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Z WASSALA SOJUSZNIKIEM 
KTO ZŁAMAŁ SYSTEM POLITYKI 

„BEZPIECZEŃSTWA* WOBEC 

NIEMIEC? 

Z okazji 14 listopada została w pra- 

sie endeckiej odnowiona teza antynie- 

miecka. Niemcy gotują wojnę Polsce i 

Francji. „W hierarchji cełów, jakie sta- 

wia sobie polityka niemiecka rozbiór 

Polski stoi na pierwszem miejscu” 

pisze p. Kozicki. To już jaskrawy non- 

sens. Od chwili zwycięstwa  hitleryzniu 

dia każdego objektywnego obseniwatora 

jasne jest, że chociażby  Anschiuss stat 

się w „hierarchji celów'* czemś niewąt- 

pliwie ważniejszem od Pomorza. 

„Rozbiór Polski'* — pisze p. Kozicki. — 

2 kim? Z Bolszewją? Będziecie może 

nam powtarzali bajeczki erenbergowskie, 

że Hitler to poprostu ajent Sowietów. 

To wszystko jest niepoważne. Ale 

poważniej wygląda ta sama teza, o ile 

wypowiemy ją mniej konkretnie, a wię- 

cej ogółnikowo. Czasami precyzowanie 

ośmiesza tezę, a odsuwanie ją w mgły o- 

gólmików czyni ją poważną. Otóż na te- 

zę ogółnikową: „Niemcy zagrażają bez- 

pieczeństwu Francji i Polski* — zga- 
dzamy się, jako na jedną z ewentualno- 

ści, Nie wykluczamy  ewentualności, że 

Europa zakończy swe istnienie wielkiem 

ostatecznem _sainobójstwem. Napaść 

Niemiec na Francję ; Poiskę byłaby ta- 

kiem samobójstwem.. 

Ułatwijmy sobie połemiczne zadanie: 

Nie dyskutujmy z p.p. endekami, czy ich 
program zabezpieczenia się od takiej e- 

wentualności, zabezpieczenia się drogą 

nieustannego trzymania narodu niemiec- 

kiego jakgdyby pod luią rewolweru, jest 

wogóle realny. Żaden jeszcze traktat w 

historji się nie utrzymał, ale nie dysku- 

tujmy. z endeckim dogmatem o „nienaru- 

szalności traktatu Wersalskiego". Nie 

dyskutujmy z tem wszystkiem, bo właś- 
ciwie pominięcie tych kiwestyj znakomi- 

cie nam sytuację ułatwi, doskonale wy- 
jaśni, o co chodzi. 

Polityka bezpieczeństwa, a _ więc 
ścisła kontrola nad stanem uzbrojenia 
Niemiec, kontrola, czy nie produkują ga- 
zów, czy nie budują tanków, program 
wzbronienia Niemcom _ organizowania 
stowarzyszeń o charakterze wojskowym. 

"A więc polityka okupacyj, polityka wy- 

duszamia reparacyj, polityka fortec fran- 
cusko-polskich przeciw nieutortytikowa- 
nym Niemcom, silne armje francuska i 
polska, przeciwko możliwie nieuzbrojo- 
nym Niemcom. Wreszcie na gruncie dy- 
piomatycznym przeciwieństwo polityki 
Locarno. 

Który z naszych ministrów oficjalnie 
zrezygnował z tej polityki? Odpo- 
wiedź: dotychczas żaden. P. Stroński a- 
takował p. Skrzyńskiego za Locarno. — 
Ale wiemy, że niesłusznie. Wiemy cho- 
ciażby z pamiętników Stressemanna, że 

Skrzyński był blady, jak kładł swój pod- 
pis na wymuszonych u niego aktach lo- 
carneńskich. — Wymuszonych przez ko- 
go? — Przez trancuskiego naszego so- 
jusznika. — A min. Zaleski? — Też 
miał zastrzeżenia i co do kwestji ulg 
w reparacji i co do okupacji. Wyrażał 
te zastrzeżenia publicznie. Francuski 
nasz sojusznik przeszedł mad niemi do 
porządku dziennego. 

Kto załamał ten system bezpieczeń 
stwa, czy też system polityki Ruhry -— 

my, czy Francuzi? — Ależ oczywiście 

Francuzi. Z tego tytułu żadnej poważnej 
pretensji nie mogą mieć endecy do żad- 
nego z naszych ministrów. Natomiast po- 
wimni podzielać wszystkie pretensje pra- 
wiicy francuskiej do wszystkich  francu- 

skich gabinetów. 

Jaką rolę przeznaczała nam polityka 

francuska, idąc po linji porozumienia z 

Berlinem, układów, _ współdziałania, 

'współpracy z Berlinem?—Ależ nazwijmy 
to wkońcu po imieniu: rolę nader upoka- 
rzającą. Owszem, zdarzają się w histo- 
rji przykłady odwrócenia aljansów. W 

1898 r. mamy Fachodę, czyli największe 

— kiego układu o reasekuracji, 

napięcie stosunków francusko - angiel- 

skich, a już franc. ministrem spr. zagr. 

jest p. Delcasse, twórca sojuszu anglo- 

francuskiego. A jak się tworzył pomię- 

dzy 1891, a 1893 sojusz francusko - ro- 

syjski, to tworzył się nietyłko pod wpły- 

wem dymisji Bismarcka i nieodnowie- 

ria przez Capriviego rosyjsko - niemiec- 

lecz także 

pod wpływiem anty-angielskiej wspólno- 

ty interesów rosyjskich i francuskich, 

wspólnoty interesów nie w tych samych 

krajach, lecz w tych samych kontynen- 

tach: w Azji i Afryce. Afganistan, Per- 

sja, Tonkin, Egipt, centralna Afryka, A- 

bisynja, wreszcie Bułgarja, oto są te- 

reny, z powodu których na podstawie 

rekompensowanych sobie wzajemnie u- 

sług i poparć, rozwijała się anty-an- 

gielska współpraca Aleksandra Ill-go z 

Republiką. Ale Francja doszedłszy do 

porozumienia z Anglją, wszelkiemi siła- 

mi dąży do uzgodnienia pomiędzy Ang- 

На ! Rosją, i pomimo Japonji, pomimo 

Hull osiąga to porozumienie przez układ 

anglo-rosyjski w sprawach perskich w 

1907 r. 

W trójkącie: Francja, Niemcy, Polska 

postępowanie Francji jest wręcz odmien- 

ne. Francuzi wychodzili z założenia — 

powiedziny to wyražnie že Polska 

skazana jest na posiadanie tylko jedne- 

go sojusznika, to jest Francji. I dlatego 

uznali za normalny ten stan extra cot- 

mercitum, w jakim się Polska znalazia. 

Mieliśmy prowadzić współną politykę 

wobec Niemiec, tymczasem nasi minist- 

rowie głośno zastrzegają się przeciwko 

pawnym posunigciom, a Francja nad te- 

mi zastrzeżeniami przechodzi do porząć- 
ku: dziennego. lm lepsze, im bardziej po- 

kojowe były stosunki francusko - nic- 

mieckie, tem gorsze były stosunki nie- 

miecko - polskie. Zwróceniem swego 

frontu przeciw Niemcom .Poiska umoż- 

liwiała Francji pekojową politykę wobec 

Niemiec, bo oto był gwarant bezpieczeń- 

Stwa, ta Polska, szczerząca kły przeciw 

Niemcom, ta Polska, którą w antyniemie- 

ckości Francuzi musieli powstrzymywać, 

którą głośno zaczęli nazywać zawadą we 

trancusko - niemieckich stosunkach. Bez 

tych 40 naszych dywizyj francuska poli- 

tyka nie mogłaby być tak pokojowa, bo 

nie byłaby tak bezpieczna, tak spokoj - 

na, co do szans wygranej w ewentualne; 

wojnie z Niemcami. I oto paradoks hi- 

storyczny: Polska przez swoją antynie- 

miecką, anty-briandowską w treści poli- 

tykę nietylko ułatwiała, lecz wprost  u- 

możliwiała Francji politykę filo-niemiec- 
ką, politykę Briandowską. Od dnia 14 li- 

stopada iwie Francji nie mniejszą, lecz 

większą zwróci się uwagę na bezpie- 

czeństwo, nasze porozumienie z Niemca- 

mi nie na lewo, lecz na prawo skieruje 

francuską politykę zagraniczną. I napew- 

no nie będziemy w prasie francuskiej, pra 

sie zbliżonej do rządzącego gabinetu 

czytać artykułów, zatytułowanych: „i 

poco nam ten wassal na wschodzie? '*. 

PIERWSZY ETAP UNIEZALEŻNIENIA 
SIĘ OD FRANCJI 

Za czasów min. Zaleskiego polityka 

polska była skazana na rolę bierną, pa- 

sywną, anty-niemiecką, na rolę państwa 

które skazane jest na tylko jednego soju- 

szmika, a co za tem idzie, skazane na 

dobry i zły humor tego sojusznika. | 

min. Zaleski jak najdobitniej to odczu- 
"wiał. 

Politykę min. Becka należy oceniać, 
jako proces uniezależnienia się od Fran- 

cji, jako wyjście z sytuacji wassala, bez 

najmniejszego zresztą zamiaru porzuce- 

nia roli najwierniejszego Francji sojusz- 

nika. 

Pierwszy etap tej polityki to nawią- 

zanie dobrych stosunków z Sowietami. 
W tej polityce raziło nas niejedno i 
niejedno posunięcie uważaliśmy i uwa- 
Зату га za daleko idące, Ale jednak po- 
rozumienie z Sowietami wyprowadziło 

nas z sytuacji państwa, skazanego па 

jednego wyłącznie sojusznika. I to była 

rzecz istotna, rzecz główna. : 

Trzy były kierunki polityki rosyjskiej 

na zachód, na Konstantynopol i na A- 

zję. Bolszewicy wybrali ten trzeci, nie- 

gdyś zalecany Rosji przez Wiilnelma II, 

z punktu widzenia rosyjskiego najwłaś- 

ciwszy. Uzasadniałem swego czasu, że 

jest również najwłaściwszy z bolszewic- 

kiego punktu wiidzenia, przez Azję 

wzniecą bołszewicy najłatwiej 'wszech- 

światowy pożar. 

Nam ten kierunek bezpośrednio nie 

zagraża. Przez swoją politykę wobec So- 

wietów min. Beck odciążył jedną z na- 

szych granic. 

DRUGI ETAP SAMGDZIELNOŚCI 
POLITYKI POLSKIEJ 

Drugi etap o wiele ważniejszy, bo 
Polska leży w Europie, — to owe sko- 
rzystanie z szeregu ofert, które poczynił 

nam Hitler. 

Rozmowa z 14 listopada była przyję- 

ciem ze strony Polski ofert uprzednio 

iwielokrotnie nam czynionych. Wyraziłem 

w ostatnim swoim artykule zdanie, że 

należało to zrobić wcześniej. Ale wcześ- 

niejsze czy późniejsze przyjęcie 

przez Polskę tych ofert jest krokiem 

olbrzymiego znaczenia. Rezonans, który 

ten krok wywołał w prasie wszystkich 

krajów, stanowi tu miarę właściwą. 

Endecy piszą, że Hitler chce złamać 

system Ligi Narodów, chce rokować 

bezpośrednio i min. Beck mu do tego 

dopomógł. Zapominają, co to była Liga 

Narodów? — Był to pseudonim angło- 

francusko - niemieckiej kolaboracji dy- 

plomatycznej, a więc w zasadzie Ligi 

Narodów mieściło się wyłączenie Polski 

z systemu bezpośredniej współpracy po- 

litycznej. Jak Liga Narodów przestała 

być miejscem spotkań trzech państw, to 

tylko dlatego, aby ustąpić miejsca pak- 

towi czterech, a wiięc znowu bez nas. 

POZOSTAJEMY SOJUSZNIKIEM 
FRANCJI 

Bezpośredniość rozmowy Polski z 

Niemcami bynajmniej nie jest skierowa- 
na przeciw zasadzie lojalności w soju- 

szu francusko - polskim. Prawda, w bez- 

pośrednich swych rozmowach z Berli- 

nem Francja mało dbała o Polskę. Ska- 

zytwała nas na tę pasywną, anty-niemiec- 

ką, quasi-wojenną rolę, która mas tak 

osłabiała. Ale bez żadnej megalomanji 

narodowej powiedzmy sobie, że nasza 

polityka będzie mniej krótkowzroczna, 

będzie miiała mniej ciasnego egoizmu. 

Bezpośredniość naszej rozmowy z Berli- 

nem to tylko wyrównanie stosunków, to 

tyłko powrót Polski do czynnej, do rów- 

norzędnej z mocarstwami roli w Euro- 

pie. 

Oczywiście rozmowy te tylko wtedy 

dadzą efekt, jeśli oba państwa zaniecha- 

ją dotychczasowego systemu szykano- 

wania siebie nawzajem. 

Przestaliśmy być wassalem Francji, 

nie przestaniemy być jej sojusznikiem. 

Mamy ku temu bardzo ważne względy. 

Jesteśmy zbyt wielkiem państwem w Eu- 

ropie, abyśmy nie byli za pokój Europy 
odpowiedzialni, aby ta odpowiedzial- 

ność nie spadała nam na plecy. A pokój 

Eūropy, to przedewszystkiem pokój mię- 

dzy temi trzema państwami: Francją, 

Niemcami, Polską. Cat. 
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Rocsewelt zamierza dakeneć 
stabilizacji dolara 

W STOSUNKU 50 PROC. DO DAWNEGO PARYTETU ZŁOTA 

BERLIN PAT. — Z Nowego Jorku go parytetu złota. 

donoszą, że prezydent .Roosevelt zamie- Szczegóły planu stabilizacyjnego na- 

rzą na dzień 1 stycznia 1934 r. a więc razie są nieznane, słychać tylko, że jako 

jeszcze przed zebraniem Kongresu do- 

konać stabilizacji dołara. Stabilizacja ma 

nastąpić w stosunku 50 proc. do dawne- 

pokrycie użyte zostanie w większym niż 

dotychczas stosunku srebro. 
  

Tajemnicza narada. 
w sprawie losów konferencji rczbicjenicwej 
GENEWA PAT. — Dzisiaj po połu- 

dniu u przewodniczącego  konierencii 
rozbrojeniowej Hendersona odbyła się 
trzygodzinna narada reprezentantów 
Francji, Wielkiej Brytanji, Włoch i Sta 
nów Zjednoczonych. 

W naradzie wziął udział również 
sprawozdawca generalny minister Be- 
nesž. 

Przewodniczący konierencji kategory -- 
cznie wezwał uczestników narad do za- 
chowania jak największej dyskrecji, iak 
że poszczególni delegaci odmówili u- 
dzielenia choćby najogólniejszych wyjaś 
nień o naradzie. Wydano tylko komuni-- 
kat, iż przewodniczący przedstawił ob- 

szerne expose 0 sytuacji i przypom- 
niał decyzję powziętą przez komisję głó- 
wrią w czerwcu co do konieczności osią- 
gnięcia większego stopnia porozumienia, 
zanim przystąpi się do II czytania brytyj 
skiego projektu. Następnie narady odro- 
czono do poniedziałku. 

Wędług pogłosek minister Pauł Bon- 
cour złożył deklarację, domagającą się 
kontynuowania prac konierencji rozbroje 
niowej bez względu na nieobecność Nie 
miec. Delegat włoski uważał, że konty- 
nucwanie konferencji bez Niemiec jest 
niemożliwe i że należy zwołać konieren 
cję z udziałem Niemiec w Rzymie. 

о оам Sowietów przez Aneryko 
OPINJA 

BERLIN. PAT. Prasa nieniiecka z dużą re- 
zerwą przyjęła wiadomość o wynikach rozmów 
między prezydentem Rooseveltem a komisarzem 

Litwinowem. Długoletni korespondent „Berliner 
Tageblattu* w Moskwie a następnie w Amery- 
ce Paweł Schaefer pisze, że Niemcy nie są 
bezpośrednio politycznie zainteresowane w po- 
rożumieniu amerykańsko - sowieckiem. 

W dziedzinie gospodarczej Ameryka była 
przez 3 lata konkurentem Rzeszy, Uznanie So- 
wietów przez Stany Zjednoczone sprzyjać bę- 
dzie rozwojowi stosunków handłowych i finan- 
sowych między obu krajami, ale rząd sowiec- 

ki — zdaniem koresponednta — nie spełni ocze- 

kiwań Ameryki co do olbrzymich zamówień. 
Pozatęm interestje Niemcy sprawa gwarancyj 

obywatetskich dla obywateli amerykańskich, 

przebywających w Rosji, które przez rząd So- 
wiecki zostały przyznane Stanom Zjednoczonym. 
Moskiewski korespondent „Boersen Zeitung 

wskazuje, że w rozmowach  waszyngtońskich 
głównem zagadnieniem było zagadnienie Dalekie. 

PRASY 

go Wschodu. W tej dziedzinie leżą też naj- 
większe zobowiązania Ameryki, która jakoby 

zobowiązała się nie dopuścić do zbrojnej in- 

terwencji przeciw Rosji i do naruszenia  Su- 
werenności jej terytorjów. Znaczenie 
nia Dalekiego Wschodu podkreślone zostaje 

przez to, że rząd sowiecki zamierza wysłać ja- 

ko pierwszego swego ambasadora do Wa- 
szyngtonu jednego z najlepszych znawców Azji 
wschodniej, byłego ambasadora w Tokio, Troja- 

nowskiego. Е 

MOSKWA PAT. Komentując nawiązanie 
stosunków dyplomatycznych między Stanami 
Zjednoczonymi a Z. S. S. R. „Prawda* podkre- 
śla, że stało się to dzięki inicjatywie prezyden. 
ta Roesevelta, Dziennik zaznacza, że nawiąza- 
nie stosunków dypłomatycznych amerykańsko - 
sowieckich nabiera specjalnego znaczenia w 
chwili, gdy światu zagraża niebezpieczeństwo ze 
strony państw imperjalistycznych, które dążą 

do przywrócenia wewnętrznego dobrobytu i ła- 
du kosztem innych państw i obcych terytorjów. 

Starcia uliczne pomiędzy ukrzińcemi a komu- 
nistami w Nowym Jorku 

LONDYN. PAT. Z Nowego Jorku donoszą 
że wczoraj doszło tam do ostrych walk uli- 
cznych między  ukraińcami a komunistami, 

Pochód około 7.000 ukraińskich emigrantów, 
protestujących przeciwko uznaniu Sowietów, 
zaatakowany został przez komunistów. Z wiet- 
kim trudem udało się policji wałkę  zlikwido- 

wać. 
Ukraińcy odbyli następnie wiec, na któ- 

rym uchwalili rezołucję, domagającą się od 

prezydenta Roosevelta, ażeby zażądał od ko- 
misarza Litwinowa specjalnych gwarancyj, że 
ruch ukraiński nie będzie przez rząd sowiecki 
prześladowany. 

"HOŁD LUDNOŚCI JUGOSŁOWIAŃSKIEJ 
dla Marszałka Piłsudskiego 

Delegacja  parłamentarzystów  poiskich, 
która pod odnictwem wicemarszałka — 

prof. Wacława Makowskiego bawiła ostatnio 

w jJugosławji wywiązując się z przyrzeczeń, 
danych przedstawicietom ludności jugosłowiań- 
skiej złożyła Panu Marszałkowi Piłsudskiemu 

wyrazy hołdu, Oraz przywiezione z  Jugosła- 
wji upominki. Wśród upominków tych na szcze- 

gółną uwagę zasługują, ze wzgłędu na ich 
symbolicząy charakter, czerwone kwiaty Ko- 
sowego Poła, oraz instrument muzyczny huzli 
z Cetynii. 

Na pamiątkę walk legjonistów 

Według legendy, Kwiaty z Kosowego Pola 
wyrosły z krwi bohaterów, poległych w wałce o 
wolność. Huzli zaś są instrumentem  muzycz- 

stym, otoczonym szczególną czcią. Rzeźbione w 
symboliczne znaki, godła narodowe, ozdobio- 
ne podobiznami bohaterów i świętych, są hu- 
zli sysnboleni czci dła bohaterstwa i wielkości, 
służą bowiem do akompanjowania przy pieš- 
niach religijnych, opowieściach bohaterskich, 
śpiewanych przez czarnogórskich guśłarzy. 

pod Laskami 
IOŚWIĘCENIE POMNIKA I OMENTARZA 

WARSZAWA PAT. — Dzisiaj pod wsia 

mi Laski i Amelin w województwie kielec- 

kiem odbyła się uroczystość poświęcenia pom 

  

Czarni pokonali WKS-Śmigły 5:2 
LWÓW PAT. — W rozgrywkach e- 

liminacyjnych o wejście bądź też utrzy- 
manie się w Lidze Czarni pokonali WKS 
Śmigły z Wilna — 5:2 (3:0). 

Gra odbywała się w czasie przenik- 
liwego zimna. Wilnianie byli w pierw- 
szej połowie gry zupełnie równorzędny- 

umiał jednak strzelać. Czarni grali bar- 

dza stabo, a swe zwycięstwo zawdzię- 

czają doskonałemu Żurkowskiemu i sia 

bemu bramkarzowi wilnian, który każdą 

bramkę puszczał. Dla czarnych trzy bra- 

mki zdobył Żurkowski, a po jednej Nic- 

miec i Makuch. Dla Wilna punkty były 
mi przeciwnikami, a po przerwie mieli dziełem prawego łącznika. 
nawet znaczną przewagę, atak gości nie 

nika i cmentarza legjonistów polskich, po- 

ległych tam w roku 1914. Na uroczystość tę 

przybyli: drugi wiceminister spraw wojsko- 

wych gen. Sławoj - Składkowski, prezes Sła- 

wek, wojewoda kielecki, Paciorkowski, gene 

rałowie Jarnuszkiewicz, Tokarzewski, Roup- 

pert i Wróblewski, poseł Brzęk - Osiński, 
Starzak, senator Barański, wyżsi wojskawi, 

przedstawiciele władz miejscowych, delegacje, 

liczne rzesze mieszkańców z okolicy. 

Po mszy św. ks. biskup sandomierski Ja- 

sinski dokonał poświęcenia pomnika. Nastą- 

pił uroczysty apel poległych legjonistów. —- 

Listę odczytał generał Tokarzewski. U stóp 

pomnika złożono wieńce od Pp. Prezydenta 
Mościckiego, p. Marszałka Piłsudskiego oraz 

wiele innych wieńców. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc. śreżaj. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
"o do mielaca Terminv druku mogą być przez AŃdministracie zmieniane downóne Ea dostarczenie n-ru dowodowego Э8 @: 

UD SATA 

TELEGRAMY 
UROCZYSTOŚCI NA ŻOLIBORZU 
WARSZAWA PAT. — Dla uczczenia 

15-lecia odzyskania niepodiegłości Rzeczypo=- 
politej oraz odbudowy zbarzonego przed 10% 
laty przez cara Mikołaja I Żoliborza odbył: 
się dzisiaj przed południem na Żoliborzu uro 
czystość odsłonięcia i poświęcenia kamieni» 
pamiątkowego w parku imienia Stefana Że 
romskiego. Aktu odsłonięcia kamienia pamigi 
kowego dokonał w imieniu rządu p. ministei 
pracy i opieki społecznej Hubicki. 

AKADEMJA KU UCZCZENIU JĘDRZEJA 
MORACZEWSKIEGO 

WARSZAWA PAT. — W teatrze Wiel- 
kim odbyła się w niedzielę uroczysta akade- 
mja ku uczczeniu premjera pierwszego rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Jerzego Moraczew 
skiego, w 15-tą roeznieę utworzenia tego rzą- 
du. 

Na uroczystości obecni byli członkowie 
rządu z p. premjerem Jędrzejewiczem na cze 
le, przedstawiciele władz miejskich, prezes 
Akademji Literatury  Sieroszewski, genera- 
łowie Orliez - Dreszer, Zamorski i Stachie 
wiez, pułk. Jagrym - Maleszewski, wielu po> 
łów sejmowych, działaczy społecznych, przeł 
stawicieli organizacyj robotników i młodzie 
ży robotniczej. 

W 50-tą ROCZNICĘ SKROPLENIA 
POWIETRZĄ 

POZNAŃ PAT. — W niedzielę w aali ''- 
niwersytetu poznańskiego odbył się uroczysty 

  

  

   

obchód 50-lecia skroplenia powietrza przez ' | 
profesorów _ Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Wróblewskiego i Olszewskiego. Obchód za * 
gaił rektor dr. Runge, który z okazji 10-lecia 
oddziału Polsk. Tow. Fizycznego w. Poznaniu 
złożył serdeczne życzenia dalszego rozwoja 
tej instytucji. Prezes tego Towarzystwa, prot. 
Ienezalski, nakreślił życiorysy obu znakowa- 
tych naszych uezonych. Z kolei przemawinł 
przedstawiciel Uniwersytetu im. Króla Karo- 
la TV w Pradze dr. Dolejszek. Na zakończe:. 
nie prof. Penczalski wygłosił odezyt © skrap- 
laniu powietrza. ZWALA 
DAR BISKUPA SIEDMIOGRODZKIEGO 

DLA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 20 
BUKARESZT PAT. Biskup siedmiogrodz- 

ki Mailat przesłał za pośrednictwem posel- i 
stwa polskiego w Bukareszcie w darze p. Ma: 
'szalkowi Pilsudskiemn fotografje odsłonięte- 
go ostatnio w Cluj popiersia Stefana Batore- 
go z dedykacją, w której zaznacza, że prze- 
prowadzone osobiście przez Pana Marszałka 
w bibljotece w Alba  Jalja podezas pobytn | 
swego w Siedmiogrodzie badania dokumen- 
tów dotyczących Stefana Batorego dały im- 
puls do uezezenia pamięci króla Batorego w | 
400-setną roeznieę jego urodzin. я 
W SPRAWIE USPRAWNIENIA ŻEGLUGI 

TRANSATLANTYCKIEJ 
WARSZAWA (tel. wł.). — Bawi obecnie . 

w stolicy prezes transatlantyckiego T-wa Że- 
glugi, znany miljoner amerykański p. Robert 
Lee, który przyjechał z New - Yorku w celu 
przeprowadzenia rozmów z czynnikami mia- 
rodajnemi na temat zwiększenia i usprawnie 
nia rucha pasażerskiego i towarowego mię - 
dzy Polską a Stanami Zjedn. 

NAOKOLO ŚWIATA W GUMOWYM 
SKŁADACZU 

jRZYM PAT. Król przyjął na audjencji dzien 
nikarza niemieckiego Fryderyka Ulricha, który 
odbywa podróż naokoło świata w gumowym 
skiadaczu. Dziennikarz niemiecki wyjechał w 
podróż z Kiel 15 czerwca, udając się do Bremy, 
stamtąd do Amsterdamu, a następnie do Osten- 
dy i Boulogne-sur-Mer i dalej kanałami i rze 
kami do Paryża, Marsylji, wreszcie morzem 
Śródziemnem do Genui i Rzymu.. 

  

€dańsk—Warszawa 2:0 
GDAŃSK PAT. — W Gdańsku wołee 

10.000 widzów odbył się międzymiastowy 
mecz piłkarski Warszawa — Gdańsk o puhar 
komisarza generalnego Rzeczypospolitej Poi- 
skiej ministra Pappeego. 

, Mecz zakończył się niespodziewanem zwy 
cięstwem Gdańska. 2:0 (1:0). 
„Walka toczyła się na liskiem boisku 

wśród niepomyślnych warunków atmosferycz 
nych. Początkowo zaznaczyła się przewaga 
drużyny warszawskiej, nie wyzyskana cyfro- 
wo z powodu doskonałej gry bramkarza i 
obrony drużyny gdańskiej. W 20 minucie a- 
tak gospodarzy kończy się pierwszą bramką, 
strzeloną przez von Głowackiego, W następ- 
nych minutąch inicjatywa znajduje się rów- 
nież w ręku drużyny gdańskiej, której atak 
gości często pod bramką przeciwnika. — Po 
zmianie pól gdańszczanie w dalszym ciągu a- 
takują. Rzut karny zarządzony przez sędzie- 
go przynosi im drugi punkt p: K Revelow- 
skyego. Polacy usiłują zdobyč L.Zžynajmniej 
punkt honorowy, jednak wszelkie ich ataki 
likwidowane są przez obronę gospodarzy. 

Warto podkreślić, że gdańszczanie przy- 
gotowywali się bardzo starannie do tych za- 
wodów, przez kilka tygodni reprezentacyjna 
drużyna piłkarska Wolnego Miasta przebywa 
ła w specjalnym obozie treningowym. Gospo- 
darze chcieli za wszelką cenę otrzymać re- 
wanż za poniesioną w zeszłym roku klęskę 
w stosunku 0:6. Przed zawodami orkiestra 
policyjna odegrała hymn narodowy polski —— 
Na zawodach obecni byli minister Papee, wy - 
żsi urzędnicy Komisarajta Generalnego Rze- 
czypospolitej oraz wielu senatorów  gdań- 
skich. #
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"brał głos przedstawiciel 

fnickiej, która, zdawałoby się, jest bardzo bliska : 

jw
 

TYDZIEŃ AKADEMICKI 
SŁOWO 

Z cyklu o „Wsnółaracę". 

indywiduaiizm —Suberdynacja 
Zastrzegam się na wstępie: mam zamiar po- 

tuszyć rzeczy niepopularne. 

Uważam, że zbyt mało się o nich 
mówi. Lepiej jednak mojem zdaniem rozważyć 
je po męsku i otwarcie — niż przemilczać. 

Chodzi o to, że jesteśmy jako organizm na- 
rodowy (nietylko Demokratyczno - Narodowy 
choć tu najbardziej) obciążeni pewna chorobą 

dziedziczną: hypertrofją indywidualizmu. 

Szerokie jest pojęcie indywidualizmu, wie- 
łoznaczen.owe. 

Ten, który obecnie mam na myśli kieł- 

kował w życiu politycznem Polski przedrozbio- 

rowej od najdawniejszych czasów; zakwitł jako 

liberum veto i wreszcie wydał owoc — rozbiory. 

Wrastał latamjj w psychikę jedynej war- 

stwy, która zmonopolizowa.a życie polityczne 

na swoją wyłączną korzyść — szłachty. 

Urabiał w szaraku przekonanie, że przecie 

lak mówi przysłowie, równy jest wojewodzie, 
więcej, że najwyższą godność w państwie jest 
mocen pos.ąść. 

To wbijało w dumę i co gorsze sprzyjało 

rozwojowi własnych, tak często na ignorancji 

i obskurantyzmie budowanych poglądów. A 

więc i poglądów politycznych. Co głowa, to ro- 

zum. Co głowa to odręuny swoisty A poj- 

mowania spraw państwowyca. 

Okres rozbiorów, kiedy w dziedzinie poli- 
tycznej snuć można by:c tyii:» teoretyczne kui- 

cepcje, sprzyjał rozrostowi tego zašcianko- 

wego indywidualiz:nu. 
Pamiętamy wszyscy hypertrofję partyjni- 

ctwa w łatach niep Mie7rrsci, aż do maja X6 

roku. 

Pamiętamy, że byle figura tworzyła swój 
program, swoją partię. 

Zaś w łonie takiej mikroskopijnej partyjki, 

istniał kongłomerat drobniejszych wpływów, 

kieruneczków i orjentacyjek. A wszystko to mia- 

% swoją niezawodną receptę na zbawienie 

kraju. Ale zamiast jakiejkolwiek pozytywnej 
działalności, zamiast realizowania tych recest 

pozostawała wodą gadaniny. Ciekła ta woda 
> tysiący kraników, ciekła nudnym  ciurkiem 

— wodolejem ale nie było wspólnego  wart- 

kiego prądu. 
O czynie w takich warunkach nie było co 

i marzyć, skoro nie istniał zespołowy front a 
wszelką myśł o nim  paraliżowały „indywidu- 

alnošci“ tysięcznych polityków z których żaden 

nie chciał być gorszy a więc nie omieszkał pod- 
kreślać własnego, odrębnego zdania. 

Stan rzeczy się zmienił dopiero po zamachu 

majowym. 
Powstał blok, w którym. umieją znaleźć 

wspólne płaszczyzny ludzie różnych  przeko- 
nań i co ważniejsze — na tych płaszczyznach , 
współpracować. To jest od dawna nienoto- 

wany wyjątek na tle naszej politycznej rzeczy- 
wistości.. | 

- _ Obawiam się zaryzykować słowa „zmiana” 
tub „zwrot”; piszę wyjątek, gdyż wśród mło- 
dego pokolenia sprawa cementowania wspól- 
nego frontu dużo gorzej się przedstawia. W 
słowach „zmiana” i „zwrot” leży pojęcie pew- 

nej stałości nowego stanu rzeczy, natomiast 

w tym wypadku. stałość ta jest jeszcze pod 

znakiem zapytania. 
Znamienne jest, że wśród wszystkich  рга- 

wie organizacyj ideowych młodego pokolenia, 

gest jakaś obawa przed współpracą z pokoleniem 
starszem. 

Obawa ta sięga tak daleko, 

organizacje, które utrzymują niewątpliwie 
że nawet te 

bli- 
Ski kontakt z pokrewnemi im grupami starsze- | 
go społeczeństwa — skoro i'm o tem ktoś przy- 
pomni uważają, takie słowa nieomal za obra- 

zę pod ich adresem skierowaną. 

Niedawno ma jednym z takich wieczorów 
dyskusyjnych po przemówieniu prelegenta za- 

organizacj; akade- 

ideowo preelgentowi. 

Ten właśnie przedstawiciel w przemówieniu 

"swojem akcentował wyraźnie w formie przeciw- 

stawienia wyrazy „my” i „wy*: dając tem 
odczuć jak głębokie są jego zdaniem różnice 

między młodzieżą a społeczeństwem  starszem 

nawet wtedy jeśli i tych i tamtych łą- 

  

LEON BORTKIEWICZ 

Fragmant Ze sztuki p. L. 
3 „ AKT I 

я (Оезю zarośnięta altana bzowa. Na ławce 

siedzą Piotr i Gabrjela. Przystojny, wysoki 
Piotr wpatrzony jest w twarz kobiety. Ta zamy- 
ślona patrzy w ziemię. 

Po długiem milczeniu). 

PIOTR: : 
Nic to, nic to... možna panowač nad sobą. 

Można nie myśleć o sobie, (z emfazą) że mogło- 
* by się być szczęśliwą. Można zapomnieć, że się 
ma duszę i że w duszy pustka i ciemno. Moż- 

na wyjść na słońce i podać ciało jego poca- 

łunkom. O tak, oddać się słońcu i potrzeč... 
mic nie myśleć, nic nie czuć, a tylko patrzeć... 

GABRJELA: 

Ja nie chcę tego, ja niczego nie chcę. To 
"można wszystko zrobić, jeśli się chce. Ę 

PIOTR: 
Ależ, Eli... nie będziesz przecie 

wiecznie. Tak: trwać nie można. 
е GABRJELA: 

.„.mężczyźgie. Wiem, ty potrafisz tak trwać. 

Ach, ty... I mnie to boli, bo jestem odosobniona. 
Qdejdziesz może z malutką ranką i ta wkrótce 
się zabliźni. Sama zostanę. Ja sama — rozu- 

tak żyła 

niesz?... bo jestem kobieta. 
PIOTR: 

Kobieta też mieć musi coś poza sobą, coś, 
fa czem się może oprzeć... Byle tylko chęci do 

° życia nie utracić. 
3 GABRJELA: 

žė To tatwo powiedzieč.... 
"PIOTR: 

Tak, przeczekać nit przejdzie najgorsze, . 
nim czas pozwoli zapomnieć. Miesiąc, rok, lat 
dziesięć... Tylko żyć ciałem. Wyzwać na plan 

' pierwszy to, co chce żyć, to, co każe ci się ru- 
zać, to, co każe bić twemu sercu... 
życia. 

Žyj tak. 

instynkt 

Rzecz trzecia 

czy wspėlna organizacja a-przynajmniej wspėl- 

na idea polityczna. 

Obawiam się, że jest to właśnie przejaw na- 
szego dziedzicznego indywidualizmu w sensie 

sprecyzowanym na początku moich uwag. 

We własnych programach tych grup mło- 

dzieży niema tak istotnych różnic programo- 

wych w stosunku do pokrewnych organizacyj 

starszego społeczeństwa, żeby się aż tym za- 

tożeniom przeciwstawiać. 

Raczej jest tu droga dła 
woju, który przecież zawsze przynosi 

wartości. 

Nie przeczę, iż 

normalnego r0Z- 

nowe 

ewolucja jest rzeczą na 

drodze czasu konieczną, bez niej nastąpiłoby 

skostnienie, lecz inna jest rzecz ewolucjonizo- 

wać a inna negować. Tak się przejawia w na- 
szem pokoleniu indywidualizm (ciągle w okre- 

ślonym wyżej sensie rozumiem ten termin) któ- 
ry tworzy rozdział już nie między  pokole- 

niami ale ludźmi różnego wieku , w węższych, 

niż niż pokolenie ramach. 

'en stan rzeczy wytwarza  zróżniczkowa- 
nie intensywne, zróżniczkowanie pionowe (w 
pionie jednego kierunku). Istnieje jednak €k- 

stensywne zróżniczkowanie, głębsze i bardziej 

  

oddalające: jest niem wzajemna prawie wro- 

gość poszczególnych  organizacyj młodzieży 

prorządowej. 

Wrogość ta a w najlepszym razie rezer- 

wa utrudnia współpracę na tych odcinkach, - 

gdzie jest możliwa. 

Nie mam pretensji do tego, aby "czionkowie 

Legjonu Młodych zaszczepić światopogląd 
Mocarstwowowca lub odwrotnie; chciałbym 

jedynie wskazać, że poza sprawami, związa- 

nemi z programem ideowym są sprawy bliższe, 

sprawy współne, a od współpracy w tych 

dziedzinach powstrzymuje wszystkie strony je- 
dynie ten szkodliwy atawizm naginający psy- 

chikę do fatalnego i źle pojętego indywidualiz- 

mau. Taki stan rzeczy sprzyja osłabianiu wza- 

jemnych możliwości, podczas kiedy wspólna, 
za przykładem Bloku akcja daje możliwości 
działania o wiele szersze niż te, jakiemi posz- 
czególne grupy w pojedynkę rozporządzają. 

Zdaj sobie dokładnie sprawę, że solidar- 

na współpraca Sa grup młodzieży pro- 
rządowej jest rzei trudną, lecz nie niepraw- 

dopodobną, Gawrot ie coraz częściej słyszy Się 
o takiej współpracy, ostatnio nawet w tym 

kierunku zaczyna się działać, całe zagadnienie 
wkracza na realne tory. 

Jakiekolwiek będą losy tej współpracy, pa- 
miętać należy, że ona właśnie jest szkołą doj- 
rzałości politycznej, i że w umiejętności pracy 

wspólnej ludzi o różnych pogłądach ta doj- 
rzałość się. wyraża. 

"Szczycimy -się, żeśmy rośli pod wpływem 

kułtury łacińskiej. 

Rzeczywiście często 
jest w naszej historji. 

jej refleks widoczny 

Ale mam wrażenie, żeśmy w dziedzinie. 
połitycznej nią nie nasiąkli. 

  

Istotna jest tu koordynacja indywidualiz- 
mu z karnošcią. 

Myśmy przyjęli tylko indywidualizm. 
Zastanawiają nas Francuzi. Jak harmonij- 

nie umieją łączyć indywidualizm, nawet war- 

cholstwo z dojrzałą subordynacją. 
Nie znam lepszej charakterystyki Francji 

od tej którą daje zresztą „mimochodem“  glę- 

boki analityk duszy ludzkiej Romain - Rolland: 
„Bezład, wśród ładu. Urzędnicy nieskrępowani 

i poufalii Podróżni protestujący przeciw regu- 

laminowi, ale stosujący się doń”. *) 

Śmieszne jest powiedzenie, że jesteśmy 

Francuzami północy. Raczej można tu przeciw- 

stawieniu mówić niż o analogji. Przynajmniej do 
niedawna. 

Obecnie jesteśmy w tem położeniu, że mo- 

żemy skorzystać z okazji aby nasze preten- 

sje do łacińskiej kultury zrealizować. 

Próba przeszczepienia została dokonana, 
wyrazem jej jest Blok. Chodzi obecnie o to, 

ażeby ta nieznana do niedawna i egzotyczna w 

naszych dziejach roślina: subordynacja poli- 

tyczna, przyjęła się na naszym gruncie, aby 
zapuściią głębiej korzenie. 

Właśnie od nas młodych to zależy. 

Musimy powyrywać chwasty warcholstwa i 

indywidualnych ambicyjek a łącząc się wspól- 

nym frontem stworzymy odpowiednie wa- 
runki rozwojowe dla nowej zdobyczy  kultu- 

ralnejj zdobyczy najcenniejszej z pośród tych 

jakie jednak możemy od starszego pokolenia 

> Wak. 
  

*) Romain Rolland: 
„ Targowisko". 

„Jan - Krysztof“ cz. 

DRAMATURGJA WSPÓŁCZESNA 
III. CZĘŚCIOWA AFIRMACJA 

Przed sześciu, czy też siedmiu laty Wilno 
miało możność jedyny raz oglądać sztukę Ig- 

nacego Witkiewicza p. t. „Jan Maciej Wściek 
„lica'*. Od tego czasu prawie żaden z teatrów 

w Bia nie ośmielił się na wystawienie in- 
nego jakiegoś utworu scenicznego tego auto- 
ra, którym snobistyczne społeczeństwo pol- 
'skie lubi się tak szezycić. ž 

Nie mam zamiaru zastanawiać się tutaj, 
ma czem polega wartość teorji estetycznej au 

tora „Pożegnania Jesieni'*.Chodzi mi jedynie 
o sklasyfikowanie 

sensie utylitaryzmu kulturalnego dla Sztuki 

Pelskiej. 

W poprzednich swoich rozważaniach na 
temat dramaturgji współczesnej Polski nego- 
wałem formę reportażową i dramat o zakro- 

ju klasycznym, pomawiając dwa te rodzaje o 
brak nowej treści ideowej, o to, że dają tylko 
mniej lub więcej udatną fotografję rzeczywi- 

stości. Witkiewicz jest daleki od tego wszy- 

stkiego: — posiada swoją ideę; współczes- 
ność konstruuje, odbiegając daleko od reali- 
zmu. Tworzy sytuacje, których logiczny zwią 
zek zaistnieć może tylko w duszy odbiorcy i | 
to nie w sensie zrozumienia akcji rzeczywi- 
stej. lecz w kierunku odezucia istnienia cze- 

goś, eo nazywa „Czystą formą''. Wszystko to 
więc leży w zakresie idei wyłącznie estetycz- 
nej: — teatr w jego pojęciu powinien tak, 
jak każda z innych sztuk, działać na widza 
nie treścią fabularną, problematyką, .lecz nie 
jako biologicznie: (nowa muzyka, nowa pla- 
styka). 

JEDEN SZARY DZIEŃ 
Nie mogę znaleźć tematu. Nie mogę wy- 

szukać słów. Feljeton nie wychodzi. 

Rozmyślania © wieczności nie pomagają; 
bo cóż jest wieczne: wieczne pióro, wieczny 
student, wietrzna ospa... 

Mógłbym też zmienić pseudonim na „Por- 
thos'* i wyśmiać słowo „ideologja'*. Nie po- 

trafię. Ё 
Mógłbym za przykładem Cycerona napi- 

sać dzieło: „De oficynis'* — wszyscy jednak 
wiedzą już o ul. Mostowej, gdzie rzekomo isi- 
nieje drukarnia. 

Wyszedł ode nnie kolega, wyszły dwa zło 
te, wyszedłem okropnie na zdjęciu. Feljeton 
nie. Wobec tego wychodzę sam. 

Ulice, zaropiałe papką z błota, śniegu i 
ładzi zaprowadziły mnie do uezelni. 

Korytarze, żyły Almae Matris, pałsuj: 
młodzieżą, jej krwią. Jako jedno, 70-kiłowe 
ciałko tej krwi, płynę do Sali Śniadeckich, 
gdzie odbywa się dancing prawniczy przed 

wykładem prawa rzymskiego. Życie prawni- 
ków połega przedewszystkiem na dancingach. 
Np. w sobotę u Sztrala. Byłem, bo mnie za- 

prosił Tadek, Tadek, mocarstwowiec, ktėry 

  

Jesień w KX-ym wieku 
Pociągi Twoje oczy wywiozły daleko. 

Rudy listopad liśćmi przełazi przez kamień. 

Obwisa nad miastem jaskrawe niebo reklam. 

Dzisiaj nawet o Tobie myśli się nerwami. 

Palce latarń targają deszez, nerwy powietrza. 

Szukam Cię na fotosach niesamowitych iilmów. 

Sine twarze przechodniów drżą. W kleszczach 

betonu dymi mrok. Naprzód! Silnie! 

„.jazzy ołomotały mi skronie synkopą! 

..jutro? krew? twarde wiersze?—gdzie jesteś * 

„.0czy Twoje daleko —. 

ma. dzień, w którym 

„Nowy trójkąt" 
GABRJELA: 

Nie mogę... bo nie chcę. 

PIOTR (bierze jej rękę). 

Chciej... Eli moja, chciej. 
będzie? 

Inaczej — cóż 

GABRJELA : 
Słuciraj, słuchaj ty... ja kocham ciebie. Ja 

kocham ciebie. Ja nie chcę, żebyś odchodził ode 
mnie... O, ja chcę, żebyś był przy mnie. 

Ja nie chcę spać ze swoim mężem. i już 
nie chcę kłamać, nie chcę udawać, że go zno- 
szę, że on wstrętnym mi nie jest. Piotrze... 

PIOTR: 
Jeszcze ci raz to powtórzę — zażądaj roz- 

wodu. 
GABRJELA: 

Wołę sama zabić siebie, niż zabić człowie- 
ka. Przecie on-i tak już ogromnie cierpi, bo 
wie, że go nie kocham. Wiem, -- jeśli zechcę 
odejść, on sukni mojej, jak dziecko się uchwy- 

Ci... i ręceby mu odciąć trzeba było. 
A ty? — czybyś się ożenił ze mną?... 

  

   

PIOTR: 
Więc cóż... Ja odejdę... a ty czyń tak, jak 

radzę — żyj instynktem życia. 

GABRJELA: 
Piotrze. Nie. Nie puszczę cię od siebie. 

PIOTR: ` 
Więc co? 

GABRJELA : 
Ach, co...? 

PIOTR: 
Tak... c0?.. Co nam pozostaje, 

GABRJELA: 
Ó, nie dręcz ty mnie... Ja ciebie kocham. 

Ja rozwodu nie zażądam. Ja ciebie nie puszczę 
od siebie... Za nic, za nic... 

PIOTR: 
Więc co? — co nam pozostaje? 

Miljarda omów opór 

czuję, że jest wiek XX-y. 
K. 5. 

GABRJELA: 
Całuj mnie... (cicho, 

bierz mnie. 

PIOTR: (po chwili). 
Nie. 

(Gabrjela powstaje, prostuje się dumnie. 
Nagle się załamała, chce uciec, Piotr chwyta ją 

ledwie doslysza!nie) 

za rękę i przyciąga do siebie). 

Eli... Jakże mogę... Paweł... Przecie Paweł... 
___ GABRJELA: 
Ty głupcze. 

PIOTR: 
Eli, Eli... Ty wiesz, ty przecie dobrze wiesz, 

że kocham ciebie... O, ja kocham ciebie. 
Ale jak mogę?.. Przecie to przyjaciel mój. 

GABRJELA: 
Pawł nic wiedział nie będzie. 

PIOTR: (ze smutkiem i ironją) 

Okiamywač. & 
GABRJELA: 

Na Boga, tak. bo inaczej się zabiję. 

PIOTR: 
(namiętnie, z tłumioną rozpaczą) 

Ach, ty... 
GABRJELA: 

Co? 
PIOTR: 

(z uśmiechem, który wyraża rezygnację) 
Eli moja. 

GABRJELA: (śmieje się histerycznie) 
Twoja, twoja... 

PIOTR: 
Cicho, cicho... Eli, uspokój się... 

GABRJELA: 
(śmiech przeradza się w płacz. Płacze długo). 

To tak wygląda szczęście... 
Tak chciałam, abyś został... 

PIOTR: (nachmurzony);- 

„gdy przeszło uniesienie przełamane wstrzą 

sem... (ponuro)... teraz Eli, już za późno. Teraz 
ja już nie odejdę od ciebie. 

(Smutno). We mnie też się coś przełamało. 

GABRJELA: 
Bo ty... 

a teraz, teraz... 

  

Się zakochał w endeczce i z tej racji 
raszliwy kłopot. Kra i jednak pow1e- 

dział: ` 

— Nie szkodzi. Ale potomstwo musi być 
mocarstwowe. 

"I Tadek już nie płacze. 
Druga specjalność prawników to sprawy 

honorowe. Na korytarzu przed Salą Śniadec- 
kieh jeden pierwszoroczniak podał drugiemu 

pierwszoroczniakowi wizytówkę (Świeżo wy- 
drukowaną — było to przy niewieście). Do 
pojedynku nie doszło, gdyż różnica przekonań 
politycznych dyskwalifikowała honorowo jed- 
nego w oczach drugiego. Podobno obaj nie 
mieli żadnych przeknań politycznych. 

W kącie korytarza stoi gromada osób © 
semiekich rysach i z ostrą odznaką w klapie. 

Dyskutują rękami, gdyż nienawidzą słowa 
przez wszystkie dnie tygodnia akademickiego. 
Każdy ich ruch, ruch młodych, jest kierowa- 
ny przez szpakowatego jegomościa powyżej 

pięćdziesiątki. 

Nie mam czasu im się przyglądać, gdyż 
mimo mego uduchowienia, materjalizm dziejo 
wy wzywa mnie na obiad. 

Po obiedzie spotykam NŃikę, poważną jak 
bibljografja Estreichera, i Halę, która na 
mój widok spłonęła jak Reiehstag. Na samym 
wstępie bowiem powiedziałem jej o Polusku. 
Poszliśmy czytać na wykład. Jurek Szwejka, 
nad którym płakał, Nika Trędowatą, nad któ 
rą się śmiała (jak można!), Hala zaś zaba- 

wiała mnie rozmową o miłości. 
Rozmarzyłem się o niej i o tem, co było 

na obiad. Była kaczka. Jeszcze teraz brzmi 
mi w uszach rozkosznie: . 

— Kociu! czy chcesz pępuszek? 
A ja nie chciałem pępuszka. 
Nika pyta, czemu się uśmiecham. Budzę 

się. Korytarzem cieknie dzwonek. W Auli Ko 
lumnowej jest wykład profesora z Francji. 
Poszli ci, którzy umieli po franeusku, ci, któ 
rzy chcieli udać, że umieją i ci, których za- 
iuteresowała obecność pewnego żeńskiego gi- 

mnazjum. Gdy profesor opowiadał anegdoty, 

panowało grobowe milczenie. 

PIOTR: 
Co, dziecko? 

GABRJELA: 
.„.postawiłeś zbyt wysoką cenę naszemu 

szczęściu... i nie wiem, czy coś zdoła je kupić... 

aby przez chwilę poczuć to szczęście... 
PIOTR: (znów inny) 

Zmysły, to tani środek płatniczy. 

GABRJELA: 
Nie mów tak. 

PIOTR: 
Znamy się nie od dzisiaj. 

GABRJELA: 
Tak... Czemuś się nie ożenił ze mną? - 

PIOTR: 
Nie chciałem wiązać. sobie. życia. Życie 

przedstawia dla mnie wartość, którą nie można 

przepłacić walutą zmysłów. Wyczerpuje się 
zbyt szybko. 

GABRJELA: 
(śmieje się boleśnie) 

O, gdybyś ty wiedział, jak mnie bardzo 0- 
brażasz. 

PIOTR: 
Trudno. Mówię to tylko, co myślę. 

chcę kłamać. Poco kłamać? 

GABRJELA: 
Często się kłamie, aby zrobić komuś przy- 

jemność. Ciebie jednak nikt nie obchodzi, poza 
samym tobą. Wydajesz mi się, jakbyś i teraz 
był szczęśliwy... 

PIOTR: 
Nie mam już czystego sumienia. 

GABRJELA: 
Sumienie... Jest że coś bardziej wzgłędne- 

go?.. 

Nie 

Gdybym ciebie tak mocno nie kochała, gar- 
dziłabym tobą... Gdybym ciebie trochę mniej 
kochała, zdobyłabym się na dumny gest i precz. 

PIOTR: 
Całe nieszczęście, że mnie kochasz... 

GABRJELA: 
Przestań. Już dosyć tego udawania. Nie, 

nie zrazisz mnie do siebie. Albo... bądź już wre- 

zasługi, jaką położył w, 

I naodwrót. 

Witkiewicz stanął na swojej drodze. Jego 
wartość nie może być całkowicie oceniona w 
chwili obecnej, Znajduje się on, z całym swa 
im dorobkiem literackim scenicznym, jakby 

w depozycie wytwarzanych wartości. Znajdu- 
je się jakby na ślepym torze. Ten ślepy tor 

— to brak kryterjów, pozwalających na uzna 

nie jego twórczości seenicznej za wartościo- 

wą w tej chwili. 

W tej chwili nie możemy wymagać od tea 

tru, który jest wówczas tylko pojęciem peł- 
nem, jeśli ma salę wypełnioną po brzegi pu- 

blicznością, aby się zabawiał wystawianiem 
sztuk Witkacego. Teatr współczesny ma zna- 

cznie ważniejsze przed sobą zadania, aby 
mógł dawać jako pokarm „Czystą Formę''. 
Lecz powtarzam, sztuki Witkiewicza spoczy- 

wają w depozycie i może kiedyś doczekają 
potrze- 

Życie dąży jednak do wyzwolenia z kaj- 

nu, dąży do form pięknych, 
gdzie sztuka będzie koniecznością tego gatun- 

ku co pokarm: potrzebą pi ego stopnia. 

Wówczas sztuka w s czystej formie bę- 

. Będzie ogólnie- 
i jeszeze nie czas 

na to. Zadaniem teatru współczesnego jest— 

praca nad budową nowego człowieka, praca 

wychowawcza. 

    

się szczęśliwego dnia zrozumienia i 
by. 

    

   

   
   

    

Leon Bortkiewicz. 

Koło Medyków w nowej 
obsadzie 

  

  

  

Zarząd Koła Medyków stud. USB na r. 
akad. 1933-34 ukonstytuował się jak następu 
je: 

Prezes — Świtek Józef, czł. b. *zar%,, CIt. 
K! Śniadecji; wieeprezes og. — Stańczuk 
Kazimierz, czł. b. zarz., prezes K! Śniadecji; 
wiceprezes gosp. — Górski Leonid, skarbnik 
Kasy Zapomog. Medyków; sekretarz I — 
Markiewiczówna Janina; sekretarz II — Pro 

  

sowski Anatol; skarbnik — Żmigrodzki Kazi 
mierz, b. skarbnik Kasy Zapomog. Med.; 
sekeja. wydawn. — Bruh! Włodzimierz, Clt. 
K! Sniadeeji; bibljotekarz — Gacówna Ire- 
na, „Odrodzenie'*; sekcja naukowo - społecz 
na — Pogorzelski Wojciech, ZPMD; sklep 
Kaliszewiez Seweryn; sekcja pomocy mate- 
rjalnej — Grabowski Ludwik, Clt. K! Śnia- 
decji; sakeja pośrednictwa pracy — Sidoruk 
Stefan; seke, ja. towarzyska — Lipiński Ed- 
ward. 

   

    

    

  

Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący — Polikiewicz Jan; Clt. 

K! Vilnensji;, członkowie — Wajsówna Ire- 
na, Świdziński Jan, Prus Alfons, Clt. K! 
Śniadecji, Laskowski Jerzy. 

Nowoobrany Zarząd Koła Medyków, w 
przeciwieństwie do poprzedniego, którego pre 
zydjum wskutek wybujałych tendeneyj szowi 
nistycznych nie potrafiło ześrodkować wszy- 
stkich członków do wspólnej ERY. samopo- 
mocowej — stanowi zespół społecznie 
wyrobionych, których as, ideą jest 

postawienie Kola na wysokim poziomie samo 
pomocowym i naukowym ze szezególnem u- 
wzgiędnieniem potrzeb niezamożnej młodzie- 
ży miedycznej. Na podkreślenie zasługuje 
fakt. że walne zebranie sprawozdawcze Koła. 
Medvków z 6 bm. miało przebieg poważny, 
przyczem przemówienia antagonistów  ideo- 
wych odznaczały się wzajęmną kurtuazją. 
Ze smutkiem natomiast musimy zaznaczyć że 
próby pozyskania do współpracy  wybitniej- 
szych przedstawicieli młodzieży, radykalnej 

nie dały rezultatów ze względu na ich zapa- 
try wania ideowe. 

Nowemu zarządowi życzymy pięknych w; 
ników pracy dla dobra kolegów 1 na Ak 
Rzeczy pospolitej, Wi S 
S SPSSKT A SSRS A V TRTSREETA 

Szkoda, że mało kto zwrócił uwagę na sposób 
wygłaszania wykładu przez syna narodu, któ 
ry chodzi do teatru i wymaga od swoich wy 

kładowców i adwokatów umiejętności dekla 

mowania. 
Wracam do domu z Natką. W powietrzu 

roztapia się Śnieg. Brniemy przez oczodoły 
bruków. 

Wszyscy 

mioże.. 

    

z Uniwerku.  Feljeton? 

Chicot. 
wyszli 

szcie mężczyzną, człowiekiem. Nie udawaj anio- 
ła. Bądź sobą... czy ty nie masz w sobie nic 

nieuczciwości? 

PIOTR: 
Poco tyle słów?.. 

GABRJELA: 
Tak, ale jeszcze probujesz, czy ci się nie u- 

da zabić we mnie miłość do siebie... Obrażasz 
mnie zbyt często i zbyt boleśnie... Jednak, nie 
bój się, nic z tego nie będzie, zbyt cenię miłość 
swoją, aby uzależnić ją od twego humoru, albo 

twojej etyki. 
Boję się, teraz... że ty nie potrafisz udawać 

i że nic z tego nie wyjdzie. 

PIOTR: 
Nie bój się. 

GABRJELA: 
Uważaj. 

PIOTR: (śmiejąc się wymuszenie). 

Będę, będę. 
GABRJELA: 

Bo, gdy się on dowie.. Może być źle. 
PIOTR: 

Przypuszczam. 

„„Ale, Eli, pamiętaj, będziemy żyli w cią- 
głym niepokoju. 

GABRJELA: 
O, tak, tak. Ale nic to. Gdybym straciła cie- 

bie, byłoby mi tak źle, jak dalej nie można. 

PIOTR: 
Cieszysz się więc. 

GABRJELA: 
Cieszę się już... I stuchaj, przecie go nie ko- 

cham. Cóż znaczy ślub wobec realnego życia... 

Któż na ziemi dotrzymuje przysięgi?... A pocie- 

już skończone... 

, szam się jeszcze i tem także, że nie on pierw- 
szy, kogo żona zdradza... i to z najserdeczniej- 
szym jego przyjacielem. 

"W tem wszystkiem niema nic nadzwyczaj- 
nego. I poco się przejmować?.. Gdy się spoj- 
rzy na to z pewnej. odległości... doprawdy, 
wszystko jest tak dalekie i obce... 

PIOTR: 
O, tak, tak. Najlepiej patrzeć z daleka... 

    

Przegląd prasy akzde- 
mickie| 

Jeszcze o zajściach na Uniwersytecie War- 
szawskim pisze „Dekada” (z 19 b. m.) w arty- 
kule wstępnym  omawiającym „Przyczyny i 
skutki”. 

Czytamy tam: 

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że wy- 
soki poziom kuiturałny polskiej młodzieży aka- 
demickiej został poraz pierwszy wstząśnięty 

dotkliwie w grudniu 1922 roku, Stało się to za 
sprawą Obozu, który, nie mając żadnych skru- 

pułów moralnych w dziedzinie polityki, użył 

młodzież za narzędzie swej niskiej intrygi par- 
tyjnej i popchnął ją na ulicę w wir akcji demon- 

stracyjnej przeciwko legalnie obranemu pierw- 
szemu Prezydentowi Rzeczypospolitej. Byia to 
pierwsza inicjatywa w kierunku obniżenia pozio. 
mu etycznego młodzieży połskiaj, płerwsze źró- 
@ю rozwijałącego się odtąd procesu zdzi- 

czenia. Nazwa czynnika inicjującego została 

ustalona na zawsze w dwóch tragicznłe obar- 
czonych słowach: narodowa demokracja. 

Gdy chodzi o Uniwersytet Warszawski, to 

w grę weszła jeszcze jedna przyczyna o cha- 

rakterze ściśle lokalnym. Przyczyną tą jest ist- 

nienie 1 coraz lepszy rozwój stowarzyszenia sa- 
mopomocowego pod nazwą „Bratnia Pomoc 

Polskiej Młodzieży Akademickiej",  fednoczą- 
cego kilkuset najuboższych studentów, którzy 
w opanowanym przez młodzież wszechpołską 

starym „Bratniaku”* nie mogli liczyć na iakie- 

kolwiek świadczenia z powodu swoich prze- 

konań politycznych. W grę weszły zatem 
względy konkurencyjne. 

O „obniżeniu poziomu etycznego młodzieży 

polskiej”, pisaliśmy już u siebie. Jeszcze przed 

zajściami w Warszawie. O wciąganiu młodzieży 

do „niskiej intrygi partyjnej" pisaliśmy rów- 

  

nież. Stwierdziliśmy, że właśnie skutkiem tego 
są podobne zajścia.  ,Dekada“, jak widzimy 
również. 

x ® x 

W jaki sposób powstają antypolskie pu- 

blikacje zagranicą, wyiaśnia przykładowo  ar- 

tykuł E. Łongiewski „Niesamowita kompiłacja”. 

w tymże numerze „Dekady'” zamieszczony. 

Cytujemy: 

"Teraz dopiero p. Roubani rozpoczyna wła- 
ściwa wędrówkę po Polsce w poszukiwaniu po- 
zorów i faktów dła udowodnienia swej tezy. 

Jedzie autor do Lwowa, gdzie znałduje się gru- 
pa ukraińskich malkotentów, która dostarczą 

mt sporo materjału, bezkrytycznie przezeń zu- 
żytkowanego. Następnie wraca do Warszawy, 
i tutaj wreszcie natrafia na niewyczerpane źró- 

dło najgorszych o Polsce władomości i fałszy- 
wych informacyj. Źródłem tem jest jak sam 

autor podaje, „Gazeta Warszawska” 1 fudzie do- 
kołą niej zgrupowani Pan Rouband dwnukro- 
tnie wsipomina o swoich wizytach w redakcji. 

(J'ai visite les bureaux de la „Gazeta Wazaw- 
ska'saccaje par ta police). 

Można sobie wyobrazić jak wdzięcznego, 

tatwowiernego i bezkrytycznego słuchacza zna- 
łazła „Gazeta Warszawska* w osobie p. Rou- 
baud. Chociażby tylko w tym cełu warto 
wziąć do rąk jego książkę, w której znajdujemy 
takie kwiatki, jak wiadomość 0 uwięzłeniiu w 
Brześciu stupięćdziesięciu posłów i senatorów. 

Patrjotyzm  endecki znałazł wdzięczne po- 
le do popisu w książce „Baltique, Adrłatiqte — 
Attention!“, którą można scharakteryzować 
jako kompilację kilku szpalt z ukrałńskiej „Sur- 
my“, z „Danziger Nachrichten“, z niemieckiego 

„Voelkischer Beobachter" i z... „Gazety War- 

szawskiej“. 

Nie jest to już pierwszy wypadek. 
Parę lat temu był znany tego rodzaju wy- 

padek, że w Genewie sprzedawano tysiącami re- 
wizjonistyczne i antypolskie dziełko niemieckie 
napisane przez jednego z adjutantów Hitlera 
(bodajże kpt. Ecka) w opasce rekłamowej, 
na której cytowane były b. przychylne opinje o 

tej pracy gazet... polskich. Recenzje te były 

wycięte właśnie z „Gazety Warszawskiej" i A. | 
В. © 

ч ы ж 
Ostatni numer Państwa Pracy zamieszcza 

„Garść uwag* o radykalizmie, jednego ze 
swych czołowych publicystów — Piotra Bor- 
kowskiego. 

Cytujemy jedną z tych uwag: 

Każdy radykalizm ma dwie grupy społecz- 
no - kułturatie, na których gruntuje się. 

Jedną z nich jest nieświadoma lecz racjo- 
nalna masa świata upośledzonych, którzy dążą 
do natychmiastowego spożycia owoców  polity. 
ki radykalnej Są to przeciętni ludzie ze 
świata pracy. Nie należą oni do grupy  kiero- 
wniczej i ideologicznej. Wyobrażają sobie wy- 
kładnik liczbowy i przedmiot działania. 

Kierownictwo radykalizmem spoczywa w 
ręku bohemy, cyganerji inteligenckiej, która 
tworzy grupę podmiotową, ideologiczną, czę- 
sto skłóconą i irracjonnalą. Wyraża ona 1 kon- 
kretyzuje żądania nieświadomych mas i jest - 
wyłdładnikiem ich interesów. Grupa ta bierze 
więce na swe barki odpowiedzialność za skutki 

polityki radykalnej. Jeżeli nie jest ona szcze- 
rą wyrazicielką i realizatorką żądań masy — 
załamuje się w okresie realizacji.  Niemorałna 
część tej grupy bywa często elitą dojrzałą do 
rządzenia i niemającą innych środków dojścia 
do władzy prócz korzystania z odskoczni rady- 
kalizmu, dającego panowanie nad masą, 

Podział na dwie grupy, jest wybitnie trafny: 
„nieświadoma masa świata upośledzonych” i 

„cyganerja inteligenc! 

Ale jak można zrozumieć z wywodów au- 

tora, nie uważa on wyzyskiwania i operowa- 

nia radykalizmem nieświadomych mas za coś 
złego, a nawet uważa to za zupełnie słuszne, o 

ile tylko grupa ta nie jest „Niemoralną“. 
Z tem właśnie nie możemy się w 

sposób zgodzić: nie możemy pogodzić ECA 

bohemy czy cyganerji z pojęciem 
ności. Dia nas te dwa pojęcia się wyklyczają. 

I dlatego nie zgadzamy się z radykalizmem 
Legjonu Młodych. Obserwator 

TYYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYYYTYVYTYYYTYTYYYYYTPWYT 

OD REDAKCJI. — Wobec reorganizacji 

komitetu redakcyjnego zawiadamiamy, że 
„kierownictwo ogólne objął koł. W. Krasow- 

ski.. 
Kierownictwo działu polityezno - 

nego kol. A. Kaduszkiewicz. ak 
Kierownietwo działu literackiego — 

Bortkiewicz. 
kol. L. 

<
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SŁOWO 

NA FRONCIE SPORTOWYM 
Macz bokserski WKS _Ż.A,K,S, 

W kiisu wierszach 
Kierownietwo sport. Klubu Towarzysko - 

Sportowego Prawników zorganizowało ćwicze 
nia gimnastyczne i gier sportowych. 

Ćwiczenia te odbyw się we wiorki i 
piątki w sali gimn. Kr. Zygmunta Augu- 

sta (wejście od podwórza od strony ul. M. Po- 
hulanki), gimnastyka od godz. 20 do 21, gry 

od 21 — 22. 
Opłata miesięczna wynosząca dla ezton- 

ków Klubu I zł, dla gości 2 zł., winna być 
miszezana przy zgłaszaniu się na ćwiczenia. 

* * * 

Wileński Okr. Zw. Gier Sportowych otrzy 

mał zaproszenie z Łotwy do wzięcia udziatt 
w międzynarodowym turnieju gier sportowych 
który odbyć ma się w Rydze w dniach 1 — 3 
grudnia rb. 
; Tarniej ten rozegrany będzie z okazji 10 

lecia sportu łotewskiego. Władze Związku roz 
poczęły już starania o paszporty zagraniezne 
celem wyjazdu na Łotwę. 

* 3 
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W jednym z budynków 3 pułku sap. ze 
instalowany został zimowy basen wiošla: 

W ten sposób wioś nasi zdoby 

możność prowadzenia trei $ 
w sezonie zimowym, Zaznaczy: л 
sen saperów jest pierwszym u nas basenem zi 

mowy. 

    

   
     

ww 

"Tegoroczne zimowe ferje świąteczne w 

szkolnietwie powszechnem i šredniem trwać bę 

dą przez 3 tygodnie. Rozpoczną się one 22 gru 

dnia i potrwają do 15 stycznia. 
Okres ten wykorzystany będzie dla spor 

tów, toe też będziemy mieli wówezas eały sze- 
reg zawodów i wycieczek narciarskich i łyż- 
wiarskich. 

° 39 Warszawska drużyna Harcerska zade 
klarowała pierwszą kwotę, zł. 139, na własny 
yachi harcers jednoczesnem wyzwaniem 

na Į A chowy „Błękitnej Jedynkt 
wiłeńskiej. 
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Terminarz najbliższych dorocznych wal- 
uych zebrań państwowych związków sporto- 

wych przedstawia się następująco: 
21 stycznia — Polski Zw. Pływacki. 
16 — 11 lutego — Pol. Zw. Lekkoatletyczny. 

17 — 18 lutego — Pol. Zw. Piłki Nożnej. 
- * * * 

  

Najlepsza  temisistka niemieeka, Hilda 
Krahwinkel, wychodzi zamąż za tenisistę duń 
skiego Sven Sperlingden. Małżeństwo to spo- 
woduje zmianę obywatelstwa znakomitej teni 
sistki, która wskutek tego nie będzie mogła 
nadal reprezentować swojej niemieckiej Ojczy 

5 х 
Warszawski związek. bokserski nawiązał 

bliższe stosunki z pięściarzami Sowietów i za 
projektował odbycie zawodów międzymiasto- 
wych Warszawa—Moskwa. 

: Mecz te odbędzie się w Warszawie w ter 
minie 17 grudnia, przyczem Warszawa nawią- 
zała jeż porozumienie z Łodzią, proponując 
jej rozegranie jednego spotkania ż pięściarza 

- mi sewieekimi. Meez ten odbyłby się w Łodzi 
w dnia 15, lub też 19 grudnia. 

et * 

Padobnie jak w latach poprzednich, rów- 
nież i w nadehodzącym sezonie sportów zimo 
wyek wprowadzone zostaną zniżki dla narei+- 
rzy na kołejach. ° 

Bo przejazdów ulgowych upoważnieni są 

szłonkewie klubów narciarskich, podróżujący 
w eelach narciarskich lub turystycznych. 

x ść x 
Zamknięta została przez Aeroklub Rze 

ezypospolitej Polskiej lista zgłoszeń do przy- 
szłoroeznego „Challenge Cup'', organizowane- 
go przez Polskę w lecie 1934. 

W zawodach tych startować będzie osta- 
teeznie 5 narodowości, a mianowicie:: Niemcy 

Włochy, Czechosłowacja, Franeja i Polska. 
Zabrakło zatem jedynie zgłoszeń Angij: 

i Szwajearji. 

* 

т о+ о* 

jak donoszą z Paryża, znany w Łodzi za- 

paśnik zawodowy — Leon Grabowski, mający 
- 120 kig. wagi i 217 cm. wysokości został za- m g. gi 

<angażowany przez jednego z francuskich mena- 

żerów bokserskich który liczył iż Grabowski po 
specjainym treningu stanie się groźnym pięścia- 

  

  

Wczorajsze — przez oszczędność b. słabo 

reklamowane — zawOdy bokserskie W. K. 5. 

Śmigły — ŻAKS, mimo osłabionego składu 
wypadły ciekawie. Za wyjątkiem walki Hou- 
wald — Łazduński wszystkie inne obserwo- 
wane były z dużem zaciekawieniem. Zespół 
ŻAKSUu „wzmocniony* piórkowcem  Szczypior- 

kiem z AZS'u dzielnie stawił czoło wukaesia- 

kom, walczącym bez Wojtkiewicza. Mimo to 

zwyciężyła drużyna WKS'u. 

Walki dały wynik następujący: 
Waga musza: Lenart (W) — Atlas (Ż). 

Agresywny Atlas bez trudu pokonał przeciw- 

nika. W trzeciej rundzie sędzia p. Hołownia 
przerwał wałkę wobec zdecydowanej  prze- 

  

Zyk (W) — Sandier. Znacznie 
lepszy technicznie, ale wałczący bez „gazu” 

Zyk przegrywa. Może niezasłużenie, Walka b. 

ładna. Żywa i upiększona serjami. 
Piórkowa: Pol. (W) — Szczypiorek (AZS) 
Pierwsza runda ślamazarna. Druga pełna 

ą_ najlepszych chęci obu przeciwników, a co zatem 
idzie żywa. Trzecia jeszcze ostrzejsza, Szczy- 

piorek przegrywa. Jest wyraźnie słabszy. 
Lekka: Kompowski (W) — Kiaces. 

Nareszcie walka, w której były ciosy. 
Pierwsza runda Kompowskiego. Kłaces inkasu- 

je kilka mocnych ciosów podbródkowych, W 

drugiej rundzie przewaga Kłocesa, który wy- 
łapuje ciosy na rękawicę, a sam wali znanemi 

  

  hakami Piinika. W trzeciej Kompowski słab- 

nie, Mimo to wynik: remis, 

Półśrednia: Houwałd (W) — Łazduński. 
Parodja boksu. Łomotanie się po ibach. 

Krew bije z Łazduńskiego jak z rynny. Hou- 

wałd wygrywa. Publiczność ma uciechę z za- 
wodnikow, 

Półśrednia: Talko (W) —. junger. Dosko- 

nały Tałko wygrywa, mimo, że jest lżejszy. — 
Widać, że poczynił postępy. jest pełnowarto- 

ściowym czionkiem swej drużyny. |Junger o- 
słabi i chował się w zwarcia, 

Publiczności sporo. 

Zakończenie kursu 
INSTRUKTORÓW BOKSERSKICH 

W sobotę, z okazji zakończenia dwutygo 

dniowego kursu instruktorów bokserskich -— 
zorganizowanego przez Okr. Ośrodek W. F., a 

owadzonego przez instruktora Ośrodka plut. 
Badowskiego —— odbył się pokaz boksu. 

Pan Sadowski przeprowadził ze swemi 
uczniami ćwiczenia gimnastyczne, poczem, na 
ringu, walczyło sześć par. Absolwenci kursu, 

rekrutujący się z członków miejscowych klu- 

bów sportowych, Zw. Strzeleckiego i oddzia 
łów P. W. z terenu poblizkich powiatów wyka 

zali dobre przygotowanie do samodzielnej pra- 

cy, jaka ich czeka w terenie. 

«0ks zdobywa sobie coraz większą popu- 
larność, to też stworzenie takiego kursu uwa- 

żać należy za posunięcie bardzo celowe. 

Komendant Ośrodka kpt. Z. Ostrowski za 
powiada organizowanie dalszych, podobnych 

kursów, z uwagi ną duże zapotrzebowanie sił 
instruktorskich na prowincji. 

Pokazom przyglądała się spora grupka 
zaproszonych osób, wśród których zauważyliś 

my przyjaciół i protektorów sportu pp: dr. 

Brokowskiego, inspektora Izydorczyka, dow. 

3 p.sap., mjr. Czarneckiego i mjr. Kulczyń- 

skiego. 

jijesowooowoGGG WW WE DT TW EDGDEDAD EJ I 

Bank Zw.ązku Spółek Zarobkowych 5p.Akc. 
Oddział w Wilnie 

swołe binro z dn 18 b. przeniós w domu Bci Jabłkowsaich ul. Mickiewicza Nr. 18 
m. z z:jmowanego lcksia do domu 

P. Mieczysławowej Jeleńskiej 
ul MICKIEWICZA Nr. 19. 

Załatwia wszelkie czynności w zakres bankowości wchodzące. 
Kasa Banku czynna od godz. 9—14 pp., w soboty 9—18 pp. 

  

Qdznaczer ia w Wileńskim woj. komitecie LOPP 
Wczoraj w niedzielę, o godz. 13ej w sali 

konferencyjnej Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Wilnie, odbyła się podniosła 
т <zystość wręczenia honorowej odznaki Li- 

gi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej o- 

sobom odznaczonym z okazji 10-lecia LOPP 
za wybitną pracę i zasługi położone dła do- 

bra tej, tak ważnej dla państwa organizacji 
społecznej, 

Dyrektor Kolei Państwowych w Wilnie, a 
zarazem prezes Wileńskiego Wojewódzkiego 
Komitetu Kolejowego LOPP, p. inż. Kazi- 
mierz Falkowski, przemówił nader gorąco do 
zebranych, dziękując za dotychczasową dzia- 
łalność i zachęcając do dalszej owocnej prz 
cy dla dobra LOPP, poczem dokonał aktu 
wręczenia honorowej odznaki. 

ODZNAKĘ ZŁOTĄ I STOPNIA 
OTRZYMALI: 

prezes Kom. Kol. LOPP w Wilnie inž. K. 

Falkowski, inż. Jan Blum, inż. Edmund Bur- 
czyński, Aleksander Horodyski z Łunińca, 
Stanisław Hryniewicki, Iwanicki Mieczysław 
z Brześcia, Henryk Markiewicz z Białegosto- 
ku, Juljusz Narkowicz z Wilna, Antoni Nis- 
działka z Siedlec, Juljan Nowakowski z Wil 
na, inż. Aleksander Romaszko z Wilna, Ro- 

muald Paszkiewicz z Wilna, inż. Aleksander 
Skwarczewski z Wilna, inż. Czesław Witort 

z Brześcia, Jan Wojczyk z Baranowicz. 

II STOPIEŃ — ODZNAKA SREBRNA: 

Jan Czapkowski z Lidy, Michał Dzięcioł 
z Brześcia, Mieczysław Fedorowicz z Brześ- 
cia, inż. Tadeusz Fedorowicz z Wilna, Kazi- 

rzem, a może nawet przyszłym rywalem Car- mierz Filemonowicz z Wilna, Marcin Porkie 
„a: wicz z Dukszt, Edward Hałaburda z Wołko- 

ARS TT S PERSU 

Przedzimowe przygotowania Ośrodka W. F. 
SUCHA ZAPRAWA NARCIARSKA 

Prace przygotowawcze Okr. Ośrodka W. 
F. do sezonu zimowego w całej pełni. Obecnie 
a ściślej — od wtorku 21 bm. rozpoczyna się 
w lokalu Ośrodka tz. sucha zaprawa. Przewi- 
dziany jest szereg grup ćwiczebnych, zarówno 
dla początkujących, jak i zaawansowanych, 
przygotowujących się do sezonu. 

Do kompletów ćwiczebnych zapisywać się 
mogą wszyscy: panie i panowie, zarówno sto 
warzyszeni w klubach i org. PW. jak niesio 
warzyszeni. 

я Zajęcia odbywać się będa według nastę- 
pującego programu: 

Dla pań początkujących: — we środy od 
godz. 18 — 19, w piątki od godz. 17 — 18. 

Dla panów początkujących: w poniedzia- 
łki od godz. 19 — 20 i we czwartki od godz. 
20 — 21. 

Dla panów zaawansowanych: w ponie- 
działki od godz. 18 — 19 i w środy od godz. 
20 — 21. 

Dla pań zaawansowanych: w te same dni 
i godziny jak dla pań początkujących. 

Ponadto wszystkie grupy w niedziele 20- 
dzina 10 do ćwiezeń w terenie. 

Zgłoszenia ostateczne do dnia 20 listopa- 
4 da rb. przyjmuje Ośrodek W. F. (ul. Ludwisa 

‚ эКа 4) Ilpietro, od godz. 11 — 13 codzień, 
oraz we wtorki i czwartki godz. 17 — 18. 

Dla stowarzyszonych kurs suchej zapra- 
wy narciarskiej wynosi 1 zł., a dla niestowa- 
rzyszonych 1 zł 60 gr. 

TRENING GRUP LEKKOATLETÓW. 
W eelu podniesienia lekkiej atletyki i wy 

korzystania okresu zimowego na przygotowa- 
nia techniczne zawodników organizuje Ośro- 
dek W. F. grupy treningowe, które będą pro- 
wadzone przez dyplomowanego instruktora — 
trenera C. |. W. F. w Warszawie kpt. Cz. 
Mierzejewskiego, zaś dla grup żeńskich przez 

instruktorkę p. Halieką. 
Zgłoszenia przyjmuje 

dka do dnia 22 bm. w « 

Ćwiczenia w gr 
wtorek 18 — 19, w e 

Ćwiczenia w grupie pań raz 
w środy godz. 19 — 20. Koszta z» 
ganizacją, sprzętem i tp. będą wyn 
miesięcznie od zawodnika. 

GRUPA WIOŚLARSKA 
Pragnąc umożliwić wioślarzom zachowa- 

nie formy oraz uzupełnienie braków  fizy- 
cznych wioślarzy zaawansowanych uruchamia 
Ośrodek W, F. grupę wioślarskiej gimna 
raz w tygodniu przez eały sezon zimowy 

w poniedziałki godz. 20 — 2ł. Gimnastykę bę- 
dzie prowadzić kpt. Z. Ostrowski, przy pomo- 
cy instruktorów. 

Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek do dnia 25 
bm. w godzinach urzędowych. 

Ioszta każdego uczestnika będą wynosiły 
1 zł. 20 gr. 

Kurs narciarski dla dzienni- 
karzy i ich rodzin 

    kane    

    

  

    

    

   
w dniach: 

21; 

ie panów 

  

Zarząd Wil. Oddziału Pol. Zw. Dziennika. | 
rzy i Publicystów Sportowych przykładem 

ubiegłego sezonu organizuje kurs narciarski 

(ala początkujących) dla dziennikarzy wile- 

ńskich i ich rodzin. 
Kurs ten, poprzedzony będzie suchą za- 

prawą gimnastyczną na sali, niezbędną zwła- 

szcza dla: początkujących. : 
Osoby  reflektujące na udział w kursie 

proszone są o zgłoszenie się — możliwie jak 

najprędzej — u p. W. Tatarzyńskiego (Rad. 
Słowa). Wcześniejsze zgłoszenie jest koniecz- 
ne z uwagi na konieczność poczynienia odpo- 

wiednich przygotowań, jak to: wyznaczenie 
terminu, zorgarizowanie wypożyczalni sprzętu 
butów i tp. 

, nietylko zwiększenie materjalnych 

  

wyska, Władysław Jurewicz ze Starósielc, 

Mieczysław Kisielewski z Nowojelni, Włady- 
sław Kleban z Lidy, Kazimierz Kowalewski 
zBaranowicz, Mieczysław Kwasiborski z Grod 

na, Józef Łańcucki z Brześcia, Feliks Mosz- 
czyński ze Stołpców, inż. Jan Popławski z 
Wołkowyska, inż. Stefan Popławski z Białe- 
gostoku, Józef Rodziewicz z Wilna, Aleksan 
der Sadowski z Brześcia, Bronisław Sadow- 
ski z Grodna, Bolesław Sokołowski z Wołko- 
wyska, Jan Szczepański z Łunińca, inż. Piotr 
Szulc z Wilna, inż. Bolesław Szwengruben z 
Królewszczyzny, Stanisław Szydłowski z Łap 
Eronisław Trynkiewicz z Białegostoku, Alex- 
sander Tyszka z Wilna, Władysław Wojczyc 
ki z Brześcia, Adam Wróblewski z Łap. 

III STOPIEŃ — ODZNAKA BRONZOWA: 

Józef Aluk z Porubanka, Andrzej Bier- 
nacki z Baranowicz, Witold Borowski z Gra 
jewa, Jan Budrowski z Wilna, Rajmund Droz 
dowski z Brześcia, Zdzisław Qroszczyński z 
Wołkowyska, Jan Kosobudzki z Wilna, Ma- 
rja Kowalewska z Wilna, Józef Kwieciński z 

Wilna, Józef Lachowicz z Wilna, Michał Ło- 
sakiewicz z Grodna, Bolesław Maciejczyk z 
Pogorzelec, Konstanty Magier z Nowojelni, 
Jan Marszałek z Wołkowyska, Stanisława 
Norejko z Wilna, Michał Oświecimski z Bia- 
łegostoku, Jan Ptaszyński z Grodna, Stefan 
Rajchert z Białegostoku, Apolinary Rutkie- 
wicz z Królewszczyzny, Władysław Sielenie- 
wicz z Wilna, Antoni Szymkiewicz z Bogda 
nowa, Władysław Szymkiewicz z Białegosta- 
ku, Franciszek Sinica z Białegostoku, Włady 
sław Szlempo z Sokółki, Romuald Tomaszew 
ski z Wilma, Józef Ułas z Grodna, Czesław 
Wesołowski z Wilna, Stanisława Wiślańsza 
z Wilna, Wincenty Wojniłło z Wilna, Antoni 
Wróblewski z Oran, Witold Zakrzewski z Ba 
ranowiez, Józef Zdanowicz z Lidy, Aleksan- 
der Żelechowski z Białegostoku, Wiktor Żyź- 
niewski z Grodna. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością p. 

zelnik wydziału wojskowego Urzędu 

cwódzkiego, a zarazem wiceprezes woje 
zkiego LOPP Wiśniewski, zastępca staro- 

sty Ozernichowski, mjr. Kamiński, kpt. Wy- 
ganowski, oraz naczelnicy wydziałów DOKP. 

    

   

PORT * RU! 
Ostatnie zebranie Klubu Społecznego w 

Wilnie zostało poświęcone niezwykłe cieka- 

wemu zagadnieniu budowy portu rzecznego 
w Drui 

W ebszernym referacie, nawiązując do 
mającego się odbyć w przyszłym roku w War 
szawie trzeciego międzynarodowego zjazdu 
geografów i geologów, czyli ludzi, którzy u- 
mieją wnikliwie patrzeć na ziemię i rozwią- 

zywać tajemnice map, — prof. Mieczysław 

Limanowski zarysował znaczenie Dźwiny, ja 

ko jednej z najważniejszych arteryj wednych 

w Europie, oraz Drui, jako punktu końcowe 
go na północnych naszych granicach. 

Prelegent zarysował w syntetycznym skró 
cie przebieg odwiecznych walk o Dzwinę i 

' jej trzykrotne wielkie „odkrywanie'*, którego 
skutkiem były przeobrażenia polityczne i 
kulturalne w Europie wschodniej. 

Dzwina — obecnie senna, niemal martwa 
czeka na uporządkowanie i wyzyskanie jej 

sił. Jeżeli nie zrobimy tego my, zrobi kto in- 
ny, ale ze szkodą dla nas. Trzeba więc nie- 
zwłocznie pomyśleć 0 rozpoczęciu budowy 
portu rzecznego w Drui, któryby zapewnił 

nam dostęp do morza drogą wodną przez Ry 

ge. 
Z koreferatem wystąpił dyr. Barański, 

który w rzeczowych, doskonale umotywowa- 

nych rozważaniach zarysował wyraźnie moż- 
liwości dokonania tak wielkiej imprezy. 

Myślą przewodnią referenta było stwier- 
dzenie konieczności szerszego poglądu na 
sprawy morza. Dostęp do morza — to nio 
jest tylko sprawa Gdyni. Wielkie państwo pol 
skie nie może się zaspokoić tak małym skra- 

wkiem morza i powinno dążyć do ułatwienia 
sobie innych jeszeze dróg tak do morza Bał 

tyekiego, jak też i do Czarnego. 

Droga wodna Dzwiny powinna być należy 
cie wyzyskana. Budowa portu nie jest rzeczą 
bagatelną w obecnych czasach (nietyle kosz- 
towne jest urządzenie samego portu, ile za- 
plecza: kolei żelaznych, dróg bitych itd.), ale 
wysiłek może się prędko opłacić ze względu 
na to, że ziemie północno - wschodnie Rzeczy 
pospolitej skorzystają z portu i swoje boga 
etwa, przeznaczone na eksport, będą skiero- 
wywali zagranicę drogą najbliższą, a więe i 
najtańszą. 

Rzecz jasna, iż trudności są niemałe, tem 
bardziej, że w grę wchodzą interesy sąsied- 
niego państwa, ale wysiłek jest wart zachodu 
bo może przyczynić się do wzmocnienia eko 
nomicznego wewnątrz kraju, i politycznego 
w stosunku do sąsiadów. 

Zebrani na posiedzeniu z uznaniem i 
wdzięcznością poparli zasadnicze tezy prele- 
gentów i zwrócili się do prezydjum Klubu 
Społecznego z prośbą o inicjatywę, dotyczącą 
zorganizowania Komitetu Budowy Portu w 
Drui, któryby opracował konkretny plan rea- 

lizacji wiełkiego projektu. n. z. 

    

Komunikat 
W związku z notatkami prasowemi o dzia- 

łalności Wileńskiego Oddziału Orbisu, z któ- 
rych czytelnik, nieświadom rzeczy, mógł wy- 

sunąć wnioski ujemne, dowiadujemy się z 
miarodajnego źródła, co następuje: К 

Jakichkolwiek nadużyć na tle wydawanych 
przez placówki Orbisu zniżek kołejowych dla 
uczestników Zjazdu Związku Obrony Kresów 
Zachodnich nie było, ani w Wilnie, ani gdziekol- 
wiek indziej. > k 

Nieporozumienie powstało stąd, że Związ- 
kowi Obrony Kresów Zachodnich nagle cofnięto 

udzielone poprzednio 70 proc. ulgi przejazdowej 

bez zawiadomienia o tem władz Orbisu. 

Polskie Biuro Podróży „Orbis*, któremu 
wspomniany Związek powierzył techniczne prze- 

prowadzenie zniżek, działał całkowieci€ w dobrej 
wierze i z tego tytułu Skarb Państwa nie mógł 
ponieść i nie poniósł najmniejszej szkody. 

Zniżkowe przejazdy bowiem były udzielane 
równocześnie i uczęstnikom Zjazdów * organi- 
zowanych przez inne Związki . 

r 
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Zanim dacie eglo- 
szenie do pism miej- 

Baczn 0 ŚĆ ® scowych wileńskich 
sp rawdzcie ceny ogłoszeń i 

żądzjcie koszte- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ž egloszenia do SŁOWA oraz de 
Ę wszystkich pism TANIO I bardzo 

wygodnie jest załatwić 
za pośredsictwem Bilra Reklamowego 

5. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

tel, 82. T
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# 
— W TEATRZE CZY W KINIE. W teatrze 

czy w kinie, w świetle kinkietów lub w półmro- 

ku używaj zawsze puder 5 Fleurs - Forvil, które- 

go zapach jest nieporównany. 
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„Dni przeciwgruźlicze” w Wilnie 
Wzorem lat ubiegłych w całej Polsce od 

| grudnia do 10 stycznia są organizowane i. 
%*w. „Dni Przeciwgruźlicze'', mające na celu 

środków 
na walkę z gruźlicą, lecz również uświadomie 
nie jak najszerszych warstw społeczeństwa o 
potrzebie walki z tą plagą ludzkości. 

W tym celu są organizowane komitety wo 
jewódzkie, które wyłaniają szereg sekeyj, po 
r.yślanych w ten sposób, aby, jak najszersze 
warstwy wciągnąć w orbitę swej działalności. 

W bieżącym roku organizacyjne zebranie 
odbyio się dnia-12 listopada w gmachu Ku. 
'atorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, na 

rem został wyłoniony komitet wojewódzki 
w csobach: 

Przewodniczący — prof. dr. Jan Szmurło. 

   

  

W ieeprzewodni — doc. dr. Stefan 
Nagiński. 

Sekretarz — dr. Zofja Kuneewicz. 
Skarbnik — dr. Wacław Bądzyński i 
Członkowie Komitetu — dr. Eugenjusz 

Klemęezyūski i dr. Antoni Turuto. 
Wyłonione zostały Sekcje: 
1) Propagandowa — przewodniczący doc. 

dr. St. Bagiński. 
2) Szkolna — przewodniczący dr. А. Бо- 

rowshi. 
3) Finansowa — 

Bądzyński. 
przewodniczący dr. W. 

&) Imprez —* przewodnicząca p. prezy- 
dentowa W. Maleszewska. 

5) Powiatowa — przewodniczący dr. 
Turnto. 

Zebrani jednogłośnie postanowili prosić 
. wojewodę wileńskiego W. Jaszezołta, 0 

protektoratu nad akcją „Dni Przeciw 

gruźliezych'* oraz powołać komitet wykona- 
wczy | honorowy w składzie wybitnych i 
znanych ezłonków społeczeństwa wileńskiego. 

WiLEŃSKI WOJEWÓDZKI KOMITET 

„DNI PRZECIWGRUŹLICZYCH'' 

A. 

   
  

w dążeniu do jak najszerszego spopularyzo- 
wania idei walki z gruźlieą w okresie od 1-g0 
srudnia rb. do 10 stycznia 1934 roku, rozw1- 

Gziałslność odezytową na szerszą skalę.-— ja 

jąc odpowiednim sztabem fachowych 
w oraz materjałem technicznym, 

podejmcje się bezinteresownego wygłaszania 
odczytów higjenicznych z wyświetlaniem prze 
źroczy. Stowarzyszenia oraz instytucje, zamie 
rzające skorzystać z pracy sekcji propagando 
wej, proszone są o wcześniejsze zgłaszanie za 
potrzehowań na prelekcje z podaniem termi- 
nu i €w. tematu pod adresem Poradni WTP 
-- Żelgowskiego I — 16 do sekcji propagan- 
dowej „Dni Przeciwgruźliczych'*  eodziennie 
cd io ej do 17-ej. Spóźnione zgłoszenia mogą 
być nie uwzględnione. 
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Wyniki pierwszego tyg. 
Ubiegły tydzień minął na Wileńszczyźnie 

pod znakiem wyborów do Rad Gromadzkica. 

Dzięki przygotowawczej akcji BBWR, uświada- 
miającej szerokie warstwy ludności o cełach i 
zakresie treści nowej ustawy samorządowej, wy- 
bory gromadzkie bynajmniej nię zaskoczyły lud. 

ności wsi i miasteczek, a przeciwnie i to jest 
bardzo charakterystyczne i wymowne, wyka- 
zują zwiększenie w szerokich masach zaintere- 
sowania sprawami pubł cznemi i samorządem. 

Mimo, iż w minionym tygodniu wyborczym 
przeważnie nie dopisywała pogoda, frekwencja 
uczęszczających w aktach wyborczych prze- 
ciętnie wynosiła od 50 do 60 proc. uprawno- 

nych do głosowania, co w warunkach  kreso- 

wych daje stosunek zainteresowania 0 pozio- 
mie nie niższym w porównaniu do wszystkich 
dotychczasowych aktów wyborczych. 

Ludność, skupiona wyłącznie przy Komi- 
tetach Gminnych i komórkach organizacyjnych 
BBWR., rzec można, iż udział swój w akcji 
wyborczej do rad gromadzkich traktuje po- 

prostu jako piebiscyt, mający wymową cyfr 
potwierdzić jej głębokie zauianię do Rządu. — 
Wiece i zebrania agitacyjne okazały się ш- 

taj caikiem zbyteczne, gdyż nigdzie nie przeja- 

wiło się dotąd jakieś zorganizowane przeciw- 

działanie ze strony posiadających tu i owdz:e 

swych mężów zaufania, a nieistniejących fakty- 
cznie już Od lat kilku stronn'ctw centrolewu, 

endecji, czy też b. grup białoruskich, które „re- 
prezentuje" w Sejmie dzięki głosom  Ukraiń- 

ców z Małopołski Wschodniej poseł Fabjan 
Jaremicz. 

Bardzo jest również rzeczą znam/enną 

i godną uwagi, iż w wyborach gromadzkich po 
raz pierwszy wzięła masowy udział ludność Ii- 

tewska, zamieszkała w kilkudziesięciu wsiach 

O 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB w WILNIE. 

Z DNIA 19 LISTOPADA 
Ciśnienie średnie: 782. 
Temperatura najniższa: —13. 
Temperatura najwyższa: —6. 
Temperatura średnia: —7. 

Орай: — — — 
Wiatr: północno - wschodni. 

'Tondencja: bez zmian. 
Uwagi: pochmurno. 
0 ё 

MIEJSKA. 

-— Koncesje autobusowe, Należy zdemen- 
tować pogłoski, © mającem rzekomo nastąpić 

odroczeniu terminu wprowadzenia koncesji au- 

tobusowych. 

Przymus koncesyjny, zostanie wprowadzo- 
ny już w kwietniu r. przyszłego o czem starają- 

cy się o koncesje na linjach zamiejskich win- 

ni pamiętać. z 

— Sprawą szpitała żydowskiego. Onegdaj 
odbyło się zapowiedziane posiedzenie rady i 

zarządu gminy żydowskiej na którem powzięto 

rezołucję, przeciwko projektowi zwinięcia szpi- 
tala przy ul. Zawalnej. Wybrano delegację, 
której polecono poczynić odpowiednie kroki 
u odnośnych władz. 

Pozatem we wszystkich synagogach i 
BAST SPART TS SSRS 

Poezįs a życie 
P. Michat Romanowski z Warszawy poje 

chat do Mołodeczna, aby sprzedać dom. Tran 
zakeję uskutecznił, 1300 złotych włożył do 
portfelu. W powrotnej drodze zatrzymał się 
w Wilnie: chciał zwiedzić gród Gedymina i 
jego pamiątki. Ale w cukierni wpadł mu w 
rękę listopadowy numer „Legjonu Miodych““, 
wydawanego jako bezpłatny dodatek do „Ku 
rjera Wileńskiego''. Przeczytał wiersz Wito!- 
da Zahorskiego p.t. „Życie'*. 

Kabaret. Dźwięk jazzu. Alkohol. Wino. 
Ciał sploty. Ulica. Dziewczyna. 
Dźwięk dzwonu. Reflektor. Łuczywo. 
Kareta. W sto koni. A żywo! 
Tu ekran. Pieniądze. Reklam krzyk. 
Daj usta. Użycie. Tam szyk!... 

P. Michał Romanowski po przeczytaniu 
tego wiersza oszalał. Wybiegł z cukierni, о- 
wionięty żądzą użycia. 

— Kareta! — zawołał: — w sto koni. A 

żywo! 

Podjechał zwoszczyk. P. Romanowski roz 
dygotany wyrzucał z siebie: 

— Kabaret! Alkohol! Wino! 
mam grubsze! Dziewczyna! 

Dorożkarz zawiózł p. Romanowskiego do 
nocnego lokalu przy ul. Kolejowej, pozostają 
cego pod zarządem Małki Kagan. Była nie 
jedna, lecz dwie dziewczyny: Dziewielewiczó 
wna i  Jasiulanieeówna. 

A potem? Potem skończyło się jak w 
wierszu Witolda Zahorskiego. P. Romanow- 
ski podniecony początkiem wiersza, nie do- 
czytał go w kawiarni: „ja 

Zaułek. Latarnia. Jęk bólu. Łza w. oku. 

Pieniądze! Po—li—cja! Ideał w = 
u. 

Pieniądze 

CoRKA, SY*, SYNOWE i; WNUK WIE 

wyborów gromadzkich 
na terenie powiatów święciańskiego i wiieńsko - 
trockiego, graniczących z Litwą Kowieńską, 
gdzie jeszcze przed paru laty górowały 
wpływy szowinistów litewskich z zagranicy, 
sabotując wszelką współpracę ludności  litew- 
skiej z polską. 

W cyfrach wyniki wyborów do rad gro- 
madzkich w okresie od 10 do 16 b. m. włącz- 

nie przedstawiają się jak następuje: z istnie- 
jących 878 gromad na terenie Województwa 

Wileńskiego wybory odbyły się w 640 groma- 
dach, podzielonych na 1680 okręgów wybor- 
czych o ogółnej iłości 12.102 mandatów. W 

1595-ciu okręgach wyborczych głosowanie 
okazało słę zbyteczne wobec zgłoszenia tylko 

jednej listy BBWR Obliczenia wykazały, iż 
łsta BBWR, łącząca wszystkie narodowości 

iwyznania, a przytem kandydatów, rekrutują- 

cych się z pośród najczynniejszych działaczy 
społecznych w terenie, zdobyła 11957 manda. 

tów na radnych i tyleż zastępców wówczas, gdy 

na nielicznie zgłaszane tu i owdzie listy „dzi- 
kie" przypadło 145 mandatów na radnych i 

tyleż na zastępców. 
Wybory do rad gromadzkich, jak widać 

z pierwszych cyfr, przytoczonych w tej wzmian 
ce, nie są jeszcze zakończone, Dotychczas kon- 

cowe rezultaty znane są tylko z powiatów wiłeń- 
sko - trockiego, oszmiańskiego i mołodeckiego. 
Twierdzić jednak można, zarówno na podstawie 

dotychczasowego wyniku, jak i nastrojów 
wśród szerokich warstw ludności, iż wynik 
ich ostateczny przesądzony będzie 'w tym sa- 

mym stosunku na korzyść BBWR. 
Kto zna te nastroje i dzisiejsze stosunki na 

Wileńszczyźnie ten nie będzie powątpiewał 
że wybory do rad gromadzkich przyniosły 
olbrzymie i zasłużone zwycięstwo BBWR, 

świątyniach żydowskich w Wiinie (a jest ich 
przeszło 100) odbyły się po modłach zebrania, 

na których omawiano kwestję szpitala żydow- 

skiego. (k) 

— Spęd bydła. W ub. tygodniu na tar- 
gowiska miejskie spędzono 1765 sztuk bydła. 
Na konsumcję miejscową zakupiono 1690 szt. 
Resztę zaś zakupiły pobliskie gminy - powiatu 
wileńsko . trockiego. 

Ceny utrzymały się na poziomie” poprzed- 
niego tygodnia. 

    

na grypę. Ostatnio w 
Wilnie zanotowano dość dużo zasłabnięć na 
grypę. Ogółem w mieście choruje przeszło 
5000 osób. 

Dużo zachorowań zanotowano wśród mło- 
dzieży szkolnej. 

RÓŻNE 
— Uczmy się ratować siębie, gdyż świado- 

mość, że potrafimy uniknąć następstw ataku 
gazowego, uodporni nas psychologicznie wobec 
strasznej grozy przyszłej wojny i wzmoże nasze 
siły, jakie potrzebne dla uniknięcia paniki, 
tego najlepszego sprzymierzeńca wroga. 

° Zapisujmy się na kursy ratownictwa prze- 
ciwgazowego Czerwonego Krzyża. 

Zapisy na organizowany 3-dniowy kurs, 
który odbędzie się w pierwszych dniach grud- 
nia, przyjmuje biuro P. C. K. przy ul. Ta- 
tarskiej 5, w godzinach od 9-tej do 14-tej. U- 
dział w kursie od osoby zł. 3.-—- dla człon- 
ków Czerwonego Krzyża zł. 2. 8 

Wykłady odbywać się będą wieczorem w 
Czerwonym Krzyżu, } 

> Kurs stosowania księgowości przebitko- 
wej. Z ramienia Związku Księgowych w Polsce, 
Komisja Organizacyjna Oddziału Wileńskiego te- 
goż Związku komunikuje, że około 1-go grudnia 
r.b. ma być zorganizowany krótki (10-dniowy) 
kurs stosowania księgowości przebitkowej dla 
członków Związku, jak również i dla osób do 
Związku nie należących. : 

Informacje i zgłoszenia codziennie od 8 — 
15 w Komisji Organizacyjnej, w lokalu Tow. 
Ubezp. „Przezorność' Mickiewicza 24 — telefon 

6—49. ; 
Zgłoszenia do dnia 25 b.m. 
— Delegat Zarządu Okręgu Wileń: 

Czerwonego Krzyża, przeprowadził w — łym tygodniu inspekcję prac' oddziału P. C. K. 
w Święcianach, oraz uczestniczył w uroczy- 
stem rozdaniu świadectw słuchaczom kursu 
dla drużyn ratowniczych w N. Święcianach i 
walnem zgromadzeniu oddziału. 

„Prace oddziału Czerwonego Krzyża w 
Święcianach budzą duże zainteresowanie miej- 
scowego społeczeństwa, a zmierzają głównie w 
kierunku przeszkolenia ludności w zakresie ra- 
townictwa przeciwgazowego. 

HARCERSKA 
> Skaut węgierski w Wilnie. — W ostat 

u m czasie gościł w Wilnie jeden z węgier- 
skich instruktorów skautowych z Budapesz- 
tn, który odwiedzał w Wilnie znajomych z 
Jamboree. к 

Mis gość wziął udział w odprawie druży nowych hufca wileńskiego, i zwiedził świet- 

КЕСр об < 
| — Mundury harcerskie ze Inu. — Wśród 

drużyn harcerskich w Wilnie odbywa się pro 
paganda za szyciem mundurków harcerskich 
z płótna lnianego. Początek pod tym wzglę- 
dem dała „Trzecia Wileńska Drażyna Harce- 
zy*', która postanowiła przyodziać wszyst- 

swoich członków w mundury lniane. Do 
tychczas drużyna nabyła na ten cel 100 met 
rów płótna lnianego w Towarzystwie Bazaru 
Przemysłu Ludowego w Wilnie. 

„ — Starsze harcerstwo wileńskie. —Przed 
kilku dniami odbyło się w Wilnie wspólne 
zebranie wszystkich starszych — harcerek i 
haveerzy, przy udziale kilkudziesięciu osób 
na krtórem omawiano udział starszego harcer- 
stwa w ogólnopolskim zlocie starszohareor- 
skim w 1934 r. 

(Dalszy ciąg kroniki wil, na str. jej) 

. lice hareerskie urużyny „Czarnej Trzynast - 

  

+



  

ROZWIAZANIE ZADANIA NR. 4i. 

1. H—e6! bXe; 2. S—g6, grozi 3. Sgf4! 

  

      

= SXg3; 3. SL—14, BĘ 

. Wg2, 2. Sf3, gf; 3. HcS! mat. — 

4 2 3. 5gó! mat) 

. 8Xg3; 2. Sf4, RXS; 3. Hf6! mat. 

ZADANIE NR. 42 . 

Н. G. M. Weenink (1 nagr. British Chess 

Mag. 1924). 

S d4, H a2. 
BIAŁE: K h4, W d3, W hó, G a4, G b4, 

piony: e2, e3, £3, gó. (1). 

CZARNE: K d5, W e4, G £5, 8 a3, S а8 

piony: e5, e6. (7)- 

Mat w 3 posunięciach. 

PARTJA NB. 88. 

Hetmańska. 

grana dn. 16 bm. w turmieju o mistrzostwo 

kl. A. Wil. T-wa Szach. 

BIAŁE: A. Stankiewicz. 

CZARNE: M. Kurmia. 

1.  a2—d4 8 е8—{6 

2  e2—t е7—е6 

3. 8 bl—3 47—d5 

„4,  e2—e3 е7—<6 
5. a2—a3 S b8—d7 

6. B gl—13 S 18—d6 

7. G £1—d3 c86—e5 

Przedwczesne, czarne otrzymują izelowa- 

nego piona na d5. 

8.  «4Xd5 e6Xd5 

9.  d4Xe5 ® d7xXe5 
10. G d3—b5+- G <8—47 
11. G b5—e2 G d7—06 
12. S £3—d4 0—0 
15 0—0 W a8—c8 

14. 2-4 S e5—g6 

15. G e2—gi S f6Xg4 
16. H а1 Х а+ W 18—8 
17, @ е!—@2 G а6—е5 
18. W al—dl G c6 

Strata tempa. 
19. H gd—h5 G cóXd4 
20. 63Xdi G d7—e6 

  

21.  f4—5 6 g6—18 
22. W £l—3 Wei ai 
23. G d2—f4! = 

23. SXed, de, 24. W h3, HXd4+- daws    
m poważne kontrszanse. 

| 18—dr 
leżało przyznać się do błędu i 

ed. 

S 

  

odejść 

  

  5 

  

3Xei d5Xei 
W f3—g3 S d7—f6 

H h5—h4 G e6—a4 
Žr. b2—b3 

i czarne wkrótee poddały się. 
(Uwagi A. Stankiewicza) 
  

WIADOMOŚCI 
PARYŻ š 

Odbył się tu turniej z udziałem 10 zawod- 
ników. 

Zwyciężył 
miejsee 

    
pewnie dr. Aleckin 8 p. Drugie 
dr. Tartakower z 6 p., na 

  

szych mi ch znaleźli się Baratz i Lilien- 
thal po 5.5, i Snosko - Borowski 5 p. Cie 
kawe, że dr. Cukierman zajął dopiero szóste 
miejsce ! 

WARSZAWA 

Ciekawy turniej czterech zakończył się 

cięstwem Najdorta 4.5 p. przed mistrzem 

„awy Frydmanem 3 p., Kremerem 2.5 p. 
Makarczykiem 2 p. 

  

    

TURNIEJ O MISTRZOSTWO WILNA 

W połowie grudnia tb. rozpocznie się do- 
roczny turniej o mistrzostwo m. Wilna. We- 
zmą w nim udział, jak zwykle, najlepsi sza 
ebiści wileńscy. 

Prawo uczestniczenia w tym turnieju ma- 
ja jedynie gracze z extraklasy, oraz uczes 
cy ostatniego turmiejn o mistrz. A-kl. W 
T-wa Szach., którzy osiągnęli powyżej 50 pro 

cent hol do zdobycia punktów. 

TURNIEJ KL. 4, WIL. TOWARZYSTWA 
SZACHOWEGO 

Turniej zostanie prawdopodobnie w ciągu 
bieżącego tygodnia ukończonyż. Stan dotych- 
czasowy turnieju: p. Segal 3.5 p. (z 4), Stan 
kiewiez 3 p. (z 4), Kummin 3 p. (z 5), 

Reszta zawodników ma mniej niż 3 p. 

=== 

    

  

Wożny na czele włamywaczy 
Kto dokonał kradzieży w P.U.P.P. 

WILNO. Przed paru tygodniami notowa- 
liśmy włamanie do Państw. Urzędu PoOśredni- 
ctwa Pracy przy ul. Subocz i kradzież dwóch 
maszyn do pisania. 

Dęchodzenie prowadzone w tej sprawie 
zdołało obecnie ująć. sprawców tego włamania: 
Była to szajka ziożona z pięciu Osób z A. Ka- 
rawajczykiem (Dzielna 12) na czełe. 

EPL TENS TPA 

(Dalszy ciąg kroniki wilenskiai) 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, w po- 
niedziałek 20 listopada o godz. 8 wiecz. nadwy- 
raz zajmująca i ciekawa sztuka „Fraulein Do- 

któr”, która cieszy się rekordowem  powodze- 

niem na naszej scenie, tak ze względu na samo 

zagadnienie sztuki, jak i jej wykonanie. 
W roli głównej (szpiega niemieckiego) — 

H. Skrzydiowska, 

Ceny propagandowe. 
— Teatr Objazdowy — gra dziś 20 b.m. w 

Horodzieju, jutro 21 b.m. w Baranowiczach świe 
tną komedję St. Kiedrzyńskiego p.t. „Piorun z 

jasnego nieba", 

— Teatr Muzyczny „Latmia*, „Czar wałca", 

Dziś w dalszym ciągu ciesząca się wielkiem po- 

wodzeniem, pełna czarownego uroku i pięknych 

melodyj, stylowa operetka Strausa, Czar walca“ 

w obsadzie premjerowej. Dzisiejsze przedsta- 

wienie przeznaczone dla garnizonu wileńskiego. 

— „POd białym koniem". Barwna i efekto- 

wna operetka Benatzkiego „Pod białym koniem" 

ukaże się po raz pierwszy na scenie „Lutni* w 

końcu bieżącego tygodnia. Widowisko to za- 

granicą cieszyło się wielkiema powodzeniem. Ope 

retka ta otrzyma całkowicie nową wystawę. Re- 

žyseruje M. Tatrzański. 

  

   EGER 
EARL DERR BIGGERS 

Chińczyk — 
— Mieliście państwo pełną przygód pod- 

róż, — mówił Duff. — Ale mam nadzieję, 
że teraz wszelkie niepokoje są poza wami. 

Może być, że z Mr. Honywoodem zginęła ta- 
jemnica Śmierci Mr. Drake'go. Mogę państ- 
wu powiedzieć, że pewne dane, które udało 
mi się wykryć w Londynie, potwierdzają to 
przypuszczenie. Mam nadzieję, że odtąd nie 

podobnego się nie zdarzy i państwo nie po 
winni przerywać sobie dalszej podróży. 

— Co do mnie, — oznajmiła zdecydowa- 
nie Mrs. Luce — pojadę aż do końca 7 wy- 

cieczką. 

— My też, — dodał Mixy Minchin. 
— Byłam tego pewna! —— skinęła głową 

Mas. Luce. 
— Ja nie widzę powodu do przerywania 

podróży, — skrzywił się kapitan Keane. 

— Nie mogę wrócić do Akron, bez obra- 
zów, które zapowiedziałem — zauważył Ben 

-. bow. — Byłbym wyśmiany przez całe miasto. 
Dookoła świata — tak było postanowione, a 

już kiedy coś postanowię, lubię to wypełnić 
do końca. 

— Mr. Ross? — zapytał Duff. 
Kulawy mężczyzna uśmiechnął się: 
— Pojadę za wszelką cenę. Tak dawno 

projektowałem tę podróż, i nie mam ochety 

ją sobie psuć. 
— Mrs. Spicer? 

Wyjęła długą, srebrną papierośnicę 
brała sobie papierosa : 

i wy 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

Karawajczyk był w swoim czasie wożnym 

w P. U. P. P-ie i on to uplanował włamanie, 
licząc, że znajdzie tam. pieniądze. 

Przeszukawszy łokał gotówki jednak nie 
zmaieziono, więc zabrano maszyny, które nie 

dały bandzie żadnego zysku, wobec niemożności 

  

TO GRAJĄ W KINACHY 
PAN — Pożegnanie z bronią 
HELIOS — Dziś żyjemy. 
CASTNO — Szalona noe. 
RORY — Sekretarka osobista 
LUX — Człowiek - małpa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Zapadła się jezdnia. Wczoraj wiecz. 

koło posesji Nr. 1, przy ul. Łotoczek zapad- 

ia się jezdnia na przestrzeni około 2 mtr. Dziś 

uszkodzenie zostało naprawione. 

— OKRADZIONE MIESZKANIA, 
Komarowi (Śniegowa 2) skradziono garderobę 

warości 500 zł. 
j. Kopelowiczowej 

palte wartości 300 zł. 
— ZAJŚCIE ZE ZŁODZIEJAMI. Do miesz. 

kania Gobelowiczów przy ul. Nowogródzkiej 
2, dostało się trzech złodziei których spłoszo- 
mo. W czasie pościgu jeden z Gobelowiczów 

został zaatakowany przez uciekającego oprysz- 

ka i pobity. 
Pomocy poszkodowanemu 

gotowie Ratunkowe, . 
— Podrzutek w Kasie Chorych. — W am- 

bulatorjum Kasy Chorych (Domimkanską 
15) znaleziono 3-letniego podrznika.— 
podrzutku była kartka z napisem: „Bronisła 
wa, lat 3''. Dziecko skierowano do Wydziału 

(Rajski 6) skradziono 

„ udzieliło — Ро- 

Opieki Społecznej magistratu m. Wilna. 

22) 

Zwycięzca 
— Ja nie kwituję z MAO, — о&ропе 

działa niedbale. — Kto ma zapałki? 
Vivian pośpieszył z zapałkami. Jasnem 

było, że pojedzie tam, gdzie go ona peprowa 

dzić zechee. 

— Właściwie, czemu o tem mówimy? —- 
denerwował się Tait. — Przecież nikt nie 

miał zamiaru przerwać podróży, z wyjątkiem: 
tego małego idjoty,Fenwicka.Czy,mam,go,prze 
prosić? Ach, niema go tutaj! 

— Dobrze! — zaczął doktór Lofton. 
Odjedziemy stąd jak tylko policja tutejsza 
nam pozwoli. Potem powiem państwu godz'- 
nę odejścia pociągu. Następny postój zrobi- 
my w San Remo na brzegach, Włoch. 

Wśród pomruków całego zgromadzenia ze 
branie zostało rozwiązane. Duff wyszedł za 
Mrs. Luce. Zatrzymali się przy sofie, przy 

której toczyła się ich poprzednia rozmowa. 

— Proszę pani, — zagadnął, — Kiedy pa 
nie wróciły ze spaceru wezoraj wieczór, zna 
lazły panie Loftona, rozmawiającego z Fen- 
wiekiem w hallu?. 

— Tak. 

-— A kiedy pani zbiegła ze schodów, po 
przekonaniu się o zaginięciu koperty, czy zna 
lazła pani ich obu tutaj? 

— Nie, Fenwicka Dr. Loftor: 
był sam. 

-— Czy Lofton zapytał panie o Honywoo- 
da, kiedy panie weszły z uliey? 

nie było. 

  

Janowi 4 

   

  

— JE. ks. biskup Bukraba w Nowogród- 

     

      
   

  

ku. Y dniu 18 bm. bawił w Nowogródku 
JE. iskup Bukraba. 

R z. dla dzieci, — Ste 
f Obywatel- 

u. 

Tetas, dla S dei 50 gr., dla dorostych i 
ał. od osoby. 

— Uroczystości Batorowe w Grodnie. — 

Jak już podawaliśmy w dniach 25 i 26 b. m od- 

będzie się w Grodnie wielka uroczystość  po- 

święcona czci 400-ej rocznicy urodzin Króla 

Stefana Batorego. 
Uroczystość tą swoją obecnością zaszczy= 

ci Pan Prezydent Rzeczypospolitej, który też 
objął protektorat. 

Program uroczystości w zarysach 

nych przedstawia się jak następuje: 
Pierwszy dzień uroczystości poświęcony 

zostanie 15-leciu 81 p. p. Strzelców Grodzień- 

skich, drugi rocznicy Stefana Batorego. 

Program pierwszego dnia obejmuje: 

Powitanie Pana Prezydenta i innych do- 

stojników, uroczyste nabożeństwo po którem 

odbędzie się defilada, chrzest pułku im. króla, 

wręczenie honorowej odznaki 81 p. p. Panu 
Prezydentowi, oraz raut na zamku królewskim 
wydany przez Pana Prezydenta. W tymże dniu 
Pan Prezydent zaszczyci swą obecnością , uro- 

czystość poświęcenia domu ludowego jego im., 

oraz pokazy rolnicze we wsi Kopciówce. 

Drugi dzień uroczystości, poświęcony rocz- 

nicy króla Stefana Batorego, obejmuje mszę 

polową odprawioną przez Arcybiskupa Jałbrzy- 

ogól- 

: _ kowskiego, 
Następnie przemówienie p. 

Białostockiego, podniesienie flagi 
armat i fanfarach. 
Momentem kulminacyjnym uroczystości bę- 

dzie odsłonięcie na zamku przez Pana Prezy- 

denta tablicy ku czci króla. Następnie delega- 

cja obywateli miasta wręczy: Panu Prezyden- 
towi honorowy dyplom m. Grodna. W tym że 

dniu odbędzie się obiad wydany na cześć Pa- 
na Prezydenta przez Zarząd Miejski. 

— Okradzione mieszkanie, — W czasie 
nieobecności domowników na szkodę Leokadji 
Kondrackiej m-ki wsi Przesiółki dokonano 
kradzieży garderoby i gotówki. 

W toku poszukiwań rzeczy odnaleziono 
u mieszkanki tejże wsi Teofili Grondowskiej 
którą przekazano władzom „Sądowym. 

Odnalezione rzeczy zwrócono poszkodowa- 
nej. 
— Pożar. — Onegdaj w godzinach wieczo 

rowych we wsi Kowale w gm. Wielkie Ejsy- 
monty wybuchł pożar. Pastwą ognia padł ez0 G 
ściowo dom mieszkalny, stodoła z tegoroczne 
mi zbiorami, oraz chlew i 2 krowy na szko 
dę Aleksandra Szweda. 

Straty sięgają 1400 zł. 
Pożar powstał prawdopodobnie wskutek 

nieostroźnego obchodzenia się z ogniem. 

Wojewody 

przy huku 

  

— Posiedzenie Wydziału Powiatowego. — 
W dniu 17 listopada o godz. 10 w gabinecie 

=taresty odbyło sie posiedzenie Wydziału 
wiatowego. 
Po przyjęciu protokułu z poprzedniego po 

siedzenia i załatwieniu kilku spraw ® 
nych, wasdział rozpatrzył sprawę 

ia na członka Zrzeszenia Spółdz. © 
-. Fowiatowego w Warszawie, którą п - 

chwalił m zedłożyć Radzie Powiatowej Zz wnio 
skiem odmownym, pozatem uchwalił jedną 
bezzwrotną zapomogę w wysokości 70 zł. dla 
ueznia Samka ze szkoły handlowej i w koń 
en przyjął sprawozdanie za III kwartał. 

W. dalszym ciągu uchwalił wystavić ns 
Radę Powiatową o uchwałę celem skonwerto- 
wania pożyczek, zaciągniętych przez Wydział 
Powiatowy, uchwalił odroczyć płatność rat 
pożyczek zwrotnych pracownikom Wydziału 
do czasu spłacenia Pożyczki Narodowej 
wreszcie rozpatrzył odwołania podatkowe. 

Następnie Wydział przyjął sprawozdanie 
wykonania budżetów gmin wiejskich za 

1935. 33 r. uchwały rad gminnych 1 sprawy 
lustracii gmin Nowa - Mysz, Horodyszcze 1 
m. Baranowicz. 

Uchwalił także Wydział zaciągnąć poży- 
ezkę z Funduszu Pracy w wysokości 100.000 

+. 1 dotację 75.000 zł, pr 
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— Tak. Zapytał dosyć niespokojnie o nie 

go. 
— Niech pani będzie ostrożna. Ja nie 

chcę odpowiedzi sugestjonowanych, Mrs. Lu- 
ce. Chcę znać tylko fakty. Jak pani myśli, 
czy Lofton i Fenwick mogli się rozstać na- 
tychmiast po pani odejściu? 

— Tak. I doktór Lofton mógł zdążyć wy 
skoczyć z domu i wystrzelić... 

— Nie o to chodzi. 
— Ale ja nie mam zaufania do tych obu! 
— Nie chcę słyszeć słów „lubię i „nie 

lubię““, proszę pani, Nie mogę na to pozwo- 
lić w moim zawodzie. 

— A jednak, domyślam się, że pan jest 
1ównie ludzkim w swych uczuciach, jak my 

wszyscy, — odrzekła, odchodząc. 

Właśnie nadszedł Lofton. 
— Dziękuję panu , Inspektorze, załatwiź 

pan sprawę dalszej naszej podróży krótko i 
węzłowato. Jeżeli równie gładko pójdzie z ko 
misarzem franeuskim, wszystko będzie dob- 
rzel. 

— Spodziewam się, że mi się to uda! 
Właśnie miałem do pana małe zapytanie: czy 
wczoraj wieczorem posłyszał pan wystrzał w 
czasie rozmowy z Fenwiekiem, czy już go nie 

było? 

— Ależ był jeszcze. Nie mogłem otrząs- 

nąć się z niego. 
— Czy pan myśli, że on również słyszał 

wystrzal?. 

— Myślę, że tak, bo nawet drgnął trochę. 
— A tak. Więc obaj panowie mają dos- 

konałe alibi. 
Lofton uśmiechnął się dziwnie. 
— Myślę, że mamy je. Niestety, Mr. Fon 

  

Drukarnia „Słowa 
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Wxrótce Wielkie Arcydziełc Rełysera G. W. PABSTA edrnaczone zł тут п-ц] tem 

BRATERSTW TW 
  

  

Ubóstwiany piosenkarz 
Paryża ALBERT PREJEANŃ 

w tym roku Świeci triumfy w niedoścignionej swej kreacji 

Już wkrótcel 

O LUDIÓW| 
KA о, OTO 

29. stokroć „P: d dachami Paryża”, 

  

lasugura.yjna premjerai — Korona Sezozul — Uiabiona pizea ca y Świel b.ska pa a oguista, 

padaa cza JÓGN (rauford i bożyscie kobe BATY C00PEE 
w As kspitalnym 1 Imie 

„„DZI$ ŽYJEMY““ 
166 

89 

Ceny bi d bals 40gr 
dz parter 75 gr 
wiecz b:ikou 5$gr 
wie-z. part od90g 

Arcyćzieło. 84 p wZrus'a, ertezja„mu e pub PORE Śwista — Na większa kreacjs, któ ą kiedykolwiek 
stworzył Gary Cooper i Joan Crawf rd — Nad program: 

nik Paramonatu — Początek sesnsów 
Święto Kawzle ji Polsziej w Krakowie, Najaowszy Tygod- 

о 4, 6, 8, i 10. 0 

  

  

Najpiękniejszy 
tim sezonu! 

Tchnienie 
prawdziwej 

poezjil „CV 

Pan, 
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Dzšl Zwierzgia, Iudzie i bcgowie... (Os:endowsk1) 
w p: tęžnym supeif Imie ostatmej duby 

„SZALONA 
z LORETTA YOUNG I GENE 

  

Emo.jorujące 

nieins enicow. 

s:eny 

z buntu 

SŁ 
NOC” 

RAJMUNDEM     
  

  

l W.al- i medal złoty! l az 

Pożegnani 
Z bronią 

z GARYM COOPEREM 

    

BA FLKSWEJ TAŚKIE 
„SZALONA NOO“ — „GASINO** 

Ogród zoologiczny okazał się bardzo foto- 
genicznym tematem. Po niesamowitej „Tajem 
niey Zoo“ mamy teraz drugi film. „Szalone 
noe'* jest potrójną przygodą dziewczęcia z 
sierocińca — Ewy, młodszego dozorcy ogro- 
Gu zoologicznego — Zaniego i małego brzdą 
es, który chciał koniecznie jechać na słoniu 
i dlatego uciekł od niańki. Wszyscy troje 
spotykają się w nocy w Zoo, gdzie też szuka 
ien polieja i i słażba PROTO W zamęcie tyg 

1, 'sowi udaje się umknąć z klatki... Co się 
«lo dalej i 

am zobaczyć, bo film jest wart tego. Cieka- 
wy i żywy scenarjusz, dobra reżyserja, ład- 
ne zdjęcia — słowem, wszystko, czego się wy 
maga od filmu, znajdujemy w tym obrazie. 

Nadzwyczaj sympatyczna jest para mło- 
dziutkich amantów: Loretta Young (Ewa) i 
Gene Raymond (Zani). Oboje są przystojni i 
pen: uroku młodości. Ewa ma piękne oczy. 
Zani jest zgrabny jak młody bóg. 

Mieszkańcy ogrodu zoologicznego -— ptaki 
i zwierzęta, „grają'* niemniej dobrze. Szcze 
góć'wie piękie są zdjęcia tygrysa. 

Muzyka (Louis de Francesco) bardzo traf 
nie jest dostosowana do nastroju filmu. Dja 
logi oszczędne i wyraźne. 

    

Dvdatki dobre, ale drugoekranowe. Raz 
juz oglądałiśmy je przed parm dniami. 

Tad. G. 
Ee SEE 

  

w kwocie 380 zi. za spalonego buhaja miesz- 
kańcowi wsi Hołynka gm. Wolna Wladyslawo 

amrozowi. 
Następnie cały Wydział Powiatowy wyje- 

  

, chał na imspekeję folwarku Uznogi, zbadał na 
miejscu stan gospodarki, prow: adzenej przez 

dzierżawcę Łopattę i po przybyciu z powro 
tem uchwalił zobowiązać dzierżawcę, by za 
uważone usterki usunął do dnia |  niarea 
1934 x. 

Zatwierdził Wydział Powiatowy decyzje 
przewodniczącego Wy działu w sprawie sikaw- 
ki pożatniczej ze wsi Nahorna. 

W wolnych wnioskach zatwierdzono 
lamin dla biur ewideneji ludności, pow 
uchwałę o zaciągnięcie pożyczk 

737% 1 zapomogi gminie 
owamie stanu gospodarki obydwu gmin. 
Następnie Wydział rozpatrzył odwołani» 

wyborcze mieszkańców gromady  Domanów, 
przyezem chylił się do żądania gromady 

rzeprowadzone tam wybory uchwalił unie 
ważnić, a natomiast nie przyć chylił się do po 
ania wsi Lewiele i wybory tam przeprow:: 
dzone nohwaiił zatwierdzić. 

ie zakończono. 

    

   

  

   

            

wiek nie jest obecny i nie może potwierdzić 

tego, co mówię. 

— (o to znaczy, że nie jest obecny? —za 

niepokoił się Duff. 
— Nie chciałem mówić o tem panu przy 

wszystkieh, ale oto ta kartka została znalezio 

na na poduszce, w pokoju Fenwieka. Jest za 
adresowana do mnie. 

Duff czytał: 
„Panie Doktorze Lofton. Uprzedziłem pa- 

na, że jeżeli zdarzy się jeszcze jakiś kawał, 

będziemy kwita.A więc mieliśmy nowy kawał 
i my wyjeżdżamy. Załatwiłem to z portjerem 
i wyjeżdżamy nocą samochodem. Pan nie 
może nas zatrzymać i pan wie o tem. Pan 

ma mój adres w Pittsfield, a ja zgłoszę się 

do pana po odszkodowanie za powrotną 

dalszą podróż. 

  

i 

Norman Fenwick.'' 

— Wyjechałi nocą, — mruczał Duff, — 
ciekawa rzecz, w którą stronę? 

— Portjer mówił, że Fenwiek pytał o sta 

tek z Genui do New Yorku. 
— Genua? Więc wzięli na wschód, wzdłuż 

Riviery. Teraz mogą być już poza granicą. 
Lofton skinął twierdząco. 

— Napewno! Za granicą włoską! 

— Pan wydaje się rozradowany tem, Dok 
torze! — zauważył inspektor. 

— Jestem zachwycony! Dlaczego miałbyn: 

to ukrywać? W ciągu piętnastu lat podróży 
nie spotkałem nigdy gorszej zarazy od Fen- 

wieka. Cieszę się, że jaż poszedł do djabła ! 
— Chociaż razem z nim zniknęło pańskie 

alibi? 
Lofton- roześmiał się kokieteryjnie: 
—A pocóż mi alibi? 

Wiino Zamkowa 2 

jak się o każdy może. 

    

PONIEDZIAŁEK 20 LISTOPADA 

11.40 Przegląd prasy. 
11.50 Mazyka z płyt. 
15.25 Wiąd. 6 eksporcie. 
15.40 Muzyka popularna (płyty). 
16.00 „Świeekie organizacje katolickie w 

Polsce'* — pog. wygłosi mgr. Bernard Ru- 
siecki. 

16.10 Koncert dla młodzieży (płyty). — 
„£Ł powodu schubertowskiej roczniey*'.. —O0b 
jaśnia Zofja Ławęska. 

16.40 Franeuski. 

16.55 Koncert. 
17.50 Codzienny odcinek pow. 
18.00 „Polska Odrodzona wobec swych za 

dań dziejowych'* — odezyt wygł. red. St. 
Stpiezyński. 

18.20 Aud. żołnierska. 
18.45 $ylwety Akad. Literatury. 11. 

„Piotr Choynowski'* — wygłosi J. Dąbros- 
ski. 

  

19.05 Z litewskich spraw aktualnych. 
19.25 „Nieznany list Chopina'* — felje- 

ton wygł. L. Binental. 

19.40 Wil. kom. sport. 
20.00 Operetka „Kraina uśmiechu'* Fran 

ciszka Lehara ze Żmigród - Fedyczkowską, 
Gołębiowską, i Dudiczówną w rolach głów- 
nych. Dyrekcja: Tadeusz Mazurkiewicz. 

„Burżuj'* pogadanka mejszagolska Leona 
Wołłejki. 

D. e. operetki. 

22.15 Muzyka taneczna. 
23.00 Kom. meteor. 
23.05 Muzyka taneczna. 

  

CENY NABIAŁU I JAJ W WILNIE 

MASŁO za 1 kg zł.: 
Wyborowe hurt 3,60, detal 4,00. 

Stołowe hurt 3,40, detal 3,80 

Salone hurt 3,00, detal 3,3 

SERY za I kg. zł: 
Nowogródzki hurt 2,10, dcta! 2,40 

Litewski hurt 1.70 detal 2.00. 
Lechieki hurt 1.80, detal 2,10. 

JAJA za kopę (60 sztuk) zł: 

Nr. 1 7,20 zł., Nr 2 6,60 zi., 

  

Nr 3 6,00 zł. 
JAJA za sztukę groszy: 

Nr 

EP 2,3 pokejowe mieszkania 
oraz SKIeP z wygodami w cenie 
od 30 do 60 zł. do odnajecia — 
Jagiellońska 8. Informacje u dozorcy. | 

13 — Nr 212 — Nr. 3 11. 
  

  

ROZDZIAŁ IX. 

ZAWIERUCHA NAD SAN REMO 

Lofton odszedł, pozostawiając inspektosa 
ważącego w myśli swe niefortunne wiądomo- 
ści. Dwoje z pomiędzy podejrzanych uciekło 
z trzódki doktora Loftona. Nie dotąd nie od- 

kryto ani w sprawie morderstwa Mr. Drake: 
go w Londynie, ani Honywooda w Nicy. 
Wszyscy członkowie partji Loftona byli po- 
dejrzani, a zbiegli Fenwiekowie niemniej od 
innych. Chociaż mały człowieczek nie wyglą- 

dał na mordercę, inspektor wiedział z do- 
świadczenia, że nie można sądzić po pozo - 

rach.. Ten mały krzykacz działał wszystkim. 

na nerwy, a jednak jego nieobecność byża 
wielką stratą!Co miał zrobić inspektor Duff; 

Nie miał żadnej władzy na tym obcym tere: 

nie, Był bezbronny. 

Ale nie pozostawiono mu wiele czasu do 

namysłu, bowiem ukazał się wspaniały Mot:- 

sieur le Commissaire. Duff przyznał w duchu, 

że jego mundur pasował doskonale do koio- 

rowego otoczenia Riviery. 

— Ach, czemu pan Inspektor nie przy- 
szedł do nas? — krzyczał komisarz. — Cze- 

kałem tak długo. 
Duff ukłonił się. 
— Nie byłem tam potrzebny, Monsieurc 

le Commissaire. Wiem jak bystre spojrzenie 
posiada policja francuska. Czy mogę złożyć 
gratulację w tej sprawie? Po małem przesłu 

chaniu świadków jestem zdumiony trafnością 
pańskiego sądu. 

    

Sala doorze Ogrz sna 

Ceny biietów: 
dz. baikon 40 gr. 

dz. parter 75 gr. 
wiecz. baikon 54 gr. 

wiecz. parter od 8$ gr. — 

  

SPEFYCYTYEWE: ot 

Dr. Ginsberg _ 

  

Choroby skórne, wene- Dobrej posad) 
tyczne i a = posiukuj maaczyci 

dobrych początków — 
Stroma 2 — 15 Lap" 
1-3 е 

Wileńska 3, od 8 
i 4 — 8. Tel. 567. 
“L 

Kurgo 
+ SPRZEDAŻ 

Gio 

      

  

    

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

garnitur mebli salono- 
wych, obrask, wyży- 
maczka, lampy "etc. Ja: 

giellońska 7m. 6 wej- 
ście z dziedzińca od g. 

Modystka 
przyjmnje wiielkę FE- 
botę w zskses kepelt- 
sznictwa wchodzącą. — 
%ykonaje tania i ele- 

  

3—5. Zsncko. Wielka 5 m=. 16 

BRARÓŻAABARRREŁKEÓ —- k 
c 

Lokaie uaszych czytelników 
PO SZUKU I poiecamy wdowę ge 

urzędniku mapistrachim 
z trojgiem dzieci, Nę- 
dza ostateczna, beaż 
obdarci Łastawe 
w produktach @ вга 
niu przyjmuje Admini- 
strasja „Słowa* óła J, A. 
— — == — — 

T-wo Św. wi 
woła o pomoc dis 
letniego starca mające- 
go raka. Syn młody 
gruzlik przy mim z 
czworga małemi dzieć 
mi najmłodsze roczne, 
jaž grozliczne — mę” 
dza urzycząca, Brik 
ubrań, <hleba, miesz- 
ksnie fatalne” O нар 
drobniejsze ołisry gre- 
szę skł+dać pod 
N. do Redzskcji „Słowa” 

2 

Mi Ė SZKAN 
ciepłego suchego i 
słonecznego z wy- 
godam , 4—5 poksjo- 
go Zgłoszenia do 

Adm. „Słowa”* dla A. B. 

Do odstąpienia 
dwa daże, jasne pokoje 
na pięirze, Z Už/wal 
nością kuchni. — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

Potrzebny 
większy pokój w cent 
rum z prawem korzy- 
stania z łazienki i ku- 
chni Łaskawe oferty 
i Administracji dla 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Sześciopokojowe 
Z ws-tikieimi wygodatmi 
u! Dąbrowskiego 7 

к— © 

Miłosierdziu 
czyteln ków pałesa zię- 
sbłożnie i nievieczałnie 
Chers, nie mająca ŻEĆ- 
nych środków do życia 
Zsłj, Ukcynówne zum. 

  

Bzrvard;ński zaułek 4 
m, 1 

  

Na Kursy Erzojs 
i szycia przyjtoję «- 

czenice za dostę 
nłatą. Nanka «s 
Królewska 5 - 

  

      

  

ze Scotland Yardu... — wydął usta dumnie. 

Tak, pan ma rację, zrobiłem, eo mogłem przy 

okolicznościach wprost fatalnych. Głupota słu 
żby, Monsieur, przechodzi wszelkie graniee. 
Pełno śladów nóg naokoło, wszystkie ślady 
daktyloskopijne zniszezone. Cóż z tem meoż- 

na zrobić? 
— Na szczęście, nie pozostaje nic więcej 

do zrobienia, ponad to, co pan zrobił, — za- 
pewniał Duff. — Mogę ręczyć, że jest te sz- 
mobójstwo, nie więcej! 

Twarz Franeuza rozpogodziła się. 
— Miło mi to słyszeć z ust pana. Natural 

nie chodzi o kobietę?. 

Duff uśmiechnął się twierdząco. 
— Tak. Żona zmarłego jest w tem. On 

kochał ją szalenie, a ona uciekła, Ze ziama- 
nem sercem wyruszył w Świat. Ale nie mógł 
żyć bez niej, nawet tutaj, w waszym cudnym 

kraju... 

I oto... rewolwer do ręki i... 

Komisarz pokiwał głową. 
— Ach, te kobiety, Monsieur, zawsze ko- 

biety! Ilu cierpień, ilu rozpaczy są one pa- 

wodem! A jednak, eobyśmy bez niech robili? 
— Nie moglibyśmy żyć! — Duff s — 

dopasować się do nastroju Francuza. 

— Nigdy! — krzyknął Monsieur łe Com- 
missaire z egzaltacją. — Aż straszno pomyś 
leć o czemś takiem!.. Ale odeszliśmy od te- 
matu. Lofton powiedział mi, w jakim eeln 

pan tu przybył. Wobec tege pana potwier- 
dzenie wersji o samobójstwie jest dla mnie 
decydujące. Zdam więc raport w tym sensie. 

koniee!. 

  

— Ach, jakże mi miło, — Francuz zgiął _ — Doskonale. A więc wycieczka może ru 

się we dwoje. — Ja tyle słyszałem o meto- szyć w dalszą drogę? 
dach i świetnych zdolnościach inspektorów (DG NJ; 

nznsskaRE ZEE R I RAKA ZOE 

  

Redaktor W-Z. witold Tatarzyński,


