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(odno — w kołdzie Królowi Stelanowi Raforemu 
Uwroczystości grodzieńskie — należy to 

uznać — udały się dobrze. Nieuniknione u- 
sterki organizacyjne były (Grodno — nie Kra 
ków, — nie ma jeszcze rutyny w urządzaniu 
obchodów na wiełką skalę!), ale ton zasadni- 

czy został wydobyty, — całość zaś złożyła 
ię na konsekwentnie przemyślany hołd, skła- 

dany pamięci króla — rycerza, króla — wo- 
dza. . 

Grodno przeżyło sen dawnej swej potęgi! 

1 nietylko przypomniało sobie dawne swe 
wspaniałe dzi ale i dawne tradycje; to też 
głębszego znaczenia nabierał udział Wilna w 
grodzieńskiem święcie. 

Wilne nie ograniczyło się tylko ' do roli 

biernej, — nie było życzliwym obserwatorem, 
ale w osobach swych przedstawicieli przyczy- 
niło się do rozszerzenia granie obchodu. 

Nujwyżsi przedstawiciele władz państwo- 
wych i dnchownych w Wilnie z p. wojcwodą 
Jaszezołtem i J. E. Metropolitą Jałbrzykow 
skim na czele, — J. M. Rektor Uniwe 
Stefana Batorego, prof. W. Staniew. 
przedstawiciel nauki, kurator K. Szelągow. 
dyr. kolei. K. Falkowski, prokurator S. 
Przyłuski, dyr. Poczt inż. Żnchowiez i wiele 
mnych osób reprezentowało Wilno we wszyst 
kich dziedzinach jego życia administracyjne- 
go, kulturalnego, ekonomicznego. Z Wilna 
wyjechały dwa zespoły dla zorganizowania w 
Grodnie widowiska i „Słuchowiska'*, zespół 
Teatru Wielkiego pod kierownictwem p. dyr. 
M. Szpakiewicza wyjechał do Grodna ze „Ste 
fanem Batorym pod Pskowem'* — zespół ra- 
djowy z dyrektorami Pikielem i Haulewiczem 
zorganizował w Grodnie transmisję  uroezy- 
stości, a na miejseu ustawił kiłka megafonów, 
pozwalających olbrzymim tłumom na dokład- 
ne wysłuchanie przemówienia wojewody bia- 
łostockiego M.  Zyndram-Kościałkowskiego. 
Przemówienie w teatrze miał prof. M. Lima- 
nowski, — tablica pamiątkowa, wmurowana 
w ścianie Zamku ku ezei króla Stefana była 
wykonana w Wilnie, podłag projektu Jerzego 
Hoppena. - 

Ten wyraźny i zdecydowany udział wil 
nian w organizowaniu uroczystości w Grodnie 
był szczególnie przyjemny, jako wyraz bra- 
terstwa' dwóch starych miast, związanych głę- 
bokiemi przeżyciami, no i osobą — wielkiego 
Króla Stefana. у 

Byłoby jednak wielką nieścisłością, gdy- 
by się ograniczyło do wskazania na udział 
Wilna, nie zaznaczając udziału Białegostoku, 
jako miasta wojewódzkiego, licznie w Grod- 
nie reprezentowanego, na czele z wojewodą, 
— delegacyj z Suwałk, Sokółki, Augustowa i 
w. in. miast. 

A nadewszystko splendoru i wagi uro- 
czystościom nadało przybycie do Grodu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mo- 
ściekiego z małżonką, ministrów, senatorów, 
posłów... W ten sposób uroczystości grodzicń 
skie przestały być uroczystościami prowincjo- 
nalnego miasta, przekroczyły ramy obchodu 
regjonalnego — stały się świętem Rzeczypo- 
spolitej. 

"Tak i powinno było być. To zaś, że po- 
ważnie przemyślany i szeroko zakreślony pro 
gram został wykonany, — należy uznać, za 
wielki czyn obywatelski i patrjotyczny Gro- 
dna !.. 
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PIERWSZY DZIEK 
Przebieg uroczystości w dniu 25 b.m. po- 

daliśmy. w poprzednim numerze. Dziś dodać 
tylko można, iż (Grodno szezerze i z zapałem 
odezwało się na zew Komitetn Obchodu, opie- 
kująe się gośćmi ((ze względu na brak miejse 

sporo osób zostało ulokowanych 
ieszkaniach), oraz odświętnie     

Misto zostało bogato udekórowane. Na 
wystawach sklepów, na balkonach, — widać 
portrety Króla Stefana Batorego, często w 
otoezeniu portretów Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej; i Marszałka Piłsudskiego. Gmachy 
iluminowane. Wspaniale wyglądał wieczorem 
Zamek Królewski, oraz Nowy Zamek. Nie- 
zmiernić efektownie i z gustem był ilumino- 
wany gmach starostwa, bardzo ładnie 

i teatr. Teatr jak już podawaliśmy, 
ł oświetloną z wewnątrz mapę Polski z 

czasów panowania Króla Batorego. 

  

    

Wymowna mapa |... 

Nie mniej wymowna, choć całkiem nieo- 
czekiwana i nigdzie dotąd nie stosowana. by- 
ła dekoracja gmachu Gminy Żydowskiej. 

Gmina ta wywiesiła dużą czerwoną tarczę 
ładnie wieczorem oświetloną, — z Orłeni Bia- 
łym i... gwiazdą szścioramienną |... 

" Ta modyfikacja herbu z Orłem i Pogo- 
nią była niezawodnie efektowna, ale czy sto- 
sowna, — to wielkie pytaniei Herb państwo 
wy uzupełnień przecież nie wymaga!..., 

„STEFAN BATORY POD PSKOWEM'. 

Stefan Batory — to matejkowski „Ste- 
fan Batory pod Pskowem'*. Nic też dziwne- 
go, że widowisko pod tym tytułem zostało 
znaczone na galowe przedstawienie w dniu 
25 ban. 

Komitet obchodu już w przeddzień przed 
stawienia wysprzedał wszystkie bilety. Skro- 

mny teatr Grodzieński przez cały czas swego 
itnienia niezawodnie nie widział takiej publi- 
ezności! Fraki, wstęgi, gwiazdy, ordery, efe- 

ktowne stroje pań, — -w loży, udekorowanej 
dyplomami i godłem państwowem. — Pan 

Prezydent Mościcki z Małżonką w otoczeniu 

wojewody M. 7.-Kościałkowskiego i adja- 
tantów. 

Wobee dostojnego zgromadzenia wystąpił 
z przemówieniem prof. dr. M. Limanowski, 
który zarysował dzieje Stefana Batorego, Ja 

  

В л. 

. skich. I trzeba przyznać, to, ezego doko: 

  

na Sobieskiego i Józefa Piłsudskiego na tle 
Grodna — miasta wojennego. 

Widowisko „Batory pod Pskowem** by- 
ło opracowane z myślą © wykonaniu na świe 
żem powietrzu, — 

ła potraktowana tylko jako nawa, 
dopiero reżyser może wykonać wspaniały о- 

braz, jeżeli naturalnie, będzie rozporząc 
środkami technicznemi i dostateczną i 
statystów. 

      

  

  

Na scenie brak żywszej akcji i szopko- 

ę postaci stanowi wadę w 
iast warunki sceniczne po. 

lają na lepsze wyzyskiwanie wartości te 

   

  

   
   
   

  

Ponieważ zaś tekst został opracowany na 
podstawie autentycznych dokumentów, kronik 

i tekstów takieh pisarzy jak Kochanowski, 
lub Skarga i w wielu wypadkach jest tylko, 
powiązaniem istniejących utwor 

    

        

  

niałość pewnych monologów zarys 
wyraźnie. 

'Teatr musiał właś 
mowy staropolsi i 
rję typów, trzym 

ie wydobyć dostojność 
stworzyć barwną gale- 

się wzorów matejkow- 

   

    

  

   

   zespół wileński w warunkach najtrudn 
szych, bo w okresie wystawiania .,Dziadów* 
— jest ponad wszelkie pochwały. 

Artyści stworzyli tak barwne, wyraziste 
typy szlachty, że publiczność (nawet pra-pre- 
mjerowa utlra-dystyngowana) nie powstrzy- 
mywała się od głośnego wyrażania swego za- 
dowolenia. 

Stefan Batory, Possewin, 

to jakby prawzory do postaci z ob: 
ki. — Obraz końcowy — odtworzenie obraza 
Matejki — zdumiewał dokładnością i siłą wy- 
razu. Na podkreślenie zasługuje ilustracja mu 

        

zyczna, — jak tekst, skomponowana z pol- 

skich utworów epoki Batorowej, lub bliskiej 
owym czasom — Po raz pierwszy w Polsce 

   
została wykonana t. zw. „Pieśń z 
niezmiernie ciekawa pieśń rycerska. 

DRUGI DZIEŃ 

Niedzielne uroczystości grodzieńskie, po-- 
święcone pamięci króla Stefana Batorego, 
oraz z okazji święta pułkowego 81 p.p. im. 
króla Batorego, *rozpoezęły” się w godzinach 
porannych odegraniem capstrzyku na ulicach 
miasta przez orkiestry wojskowe. 

O godzinie lOtej na rynek króla Bato-- 
rego przybył Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej w towarzystwie dowódcy О.К. 1 gen. Li- 

  

twinowicza. Pan Prezydent przyjął raport 

od dowódcy 29 dywizji piechoty gen. Klee- 
berga, poczem udał się do kościoła Farnego, 
gdzie przed wejściem oczekiwali go: ks. ar- 
cybiskup Jałbrzykowski i biskup polowy ks. 
Gawlina. Wzdłuż głównej nawy kościoła u- 
stawiły się szpalerami oficerowie garnizonu 
grodzieńskiego. Nabożeństwo celebrował 
biskup Gawlina. Kazanie na tematy, związa- 
ne z życiem króla Stefana Batorego, wygłosił 

ks. Śledziewski. 
Po nabożeństwie na plaeu przed kościo- 

łem odbyła się uroczystość wręczenia odznak 
pułkowych 81 p.p. Dowódca pułku  wręczzł 
odznakę pułkową przedewszystkien Panu Pre 
zydentowi Rzeczypospolitej; następnie wrę- 

ł odznakę przeznaczoną dla Uniwersytetu 
wileńskiego rektorowi USB prof. Staniewiczo 
wi, delej generałom Dąb-Biernackiemu i Li- 
twinowiczowi, gen. Želigowskiemu, oraz ks. 
dziekanowi Sucheckiemn, prezydentowi m. 

Grodna p. Sulistrowskiemu, wreszcie kilkuna 

stu zasłużonym oficerom i podoficerom. 

Z kolei Pan Pr Rzeczy? 
przeszedł na skwer, zaj 
specjalnie ustawionem dlań 

   
   

      

  

  

   

   

  

   

      

   

    

  wziąć ud w kulmir 
— w oddaniu hołdu kr 
remu. Po przemów 

    

kowskiego, który zwrócił się z apelem, by ze- 
brani oddali hołd królowi 
rocznicę jego urodzin, na zuak hołdu pochy 
ły się wszystkie sztandary i w ciągu minuty 
zapanowała zupełna cisza. Pan Prezydent 
uezcił pamięć Króla przez powstanie. W 
chwili na wysoki maszt zaciągnięto chorągiew 
państwowa. 

  

      

Po tej uroczy. 

dzał kościół garni 

ku. Uroczystoś л 
przyjął Pan Prezydent Rzecz 
otoczeniu generałów Żeligowskiego, Dąb-B. 
nackiego i Litwinowicza. Świetna postawa 
defilujących oddziałów wywarła jak najlepsze 
wrażenie. 

Po defiladzie Pan Prezydent dokonał od- 
słonięcia tablicy pamiątkowej ku czci. Króla 
Batorego, wmurowanej w ścianę jednego 
skrzydeł zamkowych. 

Na zakończenie w sali, gdzie umarł Krół 
Batory, odbyło się uroczyste inauguracyjne 
posiedzenie komitetu odbudowy Zamku Kró- 
lewskiego w Grodnie. Posiedzenie to zaszezy 
cił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej. Na wstępie wygłosił przemówienie p. 
wojewoda  Kościałkowski, zapoznając Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej ze stanem zamie 
rzonych prace, poczem pik. Perkowicz odczytał 
zapadłą rezolucję wojewódzkiego = komitetu 
odbudowy Zamku, w której komitet postana 
wia nieustępliwie i wytrwale prowadzić roz- 
poczęte prace nad odbudową Zamku, by w 
350-tą rocznicę zgonu Króla Batorego — w 
roku 1936 Zamek mógł odpowiednio do swego 

przeznaczenia obchodowi rocznicy tej świad- 
czyć. 

Następnie Pan Prezydent wziął udział w 
śniadaniu, wydanem na Jego cześć przez kor 
pus oficerski 81 p.p. 

O godzinie 17 Pan Prezydent odjechał do 
Warszawy. Na ulicach wiodących z Zamku 

ości Pan Prezydent zwie- 
XVI wie- 

któr: 

'pospolitej, 

     

      

ze 

    

ji dumnych, którzy mogą 

   

  

„ wana wiadomość, 

* ce, t. j. na godzinę drogi od Zdołbunowa 

   

na dworzec ustawiły się szpalery wojskowe ż 
zapalonemi pochodniami. Na dworzec Pan 

Prezydent przybył w towarzystwie wojewody 
Kościałkowskiego, eskortowai przez szwa- 

dron honorowy 23 pułku ułanów. Tłumy zgro 
madzonej na ulicach ludności żegnały Pana 
Prezydenta owacyjnie. 

REFLEKSJE 

Gdyby król Stefan Batory jrzał na 
defilujące oddziały wojska i  przysposobie- 

nia, gdyby się przekonał, że nietylko „wszyst 

kie stany'', ale i niewiasty; dziewczęta mło 
e, ubrane w płaszcze żołnierskie i krokiem 

im, niemal tanecznym maszerujące przed 
ydentem Rze spolitej, — słowem, — 

ludność wo, go grodu zaznacza swą 
'omną wolę © słażby Ojczyźnie i 

ydowaną gotowi do walki w jej obzo 
›, — uradowałby się Król — Żołnierz!... 

   

   

        

   

        

    

  

   

    

    

  

Duchem żołnierskim, duchem rycerskim 

opromier ; Gród Batorowy. Dźwięki licz- 
nych orkiestr, jak magnes przyciągały ku so- 
bie uw niezliczonych tłamów ; — miarowy 
tupot nóg zgodnie odbijających takt, w mar 
zu, był jakby uderzeniem krwi w tętnicach 
jakiegoś olbrzyma, — spokojne, jednostajne, 
a pomimo to żywe mundury oddziałów, oraz 
barwne sztandary zielenią i kwieciem ozda- 

biały szare braki; — połysk bagnetów rozja 
śniał szarość jesiennego dnia!.. 

   
   

  

     

Sztandary, mundury, broń, — sztandary, 

mundury, broń.... Wojna ?!.. 

O, nie!... Właśnie pokój!.. Pokój siln, 
w walee pon 

klęskę, — ale załamać się po klęsce i zx 

czemnieć nie potrafią!.. 

Pokój ludzi, mających być szczęście ob;- 
watelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej... 

Pokój pragnących być stale zwycięzcami... 

Pokój Batorowy !... 

  

  

     

      

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — al. Szeptyckiego — A. Łaszuk., 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
MORODZIEJ — Księgarnia KoL „Ruch”, 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

NIESWIEZ — ul, Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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OSZMIANA — 
PODBRODZIR 

DRUJA — Kowkda. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PiNSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — 

WOŁOŻYN — 

zwi, TA p dia praras 50 proc. drożej. cytrowe cz 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowotnie. 

Ryppa uł Mickiewicza 10. Księgarnia ]. ! 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —. M, 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czay. " 

Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja A 

Łiberman, Kiosk gazetowy ik 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 4 

ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
destarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

ROWE ECIKSTCZKDKO   

RZĄD CHAUTEMPS WE FRANCJI TELEGRAMY 
PARYŻ. PAT. — Według wszelkie- 

go prawdopodobieństwa, w najbliższych 

godzinach zostanie utworzony rząd Chau 

temps w' przypuszczalnym następującym 

składzie: 

Premier i ministerstwo spraw wewnę 

trznych — Chautemps, wicepremjer i mi- 

mister sprawiedliwości — Steeg albo 

Gardey, ministerstwo wojny — Daładier, 

sprawy zagraniczne — Paul-Boscour, 

finanse — Bonnet, budżet — Pietri, ma- 

rynarka — Sarraut, lotnictwo — Cot, 

oświata — de Monzie, albo Lamoureux, 

roboty publiczne — Paganon, praca — 

Frot, handel — Queuille, albo Barety, 

rolnictwo — Durand, marynarka handlo 

wa Dalimier, albo Marchandeau, zdro- 

wie publiczne — Lisbonne, poczta i tele- 

graf — Mistler, emerytury — Ducos. 

ile zyskała Polska na spadku dolara? 
OGÓŁEM PRAWIE MILJARD ZŁOTYCH. 

Długi dolarowe Polski wynosiły па 1 
stycznia r.b. 330 miljonów dolarów. Składały 

się na nie kilka pozycyj, z których jedna, — 

pożyczka stabilizacyjna w wysokości przeszło 

49 msljonów dolarów, spłacana jest w dola- 

rach złotych. Inne długi dolarowe spłacane 

są według kursu dolara, w związku z tem 
państwo nasze osiągnęło ze względu na spa- 
dek dolara pewne zyski. 

Największą pozycję wśród długów doła- 
rowych stanowi t. zw. dług wojenny rządowi 

St Zjedn. za dostarczane w czasie wojny z 
bolszewikami uzbrojenie, sprzęt wojenny i 
żywność. Ten dług wynosi 206 miljonów do- 

larów. Według kursu z przed czasu dewalua- 

cji dolara t.j. 8.88 złotych za dolara, dłag 
ten wynosił 1.829 miljona złotych, obecnie 
przy kursie 5.40 wynosi 1.112 miljonów zło- 
tych. Na tej pożyczce zyskaliśmy więc 717 

miljonów złotych z powodu spadku kursu do- 
Tara. 

Pożyczka 6 proc. z 1920 r., wynosząca 
19.5 miljona dolarów, przeliczona według pa- 
rytetu stanowiła 174 miljony złotych, obecnie 

przy kursie 5.40 wynosi zł. 105 miljonów, a 

więc jest różnica na naszą korzyść zł. 69 mi- 

ljonów. 

Pożyczka zaciągnięta na monopol zapał- 
czany t. zw. kreugerowska w wysokości pra- 

wie 32 miljonów dolarów według parytetu wy 
nosiła zł. 284 miljony, a przy kursie 5.40 wy- 
nosi zł. 172 miljony. Tu nasz zysk wyraża się 

sumą 212 miljonów złotych. 

Pożyczka Dillonowska w sumie niespeł- 

na 24 miljonów dolarów, według parytetu 

równała się zł. 212 miljonom, a przy obec- 

nym kursie wynosi 129 miljonów, a więc 

zmniejszenie tego ciężaru wyraża się sumą 
zł. 84 miljonów. 

Ogółem naskutek spadku dolara nasze 

obciążenie długami dolarowemi zmniejszyło 

się o 980 miljonów złotych, czyli prawie o mi- 

ljard. 

Zadłużenie dolarowe przedsiębiorstw i 

samorządów przypuszczalnie z powodu dewa- 
luacji dolara zmniejszyło się o blisko 200 mi- 
ljonów* złotych. k 

  

Rokowania francusko-niemieckie 
Sensacje wokół rozmów ambasadora Ponceta z Hitlerem 

BERLIN. PAT. — Wiadomość o wizycie 

ambasadora Ponceta u kanclerza Hitlera, uja- 
wniona — jak wiadomo — wskutek niedy- 
skrecji popełnionej w Berlinie, komentowaca 

jest w dalszym ciągu obszernie przez prasę 

niemiecką. Depesze i komentarze, dotyczące 

tej wizyty, podają dzienniki niemieckie na 
pierwszych stronach, pod nagłówkami takie- 

mi, jak: „Wreszcie przełamane  lody'', 
„Start'', „Krok naprzód'* i t.d. Świadczy 
to że prasa przywiązuje duże znaczenie do 

faktu rozpoczęcia bezpośrednich rozmów. 
„Dentsche Ztg'* pisze, że wizyta amba- 

sadora Francji niewątpliwie zasługuje na po-- 

witanie jako pierwszy krok do bezpośrednich 

rokowań między Paryżem a Berlinem na dro- 
dze, wskazanej przez rząd Rzeszy. Zdaniem 

pisma, były rząd francuski dobrze zrozumiał 
apel Hitlera. Dziennik wyraża w końcu na- 

dzieję, że Prancja wejdzie wreszcie na drogę 
bezpośrednich rokowań. 

* 

PARYŻ. PAT. — Prasa niedzielna żywo 
zajmuje się rozmową kanclerza Hitlera z am- 

basadorerm Poncetem, podając pewne chara- 
kterystyczne szczegóły tej rozmowy. 

„Le Journal'* dowodzi, że. do berlińskiej 
rczmowy obu mężów stanu, koła polityczne 
przywiązuje wielkie znaczenie. Wszystko 
zdaje się świadczyć, że w najbliższych tygo- 
dniach nastąpią ważne wypadki. 

„Le Matin'* pisze, że w trakcie rozmowy 
kanclerz Hitler miał zwrócić uwagę ambasa- 
dora francuskiego na konieczność wyświetle- 
nia sprawy drukowanych przecz „Petit Pari- 
sien'* dokumentów, których autentyczności 

kategorycznie w Berlinie zaprzeczają. 

Berliński korespondent „Echo de Paris''* 
donosi, że kanclerz Hitler miał zażądać szyb- 
kiego uregulowania sprawy zagłębia Saary 
bez plebiscytu, oraz podtrzymywał żądanie 

Niemiec z dnia 6 października w sprawie rów 
ności w dziedzinie efektywów i broni. 

Prawicówy „Le Rempart'' piszę, że ma- 

newr niemiecki w Genewie udał się doskonale, 
obecnie bowiem Francja nietylko będzie skłon- 
na przyznać Niemcom korzyści o wiele więk- 
sze, niż te, które przewidywał plan rozbroje- 
niowy, ale także zostanie oddzielona od swych Vy, 
sprzymierzeńców, którzy nie zapomną, że 

STOTIS 

Niespodziewana szykana sowiecka 
WARSZA WA PAT. W nocy z soboty na 

do warszawy  nieoczeki- 

że władze 'sqwieckie dla 

niedzielę nadeszła 

dokonania pewnych 

na granicy 

formalności. , zatrzymały 

połsko - sowieckiej     

  

w Szepietów 

wa: 

p. por. Józefa 

Mączki i skutkiem tego uroczystość powitania 

gon ze szczątkami zwłok Šš. 

Otwarcie roku akademickiego 

W tych dniach odbyło się uroczyste otwar- 
cie 631-go roku akademickiego na Uniwersyte - 
cie Rzymskim. 

Po raz pierwszy Senat akademiczi z rekto- 
rem Ałftedem Rocco, b. ministrem sprawiedliwo- 

trumny $. p. Mączki w Zdołbunowie oraz po- 

grzeb w Warszawie został niespodziewanie 

przesunięty na parę dni. Należy oczekiwać, że 

trumna ze zwłokami $. p. por. Mączki przy- 

ie 28 bądź 29 listopada do Zdołbunowa, a 

zeb w Warszawie odbędzie się dopiero 30 

listopada, bądź 1 grudnia r. b. 

        

    

na uniwersytecie w Rzymie 

rancja raz jeszcze, podobnie, jak w momen- 
cie zawierania paktu czterech, opuszcza ich. 
Brutalność kroku niemieckiego — pisze „Le 
iempart'* w Genewie powinna była, logicz- 

nie rzecz biorąc, wytworzyć wspólny front 
wszystkich państw. Tymczasem dzieje się 
przeciwnie. Zachodzi niebezpieczeństwo _zer- 
wania wspólnego frontu Francji, Polski i M; 
łej Ententy. й 

Fakt, że Niemcy rokuja w tym sainym 
momencie z Polską i Francją, lecz już nie 
zjednoczonemi, a rozdzielonemi, bez uprzed- 
niego porozumienia się ich, wskazuje na roz- 
miary sukcesu niemieckiego i ogrom błędów, 
popełnionych przez negocjatorów. Dziennik 
podkreśla, że obecne rokowania zadają śmier 
telny cios Lidze Narodów. Zgadza się na nie 
Paul-Boncour, duchowy spadkobierca Brian- 
da i obrońca Genewy. Rokowania bezpośred 
nie nie są zresżtą bardziej niebezpieczne od 
rozmów w Genewie przy pomocy pośrdników, 
Do obecnych rozmów — kończy dziennik — 
powinna jednak Francja przystąpić jeżeli nie 
w towarzystwie, to przynajmniej po porozu- 
mieniu się ze swymi sojusznikami i przema- 
wiać zarazem w ich imieniu. 

Leon Blum w „Le Populaire'' jest kate- 
gorycznym przeciwnikiem rozmowy bezpośred 
niej z Hitlerem i wypowiada się za konty- 
nuowaniem prac konferencji rozbrojeniowej, 
bez względu na nieobecność Niemiec, którym 
należy przedstawić do podpisu gotową kon- 
wencję. 

LLA САО CY 

0 ile potanieją bilety 
kolejowe 

OD NOWEGO ROKU 

Prace nad reformą taryfy pasażerskiej 

dla normalno-torowych linij P.K.P. dobiegają 
końca. Nowa taryfa ogłoszona zostanie nie- 
bawem drukieni i będzie obowiązywać od No- 
wego Roku. 

Stawki taryfy normalnej ulegną obniżce 
około 25 proc. Obniżka ta dotyczyć jednak 

będzie tylko dalszych relacyj i przewozów. 
Pełna 25 proc. obniżka obowiązywać będzie w 
relacji około 190 klm. 

Taryfa I-szej klasy ulegnie 20 proc. ob- 
niżce, czyli będzie droższa o jedną trzecią od 
klasy II. Dopłata do pociągów póśpiesznych 
ulegnie pewnej zmianie, gdyż strefy będą nie 
co mniejsze (50 klm.) od dzisiejszych (100 

klm.) 

Dla orjentacji podajemy poniżej kilka 
przykładów, jak będą wyglądały ceny bile- 
tów: 

Wedle nowej taryfy: III klasy: z War- 
szawy do Łodzi taryfa osobowa — 7.80 (obec 

    

„nie 9.40), pośpieszny — 10 zł. (obecnie 12,80), 
z Warszawy do Częstochowy osobowy 

11.40 zł. (obecnie 15.20), pośpieszny 14.60 
(20 zł.), z Warszawy do. Poznania osobowy 

— 14.80 zł. (19.60), pośpieszny 18.80 (25.80), 
z Warszawy do Gdańska osobowy 17.80 (24 
zł.), pośpieszny 22.40 zł. (30.20 zł), z Waxr- 
szawy da Zakopanego osobowy — 22.40 zł. 
(30.20 zł.), pośpieszny 28.20 zł. 38.60). 

ILE WPŁYNĘŁO NA POCZET I RATY 
POŻYCZKI NARODOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — Wedle danych 
do dnia 24 b.m. ogólna suma, jaka wpłynęła 
na poczet drugiej raty pozyczki narodowej, 

wynosi 37 miljonów złotych. Jest to bardzo 
poważna kwota, stwierdzająca, że ponad 2/8 

subskrybentów nie korzysta z rozłożenia płat- 

ności pożyczki narodowej ua 11 rat, pragnąc 
prędzej ją spłacić i zrealizować już pierw- 

szy kupon, płatny 1-VII 1934 r. 

Pewien odsetek subskrybentów dotąd nie 
uiścił drugiej raty, co winuo być bezwzględ- 
nie uczynione natychmiast, zarówno w intere- 

sie własnym, jak społecznym, gdyż za kilka 
dni rozpoczyna się okres płatności trzeciej 

raty. 
W najbliższym czasie ukaże się pierw- 

szy zeszyt subskrybentów, którzy otrzymali 
dyplomy komitetów obywatelskich, przy- 

czem zamieszczeni tam będą tylko ci subskry 
tenci, którzy opłacają raty pożyczkowe. 

POŻEGNALNE LISTY PROF. HERBA- 
CZEWSKIEGO W „NAUJOJI ROMUVA* 

„Naujoji Romuva'' zamieszcza <wa poże- 
gnalne listy prof. Herbaczewskiego. Autor 

tych listów oświadcza, że wyjeżdżając z Lit- 
wy, pragnie zapomnieć o wszystkich swych 
krzywdach. Prof. Herbaczewski oświadcza 
też, że mieszkając czas jakiś zagranicą, nie 
będzie kompromitował Litwy i Litwinów swa 

działalnością. Za swe zadanie uważa prof. 
Herbaczewski przełamanie muru nienawiści 
między kulturami obu narodów. Wreszcie za- 
powiada prof. Herbaczewski, że utrzymywać 
będzie z literatami litewskimi stosunki nietyl 
ko duchowe, lecz i fizyczne, przysyłając od 
czasu do czasu artykuły, oraz, że będzie ma- 

' » powrocie na Litwę. ы 
Powrót ten uzależnia prof. Herbaczewski 

od swego stanu zdrowia i od stanowiska 

swych wrogów na Litwie. ; 
ой 

ANTYANGIELSKIE DEMONSTRACJE мЙ 
ŽYDOWSKIE | LŽ 

WARSZAWA. PAT. W związku z ogfanicze- 

niem emigracji Żydów do Palestyny i źmniejsze 
niem dotychczasowej kwoty emigrantów do Pa_ 
lestyny, odbył się w Warszawie, szereg wie- 
ców protestacyjnych, ma których przyjęto od- 

nośne rezolucje, które mają być przesłane do 

ambasady angielskiej w Warszawie. 

CHINSCY PIRACI 
HONG _ KONG. PAT. Chińscy piraci za- 

atakowali, a następnie zdobyli 
cuski „Commandant Henri Riviere". Zdobyty pa- 
rowiec piraci odprowadzili do portu Czi - Lang, 

gdzie porwawszy 4 bogatych Chińczyków w 
celu uzyskania od nich okupu odpłynęli w nie- 

wiadomym kierunku. 

WYROK ŚMIERCI 
GRODNO. PAT. Ubiegłej nocy wykonano 

w Łomży wyrok Śmierci na 3 bandytach: Mro- 

czkowskim, Malinie i Karwowskim, skazanym 

na karę śmierci przez sąd doraźny w Łomży za 

wymordowanie rodziny Bagińskich. : 
  

  

OD WYDAWNICTWA 

W niektórych pismach pojawiły się wia- 
domości i płotki o mającej rzekomo nastą 
pić fuzji „Słowa” z innem wydawnictwem 
codziennem, mianowicie „Kurjerem Wileń- 
skim”, : 

Nie dotykajac genezų tych wiadomošci i 
plotek stwierdzamy kategorycznie że "są 

one zupełnie wiealtualne, 

Wiadomości sportowe 
REPREZENTACJA PIŁKARSKA NA MECZ 

Z NIEMCAMI ^ 
WARSZAWA. PAT. Kapitan PZPN p. Ka- 

łuża ustalił po fneczu treningowym następujący 
ostateczny skład reprezentacji Polski na mecz 

z Niemcami: bramkarz Albański (Pogoń Lwów) 
Obrona — Martyna (Legja Warsz.), i Bułanów 
(Polonia Warsz.) pomoc — Kotlarczyk Il, Kot- | 
łarczyk I (Wisła Kraków) i Mysiak (Cracovia), 
atak — Urban (Ruch Śląsk), Matjas (Pogoń), 
Pazurek (Garbarnia), Nawrot (Legja Warsz.), 
Włodarz (Ruch), Wyznaczono ponadto 5 gra- 
czy rezerwowych, 

IKP — SKODA 8:8 
ŁÓDŹ. PAT. — W niedzielę odbył się w 

Łodzi oczekiwany z wielkiem - zainteresowa- 
niem mecz bokserski 0 drużynowe  mistrzo- 
stwo Polski między warszawską Skodą a łódz 
kim IKP Zawody zakończyły się wynikiem 
nierozstrzygniętym 8:8 Ze względu na wynik 
nierozstrzygnięty odbędzie się w Warszawie 
drugie spotkanie rewanżowe. 

FRANCUSKI REKORD LOTNICZY 

KOPENHAGA PAT. Francuski samolot 
3-motorowy L' Emeraude dokonał wczoraj lo- 
tu z Paryża do Malmoc (Szwecja) przelatu- 
jąc dystans 1150 klm. w 4 godziny 30 min. Na | 

pokładzie samolotu znajdowało się 11-tu pa- 
sażerów. Średnia szybkość aparatu wynosiła 
267 klm. na godzinę. 

  

  

  

Msza św. w samolocie 
Paryska „La Croix'* donosi, że akurat w 

święto Chrystusa Króla nad morzem, między 
zatokami Koryncką i Patras, w hydroplanie. 
kursującym między Sajgonem a Marsylją od- 
prawiona została pierwsza w dziejach msza 
św. w powietrzu. Odprawił ją pewien zakon- 
nik, zdążający z misyj francuskich na Wscho 
dzie do Marsylji, korzystając z udzielonego 
mu w tym celu upoważnienia. — Jako minż- 
strant służył do mszy św. jeden z podróż- 

nych. (KAP). 
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Nadužycia w Bratniaku 
WYWIAD Z P. O. PREZESEM BRATNIAKA KOL. JANICKIM 

Wobec sprzecznych pogłosek o nadu- 

życiach w Bratniaku, które stając się orę- 

żem walki politycznej szkodzą również 

Bratniej Pomocy, jako instytucji, zwró- 

cilišmy się do p. 0. prezesa kol. Janickie- 

go po  objektywne informacje . w tej 

sprawie. Redakcja. 
Mimo gorączki pracy w jakiej się znajduje 

Zarząd Bratniaka przed Tygodniem Akade- 
mika, otrzymałem od kol. janickiego garść 

informacyj, które podaję poniżej w stylu nie- 

omal telegraficznym, lecz właśnie zgodnym z 

przebiegiem rozmowy. 

— Jakie są zdaniem kolegi prezesa przy- 

czyny zawieszenia w pełnieniu _ obowiązków 

dotychczasowego prezesa  Bratniaka Józefa 

Przyłuskiego? 
— Bezpośrednią przyczyną było pismo wy- 

stosowane przez Komisję Rewizyjną do ]. 

M. Rektora, zawierające wniosek 0 zawiesze- 
nie Przyłuskiego i 2 członków zarządu z po- 

wodu niewłaściwego załatwienia sprawy na- 

dużyć referenta Domu Akad. , Bohdana Szym- 

borskiego. 

— Czy mógłby mi kołega bliżej określić na 

czem polegała owa niewłaściwość? 

— O ile mi wiadomo, jest to kwestja ter- 
minu w jakim zawiadomiono o nadužyciu J. M. 

Rektora. 1 

— Czy to był jedyny powód zawieszenia? 

— Tak. Dotychczas ani śledztwo przepro- 

wadzone na połecenie rektorskie, ani komi- 

sja rewizyjna żadnych zarzutów nieuczciwości 

kol. Przyłtuskiemu nie postawiła. 

— Czy afera węglowa p. Szymborskiego 

iaktem stwierdzonym z całą pewnością? 

— O ile można mieć pewność przed wy- 

jest 

daniem wyroku w tej sprawie, to tak; zresztą 

w posiadaniu naszem znajduje się tak poważ- 

ny materjał obciążający, że dla mnie sprawa 

jest wyraźna, 

PANAMA WĘGLOWA 
Zaroiło się w mrowisku akademickiem na 

wiadomość o nowych nadużyciach w Bratniaku. 

Rozszedł się charakterystyczny posmaczek skan- 
dali. Znamy te rzeczy niestety. Pamiętamy 

jeszcze podobne sprawy z przed kilku lat. Ale 

pamiętamy również i to, że brudna piana przy 

praniu tych nieczystości chlapała także na 
ludzi niewinnych. 

Walczymy o to, by wyrwać Bratniak z 

rąk Młodzieży Wszechpolskiej, gdyż widzimy 

bezpłciowość i niedołęstwo jej gospodarki, lecz 

walczymy również o kulturalne formy tej wal- 

ki. Uważamy, że prawda jest bronią wystar- 
czającą, byśmy się mogli nią posłużyć i zwycię- 
żyć. W imę tej prawdy miło jest nam stwier- 
dzić, że przy obecnym stanie rzeczy ( a miej- 
my nadzieję i na przyszłość) J. Przyluskiego, 
do iniedawna prezesa bratniaka, nie obciążają za 
rzuty natury etycznej. Stwierdzamy to z całą 
satysfakcją, aby  zdementować plotki jakie 
się już pojawiły.. 

STARE GRZECHY 
Któż to jest absolwent Bohdan Szymborski, 

bohater afery węglowej? 

To „dawny człowiek”. To człowiek jeszcze 
z czasów zarządu Ochockiego. Z obecnym za- 
rządem tyle ma wspólnego, że mu przekazywał 
swoją agendę t. j. Dom Akademicki. 

Ale jak przekazywał! 

11 listopada 33 roku w pismie do Komi- 
; sji Rewizyjnej B. P. stwierdza J. Przyłuski, że 
A w Domu Akad. „książka magazynowa nie by- 
I i AAC SKA a ii 

DRAMATURGJA WSPÓŁCZESNA 
` IV. AFIRMACJA 

Nie istnieje nie, coby w swojem ostatecz- 
nem zbliżeniu do celu mogło zyskać całkowi- 
tą afirmację. Dzisiaj, rzeczy godnych ukoro- 
nowania, mie znajdziemy. Możemy jedynie 
marzyć o przyszłości. 

Przecież ku czemuś idziemy. Twierdziś 
można, że gałęzie, wyrastające z pnia, pokry- 
ją się kwieciem i przed naszemi oczyma sta- 
nie piękno jedynego pojęcia. Synteza. 

Właśnie — chodzi teraz w sztuce o synte 
zę. To wszystko, o co walezyło się w w. XA, 
powinno już wydać owoce. Zealić się w jed- 
no — stać się przez to scalenie się — klas;- 
cznym wyrazem naszej epoki. 

Ściany domów, reklamowe słupy, pozakle- 
jane są różnobarwnemi plakatami — spełnia 
ją tę rolę, co dawniej, jadący przez miasto w 
hałasie i gwarze, heroldowie obwieszczający 
przędstawienic. lstota reklamy — podsycić 
uczucie istniejącego u nas głodu. Dzisiejszy 
nasz głód — głód ludzi, którym wypadło żyć 
'w syntetycznym wieku — to synteza. Braknie 
nam ujęcia-świata, jego przejawów — w spo- 
sób tak wszechstronny — jak on w rzeczywi- 
stości nas dotyka. 

Pierwszem zadaniem dzisiejszej sztuki — 
sztuki pojętej utylitarnie — dać możność zor- 
jentowania się człowiekowi w chaosie, jaki go 
otacza. Dalsze zadanie — wskazać cel jego 
bytu. 

Sprawa pierwsza: żeby ją ukazać, należy 
zbudować wielopłaszczyznową sferę ułudy te- 

atralnej. Dać tragizm, groteskę: dramat — 
komedję, cyrk i kabaret. Słowem wszystko 
z tworzywa zewnętrznego i wszystko — po- 
sługując się wszelką istniejącą formą, z two 
rzywa wewnętrznego... : 

„Tak. jak šię czynito dawniej — gdy pe- 
wien okres domagał się swojej syntezy. Taką 
syntezę — jeśli chodzi o początek tworzenia 

się nowego Świata, dał Szekspir; taką syn- 
tezę dał (Goethe — jeśli chodzi o okres upad- 

‚ Ка myśli racjonalistycznej. 

Sprawa druga: Łącznie z przemianą wa- 
runków życia — pojętego jako zwykła wege- 

tacja, zmienia się psychika człowieka. Zatraca 
swój indywidulizm. Człowiek zrzesza 
tworzy gromady. związki. Coraz bardziej — 
od najwięższych — do coraz to szerszych, 

idzie jednostka związków, — gdzie musi się 

zrzekać, jeden po drugim ze swoich jednostko 

wych interesów i przywilejów. Coraz moe- 

niej myśl jednostki przenika wiedza o łącz- 

nym interesie grupy, klasy. Człowiek, siłą 

rzeczy, staje się, sam nie wiedząc kiedy — 

społecznikiem... I właśnie — chodzi tutaj o 

tę małą kwestję — o samowiedzę wytwarza- 
nia wartości, dokonywania prac — zbiorowo. 
Dramaturgja na tej swojej syntetycznej dro 
dze musi sposobem zwykłego wskazania roz- 
budzić świadomość celowości wysiłku zbioro- 

wego. Dramaturgja współczesna -— ta najbar- 

dziej skuteczna broń, w walee ze snem powin 

na iść drogą budzenia w społeczeństwie ra- 

dości odczucia osobistej ceny, w ogólnym bi- 

lansie wartości, jakie się składają na pojęcie 

Państwo — lub samej — Ludzkości. 

Eklektycyzm teatru, to wielkie zapotrze- 

bowanie sztuk, któreby dogadzały najbardziej 

płaskim instynktom najgorszej publiczności, 

musi się nareszcie skończyć. | 

Należy pokazać nowego człowieka w no- 

‚ wym świecie. 

SiĘ, 

Leon Bortkiewicz g 

ła prowadzoa od dnia 15. XI. 32 roku* że 

fakt ten utrudnia (ja myślę!) kontrolę, że wre- 

szcsie „w magazynie Domu Akademickiego po- 

wstało manco około 20 tonn koksu*. Przecie 

15. XI 32 r to data, kiedy kwitł bujnem kwie- 

ciem zarządzik Ochockiego i jego ludzi, tego 

samego Ochockiego, który deklamował na wal- 

nych zebraniach Bratniaka o racjonalnej go- 

spodarce, jaką rzekomo prowadził, prowadzi 

i prowadzić będzie. Ładna gospodarka bez 

księgi inwentarzowej! 
Brak kontroli zachęca do defraudowania, 

nic dziwnego, że po pewnym czasie doszło do 

tego. 

W jak jednak dziwnych warunkach! 

Panama węglowa niesamowicie wygląda na 

tle dokumentów. Powstaje draśliwe pytanie, 

gdzie jest jej geneza. 

Że przyczyną był brak kontroli, to jasne, 

ale geneza jest jeszcze w oparach tajemnicy. 

WĘGLEM PACHNIE 

Jest sobie w Warszawie, pewna firma wę- 

głowa; mniejsza o nazwę. Firma ta ma przed- 

stawicielstwo w Wilnie, które prowadzi niejaki 
pan... zresztą mniejsza również z tem jak się 

nazywa. (Na żądanie służę bliższemi  infor- 

macjami). 

Pan ten w pismie do Bratniej Pomocy z 

dnia 10 sierpnia 33 roku, podaje co następuje: 

„Niniejszem oświadczam, że otrzymałem całkowi 
tą należność za dostarczony dla Domu Akad. 
opał w roku 1932 — 33 co potwierdzitem po- 

kwitowaniami na rachunkach“. 

Tymczasem w dwa tygodnie potem  nad- 
chodzi do Bratniej Pomocy pismo z centrali 
firmy (z dnia 25 sierpnia tegoż roku) zawiera- 

jące te słowa ,,....winien jest Dom Akad. z ty- 
tułu dokonanych dostaw węgla zł. 1336, która 
to suma pomimo wielokrotnych skierowanych 
pod adresem Domu Akad, upomnień nie została 
uregulowaną. (podkreślenie autora). 

Ciekawe! Czyżby w dzisiejszych czasach 
przekazywanie kwot pobranych przez przedsta- 

wicielstwo do centrali trwało dłużej niż dwa 

tygodnie? 
Czyżby dalej centrala mimo że przedstawi- 

cieł „pobrał*, jak stwierdza, należność mo- 
gta nic o tem nie wiedzieć i musiała się „wielo- 
krotnie* zwracać do nabywcy z pominięciem 
tegoż przedstawiciela. 

I czyżby wreszcie pana Szymborskiego, re- 

ferenta Domu Akademickiego,  jeżeliby płacił 
regularnie rachunki, nie zainteresowało, że cen- 
trala w Warszawie nic o tem płaceniu nie wie? 

W kontakcie z przedstawicielstwem tejże 
firmy pozostaje inny pan. Pan który już kie- 
dyś był pod sądem 'w związku z nadużyciami w 
pewnej dziś już nie istniejącej organizacji aka- 

demickiej. 

Otóż Bratnia Pomoc otrzymała dnia 30 
— VI — 33 r. pismo od pewnej firmy *) w 
którem właściciel powiadamia, że wyżej wzmian 

kowany pan zamówił drzewo dla Bratniej Po- 

mocy na sumę 127 zł. 50 gr., i sumy tej nie 

uiścił. Nie trzeba dodawać, że drzewa tego 

Bratniak nie zamawiał, ani też ów sprytny pan 
nie miał upoważnienia od Bratniej Pomocy do 
prowadzenia jakichkolwiek jej interesów. 

Są to fakty, które stwarzają atmoslerę i 

tło afery węglowej, iakty którę są stwierdzo- 

ne przez dokumenty mieszczące się w archi- 

wum Bratniej Pomocy. W tej to właśnie atmo- 
sferze kształtowała się geneza sprawy. 

CO NA TO PREZES BRATNIEJ POMOCY? 
Trudno mi dokładnie określić datę kiedy 

pan Przyłuski powziął ostatecznie skonkrety- 
zowane podejrzenia, że w Domu Akad. coś nie 

jest w porządku z węglem. Było to jednak je- 
szcze przed wakacjami, skoro jeszcze wtedy. 

sporządzono protokół dotyczący braków wę- 

gla, skoro już wtedy było wiadomem, że 
nieuregulowano rachunków za węgiel (już in- 

nej firmie) do dnia 6. VI. — 33 r. 
W ostatnich dniach sierpnia dopiero zo- 

stała sprawa skierowana do kuratora B. P. 
z wnioskiem o przekazanie jej J. M. Rektorowi. 

Przypuszczam, że pan Przyłuski chciał ra- 
tować Szymborskiego w ten sposób, że dał 

mu termin, do którego ten ostatni miał uregu- 
lować należności, bądź dostarczyć węgiel. 

Podkreślam, że to są tylko przypuszczenia, 
ale niema innego słusznego wytłumaczenia tej 
zwłoki. 

W tem że się chce ratować człowieka, który 

się pośliznął, że się chce nie pozwolić mu 

upaść — niema jeszcze nic złego. Szymbor- 
skiego, który był absołwentem krok dzielił od 
dyplomu lekarskiego, w chwili wyjścia sprawy 
na jaw dzieliłaby go już przepaść nie do prze- 
bycia. I nie to jest głównie winą p. Przyłu. 

skiego, że chciał kolegę ratować, 

lecz że uczynił to w niewłaściwy widocznie spo- 
sób. Skoro jednak Szymborski nie chwycił się 

ostatniej deski ratunku i straty Bratniej Pomocy 
pokryte nie zostały — sprawa musiała się 0- 
przeć o Komisję Dyscyplinarną. 

Czekamy dzisiaj na wyrok tej komisji i ma- 
my nadzieję, że poza niefortunnym referentem 

Domu Akademickiego nikogo z akademików 
surowy wyrok nie obciąży. 

W. A. Kaduszkiewicz. 
  

; *) Jesteśmy w posiadaniu nazwisk i nazw 

firm jak również bliższych informacyj i ich źró- 
leł, czem na żądanie służymy. 

SŁOWO 

TYDZIEŃ AKADEMICKI 
RÓŻNICA W PRZYMIOTNIKU 

Stale 1 przy każdej sposobności 
maiei działacze „narodowi'* przeciwstaw: 

cy sobie dwie ideologje: nar 
dową, starając się p 7 

tej ostatniej. Ze szezególną А 

łują udowodnić bezcelowość  istnieni 

treściwość ideologji państwowej skoro ist 
narodowa a posługując się nie tyle lo 

nemi i rzeczowemi argumentami, ile szumną 

i błyskotliwą frazeologją — metodą zwykłą 

dla całego ich obozu. 
A jak sprawa przedstawia się w rze 

wistości? Której ideologji należy pr: 
pierwszeństwo? Odpowiedź na to "pytanie, 

jest treścią tego artykułu. у 

IDEOLOGJA NARODOWA 

Z endeckiego pumktu widzenia naród jest 

pojęciem wyższem od państwa. Ponieważ na- 

ród tworzy państwo, więc jest ono ty 

nym z wielu przejawów całokształtu 
narodu, jest wyrazem jego dążeń politycznych 

do swobodnego stanowienia o swych losach 
na arenie międzynarodowej. 
gja, obierająca Naród za oś obrotu swych ro- 
zumowań, zawiera już sama w sobi« 

wiastki państwowe i obejmuje wszelkie zwią 
zame z niem zagadnienia. Rozumując .w ten 

sposób należałoby śladami endeków dojść do 

przekonania, że właściwie ideołogja  narodo- 
wa jest też ideologją państwową i wobec 
tego tworzenia odrębnej myśli państwowej 

jest zupełnie zbyteczne. 
I byłoby to zupełnie słuszne, gdy 

fakt, że odradzający się Naród Pols 

swą organizacją inne narody, któr 
ziemiach naszych zan kują dość 
Otóż na skutek tego życie polityczne naszego 

Państwa nie pokryło się z żyei 

nem Narodu, ale objęło 157е 
Uezestniczą w nich obok 

jszości, a chociaż nie mają głosu 

    

państwową 
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decy- 

dującego, wywierają pewien wpływ na ksztai- 

towanie naszych interesów i stosunków pań- 

stwowych. ‚ 

Fakt ten w ideologji narodowej 
pomięnięty i dzięki temu nie wyczerpuje ona 

   

zostat 

całokształtu zagadnień państwowych — nie 

noże stać się ideologją również państwową. 

Nie nastąpiło to przypadkowo, w ideologji na- 

rodowej wpływ i znaczeńie mniejszości dia 

państwa zostały pominięte zupełnie świado- 

niie. Twórcom jej wydawało się, że potrafią 

zniweezyć życie polityczne mniejszości, po- 

zbawić je wpływu na stosunki wewnętrzno- 

państwowe i w ten sposób zmonopolizować 

jege politykę dla narodu. Drogą do tego mia 

ło być umniejszenie praw politycznych mniej- 
sześci, a więc nacjonalizm w swej najostrzej- 

szej formie — metoda stara, bo aż przedwe- 

jenna no i... i w innych państwach stosowana. 
Co jednak pożyteczne jest, powiedzmy, 
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, cych się kulturą, języ 

    

   

  

4 dowościoweg: 

To tež ideolo- i 

pier- S 

je. dzo ważne dla oceny ich programu, 

z- w Niemczech, nie koniecznie musi dać dobre uznaje naród jako twórczy element 
rezultaty u nas, bo różne są warunki, w ja- 
kich ii niemiecki, Umniej- 

i rch obywateli obcej 
slne wydzielenie i 

   
     

   
1 praw polity 

narodowości oznacza 
z ogółu obywateli (i 

ze strony mniejszości wywoła to 

jej formą będzie wy- 
pocz a naro- 

śród „wydzielonych**, —eoraz 
silntejsza nacjonalizacja mniejszości  zupeł- 
nie zrozumiałemi dążnościami wolnościowemi. 
Gdyby mniejszości nasze były, jak np. w 
Niemczech słabe liczbnie, nie miałyby ich dą- 
żenia separatystyczne większego znaczenia. 

Ponieważ jednak w Polsee są one dość liezeb-. 

ne, a przytem zwartą masą zamieszkują 
wschodnie obszary Polski, więc groziłaby nam 

utrata tych ziem. 
; przeciwdziałać złu, doktryna 

na doradza „przymusowe 

Nasi macjonal endeccy nie wszy 
ą przekonani o skuteczności tej metody, 

zak na własnej skórze stwierdziliśmy 
ie niewoli, gdy mas „przymusowo ger 

oi rusyfikowano, że nie daje to 

pozytywnych rezultatów. Specjalnie  stoso- 
wana do Słowian, dzięki specyficznej ich psy 
chice, prowadzi do wyników wprost przeciw- 

nych pożądanym. 
Ostatecznie więc, eheąc pokryć swoje nić 

zdecydoanie, „narodowey** nie precyzują 

swego stanowiska. Nie jest to jednak tak bar 
bowiem 

stosowanie lub nie stosowanie „przymuso- 
wej'* polonizacji, to tylko kwestja r i 

ia, lub opóźnienia ostatecznego efekti 

zasad nacjonalistyeznych w pr 
A efektem końcowym będzie utrata 
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ce. 

wschodnich ziem Rzplitej dła Narodu Polskie- 
go. 

IDEOLOGJA PAŃSTWOWA. 

Ż niebezpieczeństwa grożącego ziemiom 
wschodnim zdawało sobie sprawę wielu poli- 
tyków polskich i ci, wobec nieprzejednane- 

go stanowiska narodowych doktrynerów, stwo 
rzyli nowa myśb polit; а, mie opartą na ob- 

eych wzorach, dostosowaną do specyficznych 
warunków naszego bytu państwowego. T 
myśl polską, szczero-polską znaleziono łatwo, 
„natknięto się““ na nią p badaniu . dzie- 
jów Polski z okresu największego rozkwitu 
jej potęgi i kultury — w historji Jagiello- 
nów. Zmodernizowaną koncepcję tych wiei- 
kich królów nazwano ideologja państwową. 

Nazwa ta bynajmniej nie oznacza odrzu- 
eenia pojęcia narodu, a oparcie się o wyabstra 
howane pojęcie państwa. Przeciwnie. Ideo- 
logja państwowa podobnie jak i narodowa 

    

    

    

Placówka ofiarne| pracy 
Z AKAD. KOŁA P.M.S. 

Istnieje na U. S$. B. nieliczny zespół žūsta 
wykonywujących bezinteresownie i z wielkiem 
poświęceniem pracę oświatowo-wychowawczą 
wśród prołetarjatu miast i wsi. Pracują wytrwa- 
le i konsekwentnie, nie zrażając się trudnościa- 
mi i przeszkodami. Praca ich o wysokich walo- 
rach ideowych, pozbawiona cienia tendencji 
partyjnej czy politycznej jest naprawdę twórczą 
i zasługuje na uznanie i poparcie. Jeżeli zesta- 

wimy słowa ich dekłaracji ideowej, z czyna- 

mi, przekonamy się dobitnie, że pokrywają 

się one w zupełności: Naszą deklaracją ideową 
jest jedynie szlachectwo pracy — nie uznajemy 

ani szlachectwa krwi, ani pieniądza. Idziemy 

po linji jak najszerszej i możliwie najgłębszej 
propagandy oświaty, wierząc, że jedynie przęz 
potężny bo systematyczny i trwały wysiłek mo- 

żna kłaść podwaliny nowego, szlachetniejsze- 
go ustroju społecznego, opartego na powszech- 

nem zrozumieniu praw i obowiązków człowieka. 

Zdajemy sobie doskonale sprawę, że praca ta 

jest zakrojona na wieki całe i stajemy tu w o- 
strej sprzeczności z ogólnie dziś panującemi 

wśród młodzieży przekonaniami o niecelowości 
wszelkiego ewolucyjnego postępu na korzyść 
nagłych, zdecydowanych posunięć... „W dobie 
szalonego rozpolitykowania młodzieży  akade- 
mickiej, karmiącej się pustemi frazesami de- 
magogicznych haseł strarszych łub młodszych 
politykierów — jakże poważnie przedstawia się 

ten podziwu godny zespół społeczników, niosą- 
cych oświatę tym wszystkim, którzy z wielu 
względów otrzymać jej w szkołach nie mogą. 

Poprzyjmy 'nasze wywody faktami i cyframi. 

Akad. Koło Polskiej Macierzy Szkolnej pow- 

stało 4 marca ub. r. z inicjatywy Koła Łod- 

zian. Liczy w tej chwili 45 członków, przeważ- 
nie medyków. Pracę prowadzi w 3-ch sek- 
cjach: 1) prelekcyjnej, 2) oświatowo - wycho- 

wawczej, prowadzącej kursy wieczorowe dla 
dorosłych, ruchomy uniwersytet ludowy oraz 
„klub uliczników'* i 3) bibljotecznej. /W okre- 
sie od 27 listopada ub. r. do chwili , obecnej 
prelegenci Koła wygłosili 202 odczyty, iłu- 
strowane przezroczami z różnych dziedzin życia: 
Na kursach wieczorowych wykłady odbywają 
się co wieczór po 2 godziny, przyczem kurs 
ostatni stanowi zakres szkoły powszechnej. U- 
częszcza na kurs 60 osób. Zaznaczyć wypada, 
że sekcja obsadziła swymi prelegentami SZe- 
reg domów ludowych na przedmieściach Wil- 
na, zorganizowała kursy dla analfabetów w nie- 
których oddziałach wojskowych,  pirowadzi 
wykłady w dwóch placówkach Zw. Pr. ©b, Kob. 
oraz w ochronkach i domach noclegowych. Na 
szczególną uwagę zesługuje Ruchomy |Uniwer- 
Sytet Ludowy, kierowany przez kol. ichtera, 
który rozwinął intensywną działalność w; okresie 
wakacyjnym od 30 czerwca do 27 lipca jna tere- 
nie pow. dziśnieńskiego. W ciągu 28 (dni wy- 
głoszono w 30-tu miejscowościach 132 | odczyty 
przy ogólnej frekwencji 5830 AC co 

  

daje średnio po 200 na miejscowość. | Odczyty 
cieszyły się wielkiem powodzeniem miejscowej 
ludności, przyczem wielką rolę atrakcyjną 0- 

degrały. przezrocza. Wykładowcy odbić po- 
dróż pieszo, szarwarkowemi podwodami i ło- 

dziami, przebywając przestrzeń 344 kłm., nara- 
żając się często na braki i niewygody. 

Bibljoteka Koła zawiera 678 tomów dzieł 
beletrystycznych, pedagogicznych, fopularno- 
naukowych oraz podręczniki dla prłelegentów. 

Nadwyraz szczupłe fundusze Koła, pochodzące 
ze składek członkowskich i ofiar, nię! pozwalają 
na szybszy rozrost poszczególnych jagend. Ze 
smutkiem podkreślić należy, że staksze społe- 

czeństwo wykazuje zbyt słabe zainteresowanie: 

tą placówką ofiarnej pracy młodych  akademi- 
ków. Budżet Koła za okres sprawozdawczy Za- 
myka się sumą 650 zł., co oczywiście jest b. 

nikłą cyfrą na tak duży zasiąg pracy i liczbę 
placówek. Jeżeli wyraziłem żal pod adresem 
starszego społeczeństwa, to tembardziej trzeba 
z naciskiem zaznaczyć, że szersze masy aka- 
demików wykazują wzgłędem tej instytucji wy- 
jątkową inercję i bierność. Świadczy o tem 
fakt, że na kursy społeczno - oświatowe dla 
prelegentów w listopadzie ub. r. zapisało się 

10 akademików! Przykro doprawdy obliczać 
jaką to stanowi część ogółu. 

Już z tak krótkiego opisu widać wyraźnie 
doniosłość i użyteczność pracy, planowo zor- 
ganizowanej i prowadzonej przez świetnych 
prelegentów. Należy zatem ułatwić tę odpo- 

wiedzialną i żmudną pracę garstce ideowych 

ludzi. Niech starsze społeczeństwo wesprze 
w miarę możności Koło ofiarami, niech zasili bi- 

bljotekę książkami, spełniając w ten sposób miły 

i dobrze pojęty obowiązek obywatelski. Mło 
dzież akademicka zaś sua de parte musi zwięk- 

szyć liczbę członków Koła, uzupełnić kadry wy- 
kwalifikownanych wykładowców. Sprawa bo- 
wiem oświaty pozaszkołnej stanowi jedno z 
naczelnych zadań doby obecnej. 

a * * 

W niedzielę 19 b. m. w sali gimn. Puszki- 
na odbyło się uroczyste otwarcie kursów wie- 

czorowych, połączone z obchodem ku czci 17 

rocznicy zgonu Sienkiewicza. Po zagajeniu 
"przez prezesa Akad, Koła P. M. S$. kol. Bańkow- 
skiego wygłosił przemówienie prof. St. Hiller, 
Kurator Koła, podkreśłając doniosłość oświaty 
w życiu społeczeństwa tudzież ofiarność i bezin- 

teresowność członków Koła w ich ciężkiej i od- 
powiedzialnej pracy. Następnie wygłosił prze- 

mówienie własnego układu jeden z kursistów, 
nacechowane było ono duchem obywatelskim i 
wywarła b. miłe wrażenie. Następnie kol. Bra- 
un wygłosili świetną prelekcję o życiu i dziełach 

Sienkiewicza. Po kilku utworach, wykonanych 

przez chór kursistów oraz recytacjach, zespół 
artystyczny kursów pod reżyserją kol. Wagnera 

odegrał inscenizację z „Pana Wołodyjowskiego” 

(Pojedynek Basi z Wołodyjowskim). Należy z 
uznaniem podkreślić grę kursistów, którzy po- 
trafili dobre opanować i wczuć się w role. — 
Wieczór wywarł bardzo miłe wrażenie, świad- 
cząc jednocześnie 0 wspaniałych wynikach 

pracy członków Koła. Na zakończenie odbyła się 
fotografja. Włodzimierz Suroż 

„BŁOTEM Z ZA WĘGŁA" 
W ostatnim numerze „Ruchu Młedych** 

zamieszczony został artykuł (oczywiście ano- 
nimowy) szkalujący Zarząd Koła Prawników. 

Nie jest to już pierwsza tego rodzaju 
napaść. Przezyn jest oczywiście dużo: wzoro 
wa gospodarka i od X lat ani grosza nadu- 
Żyć... 

Dotychczas Zarząd Koła ze względu 
na bezsensowność zarzutów konsekwencji nie 
wyciągał. Ostatnio, jak się dowiadujemy, 

wystosowany został list do Redakcji pisma z 
żądaniem podania nazwiska autora artykułu, 
sprawa bowiem ma być skierowana do sądu 
Rektorskiego. Zarząd Koła odpowiedzi nie do- 
stał. Do odpowiedzialności więc zostanie praw 
dopodobnie pociągnięty redaktor „Ruchu Mło 
dych'*. 

Za obrzucanie więe błotem błotem z za 
węgła trzeba będzie ponieść konsekwencje. 

    

      
      

   

     
     

    

   
   

w pań- 
od narodowej u- 

szości. Nie. stara 

zenia politycznego, ja- 

stwie, natomiast odmienn 
stosunkowuje się do mui 
się pozbawiać ich znac: 
kie bezsprzecznie powiadają, nie odsuwa od 
życia narodu polskiego i nie pcha do wałki 
z pol kością, do utrudnianie rezbudowy роге- 

i wewnętrznej jego konsolidav 
A » mniejszości nie da 

zgnieść i * — mimo największye 
naszych v ie ono nadal istniało, 
ylko nabierze charakteru bardziej amtypań- 
stwowego, antypolskiego. Takie nienawistne 
ustosunkowanie się muiejszości naszego pa 
stwa, a szezególnie rozwijanie przez nie czyn- 
nej akcji w tym kierunku, w żadnym wypad- 
ku nie leży w interesie narodu polskiego i 
bynajmniej nie sprzyja jego mocarstwowemu 
rozwojowi. To też ideologja państwowa nie 
odsuwa mniejszości od naszego życia. politycz 
nego, ale przeciwnie, stara się je pociągn 

  

   

  

   

  

     
  

  

  

   

      

   
do czynnego w niem udziału i zainteresowa- 
nia mniejszości w istnieriu i potędze Pań- 
stwa Polskiego. Celem ideologji państwowej 
jest zatem zużytkowanie sił jakie przedsta- 
wiają mniejszości, a które doktryna nacjona- 

list czna nietylko odrzuca, ale jeszcze  skie- 
rowuje przeciw iuteresom własnego narodu. 
Ideologija państwowa dąży do zjednoczenia 
sił wszystkich obywateli Państwa Polskiego 
w pracy dla jego dobra i wielkości. e 

W ślad za zjednoczeniem się mniejszo- 
ści z narodem polskim w imię wspólnego in- 
teresu, we współdziałaniu przy rozbudowie 
Mocarstwa Polskiego, wcześniej czy później 
nastąpi zjednoezenie narodowościowe. I to 
Już jest ostatecznym celem ideołogji państwo 
wej. Zjednoczenie mniejszości z. naroden 
polskim znacznie wzmoże siły _ wewnętrzne 
Państwa i jednocześnie na długie lata zapew- 
ni mu mocarstwowe stanowisko. 

Koncepcja państwowa nie jest tylko teo- 
retycznem wyprowadzaniem możliwości 
zrajduje praktyczne uzasadnienie w p 
ści Po Pohtyka Jagiel 
ła da unji Polski i Litwy i zupełnego zjed- 
noczenia się dwu narodów. Ten bezsprzeczny 
fakt historyczny może nam posłużyć za przy- 
klad. i dostarcza zawazem wskazówek w za- 
kresie metod i sposobów postępowania... 

A więc w pierwszym rzędzie należy pow- 
mać naturalny proces nacjonalizacji 

mniejszości przez odpowiednio tolerancyjną po 
litykę. Pozostawienie mniejszościom pełni 
praw i „swobody, stworzy sytuację, w której 
nacjonalizacja mniejszości nie będzie polity- 
ką oporu, akeją negatywną, ale przemieni się 
w działalność pozytywną — wzbudzania i 
podtrzymywania poczucia narodowościowego. 
To znaczenie osłabi proces nacjonalizacji, łat- 
wiej jest bowiem wciągnąć masy do oporu, 
do przeciwstanienia się, niż. pociągnąć do 
twórczej pracy, mie uzasadnionej bezpośred- 
nio grożącem  niebezpieczeństwem. Zawsze 
trudniejszą do przeprowadzenia jest akcja 
pozytywna, niż negatywna. 

„Niezależnie od polityki  tolerancyjnej, 
Konieezne jest powiązanie ze sobą interesów 
materjalnych polskich i mniejszości, to prze 
dewszystkiem interesów gospodarczych jako 
tych, które najmoeniejszemi więzami łącza 
jednostki i społeczeństwa. Tą drogą dobrobyt 
a nawet egzystencja mniejszości uzależni się 
od faktu pozostawania w obrębie granic Pań- 
stwa Polskiego. musi to mniejszość nietyl- 
ko do zaprzestania wszelkich działań, szko- 
dzących interesom Państwa, ale również do 
wystąpienia w ich obronie, ze wzgłędu na 
swój własny imteres, swoje własne po- 
trzeby. Jeżeli jednocześnie _ zacierane 
będą / wszelkie cechy wyedrębniające 
minjszości z ogółu obywateli, więe różnice 
kulturalne, narodowe i t.p., toe w ślad za 
związaniem się i utożsamieniem interesów 
materjalnych, przyjdzie zjednoczenie dążeń i 
celów duehowych, a przedewszystkiem  poli- 
tycznych. Wówezas proces zjednoczenia się na 
rodowościowego będzie ukończony. 

ZAKOŃCZENIE. 
Powyżej przedstawiłem wytyczne ideolo- 

gji narodowej i państwowej. Ideologja naro- 
dowa zaspakaja egoistyczny szowinizm polski, 
lecz zarzuca myśl wewnętrznej konsoli- 
dacji państwa, stawia naród w ciągłej walce 
ze swojemi  mnmiejszościami, a utrudniając 
rozbudowę sił materjalnych i moralnych na- 
rodu odsuwa w daleką przyszłość sny o mo- 
carstwowej potędze. Ideologja państwowa jest 
mniej egoistyczna, nie dąży do pozornego i 
nietrwałego opanowania mniejszości, ale pro- 
wadząc do zjednoczenia narodowościowego 
państwa, ułatwia pracę nd budową Polski --- 
Mocarstwa i przenosi etnograficzne grauiea 
narodn polskiego 0 wiele kilometrów za 
wschód — powiększa Polskę o ziemie wschod- 

Ocenę wartości obu ideologij uznanie wyż 
szości jednej z mich pozostawiam  czytel- 
nikom. Niech każdy po przeczytaniu dobrze 
zastanowi się, czy ideałem jego jest tylko 
„wielka** czy „mocarstwowa'* Polska. Rožni- 
ca nie duża — chodzi o przymiotnik. 

   

   

  

   
  

  

  

  

  

  

  

Przegląd prasy akKade- 
mickiej 

Sprawa reformy konstytucyjnej dojrze- 

Już -może wkrótce oddany zostanie do 
zatwierdzenia Sejmowi nowy projekt kensty- 

tueji Z: szerezu nowych myśli, przez twór- 

ców tego projektu wysuniętych, wysuwa się 

na czoło zagadnienie elity. 
„Przemiany: * (Poznań) poświęcają tej 

koncepeji artykuł pióra J. Wojciechowskiego. 
Cytujemy jedną bardziej charakterystycz 

ną, część artykułu: 
Koncepcja elity jest już integralną czę- 

ścią nowoczesnych pojęć demokratycznych. 

Najbardziej nawet szczery i przekonanio- 

wo czysty demokrata pogodził się oddawna z 

ideą przodownictwa społecznego, Jest to nie- 

wątpliwie odstępstwo od idealistycznego po- 

stulatu samostanowienia jednotek, ustępstwo 
na rzecz praktycznej użyteczności i staso- 

walności ideałów demokratycznych. Niemniej 

właśnie demokratyzm jest prądem, który spra 

wę elity uczynił wielkiem zagadnieniem chwi- 

li i w określenie pojęciowe elity włożył naj- 
więcej twórczego wysiłku. 

Organ więc Ż.P.M.D. widzi w pojęciu 

elity jakiś „wytwór'* demokratyzmu. A więe 

nie „faszyzm czy jakiś „dziki wymysł Sa- 

nacji““ (jak wielu twierdziło), lecz właśnie 

demokratyzm „w określenie pojęciowe elity 

włożył najwięcej twórczego wysiłku''*. 
To jest bodaj że najwłaściwsze podejście 

do zagadnienia elity. 

wa. 

  

* 

Ostatniemi czasy, na terenie „Miodzieży 

Wszechpolskiej: ', można było zauważyć pew- 
ne zmiany. Wyjaśnia je ostatni numer „Le- 
gjonu'* (dodatek do „Kur. Wil.*) — „czyst 

ką**. 

Dla oczyszczenia atmosfery organizacyj- 
nej tłuży t. zw. „czystka''. 

Podobnej operacji poddaje się obecnie 

„Młodzież Wszechpolska''. Jest tylko jedna 

w tem zjawisku różnica. Wspomniana orga- 

nizacja „oczyszcza się'* z elementów ...najbar 

dziej czynnych i najbardziej wartościowyca. 

Słowem selekcja in minus. Wszyscy byli dzia- 

łacze narodowi o nieco wyższym poziomie 

      

'etycznym uciekają z endeckiego bagua. Złośli- 

wi twierdzą, iż w „Młodzieży wszechpolskiej '* 

pozostaną jedynie elemnty Ściśle podporząd- 

kowane sławetnej grupie „Dziennika: '. 
Tytuł cytowanego artykułu brami: — 

„Ciekawa „czystka'* w Młodzieży Wszechpol 

skiej““. 
Rzeczywiście, ciekawa „czystka““. 

* 

Ostatni numer „Szezerbea'* (Warszawa) 

zamieszcza zamiast artykułu wstępnego, prze 

mówienie Sejmowe prezesa Klubu  Stronni- 

etwa Nar. — prof. R. Rybarskiego. 

Cytujemy zakończenie: 

Idea narodowa jest dla nas podstawą 
wewnętrznej równowagi społecznej w kraju; 

usuwa i łagodzi walki klasowe, chroni kraj 

zarówno od komunizmu, jak i od rządów 

międzynarodowego kapitału. Na pierwiast- 

kach narodowych musi się oprzeć ustrój pań- 

stwa. 

Czyta się to piękne 
się własnym oezom. „Idea narodowa usuwa 
i łagodzi walki klasowe'* (!) Gdzie? Może 
w 100 procentach „narodowej'* Franeji, któ 
ra nigdy nie wiedziała co to są mniejszości, 

a jednak przeszła 8 rewołucyj, właśnie z wal 

ki kłas wynikłych. 

To samo uniwersalne lekarstwo na wszyst 
kie dolegliwości ma „chronić kraj od komu- 
nizmu i od rządów międzynarodowego kapi- 

tału''. W jaki sposób? Skąd np. „naro- 
dowa'* znajdzie w biednej Polsce tyłe kapi- 

tału, żeby się uniezależnić od wpływów kapi 

tału międzynarodowego? A może komunizm 
również jest niemożliwy w państwie nawet 

najbardziej narodowem ? 
Coś z tym artykułem jest nie w porządku. 

Chyba prof. Rybarski tego nie powiedział... 

Obserwator 

KRONIKA 
— Z Koła Prawników Studentów USB. 

Zarząd Koła Prawników Studentów USB. w 
Wilmie, podaje do wiadomości wszystkich 
członków Koła, że w poniedziałek dnia. 27 b. 
m. o godz. 19 min. 30 w I-szym terminie i 
godz.; 20 w Il-gim, odbędzie się w Sali Śni+ 
deckich II nadzwyczajne walne zebranie Ko- 
ła Prawników USB. 

Powządek dzienny: 1) zatwierdzenie sia 

tutu Koła, opracowanego w myśl Rozporza- 
dzenia Ministra WR i OP z dnia 30 IV 

zdanie nie wierzy 

  

Witold Krasowskki. 1933 r. 
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Akademik na szara 
Akademik wileński jest pysznym okazem 

gatunku homo, przyrządzonym na szaro. Moż- 
na go przyrządzić na kolorowo, można, jeśli 
kto chce po żydowsku, jednak większość woli 
na szaro. 

Spożyweami akademika są profesorowie, 
organizacje mniej lub więcej nie naukowe, or- 
ganizacje mniej lub więcej apolityczne i — 

gazety. 

Profesorowie jedzą akademika, przyrzą- 
dzonego na szaro z wielkim smakiem, gdyż 
nie ma ości. Smakowite jego mięso, w po- 
staci prae seminaryjnych, kollokwjów i naj- 
tłustszych — egzaminów, służy do podtrzy- 
ruania zdrowia, steranego nauką. 

Zbyt ościsty akademik bywa ścięty na ka- 
wałki i jeszeze raz przygotowany do wolnego 

oknia pytań. Jeżeli i po tej przyprawie jest 
niesmaczny, przeznacza się go do małżeństwa, 
lub innej funkcji publicznej jak np. brukowa- 
nie ulice. 

Organizacje mniej, lub więcej nie nauko- 
we w mniejszym, lub większym stopniu utru- 
dniają lub pomagają w pracy uniwersytec- 
kiej. Np. Koło Prawników, do którego przy- 
chodzą nawet niewiasty, uczy swoich  człon- 
ków tańczyć. Albo Koło Polonistów, do które 
go przychodzą nawet mężezyźni, uczy swoich 
członków pisać proletarjackie wiersze, 

  

Organizacje mniej, lub więcej apolitycz- 
ne są na Uniwerku bardzo miłe widziane, ale 
tylko wtedy, gdy nie mają dwudziestu ezłon- 
ków. Wtedy bowiem można je z  łatwościa 
rozwiązać. Oprócz referatów na tematy o 
stosunkach gospodarczo-ekonomicznych (jako 
takich) można tam zyskać dużo rzeczy. Ja- 
kich? O tem mówią różne programy, wygra- 
my (my!), przegramy (oni!) gramy (my i 
oni!). Płaci się w tych organizacjach pogłow- 
ne gotówką, lub w naturze. Pogłowne w na- 
turze nazywa się „po głowie''. Czasem „c0- 
prawda z powodu „pogłowia * myśli ułatują 
do szpitala warjatów i to się nazywa znów: 
swoboda myśli na rozkaz. 

Czwasty spożywca akademika na szaro 
— to są gazety. Coby pisał czerwonooki foljał 
za 10 groszy, gdyby w Wilnie nie było akade- 
mji? O coby policja pytała redaktorów od- 
powiedzialnych i «coby redaktorowie odpo 
wiedzialni odpowiadali policji? Wszyscy aka- 
demiey powinni otrzymywać procent od każ 

dej wzmianki o nich. Przynajmniej w czasie 
Tygodnia Akademika. 

Akademik, jako potrawa smaczna i nad- 

zwyczaj lekkostrawna dla wyżej wymienio- 
nych spożywców, drożeje coraz bardziej. Naj- 
dziwniejszem zaś jest to, że sam za siebie mu- 
si płacić. Chicot.
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| Henryk Heine. 

Z „Nowej Wiosny" 
przekład Stanisławy Miłkowskiej-Iwańskiej 

29 

Był raz król stary, siwy, 

miał w sercu żal, miał dużo lat, 

lecz żonę król sędziwy 

miał młodą, jako kwiat. 

I był raz paź prześliczny, 

miał płochą myśl, miał włos, jak len, 

za młodą swą królową 

jedwabny nosii tren, 

Czy zwasz tę starą piosnkę, 

jej słodki dźwięk, jej smętny czar? 

—Umrzżeć musieli oboje, 

bo się kochali bez miar. 

41 

Niby starca twarz pomięta 

. wyglądają dziś niebiosa — 

— jednooka twarz, objęta * 

chmur siwizną zamiast włosa. 

Gdy na ziemię twarz przeklęta 

spojrzy, więdnie wszystko kwiecie, 

więdnie miłość i piosenka, 

w ludzkich sercach, w całym świecie... 
  

Kazimierz Idczak 

Plakat na czele grafiki 
Nowoczesny plakat, który wyszedł z dzie- 

dziny grafiki, dziś jest już samodzielną ga- 

łęzią sztuki. Nasze stulecie jest najświetniej- 

szą jej epoką. Rozwój przemysłu, handlu tech- 

miki, ustrój demokratyczny państw' a tem 

samem chęć spopularyzowania i wpływów 
sztuki — wszystko to wysunęło grafikę i t. zw. 

grafikę użytkową na czoło sztuk plastycznych. 

Dzisiejsza sztuka ulicy, a szczególnie pla- 

katowa ma zastąpić w nieco innej formie daw- 
ną sztukę dostępną da wszystkich. Barwne ma- 
łowidła fasad domów mieszczańskich, malowni- 
cze pochody kostjumowe, procesje i wiele in- 

nych imprez, które wyparły nowe życie, dziś 
monotonną szarą płaszczyznę ulic czy połama- 
nych parkanów przedmieścia ożywia barwny 
plakat. Nowej sztuce przypadło wielkie zadanie 
podniesienia wyglądu ulicy, do niedawna tak za_ 
niedbanej, i wyrobienie kuitury estetycznej w 
szerokich warstwach społeczeństwa. Plakat ten 
elementarny organ reklamy pod płaszczykiem 
reklamy mydła czy plakatu przedwyborczego, 
dociera wszędzie, do miejscowości najdalej po- 
*ożonych od środowisk artystycznych. Jest 
pierwszym nauczycielem piękna i estetyki. W 
Polsce doniedawna niesłusznie pogardzano tą 
nową sztuką. Trzeba wiedzieć, że po dziś 
'dzień uważa się za arcydzieło, szyld handlarza 
obrazów malowany przez Antoine Watteau. Ma- 
net rysowali afisze do wydawnictw księgarskich. 

Nie są to wyczerpujące przykłady. 

Obecnie wszędzie a szczególnie zagranicą 
poświęcają się tej nowej demokratycznej sztuce 
szeregi malarzy o głośnych nazwiskach. Pionie- 
rem polskiego plakatu jest Tadeusz Gronowski. 
Qa to dźwignął polską sztukę ulicy z chaosu i 
dyietanctwa, dał jej właściwy kierunek, po li. 
nji którego idzie dziś szereg młodych malarzy 
i grafików. Bez przesady możemy  powie- 
dzieć, że polska sztuka plakatu j grafika użyt- 
kowa, rywalizuje dziś może tylko z francuską, 
bijąc te dziedziny sztuki innych narodów. 

Na zakończenie trochę o plakacie na tere- 
nie Wiłna. Widzimy tu przeważnie dzieła impor- 
towane. Małó rozwinięte życie przemysłowe, 
główny konsument plakatu nie daje możności 
sozwoju tej sztuce. Nawet nasze Targi, któ- 
ych dyrekcja zdawałoby się powinna była zain. 
teresować się plakatem artystycznym — nieu- 

dolnem rozpisaniem konkursu zamknęła udział 
wiełu artystom. Wynikiem tego jest kompromi- 
tujący fakt nadesłania 2 (dosłownie dwuch) pla- 
katów na konkurs. Natomiast należy pochwalić 
inicjatywę dyrekcji Targów w urządzeniu pierw= 
szej w Wilnie wystawy plakatu międzynaro- 

› dowego. 

Szkoda tylko, że dyrekcja Targów, urzą- 
dzając wystawę nie pomyślała o powołaniu 
komisji artystycznej. 

Komisja ta miałaby dużo pracy, kwalifi- 
«ując poszczególne plakaty, gdzie oczywiście 
znaleziona część eksponatów różnych — паго- 
dów, musiałaby odpaść, podnosząc tem wy- 
stawę na należyty poziom. 

Nawet strona techniczna miała usterki. Np. 
w działe piakatu turystycznego umieszczono całe 
kolekcje plakatów szopkowych i innych nie ma- 
jących nic wspólnego z turystyką. 

Tiki sė AV S ASA, 

Aleksander Rynkiewicz 

    

SŁOWO 

BÓL I$TNIENI 
uległ straszliwej manierze. Wybór te- 

matów i efektowność stylu sprawia, że Maku- 

Napisałam ten wiersz chcąc dać pewnego ro- 

dzaju syntezę zbiorku „Ludziom smutnym”. Au- 

torem jego jest Jan Zahradnik, tragiczny poeta. 

Lepiej jednak sięgnąć do prozy. 

Sięgam więc do wielkiego studjum Mieczy- 

sława Piszczkowskiego, które ujmuje całokształt 

twórczości Jana Zahradnika. Podzielone jest na 
trzy części. W pierwszej p. t. „Doła poety* au- 

tor ukazuje tragedję życia niedocenionego mło- 

dego twórcy. W drugiej — „Głębie mielizny* 

analizuje jego spuściznę poetycką. W trzeciej 

p. t. „Proza* omawia recenzje Zahradnika, dru- 
kowane w „Słowie Połskiem* eraz szkic o Ma- 

kuszyńskim (jedyna większa praca poety). 

Zbiorek „Ludziom smutnym* ukazał się 

w r. 1925 we Lwowie nakładem „Ateneum* 
Tomik nie został należycie oceniony.  Zwła- 

szcza że Zahradnik zwalczał w swoich recen- 

zjach rozpanoszone kliki liter. To też nic dziwne_ 
go, że pomijano go milczeniem. Nie powstały żad 

ne pozycje naukowe o młodym poecie. Stefan 

Kołaczkowski w studjum o literaturze najnow- 

szej (1919 — 1930) nie wspominał ani sło- 

wem o Zahradniku. Juljusz Kleiner w dziele 
„DiePolnische Literatur" wymienił tylko jego 

nazwisko. Adam Gliński w antologii  Kryki 
powojennej także zbył poetę milczeniem. Jedy- 

nie (co nasuwa poważniejsze refleksje) docent 

literatury w uniwersytecie rzymskim Wolfan 

go Giusti 'w studjum p. t. „Aspetti della poesia 

Polacca contemporanea* szerzej omówił twór- 

czość Jana Zahradnika. 

Tragedja poety był brak atmosfery arty- 

stycznej we Lwowie, brak prawdziwej sztuki 

i trwałej podniety moralnej. Przytem nie miał 
szczęścia do ludzi. Osierocony w dzieciństwie 
nie znał ciepła życia rodzinnego. Talent Za- 

hradnika zwrócił uwagę jego profesorów 

gimnazjalnych. Zaczął pracować w redakcji 

„Słowa polskiego” i... zaniedbał naukę. W 

rezultacie nie zdał matury. Nie powrócił już 
więcej do studjów systematycznych. Współ- 

pracował ze „Słowem polskiem* w latach 1921 
— 1928. W ciągu pierwszych czterech lat dru- 

kował wiersze, zebrane później w tomiku „Lu_ 
dziom smutnym“. 

W latach 1922 — 1924 tłumaczy nowele 
i wiersze Rabindranatha Tagore, oraz umiesz- 
cza kilkanaście recenzyj. Od roku 1925 pisze 
prozę. Losy Zahradnika to — zdaniem Piszcz- 

kowskiego: — „typowa historja  marnotraw- 
stwa talentu, tak częsta u nas, wskutek ma- 
łej odporności, niedostatków charakteru i ma- 
tej ilości środków pobudzających do pracy 
twórczej”. > 

Wr. 1921 ukazują się w „Słowie Polskiem* 
wiersze poety doskonale opanowane pod 
względem formalnym i treściowym. W tym ok- 
resie poeta szuka własnej drogi twórczej ulega_ 
jąc jednak wpływom Tuwima, Leśmiana i Gra- 
bińskiego. : 

Prędko się z nich wyzwoli. Kazimierz 
Wierzyński głosi współcześnie gloryfikację war- 
tości życia. Zahradnik wyraża niepokoje i 
bóle istnienia („Jazda”*). Trafnie określa Piszcz- 
kowski rodzaj smutku Zahradnika. 

„Nie ułega on demoralizacyjnej „chan. 
drze”, ani leniwej, smętnej gnusności. Jego 
smutek jest wrodzony, jest podłożem kon- 
stytucji duchowej, płynie z głębin usposobienia 
i z tajników podświadomości. Skala tego smut- 
ku jest bardzo szeroka — od przyciszonej, deli. 
katnej malancholji do pesymistycznych zamy- 
śleń w oczach, daleko w Świat i poza świat 
patrzących... Zahradnik zaklął w poezję wizję 
ludzi smutnych lub speciae aeternitatis, podob- 
nie jak Kasprowicz stworzył potężną wizję ludzi 
ubogich". 

Pierwiastki optymistyczne rzadko wystę- 
pują w wierszach *poety. Nie jest on jednak 
melancholikiem. Ciekawy pogląd na istotę 
smutku wyraża Zahradnik w swej recenzji po- 
ezyj Lechonia „Srebrne i czarne”. Powiada 
on, że głęboki pesymizm jest wątpieniem, a 
w „zwątpieniu kryje się zawsze reszta nadziei 
obiecującej nieskończone możliwości. Jest to 
dla nas niewątpliwie cenne wyznanie wiary. 
W pierwszym roku pracy twórczej spotyka się 
motyw przezwyciężonej negacji. Prawdę, po- 
wracającą nieustannie i zmuszającą do reflek- 
sji, jest obok życia i Śmierci wieczność. In- 
teresuje nas także stosunek poety do Boga i ka- 
tolicyzmu. Zahradnik — mówi Piszczkowski — 
posiadał nadwrażliwe poczucie związku ze świa. 
tem zagrobowym, lecz umarł zbyt młodo, aby 
móc się zdobyć na wzloty prometejskie, lub 
dojść do indywidualnej syntezy religijnej. Był 
za krytyczny na to, aby się przejąć religją ka- 
tolicką, bez przepracowania jej we własnej ja- 
Źźni, a żył za krótko na to, by osiągnąć wyżyny 
na których transcendentalizm zestraja się z wie- 
rzeniami religijnemi w doskonałą harmonię “. 

O zainteresowaniach poety estetyczną i 
mistyczną stroną obrzędów świadczą dwa 

HISTORJA 
Przed tysiącem lat w żyznych dolinach Noteci ; Odry 
porosłych przez puszcze bukowe, od wschodu palone przez hordy, 

zachód ze wschodem spinały łuny w czerwony grzebień, 
wypruto korzenie jak żyły ; sochy huczały o krzemień. 

Powstały osady i wioski ma ziemi od trawy parnej 

mieczne krowy wracając z pastwisk przeciągle ryczały do jezior, 
w zagrodach tęgie dziewczęta tarły sypkie zboża na żarnach, 
o lecie na bory i drogi chmury padały cieniem. z miedzią. 

Na kraj teni plemiona z zachodu napierać zaczęły i szarpać, 
od Łużyc na wsehód na Pomorze od Braniboru przez Szczecin, 
? choć Słowianie przyjęli dzwną religję z za 
długo kreyże kościołów błyszezały od ognia 

Karpat, 

jak ciała dzieci. 

Jak przed tysiącem lat dzisiaj forty spadkobierców po mieczu, 
artylerja, magazyny, ezołgi. Jak przed tysiącem lat obrócone na Zachód. 
Na ołtarzach tak samo żółte dłonie krzyżów konają 
w nawach opadłych kolumnami oczu śpiewy kobiet ttamje językiem średnio. 

rano krzyk słońca witają dachy. 

  

wiecza, 

Nie było smutniejszego od ciebie, poeto umarły zawcześnie, 

Musiałeś życie ominąć, musiałeś życie prześnić. 

Widma na twoich tropach szły i cieni fatalność, 

Lasy ci były zbyt szumnie — ludzie zanadto reałni. 

I każda barwa zbyt żywa, i każdy głos, zbyt donośny, 

A pocałunki, uśmiechy, w zaświaty cię uniosły, 

Rosły ci w uszach słowa, roztapiały się nagle kontury, 

Jawa snem cię nłużyła — płynąłeś rzeką na chmurach... 

Byłeś a jednak nie byłeś przez nikogo nieodszukany. 

Chodzileś w męce — pytałeś: — gdzie jest ten koniec nieznany?... 
Nie znali cię przyjaciele, ani dziewczyny rramiona, 
Nie przygarnęły tęsknoty — człowieku o duszy zgubionej! 
Nie miałeś pociechy — chwile kapały jak rtęć w termometrze, 
Gięły cię ich ciężary — wolałeś być sosną na wietrze. 
Smutek, z gwiazd spływający smugą po mlecznej drodze, 
Schylał się, szeptał na ucho, że czas”już odchod. 

  

Usłuchałeś — chłopcze stracony, umarły zawcześnie — 
Musiałeś życie ominąć, musiałeś życie prześnić. 

OPSZEAZAW WYTIZGPCODOŁCKDTW 

głęboko przemyślane feljetony p. t. „Liturgja 
w powieści polskiej", 

Poeta tłumaczy także słynną sekwencję 
„Dies irae* przypisywaną franciszkanin. T. Ce- 
lano. Hymn ten przekładano wielokrotnie na 
różne języki. W Polsce tłumaczą go: Ks. Sta. 
nisław Grochowski, Bohdan Zaleski, Antoni 

Czajkowski, Ignacy Hołowiński, Jan Zahrad- 
nik i ks. Tadeusz Karyłowski. Zdaniem Piszcz- 

kowskiego przekład Zahradnika jest najbar- 
dziej udatny. 

Zahradnik prócz swych nawskroś indywi- 
dualistycznych utworów umieszczał w „Słowie 
Polskiem* wiersze okolicznościowe do których 
nie przywiązywał wagi, i nie podpisywał ich ni- 

gdy swojem nazwiskiem. 

W ciągu lat 1925 — 1929 „stworzyl“ po- 

nad czterysta wierszy okolicznościowych. Sa 
to wiersze przeważnie słabe chociaż . trafiają 
się między niemi  udatne satyry, dotyczące 
spraw regjonalnych. 

Ujmującą cechą poezji zahradnikowej — 
mówi dalej Piszczakowski — jest szczerość, wy- 
tworna prostota i siła wyrazu artystycznego... 

Był poetą tworzącym z impulsu wewnętrznego 
to też pisał tylko wtedy, gdy co napisać... Za- 
gadnienie formy nie wysuwało się u niego na 

płan pierwszy... - Tworzył formę kunsztowną, 
którą władał ze swobodą i maesterją, ale upo- 
drzędniał ją zawsze kompleksem trešciowym“! 

Zahradnik — to wizjoner, jak Słowacki i 
Wyspiański. 

Metoda jego obrazowania operuje Świa- 
tłocieniem, ruchem i akustyką. Jego poezja 
jest poezją spirytualistyczną: odbarwioną i zde- 

materjalizowaną. 
SE оф 

Proza Jana Zahradnika zasługuje na uwa- 
ge, chociaż jest znacznie skromniejsza od po- 
ezji. Znamienny fakt, że ma zakrój wojowniczy. 
Pierwsze sprawozdanie teatrałne i literackie dru_ 
kuje w r. 1922. Pisze wówczas recenzję o saty- 
rze Magdaleny Samozwaniec p. t. „Na ustach 

grzechu”. Walczy ze „Skamandrem”* i „Wiado- 

mościami Literackiemi* w artykułach „Fabry- 

kanci słów", „Fałszerze rzeczywistości” i 

„Hamiet w knajpie. W odpowiedzi Włady- 
sław Broniewski pisze recenzję „Ludziom smut- 

nym“ p. t. „Niepotrzebna książka”. Nazywa. 

w niej Zahradnika epigonem Młodej Polski 

Przytem zmienia treść artykułów swego prze- 

ciwnika p. t. „Wierszem i prozą”. W artykule 

tym Zahradnik stara się wykazać jałowość naj- 
nowszej liryki. Zaznacza, że poezja powojenna 

posługuje się szablonami. Broniewski odwraca 

intencje poety na jego niekorzyść.  Zahrad- 
nik mimo to szuka w dalszym ciągu walorów 

treściowych w poezji i w artykule p. t. „Katary- 

niarz pracy" wypowiada ujemny sąd o „Rze- 
miosłach* Mieczysława Brauna. Nie umie on 
puszczać płazem żadnych uchybień bez względu 
na osobę twórcy. 

Zainteresowanie Zahradnika prozą  ujaw- 

nia się w licznych artykułach i recenzjach dzieł 
Żeromskiego, Grabińskiego, Perzyńskiego, Ka- 
den _ Bandrowskiego, Gwiżdża, Krzywoszew- 
skiego. У 

Poetę interesuje takže żywo sprawa tea- 
trów polskich. Wgląda za kulisy, utrzymuje 
stosunki osobiste ze sferami teatralnemi, stwier- 
dza najrozmaitsze bolączki jak: brak odpo- 

wiedniej ilości rzetełnych sztuk, wygórowane 
żądania aktorów, rywalizacja kina. Drukuje też 
spore sprąwozdań z przekładów. różnych  li- 
teratur obcych, oraz szereg artykułów, doty- 
czących aktualnych kwestyj społecznych. Dzięki 

zainteresowaniu się teatrem zajmują poetę au- 
torzy piszący o teatrze, a specjalnie Kornel Ma_ 

kuszyński. W r. 1925 umieszcza w „Słowie 
Pilskiem“ dwa feljetony p. t. „Teatr, teatru, te- 
atrowi“. Omawia w nich twórczość Makuszyń- 
skiego. Po dwóch latach rozszerzył te uwagi 
pisząc małe studjum p. t. „Kornel Makuszyń- 

ski we własnem zwierciadle". Dowodzi, że 
talent autora „Rzeczy wesołych”, skądinąd 

KILKA UWAG 

o ilustracjj muzycznej do „Dziadów” | 
W INSCENIZACJI LEONA SCHILLERA 

O muzykalności Schillera słyszałem wie- 
le. Jego Pastorałki wystawione w Reducie przed kilku laty wzbudziły we mnie duży 
szacunek dla wiedzy muzycznej autora. To też nie dziwnego, że poznania Schillera OcZe- kiwałem niecierpliwie, zwłaszeza, że miałem 
z nim współpracować w Dziadach a tem sa- mem zetknąć się na terenie teatralno-muzycz- 
nym. 

Zetknięcie to było dla mnie nietylko wiel 
ką satysfakcją, jaką daje zawsze obcowanie 
z wybitnym artystą, ale stanowiło jednocze- 
śnie doskonałą szkołę w pracy teatralno-mu- 
zyeznej. Dotychczas spotykane formy współ 
pracy nawet w Reducie, nie zadawalniały mnie. Wynikało to zapewne z małego uświa- 
domienia muzycznego re. rów, z którymi pracowałem raczej intuicyjnie, aniżeli świa- domie, nie zawsze zdając sobie sprawę 0 40 chodzi Teatrowi, skoro muzyka. była. w porząd ku. W większości wypadków współpraca po- legała na zastosowaniu jakiejś t. zw. w gwa- rze teatralnej „Muzyczki““, i na tem konice. 
Bardziej świadomie pracował w ubiegłym ro- 
ku Bujański, chociaż i on nie mając takich 
kwalifikacyj muzyeznych jak Schiller, robił 
błędy w samej technice wykonawczej. 

Schiller rozumie doskonale, że ilustracja 
st tylko jednym ze współczynni- 

› widowiska, podobnie jak dekoracja, ko- 
stjum, światło. Ale jednocześnie czynnikiem 
rownorzędnym a nie podrzędnym, i to jest 
ważne, gdyż tylko takie stanowisko dyktować 
może słuszne konsekwencje. 

    

    

ы Dziady są. w inseenizacji Schillera miste- 
rjum. Stąd wywodzi s ały podkład muzycz 
ny poematu, tak w treści jak i formie. W 
treści dostosowanie wybranych utworów do 
epoki w formie poparcia całej akcji na tle 
aźwiękowem. 

  

  

  

Schiller rozwiązuje stronę muzyczną w trojaki sposób: 
a) śpiewem, b) rytmiczną  deklamacją wzęl. melodeklamacją, e) ustępami  instra- 

mentalnemi (absolutną muzyką). 
Ad a) śpiew gra w Dziadach dominującą 

rolę. Melodja z Widm Moniuszki „Ciemno 
wszędzie'* jest podstawą muz czną  miste- 
rjum, wyfływającą z koneepeji reżyserskiej, 
Obrzędowa ta melodja jest naczelnym moty- 
wem poematu. Śpiewa ją chór uuisono z to- 
wa: eniem orkiestry w oktawach. Natural- 
mie śpiew ten operuje frazą muzyczną swo- 
bodniej aniżeli śpiew zwyczajnego chóru. Ra- 
czej używa formy  reeytatywno-psalmodycz. 
nej, lub też antyfonalnej (Śpiewanie ma prze- 
mian). 

      

Ad b). Rytmiezna deklamacja polega na 
rytmieznem uzgodnieniu tekstu i muzyki, tak 
dokładnem wszakże, iż każdej chwili staje 
się możliwe przejście z mówionego wiersza 
na śpiew i odwrotnie. Klasycznym przykła 
dem jest menuet, zwłaszeza, że tekst Miekic- 
wieza jest ścisłym podkładem pod znany me- 
nuet Morarłowskiego Don Jnana. Melodekla- 
macji Schiller naogół unika, wiedząc dobrze, 
że ten rodzaj połączenia słowa i muzyki nie 
daje nigdy w rezultacie wyższych wartości 
artystycznych. 

Ad e). Ustępy czysto muzyczne posiada- 
ją podwójne znaczenie: 

1) otwierają i zamykają 
obrazy ; 

2) służą za podstawę gestu aktora (np. 
grający w karty w takt poloneza Ogińskiego) 
a nawet tańca. Schiller wprowadza pół-obrzę 
dową pantominę (w I obrazie) zgodnie zresz 
tą z tradycją średniowiecznych  misterjów, 
operujących tańcem religijnym. 

Materjał zaczerpnął Schiller przeważnie 
z romantyków. W tej sprawie można mieć 
naturalnie zastrzeżenia. 'Trzeba się bowiem 
liczyć z faktem, że muzyka teatralna staje 
się w czasie wykonywania anonimową. Jej. 
stanowisko jest równorzędne, ale tylko rów- 
norzędne z innemi akcesorjami sceny. Przez 
to traci na swej samodzielności stając się 

wyłącznie tłem dźwiękowem, przez eo zaciera 
się jej indywidualna wartość a. nawet obli- 
cze kompozytora. Stad płyną zastrzeżenia 
co do podkładania muzyki takich twórców jak 
Mozart, Beethoven, Chopin, 

Fakt ten trzeba sobie wyraźnie powie- 
dzieć, jest słabą stroną ilustracji muzycznej 

Dziadów, które winny uzyskać swoistą, spe- 
cjalną szatę muzyczną, wyłącznie skrojoną 
dla koncepcji Schiller — Pronaszko. Jeżeli 
bowiem na scenie zastosowano współczesną 
technikę dekoracyjną (skróty, symbole), w 
tekście zaś starano się dotrzeć do żywego 
współczesnego człowieka (wyeliminowanie 
wzgl. ograniczenie pierwiastka  deklamacyj- 
nego) to również i część muzyczna winna 0- 

pierać się na stylizacji romantyzmu a nie na 
autentykach. 

Jest to zapewne najpoważniejszy zarzut, 
jaki ilustracji muzycznej Dziadów można za- 
rzucić. Pozatem jednak muzykalność, wie- 
dza, oraz wybitna inteligencja włożona w 
Dziady, stawia pracę Schillera na wysokim 
poziomie prób syntezy muzyki ze słowem w 
dramacie, pracę w samej technice wykonania 
bez zarzutu. 

poszczególne 

   

Dr. Tadensz Szeligowski. 

wielki, 

Szyński jest czytany. Ale przez to pisarz zo- 

staje skazany na monotonję treści i szablonu 

formy. Zahradnik podkreśla kwietyzm i sybary- 

tyzm Makuszyńskiego, który pasie się reszt- 

kami swego talentu i nie czyni zbytnich wy- 

siłków, by pracować intelektuałnie i artystycz- 

nie. 

Gdy się przyjrzymy dorobkowi artystyczne- 

mu Zahradnika odniesiemy wrażenie urywa- 

nych akordów. Życie poety było zakrótkie. 

Oddaję głos Mieczysławowi Piszczkęwskiemu: 

„Spuścizna literacka Zahradnika — jakkołwiek 

wybitnie indywidualistyczna — jest w pewnej 

mierze znamiennym wytworem młodego poko- 

lenia powojennego. Wczesna dojrzałość, prze 

zwyciężenie szybkie naiwności, zdecydowane 

stanowisko w każdej sprawie, synteza reali- 

zmu i spirytualizmu w stosunku do życia i świa- 

ta — oto cechy Zahradnika, łączące go 
ogółem rówieśnej młodzieży. 

Zahradnik widzący w poezji tajemnicę wia- 

ry jest jednocześnie entuzjastą wytężonej 
pracy rozumu”. 

Ale nie wszystko jeszcze zostało uwy- 

datnione w poecie. Zostaje cecha wiążąca go 

jeszcze silniej z młodem pokoleniem: bezkom- 

promisowość i ofiarność. 

.„.„Gotów był zawsze, z wielkopańską nie- 

ubiagalnością narazić się wpływom osobom i 
grupom, jeśli działalność ich uznał za szkod- 

liwą, a wartość za przereklamowaną. 
Jakieś słońce promieniuje z postaci  tra- 

gicznej Jana Zahradnika, utracjusza talentu i 

sławy,  szermierza odwiecznych a zawsze 

żywych ideałów dobra, prawdy i piękna”. 

* $ * 

Irracjonalny ból i smutek istnienia, niena- 

sycona żądza poznania, tajemniczy czar śmierci, 

sugestywna wizja zaświatów, głęboki ton uczu- 

ciowy, artyzm języka — oto zasadnicze mo- 

tywy twórczości zmarłego przedwcześnie — ро- 
ety. Nie pożałuje, kto się w tę twórczość za- 

głębi. Anna Nieławicka. 

Historja rozwoju książki 
litewskiej 

I DRUKÓW PERJODYCZNYCH 

Przedostają się do nas z Litwy wiadomo- 
ści, że w roku 1930 wyszło tam ponad tysiąe 
nowych druków, że najpoczytniejszy tygodnik 
dla ludu „Musu Rytojus'* posiada sto tysię- 
cy prenumeratorów, eo na 2 1/3 miljona 
mieszkańców Republiki stanowi pokaźne су- 
fry. Więe dla czytelnika polskiego w Wil- 
nie poniekąd ciekawem być może zaznajomie- 
nie się z historją książki i czasopism litew- 
skich w przeszłości. Wiele materjału o histo- 
rji rozwoju druków litewskich dają prace pro 
fesora Wacława Birżiszki: „Lietuviśku kny- 
gu istorijos bruosai““, Kaunas 1930. (Rysy 
historyczne książki litewskiej). „Lietuviu kny 
gos augimo etapai“, Kaunas 1930. (Etapy 
rozrostu książki litewskiej. i „IŚ musu lat- 
kraśćiu pueities'* 1933. (Z przeszłości rozro- 
stu czasopism litewskich). Z tych dzieł do- 
wiadujemy się, że pierwsza książka Jitewska 
wyszła w Króleweu w roku 1547, Był to „Ca- 
techismusa prasti szadei““... Mažvyda (Mosvi- 
dius). Rzecz ciekawa, že do tego pierwszego 
druku litewskiego dodano pierwszy litewski 
elementarz „Pygus ir trumpas mokslas skai- 
titi yr raschity'* (tania i krótka nauka czy- 
tania i pisania). 

Pierwsze druki w wieku szesnastym były 
wydawane przez protestantów głównie w Pru- 
sach. Katolicy zaś zaczęli wydawać książki 
litewskie w Wilnie o 50 lat później. Kanonik 
Dauksza wydał Katechizm w r. 1595 i Po- 
styllę w rokn 1599. Rzecz charaktery styczna, 
że język ówczesnych druków był o wiele czyst 
szy (mniej naleciałości obcych), niż w wieku 
XVIII-tym. W wieku XVI ukazywały się 
druki litewskie tylko o treści religijnej tak 
protestanckiej jak i katolickiej, W _ wieku 
XVII- tym zjawia się pierwszy słownik, wy- 
dany przez księdza Szyrwida w Wilnie w (r. 
1629). „Dietionarium  trium linguarum in 
usum studiosae inventutis* i w ciągu nie- 
spełna stu lat słownik doczekał się aż 5-ciu 
wydań (1629, 1631, 1642, 1677 i 1713). 

Pierwszą gramatyką (Gramatica Lituani- 
ca) wydał w Króleweu Daujel Klein w r. 1653. 
Litewska literatura piękna datuje się od 
Chrystiana Duonelaitisa (Donalitius) (1714 
— 1780) w Prusach, o którym już Adam Mie 
kiewiez wspomina w wyjaśnieniach do pierw- 
szego wydania „Gražyny““, a którego słynne 
dzieło poemat „Metai** (Rok) zostało w ro- 
ku bieżącym przetłumaczone na język polski. 
Począwszy od wieku XIX-go datują się pie 
wsze czasopisma. W roku 1832 w Tylży wy 

  

    

  szedł z druku miesięcznik misyjny, prote- 
stancki pod tytułem „Nusidavimaić — (zda- 
rzenia). Później zaczęło się zjawiać tych 
ozasopism więcej, głównie na terytorjaum Li- 
twy Pruskiej, a w roku 1883 ukazała się słyn 
na „Auszra'', przeznaczona już dla  katoli- 
ków. 

W pierwszym czteroletnim okresie egzy- 
steneji „Auszry** zaczęło się różniezkowanie 
polityczne społeczeństwa litewskiego;  Poja- 
wiły się czasopisma demokratyczno radykal- 
ne „Karpas'*, „Ukininkas'',  chrześcijańsko- 
katoliekie „Apźvalga'', „Tevynes Sargas“, i 
soejalistyezne „Lietuvos darbininkas“, „Ai- 
das“ i inne. 

Po zniesieniu zakazu druków litewskich 
czcionkami łacińskiemi w roku 1904, historja 
druków litewskich wkroczyła na tory szersze 
i przed wojną ukazała się już pokaźna ilość 
książek i czasopism o różnorodnej treści i 
kierunkach. 

Ten krótki rzut oka na dzieje książki li- 
tewskiej, służyć może za podstawę dla  do- 
ciekań nad obeenym rozwojem literatury li- 
tewskiej w państwie niepodległem. a. b. 

   

  

LITERATURA — SZTUKA = TEATR 

MUZYKA — FILM — RADJO 
   

  

Plakat Kazimierz Jodczak 
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Przegląd Współczesny 
o Žeromskim 

Numer listopadowy „Przeglądu Współcze- 

snego“ przynosi dwa wartościowe artykuły o 

Żeromskim. Pierwszy „Stefan Żeromski. 

Stan i postulaty badań* wyszedł z pod pióra 

Jana Hulewicza. Zawiera dokończenie artyku- 
łu drukowanego w temże pismie w roku bie- 

żącym w podwójnym numerze (lipiec — sier- 

pień)). Autor czyni przegląd wszystkiego, 

co o Żeromskim pisano. Przedewszystkiem or- 
jentuje czytelnika w krytyce która spotkała Że- 
romskiego za życia. Sądy rzeczowe i napraw- 

dę godne krytyki literackiej toną tam w po- 
wodzi elukubracyj, atakujących lub też wy- 

chwalających utwory Żeromskiego z powodów 

poza estetycznych, przedewszystkiem  poli- 

tycznych i moralizatorskich. Z tej powodzi sta- 

ra się Hulewicz wyłowić i zsumować te sądy 

krytyczne, którę wyprzędzając scisłą pracę 

naukową nad twórczością Żeromskiego trafiały, 
intuicyjnie w sedno. Potem następuje przegląd 
prac, które można w śŚcisłem tego słowa 
znaczeniu nazwać Krytyczno i historyczno - 
łiterackiemi. Wreszcie wskazuje autor na za- 
gadnienia w twórczości Żeromskiego, które 
domagają się naukowego opracowania, bez któ- 
rych ostateczna monografja o tym pisarzu jest 
niemożliwa. Tu należą: dokończenie monogra- 
# zapoczątkowanej przez Piołun - Noyszew- 
skiego, wyświetlenie wpływów romantyzmu 
i pozytywizmu na Żeromskiege, oświetlenie za- 
leżności Żeromskiego od współczesnych mu 
myślicieli, szczególnie Stanisława Brzozow- 
skiego i Edwarda Abramowskiego.  Związeka 
ideowych podstaw twórczości Żeromskiego z” 
syndykalizmem Jerzego Sorela również doma- 
ga się pracy analitycznej. Wreszcie dotych- 
czas nie oświetlono należycie stosunku Żerom- 
skiego do nauki polskiej. 

Drugi artykuł napisany przez Wiktora Do- 
dę odsłania nieco tajniki pracy nad ustale- 
niem poprawnego tekstu utworów  Żeróri- 
skiego dła przyszłych ponownych edycyj jego 
dzieł, Okazuje się, żę zwykłą zasada uważania 
najpóźniejszego wydania autoryzowanego u- 
tworu za najbardziej obowiązujące w tym wy» 
padku zawodźi. Na podstawie mozonych  do- 
ciekań i skomplikowanych wywodów Doda 
wykazuje, że Żeromski sam korekty robił 
niestarannie, może nawet niedbale. Dia edy- 
torów był również pod tym względem bar- 
dzo wyrozumiały. Skutkiem tego w później- 
szych wydaniach spotykamy wiele wypaczeń 
tekstu, niezależnych od autora i niedostrzeżo- 
nych przez niego, które należałoby, według 
Dody, skorygować według wydań wcześniej- 

szych. aw. 

Jėzef Pleškiewicz 

LISTOPAD 
Kiedy dobrze zrozumiesz logikę wieczorów, 
które z niskiego nieba sypią się na domy, 

rysy spękamych ulie ścierając ; mącąc, aż miasto gubi szczyty parków i klasztorów, 
erasta się w masę, sieje światłem jak 

‚ : próchno. 
siły zła, konieczności cierpienia świadomy, pamiętaj, niesiesz życie, zapałkę płonącą, dłońmi broniąc przed moea, wystarczy 

dmuchnąć. 

    

CZASOPISMA ZAGRANICZNE 
X W numerze 176 „TArt Vivant“ znajduje. my ciekawe zestawienie kilku obrazów Van Gogha, przedstawiających motywy z miasta Arles, z fotografjami tych samych motywów. Van Gogh zamieszkiwał w Arles w r. 1888. Na- małował, między innemi, most w Arles, wia- dukt, fronton klasztoru Saint-Rėmy. W” obra- zach jego, przy konfrontacji z fotografjami, u- derza niezwykła jak na impresjonistę ścisłość w odtwarzaniu rzeczywistości. 

„X Nr. 12 miesięcznika „Die Kunst" przy- nosi kilka prac Hermana Friedricha (Innsbruck). Są to kompozycje rzeźbiarskie, wykonane z cienkich wstążek metalowych. „Boks“, „Nar- ciarze“, „Bieg“, „Skok na nartach“ unaocz- niają, ile ekspresji wydobyć można z tego nie- rzeźbiarskiego, wydawałoby się, materjału. X W ostatnim numerze „Wiadomości Li- terackich“- (19 listopada) umieszcza Boy ob- szerny artykuł o Jehan Rictus, popularnym pio- senkarzu paryskim z końca zeszłego stulecia nazywając go Villonem w cylindrze. Właśnie i „Nouvelles Litteraires" z dnia 11 listopada zaj- mują się tym piosenkarzem, przytaczając arty- kuł 9 nim p. Leona Bloy z roku 1903, kilka jego wierszy i ie z życia. Kto wie, czy Boy nie ma racji, rokując Rictus'owi i iej: w literaturze Ba NJ
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NA FRONCIE SPORTOWYM 
W kilku wierszach 
Pod przewodnictwem p. wieewojewody 

Jankowskiego odbyła się konferencja, na któ- 

j. jednomyślnie uchwalono ąć udział w 
wystawie turystyki i sportów zimowych, któ- 

ra będzie wkrótee otwarta w Warszawie. 
Na wystawę tę Wile zna wyśle sze- 

reg eksponatów sportu narciarskiego, mapę re- 
ljefową Wilna i okolie, mapę schronisk tury- 

stycznych, a przemysłowey wileńscy wyślą 

swoje wyroby. 
Specjalnie wybrana Komisja czuwać bę- 

dzie nad obesłaniem wystawy warszawskiej 
przez Wilno. 

   

   
  

    

  

   
   

  

   
  

  

Polski Związek Łyżwiarski organiz 
   

w 

zktor tym sezonie szereg treningowych i inst 
skich kursów łyżwiarskich w Polsce. 

Od dnia 20 bm. do 2 grudnia odbywa się 

    

    

  

    

  

naszych zawodników w jeździe figurow 
W połowie stycznia w Warszawie r 

nie się kurs instruktorski dla przodown 

  

      

Obejmą one nietylko siatk ę 
jak w roku ub. lecz ponadto i k 

Najpierw rozegrane zostaną m 
w poszczególnych okręgach, poczem 

okręgowi spotkają się między sobą w t 

fimałowych, które odbędą w lutym 1934 roku. 

      
  

  

Na ostatniem posiedzeniu Pol, Zw. Bokser- 
skiego ustalony został nowy termin indywidu- 

alnych mistrzostw bokserskich Poi й 
odbędą się w dniach 2 — 4 marca 1934 r. 

Zawody mistrzow 
zmaniu. W związku z pr m te 
mistrzostw Polski — rozgrywki 0 mistrzos 

okręgów zostaną przyśpieszone. 

   

            

   
     

    

   
rze, jak już podaw 

my, otrzymali zaproszenie do wziecia ud 
w międzynarodowych zawodach w Rydze i 

Tallinie. Zarząd okręgowy zwrócił się do P. Z. 
B. z prośbą o zezwolenie na wzmocnienie re- 

prezentacji Wilna paroma piešeiarzami Waz- 

szawy i Łodzi. 

® Wileńscy pięści    

Mistrzostwa Furopy na rok 1934 w jeź- 
dzie figurowej na lodzie pań i parami odbędą 

się w Pradze. Międzynarodowy Zw. Łyżwiar- 
ski ustalił następujący dla obu konkurencyj 
skład obowiązkowych figu':1l, Э1а i b, 22a 
т Ъ, З4 ат Ь, 40 а1 Ъ. 

W myśl nowych przepisów na wykonania 

obowiązkowych figur w jeździe pań przezna- 
cza się 4 minuty, dla par — 5 minut. 

  

Wyjazd Kusocińskiego na kurację do Wie 
dnia nastąpi niebawem, najprawdopodobniej 
jeszcze w końcu bieżącego miesiąca. Poza zbió 
rką prowdzoną przez Przegląd Sportowy, za- 
rząd klubu Warszawianka czyni starania o u- 
zyskanie poparcia u władz rządowych. 

W dniu 24 bm. przystąpiono w Prużanie 
do budowy boiska sportowego. Brak boiska 
dawał się dotkliwie odezuwać zarówno mło- 
dzieży szkolnej, jak i oddziałom strzeleckim 
i innym organizacjom. 

Sprawozdanie z przebiegu tegorocznej le- 
tniej akcji obozowej w Związku Harcerstwa 

Polskiego ujawnia imponujące cyfry i wspa- 
niały wysiłek Związku na polu obejmowania 
akcją obozownictwa jaknajszerszych mas mło- 
dzieży. 

W czasie ub. wakacyj zorganizowano 326 
obozów harcerek z 7500 uczęstniczkami, oraz 
886 obozów harcerzy z cyfrą 22. 360 uczęstui- 
ków.. Ogółem więc w ciągu lata przez obozy 
harcerskie przewinęła się ogromna liczba. 30 
tys. młodzieży. Liczby te nie obejnrają obo- 
zów harcerskich instrnktorskich, których kil- 
kadziesiąt odbyło się na terenie kraju. 

PDA 

Dotychczas w tenisie istniał zwyczaj, 
bezpośrednio niemal, bo zaledwie po dwutyg 
dniowej, a czasami nawet po tygodniowej prze 
rwie po zawodach o mistrzostwo Polski w te= 

nisie z udziałem zawodników zagranicznych. 
„Dlatego też zachodziły wypadki przemęczenia 
graczy i niektórzy z nich, jak n. p. w roku 

ub. Tłoezyński, woleli zrezygnować z udziała 
w mistrzostwach krajowych by możliwie wypo 

е nč do daleko trudniejszych mistrz0- 

stw międzynarodowych. 
— 

  

      

   

      

Izuna ma być z 
narodowe mis 

W tym roku zaprowac 
na. Polega ona na tem, iż 

stwa Polski rozegrane zostaną w nie wio- 
sennym, najpóźniej w końcu. czerwca, nato- 
miast mistrzostwa w obsadzie międzynarodo- 
wej w końen sierpnia. 

      
    

     

  

  

  

Sportowa - towarzyski wieczór ŻAKS'u 
Żydowski Akademicki Związek Sportowy, 

jest na terenie Wilna najmłodszą, ale też i 
— trzeba to stwierdzić bezstronnie — najży- 

wotniejszą organizacją sportową. W dniach 
powszechnego zastoju, a równoległego z tem, 
przesilenia, notowanego niemal we wszystkich 
klubach wileńskich (na szczęście, już znów 

jest lepiej i kluby, po przeżyciu kryzysu wra- 
cają do uawnej formy), ŻAKSŚ rozwiia się, 
tworzy nowe sekcje, zwiększa kadry swych 

członków. 
Sportowo - towarzyska impreza, o której 

będzie mowa, a która dzięki staraniom Zarzą- 
du Klubu wypadła wręcz świetnie, była jesz- 
cze jednym dowodem sprężystości władz Klu- 

bu i sympatji, jaką cieszy się ŻAKS wśród 

sfer sportowych Wilna. 
Z inicjatywy i głównym staraniem ruch- 

z liwego i energicznego prezesa sekcji motocyx- 

lowej p. le. Kryńskiego, a pod protektoratem 

i przy pomocy Komendanta Ośrodka W. Т. 

p. kpt. Z. Ostrowskiego odbyło się w dużej sa- 

li Ośrodka W. F. uroczyste rozdanie nagród 

uczestnikom raidów motocyklowych, organizo- 

wanych przez ŻAKS$ w sezonie ubiegłym. 

Wobec zapełnionej po brzegi sali, wice- 

prezes Miejskiego Komitetu W. F. p. Starosta 

W. Kowalski wręczył uczęstnikom raidów: 

Wilno - Biszyszki - Wilno oraz Wilno — Bia 

4 lystok — Wilno, uzyskane przez nich nagrody 

i plakiety pamiątkowe. ; 4 

Uroczysty moment wręczania nagród po- 

przedziły okolicznościowe przemówienia preze 

sa Klubu dr. Feigenberga, p. Kryńskiego, kpt. 

Ostrowskiego, komanaora raidów mec. J. Prei 
ssa, przedstawicieli klubów oraz p. Starosty 

Kowalskiego, który w przemówieniu swem 
podkreślił wszystkie dodatnie cechy działal- 
ności ŻAKS'u, jako organizacji, grupującej w 
swych szeregach ponad 600 członków — ży- 
dowskiej młodzieży akademickiej oraz wogóle 

znaczenie sportu jako czynnika wychowaw- 

czego. 
Po części oficjalnej odbyła się część kon 

certowa, na program której złożyło się szereg 
ciekawych numerów wykonanych przez człon- 

kow Klubu. 

Specjalnem uznaniem zebranych cieszyły 
się występy chóru rewellersėw pod umiejęt- 

nym (jak się o tem mogliśmy przekonać) kie” 
rownictwem p. $. Ginzburga, dwie melodja, 

odgwizdane przez p. M. Aronowicza, kuplety 
muzyczne p. A. Ney'a oraz tańce p. Erny Lon 

donówny. { 

Dobrym pomysłem było wstawienie do 

programu tej sportowej imprezy specjalnego 

numeru sportowego napisanego przez p. E. 
Jara. 

Konferensierował ad hoc dokooptowany 
z pośród publiczności red. J. Kowarski. 

Tańcami — „do białego ranka'* —zakoń- 
czono wieczór o którym należy powiedzieć na 

zakończenie: pozostawił bardzo miłe wspom- 

nienie. w, 

PZLA ignoruje okręgi „prawinejonalne” 
Całkowite pominięcie Wilna, przy układa 

niu kalendarzyka lekkoatletycznych  mistrzo- 
stw Polski na rok 1934, w. łało u nas ogól- 

ne rozgoryczenie. Polityka Pol. Zw. Lekkoatle 

tycznego ignorująca drobniejsze, a przez to 

samo, raczej bardziej na opiekę i pomoce zasła 

gujące, okręgi, która w tych sprawach jest 

zawsze wielką, niezbadaną tajemnicą, wywoła 

ło nie mniejsze niezadowolenie i w innych 

  

    

  

   

  

   

    

żądane są przez okręgi główne mistrz 
Polski panów, gdyż są one prawdziwem złotem 
jabłkiem. Organizatorzy, nie zwracając zawo- 

dnikom kosztów przejazdu, czerpią pokaźne zy 
ski ze sprzedarzy biletów wstępu zasilając w 
ten sposób wydatnie swoje, najczęściej puste, 

kasy. ч 
O przyszłoroczne mistrzostwa  zabiegały 

jednocześnie: Kraków, Lwów, Warszawa, Łódź 
a także i jeden z najmłodszych okręgów — 

Białystok. Kandydatury te odpadły, gdyż mi- 

strzostwa organizować będzie Poznań. 

Przyznanie mistrzostw Poznaniowi nie jest 
wielkim błędem, gdyż Poznań posiada znako- 
mitych zawodników, ma wiełkie za sobą za- 
sługi, lecz Poznań miał mistrzostwa w 1950 
roku, to też kandydatura Białegostoku zasłu- 
giwała, naszym zdaniem, na większą uwagę. 

Białystok prosił o ten zaszezyt (no i o 

wynikającą z tego pomoe kasową) pierwszy 
raz, legitymując się przytem taką żywotnością 

organizacyjną i takiemi wynikami pracy, ja- 
kie w historji naszej lekkiej atletyki nie mia- 
ły jeszeze precedensu. Najmłodszy w Polsce 

ośrodek lekkoatletyczny w ogólnej punktacji 
ostatnich mistrzostw zajął zaszczytne drugie 
miejsce, przed Warszawą nawet. Białystok zdo 

był sześć tytułów mistrzowskich,  nastepaie 
drużynowe zwycięstwo Jagiellonji i dwa dos- 
konałe rekordy Polski. 

Białystok jednak mistrzostw nie otrzymał. 
W ub. tygodniu zarząd okręgu białostoc- 

kiego nadesłał do PZLA pismo,.w którem 
zgłosił protest przeciwko nieprzydzieieniu mu 
głównych mistrzostw Polski dla: panów, a sta 
nowisko swe; podkreślił demonstracyjnem zło- 
żeniem mandażów, 

Zgłaszanie dymisyj stało się teraz wodne 

p BAA444A4444454454444445544444444444444] 

= rų Zanim dacie egłe- 
Baczność szenie do pism miej- 

a scowych AU 

Sprawdzcie sia ozi 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do WA erai de 

wszystkich pism TANIQ I bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośredsietwem INTA Reklamowego 
$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 

ETO DPD ATIKA 

            

   

    

   

   

  

: ry 

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr. 42 

1. G #8! grozi 2. H X 4 + I! 
kowo? G ed, 2. S X e6 +, G X d3 X; 

3. S 14 mat! 

RoSoii a e4, 2. $ e6+, ed3-+; 3. e4 mat! 

ZADANIE Nr. 43 

S. Lewman (I nagr. „Il. Problema 1932) 

BIAŁE: K eż, W el, W 18, С а8 @ dė 
S b3, S d7, piony: @4, d5. (9) 

CZARNE: K e4, W h6, W h7, G d2,G a3, 
S e8, S £7, piony: f5, hó (9). 
Mat w 3-ch posunięciach. 

PARTJA Nr. 39. 
Sycylijska 

W. A. Rausner M. M. Botwinnik 
(Leningrad 1933) 

1. 02 — e4 е7 — eb 

2-5 į — 13 S b8 — e6 
3. @2 — d4 e5 X 44 

4 813 X di 5 @8 — 6 
° 5. 5 Ы — 63 а7 — @6 
u. 6, G fI— e2 27 — g6 

|! 7.G el — e3 G 18 — э7 
| 8.8 4 — bB G c8 — 61 

9. @ — м 0 —-0 
10. 0 — 0 ® в6 — а5 

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

EC 
В     

„S b3 X 25 H H d8 X 45 

    

    

12. G e2 — 13 G e6 — e4 

13. W fl — el W 18 — а8 
14. H dl — d2 H a5 — c7 
15. W al — cl е7 —- е5 
16. b2 — b3 d6 — @5!! ‹ 

Piękna i daleko obliczona ofiara piona. 

17. d X 45 e5 — e4! 
18:74 13, X40E e4 X f3 
19. e4— c5 H c7 — а5 
20 W el — d1? S f6 — g4! 
21, G.e3-— d4 f3 — 2 +1! 

22. K gi — f1 

Jeżeli 22 K hl to 22.. W X d5! 23. SXa5, 
fr H+!; 24..W X £1, H' X 42; 

: SO? H a5 — a6 + 
. H d2 —e2 Gg х а4 
.W dl X d4 H a6 — f6! 
W el — dl H f6 — h4 

25. H e3 — d3 W d8 — e8 
27 W d4 — e4 #7 — 15 
28. W е4 — 6 S 4 Xh2 + 
29. K fl — e2 H ht X f4 

białe poddały się 

Partja powyższa została nagrodzona. za 
piękność. 

(Śląsk zrobił to samo z racji meczu Naprzodu 
ze Śmigłym) „można się na ten system regulo 
wania spraw z Zarządami Centralnemi zapa- 
trywać różnie, nie o to teraz chodzi, niemniej 
jednak nieoględna polityka PZLA doprowadzi 
ła do konfliktu, i do tego, do konfliktu z okrę 
giem zasługującym na poparcie i spe 
opiekę. Był doskonały moment, by świetnych 

lekkoatletów białostockich nagrodzić, za ich 
ofiarną i wybitnie owocną pracę. Spotkało ich 
rozezarowanie. 

Wilno też „obeszło się smakiem nie 
otrzymując ani jednego mistrzostwa, to tak 
dla... zachęty do dalszej, o! jakże ciężkiej pra 

cy na „dalekim wschodzie''. 
we aaa IE ro 

ELIMINACYJNY MECZ BOKSERSKI 
Wczoraj odbył się eliminacyjny mecz bok 

serski przed ustaleniem drużyny, mającej wal 

czyć z Łotwą. 
Z powodu braku miejsca szczegółowe 

sprawozdanie z tych zawodów zamieścimy 
w numerze jutrzejszym. 

  

   
   

  

  

„LUX 

  

Premjera | 
Produkcji 1933-34 

„Е 
“^“°. .°'^пк° w potężnym filmie egzotycz. 

parter od 90 gr. 

„ŽOLTY KSIAŽE““ 
NOVARRO odśpiewa przepiękne chińskie pieśni miłosne. Ze względn na wysck. t ® 
czną filmu dla młodzieży dozwoiony. Dzienne: balkon 40 gr., Ugis aigis a a 

Seanse: 4, 6, 8 i 1020 
parter 75 gr., wiecz. balkon 54 gr 

  

Dziś! Polski dźwiękowiec według fascynującej powieści A. Marczyńskiego 

„МН «e Stefanem Jaraczem 
p. + „Biała Trucizna! 

  

Ceny niskie. 

w roll 
głównej 

Frapująca treść! Genjalna obsada! Żywe polskie , 
słowo. —— Nad program: Wspaniałe dodatki. 
Sala dobrze ogrzana. 

  

„PAŃ ; Albert Prejea 
OSTATNIE DN: 

p.t Pó T © T 

Ulubieniec 
M Wilnian' 

„POD DACHAMI PARYŻA'* 

świata całego fascynuje i czaruje 
w _ stokroć lepszej kreacji miż 

© «« 
Wystawa bajeczna. Muzyka i pieśni cudowne. Nadprogram wspaniały. Sala dobrze ogrzana. Ceny zniżone. 

  

Dziś najwięksi aktorzy Świata, 4 gwiazdy ekranu: boska GRETA GARBO, piękny R: MON NOVARRG 
oraz słynni Lionel Barrymore i Lewis Stone w wielkim filmie dźwiękowym p. t. 

„KATA ARIE 
a Dzieje najgłośniejszej 

kobiety szpiega. 
Nad program: dodatki 

dźwiękowe. 

  

Dziś 
Król tenorów 

s» P 
Dźwiękowe kino 

„ROXY” 
MICKIEWICZA 22, 

tel. 15-28 

   

SS 

ZKI. | 

  

— ST. IRZYK. Dzienny rozkład materja- 

ła nankowego dla V klasy publicznych szkół 
powszechnych. Książnica Atlas. 

      

190 tematów i dyspozycyj z j 
go, po 114 z historji, geografji i pr к 
u rachunków, 76 z rysunków, 76 z zajęć pra- 

ktycznych, wśród których oddzielnie podane 
są tematy lekcyjne i ich dyspozycje dla chło- 
peów i dziewcząt, oraz uwzględniona kultura 
życia codziennego i lekcje wycieczkowe, jak 
to przewidują programy, 76 ze śpiewu, oraz 
38 z ćwiczeń cielesnych, w których uwzględ- 

nione są lekeje ćwiczeń, zabaw i gier Па 
chłopców i dzieweząt, codzienne 10-minutowe 

ćwiezenia i lekcje wycieczkowe, oto co niesie 

„ polskie- 

ix, 152 

    

wydana publikacja. 

RONIKA 
® 

нач лсолате 
„PONIEDZ. 

Dziś 27 
Wirgiljusza 

Jutro 
Manswerta 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE, 
Z dnia 26 listopada 1933 r. 

Ciśnienie .średnie 761 
Temperatura średnia +1 
Temperatura najwyższa +1 
Temperatura najniższa 0 
Wiatr: półnoeno-wschodni. 
Tendencja barom.: zwyżkowa. 
Uwagi: mgła. 

PROGNOZA. 
W całym kraju pogoda chmurna i mglista, 

z zanikającemi opadami. W górach mroźno, po- 

zatem lekki spadek temperatury. Słabe wiatry 

północno - wschodnie i wschodnie. 

    

  

     

Wschód słeńca g, 7,10 

‚ Zachód słońca g. 3,02 

URZĘDOWA 

— Biura podań. Reflektujący na prowadze- 

nie biur podań winni najpóźniej do dnia 10 

grudnia zwrócić się do Starostwa o uzyskanie 

zezwolenia. Koncesje uzależnione będą od eg- 

zaminów jakim kierownicy biur będą pod- 

dani. 

MIEJSKA. 
— Nowy budżet. Wydziały zarządu miasta, 

zgrupowały już niezbędne dane do opracowania 

swych preliminarzy na rok przyszły i przesłały 
je magistratowi. W związku z tem odbywają 

dię już kołegjalne posiedzenia  prezydjum 
miasta, na których projekt budżetu jest szcze_ 

gółowo omawiany. 
— Odrzucony rekurs. Jeszcze latem władze 

miejskie ma zlecenie R. M. złożyły do Minister- 
stwa odwołanie od decyzji władz wojewódz- 
kich które skreśliły 10 proc. dodatek komu- 
nalny pracownikom miejskim. 

Obecnie ministerstwo powiadomiło, 
kurs magistratu został odrzucony. 

Q kredyty na wodociąg i kanalizację. W 
swoim czasie magistrat zwrócił się do Fundu- 
szu Pracy o przyznanie dla Wilna na roboty 
wodociągowo - kanalizacyjne pół miljona zło- 

tych. Obecnie F. B. powiadomił że nie może 
udzielić tak dużych kredytów i zaleca zredu- 

kowanie planu robót. W związku z tem nowo- 

opracowany kosztorys zamyka się sumą 200 

że те- 

tys. zł. które miasto prawdopodobnie uzyska. 

SKARBOWA. 
— Upomnienia podatkowe. Urzędy skar- 

bowe  rozsyłają obecnie upomnienia  płat- 

nikom podatku dochodowego. W razie nieu-. 
iszczenia należności w najkrótszym czasie na- 
stąpi egzekucja całej sumy podatkowej. 

WGJSKOWA 
— Baczność podoficerowie Rezerwy. W 

dniu 29 listopada r.b. o godz. 19-tej ze wzglę 
du na przypadającą rocznicę powstania listo- 
padowego i pięciolecia istnienia n. Związku 
odbędzie się zebranie w lokalu własnym, przy 
czem zostanie wygłoszony odczyt o treści hi- 

storycznej, oraz referat przez kol. Przegaliń- 
skiego. W czasie zebrania zostaną rozdane 
nagrody zespołom strzeleckim, które brały u- 

dział w strzelaniu w dniu 9-IX 1933 r. 

— RoOcznik 1913. Rejestracja rocznika — 
1913 kończy się w dniu 30 b. m. Po tym termi- 
nie, ci którzy nie dokonali tego obowiązku zo- 

staną ukarani administracyjnie. 

RÓŻNE 

— Komunikat Wileńskiego T-wa Szacho 
wego. Zarząd Wileńskiego T-wa Szachowego 
zachęca swych członków do korzystania z bo- 
batego księgozbioru. Bibljoteka 'T-wa posia 
da szereg ecnnych dzieł wielkich mistrzów 
szachowych. Podręcznik, zarówno z dziedzi- 
ny gry praktycznej (jak np. teorje debjutow, 
gry środkowej, końcówek, księgi szamejowe), 

   

_ jak też z działu kompozycji szachowej (zada- 
nia, studja szachowe) umożliwiają szybkie i 
wszechstronne wyrobienie zdrowego stylu i 
podniesienie poziomu gry szachowej 

Korzystać z bibljoteki mogą bezpłatnie 
członkowie T-wa nie zalegający w składkach 

członkowskich. 
ŻYDOWSKA 

— Cenzus wieku w szkołach zawodowych. 
Władze szkolne ustaliły ostatecznie cenzus wie- 

ku uczniów szkół zawodowych. 
Do tego typu szkół (stopnia gimnazjal- 

nego) mogą być przyjmowani uczniowie li- 

czący conajmniej 14 lat, najwyżej zaś 20. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 

niedziałek 27 b.m.'o godz. 8 wiec 
czyn od nas niezależnych, przedstawienie 

„Fržulein Doktor“ odwolane, grany będzie 
poemat A. Mickiewicza „Dziady** w insceni- 
zacji Leona Schillera. 

— Teatr Objazdowy — gra „Piorun z j 

snego nieba'* — dziś 27 bm. w Pińska, 28 
w 

  

      

Janowie Poleskim. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia''. Dziś z po 
е wodu próby generalnej z jutrzej 

— przedstawienie zawieszone. 

— Jutrzejsza premjera „Pod białym ko= 
niem''* w „Lutni'*. Jutro wchodzi na repert- 
tuar Teatru „Lutnia** barwna i wielce me- 
lodyjna operetka Benatzkiego „Pod białym 
koniem**, która odniosła wielki sukces na se. 
nach zagranicznych. Przygotowania do tej 

premjery odbywały się od dłuższego czasu 

pod reżyserją M. Tatrzańskiego. W widowi- 
sku tem bierze udział cały zespół artystyczny, 
zwiększone chóry, orkiestra i zespół baleto- 
wy. Do operetki tej przygotowano nową, efe- 
ktowną wystawę. Oryginalna inscenizacja 
zużytkowuje część widowni. Bilety po cenach 

normalnych nabywać można w kasie Teatru 
„Lutnia''. Zniżki ważne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

PAN — Toto. 
HELJOS -- Żółty książę 
CASINO — Biała trucizna. 
ROXY — Pieśń nocy. 
LUX — Mata Hari 

WYPADKI I KRAD—JEŻE. 
— Zaczadzenie. Wskutek zbytniego napa 

lenia w piecu uległa zaczadzeniu rodzina Bie 
lawskieh (Nowogródzka 115). 

Pomocy zatrutym udzieliło Pogotowie Ra 
tunkowe. 

— BÓJKA NA ZABAWIE. We wsi Ku- 
prjaniszki podczas- odbywającej się tam zaba 

wy, wynikła bójka. Ciężko poraniony został 

  

j premjery 

  

   

i a ROOTA FOTE OTW ZZICLZEÓZOWANA 

Drukarnia „Słowa”* Wilao Zamkowa 2, 

JTEKĄ     

W filmie tym JAN KIEPURA wzniósł się na wyżyn 
Początek 

    

niedz ed 
L 

nożem Stanisław Kotowicz. Przewieziono 
do szpitala żydowskiego.. 

‚ — & ZEMSTY. Na ul. Chocimskiej pora- 
niono nożami Ksawerego Smirnowa (Chocim 
ska 57) lat 28. Poszwankowanego w stanie 
poważnym ulokowano w szpitalu św. Jakóba. 

Smirnow twierdzi, że napaści na niego 
dokonano z zemsty. 

— POTRACONA PRZEZ SAMOCHÓD. 
Na ul. Wielkiej samochód potrącił przecho- 
dzącą przez jezdnię Minę Gerszmanową lat 52 
(Wielka 18). 

Na W. Pohulance spadł z kozła 

  

ausów: 4, 6, 8 i 10.20, W sob, 

go 

doroż- 
karz Chaim Grynszpan. Wypadek zdarzył się |) 
w czasie gdy wystraszony koń począł pono- 
sić i zaczepił dorożką o słup. Grynszpan rozbił 
głowę i pokaleczył ręce. 

КА FILMOWEJ TAŚMIE 
„ŚWIATŁA I CIENIE MACIERZYŃSTWA:' 

„ROXY'* 

filmy naukowe. Są teź filmy sensacyj 
Ten nie jest ani naukowy. 

, choć i jednym i dr 
być. Coprawda można za 
wykładu różne wyk 
ilustrujące statystykę urodzin, 

nia. matek. Można też nazwać 

reklamowania się zapomocą obiecujących na- 
pisów jak „przerywanie ciąży* i inn. 

Film jest zlepkiem niepowiązanych zdjęć 
klinicznych, dorobionych fragmentów  aktor- 
skich i wykresów. - 

Całe to pelmel wymaga porządnego nsy- 
stematyzowamia, wyrzucenia połowy napisów 
i skorygowania fatalnie dobranej muzyki. 

Na ekranie odbywa się transfuzja krwi, a «u 
walezyk figlarnie kokietuje publiczność. — 

  

Są 

      

  

   
  

      

   

do naukowego, 
1 rysunki 

lub schorze- 

cją sposób 

     

sa 

  

    

  

Ze i filmu ma wymikać przestroga dla 

lekkomyślnych panien przed  nierozważnym 

krokiem. Jednak poza niesamowitemi zdjęcia 
mi narzędzi chirurgieznych, które mogą się w 
nocy przyśnić koszmarnym snem — film za- 
miast przestrogi, pozostawia politowanie dla 
nieudolnych jego twórców. ; 

Jako charakterystyczny objaw  zanoio 

wać należy sporą frekwencję publiczno 

szezególnie dorastających panien i młodzieii 
ców, którzy już przestali wierzyć w bajkę o 
bocianie i chcą się na gwatł uświadamiać. 

Tad. C. 

   

    

   
  

    

  

  

OSTATNIA KSIĄŻKA 

KSAWEREGO PRUSZYŃSKIEGO 

PALESTYNA 
PO RAZ TRZECI 

  

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

CENA ZŁ. 3.80       

Przyrost naturalny ludności 
w Poisce, a wyznania 

Urzędowa polska statystyka ludności za 
drugi kwartał bieżącego roku wykazuje inte- 
resujące związki między przyrostem ludności 
a wyznaniami. Z danych te, 
ka, że na tysiąc rzymsko-katolie 

ców kraju przypadło w tym okres 
dzin, na tysiąc unitów 28,9, na tj 

    

tysiąc żydów tylko 19.3 urodzin. Najniższą 
cyfrę urodzin wykazują zatem żydzi i ewan- 

geliey, najwyższą — unici i katolicy obrząd- 
ku łacińskiego. 

Zupełnie inaczej przedstawia się stosu- 

sunek cyfr śmiertelności wśród  poszczegól- 
nych wyznań. Na każdy tysiąc katolików 

przypadło w drugim kwartale bieżącego roku 

14 wypadków śmierci, zupełnie taka sama by- 
ła śmiertelność wśród prawosławnych, nato- 
miast wśród ewangelików wyrażała się ona 

cyfrą 14.8, a wśród unitów osiągnęła liczbę 
17,2. Żydzi w eyfrze 9,4 wykazali najmniej 
śmiertelność. 

Zestawienie powyższych notowań  dowo- 

dzi, że we wspomnianym okresie czasn najwyż 
szy przyrost- naturalny ludności wykazali 
rzymscy katolicy — 13,7 na tysiac; po nich 
idą kolejno prawosławni — 13, unici 11,7 oraą 

żydzi 9.9. Najmniejszy przyrest miała ewan- 
gelicka część ludności w Polsce, bo tylko 5.4 
na tysiąc mieszkańców. 

  g 

    

   
  

„” Choroby skórne, 

  

    

   

AGNES w produktach ( ubdre- 

  

JAN KIEPURA "TE p "ui 
NO € 

y artyzmu, Nadprogram: Urozmaicone dodstki dźwiękowe, 

yy” 

2-ej. Dla młodzieży dozsele'e. 

Radje wileńskie 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 27 LISTOPADA. 

7.00 — 1 Czas, 
dziennik poranny, muzj 
mowego. 11.40: Przegląd p. . 11.56: Muzy 
ka z płyt. 11 Czas, muzyka, dziennik poł. 
komunikat meteor. 1 „15.20: Pro 
gram dzienny. 14 sporcie. 15.50 
Giełda roln. 15.4 Prokofjewa 
(płyty). 16.00: „Przed I-szym  regjonalnym 

dem w sprawach oświaty zawodowej w 
Wilnie — pogadanka. 16.10: Koncert dla mło 
dzieży (płyty). 16.40: Francuski. 16.55: Kon 
cert 1 : Codz. odcinek pow. 18.00: „łdee- 
wa treść problemów kultury narodowej'* od- 
czyt. 18.20: Recital fortep. 19.00: Program na 
wtorek. 19.0. litewskich spraw aktualnych. 

i9.20: Rozmaitości. 19.25 — Feljetem muzycz 

ny. 19.40: Wil. Komun. sportowy. 19.47: 
Dziennik wieczorny. 20.00: Koneert życzeń 
(płyty) 20.30: Muzyka lekka. 21.00: „Taje- 
mniea powodzenia książki** -— feljeton. 21.15 
Koncert. 22.0: Transm. ze Lwowa. 2225: 

   

  

gimnastyka, muzyka, 

a, chwilka gosp. do- 
    

      

      

   

      

      

    

  

   

/ Muzyka tan. 23.00: Komun. meteór.. 23.05: 
Muzyka tan. \ 

ZAPISUJMY SIĘ NA CZŁONKÓW TOWARZY- 

STWA POPIERANIA BUDOWY  PUBLICZ- 

„NYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 
Zapisy przyjmuje Inspektor Szkolny i Kiero- 

wnicy wszystkich Szkół Powszechnych. Tam | 
też nabywać można cegieiki Towarzystwa po | 
5 gr., 10 gr., 20 gr., 50 gr.i 1 zł. 1 

|1, 2,3 pokojowe mieszkania 
oraz Sklep z wygodami w cenie 
od 30 do 60 zł. do odnajecia — 
Jagiellońska 8. Informacje u dozorcy. | 

Lekarze ekcje 

Dr.Ginsberg ; 25 Zus Ee | 
WENE- czenice za dostezaą. 

Оа оао Таа 
14 — 8. Tel. 567. re MO 

  

  

NARADA DADA Ateis, 

Кирко Росгукизд 
1 SPRZEDAŻ PRACY 

PETYVYTTYYYYTPOPTY" 

RAA х аВЛ Młoda os ba e 

Zz ukofCczonem śred. 
niem wykształceniem i 
szkołą zawodową przyj- 
mie wszelką posadę do 
dzieci. Może p:zygoto- 
wać do szkoły — umie 
dobrze szyć i haftować 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji „Słowa” sub 
M. M. 

garnitar mebli salono- 
wych, obrazki, wyży- 
maczka, lampy etc, Ja- 
giellońska 7 m. 6 wej- 
Ście z dziedzińca ad g. 
3—5. . 

   

     
     

  

KUPIĘ 
niedrogo przenośny 
piecyk kaflowy. Oferty 
do Administracji dla 
LG 

* Lokale 
PFEGGYTYYYYWEYWSYTY YE 

  

  

Do odstąpienia 
dwa. duże, jasne pokoje 
па piętrze, z używal- 
nością kuchni, — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 | 

Potrzebny 
większy pokój w cent- 
rum Zz prawem korzy” 
stania z łazienki i ku- 
chuł Łaskawe oferty 
do Administracji dla 

  Modystka 
przyjmuje wszelką ro- 
botę w zakres kageln- 
sznictwa wchodzącą. — 
Wykonaje tanie i efe- 
gancko. Wielka $ m.16 

  

naszych czytelników 
polecamy wdową pe 
urzędnikt magisirackim 
z trojgiem dzieci, Nę- 

dza ostateczna, basi I 
obdarci Łaskawe eliary 

  

niu przyjmaje Admig(- 
strasja „Słowa* dla J, A. 
—  m—— — mi Maid 

T-wo św. Wincetega 
woła o pomoc dla 
letniego starca mające” 
go raka. Syn młedy 
gruzlik, przy mim z 
czworga małemi dzieć- 
mi najmłodsze cectze, | 
jaż grnzliczne — uę:: 
dza «rzycząca. Brek 
ubrań, chleba, miesz || 
kanie fatalne. O nej- 
drobniejsze ofiary pre- 
szę składać pod literą | 
N. do Redzkcji „Słowa* 
a — ze 

Miłosierdziu 
czyteln'ków poleca się 
obłożnie i niesieczalnie 
chora, nie mająca żad- 
nych środków de życie 
Zotja Ukrynówna zam. 

Berzardyński zasłek 4 
m, @ 
— — — — — — — 

POSZUKUJĘ 
MIESZKANIA 
ciepłego suchego i 
słonecznego z wy- 
godami, 4—5 pokojo- 
wego. Zgłoszenia do 
Adm. „Słowa* dla A.B. 

POKój 
niekrępujący z utrzy- 
maniem imb ber ul. 
Tartaki 18 m. 2. 

POSZUKUJĘ 
pokoju z niekrępującem 
wejściem w śródmieścia 
z używalnością łazien- 
ki. Oferty do Admini. 
stracji „Slowa“ pod K. 

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 

Szešciopokojowe 
z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

— 

  

    

  

 


