronić. Co innego dziedzina 

czystej abstrakcji. Tam można budować 

systemy harmonijne i logiczne... 

* 3 

Jednym z piękniejszych fragmentów ksiązki 

są stronice 65 — 67, od słów: „Nie lubię mi- 

stycznego języka, ale..." 

Otóż to „ałe'* jest introdukcją do rozwa- 

żań na temat zadowolenia i szczęścia, które 

daje człowiekowi kontakt z ziemią. 

„Życie nasze jest częścią jej życia, — 

mówi autor — i ona żywi nas tak samo, 

jak żywi rośliny i zwierzęta. Rytm-ży- 

cia ziemi jest powolny... Ciało ludzkie 

przystosowało się do tego rytmu w cią- 

gu wieków, a religja znalazła dlań w 

pewnym stopniu wyraz w Święcie Wiel- 

kiejnocy. Widziałem kiedyś  dwuletnie- 
go chłopca, przywiezionego po raz 

pierwszy z Londynu na wieś. Było to 

w zimie. Ziemia była mokra i błotnista. 

W tym widoku nie było niczego, czem 
człowiek dorosły mógłby się zachwycać, 
ale w chłopcu zbudził on dziwną ekstazę. 
Klękał na mokrej ziemi, przykładał twarz 

do trawy i wyrażał swój zachwyt 

półartykułowanemi dźwiękami. Radość, 

jaką odczuwał, była prymitywna, prosta 

i silna”. 

I dalej jakże trafna i głęboka uwaga! 

„Ta specjalna postać nudy, na jaką 

cierpi ludność miast dzisiejszych, zwią- 

zana jest ściśle z oderwaniem się od 
spraw: ziemi”. 

Tymczasem o sto stronic dalej, po tej” 

anteuszowej apologji występuje Russell prze- 

ciwko najpowszechniejszej, odwiecznej formie 

owego związku czowieka ze sprawami ziemi, 

przeciw rolnictwu i pisze: 

„Z powstaniem rolnictwa ludzkość 
wstąpiła w długi okres pospolitości, cier- 

pienia i obłędu, z którego teraz dopiero 

zaczyna ją uwalniać dobroczynne dzia- 

lanie maszyny“. 

Tę rażącą sprzeczność można sobie tłu- 

maczyć tem, że filozof angielski chce pozostać 

konsekwentnym hedonistą, „to znaczy takim, 

który uważa szczęście za dobro". Odrzuca więc 

4 priori pozytywną, twórczą wartość  cierpie- 

nia, gdyż ono koliduje z doraźnem  szczę- 

šciem. I to jest achillesowa pięta rozsądnych 

rozważań Russella! 

Znamy od dwóch tysięcy lat naukę, któ- 

ra pewien rodzaj cierpienia  usankcjonowała 

znamieniem boskości, która wskazała jak z 

cierpień człowieka trysnąć może źródło rado- 

ści. I dlatego: 

Na ubezpieczone ze wszechstron ideowym 

rozsądkiem szczęście według recepty Russella, 

na ideał beznamiętnego spokoju i zadowolenia, 

jaki rysuje na kartach ki, pada cień tego, 

przed czem najbardziej sam ostrzega: 
Nudy. U 

  

  

Kazimierz Kwiatkowski 

Beduinka z Tunisu (olej). 
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WALERJAN CHARKIEWICZ 

Spryciarz — ten pan Sienkiewicz!.. 
50-lecie „Ogniem i mieczem“ Sienkiewicza... 
15-lecie odrodzenia poństwowości polskiej... 
Te dwie rocznice dobrze trzymają się та- 

zem — takie sąsiedztwo nietylko nie razi, ale 

wydaje się całkiem naturalne. 
Ale pięćdziesiąta rocznica triumfalnego po- 

chodu „Ogniem i mieczem” i zawzięta akcja, 

zmierzająca do wykazania małej wartości lite- 

rackiej i wielkiej szkodliwości wychowawczej 

dzieła, — takie połączenie jest mniej naturalne!.. 

A jednak tak jest. Właśnie w roku jubi- 
leuszowym rozpoczęto na Sienkiewicza  gene- 

ralną ofenzywę. 

Zawodowi pacyfiści z przerażeniem stwie:- 

dzają, iż trylogja Sienkiewicza, osobliwie zaś 
„Ogniem i mieczem*, budzi w  czytelnikach 
krwiożercze instynkty i moralnie kaleczy mło- 

dzież polską, zachęcając ją. do wojaczki. To 

nie bagatela: nawet legjoniści Pierwszej IBry- 

gady używali imion bohaterów trylogii za 

pseudonimy!.. Czy to nie zgroza?... 

Zawodowi adwokaci mniejszości narodo- 
wych ręce w rozpaczy załamują z powodu nie- 

poszanowania przez Sienkiewicza mniejszości 

ukraińskiej. Co to za nietakt!... Tak pisać o 
Rusinach!.. A jak szpetnie mówi autor 

o Krzyżakach, nie licząc się z tem, że mniej. 

szość niemiecka może się obrazić Śmiertelnie! 
Nawet Szwedom nie darował: tak ich ubrał. 
że aż strach, — choć sam nagrodę od nich 
dostał!.. Zresztą, najpierw o Szewedach pi- 
sał, a później nagrodę otrzymał: widocznie 
Szwedzi inaczej szacują dzieła literackie, niż 
Ukraińcy!... 

Zawodowy historyk dowiódł, jak dwa a 
dwa cztery, że Sienkiewicz, który zbytnio za- 

ufał Kubali, zniekształcił całą historję nie do 

poznania. Wszystko w trylogji jest naopak. Je- 
remi Wiśniowiecki jest bohaterem, choć w 
rzeczywistości niemal banicji był wart. Woło- 
dyjowski jest rycerzem bez skazy, ale ze źró- 
deł takich a takich widać, że kilku  Wołody- 
jowskich walczyło po stronie Kozaków. Bohun 
u Sienkiewicza jest watażką podłego pocha- 
dzenia, ale to hyt szlachcic. 

Skrzetuski byt Rusinem i prawosławnym, 
a czy Sienkiewicz wiedział o tem? A czy do- 
myślał się, że ataman Kozaków Krzywonos był 
Szwedem?... Nie wiedział? A wstyd- A pfet.. 

Tu już, zdawało się, — zagrzmią literaci za- 
wodowi, oburzeni na stosowanie wobec dzieł 
literackich miary, która się przykłada do 
prac seminaryjnych na uniwersytecie, — de- 
tknięci kwestjowaniem podstawowego prawa 
artysty, które pozwala mu na przetwarzanie 
rzeczywistości, na popełnianie nawet šwa- 
domych nieścisłości historycznych, jeżeli tego 
wymaga prawda artystyczna... 

Ale gdzie tam!... Właśnie literaci chętnie po- 
wtarzają argumenty historyka i potępiają Sien- 
kiewicza za to, że nie przeprowadził badań 
archiwalnych, których wynikiem miałby być 
zbawienny powrót Skrzetuskiego na łono Cerkwi 
prawosławnej lub skierowanie Wołodyjowskie- 
go do szeregów kozackich! 

TADEUSZ BYRSKI 

Reportaż historyczny pana Sienkiewicza 
okazał się niezbyt Ścisły, — należą się mu 

za to cięgi: nie „Ogniem i mieczem” jest arcy- 

dziełem, lecz, dajmy na to — „Friulein Doktor* 
Tepy, — i tendencja pacyfistyczna jest wyraź- 

na, i ścisłość historyczna większa... 
Wytykanie nieścisłości historycznej w dzie- 

łach sztuki jest raczej wynikiem nieporozumie- 

nia: synteza artystyczna różni się zasadniczo 

od syntezy naukowej i całkiem innemi  posłu- 

guje się środkami. W każdym obrazie Matejki 
jest olbrzymia ilość dowolności historycznych: 

i Reytan nigdy nie leżał na podłodze, rozdzie- 
rając szaty, i Skarga nie wygłaszał kazań w ściśle 
takich okolicznościach, i Batory nie przyjmował 
posłów moskiewskich pod Pskowem, bo w 
chwili podpisania rozejmu od dwóch  miesię- 
cy siedział w Wilnie... A jednak we wszystkich 
obrazach Maejki jest wielka, nieskazitelna praw- 
dal... Prawda sztuki, tworzącej syntezę zda- 
rzeń... 

I w trylogji Sienkiewicza jest taka praw- 
da! Nie chodzi już o postacie, ale, — za co 
szczególnie teraz atakują Sienkiewicza, — nie 

jest zakłamany obraz epoki. Pokutuje u nas 
tradycyjno - bezmyślna pogarda epoki baroku: 
tak przecież łatwo wytknąć wszystkie śmiesz- 
nostki i wady — nieraz wielkie — tej epoki. Ba- 
rok w Polsce — to wiek wojen, pożarów, 
strasznych epidemij, — to wiek ponurego po- 

chodu śmierci: i chorób... A jednocześnie jest 
to wiek najzuchwalszych, najszaleńszych czy- 
nów, najwaleczniejszych ludzi. Jest to wiek 
upadku kultury, a jednocześnie  wybujałego 
rozkwitu twórczości, wykazującej wprost zdu- 
miewającą energję i zapał!... 

— Epoki baroku 'w Polsce my jeszcze nale- 
życie nie znamy, a już powszechnie niedoceniane 
jest jej znaczenie w dziejach kresów  Rze- 
czypospolitej. 

Nie można się dziwić historykom, opraco- 
wującym naukowo komentarze do dzieł sztuki 

i zapominającym o tem, jak tworzy  prawdzi- 

wy artysta, — ale trudno się powstrzymać od 
protestu, gdy na łamach czasopisma literac- 

kiego, samym tytułem zaznaczającego nieska- 
zitelną linję swej ideologji, pewien krytyk lite- 

racki nazywa Sienkiewicza — „przerekłlamowa- 

nym Sienkiewiczem"... 
Tak: chyba to tylko skutki reklamy, że 

dzieła Sienkiewicza doczekały się 564 zagranicz 

nych wydań w 27 obcych językach!... 
Co za spryciarz ten pan Sienkiewicz: tak 

doskonale zorganizował rekłamę, że jego książ- 
ki tłumaczono bodaj na wszystkie języki Świa- 
ta, — tak się reklamował, że został aż przere- 
klamowany!.... 

Uczcijmy więc jubileusz trylogji odrekla- 
mowywaniem autora!... Literaci polscy, — do 
zbożnego dzieta!... 1 jeżeli wypadnie wam, w 

celu dogodzenia gustom motłochu, zorganizo- 
wać uroczysty wieczór ku czci przereklamowane 
go pisarza, nie zaznaczajcie — broń Boże! — iż 
robicie to w pięćdziesiątą rocznicę ukazania 

się „Ogniem i meczem”, — piszcie w anonsach 

i afiszach — „w siedemnastą rocznicę śmierci"... 

Kapuštiane pole 
Nie wiem dlaczego, ile razy rozmawiam 

o teatrze w sferach naszej t. zw. inteligencji, 
przypomina mi się wielkie pole kapuściane. 
„Główki kapusty pięknie ustawione w rzędy, ro- 
sną, „pełnią się*, jakby powiedział Wielki 
Emil — jednem słowem — są. Na tem moją 
dogłębną analogię kończę, czując że zorjento- 
wałem czytelnika. Nie wiem, czy jest to specjał.. 
ność warszawsko - wileńska, czy istnieje także 
w innych dzielnicach Polski, a może i dalej 
na wschód i zachód. Przypuszczam, że tak — 
może są tereny na których świadomość tea- 

tralna mogła zakwitnąć; w większości — sytu- 
acja beznadziejna. 

Nieraz zastanawiałem się nad tem, dlaczego 
tak jest. Dlaczego tak często trzeba wysłu- 
chiwać dociekliwych uwag jakiegoś mądrali - 
dyrektora banku, lub mądrali — inżyniera o te- 

'_ atrze, a nie o muzyce np. Mam wrażenie, że 

  

   

    

chęci były równie „żwawe”, cóż kiedy znaki 
muzyczne trzeba naprawdę znać, żeby móc o 

„nich coś konkretnego powiedzieć. Natomiast o 
teatrze można mówić dłużej, nie zna- 

jąc się na nim. Więcej — można awansować 
na recenzenta teatralnego. Jedno z pism 
wileńskich umieszcza naprzykład _ recen- 
zję z pewnego przedstawienia. W recenzji ©- 

wej znajdujemy takie zdanie: „...reżyserja pana 
ХУ wręcz wyśmienita"... Czytam raz i dru- 

gi, próbuję wspak, może co wyjdzie — nic. 
Konia z rzędem temu, kto mi powie, co to zna- 

czy. { 
Zdanie to jednak spewnością większość lu- 

dzi przeczyta i nic mu nie zarzuci. „Chwali* — 
powiedzą — „bardzo chwali“. Tak to pan 
recenzent tem jednem słówkiem „wręcz” wy- 

stawia weksel dosyć poważny, mam jednak wra- 
żenie, że... bez pokrycia. 

Recenzenci tego typu są naogół entuzjasta- 
mi teatru, wszystko im się podoba, wybałuszają 
oczy na „ofiarną pracę zespołu”, i często prze- 
bywają za kulisami. Są oni niejako „delegacją* 
całej inteligencji danego środowiska.  Najinte- 

ligentniejszy człowiek, najpoważniejszy, będzie 
naraz skakał w lansadach przed aktorem lub 

aktorką, którzy nieraz nic ze sztuką nie mają 
wspónego i zgoła nic nie reprezentują. 

W tem się wyraża ten smaczek kulis te- 
atralnych. „Aktorem być to jest morowa 
rzeczj'... — oto refren wyśpiewywany przez 
naszą inteligencję; jednak nie w jednakowej 
tonacji. Zmieniają się one w zależności od po- 
zycji. Inaczej śpiewa ją ten, który stawia ak- 
torowi kolację, a inaczej ten, który chciałby tę 
kolację zjeść. Bo to murowane: aktor ma 
wszystko za darmo, za nic nie płaci, oh, a 
kobiet, ile „w życzeniu"... 

Są takie domy, które zapraszają aktorów, 
ażeby ich oglądać u siebie jak menażerję — 
dopóki się ci nie zorjentują, i nie uciekną. Rzecz 
zrozumiała, że taki stosunek na _ jednostki 
mniej ciekawe i odpowiedzialne, działa depry- 
mująco wytwarzając kastę naciągaczy. 

Nie pamiętam, a teraz nie znam recenzen- 
ta teatralnego, któryby o ten poważny stosunek 
do aktora walczył. Albo jest surowy „wściekle 
albo prymitywny, entuzjasta. Można go z kre- 
mem zjeść. Ale trzeba być ostrożnym! — bo 
często taki za pazuchą trzyma... sztukę. Zaw- 
sze jest świetna — ma 25 ról znakomitych, 
wszyscy się mogą wygrać, bardzo tanie 
(już: wiem z czego zrobicie dekoracje! — a z 
temi... temi... pochodniami to sam zalatwię) --- 
tylko grac. Tak się kończy „Flirt z Melpomeną“. 

Co zrobić z polem kapuścianem? Zostawić 
tak, trochę wstyd. Warto byłoby może wszystko 
skopać, przegnoić i na wiosnę co$ lepszego 
zasadzić. 

Są to wszystko . oczywiście marzenia, 
może nawet senne. Wszyscy wiemy, że tak je- 
szcze długo będzie, że jeszcze sporo wody u- 
płynie, zanim kapusta zniknie. 

Tymczasem ciągle ten sam piękny widok: 
główka przy główce, równo, pięknie i wszystkie 
takie same. 

KRONIKA ARTYSTYCZNA WILNA 
— Odkrycia w Bibljotece U. S. B. Rzeczową 

gospodarka obecnego dyrektora Biblioteki 
Uniwersyteckiej p. Dr. A. Lysakowskiego 
wykrywa coraz to więcej wartości w jej 
zbiorach. Ostanio znaleziono całkowitą pra- 

wie literaturę, dotyczącą historji grafiki rosyj- 
skiej słynnego autora D.  Rowińskiego, 
"wraz z nowodrukami i fascimilami. 

Rowiński, jak Seidlitz i przedewszystkiem 
‚ Вагбсй należą do najpoważniejszych autorów 
_ i sił fachowych z literatury o grafice. 

Nadto w Bibljotece uniwersyteckiej od- 
nalazł się cykl akwafort Volga, z widokami ar- 

_ chitektonicznemi, oraz komplet litografij Ordy. 
Piękne te zbiory będą oczywiście po 

uporządkowaniu udostępnione czytelnikom. 

— Odnawianie sali wydziału sztuk pięknych 
Ruchliwość obecnego dyr. Szkoły Rzemiósł i 
Przemysłu Artystycznego p. K. Kwiatkowskie- 
go zaznaczyła się znowu w pożytecznej dzia- 

lalności. Drogą praktyki dla uczniów tej szko- 
ły odnawia się piękną sklepioną salę w murach 
Poraateytolikc a Wydziale Sztuki U. S. B. 
Trzeba podkreślić, że to trudne zadanie odby- 
wa się bez żadnej pomocy materjalnej, popro- 

stu siłami uczniów, wykonywujących swoją 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

fachową pracę. W ten sposób została już 
zrekonstruowana -— sala refektarz  fundowana 
przez Lwa Sapiehę na ul. św. Anny. 

U LiTERATOW 

. „Zwycięstwo Józefa żołądzia", świetna po- 
wieść regjonalna Wandy Dobaczewskiej, druko- 
wana w odcinkach „Słowa” ukaże się nieba- 
wem w wydaniu książkowem. 

Jerzy Putrament i St. młodzi li- 

teraci wileńscy, napisali dramat p. t. „W pogoni 
za biodrem*. Fragmenty z niego będziemy dru- 
kowali w następnym numerze „W niszy”. 

Tadeusz Łopalewski przygotowuje mono- 
graiję Stefana Batorego, przeznaczoną do wy- 
dawnictwa dla młodzieży, które redaguje Jan Pa. 
randowski. | 

Czesław Miłosz zapowiada szereg przekła- 
dów z Lermontowa. 

U PLASTYKÓW 

Jerzy Hoppen wykończył cykl miedziorytów 

na tematy biblijne. 
Ludomir Slendziński pracuje nad wielką 

kompozycją antyczną „Przybycie zawodni- 
ków na Olimpjadę“. 

W NISZY 

Bronisław Jamontt. 

HALINA HOHENDLINGEROWNA 

RADJO MOŻE 
Qzem powinno być radjo? Jaką powinno 

mieć formę? 
Informator? Nauczyciel? 

rywki? 
I jedno, i drugie, i trzecie. Tak być po- 

winno. Ale w jakiej formie ta strawa radjo- 
wa powinna być podana? 

Nie będę się zastanawiać nad formą od- 
czytów i koneertów. Muzyka w każdej ior- 
mie jest konsumowana względnie łatwo. Oczy 
wiście im lżejsza, tem łatwiej. Trzeba jednak 
zapisać na dobro radja, że swym uporem w 
nadawaniu muzyki poważnej podniosło ogó!- 
ny poziom kultury muzycznej i sprawiło, że 
głosów pomstujących ma ten rodzaj muzyki 
jest coraz mniej. 

Sprawa odczytów była nieco zawilsza. Su 
chy odczyt nuży. Coraz bardziej przyjmuje 
się forma pogadanek i feljetonów. Dobrze 
spełniają swą rolę djalogi i reportaże. 

Przejdę teraz do działu, który znajduje 
się dotąd w najbardziej chaotycznem stad- 
jum: do słuchowisk. 

Co właściwie powinno być istotą i jaki 
powinien być wyraz słuchowiska radjowego 
— dotychczas niewiadomo. Szukają wszyscy 
— zagranicą o wiele intensywniej niż u nas 
— jakiejś specjalnej formy nowej, odmien- 
nej, niepodobnej ani do teatru, ani do kina, 
nie dającej się pomieścić w żadnych innych 
ramach, jak w ramach mikrofonu. 

Naturalizm? Stylizacja? Synteza arcy- 
styczna? Recytacja? Dwugłos słowa i muzy- 
ki? 

Źródło  roz- 

Gdybyśmy ehcieli iść po linji upodobań 
szerokiego ogółu to musiałby zapanować na- 
turalizm. Jest on bowiem najprzystępniejszy. 
Jest to cząsteczka życia, która zaciekawia każ- 
dego przeciętnego człowieka. Plotka, która z 
łatwością trafia do każdego niemal. 

Nadawać słuchowisko naturalistyczne to 
znaczy pozwalać ludziom podsłuchiwać, co 
się dzieje u sąsiada. Słuchacz wierzy — cie- 
szy się, że wierzy, Śmieje się lub płacze, bo 
wierzy, że tam się dzieje coś naprawdę. Czę- 
sto zachwyt słuchaczy wyraża się naprz. w 
taki sposób: „zdawało mi się, że to wszystko 
odbywało się tuż za Ścianą... *, „zdawało mi 
się, że znajduję się w przyległym pokoju...'', 
„ezułem się gościem u tych państwa...'* itd. 
Często również słuchacze 
że brakowało jakiegoś szczegółu akustyczne- 
go, ściśle naturalistycznego. 

CZASO 
POLSKIE 

X W numerze 8—9 „Sztuk Pięknych" znai- 
dujemy obszerny artykuł Karola Sterlinga 0 
Franciszku Boucher w związku z zeszłoroczną 
paryską wystawą, poświęconą twórczości tego 
artysty. Okazuje się, że była to pierwsza zbio- 
rowa wystawa obrazów, rysunków i pasteli Bou- 
cher, mimo że sztuka francuska XVIII w. jest 
we Erancji przedmiotem prawdziwego kultu, a 
za jej przedstawiciela najbardziej charakterysty- 
cznego uchodzi właśnie Boucher. Artykuł zdo- 
bi dwanaście  reprodukcyj  wybitniejszych 
dzieł znakomitego malarza. 

X W tymże numerze czytamy niewielką 
lecz znamienną notatkę p. t. „Czy to prawda?*. 
Omawia ona niedolę wyeksmitowanego rzeźbia- 
rza wileńskiego Rafała Jachimowicza. Kończy 
się pytaniem, które oby nie było rzucone w 
próżnię: „Co na to wojewódzki urząd sztuki i 
kultury? Co na to całe kulturalne Wilno?“, 

X W numerze 9-tym Architektury i Budowni- 
ctwa* umieszcza Antoni Dygat przekonywują- 
cy artykuł o „Konieczności reformy ustr0ju za- 
wodu szkolnictwa architektonicznego w Polsce". 
Autor stwierdza, że przeżywamy obecnie w Pol- 
sce okres zanikania myśli architektonicznej. Jed- 
nym z powodów tego stanu rzeczy jest zda 
niem jego, nieodpowiednie postawienie sprawy 
kształcenia architektów. Wydziały politechniki 
warszawskiej ; lwowskiej nie wystarczają. Na- 
leżałoby wzorować się na Francji, która prócz 
wydz. arch. Szkoły Głównej Sztuk Pięknych w 
Paryżu, posiada osiem regjonalnych szkół ar- 
chitektury w głównych miastach, jako ekspozy- 
tury powyższego wydziału, i najwyższą uczelnie 
— Szkołę Rzymską, mieszczącą się w Rzymie 
i doskonalącą wykształcenie (kosztem państwa) 
łaureatów t. zw. Grand Prix de Rome. „Nagroda 
rzymska jest gwiazdą, przyświecającą  pokole- 
niom młodych kandydatów na architektów, 
jest celem każdego z nich. Cały system szkoły 
jest do niego dostosowany, jej racją bytu jest 
przygotowanie uczniów do konkursu o nagrode. 
Grand Prix de Rome — to Sztuka, to trzysta 
łat tradycji. Laureat staje się tym, w którego 
ręce składa Francja nić wiekowej swej trady- 
cji architektonicznej i na którym ciąży obowią- 
zek przekazania jej następnym pokoleniom". 

X Numery 9 i 10 miesięcznika „Droga“ 
przynoszą obszerną „Mowę do narodu europej- 
skiego Juliena  Benda. Redakcja zaopatruje 
„Mowę“ następującym dopiskiem: „Gorąca 
Mowa jJuljana Bendy, wybitnego dziś metafizy- 
ka z rodu zdolnego enfants terribles ducha, za- 
wierająca sporo cennych myśli, potępiająca „dy. 
namizm“ romantyczny i „dionizyjskošė“ XIX 
wieku, które stworzyły nacjonalizmy i wojnę, 
nawołująca natomiast do statyzmu rozumowe- 

  

zwracają uwagę, | 

    

BYĆ SZTUKĄ 
To dowodzi, jak daleko idą naturalistycz 

ne zainteresowania słuchaczy. х 

Ale czy to jest zadaniem, celem, istotą 
słuchowisk radjowych? 

Ktoś powie: to będzie miało wartość, 
skoro w takim obrazie, czy obrazku, a raczej 
odgłosie, czy odgłosiku z życia będzie peda- 
gogiezna pointa. 

Zgoda, ale czy to będzie Sztuka? Czy 
tym kluczem otworzymy zaklętą bramę? Czy 
tą drogą dojdziemy do królestwa XI Muzy? 

Ktoś powie, że wszystko może być Sztu- 
ką o ile ma na sobie piętno artyzmu. Ale wła 
Śnie jaką ma być ta artystyczna forma rad- 

  

*jowa? Skąd czerpać materjały, skoro nasza 
literatura w tej dziedzinie jest niesłychanie 
uboga? 

Teatr? O tyle chyba, o ile chodzi o za- 
poznanie słuchaczy z literaturą dramatyczną. 
Ale utwór sceniczny zawsze jest obliczony na 
połączenie wrażeń słuchowych z wzrokowe- 

„mi, a tych brak przy słuchaniu takiego utwo 
ru przez "radjo. 
przez to męczące. 

Są utwory mające formę dramatyczną a 
mimo to radjofoniczne. Takim jest Wyspiań- 
ski, Słowacki, Szekspir itd. W tych jednak 
wypadkach, gdy sięgamy tak wysoko, musi- 
my zerwać z naturalizmem. Musi zapanować 

Słowo. 
Słuchowisko radjowe może dać o wiele 

większe zadowolenie, niż przedstawienie w 
teatrze. Tam bowiem fantazja widza jest o- 
graniezona tem, eo mu mówią i pokazu, 
tutaj fantazja nie ma granie. Jest zależna wy- 

łącznie od indywidualnego bogactwa  każde- 
go słuchacza. Wszystko może być tak, jak 
słuchacz sobie wyobraża. Może zatem prze- 
żywać najczarowniejsze wizje na temat po- 
dany przez radjo. 

I znów wraca zagadnienie: Co i jak dać 
słuchaczowi, żeby jego wyobraźnia pracowa- 
ła z jaknajwiększą dla niego korzyścią ? 

Wrażenie jest niepełne i 

  

Zanim jednak zjawi się genjusz, który 
uczyni jakieś wiekopomne odkrycie w tej 

dziedzinie, trzeba powoli, mozolnie szukać 
klueza otwierającego zaklętą bramę do kró- 
lestwa XI Muzy. 

Chciejmy tylko szukać. Nie stójmy na 
miejseu. Uwierzmy, że to jest dziedzina, któ- 
ra też może stać się Sztuką. 

PISMA 
go, do „apolinizmu* i racjonalizacji w dzie- 
dzinie tak umysłu, jak i ekonomiki, wszystko 
to zaś w celu utworzenia złączonej ponadnaro- 
dowo Europy — nie jest całkowitym wyrazem 
przekonań redakcji „Drogi*; została jednak 
podana głównie dlatego, by zaznajomić czy- 
telnika z przewiewającemi dziś Europę prądami 
myśli”. 

" Trzeba przyznać, że pod tym względem 
„Mowa'* może być przeczytana z pożytkiem; 
nawoływania Bendy do umiarkowania, do po- 
skramiania zaborczej wynalazczości i głęboki 
duch chrześcijaństwa (cytaty ze św. Augustyna 
i Naśladowania Chrystusa), jaki przenika „Mo. 
wę' — są piękne i orzeźwiające. 

ZAGRANICZNE 

X. Nr. 577 z dn, 4. XI. „„Les Nouvelles Litte- 
raires* przynosi między innemi: artykuł o Pro- 
sperze Merimće, interesującą „Podróż do Ma- 
ЧаразКаги“ Maurycego Martin du Gard, i re- 
cenzję z nowej sztuki Jacques Deval'a, wysta- 
wionej w „Thčatre de Paris“. Sztuka, jak sam» 
tytut — „Tovaritch“ — wskazuje, ma za temat 

stosunki sowieckie. Występuje w niej „comte“ 
Mikail Alexandrovitch Ouratief i jego żona „prin- 
cesse' Tatiana Petrovna, którzy pełnią  obo- 
wiązki lokaja i pokojówki u jakiegoś socjali- 
stycznego dygnitarza nazwiskiem Arbeziat. — 
Sprawozdawca powiada, że komedja  Duvała 
jest zachwycająca. 

X Nr. 140 „Gazette des Beaux _ Arts" dru. 
kuje notatkę o wystawie rzeźb Veita  Stossa 
(Wita Stwosza) w Norymberdze. Wystawa, pi- 
sze Gazette, pozwała podziwiać genjusz tego 
mistrza i ewolucję jego stylu na podstawie 
dzieł pozostałych w Niemczech. Wzmiankę uzu- 
pełnia reprodukcja Głowy umierającego Chry- 
stusa, dzieło Stwosza z kościoła św.. Sebalda w 
Norymberdze. 

X W Brukseli, jak dnosi Nr. 44 „Beaux 
Arts", otwarta została wystawa Bolesława Cze- 
dekowskiego, portrecisty znanego szeroko we 
Francji. Czedekowski — czytamy -— w swoich 
portretach daje nam galerję naszych współcze- 
snych, interesującą zarówno miłośnika sztuki 

jak i historyka. 
X Nr. 44 „Beaux Arts'* poświęcony jest nie- 

mal w całości Sałonowi Jesiennemu, 'otwartemu 
właśnie w Paryżu. 

X 450-ta rocznica urodzin Lutra, 
przypada w listopadzie roku bieżącego, 
teresowała „Die Literarische Welt“. 
ten rozpoczyna swój numer 44-y  cytata z 
Lutra, poświęca mu wstępny artykuł 
p. t. „Der unbekannte Luther" i omawia sze- 
reg okolicznościowych książek, które ukazały 
się o Lutrze. С 

która 
zain- 

Tygodnik 

Nr. 1 dnia 12 listopada 1933 r. 
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PENTEZYLEA WYRUSZA NA BÓJ 
Fragment z tagedji Henryka Kleijsta „Pentezylea” 

W PRZEKŁADZIE 

Drukujemy poniżej urywek z genjalnego 

dzieła Henryka Kleista, dotąd nie tłumaczo- 
nego na język polski. Rzecz dzieje się na po- 
lu. walki pod Troją. W wojnę Greków z Tro- 
jamami wmieszała się niespodziewanie na cze 

le hufeów ieścich królowa Amazonek 

Pentezylea. Odwieczne prawo tego królestwa 

niewieściego zabraniało mężczyznom udziału 
w rządach i życiu Amazonek. Dopiero nasku 
tek wyraźnego rozkazu Aresa wojownice wy- 
ruszały w świat, by wśród ludu wskazanego 
pi boga zdobyć sobie orężem oblubieńcóv. 
Pentezylei wyrocznia przeznaczyła Achille- 
sa. Jego to usiłuje królowa pokonać w walce 
i pojmać. Gdy między obojgiem rozgorzała 

wielka miłość, królową szarpie tragiczna v02- 
terka. W czasie nowego starcia Achilles uda 

je pokonanego, aby zakończyć walkę. Pod- 
stęp zostaje zdemaskowany, gdy pojmana Pen 
iezyleję odbijają Amazonki z rąk Achillesa. 

Tu następuje seena poniższa, poprzedzająca 
ostateczny pojedynek kochanków. 

ASTERJA 

Triumf! Grecy tehėrzą! 

PENTEZYLEA (po chwili) 

Przeklęty taki triumf, precz! 
Przeklęty język, co go głosi! 
Przeklęty wiatr, co go roznosi! 
Kto los wojenny cofa wstecz? 
Czy mnie nie zdobył jego miecz? 
idzie jest to prawo, coby siłą 
jeńca, co poddał się z ochotą, 
« mocy zwycięsey wyzwołiło ? 
Synu Neridy! 

ASTERJA 

Wiełkie bogi! Co to? 

МЕВОЕ 

Najdostojniesza kapłanko Dyjany! 

Błagam cię, zbliż się... 

ASTERJA 

Ona zagniewana, 
że wyzwoliliśmy ją z pęt tyrana! 

ARCYKAPŁANKA 

(wychodzi z tłumu niewiast) 

Zaiste, dzień ten ukoronowany 
został, przyzmaję, dostojna królowo, 
przez twoich przekleństw obelżywe słowo. 
Niedość, że mało dbając o zwyczaje, 
w polu ty sobie szukasz przeciwnika ; 
niedość, że wróg, miast ulec ei, zadaje 
tobie śmiertelny cios; niedość, że znika 
reszta twej dumy, pokora cię plami 
i wieńczysz swego pogromcę różami: 
jeszcze na lud swój srogi ciskasz gniew, 
że cię wyzwolił! I krzykiem i łzami 
chcesz, by zwycięzea wrócił na twój zew! 
w imieniu ludu głoszę: jesteś wolna! 
Możesz swą stopę skierować, gdzie chcesz, 
możesz z rozwianą szatą pędzić za nim 
1 wołać: bierz mnie, bierz!.. 
Lecz my, królowo, oznajmić ci mogę, 
kończymy wojnę i ruszamy w drogę! 
My nie możemy tych Greków, co wdali, 
o tam, pierzchają, prosić, by zostali, 

    

   

    

  

ni — tak jak ty — z zwycięskim wieńcem 
w dłoni 

ubłagać ich, by padli nam do stóp. 

(cisza ) 
PENTEZYLEA (słania się) 

Protoe! 
PROTOE 

Siostro! 

PENTEZYLEA 

Zostań! Tu mój grób... 

PROTOE 
Ty drżysz? — Ty wiesz: Protoe cię obroni. 

PENTEZYLEA 
Nie, zaraz przejdzie... skrzepię się nanowo. 

PROTOE 

Wielki cię spotkał ból; i ty bądź wielką. 
k PENTEZYLEA 
Straceni wszysey? 

PROTOE 

Kto, moja królowa? 

PENTEZYLEA 
Cały dorodny poczet naszych jeńców 
przepadł przezemnie? 

PROTOE 

Ga Ze zdobyczą wielką 
w innej nam wojnie zwrócisz tych młodzień- 

ców. 
PENTEŻYLEA (tuli się do niej) 

Nigdy jaż, nigdy! 
PROTOE 

Królowo! 

PENTEZYLEA 
Daremnie! 

W wieczystej nocy ukryję ciemnie! 

(Wchodzi Herold) 

MEROE 
Herold się zbliża do ciebie, o pani! 

ASTERJA 
Czego chcesz, powiedz! 

PENTEZYLEA (z odcieniem radości) 
On niesie mi słowo 

od Peleidy! — Od wieści tej zginę! 
PROTOE 

Jaką masz nowinę? 

HEROLD 
Król mnie Achilles przysyła, królowo, 
bym ci obwieścił niedwuznaczną mową: 
ciebie gna żądza, by jego w niewoli 
w dalekie strony zabrać twej ojczyzny, 
on zasię ciebie zaprowadzić woli 
w rodzinne progi swojej ojcowizny: 
więc cię wyzywa na walkę śmiertelną 
po raz ostatni, by rozstrzygnął bóg, 
kto z was posiada włócznię bardziej celną, 
a kto ma zlizać prochy z wroga nóg!.. 
Czy na tę walkę ochoty ci stanie? 

PENTEZYLEA (pobladla) 
Niech język twój rozwiąże grom, 
nim, podły mówco, drugi raz 
przemówisz! Równy byłby srom 
słuchać, jak spada z hukiem głaz, 
gizmocąc w dudniące ściany skał, 
jakgdyby wiecznie lecieć miał. 

(do Protoe) 

Wszystko mi powtórz, proszę, słowo w słowo. 

PROTOE (drząca) 

Sun Peleusa gońca tego śle, 

WITOLDA HULEWICZA 

aiy cię wyzwać do walki nanowo; 
stanowczo odmów mu i powiedz: nie! 

PENTEZYLEA 
"o być nie może. 

PROTOE 
Co, moja królowo? 

PENTEZYLEA 

Syn Peleusa wyzywa mnie w pole? 

PROTOE 
Powiem mu zaraz: nie! i odejść może... 

PENTEZYLEA 
Syn Peleusa wyżywa mnie w pole? 

PROTOE 
Jak powiedziałem: do walki na noże. 

PENTEZYLEA 

Wiedząc, że sprostać jemu nie wydolę, 
on mnie, Protoe, on wyzywa w pole? 

Na tę pierś wierną spłynie jego łaska 
wówczas dopiero, gdy miecz ją rozstrzaska? 
Co mu szeptałam, jak muzyka miła 
spływało dźwiękiem weń, co tylko mami? 
Nie myśli on, o chramie z cyprysami? 

Zimny więc kamień moja dłoń wieńczyła? 

PROTOE 

Puść go w niepamięć! Zapomnij! 

PENTEZYLEA 
: A zatem 

teraz mam siłę, by zmienzyć się z światem! 
W proch mi upadnie, nawet choćby cała 
armja (Gigantów osłaniać go miała! 

PROTOE 
Droga królowo... 

MEROE 
Porwać się na niego...? 

PENTEZYLEA 
Wszystkich wam jeńców zwrócę, do jednego! 

HEROLD 
Ty cheesz, królowo..? 

PENTEZYLEA 
Przyjmuję wyzwanie! 

Wszystkie na sojusz pozywam Furyje — 
niech cały Olimp na świadków mi stanie 
w obliczu bogów — niechaj mnie zabije 

(Grzmot) 

ARCYKAPŁANKA 
Niech mi królowa tych słów nie pamięta, 
jeślim dotknęła ją... 

PENTEZYLEA (hamuje łzy) 
Q, nie mów, święta! 

Nie nadaremno mnie słowo twe łaje. 

MEROE 
Areykapłanko, wpłynąć na nią trzeba! 

(Silny grzmot) 

ARCYKAPŁANKA 
Słyszysz, królowo, kto gniewem znak daje? 

PENTEZYLEA 
Jego przyzywam ze wszystkiemi gromy! 

MEROE 
Bogi! 

PARTENJON 
To być nie może! 

ASTERJA 
Brak mi słów! 

PENTEZYLEA (w dzikiem podnieceniu) 
Do mnie, Amanke, pogromczyni psów! 

MEROE 

Jesteśmy bierne, słabe... 

ASTERJA 
My bez broni... 

PENTEZYLEA 
Do mnie, Tyroe, z falangami słoni! 
Do mnie, sierpowe kły kwadrygi, 
wiodę na krwawe was dożynki! 
w straszliwe zbierzeie się ordymki, 
wszystkie potwory, wszystkie strzygi! 
Wy, które ludzki siew młócicie, 
niszcząc na wieki kłos i ziarno, 
jezdny mój huf — na śmierć i życie 
stańcie mi Ścianą tu mocarną! 
W strasznej paradzie lęk i krew 
niech się tu stawią na mój zew! 

(Chwyta wielki łuk z rąk Amazonki) 
(Zjawiają się wojowniece ze smyczami, pro- 
wadząc kwadrygi, niosąc żagwie itp.) 

PROTOE 
Siostro mej duszy! Słuchaj mnie!.. 

(Silny grzmot) 
Nie słucha... 

PENTEZYLEA 
Wielcy bogowie obłąkali ducha!! 

PENTEZYLEA 

(klęka, wśród oznak pomieszania zmysłów, 
przy strasznym jazgocie psów) 

Ciebie przyzywam, o Aresie, 
któryś mi dał mój wniosły dom! 
O! — ześlij swój spiżowy wóz! 
Niech mury miast obróci w gruz! 
Niszezyciel-bóg! Na wroga. srom, 
0, — — — ześlij swój spiżowy wóz: 
iżbym runęła w szał wichury, 
porwała wodze gnając w świat, 
i by mój piorun z czarnej chmury 
ra tego Greka głowę spadł! 

(Powstaje) 

MEROE 

PARTENJON 
Naprzód! Brońcie oszalałej! 

PROTOE (zastępuje jej drogę) 
O przyjaciółko! Królowo! Daremno...? 

PENTRŻYLEA 
(odpycha ją, groźnie wznosząc łuk) 

Nie każ próbować, czy mam celne strzały! 
(Protoe pada z krzykiem. Podnosi się, pędzi 

za nią) 

Zemną Ananke! Wszystkie ze mną!! 

(Uchodzi z całym orszakiem, wśród gęstych 
błyskawic i gromów. AMAZONKI wyrusza jn 
z wyjącemi psami, krzycząc, dzwoniąc mie- 
czami o tarcze, przy dźwiękach trąb i eym- 
bałów, z rozszalałą Pentezyleją na czele. Pę- 
dzą ku prawej stronie seeny, poprzez wzgó- 

rze, za cyprysami. Kapłanki i niektóre prze- 
rażone dziewczęta skupiają się wokół Arcy- 

kapłanki, padając na kolana). 

ARCYKAPŁANKA 

(pozostała jedna stojąca; wnosi ręce ku pło- 
nącemu niebu) ; 

Co nam bogowie, ześlecie w noc ciemną?! 
(Od lewej strony przeciągają ustawieznie kn 
prawej nowe zastępy w dzikim  tumuic:c. 

Gwałtowne pio .uny). 

Księżniczki! 

В ’щ— | sias a ina a A i a I 

„Redaktor: Jerzy Wyszomirski.



    

WILNO. — Wczorajsze uroczystości z 0- 

kazji rocznicy Niepodległości rozpoczęły się 

o godz. 10 rano nabożeństwem przed ołta- 
rzem polowym, ustawionym na placu Łukis- 

kim. 

Cały płac i wyloty pobliskich ulic zapeł 

zidły się oddziałami wojska, PW., organiza- 

cyj społecznych, związków, szkół i t. d. 
Nabożeństwo w obecności przedstawicieli 

władz odprawił ks. proboszcz Šledziewski, 
„który następnie wygłosił okolicznościowe ka- 

W tym czasie ustawiona na pobliskich 
wzgórzach baterja artylerji oddała 12 strza- 

łów armatnich. 
Po uabožeūstwie obecni udali się na uli- 

<ę Mickiewicza, gdzie u wylotu Tatarskiej 20 

stała ustawiona trybuna dla przedstawicieli 

władz. 

  

  

MIŁOŚĆ — WDZIĘK I URODĘ 
zapewni każdej Pani 

PUDER ABARID 
Rośliany, nietłusty, doskonale matnje erę 
odżywia ją, npięxsza i nadaje jej Świe; ości 

i urok młodości. 

PUDER ABARID 
D-r D. ZELDOWICZ 

Choroby skórne, weneryc: ie, moczepłciowe 

D-r Z. ZŁLDOWICZOWA 
choroby kobiece, weneryczne i drćgmoczow, 

  

  

Parę minut po godz. 11 rozpoczęła sie de 
filada, którą otwierał 1 p. p. Leg. 

Wślad za piechotą przeciągnęła artylerja 

i ułani, jak również przemaszerowały oddzia 

ły Przysposobienia Wojskowego, Federacji, 
i stowarzyszeń. Uwagę zwracał oddział dzie 

Ci-- w mundurach. Pochód organizacyj zamy 
kały szkoły. 

Defiladę przyjęli gen. Skwarczyński i 
woj. Jaszczołt, W południe w świątyniach 

wszystkich wyznań odbyły się uroczyste na- 
bożeństwa. 

O godzinie 13 w sali Miejskiej miaia miej- 

sce akademja Zw. Legjonistów, zagajona 

przez wizytatora ryglewskiego. Na aksde- 

mji obecni byli: woj. Jaszczołt, gen. Skwa1- 
czyński, prez. Maleszewski i inni. 

Po odegraniu Poloneza i pieśni legjono- 
wych przez orkiestrę pocztowców, nastąpiły 

występy artystów. Śpiewały panie: Kaupe i 

Halmirska. 
Wieczorem we wszystkich dzielnicach mia 

sta odbyły się tłumne obchody organizowa- 

ne przez BBWR. 

W chwili zapadnięcia zmroku miasto roz 
jaśniło się tysiącem świateł. Iluminowana od 

dołu góra Zamkowa wyglądała nadzwyczaj 
efektownie. Ponadto oświetlone były wszyst- 

kie gmachy publiczne, oraz liczne witryny 

SŁOWO 

Pietnastolecie Niepodległości 
Wczorajszy obchód w Wilnie 

sklepowe, w których widniały portrety Prez. 

Mościckiego i Marsz. Piłsudskiego. 

UROCZYSTOŚĆ W INSTYTUCIE NAUK 

HANDLOWO - GOSPODARCZYCH 
15-tą roceznieę odzyskania niepodległości 

uezcił Instytut Nauk Handlowo - Gospodar- 
czych uroczystą akademją. O godz. 12,30 w 
jednej z sal Imstytutu zgromadzili się wszy- 
scy słuchacze, słuchaczki i profesorowie tej 

uczelni oraz szereg przybyłych na akademję 
gości, m. in. p.p. dyr. Barański, dyr. Jutkie- 
wiez i Wiszniewski z ramienia T-wa Krze 
wienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

Akademję zagaił krótkiem przemówieniem 
dyrektor Instytutu inż. Trzeciak, Następnie 
przemawiał poseł dr. St. Brokowski, kreślące 

postępy, osi ęte na każdem polu przez od 

rodzoną Rzeczpospolitą Polską od chwil jej 
wskrzeszenia i stwierdzając, że tak wspania 

łe wyniki winny być zachętą do dalszej wytę 
żonej pracy, której przykład całem swem ży 
ciem daje Budowniczy niepodległego Państwa 

Polskiego Marszatek Józef Piłsudski. 

Na część art zną akademji złożyły się 
recytacje okolicznościowe dwóch słuch: 

Instytutu oraz produkcje  improwizowa:i 

    

   

   
   

    

      

  

      

   

  

    
    

   
     

KRONIKA 

aids 
NIEDZIELA 

Dziš 1 2 

Opieki MB. 
Jutro 

tanisł а К 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

Ciśnienie średnie 749 
Temperatura średnia --2 
Temperatura najwyższa 4-3 
Temperatura najniższa 0 
Opad: 2 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Hwagi: pochmurno. 

Yschód słańcz g. 6,44 

Zachóń słońc» g. 3,22 

ŻAŁOBNA 

Wszystkim, którzy oddali ostatnią posłu- 

gę ś. p. Kodziowi Władysławowi, weteranowi 
1863 roku, a w szczególności ks. proboszczowi 

     

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienia „Fraulein Do- 
ktor" — po cenach zniżonych. Dziś, niedzieła, 
12-XI Teatr na Pohulance daje dwa przedstawie 
nia nadwyraz ciekawej sztuki „Fraulein doktor* 
— po cenach zniżonych, o godz. 4 jako popołud 
niówkę i o godz. 8 przedstawienie wieczorowe. 

Są to nieodwołalnie ostatnie przedstawienia 
tej sztuki. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Występy M 
Kaupe w „Czarze walca" — Dziś w dalszym cia 
gu wspaniale wystawiona operetka O. Strausa, 
W roli Franci zyskała ogólny poklask świeżo po- 
zyskana wybitna śpiewaczka Marja Kaupe w 
otoczeniu E. Łasowskiej, K. Dembowskiego, M. 
Tatrzańskiego, K. Wyrwicz-Wichrowskiego i in 
nych. Primabaleryna M. Martówna i baletmistrz 
J. Ciesielski wykonują w akcie 2-gim taniec ko- 
miczny „Mizzi i Frizzi“. Zniżki ważne. 

— Dzisiejsze przedstawienie popołudniowe 
w „Lutni“. Dziś na przedstaweniu popołudnio- 
wem po cenach zniżonych ukaże się po raz ostat 
ni barwna operetka Knopfa „Jasnowłosy cy- 
gan*.. Początek o godz. 4 po poł. 

— Bajka dla dzieci w „Lutni”, Dziś o godz. 
12.30 po poł. grana będze po cenach specjalnie 
zniżonych efektowna bajka Wandy Stanisław 
skieį „O Sierotce Dorotce“. 

— Pod Biatym koniem w „Lutni“. Zespėi 
artystyczny teatru „Lutnia“ pod kierownictwem 
reżyserskiem Michała Tatrzańskiego rozpoczął 
przygotowania do wystawienia najnowszej ope- 

chóru słucha który wykonał „Pierw w Oborku Antoniemu Matwiejezykowi, PANU retki Benackiego „Pod białym koniem”. 

dę'*, nkę pieśni legjonowy i staroście mołodeckiego powiatu Mirosławowi — Teatr Objazdowy. — gra dziś 12 b. m. 
hymn narodowy. Obchód wypadł bardzo udat- Olszewskiemu, dowódcy 86 pp. za udzieienie „Piorun z jasnego nieba" — w Wilejce, jutro 13 
nie i pozostawił miłe wrażenie. asysty wojskowej, orkiestrze 86 pp., Związkom b.m. — w Mołodecznie. 

i organizacjom, nauczycielstwu szkoły powsze- CO GRAIA w kinac: 

i tkim zna- kti 

Š. p. Wladyslaw Kod 
W dniu '2-go paždziernika 1933 r. w powie- 

cie mołodeckim w maj. Poniatowszczyzna zmarł 

jeden z nielicznych już bohaterów 1863 r 

pporucznik Władysław Kodź. Był to człowiek 

wielkiego poświęcenia i zaparcia się siebie. O 

swojem życiu i czynach dokonanych nigdy nie 

lubił dużo mówić. 

Ś. p. Władysław Kodź, urodził się w do- 

brach rodzinnych z. Mińskiej w roku 1845. Na- 
uki pobierał w gimnazjum Mińskiem i już 

na ławie szkołnej zaciągnął się do pracy kon- 

spiracyjnej. Po wybuchu powstania  wstępu- 

je do partji pod dowództwem Truzowa, kto- 

rej terenem operacyjnym był pow. Ihumeński. 

ZRUJNOWANA PRACOWNIA ARTYSTY - 

RZEŻBIARZA RAFAŁA JĄCHIMOWICZĄ. 

  

chnej w Gródku, jak również w: 

jomym, składają serdeczne „Bóg zapłać** 
Siostrzenica i wnuki Zmarłego. 

MIEJSKA. 
— Mechanizacja piekarń. Właściciele pie- 

karń zaniepokojeni wieściami o bliskiem wpro- 

wadzeniu przymusu mechanizacji piekarń, zwró- 

którym proszą o odroczenie terminu wprowa- 
dzenia nowych przepisów, aż do roku 1938. Na- 
razie piekarze zobowiązują się wprowadzić u sie 
bie pewne ulepszenia. 

— Roboty elektryczne. Zażnicjowane przez 
dwoma tygodniami roboty kablowe w mieście 

sieci prądu zmiennego nastąpi z dniem 1 grud- 
nia. 

— Zasiłki bezrobotnym. Z uwagi na szczu- 

PAN — Człowiek, który ukradż serce 

HELJOS — Wyspa zatraconych dusz. 
CASINO — Syn mimowoli 
ROXY Pocałunek przed lustrem 

LUX — Kain i Artem 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
| — NAGŁY ZGON. — Na ulicy Szkianej 

cili się do władz centralnych z memorjałem, W g zmarł nagle 59-letni Abram Szalewicz. — 

Powód — wada serca. 
— OBŁAWA. — W ub. piątek policja 

przeprowadziła obławę na rynkach, aresztn- 

jac 8 kieszonkowców. 
t п — FAŁSZYWY ALARM. — Nocy ubieg 

zostały zakończone. Włączenie abonentów do iej zaalarmowaro policję, że na zaułka Oran 

żeryjnym zabito człowieka.. 
Alarm był fałszywy, bowiem leżący na 

  

działają tabletki Togal przy bółach reu- 
matycznych, podagrze, bółach 1 rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło tat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje. się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na   

meuszkodzone oryginalne opakowanie, 
nabycia Do we wszystkich aptekach.     

Jeszcze o Jontku Moniuszkow- 
skim w Wilnie 

Z powodu wzmianki S _ ki we wczorajszym 
numerze „Słowa* o uczczeniu pamięci Jontka 
Moniuszkowskiego w Wilnie Piotra Zelingera. 

Pamiętam bardzo dobrze tę wspaniałą pos- 
Е tać gdy bywało pod rękę z córką swoją, jak i 

on wysoką, zgrabną i przystojną, kroczy uli- 
cami Wilna. Wiedziałem, że to były artysta ope- 
ry polskiej w Wilnie i wykonawca roli Jontka. 
Ale również wiedziałem, że jemu to właśnie przy 
pisywane jest wprowadzenie jednoaktówek ro- 
syjskich na przedpowstaniową scenę w Wilnie 
jako dodatek do sztuk polskich a które to do- 
datki, stały się obowiązującem uzupełnieniem 
wszystkich polskich widowisk teatralnych w 
Wilnie. 

„Jak mi opowiadali ci oo czasy owe pamię- 
tali dobrze, stało się to tak: 

Pomiędzy dyrektorem teatru polskiego przy 
płość funduszów, okres zasiłkowy dla bezrobot- zaułku Oranżeryjnym mężczyzna okazał się 
nych fizycznych, nie będzie na przyszłość prze- znanym pijakiem - włóczęgą Obuchowiczein, 
dłużany ponad ustawowe 13 tygodni. który upadł, będąc kompletnie zalany. 

WD]SKOWA — CIBŽKIE PORANIENIE. — Do szpi- 
— Weielenie rocznika 1912, Zostalo prze- tala šw. Jakóba przywieziono z pod. Micizun 

prowadzone wcielenie do szeregów rocznika Jana Kozłowskiego, który podczas bójki „ro 
1912 w wojskach technicznych i artylerji. Za- dzinnej'* otrzymał kilka poważnych uderzeń 

ul. Wileńskiej (obecnie dom Nr. 8) i częścią zes 
polu wynikł rozdźwięk skutkiem którego było 
rozpadnięcie się zespołu i powstanie drugiego, 
mającego zamiar grać również w Wilnie. 

Żeby otrzymać koncesję i salę p. Zelinger, 
jako dyrekter, zwrócił się do władz rosyjskich z 
ofertą, że o ile koncesję i salę w Ratuszu otrzy- 
ma to zobowiązuje się po sztuce połskiej dawać 

Walczy w całym szeregu bitew a w bitwie 
pod Piotrowiczami, gdy partja z powodu nade- 

szłych posiłków dla nieprzyjaciela musi od- 

stąpič š. p. Kodž przedziera się wraz z towarzy- 

szami do ziemi Nowogródzkiej i zostaje tam 

wciełony do partji Świętorzeckiego pod do- 

PARZEPŁ OWALZILI SIĘ a BJ. Wlitńiq26 m, 3 
godzimy przy,ęć £—2 i 4—8 ielefin 2 77 

Zagrożone Iniarstwo 
      

  

  
ztwe: 6 w jednej z koń- т 3 Е SACZ ь A Е Stery zainteresowane przerobm zagra- owych biłew, pada Mu pod strzałami « mos- kwaliikowani do piechoty zostaną powołani ra w głowę.. ata jakiś wodewii lub komedyjkę jednoaktową w ję- 

nicznych nasion oleistych czynią starania, by kiewskiemi koń a Ś. p. Kodź zostaje ciężko Na fotografji są rzeźby (m. in. projekt о, AKADEMICKA BE re sios a. W: Zelin Ss e PA ką ez i z <ałkowicie zniweczyć w dużym jeszcze stopniu ranny w lewą nogę; bitwa dalej się toczy, pomnika Chrystusa Króla, stacje Męki, Chry- Stefańskiej „ugościwszy się'* na pożegnaniu ję EE zaa ооа оЬ 

miedosteteczne zarządzenia Rządu, mające na Moskale chcą (Go wziąść do niewoli, lecz stus, dźwigający krzyż),wyrzucone z rozkazu — Nowe władze a zde = aros: wyprawionem przez kolegów z okaz ji wstąpie- AA bo świlebakie widowisk: bz WOJAS 
<elu zwiększenie w Polsce produkcji nasion $ p, ой ostatkiem sił dobywa pistoletu i administratora kapitulnego domu, księdza Ka konwencie wyborczym w dniu B 033 nia w związki małżeńskie, zupełnie nago z na- czyka" w jezyku rosyjskim. » 

olcistych. kładzie trupem czyhających na Niego Mo- nonika @. i złożone koło ustępu. Se B Ak eh Ка rok akad. 1933 Iožonem tylko na. ramiona futrze złożył więczo Wiem, że ówczesne Wilno odpowiedzialność 
Od trzech lat zagadnienie zwiększenia pro skali. Wielki posąg Najświętszej Marji Panny Marsa CIE aa aa Władysław, 23 wizytę rodzinie swej narzeczonej P. 6. # zą tę, w wysokim stopniu szkodliwą i irytującą 

Экар siai GESTŲ NOA ROC Powstaicom szczęście sprzyja, Moskale stoi na podwórzu osobno: około Śmietnika. wicemarszałek — Clt. Wenclik Witoki, bakałarz u* Szopena Ojeiec p. S. wyraucit nagusa 72 inowację wkiadalo na Zelingera. 
dku obrad w Ministerstwie Rolnietwa i R. R. zostają rozbici i odstępują a rannego Šš. p. X — Cit. Nowakowski Jerzy, kańtlarz 2 CIEZKO" drzwi i zerwał z nim stosunki. Jednak młodzi Dzisiaj więc gdy wzywają „do uczczenia pa 

i związku  Organizacyj Rolniczych R. P. 
tem niemniej wobec połowicznego  rozwiąza- 
nin tej kwestji, a często zgoła ustępowaniu ar 

zumentom sier_olejarskich zarządzenia, 
któreby radykalnie mogły sanować, dotychcza 
sowy stan w produkcji nasion oleistych aż do 
roku 1833 nie były wydane. 

W latach 1929, 1930, 1931 i 1932 -- wi- 
domy upadek produkcji Inu. Rok 1930, który 
był rokiem największej depresji, skutkiem 
niskich cen na nasiona lniane. W tym 
roku jesienią na  ziemiąch północno — 
wschodnich — za nasiona  lmiane płaco- 
no €eny równe cenie żyta. wywołało to maso 
we spasanie nasion lnianych przez inwentarz 
i gwałtowną redukcję obsiewu lnu w 1982 r. 

Celem zwiększenia produkcji nasion Inia 
nych koniecznem jest stworzenie dla tej pro- 
dukeji warunków atrakeyjnych, bardziej opła 
ealnych od produkcji żyta. 

Cło w wysokości 1.30 zł. i podwyższo- 
ne do 5 zł. było niedostateczne i dopiero za- 
kaz przywozu i późniejsze podniesienie (od 
października rb.) cła do 20 zł. za 1 q. te at- 
rakeyjne warunki może stworzyć, 

Jednakże stworzenie tych warunków jes 

możliwem pod warunkiem nie udzielania z 
zwoleń i kontyngentów ulgowych. Ponieważ w 
dziedzinie olei istnieje daleko idąca zastę- 
pczość, ograniczenia powinny dotyczyć takich 
nasion. oleistych jak np.: słonecznik. 

W myśł porozumienia Rolnictwa z Prze- 
mysłem do 1 stycznia nie mogą być udzielane 
zezwolenia na ulgowy wwóz i dopiero po tym 
terminie zostaną ustalone kontyngenty. 

W roku bieżącym daje się zauważyć og- 
rome zmniejszenie popytu na nasiona Iniane 
na naszych ziemiach. Ogólna ilość tranzakeyj 
nie przewyższa 1000 tonn. Zjawisko to jest 

wywołane tem, że przed zamknięciem przywo 

zu, fabryki zaopatrzyły się w znaczne zapa- 
sy zagranieznych nasion do sierpnia 1933 r. 
przywieziono nasion lnianych 12.150 tonn, gdy 
w roku 1932 w tym okresie przywicziono 
5.996 tonn. W chwili obecnej cena na nasiona 
lniane na naszym rynku podniosła się, stwarza 
jąc atrakcyjno'ść dla uprawy lnu i zapewnia- 
jące zwiększenie obszaru zasiewu w 1394 r., do 
czego zmierza cały szereg zarządzeń Rządu w 
dziedzinie włókna i nasion. 

Cena na włókno Iniane spada, eo stoi w 
związku ze spadaniem ceny lnu rosyjskiego w 
Zachodniej Europie i pewnemi  posunięciami 
handlu pośred., dla którego miara między ce 
ną w kraju i zagranicą jest nie na rękę. 

Tegoroczny obsiew lnem w porównaniu z 
rokiem ubiegłym zwiększył się w woj. Wileń- 
skiem do ea 22.000 ha, w woj. Nowogródz- 
kiem wynosi ea 13.000 ha, w woj. Białostoe- 
kiem ea 12.000 ha, w woj. Poleskiem 11.000 
ha, w woj. Lubelskiem ponad 8.000 ha, w Wo 
łyńskiem około 7.000 ha, w Lwowskiem ca 
8.500 czyli w T województwach wschodnich, 
aujących główną produkcję Inu ponad 80.000 
ba, a w rejonie północnym 59.000 ha. 

Jeżeli przyjmiemy, że na rynek trafi 
po 200 kg. Inu 7 ha, to na terenie północnych 

' województw może przemysł zakupić. ca 12.000 

tonn, a 16.000 tonn na terenach 7 województw 
Na jednej z wiosennych konferencyj, przed 

stawicieł T-wa Lniarskiego wystąpił do zebra- 
nych tam właścicjeli olejarń z propozycją za- 
warcia kontraktów na dostawę nasion Inia- 
nych jesienią. Propozycję tę odrzucono. Jeżeli 
przemysł olejarski podnosi, że ma trudności 
z nabyciem nasion to jest tylko wynikiem ie 
go, że rolnik, który o opiece Rządu nad upra 
wą lnn w ciągu ostatniego roku na różnych 
zjazdach i w prasie sporo się nasłuchał, rea- 
guje żądając wyższych cen. й 

Ježeli ulgowe kontyngenty zostaną udzie 
łone, może być zmarnowany ten ogromny wy- 

siłek, jaki Rząd w zagadnieniu tem włożył. 
TL 

              

= stańca a w Odrodzonej 

Kodzia partja zabiera. Za dowód męstwa wy- 

kazany przez Ś. p. Kiodzia zostaje odznaczony 

przez dowódcę złotym pierścieniem z napi- 

sem „Polska żyje, rok 1863“, Który to 
pierścień $. p. Kodź przechowywał jako re- 

likwję powstańczą aż do śmierci. 

Po zakończeniu powstania dobra rodzin- 

ne zostają przez Moskali skonfiskowane. Brat 

ś. p. Władysława, Leonard zostaje zesłany 

na Sybir za należenie do partji Koziełły i tam- 

że umiera a Ś. p. Władysław Kodž przed po- 

gonią żandarmów moskiewskich ukrywa się w 

majątku swej siostry i szczęśliwie udaje Mu 
się uniknąć więzienia moskiewskiego. Po pe- 

wnym czasie ś. p. Władysław Kodź osiedla się 

na stałe w Wileńszczyźnie, gdzie dzierżawi 
większe dobra. 

W roku 1917 bolszewicka dywersyjna 
banda napadła na š. p. Kodzia, lecz ten 
nie zważając na sędziwe lata dzielnie się bro- 
ni i po wystrzeleniu około 30 naboi odstra- 
sza bandę, która rozprasza się, pozostawiając 
na placu jednego zabitego. U. ś. p. Władysla- 
wa Kodzia zachował się złoty pierścień pow- 

zaś Ojczyźnie został 
udekorowany: krzyżem Walecznych, krzyżem 
Niepodległości z Mieczami, oraz odznaką we- 
teranów. Pogrzeb ś. p. Władysława Kodzia 
który się odbył w grobach rodzinnych w Obor- 

ku przybrał rozmiary Narodowej manifestacji. 
Ludność na czele z p. starostą Mirosławem 
Olszewskim przybyła gremjalnie dla oddania 
ostatniej posługi bohaterowi. Przy trumnie ze 
zwłokami $. р. Kodzia, straż honorową — ре!- 
nili na zmianę Wojsko, Federacja i Strzelcy. 

Niech Mu umiłowana Polska ziemia, lekką 

będzie! Cześć Jego świetlanej pamięci! 
H. K. 

ПРИЕШЫРОСНВЕМЫН * WITRCRZNII MW TRTZRZY AST 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

Wytiępy Marji KAUPE 
Dziś 

„ar Mali“ 
operetka w 3 aktach O. STRAUSSA 

Początek o godz. 8 15 w. 

  

    
  

DZIAŁKI BUDOWLANE 
DO SPRZEDANIA 

PONARSKA 53 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
WIELKOMIEJSKIE ULICE. 

Swoistą przyjemnością jest wszelkie wyrze- 
kanie. Czasem jednak dla odmiany warto CoŚ 
lub kogoś pochwalić. Może to być nawet magis 

trat. Ostatnie tygodnie przyniosły szereg po- 

myślnych nowin z terenu prac municypalnych. 

W dość szybkiem, jak na stosunki nasze, 
tempie, uporano się z klinkierem na ul. Ś-to 

Jańskiej. Coprawda smoła, którą zalewano szpa 
ry między kostkami nie jest najlepszego gatun- 

ku i kruszy się jakoś niepokojąco, coprawda nie 

dobrukowany kawałek przy zbiegu Dominikań- 

skiej i Uniwersyteckiej zasztukowano tradycyj- 

nemi kociemi łebkami ale razem z tem 

wszystkiem, roboty już są skończone i możemy 
zachwycać się uporządkowanym  placykiem 

między kościołem św. Jana, Pocztą i bramą U- 

niwersytecką. Zakątek ten zyskał bardzo na wy- 

glądzie. Najzupełniej celowe było zniesienie 

trawnika przy kościele. Szeroki chodnik daleko 

lepiej się prezentuje. 
Odremontowana nareszcie wieża Ś-to Jań- 

ska nie ma już koło siebie rusztowań. Całość, 

t. zn. placyk, wieża i dziedziniec uniwersytecki 
jest obecnie miła dla oka i niewątpliwie pod- 
niesie choć w części wartość  krajoznawczą 
Wilna. 

Na drugim końcu miasta, na placu Łukis- 

kim realizuje się dawno planowane zamierzenie. 

Buduje się tu szalek publiczny. Przechodnie za- 
trzymują się zaciekawieni przy dużym czworo- 

boku, gdzie za płotem wre praca. Wykopano 

już obszerny dół około trzech metrów głęboka 

oraz połączono się z siecią kanalizacyjną przy 

ul. 3-go Maja. Praca postępuje ražno naprzód, 
tak, że wkrótce będzie można przystąpić do u- 

kłądania fundamentów i ścian szaletu. Budowa 
szaletów podziemnych jest zasadniczym 'warun- 
kiem rozwoju życia wielkomiejskiego. Pierwszy 

krok został zrobiony, a to już wiele, jeżeli się 

przypomni długotrwałe obrady, narady, projek- 
ty i plany w tym względzie czynione. 

Europeizujemy się — ani słowa. Ulica Mic- 

kiewicza wieczorem wygląda coraz barwniej. 
Światła reklam neonowych z dnia na dzień są 
liczniejsze. Tu świeci KKO, tam Prużan, ów- 
dzie Orbis, lada dzień się zapali gdzie indziej, 

Restauracja Bristol, Apteka robi oko do PKO— 

cała perspektywa od Łukiszek do Katedry mie- 

ni się różnemi kolorami świateł. 
Wilno ma dużo za sobą — ale niemało i 

przed sobą. Swoją drogą miło jest mieć coś do 

roboty na swoich śmieciach, szczególnie, że z 
tego porządkowania mają ludzie zarobek, a mia 
sto zyskuje na wyglądzie. Pigeon. 

[———— 6 żre ZETOR AOKI й 
Najpoważniejszą spółdzieiczą 

e 

(ENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
RYC bankową w Polsce 

istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpl tej. 
DAJE CAŁKOWIT LAI 

Sxładając swe oszczędności w Ce 

PEWNOŚĆ ZWROTU WKŁADÓW 
I NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego. 
ntrałnej Kasie otrzymujemy nie- 

tylko korzyści dla siebie, ale służymy także i sprawie publicznej. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE 
WILNO, M'CKIEWICZA 28, tel. 13-65 

T ITT WWS KA ROSZ ZONE R OAZY 

lendo Władysław, podskarbi — CIt. Masłoń Wa 
cław. Komisja Rewizyjna: przewodniczący — 
Cit. Suroż Włodzimierz, członkowie: Cit. Świder 

ski S in CIt. Lisowski Jan, Clt. Pycz Ry- 
szard. 

Lokal korporacji mieści się przy ul. Sa- 
wicz 11 m. 46. 

— Akademja młodzieży. W dniu dzisiejszym 
o godz. 12-tej punktualnie w sali Śniadeckich od 
będzie się uroczysta Akademja Młodzieży Aka-_ 
demickiej urządzana przez Legjon Młodych U.S. 
В. Na akademii przemówi JM. Rektor USB, oraz 
prof. Hiller — kurator L.M. Z ramienia Młodzie 

stra 1 p.p. Leg., ciesząca się doskonałą reputa- 

Jana, oraz siły artystyczne (deklamacje i: me- 
lo-deklamacje). Wszyscy akademicy wezmą u- 
dział w uroczystości! Wstęp wolny. 

SZKOLNA 

larja kursów w godz. 17 - 19 (Wilno ul. Holen 
dernia 12), 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

w Związku Literatów, z udziałem Z. Falkow- 
skiego, K. Rychterówny i T. Byrskiego, rozpo odbyła się defilada oddziałów zwartych Związku 

Rezerwistów ze sztandarem pułkowym na czele 

P. M. S. ziemi wileńskiej. Wieczór polecony i w hełmach typu wojskowego, Oddziałów kawa 
jest dla młodzieży uezącej się, która korzysta lerii Zw. Rez., Straży ogniowej i szkó. Defila- 

dę przyjął zastępca starosty powiatowego Kazi- 

nagłych wypadkach, zapowie- mierz Protassewicz, w obecności przedstawicieli 
dziany przez Czerwony Krzyż w afiszach na dziś wojska, organizacyj i ludności bardzo licznie 
w sali T-wa Lekarskiego, nie odbędzie się z ra- przybyłej, jak z okolic tak i z Postaw. Płomien- 

ne przemówienie wygłosił na placu rynkowym 
— Zarząd Centralny Polskiej Macierzy SZkol- nauczyciel Bernacki, podkreślając znaczenie 

„11 Listopada" i nawołując do niestrudzo- 

nej pracy dla wielkiej przyszłości potęgi i chwa- 

cznie się o 8 wiecz. Dochód na cele oświatowe 

ze zniżek. 
— Odczyt o 

cji nieobecności prelegenta. 

nej Ziem wschodnich w Wilnie zaprasza wszyst 
kich członków i sympatyków na „Wieczór Li- 
teracki“ z powodu 17-tej rocznicy zgonu Henry- 
ka Sienkiewicza. Wieczór ten odbędzie się w nie 
dzielę dnia 12 listopada r.b. o godz. 8 wiecz. w 

pig Związku Literatów Poskich, u. Ostrobram 
ska. 9. 

Dochód przeznaczony jest na cele oświato- 
we Polskiej Macierzy Szkolnej. 

— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwyrod 
nieniem rasy), 16 listopada w ośrodku Zdrowia 
(Wielka 46) dr. Zienkiewicz wygłosi odczyt na 
temat „Kiła (syfilis) dzieci* Początek o 5 wiecz. 
Wstęp wolny. 

Nie używajmy zagranicznych wód mineral- 
nych, mając równie dobre w Polsce! 

WODA GORZKA MORSZYŃSKA 

jest niezastąpionym lekiem w schorzeniach żo- 
łądka, jelit i wątroby. — Sprzedaż w aptekach 
i drogerjach. 

RÓŻNE 
— Studenci estońscy w Wilnie. Wczoraj 

przybyła do Wilna grupa studentów estońskich 
udająca się na studja do Warszawy. Goście po- 
(na byli przez tut. korporacje akademic- 

ie. 
— Zamknięcie wytwórni grzybów. Wobec 

braku surowca została zamknięta do nowego se. 
zonu pierwsza wileńska wytwórnia grzybów eks 
portowych. Pozostało bez pracy około 30 osób. 

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bóle 
głowy, obłożony język, bladą cerę, łatwo nsu- 
nąć stosując naturalną wodę gorzką Franciszka 
Józefa, biorące wieczorem, przed udaniem się 
na spoczynek pełną szklankę. Zalecana przez 
lekarzy. 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPOWAĆ 
BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMODZIA- 
ŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO LNU. 

spotkali się w kilka dni potem w mieście i w 
tajemnicy przed rodzieami wzięli ślub. Ojciec 
S. postawiony wobec faktu dokonanego pogo- 
dził się z zięciem. 

MIADZIOŁ, pow. postawskiego. 

— W [I5-tą Rocznicę Niepodfegłości. Mała 
mieścina Miadziół była widownią niecodzien- 
nych wypadków. Oto odbyła się tutaj uroczys- 
tość uporządkowania i poświęcenia Mogił Po- 
ległych Żołnierzy Polskich w obronie granic 

Uroczystość tą przygotował 
ży akademickiej przemawiać będą: leg. Obucho nadwyraz pięknie Komitet Obywatelski w Mia- 
wicz i Ryńca. Część artystyczną wypełni orkie- dziole, łącząc ją z obchodem dnia „11 Listopa- 

i ; da". Przy licznym udziale przedstawicieli władz, 

cja, chór „Hasło" pod batutą p. Żebrowskiego wojska, organizacyj i społeczeństwa, poświęce- 
nia mogił dokonał o. Karmelita, kładąc w prze- 

mówieniu swem głębokie słowia do dusz oby- 
wateli, obecnych na tej uroczystości, oraz za- 

stępca starosty prezes Powiat. Federacji Pol- 

— Kursy elektro-radjotechniczne zostały skich Obrońców Ojczyzny Kazimierz Protasse- 
uruchomione przez Towarzystwo Kursów Tech wicz, podkreślając w krótkich słowach wybitną 
nieznych w Wilnie. Informaeyj udziela kance- pamięć obywateli o Tych, którzy krew swą prze 

i życie w ofierze na Ołtarzu Ojczyzny zło- 

Rzeczypospolitej. 

lali 

żyłi. 

Mszy Św. w miejscowym kościele parafjalnym 

dnia 

ły Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
Wieczorem odegrano przedstawienie ama- 

torskie pt. „Więzień Magdeburga", a w rea- 

sumcji całości wyrażono szczere podziękowanie 
i uznanie Komitetowi Obchodu, wójtowi gminy 

Miadzioł Aleksandrowi Hałko, Józefowi Ciupiń- 

skiemu i szeregowi cichych a wytrwałych pra- 
cowników na polu ofiarnej pracy społecznej na 

terenie gminy miadziolskiej. J. S. 

  

Tygodnik Ilustrowany — Nr. 46. Pierwsze 
piętnastolecie odzyskanej niepodległości, jubi- 
leusz „Ogniem i mieczem”, Akademja Literatu- 
ry, wystawa w IPS-sie, — oto główne materja- 

Nr. 4 za rok 
ły dain numeru. 

„Sprawy Narodowošciowe“ 
1933 "(lipiec — sierpień), czasopismo Instytutu 
Badań Spraw Narodowościowych w Warszawie. 
Cena zł. 5. Ё 

Ukazał się nowy zeszyt „Spraw Narodowoś 
ciowych”, który w 170 stronach druku zawarł 
b. różnorodną treść z zakresu zagadnień nąrodo- 
wościowych. 

W części artykułowej naczelne miejsce za- 
jał znakomity poeta ukraiński, profesor Uniw. 
Jagiellońskiego Bohdan Łepki artykułem informa- 
cyjnym p. t. „Kiłka zagadnień z literatury ukra- 
ińskiej". Dalej p. Józef Lemański p. t. „Ochrona 
mniejszości a Stały Trybunał _ Sprawiedliwości 
Międzynarodowej” omawia sprawę reformy. rol- 
nej w Polsce, wniesionej do Trybunału przez 
rząd niemiecki. Dwa dalsze artykuły: dr. Е. 
Zdrojewskiego „Szkołnictwo polskie w Niem- 
czech” i dr. St. Truchina „Działalność kulturalno 
oświatowa Niemców w Polsce" — są dokończe- 
niem artykułów opublikowanych w poprzednich 
zeszytach „Spraw Narodowościowych*. | 

Mogiłki tonęły w zieleni wieńców, nawet 

— Dzisiejszy wieczór Sienkiewiczowski metalowych, licznie złożonych. Po wysłuchaniu 

mięci cenionego śpiewaka” czy nie należy stwo- 
rzyć functim pomiędzy zasługami Zelingera ja- 
ko śpiewaka i jako polaka, rozważyć to i po- 
tem dopiero o „czci należnej" mu mówić. 

Zygmunt Nagrodzki. 

  

  

   NOKEKSIĄZKI, 
` 

Wacław Gąsiorowski (Wiesław Sołavus), 
Nihilišci. Powieść historyczna z XIX więku. Dom 
Książki Polskiej, 1933. Str. 324, zł. 6. — 

W serji rewolucyjno - politycznych dzieł 
Wacława Gąsiorowskiego („Krółobójcy”, „Anar 
chišci“, „Nihilišci“, „Ugodowcy“, „Finis Polo- 
niae“) powiešč pošwiecona „Nihilistom“ rosyj- 
skim, przygotowującym u schyłku ub. wieku 
przyszłą rewolucję przeciw samowładztwu, sta- 
nowi kapitalny dokument epoki. Nie jest to bo- 
wiem historja zmyśloną powieściową  bohate- 
rami są tu z jednej strony znani rewołucjoniści 
rosyjscy: Kibałczyc, Chałturin, Malinowski, 
Kwiatkowski i inni, — z drugiej zaś ówcześni 
władcy i satrapi, postacie historyczne,  przej- 
mujące czytelnika niemniejszą grozą, niż wów- 
czas, za życia swych poddanych i uciemiężonych 

: Nie mniej interesująco jest przedstawione žy 
cie ówczesnej stolicy carów, kazamaty twierdzy 
Pietropawłowskiej i t. d. Wielki talent pisarski 
Wacława Gąsiorowskiego potrafił wydobyć z da 
wnego życia rosyjskiego wspaniałe typy i cha- 
raktery, to też dla starszego pokolenia książka 

będzie żywym dokumentem, a dla młodych praw 
dziwym zwierciadłem dziejów tych łat, które mó 
wią jak walczono z samowładztwem. 

Helena Zakrzewska, Białe róże. Powieść dla 
młodzieży z czasów inwazji bołszewickiej. Wy- 
danie czwarte, z rycinami i barwną okładką A. 
Gawińskiego. Dom Książki Polskiej, 1934. 8-ka, 
str. 256. zł. 5,40. W opr. kart. 6,40. 

Oddawna wyczerpane w poprzednich trzech 
wydaniach „Białe Róże”, ukazały się znowu, 
lecz tym razem pięknie wydane, na dobrym pa- 
pierze, z doskonałemi rycinami i wiełobarwna 
okładką dla młodzieży. Autorka wielu powieści, 
Helena Zakrzewska, opowiada w „Białych Ró- 
žach“ o przygodach, jakich w czasie inwazji 
bolszewickiej w 1920 r. doznaje troje młodzieży: 
13-letnia Wandzia, jej 15-letni brat Janek oraz 
ich 19-letni brat cioteczny, Stefek. Rzecz dzieje 
się na terenach walk frontowych, gdyż Stefek 
służy jako ochotnik w piechocie, janek — w 
kompańji harcerskiej, a Wandzia przez nieszczęś 
liwy zbieg okoliczności wpada w ręce bolszewi- 
ków, wśród których przez kilka tygodni prze- 
bywa. Powieść jest przeniknięta uczuciem szcze. 
rego patrjotyzmu, i owiana nastrojem bohater- 
skich poświęceń się w obronie zagrożonej oj- 
czyzny. Opowiadanie toczy się żywo i zajmująco 
tak dalece, że nietylko młodzież, lecz i dorośli 
czytać będą „Białe Róże" z wielkiem zacieka- 
wieniem. „Białe Róże” są polecone do bibłjotek 
szkolnych przez Minist. W. R. i O. P., jak zresz- 
tą prawie wszystkie książki Heleny Zakrzewskiej 
której ostatnio wydana powieść p. t. „Pojedna- 
nie" była przyjęta. entuzjastycznie przez krytykę 
i czytelników. 

   



  

  

  

   USTAWICZNE 

PUDROWANIE SIĘ 

JEST SZKODLIWE DLA CERY 

Większość kobiet musi ciągle się pudrować, 
by zapobiec połyskowi nosa lub twarzy. Nie zda 
ją one sobie sprawy, jak szkodliwie działa to na 
ich cerę. 

Nowy, świetny pomysł pozwała obecnie każ 
dej kobiecie pudrować się tylko raz jeden rano, 
a puder trzyma się przez cały dzień. Mała łyżecz 
ka pianki kremowej, dodana do ulubionego pu- 
dru, czyni go tak przylegającym, że trzyma sie 
on pomimo słońca, wiatru, lub deszczu, i nawet 
w dusznej sali balowej. 

W znakomitym paryskim Pudrze Tokalon 
owa pianka kremowa jest zmieszana specjalnym, 
wypróbowanym sposobem z najcieniej przesie- 
wanym pudrem. Dzięki temu Puder Tokalon 
jest jedynym naturalnym pudrem do twarzy, pre 
parowanym na piance kremowej. Działa on jak 
świetny Środek, wzmacniający skórę, odżywia- 
jąc tkanki, oraz nigdy nie zamykając por — jak 
to bywa przy ustawicznem pudrowaniu się. 

Spróbuj jutro sama Pudru Tokalon, a wy- <! 
nik nie da na siebie długo o 

Ё SĄDOW 
WIĘZIENIE FRANCISZKA ŽURAW- 

SKIEGO. 

Franciszek Żurowski był zastępcą wójta. 
Urząd swój zdawało się spełniał dość godnie i 

kto wie czy nie wybranoby go wójtem na nas- 
tępną kadencję, gdyby w międzyczasie nie wy 

płynęła pewna sprawa, która rzuciła dość brzy 
dkie światło na urzędowe jego oblicze. 

Krótko mówiąc p. Żurowski wpadł na po- 
mysł wypróbowania domyślności chłopów z oku 
Ticznych wsi. 

Gdy który z nich otrzymał z powiatu karę 
wice-wójt z miejsca osadzał go w loszku gmin 
nym i trzymał dopóty, do delikwent nie 
zaproponował mu okupu. Praktyki te upra- 
wiał Żurowski z niezmiennem powodzeniem 
przez czas dłuższy, bowiem nie był, broń Bo- 
że, zilziercą. Owszem, nawet za złotówkę zwol- 
nił raz pewnego chudopachołka. Wprawdzie 

chłop, jak to powszechnie wiadomo, nie sko- 
ry jest do wydawania groszy, niemniej jednak, 
kombinacja zasadniczo opłacała się. 

Bo proszę. starostwo wymierza np. 20 - 
zł. kary, lecz wobec niemożności ściągnięcia 

Karze chłopa tygodniem aresztu, z którego się 
wykupuje za 10 zł. 

Tana sprawa, że areszt żurowskiego nie cie 
szył się dobrą opinią. Wiedział on jak go urzą 
dzić, żeby odstraszyć najbardziej wytrzymałe- 
go. Po dwóch dniach każdy z osadzonych mó- 
wił: dość, dam okup. Perspektywę pobytu w lo 
chu nie opalanym nie można nazwać różową, 

nic więc dziwnego, że każdy wykręcał się od 

tego jak mógł. 
Na rozprawie sądowej Żurowski przyznał 

się do winy i tylko tej okoliczności zawdzię- 

cza, że wymierzono mu stosunkowo niską ka- 
rę 6 miesięcy więzienia. Ё 
ROZTOCZY, 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE w ЗЕЕЛ 
Br ja ŁU O LAC, CO PRZECI CZŁO 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBERAZ 
WAŃRÓM TEJ KLĘSMI i POPIERAJ w 
£ MA. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIW GAL. 
ži. ICŻEWI rOÓPIERAJCIE BUDOWĘ SANA 

TORJUM POD WILNEM. 
[audi us TOORA 2] 

  

   

Konfident pod Iėžkiem 
W gminie olkienickiej omal že w jed- 

nej wsi mieszkają p. p. Bazis, Pazis i Jar- 

zaołowicz. 
Pierwsi dwaj to przemytnicy, Jarinoio - 

wiez zaś — to ich prześladowca, oko i ucho 

  

ne konfident. 

Nic więc dziwnego, że stosunki pomiędzy 
tymi trzema panami ułożyły się jak najgo- 
rzej. у 

Gdy tylko przemytnicy cicheem 
mad granicę, aby skomunikować 
mi wspólnikami z Litwy, z pod zi 
sta żołnierz i z miejsca da: 

— Panowie ce tu rob 

władz granieżnych czy 

    

wyjdą 
    

  

— My na spacerze! — odpowie 
nie Bazis i Pazis — doktór prz 
byt w sosnowym lesi 

Kopista  podejr rozglądają 
wciąga w siebie ożyweży ozon, dochod 
za kordonu i nagle.... 

— Won stąd! — mówi 

delikatnem zdrowiu pr 

ja was tu jeszcze raz zobaczę, 
wiedzieli, że .naprawdę pojedziecie do dokto- 
ra. 

   

  

    

  

    

    

Każdy zrozumie, że w takich warunkach 
nie sposób było pracować. 

Bazis i Pazis, wiedząc kto jest sprawcą 
tych wszystkich utrudnień, postanowili roz- 
prawić się ze swym prześladowcą. 

— Ja mu ręce i nogi połamię! 
Pazis. 

— Wart jest, żeby mu język wyrwano!-- 
odgrażał się Bazis. 

Groźby obrażonych przemytników dotarły 
naturalnie do Jarmołowicza, który, jako że 
jest człowiekiem porywczym, spotkawszy 

zisa, wypalętował go dokumentnie po 
gnomji, a na dodatek „porknął** go je 
seyzorykiem pod żebro. 

Tego już było za wiele. 

Bazis i Pazis poprzysięgli zemstę. 

Termin? — Noe na 25 grudnia 32 r. 

Podczas napadu sytuacja ułożyła się jed 
nak w ten sposób, że Jarmołowicz wyszedł z 

opresji obronną ręką, a dlaczego się tak sta- 
śniło się na piątkowe? rozprawie w 
Okręgowym. 

  

    

  

— mówił 

     

    

  

    

    

  

AŚ „mom mae: 0 cia Jarmołowicz wraz z 

  

w których trzymali potęż- 
drągi, rzucili się na obec- 

— Jak świadek zachował się w czasie naj 
ścia? — pytają Jarmołowicza. 

— Byłem strasznie przerażony. 

— A czemu przypisać fakt, że nie paa, 
Żona została zraniona? 

— Bo na niej skrupiła się cała złość na» 
pastników, którzy z uwagi na ciemności nie 
mogli mnie odszukać. 

— Czy świadek zdołał ukryć się? 

Tak. 

A gdzie? 
Jarmołowicz narazie milezy, lecz woboe 

ponowienia pytania, odpowiada wstydliwie: 

— Pod łóżkiem... 
Sala śmieje się. 
Bazis i Pazis otrzymali po rokn więzie- 

Ł. 

SPORT 
DZIŚ MECZ Z GARBARNIĄ. 

Dziś na Stadjonie im. Marszałka Piłsud- 

skiego odbędzie się emocjonujące spotkanie pił 
karskie, będące jednym ze spotkań trzech dru 

żyn, walczących o miejsce w Lidze piłkarskiej. 
Mistrz naszego okręgu, i zarazem wice- mi 

strz kolski WKS-Śmigły walczyć dziś będzie 
z doskonałą drużyną krakowską — Garbar- 
nią. Mecz rozpocznie się o godz. 12-ej. 

Z uwagi na wielką stawkę, o jaką walczy 
WKS, zainteresowanie meczem ogromne. 

OGNISKO WALCZY W ŁODZI. 
— 

Wezoraj wyjechali do Łodzi 
okręgowe zawody o drużynowe mi 
ski bokserzy Ogniska. 

Skład naszej drużyny przedstawia się nas 

tępująco: Walter, Kentner, Keller, Spiker, 
Znamierowski, Matinkow, Poliksza, Endza i 

Zawadzki. 
TKP jest drużyną bardzo 

> Z 

a 

na między- 

rzostwo Pol 
    

  

silną, trudno 

  

aby KE mogło wyg 

  

JAK ZWALCZAĆ GRYPĘ | ANGINĘ? 
W związku z raptownemi zmianami pogo- 

dy naszego klimatu, wszyscy jesteśmy skłonni 

do przeziębienia, na skutek czego stale zapa 2 | 
damy na różne choroby, powstające na tle tak 

w powyższych chorobach siarczan chininy w 

, Specjalnych piguikach „Original“. 

W celu zabezpieczenia zdrowia u dorosłych 

i dzieci pożądanem jest mieć i stosować piguł- 

  

zwanego , „przeziębienia”, szczególnie na: gry- „ki „Original“, ktėre možna nabyč w každej ap- 

pę, anginę, malarję, influencję, krzzusiec u dzie- | 

ci, uporczywe bóle głowy i wiele innych tym |z. 

podobnych niedomagań. Należy przeto wszyst- 

kim wiedzieć, że skutecznie zapobiega i ratuje 

  

EARL DERR BIGGERS 

u ow й 

Chińczyk — 
' — Był taki kablogram? Któż go przyjął? 

: — Ja, sir. 
— А kto go zaniósł do pokoju na górę? 
— Marcin, chłopiec z tego piętra. On 

właśnie wychodził do domu, a żaden z chłop- 
ców na posyłki nie był pod ręką. Poprosiłem 

więc Marcina. 
— Gdzież jest teraz Marcin? 
— Nie wiem, sir. Może jeszcze je kolację, 

w jadalni dla służby. Mogę posłać po niego, 

jeśli pan sobie życzy. 

Ale Duff już poderwał z kanapki drze- 

miącego na siedząco posługacza. 
— Prędzej! — krzyknął, wciskając mu 

shillinga, — sprowadź mi tu Marcina, posłu- 
gaeza z drugiego piętra, śpiesz się, zanim nie 
wyszedł z hotelu! 

Chłopiec zniknął ze zdumiewającą szyb- 

kością, a Duff zwrócił się do portjera: 
—-— Powinienem był słyszeć to wcześniej 

— rzekł twardo. 
— Czy pan myśli, że to może mieć zna- 

czenie. 
Właśnie nadchodził Marcin. Szezęki jego 

poruszały się jeszcze, dowodząc, jak nagle 

został oderwany od stołu. Dyszał ciężko i 

sapał : 

    

tece w cenie zł. 2 gr. 50 za oryginalną rurkę, 

zawierającą 50 szt. pigułek „Original“ z Nr. 

Reg. 1492 i przepisem „sposobu ich stosowania. 

17) 

  

Žwyciezca 
— Pan życzył sobie? 
— Czy to wy zanosiliście do pokoju Nr. 

28 kablogram, tej nocy, kiedy zabito Mr. Hugh 

Morrisa Drake? 

Zamilkł zdziwiony: czerwony zazwyczaj 

Marcin zbladł nagle i zdawało się, że padnie 

trupem na miejscu. 

— Tak jest, sir, — wykrztusił z wysiłkiem 

Zastukaliście naturalnie do drzwi, 

no, i co się stało potem? 
— No, no... Mr. Drake, sir, podszedł do 

drzwi, wziął papier i podziękował i dał mi 
na piwo... To był dobry pan! A potem po- 

szedłem sobie. 
— To wszystko? 
— Tak, sir, tak, sir. Zupełnie wszystko 
Duff potrząsnął go silnie i gwałtownie 

za ramiona. Ze służącego spadły resztki mas- 

ki, zaczął drżeć i płaszczyć się w ukłonach. 
— Idź za mną, — rozkazał twardo Duff. 

Popchnął go ku gabinetowi dyrektora i tam 

w półmroku,rzucił go na krzesło. Następnie 
zapalił światło na biurku i skierował światło 
na twarz służącego. Zamknął drzwi i usiadł 
naprzeciw służącego. 

— Kłamiesz, Marcinie, — zaczął. — I śle- 
pyby to zobaczył. Ale skończone z tem teraz. 

_grodfięhyka 
— Pan Prezydent Mościcki będzie we wsi 

grodzieńskiej. Jak się dowiadujemy w pier- 

wszym dnin swego pobytu w (Grodnie t. j. 25 

Pan Prezydent z 

uroczystość poświęcenia Domu 

Kopciówce, im Pana Prezydenta. 

Jednocz 

bm.     

  

e tamże odbędą się pokazy rol 

  

  

Radje wiieńskie 

NIEDZIELA 12 LISTOPADA 

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

10.06 Nabożeństwo. 
11.57 Czas. 
12,10 Kom. meteor. 
12,15 Koncert. 
18,00 „Polityka społecznać* — odczyt — 

wygł. min. dr. St. Hubicki. 
13,12 D. c. koncertu. 
14. 00 Audycja dla wszystkich: 1) muzy- 

ga- 
ika Treny Łubiakowskiej. 3) KRS 5 

O opadach atmosferycznych — pogadanka — 
wygł. E. de Mezer. 5) muzyka. 

15.00 Jak żywić i pielęgnować inwentarz 
żywy w zimie? — odezyt wygłosi inż. Z. Po 
niatowski. 

15.20 Muzyka. 

16.00 Audycja dla dzieci. 
16.30 Koncert fletowy Mozarta (płyty). 
16.45 „Mała skrzyneczka'* — listy dzieci 

omówi Ciocia Hala. 
17.00 Transmisja nabożeństwa z kapliey 

w Ostrej Bramie w Wilnie, z okazji Tygod- 
nia Opieki Matki Bożej. 

18.00 Słachowisko („Wesele — Wys- 
piańskiego). 

18.40 Monologi Wł. Waltera. 

19.00 Program na poniedziałek. 
19.05 Litewska audycja literacka. 
19.20 Rozmaitości. 

19.30 Sylwety Akadem. Literatury . III. 

Juljusz Kleiner — wygł. WŁ Zawistowski. 
19.45 Rozmaitości. 

19.50 Dziennik wieczomy. 
20.00 „Czego naród może się spodziewać 

od armji?** -— wygł. gen. E. Rydz - Śmigły 
4 ok. 15-lecia Niepodległ. 

20.15 Muzyka lekka. 0 
2115 Odezyt aktualny. 
21.30 Audycja wesoła („Fala morska''). 
22.30 Wiadomości sportowe z Wilna . 
22.40 Koneert poświęcony melodjom wie- 

deńskim. 
23.00 Kom. meteor. 
23.05 D. e. koncertu. 

ka, 2) Higjena roślin pokojowych — 

        

  

  

NA NADCHODZĄCĄ Z'MĘ: 
Jaegerowską bieliznę wełuisną męsvą, dam- 
ską i dziecinną. Modne sweterki, pulowery, 
rękawiczki, pończochy wełniane oraż ciepłe 
bonżurki, getry i inne nowości sezonu 

poleca najtiniej 

Fm „Źródło Nowości" 
właśc. ZOFJA JANKOWSKA 

WILNO, WIELKA 15 
  

  

  

PŁYTY GRAMOFONOWE 

„ODEON* 
stoją ma najvyžsz+m poziomie technicznym 
i srtystycznym. Dzięki temv zdobyły ogólne 
uznanie. — STALE NOWOSCI na płytach 
„ÓLEON'' z dziedziny muzyki lekkiej i po- 
ważuej do nsbvci: w największym wyborze 

w tirmie „UNIWERSAL“ ul Wielka 9, 

KOLONIĘ z ładnym domem, cgro 

dem owocowym, lab 

bez takowych, niedalekc Wilna, blizko stacji 

kupię natychmiast, wpłacę gotówką. Oferty 

szczegółowe z oststeczną cenę pod: „Qkazi- 
cielowi kwita Nr. 388% — do Biura ogło- 

szeń „Undra” Warszawa, Senatorska 12, 

  

do dziesięciu hektsrów,       

WASSAT 

  

Mów prawdę, albo..... 
— Tak, sir, — bełkotał służący, żaląc się 

płaczliwie, — Żałuję bardzo, sir. Moja żona 
powiedziała mi, że muszę to wszystko opowie- 
dzieć panu. Ciągle mnie łajała. „Powiedz je- 
mu!“ — powtarza. Ale ja nie wiedziałem, со 
zrobić. Bo to... ja... wziąłem.... te sto funtów! 

— Jakie sto funtów? 
— Sto funtów od Mr Honnywooda, sir. 
— Honnywood dawał wam pieniądze? Za 

co? 
-— Pan każe mnie uwięzić, panie Inspek- 

torze! 

— Zaraz zamknę ciebie tam, jeżeli nie bę- 
dziesz mówił i to prędko! 

— Ja wiem, że źle zrobiłem, ale sto fun- 

tów to masa pieniędzy. A zresztą, kiedy bra- 
łem te pieniądze, nie wiedziałem nic o mor- 

derstwie. 
— Dlaczego Honywood dał wam te pie- 

niądze? Poczekajcie trochę. Zacznijmy od po- 
czątku. Prawda, albo natychmiastowe więzie- 
nie. A więc poszliście na górę z tym kablog- 
gramem. Zapukaliście do drzwi... i 607 

— Drzwi się otworzyły, sir. 
— Naturalnie! Ale kto je otworzył? — 

Drake? 
— Nie, sir. 
— Jakto? Więc kto? 
— sa Honnywood, sir. 

Nr. 

Gentleman z 

z 
— M Honnywood otworzył drzwi Nr. 

    

życi swą obecnością 

Ludowego w 

WILEŃSKA 34. 

REZ ZOOOREK YET LLA 

  

Nadzwyczajny Atrakcyjny Programi iezapomniana KOBIETA Z B.CZNEJ ULICY 

Irena DURNE w svcj najnowszej kreacji 

Zaskomity nadprogram; „BUSTLŁR KEATON nawarzył piwa". Wzruszenie! Emocje! 

„SEKRET KOBIETY” 
„i śmiech! 

Jatro w kinie 

46 

82 

  

  

Dziś POCZĄTEW O GODZ. 2ej pp! A <ysensacyjny niesamowity tilm, o którym mówi c:ły świst 

  

  

66 Pb 
„WY$YPA LATRACORYCH BWSZ 

ssua'y na tle p w. H Wallisa. T:jemnice śmier'i i życia Rewels yjas obs:da: Ksbieta Pantera KATHELEN BURKE 
9 słynny Neron z tilmu „W cienin krzyża* CH RLES LeUGTHON, RICHARD "ARLEN oraz znakomity BELA LUGO$E 

Najn wsz: a! s«cie, Seanse 4, 6, 8 i 10.20. 

Po raz pierwszy w Wilnie. Pctężny dramat, rozgrywający się na tle 

с st buntu w ZOO 

Bunt uczuć i zwierząt. Odwieczny poryw ku wolności. Wkrótcel 

  

  

L 
60 Dziś BRRABZELA k PREJEĄRN 

„SYN MIMOWOLI“ 
W Iro: 

Mistrzowskie zdjęc 

puzile Rene Claira zachwycają 
braja ącej komecji 

dod FOXA poświęcony urotzystościem kra- 
kowskim p t. „Kawal:rja Krakowska“. 

a. Ilustr:cja muzyczna” 

Początek o g dz. Zej 

  

KINO „PAMU KOMUMiKUJE: 
iż uajaowszy potężny 

s»kces obecnego sezunm zabroniony przez włoskiego dyktatora MUSSOLINIEGO 

Pozegnanie z bronią 
w któym GARY (QOFER «x wiekopomuą kreację Włocha Uxaże się jnż w masięge 

tym program'e 

  

„PANIE 
se Film, ntóry przewyższa „Czempa* 

KOGO 
CZLOWIEK KTÓRY 

UKRADŁ 

nie wz'uszy dramat, rozgryw. się w duszy prokurstora 

o'śni genjalua gra dwóch wielk ch gwiazdorów w tilm e 

SERCE Nad 

TEGO 
Uwaga młodziażył 

Także i dla Was Gozw”feny. 

POCZĄTEK od Z ej. 

progr.: Dodatki dźwięk. 

  

Dźwiękowe +: 

„ROXI“ 
Mie KIEWICZA 22, 

tel. 15-28 
w sobotę i niedzielę o godz 2-ej. W dnie powszednie o 4 ej. 

PANOWIE! Nie człujc e dam przed lustrem! IKażdej chwili moze paść strzał! Pamiętajcie, że 

POZAŁUNEK PRZED LUSTR"Ą 
jest niebezpieczny o czem możecie się przekonać dziś. Jest to wielki dramat w g głośnej szinki Fodora. Czy wołue 
zabić wjarołomną żenę? Odwieczay orobiem zdrady małżeńskiej! Piekło życia poniżonego mę al Taj iki duszy nie. 
wieściej. W rol, gł: Nancy Caroil, Gl>rja Stuart i Paul Lukas. Nad program; Dodatai dźwiękowe. Początek seans, 

  

Nieśmiertelna OPERA MONIUSZKI „HALKA“ 

„KIEPURĄ już w tych dniach na ekranie kina ŚWIATOWID 

  

LUX 
_ KONKURS 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie ogłasza niniejszem konkurs na sta- 
nowisko urzędnika referendarskiego w Sekre- 
tarjacie Uniwersytetu Stefana Batorego. Sta- 
newisko to będzie narazie kontraktowe lub pro 
wizoryczne, z wynagrodzeniem X gr. up., lub 
niższem. Kandydaci (tki) z wykształceniem 
- prawniczem mieć będą pierwszeństwo. Poda- 
nia wraz z krótkim życiorysem i uwierzytel- 
nionemi odpisami metryki, świadectwa z ukoń 
*czenia studjów i dowodu obywatelstwa pol- 
skiego złożyć należy w Sekretarjacie Uniwersy 
tetu Stefana Batorego (Wilno, ul. Uniwersy- 
tecka 3) najpóźniej do dnia 25 listopada b. r. 
włącznie. 

Z Rektoratu Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. ‚ 
(Witold Staniewicz.) 

Rektor. 

ZĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed edcisków 

“ B. PAKO 

  

    

        

  Dr. Janina 

PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

SPRZEDAJE SIĘ 
kawiarnia Świtezianka, 

Wil iska 9. Wiadomość 

Ordynator szpit. ne miejscn. 

r PIANIN © Choroby skórne, 
weneryczne, kobiece w dobrym stanie ża zł. 

700 sprzedam — Kijow= 

Od 5 — 7 wiecz. ska 4 m. 10. 0 

  

  

28 i co powiedziai. 

— Podałem papier. „To do Mr. Drake“. 

— powiedziałem. Spojrzał. „A tak““ — powie- 

dział i oddał mi kablogram. — „Znajdziecie 

Mr, Drake w pokoju Nr. 29, Maca zamie- 

nilišmy się pokojami na Basis noc. 

Serce Duffa skoczyło w piersi. 

ulgi ogarnęło jego umysł. 

— Tak, — mruknął, — no i co dalej? 

— Zastukałem do drzwi Nr. 29. — po ja- 

kimś czasie Mr. Drake otworzył. Był w pyja- 

mie, sir. Wziął kablogram, podziękował i dał 

napiwek. A ja odszedłem. 
— A sto funtów? 

— 0 siódmej rano, kiedy wróciłem do ro- 

boty, Mr. Honnywood zadzwonił na mnie. Był 

znowu w Nr. 29, sir. Prosił, żeby nie mówić o 

zmianie pokojów na noc. I podał mnie dwie 

ięćdziesięciofuntówki. To mnie ogłuszyło. Mu- 

"siałem obiecać, dać mu słowo. A. przed ósmą 

znalazłem Mr. Drake zamordowanego w Nr. 28. 

Byłem przerażony. Ja... nie mogłem myśleć. 

Spotkałem Mr.  Honywooda w hallu. 

„Mam wasze słowo — przypomniał mi: 

„Przysięgam, że ja nie mam nie wspólnego 

z morderstwem. Trzymajcie się waszej obiet- 

nicy, a nie będziecie tego žalowač!“. 

— I dlatego trzymaliście się tej obietni- 

cy! — zauważył Duff z wyrzutem. 

— Żałuję, sir, żałuję bardzo! Ale nikt nie 

pytał się o kablogram. Gdyby kto zapytał, 

wszystko byłoby inaczej. Ale tak, byłem prze 

Uczucie 

Drukarnia „Słows” Wilno Zamkowa 2. 

  

   

MLEKA 
poszukuje w więk» 
szy ch ilościach mie 

  

SKLEP 
ładny z dožemi okusmi 
i zmieszkaniem do wy- 

i najęcia. Wileńska 25 

CZAN z ia sklep 16 informacje 

Wileńske 8 m. 9       

(uiedaże) jasne, šwia- 
ża odramontowane, 
w dogodnym punicie, 
trzechpokojowe z kn- 
chnią, balkonem, wy« 
godami — wejście 

MIESZKANIE frontowe. Ludnis 

5 połową, a ska 11 
ciepłe ze wszelkiemi „z NN” 
wygodami iz balkonem W Niemenczynie 
I piętro nad spteką do SĄ do wynajęcia czy- 
wynajęcia. W. Pohu- ste, jasne pokoje 1 
isnka 25 u dozorcy, — dobrem  ntrzymaniem 
Warunki: Wileńska 25 na bardzo d godnych 
m 9 lub w miejscu warnnkach. Adres; Nie- 
m. 4. Q menczyn mu W'lją ulica 
a Orla NN 2 — Rozalja 
DO WYNAJĘCIA Decynszowa 0 

NEBSZKANIE 7 020258 
dwupokojowe z kuchnię 
elektrycznością i wy* 
godami. Montwiłłowska 
14 m. 1 do i-ej. 

POSZUKUJĘ 
MIESZKANI A 
2— 3 pokojowego z 
wszelsiemi wygodami Patrzebne 
ma I lub II piętrze. — 
Zgłoszenia do Admiui- MIESZKANIE 

AGA 6 PER tdk 

L6KkaiE 
PYTYOWYWWWFPYWOWTYCE 

  

0 

  

POSZUKUJĘ 
pokoju z niekrępują: em 
wejściem w centrum 
miasta z prawem uży 
walności łazieuki, 
Oterty pod K. do Ad 
mini-tracji «Słowa: 

  

stacji „Słowa dla M.F. 2 pokojowe z wygedz- 
0 mi Łiszawe oferty do 

is ak NAK administracji die W. L, 

OSOBA = == 
sofidua poszukuje jed- Sześciapokoujowe 
nego duźego |Jasnego MIESZKANIE 
lnb dwóch muiejszych z wszclciemui » ygodami 
pokoi w centrze mia» I piętro do wynajęcia 
sta, Odpowiedź do Re- ACY Ne 20 
dakcji dia W. J. 0 - — — — — — — 

straszony i myślałem, że lepiej będzie zagrać 

niemego. Kiedy wróciłem do domu, żona zno 
wu mi nawymyślała. Błagała, żebym o tem 

panu powiedział. 
— Na przyszłość słuchajcie jej rad, —po 

wiedział Duff. Wstyd | przyniešiišcie 

Broom“s Hotelowi. 
Marcin znowu pobladł. 
— O, niech pan tego nie 

pan teraz ze mną zrobi? 
Duff wstał. Mimo tygodniowego opóźnie- 

nia, które zawdzięczał temu młodemu głup- 

cowi, nie mógł potraktować go iak surowo, 
jakby należało. Ostatecznie miał przecież wia 
domość, na którą czekał. Czuł się więe teraz 

szezęśliwym : 

— Nie mam czasu na was! —-; zawołał we 

solo, — Pamiętajcie, że to, co powiedzieliście 
mnie, nie powinien: nikt więcej słyszeć, nara- 

zie. Rozumiecie? 
— Najzupełniej, sir. 

— Nie możecie opuścić posady, lub iniej- 

sca zamieszkania bez zawiadomienia mnie o 

zmianie. Pozatem wszystko pozostanie po sta 

temu. Powiedźcie żonie, że miała rację i po- 

wtórzcie jej pochwały ode mnie. 

Pozostawił służącego pogrążonego we włas 

nej nicości i spotniałego ze strachu, a sam 
wyszedł prędko z hotelu. Przyjemnym wydał 

mu się śnieg, po tylu dniach deszezu. Właś- 

nie tego brakowało Londynowi.  Stanowezo 

klimat Anglji nie jest najgorszy. On to trzy 

mówi, sir. Co 

    

Dzis! Rewelacyjny A Najlepszy lilm produkcji „Sowkino'* — Moskwz 

p. t os K Ai M 
wedłog powieści głośnego pisarza rosyjskiego Maksyma Gorkije. 
nalne pieśni w wykonaniu chóru Moskiewsk. 

sowieckie. Ne4 program: Dodztek prodnkc'i sowieckiej p t , 

  

  

Na Kursy Kroju 
i szycia przyjmję u- 

O czenice za dostępną ©. 
płatą. Nauka solidna: 

—-MIESZKANIĘ Królewska 5 —11. 

AS 

Pocžukiia 
PRACY 

TYTWTYTTYVYFPOGH SE с 

Ak 
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Ргасобамсу 
polecają średnich lat 
kucharkę, która u nich 
służyła 10 lat Uczciwa. 
Zna się dobrze na ku- 
chnł, pieczenia ciast, 
solenin zapssów spi 
Żarnianych, Może być 
do wszystkiego. Oferty 
do „Słowa* pod sku 
charka“ 

Poszukuję 
posady gospody! (chęt 
nie na wyjazd, do «się» 
dz:), posiadam dingo- 
letuią praktykę, lub też 
kasjerki. Warunki, bar» 
dzo skromne. Oferty do 
Biura Reklamowego — 
Garbarska 1 sub „Go- 
spodyst" 
— + 

Starsza osoba 
poszukme mieszkania z 
utrzymaniem, Wzsrmiaż 
2a konwersacje fran- 
cuskie. Może rówaiet 
zająć się gospodarst 
wem  miejskiem  lsu 
wiejskiem, prowadze. 
niem iaternatu. Z, 
szenia do adm. „Sło 
dla p. L. 

    

  

PET EE TENISAS КЯ СОС ООТЫя 

ma ludzi w pełnej wigoru i 

ści do pracy! 

"923 r. 

iš ARTEĄ-“ 
W rol. gl. Artyšci Teaira Art, w Meskvie, Orygi- 

Opery Państw — Film przewyższa acy wszystkie dotąd widz ane filmy 
ULCA"I W PCPFZEK "i Tygeenik „Prta“ 

  

RÓŻNE 
REŁEKIZZYSAEK MDRGŻSĘ 

DO LITWY 
przesyła listy szybke i 
sumienui+ Binro L. Taic 
Ryga, Skr. poczi, SII. 
Przy zapytaniach dołę- 
<z Ć znaczek pocztewy 
na odpowiedź za 60 gr. 

Modystka 
przyjmuje wszelką re- 
botę w zakies kapela- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonnie tanio i ele- 
gancko. Wielka 3 m.16 

„ Litości 
naszych czytełuików |, 
polecamy wdowę pe ° 
urzędniku magistrackim 
z trojgiem dzieci, Nę- 
dza ostateczna, bodi i 
obdarci Łaskawe eflery 
w produkiach i gbre- 
nin przyjmuje Admłut- 
strasja „Słowa* SRA. 

T-wo Św. Wincetego 
woła o pomoc dis 57 
letuiego starca mające- 
go raka. Syn wody 
gruziik przy mim z 
Czworya małemi dzięć- 
mi nejmłodsze reczne, 
juz grualiczne — ®6 
dza «rzycząca. Bek 
ubrań, «chleba, ciesz 
kanie fatalne O nej- 
drobniejsze ołisry pro- 
szę skłedać pod kierę 
N. do Redakcji m 

POPIENAJCIE 

 LO.P.P 

  

energji getowo- 
Jak widać, opowiadanie „uar- 

cina odmieniło całkowicie nastrój inspektara 
Duffa. 

Szedł, rozmyślająe nad tem, co usłyszał 

  

2 
© 

a
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od służącego. A więc: Drake został zamorde 

wany w pokoju Nr. 29, a jednak rano znałazł 
się znów we własnym pokoju. Doskonałe, te 
wszystko zgadzało się zupełnie z tem, co @ 
tem wszystkiem myślał Duff. Przecież od pe 
czątku by: przekonany, że Drake został za- 
mordowany gdzieśindziej. Ale kto ge ułoko- 

wał nanowo w jego łóżku? Naturalnie Hony- 
wood! Kto go zabił? Któżby jak nie Hens- 
wood? 

A jednak... Ježeli Honywood zamyšlai- ie 
morderstwo, to czemużby zmieniał pokój? 
Może to była chytrošė, umożliwiająca poze- 
stawienie otwartych drzwi pomiędzy pokeja- 

mi? W takim razie pocóżby kradł kiucz od 
pokoju? 1 pocóżby 
Marcina? 

Duff powrócił z obłoków. Stanowezo spra 
wa nie przedstawiała się tak czystą, jak się 
to z początku wydawało. Była nadal zawikła 
na. W każdym razie jedno było jasne: Ho- 

nywood był zamieszany bardzo wyraźnie. O- 
powiadanie Marcina spowoduje cofnięcie mi- 

ljonera new-yorskiego z kontynentu. On wy- 
jaśni całą sprawę! 

(D. C. N.). 

KADA ANT de T aa i S ODRABDIINNALAMKA RKS ‘ ке ir iii RICA WZZEZECEKEAREREEAONCE A 

Redaktor w.-z. Witold Tatarzyńsz. 

było wtajemniczać w ts” 
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