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SŁOWO 
WILMO, Poniedziałek 11 grudnia 1933r. 

swiskeja i Aśministracja: 

  

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do demu, lub z 

przacyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zi, Konto czekowe PKO 

detal, cena jednego numeru 20 gr. 
SSL, 

fir. 80259. W eprzedaży 
л, Osad ia 

Wybory ssmorządowe 
w Małopolsce 

KRAKÓW PAT. — Dzisiejsze wybory do 

ciał samorządowych na terenie całego woje- 

wództwa krakowskiego odbyły się w zupeł - 
nym spokoju. W poszczególnych miastach w 
godzinach popołudniowych frekwencja głosu- 

jących znacznie wzrosła i wynosiła 70 proc. 

zaś w godzinach wieczornych dochodziła aż do 

80 proc. W samym Krakowie po południu 
głosowało powyżej 80 proc. wyborców. Szcze 

gólniej silny ruch wyborczy dał się zauwa- 
żyć w śródmieściu. Po zamknięciu lokali wy 

borczych o godz. 19 głosowali jeszcze bardzo 
liczni wyborcy, którzy przed godziną 19 znia- 

leźli się już w lokalach. 
WARSZAWA PAT. — Wybory do rad 

miejskich w województwach  krakowskiem, 
Iwowskiem i tarnopolskiem w dn. 10 bm od- 
były się przy znacznem zainteresowaniu lud 
ności. Spokojn nigdzie nie zakłócono. Wybory 
obejmują w województwie krakowskiem 30 
miast, tarnopolskiem — 30, Iwowskiem —38, 
słanisławowskiem 17. W całym szeregu miast 
akt wyborczy nie miał miejsca wobec zgłosze 

nia jednej tylko listy o charakterze kompro- 

misowym, z uwzględnieniem na niej miejsco- 
wych działaczy gospodarczych. 

Zaniechanie w tych słabszych gospodarczo 
miastach walki politycznej, której rezultat od 
bić się mógł niekorzystnie na stanie gospo- 
darki miejskiej, świadczy dowodnie o należy 
tem docenianiu przez ogół społeczeństwa tych 
miast gospodarczej roli samorządu miejskie- 
ge. 

We wszystkich tych miastach ugrupowa - 
nia wypowiadające się za gospodarczą współ 
pracą z rządem, otrzymały za zgodą innych 

ugrupowań i to nawet opozycyjnych, przewa 

żającą ilość mandatów, co stanowi dowód do 
ceniania przez wszystkie ugrupowania w spo- 
łeczeństwie obozu prorządowego oraz dowód 
jego siły atrakcyjnej, we wszystkich tych wy 

padkach bowiem inicjatywa zawarcia kompro 
misu na płaszczyźnie współpracy gospodar- 

czej wychodziła z łona ugrupowań prorządo- 
wych. 

Na podstawie dotychczas otrzymanych wy 
ników ustalono skład rac miejskich w nie- 

których miastach: 

WOJEWÓDZTWO LWOWSKIE: 

Jarosław: ogółem; mandatów 24, z czego 
ВВ — 17, Str. Nar. — 1, Undo — 2, ugrupo 
wania żydowskie — 4; Kolbuszowa: ogółem 
12, BB — 6, ugrupowania żyd. 6, Winniki: 
ogółem 16, BB —10, Undo — 6.' 

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE 

_ Bochnia — ogółem 24, wszystkie BBWR, 

Niepołomice — ogółem 12, wszystkie BBWR. 

Stary Sącz — 16, wszystkie BB, Bończyce— 

og. 12, wszystkie BB, Pilzno — og. 12, BB-— 
9, Str. Lud. 8. 

WOJEWÓDZTWO. TARNOPOLSKIE: 

Czortków — ogółem 24, BB — 10, Str. 
Nar. 2, Undo — 4, ugr. żyd. — 6. Ch. D. — 
1, inni Ukraińcy — 1, Gliniana — og. 12, BB 
— 6, ugr. żyd. — 3, bezpart. — 8, 

WOJEWÓDZTWO STANISŁAWOWSKIE: 

Olechów — ogółem 24, BB — 8, Undo — 

7, ugr. żyd. — 6, Str. Lud. — 1, Niemcy — 

1, inni Ukraińcy — 1, Halicz — og. 12, BB 

5, Undo — 1, ugr. żyd. — 2, starorusini —-4. 

Wizyta królewska 
W BELGRADZIE 

"SOFJA. PAT. W niedzielę rano król Buł- 
garji Borys, królowa i książę Cyryl w towa- 

rzystwie prezesa rady ministrów _ Muszanowa, 
posła jugosłowiańskiego w Sofji i świty wy- 
jechali pociągiem królewskim do Bialogrodu 
cełem złożenia wizyty oficjalnej królewskiej 

* parze jugosłowiańskiej. 

  

Nowy kościół na pograniczu 
litewskiem 

OFIARNA POMOC K.O.P. 

W dniu 5 bm. JE. ks, arcybiskup metropo 
lita wileński Romuald Jałbrzykowski dokonał 
poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Ka 
zimierza w Oranach. Nowy kościół stanął w 
pobliżu granicy litewskiej Wybudowany z 
drzewa wysiłkiem miejscowego społeczeństwa 
przy pomocy oddziału KOP, który dopomógł 
i materjalnie przez zaofiarowanie bezpłatnej 
robocizny. Szczególnie gorąco sprawą budowy 
kościoła poza proboszczem W. Szyksznelem 
zajmowali się p. podpułk. Kazimierz Czarnec 
ki, p. kpt. Jerzy Szaper oraz prezes komite- 
tu budowy kościoła p. Wacław Bilczyński. 

Sam akt poświęcenia wypadł uroczyście. 
—kKs. arcybiskup po dokonaniu poświęcenia 
przemówił do niezwykle licznie zebranych 
wiernych, przybyłych z sąsiednich parafij, a 
nawet z poza linji granicznej, w językach pol 
skim i litewskim. Poezem w nowowyświęco 
nym kościele zostały odprawione pierwsze 
msze św. Ks. Aleksander  Mościeki. odprawił 

mszę św. w czasie której wierni śpiewali pić 
śni religijne w języku polskim, kazanie wy- 
głosił ks. kan. Malukiewiez. Sumę celebro- 
wał ks. proboszcz Szyksznel, w czasie której 
wierni śpiewali po litewsku, w tymże języku 

zostało wygłoszone przez ks. kan. Malukiewi 
‚ cza kazanie. 

Po nabożeństwie JE. ks. arcybiskup udzie 

Ы} wiernym sakramentu bierzmowania. 
' Po zakończeniu uroczystości kościehiych 

komitet budowy kościoła podejmował JE. ks. 
arcybiskupa i przybyłego na. uroczystości w 

«charakterze reprezentanta rządu p. starostę 
Jerzego de Tramecourta, oraz gości skrom- 

nym obiadem w Ognisku KOP. KAP. 

Redakcja 

SVRno, Zamkowa 2. Gtwarta od godz. 8 Go 4. Tałeżony: Redakcji—-17-82, Ańminiztracji-Z28. 

Opłata pocztowa miszczons ryczałtem, 

cękopisów nmiezamówionych mie zwraca. Adminiotru- 

cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul Szeptyckiego — A. Łaszuk,, 
GŁĘBOKIE — @ Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rach”. 
MORODZIE] — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
KLECK — Sklep „jedność”. 
LIDA — ul. Suwałska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“, 
MOLŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck* 

NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
W..ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milisnetrowy 

madesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłimetr 60 gz. W 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. śrożaj. Administracja nie przyjmuje zastrzeżsń 
co do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołniz, 
  

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkis. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— gl. Wileńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE —- Księgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul, Mickiewicza 16. 

ST. ŚWIĘ! 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

CIANY — M, Я 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte czny. i 

Lewia — Biuro gazetowe ul. 3 Maja A, 

WOLOZYN — Liberman, Kiosk 

įednoszpaliowy stronie 2-€j i 
numerach 

KRWAWA REWOLUCJA w HISZPANII 
Walki uliczne i zamachy bombowe.—Odwołanie wyborów w Katalonii 

PARYŻ PAT. — Mimo uspokajają- 
cych eświadczeń rządu hiszpańskiego, w 
dalszym ciągu napływają iniormacje o 
poważnych wypadkach, zanotowanych 
w ciągu ubiegłej nocy i dnia dzisiejsze- 
go. 

O ile w Andaluzji, Estramadurze, Ka- 
stylji i Lewancie panuje zupełny spo- 
kój, o tyle sytuacja w prowincjach Hues- 
ca, Teruel, Saragosie i Barcelonie jest 
bardzo groźna. W miejscowościach, któ- 
re opanowali rewolucjoniści, na gma- 
chach rządowych wywieszono sztandary 
czerwono - czarne. Rewolucjoniści ter3- 
ryzują ludność. Mimio ostrych zarządzeń 
władz mają miejsce liczne pożary, wybu 
chy bomb i dochodzi do częstych waik 

ulicznych. 
W Barcelonie wieczorem  wybuchia 

bomba © wielkiej sile. W dzielnicy San 
Martin wysadzono w powietrze słup że- 
lazny, podtrzymujący przewód elektrycz 
ny o wysokiem napięciu. Przejeżdżający 
w tym momencie szoier został zabity, 
kilku zaś przechodniów odniosło ciężkie 

Granada rewolucjoniści podpalili 4 koś- 
cioły i jeden klasztor. Policja stoczyła 

SYTUACJA W STOLICY 

MADRYT. PAT. Nocy ubiegłej wybu- 
krwawą walkę z anarchistami. Są zabici chły trzy bomby — jedna z nich przed kościo- 
i ranni. 

W Saragossie walki trwają bez przerwy. 

łem, druga — przed jednym z banków. 

MADRYT. PAT. Wszystkie zgromadzenia 
2 rewolucjonistów zostało ostatnio zal)i zostały zakazane. Komitet wykonawczy partji 
tych. W ciągu ubiegłej nocy ogółem socjalistycznej obradował przez kilka godzin 
stwierdzono 8 zabitych i kilkudziesięciu nad wytworzoną sytuacją. 
ranmych. Spalony został kościół św. Mar *. Komunikacja telefoniczna między Barce- 

ka. Policja aresztowała około 200 osób. loną a Francją została ponownie przerwana. 

UTE TI T R IRT KN TSS TO ORORZTZEDTSCCA 

Termin płatności długu wojennego 
PARYŻ. PAT. Z Waszyngtonu -donoszą: — sowanym termin płatności długu wojennego 

Rząd Stanów Zjednoczonych wręczył repre- w dniu 15 grudnia r. b. W kołach dobrze po- 

zentantom dyplomatycznym Francji, Belgji, imformowanych nie liczą się z żadną zmianą 

Polski, Węgier Rumunji i Litwy memoran- stanowiska wymienionych rządów. 

dum, w którem przypomina rządom zaintere- 

Centrala szpiegowska w Zurychu 
WIEDEŃ. PAT. Dzienniki wiedeńskie do- fistów, która otrzymywała przy pomocy kurje- 

rany. W związku z sytuacją rząd kataloń noszą, że wiadze szwajcarskie wykryły w Zu. rów raporty z państw wschodnich, w szcze- 
ski odwołał wybory samorządowe, KtóTerycnu centralę szpiegowką narodowych socja- gólności z Austrji i wysyłała je do Niemiec. 

Jednolity front wychowawczy w Niemczech 
miały się odbyć 17 grudnia. Przedstawie 

nia teatralne zostały zawieszone. Restau 
racje i lokale publiczne zamykane są 

10 wieczorem. Również do tej tylko go- 
dziny może trwać ruch kołowy. 

GRENADA PAT. — W wielu purk- 
tach miasta rewolucjoniści rzucili bomby 

Zrewoltowany tłum usiłował podpalić je 

den z klasztorów, kortezy, kościoły oraz 

pałac sprawiedliwości. Policji udało się 

przeszkodzić tej akcji. Jedynie kościół 
św. Ludwika padł pastwą płomieni. — 
Miasto pogrążone jest w ciemnościach 

wskutek poprzerywania przewodów elek 

trycznych. W miejscowości Teruel i КЦ 

ku okolicznych miasteczkach rewołucjoni 
ści zajęli koszary policji. raniąc wielu ©- 

portiych policjantów. W miejscowości Co 
runja proklamowano strajk powszechny. 
Rewolucjoniści rzucili bomby, z których 
jedna zniszczyła transiormator elektrycz 
ny i poprzerywała przewody tak, że mia 
sto pogrążone jest w ciemnościach. 

W Alkazarze w czasie zebrania rewo 
lucjonistów nastąpił wybuch bomby. — 
Zginęło 7 osób. W wyniku przeprowadzo 
nej przez policję rewizji znaleziono w są 

siednim domu 300 bomb. W prowincji 

jawiety odmówiły gwaranyj religijnych katolik 
Głód i ludożerstwo w Rosji 

sowieckiej 

„Journal de Geneve'', odpowiadając na 

niedawno opublikowany w prasie artykuł 

przywódcy socjalistów belgijskich Vander- 
velde podający w wątpliwość wieści o drożyź- 
nie i głodzie w Rosji sowieckiej i podsuwa- 

jący myśl, że przesadzone wiadomości te pod- 
stawę swą mają w fakcie nieurodzaju, ogłasza 
wyciągi z kilku oryginalnych listów, za któ- 
rych autentyczność gwarantuje. 

Jeden z tych listów, datowany w połowie 
września z Syberji świadczy, że od wiosny 

ludność nie otrzymuje mąki, lecz jakiś suro- 
gat, musi się więc żywić ziołami i korzonkami, 
zbieranemi w stepie. Wypadki ludożerstwa 
są przeto bardzo częste. Korespondent cytuje 
z imienia, miejscowości i daty, taki wypadek 
zabicia i zjedzenia jego kuzynki, oraz kilka- 

naście innych wypadków antropofagji. Cza- 

sami władze sow. oddają,pod,sąd,winnych,ludo 

żerstwa, usiłując przedstawić wypadki te ja- 
ko odosobnione, zazwyczaj jednak w czasie 
rozprawy okazuje się, że oskarżeni są ludo- 
żercami z głodu od dłuższego czasu. Powta- 
rza się to nietylko na Syberji, ale także na 
Kaukazie, Ukrainie, w Rosji północnej... Wy- 
jątek stanowi Moskwa. 

List ten kończy się słowami: „Nie wiem, 
czy to wszystko tłumaczy się faktem, że zbio- 

ry były gorsze, niż się tego spodziewano. 

Dzienniki -sowieckie informują, że drożyzna 
panuje zagranicą, nikt jednak temu nie wie- 
rzy, jak nie wierzy już obietnicom rządu. Ci, 
co są u władzy, przeklinani są przez wszyst- 

kich, wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, że 
oni to są odpowiedzialni za „nędzę narodu''. 

Drugi list pochodzi z Kaukazu. Czytamy 
tam: „W Tyflisie, gdzie znalazłem się 5 

września, widziałem porzucone na ulicach tru 

py dzieci, okazujące wszelkie cechy Śmierci 

głodowej: członki wychudłe i pokręcone, 

brzuchy wzdęte. W okolicach miasta widzia- 
łem ludność spożywającą korę drzew i ko- 

rzonki''. 
Drożyzna, jak świadczą dokumenty, do- 

daje od siebie „Jotrnal'' de Geneve'' nie jest 
wywołana jedynie brakiem zboża, ale także 
brakiem mleka, mięsa, wszystkiego. Głód 
trwać będzie w Rosji dopóki szaleją tam rzą- 
dy marksistowskie, albowiem ponura ta do- 
ktryna odbiera człowiekowi wszelką nadzieję 

poprawy i jakąkolwiek pobudkę dc pracy 2 
daje tylko teror. A 

BERLIN PAT. — Minister spraw wewnę 
trznych Rzeszy wydał zarządzenie, mocą któ 
rego wszystkie organizacje nauczycielskie 
winny podporządkować się narodowo - socja- 
listycznemu związkowi nauczycielskiemu, ce- 
lem utworzenia jednolitego frontu wychowaw 
czego. 

Równocześnie zarządzono obowiązkowe re 

jestrowanie się wszystkich architektów w na 
czelnej izbie sztuk plastycznych do dn. 15 gru 

dnia, + 

Analogiczne zarządzenia wydane zostały 
przez prezesa izby muzycznej w sprawie pod 

porządkowania się jej wszystkich organizacyj 

muzyków - koncertantów. 

  

Opłaty celne za importowane napoje wyskok. 
do St. Zjednoczonych 

NOWY YORK. PAT. Projekt złożony w 
kongresie przez komisję  międzyparlamentarną 
alkoholową, składa się z dwóch części. 

W pierwszej z nich są rozpatrywane 

przepisy dotyczące importu napojów alko- 
holowych przez kraje, które zawarły układy 

handlowe ze Stanami Zjednoczonemi, druga 
część dotyczy narodów, które nie zawarły po. 

dobrych układów. 
Komisja załeca pobieranie od gałonu im- 

portowanego piwa maksymałnie 50 centów, 

minimatnie 16 centów; od galona napojów 

alkohołowych maximum 5 dolarów, minimum 
2 dołary; od win nie musujących max. 2 doł. 
min. 60 cent. per galon; od win musujących 
max. 6 dołarów min. 1 dolar 60 cent. per 

galon. 

Prezydent Roosevelt wyznaczy opłaty w grani 
cach określonych przez komisję. Proponuje 
aby miesięczny import napojów  alkohoło- 
wych określić na 600.000 gałonów piwa, — 
350.000 alkoholu i 700.000 wina. ` 

  

  

Rezultat narad rzymskich 
Po powrocie komisarza Litwinowa 

do Moskwy, korespondent PAT dowiadu 
je się z nieoficjalnego, lecz iniarodajne- 
go źródła, że w Rzymie omawiano psze 
dewszystkiem sprawy włosko - sowiec- 
kie, zwłaszcza gospodarcze. 

Zgodnie z dotychczasowem stanowis- 
kiem rządu sowieckiego, Litwinow miał 
kategorycznie odmówić udziału ZSRR w 
rozbrojeniowych naradach mocarstw po 
za Genewą, jak również zgłosił całkowi- 

te desinteressement w sprawie włoskiego 

projektu reorganizacji Ligi Narodów. — 
Tak więc pogłoski o ewentualnem przy- 
stąpieniu ZSRR do paktu 4-ch nie znajdu 

ią potwierdzenia. : : : 
Również nie znajdują potwierdzenia 

pogłoski na temat porozumienia między 
Sowietami a Watykanem. Mimo że sy- 
tuacja katołików w ZSRR była w rozmo 
wach poruszana, Litwinow miał odrzucić 
propozycję przyznania katolikom gwa- 
rancyj, udzielonych w sprawach religij- 
nych obywatelom amerykańskim. 

Drugie zwyciestwo „Ogniska“ w Katowicach 
KATOWICE PAT. — Na sztucznem lodo 

wisku w Katowicach Wileński Klub Ognisko 
spotkał się dziś ze Śląskim Klubem Hokejo- 
wym, zwyciężając go w stosunku 2:1 (1:0, 

1:1, 0:0). Wilnianie grali bardzo dobrze i 

gdyby nie doskonały bramkarz ślązaków wy- 

graliby w znacznie wyższym stosunku. Bram 

ki dla zwycięzców zdobyli Bach i Kremer, 

a dla pokonanych Kuner, 

" W.K.S. — Garbarnia 2:3. 
KRAKÓW PAT. — W Krakowie odbył 

się w niedzielę dalszy mecz z cyklu rozgry- 
wek eliminacyjnych o wejście, bądź utrzyma 
nie się w Lidze między Garbarnią a WKS - 
Śmigłym z Wilna. Zwyciężyła Garbarnia jo 
ostrej walce w stosunku 3:2 (2:1). Tem ва- 

mem Garbarnia zostaje w Lidze. Mecz stał 

pod znakiem przewagi gospodarzy, dla któ й 
rych bramki zdobyli Riesner, Walicki i Pa- 
zurek. Dla wilnian punktami podzielili się 
Zbroja  Hełczyński. Mimo zimna zebrało się 
przeszło półtora tysiąca widzów. Sędziował 
P. Sznajder. 

Turniej hokejowy'o mistrzostwo świata 
RZYM PAT. — Międzynarodowy turniej 

w hokeju lodowym o mistrzostwo Świata na 
rok 1834 odbyć się mający w Medjolanie w 
Gniach między 3 a 11 lutego, ma zapewniony 

  

dotychczas współudział mistrza świata, Sta- 
nów Zjednoczonych, Kanady, mistrza Europy, 
Czechosłowacji, Szwajcarji, Austrji, Węgier, 
Anglji, Szwecji, Polski, Francji i Niemiec. 

ERNYNCYETNOCE PORRAREWZTWA 

Fabryka fałszywych pieniędzy 
CHICAGO PAT. — Podczas rewizji doko- 

nanej w małym domku w okolicy Chicago, wy- 
kryto całą fabrykę fałszywych pieniędzy. Pol- 
cja skonfiskowała narzędzia, służące do wyr 
bu fałszywych monet oraż przeszło pół miljona 
fałszywych banknotów dolarowych. — Policja 

wpadła na trop bandy fałszerzy po aresztowa- 

niu 2 podejrzanych osobników, z których jeden 
uchodzi za wspólnika słynnego Al Capone. — 

Przy aresztowanych podczas rewizji znaleziono 
sfałszowane banknoty na sumę 30.000 dolarów. 

ZAMACH NA POCIĄG 

MADRYT PAT. — Towarzystwo ko- 
lei żelaznych podaje do wiadomości, że 
wskutek aktu sabotażu wykoleił się po- 
ciąg na stacji Briones w prowincji Lo- 
grono. Liczby ofiar dotychczas nie moż 
na ustalić. Miasto Briones jest w rękach 
rewolucjonistów . 

WAŁENCJA. PAT. Ekspres Barcelona — 

Sewilia wykoleił się w pobliżu stacji Puzol. — 

wskutek wysadzenia w powietrze przez rewolu- 

cjonistów żełaznego mostu. W katastrofie zgi- 
nęło 5 osób, 40 jest ciężko rannych. 

KRWAWA BITWA NA TORZE 
KOLEJOWYM 

MADRYT. PAT. Minister spraw wewnę- 
trznych, zapewnił, że sytuacja została opano- 

wana w prowincji Logrona, jak i w prowincji 

Huesca. Podczas zajmowania przez 

policyjne jednej z miejscowości rewołucjoniści 
zabili jednego, a ciężko poranili, 3-ch agentów 
policyjnych. Donoszą jednak, że w prowincji 
Huesca jeszcze dziesięć miasteczek pozostaje w 

rękach rewołucjonistów. W Saragosie rewułucjo 

niści ustawili na torze kolejowym barykady z 
samochodów ciężarowych. Dwa pociągi zostały 
zatrzymane, Z obsługą kolejową która chciała 
barykady usunęć rewolucjoniści stoczyli krwa- 
wą bitwę. 

CENZURA 
MADRYT. PAT. Wszystkie dzienniki pod- 

dawane są surowej cenzurze, 
Organ socjalistów „El Socialista* ukazał 

się z wielkiemi białemi plamami. 

W SARAGOSSIE 
PARYŻ. PAT. Ź Saragosy donoszą, że 

mimo, iż spokój został zupełnie przywrócony, 
utrzymano zarządzenia prewencyjne. Na uli- 
cach miasta jeżdżą czołgi i samochody pan- 
cerne. Sklepy są pozamykane. Tramwaje nie 
kursują. Policja zatrzymuje i rewiduje prze- 
chodniów. W ciągu ostatnich zajść w Sarago- 
sie zginęło 12 osób 33 odniosło rany. Poli- 
cja aresztowała przeszło 300 osób. 
ORC ORAOPTTW ZETSKTEDOWEWZROTRARAEA TITAN 

TELEGRAMY 
UCIECZKA KS. SAXEN - MEININGEN 
WIEDEŃ PAT. — Donoszą z Klagenfur- 

tu, że książę Bernard Saxen - Meiningen, 
który po odsiedzeniu kary więziennej za pro- 
pagandę narodowo - soejalistyczą miał być in 
ternowany w obozie Wellersdorf, zdołał wraz 
ze swą żoną uciec do Niemiec. 

WYPADEK LORDA LANDSBURY 
LONDYN PAT. — Wezoraj przywódca 

opozycji w Izbie Gmin i były minister w rzą 
dzie Labour Party Landsbury uległ wypadko 
wi. Mianowicie udając się na zebranie, па 
którem miał przemawiać, w Gainsborough, 
poślizgnął się i złamał sobie kość udową. — 
Przewieziono go natychmiast do szpitala. 

Stan Landsbury'ego budzi poważne oba- 
wy ze wzgłędu na podeszły wiek,, gdyż Lands 
bury liczy lat 74, 

Król Jerzy, dowiedziawszy się o wypad- 
ku, przesłał Landsbury'emu pismo odręczne, 
w którem wyrńża swe współczucie oraz na- 
dzieję szybkiego powrotu do pracy parłamen- 
tarnej. 

ROZWIĄZANIE ŻELAZNEJ GWARDJI 
BUKARESZT. PAT. Zgodnie z decyzją 

rządu, w ciągu nocy ubiegłej przeprowadzono 

w całym kraju rozwiązanie t. zw. „Żelaznej 

Gwardji'. Akcja ta odbyła się bez zajść. 

PETARDA NA DWORCU WIEDEŃSKIM 
WIEDEŃ PAT. Komunikat policyjny do- 

nosi, że w niedzielę w południe na dworcu za 
chodnim w Wiedniu eksplodowała petarda w 
pustym pociągu przygotowanym do odjazdu. 
Skutkiem eksplozji wybite zostały szyby w 
wagonie oraz zranionych zostało 2 kolejarzy. 
Ze względu na to, że do pociągu nie dopusz- 
czano jeszcze publiczności, rozmiary wybu- 
chu były niewielkie. Dotychczas sprawców 
podłożenia petardy nie. udało się „wykryć. 

V-TY ZJAZD PRZECIWGRUŹLICZY 
WARSZAWA, PAT. — W dniu 9 b.m. 

rozpoczął się V-ty ogólno-polski zjazd prze- 
ciwgruźliczy, na który przybyło kilkuset de- 
legatów, reprezentujących przeszło 300 towa- 
rzystw przeciwgružliezych z całej Polski, zje- 
dnoczońych w Polskim Związku Przeciwgru- 
źliczym, delegaci wojewódzkich wydziałów 
zdrowia, dyrektorzy samatorjów, przedstawi- 
ciele wydziałów lekarskich wszystkich uniwer- 
sytetów polskich, oraz delegaci  organizacyj 
ubezpieczeniowych. y 

Na otwarcie zjazdu przybył minister opie 
ki społecznej dr. Hubieki, który. w swem. prze 
mówieniu stwierdził, znaczne postępy «w ukeji 
przeciwgruźliczej w zakresie naukowo-lekar- 
skim, dzięki pracy uczonych, lekarzy i pielę 
gniarek, oraz szersze zainteresowanie się tą 
akcją przez społeczeństwo. Obeenie akcja ta 

oparta zostanie na podstawach trwałych; wo- 
bee tego, że w najbuiższym czasie ma wejść 
w życie ustawa przeciwgruźlicza.. Postanowio 

no wysłać depesze hołdownieze do Prezydenta 

Rzeczypospolitej Mościckiego i. do Marszałka 

Piłsudskiego. ` : 8 
Po referatach i dyskusji uėzestnicy zjaz- 

du zwiedziń wystawę przeciwgraźliczą, a na- 
stępnie udali się na zwiedzenie warszawskich 
nstytueyj i szpitali przeciwyrużliezych. 

  

gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

 ROCCIDRCTWWANAKI"KPERZKTKO | 

$-mj gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
świętaczny: ch oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 
    

Ulgi w spłacie zaległo- 
ści prdatkowych 

‚ М numerze 94 Dziennika Ustaw ukazaio 
Się, iż z dniem 1 grudnia rb. weszło w życie 
oddawna już oczekiwane rozporządzenie min. 
Skarbu z dn. 25 listopada rb. o ulgach + 
spłacie zaległości podatkowych. 

: Rozporządzenie to dotyczy spłaty zaległa 
ści podatkowych powstałych przed dniem 1 
października 1931 r. w następujących podaż 
kach państwowych wraz z dodatkami państ- 
wowemi i samorządowemi: gruntowym, od 
nieruchomości, _ przemysłowym, dochodowyza, 
majątkowym, oraz od spadków i darowizn. 

Te same ulgi mają analogiczne zastosowa 
nie do następujących samoistnych danin ko- 
munalnych: podatku wyrównawczego — @а 
gmin wiejskich, podatku inwestycyjnego, о- 
płat specjalnych i dopłat drogowych. 

Wymienione wyżej zaległości, przypadają- 
ce od rolników i właścicieli nieruchomości, 
które są lub zostaną zabezpieczone hipotecz- 
nie na ich majątku nieruchomym, rozkłada 
ię z urzędu (tj. generalnie) na 20 rėwnych 
rat półrocznych od 1 stycznia 1935 r. począw 
szy za opłatą odsetek za odroczenie w'wysoko 
ści 4.5 proe. w stosunku rocznym, lieząc od 
dnia 30 września 1933 r. Kary za zwłokę o- 
raz odsetki za odroczenie przypadające od 
tych zaległości za okres od dnia ich powsia- 
nia do dn. 30 września 1933 r. włącznie uma- 
rza się. 

Właścicielom przedsiębiorstw przemysio- 
wych i handlowych, których wyszezegėlnio- 
ne wyżej zaległości są lub zostaną zabezpis- 
czone na ich majątku nieruchomym, mogą 
władze skarbowe na indywidualnie wnoszone 
należycie uzasadnione podania zezwalać, w 
wypadkach zasługujących ma uwzględnienie, 
na spłatę tych zaległości w granieach do 20 
rat półrocznych, począwszy od 1 stycznia 
1935 roku za opłatą odsetek ża odroczenie w 

wysokości 4.5 proc. w stosunku rocznym, Ji- 
cząc od dnia 1 października 1933 r. przy jed 
noczesnem umorzeniu kar za zwłokę i odse- 
tek za odroczenie za okres od dnia powstania 
zaległości do dnia 30 września 1933 r. włącz- 
nie. Załatwianie tych podań należy do lzb 
Skarbowych i do Ministerstwa Skarbu. Izby 
Skarbowe załatwiają sprawy zezwolenia na 
ratalną spłatę do kwoty 50.000 zł. na okres 
10 lat oraz do kwoty 100.600 zł. na okres 5 
lat. Pozostałe sprawy załatwia Ministerstwo 
Skarbu na wniosek Izb Skarbowych. 

Natomiast jeśli chodzi o płatników, którzy 
nie posiadają majątku nieruchomego, na któ- 
rym możnaby zabezpieczyć przypadające od 
nich zaległości podatkowe, względnie jeżeli 
zaległości te nie znajdują łącznie z poprzedza 
jącemi je wpisami zabezpieczenia w pełnej 
wartości szacunkowj majątku nieruchomego, 
to płatnikom tym umarza się z urzędu ezwar 
tą część tych zaległości, pod warunkiem ui- 
szezenia pozostałych trzech czwartych części 
w 12 równych ratach kwartalnych począwszy 
od 1 stycznia 1935 r. za opłatą odsetek za od 
roczenie w wysokości 0.5 proce. miesięcznie, 
licząc od dnia 1 października 1933 r. 

Kary za zwłokę oraz odsetki za od- 
roczenies przypadające od tak spłacanych za 

ległości za okres od dnia ich powstania da 
dnia 30 września 1933 r. włącznie umarza się. 

Pozatem ulgi te nie będą stosowane do 2a 
ległości, powstałych wskutek jawnej złej woli 
płatnika. Ocena, czy powstanie zaległości spe 
wodowane zostało jawną złą wolą płatnika, na 
leży do ministra skarbu, który uprawnienia 
swe w tym zakresie może przekazać Tzboa 
Skarbowym. ‚ 

Uroczyste odsłonięcie tablicy 

Ku czci ś. p. Tadeusza Hotówki || 
WARSZAWA. PAT. W niedzielę 'w po- 

łudnie, z incjatywy Akademickiego Oddziału 
Związku Strzeleckiego im. Tadeusza  Hołówki 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy ku 
czci Ś. p. Hołówki, wmiowanej w gmachu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na uro- 
czystość przybyli, oprócz rodziny Ś. p. Ho- 
łówki, p. przemjer Jędrzejewicz, ministrowe 

Beck, Butkiewicz, Schaetzel, ambasador Pa- 
tek, 'wiceministrowie Szembek,  Dołanowski, 
Duch, komisarz generalny R. P. w Gdańsku 
Papće, wicewojewoda Olpiński, wyżsi woj- 
skowi z gen. Orlicz _ Dreszerem, płk. Jagrym- 
Maleszewski, weterani z 1863 r.,  przedstawi- 
ciele wielu organizacyj społecznych oraz de- 
legaci organizacyj mniejszości / narodowych 
i inni. 

Na chwilę przed odsłonięciem tablicy prze- 
mówił prezes zarządu głównego Związku 
Strzeleckiego mec. Franciszek Paschalski, — 
który dał charakterystykę  Świetłanej pamięci 

Hołówki, mówiąc m. in. o dostojnym uroku 
otaczającym jego postać, uroku, który spra- 
wił, że nawet polityczni wrogowie po Śmierci 
ś.p. Hołówki powracali we wspomnieniach 

tyko do chwiłi wspólnych % nim przeżyć,, że 
nawet w narodzie, z którego zabójcy wyro- 
Śli, nikt odpowiedziałności brać nie .chciał za 
śmierć człowieka, który w człowieczeństwo 
'wiary nie zatracił i wiary tej stał się ofiarnym 
symbolem. W zakończeniu mówca zwrócił się 
do P: ministra spraw zagranicznych, prosząc o 
przyjęcie pod opiekę tablicy, która pokole- 
niom przyszłym mówić będzie o wielkości, 
jaką miłość i ofiara z miej poczęta rodzi. 

Następnie p. premjer Jędrzejewicz  doko- 
nał odsłonięcia tablicy. Po odegraniu przez 
orkiestrę 1 Brygady zabrał głos p. minister 
spraw zagranicznych Beck, oświadczając, że 
„tablica otoczona będzie opieką tak, jak 
najwyższą czcią otoczone jest imię zmarłego 
nietylko wśród kolegów i przyjaciół z MSZ, 
ale i wśród narastających młodych pokoleń na- 
szej służby”.
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Wiele dziś mówi się i pisze o narodzie. 

Nacjonalizm, asymilacja narodowa, polityka 
narodowościowa i tp. zagadnienia są czę 
temtem dyskusji na zebraniach i w prasie i 

to nietylko akademickiej. Wiążą się one nie- 
rozerwalnie z pojęciem narodu, tymezasem 

nie wiełu znajdzie się takich, kt. potrafią 
udefinjówać, a przynajmniej określić i 
jaśnić istotę narodu. A jest to zagadnienie 

niezmiernie ważne, jak bowiem można dysku- 
tować o czemś, czego nie rozumie się lub nie 
potrafi skonkretyzować? Jeżeli więc rozwa- 
żania na tematy narodowościowe nie ją 
być przelewaniem z pustego w próżne. Konie- 
czne jest uświadomienie sobie czem wł: 
jest naród, eo jest jego istotą i jakie z tego 
płyną konsekwencje. 

TEORJE MATERJALISTYCZNE 

Istnieje dziś wiele pogłądów i teoryj o 
narodzie. Do uajpopularniejszych należą te, 
które określają naród na podstawie pewn. 
czynników materjalnych i zmaterjaliz 
nych właściwościach ludzkich, : dają 
łatwo uchwycić i dość dokładnie określić 
Rasa, terytorjum, język, religja i t.p. oto pod- 
stawowe elementy pojęcia narodu według tych 
teoryj, które ogólnie nazwę mater: rezne- 
nu. Jeden, kilku, lub cały zespół tych ele- 

mentów o charakterze etnicznym ma decydo- 
wać o narodzie i tworzyć jego istotę. Teorje 
te jednak okazują się nie wystar 2 
nie są w stanie wytłuma 
wisk z dziedziny narodow 
narou w sposób materjalistyczny 

go określić według pewny: 

przejawów i dlateso nie sięgają do wewnętrz 
nej strony zagadnienia, do istoty narodu. 

Przejrzyjmy po krotce waźniejsze składni- 

ki istoty narodu według teoryj materjali- 

stycznych. 

Terytorjum nie może być istotnya skład- 

nikiem pojęcia narodu. Wpr: ie poszcze 
gólne narody zamieszkują za i 
pewne jednolite państw 
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jednak nie można twierdzić, że ci, co na niech 
znajdują się, są członkami danego narodn. 

Przez sam fakt zamieszkiwania na teryt 
pewnego nrodu nikt jeszcze nie stz е 

członkiem. Jednocześnie ci, kt są poza 
granicami państwa, mogą wchodzić w skład 
narodu. Granice terytorjalne niejednokrotnie 
dzielą naród na dwa różne państwa, podczas 
gdy w istocie ludność pozostaje jednolita na- 
rodowo. Tak np. ziemia Śląska niemieckie- 
go mimo oddzielenia od Polski są nadal na- 
1odowo polskie. Polacy z za kordonu śląskie 
go mimo obeej przynależności państwowej 
nie przestali być Polakami i stanowią część 
narodu naszego. Najlepszy dowód, że dotych- 
czas ze Śląska nie zrezygnowaliśmy, gdy z 
innych ziem rdzennie słowiańskich, ale cał- 
kowicie zniemczonych, dawno  zrzekliśmy się. 

Drugim przykładem może być emigracja. 
Emigranci polscy zamieszkujący gdzieś zdaia 
od swego państwa, a często i większych sku- 
pień polskości, są jednak nadal Polakami i 
poczuwają się do łączności z narodem, czego 
nikt zresztą, chyba ze względów politycznych 
nie neguje. 

Rasa. Teorje rasowe o narodzie mają wie 
łu zwolenników wśród nacjonalistów całego 
świata, a jednak nie posiadają żadnej real- 
nej podstwy. Większość narodów jest dziś już 
konglomeratem, mieszaniną rasową. Przecie 
nawet naród niemiecki usilnie propagujący 
ideę rasizmu jest tylko skrzyżowaniem ger- 
mańsko-słowiańskiem 

Uznać dzisiaj język za podstawę pojęcia 
narodu jest absurdem, jakie bowiem różnice 
istniałyby między narodem niemiemkim i au- 
strjackim? Z drugiej strony jak możnaby 
mówić o narodzie jugosłowiańskim lub szwaj- 

carskim, których części używają różnych ję- 
zyków ? 

Religja w pojęciu narodu również nie gra 
wielkiej roli. Musimy jej odmówić większego 
znaczenia, jeżeli zwrócimy uwagę na Zwar- 
tość Niemców w części katolickich, w części 

NA NOWE TORY 
Młodzież państwowa wkracza na nowe to 

ry — współpracy. Dowodem „Wieści Akade- 
miekie''. 

„Wieści Akademickie'*', to nietylko nowe 
pismo akademickie, jakich w uniwersyteckich 
ośrodkach Połski rodzi się i umiera dziesiąt 
ki każdego roku. 

Bo „Wieści Akademickie'* to pierwsza w 
Polsce próba realnej współpracy ludzi, pod 
jednym stojących sztandarem, lesz jakże róż 
niących się wyznawanemi ideałami. 

Zawsze uważaliśmy, że te różne ideały po 
winny nas dzielić — na wrogie często obozy. 
Okazało się, że szukanie ideału — Ideału Pol 

ski — może i musi nas łączyć, bo jedną ma 
my zasadę: „Salus Reipublicac suprema lex 
esto'* i jednego mamy Wodza. I to nas łą- 
czy. 

Dotychczas szliśmy osobno. W tem właś- 
nie była nasza słabość. 

Teraz próbujemy iść razem. 
Taką próbą są właśnie „„Wieści'*. 
I stąd powstanie tęgo pisma, to dla nas 

wielkie zdarzenie. Nie wiadomo jeszcze, ja- 
kie będą tego skutki: czy dalsza, trwała 
wspólna praca, czy jeden numer wyjątkowego 

pisma, jako dowód dobrych chęci. Zobaczy- 
my. 

W każdym razie, wierzymy, że tak rozpo 
częta praca będzie kontynuowana; na tym 
łub innym terenie — ale będzie. 

I wierzymy, że zachowując odmienne za- 
patrywania, możemy i powinniśmy iść ramię 
w ramię. Powinniśmy razem iść. Dla' dobra 
Państwa i Rzeczypospolitej - Akademickiej. 

Dumni możemy być, że właśnie w Wilnie 
rozpoczęliśmy _ współpracę. 
„Wieści Akademickie'*. 

Т bez względu na to, czy będzie wychodzi 
ło nieregularnie, czy też przekształci się w re 
gularnie wychodzące pismo,pozostanie oznaką 
idących zmiam, zmian na lepsze. W każdym 
razie, wkraczamy na nowe tory: współpracy. 

© którą walezyliśmy i walczyć będziemy. 

Dlatego „Wieści Akademiekie'*; to dla 

nas nietylko jeszcze jedno pismo akademiekie. 

Pismo  „Legjonu'', „Myśli  Mocarstwowej““ 

  

  

czy „Strzełca'*. 
- „Wieści Akademickie 

„о — wspolne. 

— to pierwsze pis 

  

4, ralnego 8 

je lami. To poczucie wspólności į 

  

    

przestrzeń. Musnęła ręką kwiat. 

Wynikiem ° — , 

  

CEE N: 
protestanckich. W każdym zresztą narodzie 
jedność religijna jest tylko pozorna — jest 

przywilejem wię ści. 
Podobnie błędne są zapatrywania, że in- 

ne czynniki materjalistyczne, jak np. cywili- 
zacja, lub obyczaje, są istolnemi ełementami 
narodu. Z tych wsz; ich względów należy 
uznać, że teorje materjalistyczne nie zadawa!- 
niająeo określają pojęcie narodu i nie ujmu- 
ją dokładnie jego istoty. Gdzie zalem leży 
istota narodu? 

ISTOTA NARODU 

Należy jej szakać w psychice narodu, w 

      

   

ie nastawieniu psychicznem tych wszystkich, któ 
rzy czują się członkami danego narodu. 

Pojęcie narodu nie jest czemś  reainem, 

czemś rzeczywiście istniejącem, jak np. cywi- 
lizacja albo religja. Pojęcie narodu jest pewną 
idealną projekcją, jakąś konstrukcją psychiez 

ną, która rodzi się w naszej psychice pod 
wpływem różnych wewnętrznych i zewnętrz- 

nych czynników. 
Z jednej strony jest ono wynikiem natu- 

obu myśłenia ludzkiego w drodze 

uogólniania pojęć i przechodzenia od sz 
gółów i drobiazgów do jednolitej całości. 
Człowiek ma tendencje do podporządkowywa- 

nia pojęć niższych, podrzędnych,  pojęciom 
coraz to w m, nadrzędnym, aby po przez 
cały szerg bli pośrednich przejść od szcze 
gółowych zapatrywań do pewnego ogólnego 
poglądu, do syntezy obejmującej całokształt 

zagadnienia i pozwalającej umiejscowić w 
tej eałości każdy szczegół. W ten sposób two 

  

   

    

  

    

   

   
    

  

     

h rzy się i pojęcie narodu, jako jeden z pośre- 

   
dnich ebli na drodze od jednostki po 
przez rodzinę, ród, klan, szezep itd. aż do 
najogóln g0 pojęcia ludzkości, rozumia- 

  nej jako jedność. 

Z drugiej strony pojęcie narodu jest 
poczuciem wspólności między pewną grupą 

ludzi związanych jednakowem dążeniem i ce- 
st rezultatem 

jednakowego przeżywania psychieznego _roz- 
maitych zjawisk i faktów życiowych. Iden- 
tyezność dążeń i celów sprawia, że wszelkie 
fakty życiowe wywołują w danej grupie lud- 

„KABARĖ 
Otwarcie kabaretu „Pod statutem'* sfery 

akademickie powitały 2 radością i lękiem. 
Jest to bowiem typ kabaretu bardzo nowo- 
czesny, gdyż w produkcjach bierze udział i 
widownia, po której niewiadomo czego możia 
się spodziewać. . 

Widownia. Pod kolumnami siedzą ludzie 
od łat 17 do 50-ciu. W chwilach burzliwych 
występują jako chór, podzielony na głosy, 
przeważnie niezharmonizowane. Boprany sę 
to endeczki zakochane w endekach i naod- 
wrót, z pierwszego roku. Alty to państwow- 
cy. Tenory to są starsi endecy — słusznie 
z powszechnie przyjętem przysłowiem. Maka- 
brycznmiei basami rozporządza lewica. Kurty 
na wznosi się powoli, jednak prędzej niż po 
ziom „Ruchu Młodych'*. 

Scena. Reflektory oczu opływają postać 
pierwszego aktora. Zaczyna się: 

Kaduszkiewicza chcemy my, 
niech przewodniczy ; 

on między nami zawsze lśni, 
to człowiek byczy. 

Wchodzi Rubaszny Czerep: 
„Jestem pełen honoru 
oraz doświadczenia. 
Umysł mój jest giętki, 
Więc poglądy zmieniam. 
Honor mój jest we mnie 
schowany tak głęboko, 
że go nie dojrzy żadne 
bez mikroskopu oko. 
Znam ludzi. Jestem wielki. 
I mnie nie trzeba uczyć. 
To ja powinienem mówić 
© tem, kogo wykluczyć... 

Okłaski dosyć wątpliwej wartości. Deszcz 
oklasków. Z deszezu się wpada pod Ryńcę. 

Mała konsternacja wśród endeków. Ale 
oni się tem nie przejmują. Bo mają mocne rę- 
ce. 

Chór młodych endeków: 
Dziś Venus włada nami, 
jesteśmy zakochani— 
pod znakiem enej Wenery 
do portu dopłyniemy. 

Młodzi i starzy endecy: 
My chcemy Wenera, Wenera! 
Niech miłość (!) włada. 

Lewica (basy): 

    

  

  

Cholera ! 
Solista - endek: 

To nasz jest wynalazek, 
to nasza stanu racja, 
pigułki gniecie prawo, 
a w rządzie jest farmacja. 

SŁOWO 

  

ności te same uczucie i w ten sam sposób 

są pojmowane. Na tle podobieństwa przeżyć 

psychicznych rodzi się między jednostkami 
poczucie pewnej wspólności, pewnego związ- 
ku,, o różnym stopniu napięcia, a to w zależ- 
ności od siły tych przeżyć. Najpierwotniej- 

szym związkiem o takiej genezie, a zarazem 

najsilniejszym, jest rodzina i przyjaźń. Szcze- 
gólnie przyjaźń żołnierzy zawarta w okopach 
w obliczu Śmierci, niezmiernie silnie. łączy 
ich ze sobą. Dzieje się tak dlatego, że poczu- 
cie wspólności, związku między ludźmi jest 
proporcionalne do siły doznanych przeżyć 

psychicznych, do ich mocy oddziaływania na 
psychikę ludzką. 

  

  

Dalszym związkiem, już znacznie słab- 
szym, bo opartym na przeżyciach psychicz- 
nych o mniejszej mocy i siłe oddziaływania 
na psychikę jest właśnie naród. Różnica mię- 
dzy związkiem narodowym, a związkiem ro- 
dziny lub przyjaźni leży zatem tylko w sile 
więzów łączących ludzi ze sobą. Poczucie 
wspóln jest w narodzie znacznie słabsze, 
bo słabsze były motywy jej powstania, mniej- 
sza i subtelniejsza ilość wspólnych przeżyć 

      

psychicznych. Jednak w miarę wzrastania 
ilości i jakości tych przeżyć wzrasta poczu- 
cie narodowe w masach, wzrasta jedność i 

zwartość wewnętrzną narodu. I tak np. woj- 

ny i kryzysy we wszystkich narodach potę- 

gują poczucie jedności. Ogólne poczucie nie- 

bezpieczeństwa, jednakowo wszystkim grożą- 

cego i ogólne zrozumienie konieczności obro- 

ny zagrożonych interesów, wytwarzają w na- 

rodzie szereg nowych i silnych przeżyć psy- 

chieznych, jednako przez wszystkich odezuwa- 

nych i pojmowanych. 

Rezultatem tego jest wzmocnienie się 

więzów, łączących członków narodu, wzmoc- 

nienie się wspólności między niemi i ogólny 

wzrost poczucia narodowego. 

Przeprowadzone powyżej rozumowania © 

istocie narodu nasuwa wiele konsekwencyj, 

niezmiernie ważnych i ciekawych. Zajmę się 

niemi w dalszych numerach Tygodnia Akade- 

miekiego. i Bi 

Witold Krasowski 

T PO 
* * * 

Akcja wre. Trudno złapać koniec głupo- 

ty. Głupota ma dużo końców. Na sali rozmo- 

wa; 
Т. Będę głosował za tym wnioskiem! 

IL Daj spokój!. Stawiał go Krasowski. 

Т. Ależ to wniosek antyżydowski. 

II. Głupiś i tak niedoświadczony! 

Przecież tu nie chodzi o statut. 

Naco nam zbiór paragrafów niezli- 
czony, 

gdyby nie był potrzebny nam 
st! (ogląda się) atut! p: 

* kok 

Atmosfera jak na kabaret zbyt ponura. 8 
Wytworniejsi goście wąchają uperfumowane 
chusteczki. : 

Niektórzy chyłkiem wymykają się. Robi 
się ciemniej; w kącie sali ktoś się śmieje hi- 
sterycznie. 
zy Ara 

„$TATUTEĄE 

TYDZIEŃ AKADEMIC 
PARĘ 

Po bezkrytycznem, nieomal batwochwal- 
czem uwielbieniu przychodzi okres stopniowe 
go potępienia, odżegnywania się, sugerowa- 
nia rzeczy, o których nietylko dziełu, ale na 
wet samemu autorowi nie pnzyszło do głowy 
pomyśleć. Takie odżegnywanie się w powsze 
chnie przyjętym języku literackim nazywa się 
„odbronzowianie'* i jest jednym szczegółem 
dorobku naszej literatury, wniesionym przez 
Boya. „Odbronzowianie'* zachodzi wtedy, kie 
dy komuś nie chce się naginać do ogólnie 
przyjętych sądów, co nie byłoby złem, gdy- 
by nie mieszano ze sobą w najniewłaściwszy 
spbsób życia autora z jego dziełami, które po 
zostawił. Z powodu np. Katarzyny Deybel, 
czy jakiej innej plamy na Miekiewiczu, bynaj 
mniej nie zmienię, „odbronzowię'* swego po- 
glądu na „Pana Tadeusza'*. 

Hasło p. Boya przyjęli inni. W pewne pięć 
dziesięciolecie zafurezały chorągiewki ataku 
na drugiego polskiego pisarza, o którym i 
którym myślała cała Polska w okresie niewoli 
dopatrując się między wierszami niedopowie 
dzeń, mówiących bardzo dużo. Te niedonowie 
dzenia, te niektóre analogje między sytuacją 
Polski w XVII w. a w końcu XIX-ego i po- 
ćzątku XX-go, sprawiały, że dzieła Siensiewi 
cza były aktualne. Jeżeli mówię: „dzieła'*, 
to mam na myśli przedewszystkiem „Trylo- 
gię““; tak utarło się: Sienkiewicz to „Try- 
logja““. 

Czy Sienkiewicz, będąc aktualny przed 
wojną światową, kiedy potrzebowano tego ro 
dzaju manifestu polskości, jest aktualny i 
dzisiaj? To kwestja d ji. Chciałbym je- 
dynie zauważyć, że właśnie u Šienkiewieza 
najwyraźniej wystąpił imperjalizm polski w 
postaci Pol: złożonej z trzech nierozłącz- 
nych jedności: Korona, Litwa, Ruś. W bit- 
wie pod Grunwaldem w „Krzyżakach'* te 
trzy narodowości składowe państwa poiskie- 
go solidarnie występują przeciw wspóliiemu 
wrogowi. Czy dzisiaj imperjalizm jest aktual 
ny, zostawiam do rozstrzygnięcia działowi po 
litycznemu. Aktualne natomiast jest bratnie 
współżycie narodowości polskich na terenie 
państwa. Pożycia tego nie osiągnie się, dopó 
ki ci ei różnojęzyczni Polacy nie dowiedzą 
się o wspólnem niebezpieczeństwie, o wspólno 
cie interesów. 

Sienkiewicz nie jest endekiem, jak mu nie 
słusznie to narzucają. W okresie niewoli był 
nim, gdyż endekami i pepeesami musieli być 
wszyscy uczciwi Polacy. Teraz endekiem nie 
można nazwać autora, którego Polska jest 

    

  

Pieniędzy przy wyjściu nie zwracano, gdyż 
wejście było bezpłatne. Wypocona większość 
zdołała przekrzyczeć tych, którzy oklaskiwali 
jakiehś tam Wolskich, Krasowskieh, Kadusz 
kiewiczów. Triumfatorzy rozležli się do do- 
mów i pod „Bukiet''. Na pustej sali została 
bezzębna autonomia i trzęsąe się, usiadła na 
miejscu przewodniczącego. Pod „Bukietem““ 
endecy śpiewali: 

Vivat autonomja! 
non ustawa nova. 

Statut venerabilis, 
Bratniak kęs non humilis 
nostra doyna krova! 

Autonomja westchnęła. Na skroniach jej 

ukazała się krew. Krew, która ją zgubiła nie- 
dyś. i 

Wstawało słońce. 
Za krwawe grosze Frydmana 

recenzja wydrukowana. 
Pełno trjumfów i potyrek 
zredagował Sławomirek. 

Chicot. 

  

NIEPOTRZEBKE SKREŚLIĆ 
czyli wieczór Stenkiewiczowski w sali Sniadeckich 

Sienkiewiez zagrożony — szeptano —ra 
tować. Miód krzepi, złota wolność krzepi, 
szeptano również — sclavus saltans. o 

Wpadł dyszkant prezesa Koła Poloni- 
stów: P. T. Słuchacze, nie możemy iść na lep 
impresji, wykluczamy możliwość omytk:; sta 
tystyka, głosowanie kartkami, to podstawa a- 
nalizy estetycznej, niepotrzebne skresi4. | 

Ale najpierw pod rozwagę argumenty kry 
tyczne contra i pro; czarno i biało, czyli 
kol. Rzeuska i kol. T'olejewski — polomści 

wileńscy. Przemówienie przedstawiciela ster 
pedagogicznych. Dotąd wieczór Sieukiowiczow 
ski, ale za chwilę zaczyna się bad mie świad- 

ków. 
Młodzież Wszechpolska: wieszez. 
Myśl Mocarstwowa: owszem, owszem. 
Z. N. MŁ Socejalist.: choraży kapitaliz- 

mu.. 

Smuga — Żagary: grafoman (tylko my) . 
Pax: bardzo mity pan. Ale.... 
Głosujemy. Pytanie 1: „czy twórezość S. 

ma trwałe wartości?" Tak. Nie. Im, 3.2n0że 

jutro zapytają, czy twórezość , Homera ma 

trwałe wartości. Może Koło Polonistów chce 
„makryć'* wszystkich historyków literasavy? 

Ale bądźmy lojalni — niepotrzebne skreś 

lić. Co tu jest niepotrzebne? Szczerze nówiąc 

to chyba niepotrzebne jest pytanie. Sk: 

my. 
Pytanie 2: „czy twórczość S. spełnia dziś 

zadania wychowawcze?'* Co to znaczy?- —a 
czy twórczość Reymonta, Berenta, spełnia 

zadania wychowawcze? Jako pisarza, artysty, 

to każdy przecie wie, że tak. Więe o co tu 

chodzi? Chyba skreślić. Naogół goście stara- 

ją się z dobrą wolą odpowiadać. Wyniki. ple 

biseytu: nie, nie. Podobno królowa. Bona u- 

marła. 3 

Na zakończenie ładne, literackie przemó- 
wienie Z. Falkowskiego, charakteryzujące wy 

soki smak artystyczny  Sienkiewicza—Petro- 

niusza. ' 
Ogólnie: wieczór udany. 
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Zetef. 

UWAG 
większa od „wielkiej** Polski bez Małopolski 
Wschodniej, Białorusi, wogóle ziem, na któ- 
rych istnieje problem narodowościowy. 

Pisząc o Sienkiewiezu z punktu widzenia 
politycznego, zapominam, że wpadam w błąd, 
w jaki wpadają wszyscy ekonomiści, dyskutu 
jący o literaturze. Pomijam zupełnie wzgląd, 
którego nie sposób pominąć, zwłaszeza u Sien 
kiewicza, wzgląd estetyczny. 

‚ ‚ Dyskutuje się o Sienkiewiczu politycznie, 
jak o pierwszym lepszym artykule dzienni- 
karskim z pierwszego lepszego dziennika. Za 
pomina się, że Trylogja jest przecie arcy- 
dziełem literatury i nie wolno mu  zarzu-- 
cać rzeczy takich, jak nieprawda. Nieprawda 
Sienkiewiczowska, jeżeli jest nieprawdą, jest 
jednak tak zachwycająca, że sławna rewela- 
cja z „Pionu oburzyła na swego autora więk 
szość młodzieży. Odrazu chwycą za te słowa 
panowie, którzy chcą twierdzić, że młodzież 
patrzy na Świat mgłiście. Na to jest młodzie- 
žą. Ale nie wolno zapominać, że psychika 
młodzieży powojennej jest rdzennie różna od 
psychiki z okresu współczesnego Sienkiewiezo 
wi. Jeżeli ta inna psychicznie młodzież za- 
chwyca się (z wyjątkami) Sienkiewiczem, to 
znaczy, że dzieła Sienkiewicza są arcydzieła- 
mi, których nie przywiązuje się do jakiegoś 
odeinka czasu. Młodzież  przedewszystkiem 
musi tu mieć głos, jako wierne odbicie epoki 
i jako wychowanka Sienkiewicza, ustosunko 
wana do niego, jako do pisarza bezwzględnie 
swojego. 

Wartość estetyczna Sieńkiewicza jest tak 
duża, że głupiobym postąpił, udowadniając 
ją tutaj. Z drugiej strony muszę podkreślić, 
mizerny zarzut, słyszany częstokroć, © аро- 
teozie okrucieństwa, które estetyczne nie jest. 
W życiu nie jest, u Sienkiewicza jest. Wysta 
rczy przypomnieć sobie szezegóły np. wbija- 
nia na pal Azji. Po przeczytaniu tego ustę- 
pu zostaje uczucie zgrozy.. Nigdy wstrętu. Co 
zaś do zarzutu niemoralności,  „apoteozowa- 
nia““ okrucieństwa, jest on nieistotny, gdyż 
każde okrucieństwo Sienkiewicz motywuje ob 
jektywnie dyspozycjami w duszy poszczegól- 
nych postaci. Np. Nowowiejski działał pod 
pod wpływem potężnej rozpaczy, która ode- 
brała mu zmysły itp. 

O tych wszystkich względach nie wspomi 
na się we wszystkich dyskusjach; jakie na te 
mat Sienkiewieza słyszałem i toczyłem — 
przeważnie z ekonomistami, których teraz 
mary na każdym kroku. To zekonomizowa- 
nie jest dla mnie objawem płycizn i 
współezesnego, która ogarnęła wszy ch wy 
raźnym wpływem materjalizmu dziejowego. | 

   

        

Natomiast porusza się: kwestję ukrsiń - 
ską, militaryzm, i kulturę szlachecką. 

Jak Sienkiewicz podchodzi do kwestji u- 
kraińskiej? Dla Ukraińców jest kamieniem 
obrazy mówić ujemnie o ich „przeszłości'*. 
Chmielnicki, którego deformuje się na boha- 
tera prawosławja i narodu ukraińskiego, nie 
może wszak być mętem społecznym, szlachet 
ką pełnym pychy i prywat, który, dla zaścia 
nkowej zemsty, poruszając morze czerni, „wy 
raża ideę samodzielności ukraiūskiej““. Roz- 
mawiałem kiedyś z Ukraińeem na temat świet 
nej przeszłości jego narodu. O tej świetnej 
przeszłości mówiłem nader oględnie i nagle 
zdziwiło mnie oświadczenie: 

    

— My mieli koroliw! 
— Jakich? 
— Chmelnyćki! 

Takie ustosunkowanie się Ukraińca jest 
sprzeczne z ustosunkowaniem się Sienkiewi- 
cza i dalej, każdego Polaka. Rewizji, za 
wszelką cenę rewizji tego stanu zapragnęli 
Ukraińcy. Rewizji nie wolno robić, gdyż by- 
łoby to zbyt wielkie ustępstwo — i — jeżeli 
ma być nieprawda artystyczna, to — wszyst- 
ko jedno na czyją stronę. Należy podkreślić 
fakt, że Sienkiewicz nie porusza problemu 
rusińskiego z punktu widzenia narodowościo- 
wego. Kozacy idą „na paniw''. Narodu bo- 
wiem nie było, były tyłko wyrzutki społeczeń 
stwa, chłopi zbiegli z pod kija itd. 

Militaryzm? Któż dzisiaj mówi na serjo 
o pacyfizmie? Traktaty pokojowe i żydzi, 
których bierze strach przed poborem. Jestem 
pacyfistą 'z przekonania, ponadaktualnie. Ak- 
tualnie jestem militarystą. 

Trzeci „zarzut'* szlachectwa Sienkiewicza 
jest zarzutem konserwatystów. Konserwaty- 
stów z pod czerwonego sztandaru, którym się 
zdaje, że wolność i równość można zrealizo- 
wać bez braterstwa. Ta zatęchła konserwa, 
która uprzyczynowuje każde zło obszarnika- 
mi, każdą nędzę tem, że była monarchja itd. 
Można też na „usprawiedliwienie'*  szlachet- 
czyzny Sienkiewicza dodać, że trudno pisać 
powieść historyczną z XVII wieku — o pro 
letarjacie. Kwestja społeczna jest jednak po- 
ruszona i tam —a naprawdę, jeżeli będzie 
na ten temat dyskusja, niech zabierają głos 
prawidziwi proletarjusze, ale nigdy szlachta, 
wytworzona przez komunizm. Ń 

Odbronzowianie Sienkiewicza jest jedną z 
pseudoproletarjacko - pacyfistyczno - pseudo- 
ukraińskich nierzeczywistości. ;SKS! 

GODZINY URZĘDOWANIA REDAKCJI: 

Wtorki i piątki od godz. 19-ej do 20-ej 

w łokalu „Słowa. 

LEON BORTKIEWICZ. 

DO DRAMATU p. t. „FABRYKA“ 
PROLOG 

(Wytworne wnętrze zupełnie nowoczesne. Je- 

dyne meble: półokrągła niska sofa, stół, na 

którego blacie, niby na tafli czarnego lodu, kry- 
ształowy flakon z kwiatem kalji. 

„Skądś blisko — dźwięki fortepjanu:  Be- 
thoven. Tomy urywają się nagle; zatrzaśnięcie 

wieka. 

Teraz monotonny szum deszczu o szyby 
i wiatr. 

Kobieta w balowej tualecie przeszła przez 
scenę, |izatrzymała się przy stole. Patrzy w 

Wychodzi 

drzwiami w głębi sceny. 

Wchodzą: tęgi Mężczyzna w sile wieku i 
wysoki szczupły młodzieniec. Obydwaj we fra_ 
kowych ubraniach. Stanęli przy stole. Po 

chwili ...) 
MĘŻCZYZNA: Widzi pan, przyjacielu... Ko- 

bieta...! 

Można iść obok niej i przez chwilę czuć 

coś do niej; można spotkać i przejść mimo. Mo- 
żna z kobietą być! — ale nie tracić spokoju. 
Pozostać mężczyzną, który pracuje... ciężko 

mózgiem i nerwami pracuje... 
„„ale też można zapaść w mgłę jej czaru. 

„„) wszystko się kończy. 
Pan mnie rozumie? 

POETA: Rozumiem. ' 
Istota pracy mężczyzny, intensywność tej 

pracy, ma swoje źródło w kobiecie. 

    

Ale?.. Gdyby mężczyzna nie mógł nigdy 
nasycić się kobietą? 

«Jaką formę przybrałby świat w zakresie 
zasięgu rąk ludzkich? 

MĘŻCZYZNA: Tak. 
POETA: ...jeśliby nigdy nie poczuł się woł- 

ny od pragnienia jej? 
MĘŻCZYZNA: Tak. 

POETA: ..nie zaznałby 
MĘŻCZYZNA: Tak, tak. 

; POETA: ..uczucie triumfu wyzwalającego 
się ducha nad zmęczonem ciałem. 

MĘŻCZYZNA: Właśnie... 

POETA: Więc to chodzi panu o to? — 
czyli znaczy to że?... 

MĘŻCZYZNA: Tak, pomimo, że jest moją 
żoną od dwóch lat. 

Nie śmiem. Rozumie pan?... i nie chcę znie- 
walać jej „bo ona nie chce. ` 

Irena — wzięta z przytułku jako dziecko 
trzyletnie przez moją bezdzietną siostrę, wy- 
chowywała się w przepychu najbogatszego do- 
mu stolicy. 

Moja siostra bała się o nią... Kochała ją 
jak swoje dziecko własne. 

Również jak siostra — boję się — nie u- 
razić jej. 

Ma dwadzieścia pięć lat. 

W podróżach naszych zagranicę, w świe- 

uczucia triumfu? 

cie szerokim naszej sfery zawsze otoczona hoł- 
dem mężczyzn. 

Nigdy nie zapłonęły jej oczy: ani do mnie, 

ani do nikogo. Nawet do pana, którego wier- 

sze tak lubi. 
" Zawsze zimna, zupełnie zimna. 

POETA: Może jest w tem coś — księży- 

cowego? 

MĘŻCZYZNA: Nic. Mimo wszystko — 
codzienność życia ją obchodzi. Jej stopy świa- 
domie dotykają ziemi. Moja żona — to wier- 
ny mój przyjaciel. 

POETA: Doszedłszy wieku 
trzech lat — mniej więcej — poznałem się 

ostatecznie z poezją. Już nie istniało nic — 

tak mocne i silne — aby móc wedrzeć się we 

mnie poruszyć najgłębiej ukryte struny  du- 

szy; nic — abym się stał rezonatorem fak- 

tów... Е 
Teraz piszę — znowu. Tysiące rzeczy, 

które przestały mię obchodzić, « znów z da- 

wną Siłą biorą mnie. Domagają się abym 

je prześwietlił sobą i stworzył dla nich wy- 
raz. 

Zawdzięczam żonie pana, że przełama- 

ła we mnie lód, pokrywający jaźń, że Świat 

począł parzyć mnie słońcem swego istnienia 

jednym słowem, rozbudziła się moja 

wyobraźnia... Jest tajemnicą — pańska  żo- 

na. Kocham ją. 

(Wchodzi Irena, lecz już przebrana w 

płaszcz zupełnie gładki, jaki noszą kokiety bie_ 
dne. Zatrzymała się w progu). 

MĘŻCZYZNA :. Oto właśnie chwila. Wiem, 

dwudziestu | 

że istniejące przeczucie nieszczęścia nie O- 
myli mnie. 

Ireno?! 
IRENA: Tam leży dla ciebie list. 
Bądźcie zdrowi. 

(Wychodzi). 

Po długej chwili Mężczyzna, jakby się 
ocknął, pędzi do pokoju, skąd wyszła. Mło- 
dzieniec oczekuje jego powrotu, wpatrzony w 

drzwi. 
Mężczyzna wychodzi z listem w ręku. 
Złamany usiadł na sofie. 

POETA: Panie?! Co się stało?! 

MĘŻCZYZNA: (jakby sobie odczytuje list). 

„znowu jesień. Kiedy miałam piętnaście 
lat, odczułam poraz pierwszy obcość jesieni — 

wobec mnie. Chłodny deszcz > przenikająca 
mgła nie dotykały nigdy mojego ciała. 

„„znowu jesiei. Po szybach spływa wo- 

da — ciemno. 
Wołają mnie: 
Jest to Silniejsze 

wiesz. 
Te słowa wystarczą. Nie złagodzi nic istoty 

faktu... nawet gdybyś potrafił wejść we 
mnie i usłyszeć szum trwającej we mnie me- 
lodji. 

To wszystko... dziękuję ci, żeś nie pozwo- 

lił nigdy, aby czyn mój był bezsilnym bun- 
tem. Dobry  człowieku...*. ; 

(Poeta biegnie ku wyjściu, jakby gonił 
kobietę. Mężczyzna wychwytuje z kieszeni bro- 

wnig, strzela. Poeta pada). 

Kurtyna. 

deszcze, chłód, ciemność. 

ode mnie, O 

  

której 

    

Przegiąd prasy 
akademicklei 

Ostatni numer „Państwa Pracy* zamiesz- 
cza artykuł P. Borkowskiego p. t. „Twórczy 

entuzjazm''. Dotyka tam autor jednej kwes- 
tji, którą w tem właśnie miejscu przed paru 
tygodniami poruszaliśmy. Mianowicie: 

Jako organizacja młoda przechodzimy 0- 
kres raczej niszczenia i negacji, niż budowy. 
Ostrym „skalpelem krytyki na stole operacyj- 
nym dziejów, krajamy naszą rzeczywistość. 
Zanim zostaniemy lekarzami i akuszerami 
praktykującymi, musimy odrobić te ćwiczenia 
w prosektorjum. 

My pisaliśmy : 

Młodych'* widzimy 

strukeję, nie 

„w ideologji „Legjonu 
jedynie de- 

widzimy właśnie konstrukcji. 
Itd. Twierdzenie nasze wywołało sprzeciwy wi 
leńskich Legjonistów (prawda kot. Duchnow 
ski?). A dziś to samo powtarza za nami na- 
czelny  publieysta „Państwa Pracy** 
Piotr Borkowski. A więc kto miał rację? 

negację i 

* * * 

„Dekada'* poświęca artyknł wstępny „Wal 
ce z kontrrewolucją'*, Mówi sa tam o niebez 
pieczeństwie reakcji przeciwko —adom poma 
jowym: 

Ideowa część społeczeństwa pou"iego, a 
zwłaszcza młodzież państwowa — nie Pisznie 
lekceważy niebezpieczeństwo, grożące ze stro 
ny reakcyjnej kołtunerji. Potęga, w pie. v - 
szym rzędzie potęga moralna systemu poma,> 
wego, jest w sposób niedostrzegalny dla nie- 
wyrobionego oka systematycznie podgryzana 

przez krecią robotę reakcji społecznej mają- 
cej potężne oparcie materjalne w różnej wiel 
kości sklepiku i  czerpiącej otuchę moralną 
na plebanji lub w zakrystji. Dla uniknięcia 
nieporozumień powtarzam: nie w kościele, 
lecz na plebanii i w zakrystji. 

, Ostatnio padły w uniwersytecie warszaw- 
skim bratobójcze strzały — wymierzone w i- 
mię kontrrewolucji. Fakt ten nie został nale- 
życie wyświetlony. Społeczne korzenie zbrod- 
niczego czynu nie zostały zdemaskowane. — 
Władze sądowe uczynią wszystko, aby spra - 
wiedliwości stało się zadość. Ukarany zosta- 
nie raz jeszcze ślepy (raczej zaślepiony) 
miecz, a nie kierownicza ręka. 

Tymczasem strzały na uniwersytecie mają 
zupełnie wyraźną wybowę: siły reakcji społe- 
cznej — rozbite w otwartej walce politycznej 
—wyłażą z konspiracyjnych podziemi i pró- 
bują przejścia do action directe. 

Czy tylko „krecia robota reakcyjnej kołtu- 
necjić* ? Przyczyna zdaje się leżee nieco głę 
biej: w przysłowiowych już „wadach narodo 
wych'* Polaków, ciągle niestety nie wyleczo 

nych. Pierwszą i najgroźniejszą z nich jest 
paniezna wprost obawa przed silnym rządem, 
przed dawnem absolutum dominium. To już 
> Się ciągnie od piętnastego, bodajże, wie- 
kų, 
Bardzo to trafnie ujmuje poznańska „Myśl 

Akademicka'* ;. р 

W naszem —— entourage — lubimy trzy- 
mać bezzębnych rezydentów i stare ciotki, 
któreśmy powinni dawno już gratis i franco 
wywieźć na cmentarz. Utrzymania linji musi 
my się uczyć zawsze od obcych. Kiedy w gra 
nicach Francji ukazał się pruski najeźdzca, 
nad wrzawy domowych  swarów zapanował 
spiżowy głos Clemenceau -— „je fais la guer- 

rel“: — był to głos wodza. Nie „my'', a właś 
nie „ja''. Bo słusznie powiedział Napoleon, 
że „rozprawianie jest rzeczą wielu, działanie 
sprawą jednego'*. U nas, co nie jest „viritim'* 
nie jest legalne. Jest to obciążenie dziedzicz- 
ne, sięgające czasów kanclerza Zamoyskiego. 
„Obawa przed absolutum dominium, obawa 
przed władzą silną była zawsze i jest obawą 
małego Polaka, Polak jest zawsze bardzo „pa 
nie - dobrodzieju''. Polak zrobi wszystko, by 
leby mu tylko nikt nie kazał, lubi rozprawiać 
o reformie, wciąż samby wszystko reformo- 
wał, ale przeciw każdej rzeczywiście wprowa 
dzonej zmianie oburza się i wiązałby się wnet 
w konfederacje. . 

Właśnie w ucieczce od tych starych idea- 
łów, od „bęzzębnych rezydentów i starych eio 
tek'* widzi autor cytowanego artykułu mgr. 
J. Dyboski — „Źródła Mocy““. 

I to jest bodajże najistotniejsza przyczyna 
„kołtuńskiej reakcji: *. Obserwator. 

Opłatek akademicki 
oddziału Związ*u Strzeleckiego 

W ubiegłą sobotę odbył się w świetlicy A. 
©. й. 5. „Opłatek'* a raczej „Św. Mikolaj““. 

Świetlica AOZS zapełniła się po brzegi bra 
cią akademicką w liczbie około 70 członków, 

pozatem gronem przybyli senjorzy z Ku- 
ratorem prof. Hillerem, ks. kapelanem Macja 
nem Nowakiem, p. pułk. E. Dobaczewskim, 
dyr. Biernackim, nacz. Naimskim — na cze- 
le. 

W rodzinnej atmosferze złożyli sobie ucze 

stnicy tej uroczystości wzajemne życzenia, ża 

miąc się po bratersku opłatkiem. 
Następnie ob. prezes St. Wawrzyńczyk, 

przemówił do zgromadzonych o tradycjach. 
jakie się zachowały w Związku Strzeleckim. 

Miłą niespodziankę sprawił wszystkim Św. 
Mikołaj w mundurze Strzelca - akademika. 
Każdemu złożył życzenie, każdemu jakieś słó 
wno „ciepłe'', a czasem „parzące'* lub też 
miły prezencik gwiazdkowy. ? 

W przerwach śpiew całej gromady strzele 
ckiej i gwar napełniały świetlicę i łączyły 
wszystkich starych i młodych Strzelców w 
jedną zwartą całość. Strzelec. 

KSIĄŻKI 
dla rodaków na obczyźnie 

Stowarzyszenie Opieka Polska 
nad Rodakami na Obczyźnie 

zwraca się z gorącą prośbą do spo 

łeczeństwa o książki i pisma polskie 
dla wysłania ich dla naszych emi- 
grantów zzgranicę. Składać mo?na je 

w Redakcji „„Słowa* lub na Orzesz- 

" kowej 11- 19. 
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leningradzkich za- 

pełnia publiczność po brzegi. Niezależne to 

jest ani od repertuaru, ani od blasku imienia 

autora, czy aktora, ani od posmaku sensacji. 

Publiczność pozbawiona innych rozrywek (brak 

restauracyj, dancingów, całkowite zamarcie ży- 

cia towarzyskiego) chodzi. do teatrów tłumnie. 

W ogromnych salach, kapiących od złota, baro- 

kowych, barwnych, jaskrawo oświetlonych ja- 

rzącym Się blaskiem licznych kinkietów — prze- 
wala się tłum szary, ubogo i skromnie ubrany, 

tak dziwnie rażąco odbijający od tła bogatego 

i pięknego. 

Dlaczego teatry sowieckie, urągając Ogól- 

nej biedzie i nędzy, są zawsze przepełnione? 

Pytanie to, niejednokrotnie już stawiane, może 

znajdzie odpowiedź w tem, że niemal każdy 

Rosjanin w typowej dzisiejszej swojej bierno- 
ści kryje chęć teoretycznego wyżycia się, roz- 

strzygnięcia wielu dręczących go „principial- 

nych” zagadnień, no i zapomnienia w kadzidie 

rzucanych z estrady szczytnych i pięknych ha- 
seł o ciężkiem, szarem i przygniatającem ży- 

; ciu. 

Entuzjazm publiczności jest zjawiskiem 
| częstem i ma objawy mocne i burzliwe. Ulu- 

bionych artystów tłum zasypuje kwiatami i 
owija po kilkanaście razy, a poszczególne, 

robiące większe wrażenie sceny, obdarza dłu- 

go niemiłknącemi,  femetycznemi oklaskami. 

Gdy się zaś zrozumie całe skomunizowa- 
sie tłumów,  zlanie się jednostek w wielką 
całość, ulepioną według jednej kierującej nią 
woli, jasnem będzie że dostosowanie sztuk 

do psychiki publiczności i wzbudzenie jej en- 
tuzjazmu nie jest rzeczą trudną... Hasła i fra- 

doniosłości bol- 

  

zesy, patetyczne zdania o 
szewizmu, cał eilbrzymie apoteozowanie jego 

traiia na grunt wdzięczny i podatny, bo od- 

powiednio przygotowany i urobiony. 

KOBIETA W TEATRZE 

Pomimo całkowitej emancypacji kobiety so- 
wieckiej (zajmuje ona różne stanowiska: dy- 

rektora fabryki, — urzędu wymagającego 
mocnej i sprężystej dłoni, szofera, konduktora, 

i maszynisty tramwajowego, dozorcy i in., po- 

mimo nieco sztucznego zmaskulinizowania po- 

giądów — jakże często jest ona taką samą 

kobietą, jak przeciętna „burżuazyjna” kobie- 

ta Zachodu. Skromność sukni przyozdabia bły_ 

skotkami, ondulujet włosy i bez wszelkiego u- 

miaru szminkuje usta taniutką  jaskrawą 
farbą. 

Podczas scen lirycznych mocno się przy- 

tiska do ramienia sąsiada, nieraz sentymental- 

nie wzdycha, a podczas przerw z pospolitą za- 
zdrością ogląda stroje cudzoziemek i robi / o 

nich krytyczne uwagi. Gorąco  entuzjazmuje 
się grą ulubionego artysty, obrzuca go kwia- 

tami, wywołuje, krzyczy; jest vw nierównej 
mierze mniej opanowana Od swojej siostry 

z Zachodu — mniej się także liczy z pozorami i 

dobrym tonem: nieraz się widzi, jak zdej- 
muje piekące obuwie i siedzi swobodnie bu- 
jając nogami w grubych, ordynarnych poń- 

„ cezochach *). 

Jest rubaszna w ruchach, swobodna, nie- 
* opanowana: kłóci się w niej niezamarła ko- 

biecość ze sztucznie przejętą męskością. Wi- 
doczne jest, że nie może sama dobrze z tem 
dać rady i dlatego wydaje się często niekon- 
sekwentnieįszą ' od najbardziej  niekonsekwent- 

nej kobiety Zachodu. 

REPERTUAR 

Teatr sowiecki nie powtarza jednej sztuki 
codziennie, aż do wyczerpania zainteresowań 

publiczności, lecz wystawia sztuki cyklicznie, 
co kilka dni wracając do każdej z nich. W 

ten sposób nierzadkiem jest zjawisko, że jed- 

ma sztuka idzie w ciągu kilku lat z niesłabną- 

tem powodzeniem. 

Dyrekcja teatrów często sięga do starego 
repertuaru. W operze cieszy się nieustannem 

powodzeniem Czajkowski, w dramacie i kome- 

dji: Szekspir, Szyller, Goldoni, Czechow, Go- 

goł, Ostrowski, Grybojedow. Najczęściej jed- 
nak ukazują się sztuki współczesnych sowiec- 
kich pisarzy, jak  Afinogenowa, Bułgakowa, 
Pogodina i in. 
  

*) Kiedyś gdy przyszłam do teatru 
wożny imię spytał: „A gdzie wasz czemodan- 
czik?“. (Gdzie pani walizka?). Narazie nie 
mogłam zrozumieć, potem dopiero się zorjen- 
towałam, że prawie wszystkie kobiety sowiec- 
tie chodzą do teatru z małemi walizkami, w 
których się znajduje obuwie od Święta. W te- 
atrze zmieniają stare obuwie . na nowe. Jest 
to dobrze pojęta oszczędność, gdyż ceny obu- 
'wia są tam nieproporcjonalnie wysokie: obu- 

wie kosztuje od 150 do 200 rubli, tyle ile mniej 
więcej wynosi całomiesięczna średnia pensja 
urzędnicza). 

| TEATRY SOWIECKIE 
Gdy się ogląda sztuki współczesne — u- 

derza z początku świeżość koncepcji, Świato- 

burczość poglądów, barwność typów. Hasła 
rzucane ze sceny z wielką bezpośrednią siłą 

całkowitego przekonania w ich prawdę — za- 

zaczynają budzić w sceptycznym widzu pewne 

wrażenia: wchodza one jak powiew  Świe- 

żego wichru w uregulowaną duszę  „europe|- 

czyka“ i powoli zaczynają z niej zmiatać brak 

zaufania i sceptycyzm. Zrazu nieśmiało wkra- 

da się sugestywne pytanie: „A może to 

wszystko ma swój sens i rację?', „„może w 

tem właśnie tkwi prawda?', Może to my jestęś- 
my zaklamani?“... 

Wrażenie to jednak ginie po paru sztukach 

tych autorów: powiew świeżości zmienia się 

w duszność: jednostronność koncepcji i powta- 
rzanie haseł, wybielanie wszystkiego, co sowiec- 

kie, i oczernianie tego, co niem nie jest, — wy- 
wołuje znów sceptyczny uśmiech i uczucia 

znużenia. 

Dobrze i ciekawie napisana, sztuka Afino- 
genowa „Mój przyjaciel* — z początku dziwi i 
nawet niepokoi. Zdziwienie to trwa do odsło- 
ny przedostatniej (a jest ich w sztuce kilkana- 

ście). „Co to?" — myśli widz: „Naigrywanie 

się ze stosunków bolszewickich, odważne 

przyznanie się do słabości i niemocy, krytyko- 

wanie niepotrzebnych zamierzen?“. 

Przychylność do autora wzmaga się, na- 
wet rodzi się CoŚ na kształt ciepłego wzru- 

szenia: „nareszcie się ma do czynienia z ży- 

wymi ludźmi i ze słabością natury, a nie z pa- 

pierowymi bohaterami*. — Tymczasem zbli- 
ża 'się odsłona ostatnia, która w sposób dla cu- 
dzoziemca niesmaczny, bo artystycznie niezro- 

zumiały i niekonsekwentny — odsłania właś- 
ciwe oblicze Sztuki. Kończy się ona apoteo- 
zowaniem bolszewizmu,  wyszlachetnieniem 
wszystkiego, co było tylko pozornie nieszla- 

chetne, przekształceniem sytuacji nieraz za- 

krawających na satyrę — w górnolotność 1 

pozę. Z ust aktorów płyną, przy niesłabnących 

oklaskach tłumów, hasła szczytne, grzmiące, 
przepojone ssztuczną frazeologją i patosem. 

Publiczność rozentuzjazmowana, żywo  gesty- 

kulując opuszcza teatr. Jutro będzie ona stała 

w długich ogonkach przy sklepach i stołówkach. 

Trzeba pięknemi hasłami dodać jej otuchy i 
'wpoić * przekonani, eywaęPparzbeoo gtocsżzs. 
wpoić przekonanie, że wszystko co się robi — 

robi się gwoli dobra przyszłych pokoleń. 

Wydaje się często, że skalpel reżyserski 

przecina każdą śmielszą myśl autora, — każdy 

mocniejszy bezpośredni odruch. 

Zrozumiałym staje się krzyk młodej, uta- 
lentowanej aktorki na łamach jednego z czaso- 
pism teatralnych: „Nie moałam dotychczas cie 

kawej roli. Szablon wkradł się do teatru. Ka- 

żą mi wygłaszać męczące hasła, wytarte komu- 

nały. Otwórzcie okna! Wpuśćcie prąd Świeże- 

go powietrza! Dajcie swobodniej oddychać!*. 
Okna są zamknięte, a skalpeł reżyserski bez- 

litosny. Pokornie poddaje mu się autor, do- 

lepiajac do mocnej nieraz i zwartej struktury 
sztukii ciężkie i niezgrabne zakończenie i re- 
zygnując przeto po części z ambitnie artysty- 

cznych zamierzeń. 

Helena Łysakowska 

(C. D, N.) 
RZDKARZNZI ROATYPRATEOWAONĄ NPNSNSTETTI 

IWAN BUNIN, 
ж о* о* 

Noc jest smutna, tał: jak myśli moje. 
Na szerokim i samotnym stepie 

Ognie świecą smutne i dalekie, 
W sercu miłość, ból i niepokoje. 

Komu powiem, jakież słowa wyślę? 
Co mię woła i co w sercu placze? 
Milczy step i szlaki me tułacze. 

Noc jest. smutna, tak jak moje myśli. 

Przełożył Zygmunt Abramowicz 

ZAMEGEEGI AYO DZSZ OZZOZEOPZĄ 

„$łowo' o żydowskich iteratach 

Pod tym tytułem wileńskie pismo żydow - 
skie „Cajt““ z dnia 23 listopada umieszcza 
uwagi na temat notatki, zamieszczonej w nu- 
merze drugim dodatku „W miszy““ p. t. „Žy- 
dowscy literaci w Wilnie**. : 

„Przedewszystkiem wyražą „Cajt““ zadowo 
lenie z umieszczenia w polskiem piśmie arty 
kułu, informującego społeczeństwo o żydow- 

sj kulturze i jej twórczości. Wprawdzie 
—pisze dalej „Čajt“* — zbyt mało miejsca po 
święcono niektórym —literatom, zasługującym 
na szersze ich omówienie ze względu na za- 
krės twórczości, oraz dorobek literacki, sam 
fakt jednak wydrukowania w „Słowie' arty 
kułu mającego na celu zaznajomienie ogółu 
czytelników polskiego pisma z twórczością ży 
dowską, należy uważać za zjawisko dodatnie, 
które całem sercem witamy. 

  
  

NAJMŁODSI PLASTYCY WILEŃSCY 

Kazimierz Tdczak.   Dekoracja do szopki akademickiej. 

JÓZEF PLEŚKIEWICZ 

TANGO 
Oczom. śpiącym noc szemrząc sypie popiół 

Pasma sypkiej nocy płasko pełzną w zwyż 

Półmrok dysze mgłą, pokój cieniem opiął. 
W muszlach cichych dłoni tuląc głowę śpisz, 

Zbudź się ze snu siwej pajęczyny 

Otrzyj czoło, okno światłem chlusta 

Spójrz przed tobą zakwita dień siny 

Ponad słońcem gorącym jak usta. 

Zbudź się, oczy otrze szorstki ranek y . 

Potężniejąc w błękitnym rozkwicie, 

Ostre miebo, jaskrawy kochanek 

Z sobą ponwie cię, oto jest życie. , 

JAN ZAHRZDNIK — POETA SMUTKU 
W ur. 3 „W niszy” zamieściła p. Anna 

Nieławicka piękny wiersz p. t. „Bół istnienia", 

oraz artykuł omawiający twórczość zmarłego 
młodego poety lwowskiego Jana Zahradnika. 

Ponieważ z Zahradnikiem żyłem w przyjaźni 

mogę tu dorzucić parę szczegółów o Nim. 

Zahradnika poznałem w r. 1922, gdy w 

twowskiem „Słowie Polskiem“ ukazał się jego 
dłuższy wiersz p. t. „Bałłada o błękitnej róży”. 
Wiersz ten podobał mi się ogromnie i zacząłem 

się dowiadywać o autora. Okazało się, że jest 

to ośmnasto-letni chłopak. Wkrótce poznałem 

go osobiście i odtąd przez lat kilka stykaliśmy 

Się niemal codziennie. 

Zahradnika „odkrył* jego nauczyciel gim- 
nazjałny Stanisław Majkowski, bardzo  zdol- 

ny poeta starszego już dziś pokolenia, który 
też ułatwił mu wstęp do „Stowa Polskiego“. 
Pewna sztuczność cechująca Majkowskiego w 
obcowaniu z ludźmi sprawiła, że stosunek ucz- 
nia do mistrza w dalszym biegu wypadków, po- 

został chłodny. 

W owym czasie poczęło we Lwowie wy- 
chodzić pisemko endeckie pod nazwą „Kur- 

jer Powszechny". Zahradnik pisywał tam re- 
cenzje teatralne niezwykle ostre. Na tle ja- 
kiejś farsy Henryka Zbierzchowskiego, wy- 

nikła między tym ostatnim a Zahradnikiem ostra 

polemika, a w następstwie „spór ich potem w 

dozgonną przyjaźń się zamienił* i Zahradnik 
stał się najbliższym współpracownikiem „Szczut. 

ka” zamieszczając w każdym numerze niemal 

jakiś satyryczny wierszyk. Większość z nich 
to utwory bardzo udatne, z których możnaby 

zebrać poważny tomik. 

Redaktorem „Szczutka”, jedynego wów- 
czas pisma satyrycznego o pewnym poziomie 

był Zbierzchowski, jego zastępcą znany sa- 
tyryk W. Raort. Zbierzchowski zamieszczał 
w każdym numerze t. zw. wiersz wstępny. Pe- 

wnego tygodnia zachorował tak, że nie mógł 

psač, a trzeba było wiersza na temat spro- 

wadzenia zwłok Sienkiewicza do Polski, które 

się wreszcie oodbyło. Zahradnik odmówił, w 
ostatniej więc niemal chwili, otrzymałem ja 

to polecenie. Poszedłem do domu biedząc się 
nad wierszem i w końcu z tytułów utworów 
Sienkiewicza ułożyłem parozwrotkowy hołd 

pamięci wielkiego pisarza. Gdy przyszedłem do 
drukarni, powiada Raort: „Jest także wiersz 
Zahradnika". Krótki ten utwór, posiadający 
wszelkie cechy poezji Zahradnika, (mimo 
całej roboty „na zamówienie*) — przytaczam: 

SIENKIEWICZOWI. 

Przebyłeś śmierć — najdalszą z dalekich 

Twych podróży; 
O, nie myśl, żeś sam został, — że my 

jesteśmy sami! 
Ty zresztą wiesz najlepiej: gmach ducha 

się nie burzy, — 
Powracasz dziś dopiero, choć byłeś za- 

wsze z nami... 
O, nie myśl, że Cię łosy na wieki nam 

wydarły! 
Ty zresztą wiesz najlepiej: nie wszystko 

śmierć 

Powracasz dziś milczący, powracasz 
dziś umarły — 

Przed Twojem żywem sercem chylimy 
kornie serca. 

Zahradnik entuzjazmował się Leśmianem. 

Przyniósł mi „Łąkę” i często czytywał głośno 
poszczególne utwory tego tomu. Nad wszy- 

stkich stawiał Kasprowicza, którego uwiel- 
biał, ale myślę, że jeżeli się mówi o wpły- 

wach, to Leśmian odegrał w jego twórczo- 

ści bardzo ważną rolę. „Laka“ była taką bi- 

blją podręczną, do której zawsze chętnie się 

zaglądało. 

P. Nieławicka słusznie podkreśla bezkompro- 

misowość i bezwzględność Zahradnika, ale głę- 
boko uzasadniana w krytykach, była ona często 

kaprysem w życiu. Pamiętam incydent z Wittli- 

nem. Przyszli raz do mnie w nocy z jakiejś 
knajpy. Wittlin chodził po pokoju i mówił dużo 
i długo o twórczości i poezji. Zahradnik słu- 
chał jak oczarowany, wodząc za nim zachwyco- i 

nem spojrzeniem. Nieraz później mówił o 

Wittlinie w najwyższych superlatywach. W 
rok później, pisząc krótkie 'wierszyki w „Sło- 

wie Polskiem“ pod pseudonimem „„Janek*, na- 

wymyślał Wittlinowi w sposób zupełnie nie- 

przyzwoity od żydków i t. p. Skutek tych 

i wielu podobnych wystąpień był taki, że 
po śmierci Zahradnika, nawet wzmianka o 

tym fakcie nie ukazała się w „Wiadomościach 
Literackich". 

Zahradnik nie lubił teatru i niechętnie by- 
wał w teatrze, nie lubił także aktorów, oprócz 

dwóch swoich wielkich teatralnych przyjaciół 
Gustawa Rasińskiego i Bolesława Brzeskiego. 
Kobiety lekceważył i uważał je za stworzenia 
niższego nieomal gatunku. W całej jego twór- 

czości znam jeden. zaledwie erotyk, którego 

pierwszy czterowiersz zapamiętałem: 

„Chciałbym nie kochać — ale nie mogę, 
Bo twoje oczy: zaszły mi drogę, 
Bo twoje oczy we mnie się jarzą, 

I ustą pachną nad moją twarzą”. 

Nie pamiętam dalszego ciągu tego ślicznego 
wiersza. W tomiku „Ludziom smutnym autor 

go nie zamieścił, tak jak nie zamieścił pięknej 
„Ballady o błękitnej róży”. 

Jest zupełnie pewne, że już po ukazaniu 
się kilku wierszy Zahradnika, Lwów poznał 

się na nim j ocenił go, czego najlepszym do» 

wodem jest fakt, że stuprocentowo endeckie 

i bogoojczyźniane wówczas „Słowo Polskie" 
drukowało takie jego wiersze jak „Ballada 0 
Bogu”, którychby nigdy nie zamieszczono tam, 
gdyby nie trafna ocena welkich walorów ar- 
tystycznych tych utworów. Patrzono na niego 
z podziwem i szacunkiem, chuchano jak na 
wspaniałą  drogocenną rošlinkę. Nie bardzo 
rozumiem co ma na myśli p. Piszczkowski 
pisząc w swej broszurce: „Tragedją poety 

był brak atmosfery artystycznej we Lwowie". 
Każda wielka indywidualność szamoce się zaw- 

52е м otoczeniu. Nie można wymagać od wy- 
soko ponad swe towarzyszki wyrosłej trzciny, 
aby się nie uginała i nie łamała pod naporem 
wiatru. Wład. Laudyn 

5. 0. 5. 
Muzyka w radjo wileńskiem 

Sprawy muzyczne w naszej radjostacji sto- 
ja od dłuższego czasu niedobrze. Kierownictwo 

wileńskiego radja nie umiało jakoś zapobiec 
temu, że ostatnio muzyków wileńskich skaza- 

no na banicję i wykluczono poza nawias mu- 
zyki produkowanej w radjo wileńskiem. 

Ta minimalna ilość koncertów własnych 
ma być rezultatem zarządzeń Warszawy, — 

która uważając poziom koncertów wileńskich zą 

zbyt niski, wykluczyła prawie w zupełności 
produkcje wileńskie z programu koncertowego. 
Stanowisko takie zepchnęło w znacznej mierze 
muzykę wileńską do stanu upadku w jakim 
nigdy się przedtem nie znajdowała. 

Przeciw temu należy jednak zaprotestować 
bardzo kategorycznie i stanowczo. Wilno po- 
siada warunki mogące zapewnić solidność wy- 
konania i należyty poziom swoim produkcjom 
artystycznym. Skoro jednak a priori odsądza 
się w Warszawie wszelkie możliwości muzy- 
czne Wilna od czci i wiary, to trudno z tem 
walczyć inaczej jak wytykając te rzeczy w 
prasie, co tak zawsze denerwuje kierowni- 
ctwo programowe polskiego Radja. Ale jak na 
qelzie innego sposobu porozumienia się nie 
mamy, gdyż wszelkie próby ze strony prasy 
wileńskiej zmierzające do ustalenia zasad współ- 
pracy ze społeczeństwem, spełzły na niczem. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że nie wszy- 
stkie błędy popełnia centrala warszawska. Spo- 

ro winy ponosi także muzyczne kierownictwo 
radja wileńskiego. Wydaje nam się, że zbyt 
słabo bronione są wobec Warszawy interesy 
muzyczne Wilna, jak również, że dzieje się 

to bez kontaktu ze społecznością muzyczną, co 

naturalnie osłabia akcję. 

W dodatku stanowisko kierownictwa mu- 
zycznego jest niejednokrotnie wręcz  niezro- 
zumiałe. Oto niedawno jeden z zespołów wi- 
ieńskich zwrócił się do rozgłośni wileńskiej z 

propozycią odegrania kwartetu Debussy'ego. 

Propozycja ta została odrzucona z umotywowa- 
wszystkie najcelniejsze utwory literatury mu- 
na płytach w doskonałem wykonaniu zagrani- 

cznego zespołu, że rozgłośnia płyty te posiada 
i często je produkuje. Argumentacja ta nie 
wytrzymuje żadnej krytyki, gdyż jak wiemy, 

wszystkie najcei 'niejsze utwory literatury mu- 
zycznej Świata są wspaniale nagrane na pły- 
tach. ł czy dla tego, że nie dorównamy ma- 

estrjj kwartetu Capeta, Rosego, doskonało- 
ści orkiestr Sokołowskiego;  filharmonjom wie- 
deńskiej, berlińskiej, czy orkiestrom  parys- 
kim, czyż dlatego zlikidować należy orkiestrę 

Filharmonji warszawskiej i nasze zespoły — Ка- 

meralne? A kierownictwo muzyczne Radja wi- 

leńskiego najspokojniej „zamyka usta" kwarte- 
towi wileńskiemu, z góry dyskwalifikując je- 

go grę- Przecież takie stanowisko radja wo- 
bec zespołu posiadającego znaczne kwalifi- 

kacje artystyczne, odbiera wszelką inicjatywę 

i ochotę do pracy i jakiegokolwiek poważnego 
wysiłku. В 

Muzyka w Radjo Wileńskiem mocno ku- 
łeje. Jesteśmy pozbawieni zupełnie możno- 
ści orkiestr Stokowskiego,  filnarmonjom wie- 
stać możemy i to w b. rzadko z transmisji na 
inne stacje. W ten sposób zmusza się nas 
stale do uprawiania muzyki na pokaz a po- 
zbawia normalnego życia muzycznego  nieod- 
zownego dla wszelkiego rozwoju i postępu 
muzycznego. 

W najbliższych dniach ma przybyć do 
Wilna p. Mazurkiewicz naczelny dyrektor mu- 
zyczny Polskiego Radja. Spodziewamy się, 
że głos muzyków wileńskich dotrze do Jego 
USZU. 

Wymagamy aby o naszych sprawach nie 

decydowano bez nas i abyśmy. mogli p. Ma- 
zurkiewiczowi powiedzieć bezpośrednio o tem, 
co nas boli i dotyka. p 

T. Szeligowski.   

Tadeusz Stulgiūski, Fragment aktu. 

DANIS TT AAA DST STN NOT, SRS 

L'teretura litewska 
w państwie niepodległem 
Z powstaniem niepodle; 

eznego warunki twórczości ckiej na Lit- 
wie zmieniły gruntownie. Życie to sikoncen 
trowało wnie w Kownie, lecz ma moż 

wiać się i w centrach prowincjo- 
k Szawle, Marjampol. W Kownie 

, Literatów, Klub „Naujoji 
ozmaite organizacje studenekie o 

rtystyczno - literackich itd. Obecnie 
życie pulsuje normalnie, jak w życiu 
tkich narodów kulturalnych. 

Oprócz pisarzy ze starszego pokolenia, któ 
rzy hołdują dawniejszym prądom literackim, 
widzimy 1 kierunki nowoczesne, wyrażające 
Się w poszukiwaniu nowych dróg twórczości 
literackiej, głównie wśród młodszej generacji 
literatów. 

W latach 1923 — 25 grupa literatów z 
Kazimierzem Binkisem na czele zaczęła wyda 
wać Almanach „Keturi Vejai““ (Cztery Wia- 
try) i głosić hasła, że literatura musi dążyć 
do futurystycznej sztuki , że niema szlacheż- 
nych i nieszlachetnych tematów dla twórczo 
ści literackiej; w słownictwie grupa ta poczę 
ła używać drastycznych, lecz , oryginalnych 
wyrazów. Dokonała pierwszego wstrząsu, w 
życiu literackieim Litwy, doczekała się ostrej 
krytyki ze strony starszych pisaczy, lecz nii 
mo to zmusiła ich do zajęcia się gt;biej za- 
gadnieniami twórczości. 

W latach 1929 — 1932 grupa z Kazimie- 
1zem Borutą na czele zaczęła wydawać a!ma 
nach literacki „Trecias Frontas“ (Trzeci 
Front). Byli to skrajni radykali i głosili za 
pomocą sztuki hasła rewolucji socjalnej, u- 
względniając stronę estetyczną o tyle, o ile 
służy ona do osiągnięcia głównego eeiu — re 
wolucji socjalnej. Spowodu tych skrajnych 
laseł wydawnietwo zostało przez cenzuę zlik 
widowane, lecz prąd odbił się głośnem cchcin 
w całym kraju. 

„W latach 1928 — 1929 grupa Piotra Juo- 
delisa zaczęła wydawać  almanach „Pinvis' 
(Przekrój), który głosił hasła narodowe i po 
wrót do tradycji historycznej; rzuciła równicż 
myśl, że zachodzi potrzeba ciągłej rewicji ży 
cia narodowego. ы 

W roku 1930 powstała nowa grupa, zaini 
cjowana przez redaktora „Naujoji Romuva** 
(Nowa Romowe) Kelinolisa. Zaczęła ona wy 
dawać almanach literacki „Granitasć (Gra- 
nit). Ta grupa była jakby reakcją przeciwko 
prądom zbyt radykalnym w literaturze; 1deo 
logja jej jest poniekąd zbliżona do su: xa':z 
mu.. 

Po skonstatowaniu wymienierych zjawisk 
w życiu literackiem litewskiem, trzeba przy- 
zmać, że życie to już ma realne podstwvy roz- 
woju i zawdzięcza je niepodległości politycz 
nej. Prawda, niema jeszcze w Litwie Akade- 
mji Literatury, lecz możliwe, że podobna in- 
stytucja powstanie w przyszłości, ponieważ 
rząd popiera rozwój literatury; przy Mini- 

sterstwte Oświaty istnieje komisja io wyda- 
wania książek, a w roku zeszłym przeprowa- 
dzono ankietę o możliwościach rozwoju iite- 
ratury ojezystej, W ezasach ostatnich ukazuje 
się sporo oryginalnych powieści, nowel, poe- 
zyj, dramatów. Dla przykładu można zacyio- 
wać powieść Putinasa „Ałtorius tetely'* (W 
ciemni ołtarzy), której wydanie pierwsze żo- 
stało w ciągu półrocza wyczerpane, jak rów 
nież dramaty i komedje Vaiczunasa : Piwo- 
ty, które nie schodzą z repertuaru teatru pań 
stwowego. a. b. 

© życia polity- 
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Nowe książki 
Tadeusz Żeleński (Boy): Ludzie i tydlai- 

ka. Warszawa, Bibljoteka Boya. 1933. 

Marjan Czuchnowski: Tak. Poezje. Kra- 
ków 1933. 

Anna i Jerzy Kowalscy: Złota Kula. — 
Warszawa 1933, Rój. z 

M. Baring: Tunika bez szwu, powieść. — 

  

„Powszechna Spółka Wydawnicza. „Płomień** 
Warszawa 1938. 

J. S. Chamiec: Ostatki z chatki. Warsza- 
wa 1933, skt. główny w Domu Książki Poi- 
skiej. 

Wacław Gąsiorowski: Nihiliści, powieść 
historyczna z 19-go w., Warszawa, 1933, Dom 
Książki Polskiej. 

H. Zakrzewska: Białe róże, powieść dla 
młodzieży z czasów inwazji bolszewiekiej, — 

Warszawa 1934, Dom Książki Polskiej. 

Dr. Eugenjusz Bautro: Idea antytetyki 
prawniczej. Szkie programatyczny. Nakładem 
autora. Lwów 1933. Skład główny w księgar- 
ni Leona Frommera w Krakowie. 

Stanisław Kolbuszewski: Stanisław Przy- 

byszewski, piewca Kujaw. Odbitka z Przegią 
du Bydgoskiego. Bydgoszcz 1933. 

XYZ: Człowiek o trzech obliczach. War. 
szawa 1933, Skład główny: Księgarnia Wej- 
skowa. ° 

Czasopisma 
Pion Nr. 10. Nie jest bynajmniej tak żle 

w połskim świecie literackim, jak twierdzą 

pesymiści. Obok Wiadomości literackich istnie- 
je Pion, Zet, Gazeta Literacka i kilka mie- 
sięczników, a wszystkie te pisma są godnymi 

siebie współzawodnikami, aczkolwiek każde z 
nich ma inne specyficzne nastawienie. Pesymi- 

ści narzekają i twierdzą, że tyle pism, to, jak 

na Polskę za dużo, i każdemu prorokują ry- 

chły zgon. Tymczasem proroctwa zawodzą. 

Oto np.: Pion, najmłodszy w tej rodzinie do- 
czekał się już małego jubileuszu; Nr. 10-go. 

Coprawda dowodzi to tylko dziesięciotygodnio- 

we goistnienia, lecz pozwała już na podstawie 

tego małego odcinku przewidywać długi i 
pomyślny rozwój. Pion ma nastawienie literac_ 

ko - społeczne. To w obecnych czasach, cie- 

szy się popytem i zastępuje częściowo tę 

©е!е, jaką dla wiadomości Literackich 

sensacja. Trzeba przyznać, taka przynęta 
jest szłachetniejsza od sensacji. Ostatni 10'ty 

numer Pionu przynosi garść wiadomości o, 

poecie _ robotniku Janie Brzozie, zilustrowanych 

tragmentem jego reportażu dramatycznego 

p. t« Załoga „A”. Narazie tego rodzaju twór- 

ść pociąga snobów egzotyzmem , poważnie 

myślącym ludziom otwiera oczy na nowe 

możliwości. U nas taka twórczość ma lep- 

sze warunki rozwoju, niż u naszych sąsiadów, 

dzie ją zabija źle zrozumiany  protekcjonizm 

i kuratela partyjna. Dowodem tego jest Jan 

Brzoza, u którego bohaterem dramatu jest 
zbiorowość robotnicza, — nie masa, idąca 

slepo za hasłami agitatorów, ale Świadomy 

swych celów, odpowiedzialny za swe czucia i 
myśli zespół 

"W tymże numerze Konstanty Troczyński 

doskonale charakteryzuje dzisiejszy ogólny 

kierunek  powieściopisarstwa, które odbywa 
drogę wsteczną od psychologji do czystej fa- 

buły i akcji via reportaż, drogę „od Prousta 

do Poego". Stefanja Podhorska - Okołów cha- 
rakteryzuje  neoromantyzm Iwana  Bunina. 

Zbigniew Kucharski czyni przegląd teoretycz- 
nych uzasadnień nowej formistycznej poezji 

polskiej, która stara się przekreślić wartości 

treściowe i dawniejsze formalne, a zbudować 

coś nowego, operując wyłącznie metaforą i 
okresem, mającym rzekomo wywoływać w czy 

telniku te wzruszenia, które mu chce. prze- 

kazać czy zasugerować autor. Kucharski kry- 

tycznie patrzy na te wywody i dochodzi do 

wniosku, że teorja ta jest naciągana. Wier- 
szę  formistów nie są ani tak irracjonalne, 

ani tak dalekie od dawnej techniki poetyckiej, 

jakby to się na pierwszy rzut oka, szczegól- 

niej w świetle formistycznych teoryj zdawało. 
Wiadomości Literackie Nr. 52, Na czele 

nimeru nowe nieznane listy Norwida i Żerom- 
skiego. Przynoszą one tylko pewne szczegóły. 

Ciekawszy jest artykuł Anieli Mikuckiej 

„Ulubieni beletryści polscy i obcy". Autorka 
dała nieduże, lecz pracowite studjum na pod- 

stawie szeregu ankiet i sprawozdań dokonanych 

bądź przez prasę i rodjo, bądź przez organizo- 

cje. Materjał ten jest zbyt różnorodny i niewy- 
czerpujący, aby można było w tem zagadnieniu 

orzec coś definitywnie. Jednak autorka może 
stwierdzić już na podstawie tego co  posia- 
da, rzeczy (szkoda że i bez tego oczywiste) 

takie np., że nagradzanić pisarzy wpływa na 

ich popularność i poczytność, że dobre kiero- 
wnictwo bibljoteki potrafi pokierować  czy- 
telnictwem, że obowiązkowa lektura szkolna 
wpływa na zwiększenie poczytności klasyków. 

Ankieta Wiadomości Literackich „W praco- 
wni pisarzy polskich" przynosi parę wiadomo- 
stek o posmaku sensacyjnym. Prof. Kleiner, 
obcążywszy pamięć Słowackiego czterema 
tomami monografji, uwziął się teraz na Mic- 
Kiewicza i ma wydać wkrótce tom pierwszy 
monografji o nim, aby Słowacki w grobie nie 
miał powodu zazdrościć swemu współzawodni- 
kowi, i że go ostateczne wysądowanie omi- 
nęło. 

Adolf Nowaczyński nawraca się i chcąc się 
wkupić w łaski zamierza przypomnieć, na swe 
dawne zasługi w książce „Kiedy byłem piłsud- 
czykiem — moja służba wojskowa w I pułku 
I brygady”. 

› _Рг&евіаа Powszechny  50-lecie swego ist- 
nienia uczcił wydaniem grudniowego zeszytu w 
podwójnej objętości. „Półwiekową pracę Prze- 
glądu Powszechnego"  podsumowało  pieciu 
autorów. Ks. Pastuszka „Filozofję i teologię”, 
Prof. Koneczny „Historję“, Ign. Czuma „Prob- 
lemy społeczno - gospodarcze”, prof. Pigoń 
„Dział historyczno - literacki" i Wł. Arcimowicz 
„Literaturę piękną”. Te ostatnie dwa działy 
które tu nas przedewszystkiem obchodza, acz- 
kolwiek programowo traktowane w  Prze- 
glądzie Powszechnym jedynie ubocznie wyka- 
zały jednak poważny dorobek. Nie rodziły 
się tu coprawda nowe prądy, nie odgrywały 
się walki między kierunkami i obozami, ale 
wszystko to, co współcześnie przepływało w 
życiu literackiem znalazło tu swoje odbicie, 
lub przynajmniej pozostawiło swój wyraźny 
ślad. Przeglądy literackie obejmowały szero- 
ke horyzonty a w literaturze pięknej  zapi- 

sały się na łamach m. in. nazwiska tak znane, 
jak Wyspiański, Orzeszkowa, Sienkiewicz, De- 
otyma, Gomulicki i inne. Różne nawet sprze- 
czne kierunki tu się spotykały zgodnie. Tak 
ostatnio wiersze Anny Zahorskiej _ spotkały 
się tam z poezją Jalu Kurka. aw. 

W listopadzie ukazał się we Lwowie nu- 
mer pierwszy miesięcznika p. t. Sygnały, po- 
święconego sprawom społecznym, literaturze i 
sztuce. Artykuł wstępny brzmi niezdecydowa- 
mie: „Syganały! Może to semafor ze” Stacji 
Dziś, który otwiera drogę pociągowi z Wczo- 
raj w nieznane Jutro. A może sygnały, zwołu- 
jące rozproszonych nad Peltażą rozbitków lite- 
rackich do wspólnego ogniska, do jednego ce- 
lu. A móże tragiczne SOS, że mimo wszystko 
trwamy, czuwamy, walczymy z falą..."  Jed- 
nakże w ośmiostronicowym numerze znajduje- 
my szereg zdecydowanych wierszy Poppera, 
Piechala, Balka i innych. Ankieta w sprawie 
reformy obyczajów również charakteryzuje do- 
statecznie kierunek nowego czasopisma. 
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NA FRONCIE SPORTOWYM 
CZY MASZ JUŻ SPRZĘT NARCIARSKI? 

Sezon narciarski rozpoczęliśmy. Śniegu 
jest już tyle, że śmiało można wyruszać w te- 
ren. 

Wszyscy narciarze, zarówno zawodnicy, 

jak i pozostali, traktujący narciarstwo turys- 
tycznie, są już przygotowani do sezonu. Pyta- 

nie postawione w tytule odnosi się do tych, 

(a niewatplwie będzie ich wielu), którzy w 
tym roku powiększą rzeszę narciarską, — do 

nowicjuszy. Oni zapewne nie zdołali jeszeze 
zaopatrzyć się w sprzęt. Czekają, aż sezon bę- 
dzie w całej pełni. Przypomin: kę 
% popularnej piosenki: która „ch 
się''.Niema jednak wątpliwości, że 
zazdroszczą oni „weteranom'* narci 
ruszą po zakupy. 2 

Jedni zaopatrzą się w doradcę — jakie- 
goś wytrawnego narciarza, drudzy pójdą sami, 
niepewni tego, gdzie i eo należy kupować. 

Gdzie należy kupować, tego nie trzeba 
mówić. Mamy w Wilnie kilka sklepów ze 
sprzętem spórtowym, mamy doskon. fabry- 

kę nart „Cel'* — Lipowa 4 tel. 13-92 —, ma- 

my wreszeie szereg mniejszych warsztatów, 
wyrabiających deski b. dobre. Każdy sam za- 

decyduje dokąd ma się skierować. 

Co należy kupować? ©О tem właśnie bę- 

dziemy mówić. A więc — narty. Jasnem jest, 
że dobrzeby było, gdyby wszyscy mogli ku- 

pić sobie jaknajlepsze w gatunku. 
Jeśli chodzi o długość nart, nie trzeba. się 

„niewolniezo przytrzymywać utartej rady, któ 

ra głosiła: „stać na palcach i wyciągniętemi 

palcami rąk dosięgnąć końeów nart''. Wybra- 
ne w ten sposób narty byłyby o wiele za dłu- 
gie. Niewielcy ludzie biorą narty dwumetrowe 

wysocy — 2 mtr.10 etm. Tylko bardzo mali 
albo bardzo wysocy dorzucają lub odejmują 

od tych wymiarów jeszcze po 10 ctm. Trzeba 
też sprawdzić wygięcie nart i ich sprężystość. 
Szpice muszą być elastyczne, ale po odgięciu 
ich nie powinny drgać zbyt długo, jakby ner- 
wowo. Wygięcie nart pod więźbą powinno ustę 
pować dopiero pod naciskiem dłoni. 

Wygięcie to bowiem przyjmuje na siebie 

cały ciężar narciarza i rozkłada go równo- 

miernie na eałą nartę. 
Wiązań jest tak dużo systemów, że dop- 

rawdy trudno jest eoś radzić. Początkującym 
wystarczą w zupełności zwykłe, (zdaje się, że 
nie mają żadnej nazwy), pospolicie u nas uży- 

wane. : 
Montarzu wiązań powinien dokonywać tył 

ko specjalista. 

Kijki muszą być tak wysokie, aby wbiie 

w śnieg aż po tależyk sięgały do pachy. U nas 
używane są przeważnie bambusowe lub leszczy 

nowe. Bambusowe są lepsze, gdyż cienkie lesz- 
ezynowe są za słabe, grube — za ciężkie. 

Pętle skórzane powinny być szerokie i 
nie:za długie. Obicie gumą zdało egzamin bar- 

GEGROGIZSZIEA SSE PATI ASTA 

Z ŻYCIA KLUBU PRAWNIKÓW 

Zorganizowany przed rokiem Towarzysko- 

Sportowy Klub Prawników, dzięki umiejętne 

mu i energicznemu kierownictwu rozwija się 
doskonale i — co jest oczywistym dowodem 
żywotności — z dnia na dzień powiększa ka- 
dry swoich członków. Klub przystąpił do bu- 
dowy własnych kortów i wobec zwiększenia 
się ilości członków, zmuszony był do wyszu- 
kania sobie większego lokalu klubowego, a 
cbecnie organizuje szereg kursów narciar- 

skich. 
Niżej podajemy szereg wzmianek omawia- 

jących prace Klubu. 

KLUB PRAWNIKÓW W NOWYM 
LOKALU 

  

   
   

  

   

   

  

    

   

   

      

Rada gospodarzy Klubu Tow. Sport. Pra 
wników podaje do wiadomości, że z dniem 9 
bm. czynny jest nowy lokał klubowy przy al. 
Mickiewicza .nr. 2 — pierwsze piętro. 

Uroczystość otwarcia przewidziana jest w 
okresie świątecznym. я 

1 dzieć, ż 

   

  

dzo dobrze; ułatwiają trzymanie i ehronią 
przed zranieniem. Najważniejszy jest tależ i 
jego przymocowanie. Tależ powinien być duży, 

ruchomy we wszystkich kierunkach i umoco- 

wany skórą przy pierścieniu, który łączy go z 
kijem. Tam, gdzie pierścień przechodzi przez 
bambus, drzewo powinno być zaopatrzone w 

gilzę mosiężną. 

Viedza o smarach jest skompliko 

a praktyki. Z biegiem czasu 
jentuje się doskonale czem 

a początek wystarczy wie- 

4 smary: ślizgowe (przy zjazdach i 
skokach stosowane), do podchodzenia i do 

du oraz pamiętać, że każdy rodzaj śniegu 
wymaga swego smaru. 

Ogólna zasada brzmi: na śniegu suchym 

używamy smarów twardych, na mokrym — 

miękkich; im jest chłodniej, tem cieńszą war 
stwę smaru kładziemy, im cieplej— tem gru 
bszą. 

Uniwersalnego smaru niema, natomiast każ 

dy narciarz powinien mieć w kieszeni kawa 
łek parafiny, dla dodania nartom poślizgu, 
zwłaszcza przy odwilży. 

Jeżeli mówić o konserwacji nart, to nale- 
ży przedewszystkiem zwrócić uwagę na to, że 
absolutnie nie wolno jeździć na mokrych nar 
tach. 

Powierzchnia ślizgowa narty nie powinna 

stykać się nigdy ze Śniegiem, między nią i 
śniegiem musi być zawsze warstwa smaru; 

by jednak tej warstwie dać dobry podkład 
i aby uchronić drzewo od wilgoci, trzeba je 
— raz na rok — impregnować. 

Nie należy nigdy stawiać nart szpicami do 
góry, wilgotnieją one, zamarzają, a w pew- 

nych wypadkach mogą nawet się spaczyć-— 
Lepiej jest postawić je szpicami w śniegu.-— 
"Ale nawet w schroniskach lepiej je stawiać 
szpicami nadół, gdyż nie tracą one w ten spo 
sób formy. 

    

   

    

   
| WZOGYJEZNWZNYTSYS 
PONIEDZ 

Dziś 1 1 

Damsze go 
jutro 

Aleksandro 
GRZANIA 

KUMUNIKAT STACJI MIETEOROLO- 

GICZNEJ USB W WILNIE. 

Ciśnienie średnie: 766. 

Temperatura Średnia: —7. 

Temperatura najwyższa: —4. 

Temperatura najniższa: —16. 

Opad: 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendeneja: spadek. 

Uwagi: przelotne opady. 

PROGNOZA. 

W całym kraju chmarno i mglisto. Miejscami 

opad śnieżny. Lekkie ocieplenie aż do odwilży 

w dzielnicach północnych. Słabe na północy 

umiarkowane wiatry zachodnie. 

SKARBOWA. 
— Termin podatkowy. — Do 15 grudnia 

należy uiścić zaliezkę miesięczną podatku 
przemysłowego od obrotu uzyskanego przez 
zakłady przemysłowe 1 — 5 kat. prowadzące 

Wschód złeńca g, 7,35 

Zachód słońca g. 2 49 

normalne księgi handlowe. 

  

ROZWIĄZANIE ZADANIA NRB. 44. 

1. K g6! 13Xg2. 2. H h8! g2Xf1. 

3. SXfI, mat. | 
(2. „S £8 (62) 3. WXg2, mat). 3 

1.. hg. 2. WXgl!! WXgl. 3. H h8 mat. 
(2... Kxgl. 3. S 01-13, mat). 

| ZADANIE NR. 45° 
: F. Fraenkel (Szachista). 

BIAŁE: — K c5, H cl, G d5, pion h4 — 

(4). 
CZARNE: — K e5, G h3, piony: d3 14 

16 — (5). 
Mat w 3 posunieciach. 

PARTJA NRB. 41. 

NIEREGULARNA 
BIAŁE CZARNE 

M. Kurmin. B. Korenblit 

Wilno Warszawa 

Grana we wszechpolskim turnieju korespon- 

dencyjnym Kurjera Stanisławowskiego. 

1. g2—g4 d7—a5 

G f1—g2 €1—e5 
Jeżeli G gł — to 3. e2—04. 
3. e2—4 d5—d4 

4. d2—d3 е7—<5 

5. S$ bl—d2 H d8—7 
6. 5 gl--f3 S be—c6 
Jeżeli GXgi — to i. SXe5! 
T. g4—e8%5 G «8—d7 
8. S d2—ed G 18—e7 
9. G el—d2 17—15 

10. 6 е%—#3 © е7—46 
11. a2—8 5 g8—e7 

12. H dl—2 S e7—g6 
18. b2—bś «5X b4 
14. 04-05: G d6—7 
15. a3Xb4 S g0—f4 

16. о— © S c6—d8 

Należało najpierw 16... S (4X92. 
“17. G d2X14 e5Xf4 
18. $ g3—bh6 S d8—e6 
19. H c2—4 К е —# 

Grozi zdobyciem skoczka przez K g6. 
20. 8 13Xd4 G eTXg5 
21. (6 g2—d5 К #7—е6 
22. $ d4X45!! H e7—«5 
Jeżeli KX15 — to 23. Н c4+, K g4, 24. 

8 g3! 
Grożąc H 13+ 

23. G d5—£3 K g6x 152 
2. d3—d4! Н e5xd4 
Grozio H c2+. : 
Ježeli 24... S ebXd4, 25. H ЕТ7++ 1 mat w 

dwóch posunięciach. 
25. H c4—c2+ 
26. W al-—-dl i wygrywa. 

15—05 

TURNIEJE KOBIET 

Na Zachodzie Europy szachy wśród kobiet 
cieszą się większem powodzen.emu niż w Pol- 

see, jak tego mamy wyraźny dowód w turnia 
ju o mistrzostwo świata pań w roku bieżą- 

cym w Folkestone. 

Wzięło w nim udział 7 reprezentantek 
państw -zachodnio-europejskich. 

Zwyciężyła miss Menszik -— Angtja --. 
udawadniając, że płeć piękna nawet i na po 

lu szachowem może dorównać niistrzom Świa 
towej sławy. 

WIL. T-WO SZACHOWE 

Zapowiedziany na dzień 16 bm. turniej o 
mistrzostwo m. Wilna wzbudził "zrozumiałe 
zainteresowamie, 

Wszyscy najlepsi szachiści Wil. T-wa zgło 
sii swój udział w turnieju. 

Przypominamy, że we wtorek dn. 12 bm. 
nastąpi zamknięcie listy uezestaizów, więc 
kto jeszcze nie zdążył wpisać sie na listę u- 
czestników, niech pośpieszy ponieważ po dn. 
12 bm. zgłoszenia do turnieju uwzględniane 
nie będą. 

O warunkach udziału w turnieju i regu- 
laminie można dowiadywać się w Wil. T-wie 
Szachowem, ul. Mickiewicza 11, w godzinach 
wieczornych. r 

    

AZS—SZKOŁA TECHNICZNA 3 : 1 

Wezoraj mielišmy pierwszy w sezonie mecz 

hokejowy. Drużyna nowowznowionej sekcji 

hokejowej AZS-u zdołała pokonać techników 

w stosunku 3:1. 

Mecz nie stał na b. wysokim poziomie, — 

mimo to obserwowany był z zaciekawieniem 

  

przez licznie zebraną publiczność. 

KURS NARCIARSKI 

W związku z zamierzonem rozpoczęciem 

kursów narciarskich dla początkujących i 
wprawniejszych narciarzy z dniem 17 bm. kie 

rownictwo sportowe Klubu wzywa członków 
oraz sympatyków do przygotowywania sprzę 

tu narciarskiego przed datą wyżej wskazaną. 
Kursy te będą prowadzone w ciągu pie- 

ciu kolejnych dni świątecznych, nie wyłącza- 

jąc świąt B. М. i będą połączone z wyciecz 
kami instrukcyjnemi. 

Dia osób dysponujących odpowiednim cza 

sem w dnie powszednie przewidywana jest 

specjalna grupa. 
Bliższe omówienie szczegółów nastąpi ra 

zebraniu organizacyjnem w dn. 13 bm. o go- 

Gzinie 8.30 oraz na pierwszej zbiórce na kurs 
w lokalu Klubu w dn. 17 bm. o godz. 10 ra- 
ne. 

ŚLIZGAWKA CIESZY SIĘ CORAZ WIĘK- 
SZEM POWODZENIEM 

Tereny ślizgawkowe w parku Sportowyu: 

cieszą się comiz większem powodzeniem. 
Wczoraj przez eały dzień panował tłok. 
mo to porządek był wzorowy, dzięki temu, że 
kierownictwo parku wyznaczyło kilku porząd 

kowych, którzy bacznie śledzą za tem, aby 
młodzież i dziatwa zachowywały się dobzze. 

Łyżwiarstwo zyskało sobie, już w tym ro 
ku, bardzo dużo nowych zwolenników, prze- 
ważnie wśród dorosłych. 

    

  

— Rata podatkowa na raty. — Do władz 
skarbowych zgłaszają się obecnie płatnicy, 
podatku dochodowego, z prośbą o rozłożeni» 
na części raty tego podatku a to wobec nie- 

żności uiszezenia jej w eśłości. Płatnicy 
podają że wymiar podatku dochodowego na 
rok bieżący utrzymany został w wysokoś- 
ciach zeszłorocznych podczas gdy ogólna sy- 
tuacja znacznie się pogorszyła. 

MIEJSKA. 
— Nowy budżet miejski. — Prace wy- 

działów magistratu nad projektem nowego -bu 
dżetu zostały już w zasadzie ukończone. 

W nowym budżecie przewidziane są rów- 
nież różne inwestycje jak np. nowe jezdnie, 
w śródmieściu, kanalizacja, wodociąg itd. 

Proponowane sumy, z uwagi na sytuację, 
miasta, zostaną podczas narad nad prelimina, 
rzem napewno zredukowane. 

— Zapomogi reezrwistom. — Miejski re- 
ferat wojskowy uskutecznia obecnie wypłaty 
zasiłków rodzinom rezerwistów, którzy w ro 
ku bież. odbywali ćwiezenia wojskowe. Ilość 
reflektantów, z uwagi na sytuację gospodar- 
ezą znacznie wzrosła. 
— Specjalna komisja dla spraw emerytal- 

nych. — W przyszłym tygodnia ma. się ze- 
brać specjalna komisja wyłoniona na ostat - 
niej Radzie Miejskiej w eelu rozpatrzenia nie 
których postanowień przepisów emerytalnych 
dla pracowników miejskieh. 3 

Komisja przedstawi wynik swych 
najbliższą Radę Miejską . 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa Lekarskiego. — Dnia 12 bm. 

o godz. 19m. 30 w pierwszym terminie i o 
godz. 20 min. 30 w drugim terminie w lokalu 
przy ul. Zamkowej nr 24 odbędzie się doro- 
czne walne zebranie członków Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. 3 

— Centrala Opiek Rodzicielskich Średnich 
Zakładów Naukowych m. Wilna zawiadamia 
ogół rodziców © mającym się odbyć referacie 
dyskusyjnym na temat: „Praca domowa ucz- 
nia'* (wygłosi p. Józef Rybicki). w sali gim 
nazjum im. kr. Zygmunta Augusta dnia 12 
grudnia o godz. 18-ej. Po referacie odbędzie 
się zebranie. Rady Centrali O. R., na. które to 
zebranie zarząd Centrali uprasza członków 
Rady o jak najliczniejsze przybycie. Wstęp 
na referat bezpłatny. ‹ Ь 

— Z Towarzystwa Eugenicznego (Walki 
ze zwyrodnieniem rasy). —14 grudnia w 

  

     

prace na 

lokalu poradni eugenicznej — Żeligowskiego: 
4 — dr. W. Mórawski wygłosi odezyt ną te 
mat „Kiedy należy zwracać się do wenerolo- 
ga''. Poezątek o godz. 5,30. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Akad. Koła z. Lubelskiej 7a-. 

wiadamia, że w dniu 26 ub. m. w lokalu Koła 
Medyków odbyło się doroczne walne zebranie 
członków Koła z. Lubelskiej, na którem to zo 
stały wybrane nowe władze Koła: 

Prezes — kol. Mazur Stanisław, wiceprezes 
— kol. Adamowska Halina, sekretarz — kol. 
Kuźmą Bolesław, skarbnik — kol. Głodkow- 
ski Kazimierz,, członek zarządu: Opaliński 
Stefan. Komisja rewizyjna: kol. Węcławski 
Stanisław, kol. Świtek Józef, kol. Jasonkówna 
Marja. Sąd koleżeński: kol. Mielnikówna Do 
rota, Pleskaczyńska Ada, Sawicki Eugenjusz. 

Na temże zebraniu młodzież Koła z. Lu- 
belskiej oceniając zasługi p. prof. dr. Wacła- 
wa, Jasińskiego, jakie położył względem Koła, 
mianowała go członkiem honorowym Koła. 

  

Premjera| Nowość. Rekord rozmattości w vrogramie 8 wspaalaiych krótk metrzzowych: 

5) Rewia 11 „O 
66|1) Betty Bopp. 2) Fles:herėwka, 

listopada. 6) Z wiatrem w 
3) Cuda Kairu, ) Taje.nn'ce piękności, 

zawody, 7) Rytm Hewany i 
8) 2 aktowa komedja z tresowanym iwem or:z ANNY ORDRA w najweselszej komećjć 

p. t. „10-ty K 0 c H A N E K' 2 ostatuie dail ; 

  

BAJECZNĄ EPOPEĘ FIi1MOWĄ odiworzy monument«lne džwiękowe aicydzielo p. 1. 

„Królowa Niewolnikow“ 
ze słynną MARJĄ KORD iw r. gł. Już wkrótce. 

  

  

%9 Wsp nisla gral 

Dziś os atn dzieńl A rek je ws «<hsw 

Genjslna rezysej. | 

stował 

|Ae L. 14 ZĄTONELĄ 
Szczyt techaikilųų, 

  

Gstetnie dnil 

  

со$ NOWEGO, NIEBYWAŁEGO, NIE *IDZIANEGO. 

owa Pleč“ 
Wspaniała satyra na rządy kobiece. 

Niebywały rozmach inscenizacji — Moaumentalny film w rodzaju „BEN-HURA% i t. p. 
Znakomity nadpre gram. 

  

w.g oczekuje VJąsta BURIANA «w NEWIDOR is   

  

Już w tych dniach na aaa kina ŚWIATOWID” 

LIEJAR MARWEY , MERRY GARAT 
w przepięknej operetce p. t. ył ROZKAZU 

  

  

ŻYDOWSKA 
— Uroczystości Ка czci Chofec - Chaima. 

Wczoraj odbyły się sv Wilnie uroczystości po 
święcenia tory na imię zmarłego niedawno 
głośnego cadyka Chofec - Chai: Ve 
stość tę zjechali goście z prowincji 
oraz Kongresówki. 

We wszystkich synagogach wileńskich 
związku z uroczystościami odbyły 
żeństwa (k). 

     

  

w 
się nabo- 

  

RÓŻNE 

— 40-osobowe walne zebranie Związku 
Lokatorów. — Wezoraj odbyło się walne ze- 
branie związku lokatorów i  sublokatorów. 
Wejście na salę było surowo kontrołowane— 

Jak się okazało, większość członków, która 
na poprzedniem walnem zebraniu wyraziła za 

rządowi votum nieufności została pod pretek 
stem zalegania we wpłacaniu składek człon- 
kowskich, wpisowych itd. wogóle skreślona z 
listy członków. Z 1200 członków pozostało za 
ledwie 200. Gdy o godz. 7 wiecz. zebranie roz 
poczęto na sali znajdowało się zaledwie 40 

osób. 22 
Na przewodnieżącego wybrano p. Górę. 

Po odczytaniu sprawozdań ustępującemu za- 

rządowi wyrażono absolutorjum. Po załatwie 
niu wniosku o zmianie statutu związku przy 

stąpiono do wyboru nowego zarządu. Weszli 
do niego: p. p. major Góra, Wiśniewski, Śnie 
gowski, Misiakowski, Kiewlicz, Brodski, Krnn 
Arcichowski, Broches i Jurkanis. 

TEATR I MUZYKA 

° — Teatr miejski na Pohułance. — Dziś 
w poniedziałek 11 bm. o godz. 8-ej wiecz. mo 
numentalne widowisko „Dziady** -w insceni- 

zacji Leona Schillera, z dekoracjami A. Pro 
naszki, z ilus ją muzyczną . 

Dzisiejsze przedstawienie „Dziadów'* ze 

względów technicznych będzie nieodwołalnie 
ostatnie w tym sezonie. Ceny miejsc propagan 
dowe. 

— Teatr — kino „Rozmaitości''. — Dziś 

w poniedziałek 11 bm. (pocz. seansów o go- 

dzinie 4-ej) „Bunt młodzieży'*. Na scenie — 

„Przejście Wenery''. : 

— Teatr muzyczny Imtnia. — „Pod bia- 

łym koniem““, -— Dziś teatr Lutnia gra w dal 
szym ciągu „Gospodę pod Białym Koniem““, 
która nie przestaje być widowiskiem atrakcyj 
nem. Znaczna frekwencja publiczności zapeł- 
niającej codziennie widownię, tem się tłuma- 

czy, że na to wyjątkowe widowisko uczęszcza 

po kilka razv. Ceny miejse normalne, zniżki 

TE | €0 GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS — A. Ł. 14 zatonęła. 
CASINO — X-ty kochanek. 

* ROXY — Hotel studentów 

    

      

  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

‹ — SZOPENFELDZIARKA. — Nieznana 

narazie szopenfeldziarka będąc w sklepie Ru- 

cińskiego (ul. Wielka) skradła 7 metrów bła 

watu i zbiegła, zanim kradzież spostrzeżo- 

no. 
Złodziejka dokonała jeszcze kilku kradzie 

žy sklepowych. 
-- Poparzenie. — 33-letnia Frunia Maty 

kańska (Św. Mikołaja 11) wylała na siebie 
garnek z wrzątkiem i uległa ogólnemu popa 

rzeniu. 3 
— Wpadła pod dorożkę. Na ul. Zawalnej 

wpadła pod dorożkę i doznała ogólnych obra 

żeń Marja Jabłońska (Ponarska 15). - - 

— Ofiara ślizgawicy. — Na M. Pohulan- 

ce upadła i złamała nogę Pelagja Tulusowa 
(Zakretowa 29). 

— PODRZUCIŁA NOWORODKA. — — 

Wczoraj w bramie domu nr 8 przy zaułku Ig 

nacowskim znaleziono dziewczynkę w wieku 

dwóch tygodni. 

Aresztowanie bandy złodziejskiej 
WILNO. — Policja śledcza stwierdziła 0- 

statnio znaczne zwiększenie się liczby kradzie 
ży mieszkaniowych co dało asumpt policji do 
wszczęcia odpowiednich kroków. 

W ub. piątek około godziny piątej wieczo 
rem złodzieje przedostali się do. mieszkania 
Wincentego Romejki przy w Kwiatowej 7, 
rs raw] poł a domowników 
wy! stami erobę oraz inne rzeczy 
ogólnej wartości ponad 806 zł. 
„W czasie dochodzenia stwierdzono, że o 

tej porze widziano na ul. Makowej dorożkę 
z trzema znanymi policji złodziejami. Doroż- 
ka ta szybko jechała w kierunku ulicy Kijow 
skiej. i zatrzymała się przed domem nr. 19 
gdzie mieszka znana paserka Rywka Boda- 
nowska. 

№ czasie rewizji znaleziono u niej rzeczy 

skradzione z mieszkania Romejki oraz cały 

szereg innych przedmiotów. ‚ 

.теапосвеёъ:іе ррЕсіЁ pi rewi- 

zje w innych melinach paserski czasie 
pochodzące których ujawniono różne rzeczy z 

kradzieży. 2 
W wydziale śledczym są do opoznania na 

stępujące rzeczy: 
Damskie palto z kołnierzem skunksowym, 

damskie palto z kołnierzem bobrowym, jeden 

blan od bekieszy na bronzowych barankach, 

zegarek srebrny, płaszcz gabardynowy, złote 
pióro, narzędzia do manicure, stara maszyna 
do szycia, bronzowa waliza, kosz, spinki i sze 
reg innych rzeczy.. 

  

Ucieczka przedstawiciela firmy „.Orjent" 
WILNO. Onegdaj zbiegł z Wilna przed- 

stawicieł firmy „Orjent* (sprzedaż herbaty) 
Roman Lewko (Krakowska 7). Wskutek nie- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

udanych operacyj handlowych Lewko przywła- 
szczył pewną sumę i obawiając się konsekwen- 
cji — zbiegł.    

  

    

BRASŁAW 
— Pożar. — W 

gm. słobódzkiej spaliła się na szkodę Nowic- 
Justyna łaźnia służąca czasowo jako 

k: Spaliły się również sprzęty dome 
odzież . Łączne straty 500 zł. Przyczy 

ną pożaru była wadliwa budowa pieca. 

   

  

Wytwórczość Lekarsko-Kosme- 
tycznej Wytwórni „Miraculum" 

Zmamienną cechą naszego przemysłu 
jest dostosowanie się przeważnej liczby wy- 
twórni już od kolebki do nowoczesnych zdo- 
byczy techniki, tudzież owoców ścisłej naa- 
ki. Jako przykład niechaj nam posłuży fabry 
ka lekarsko-kosmetycznych preparatów „Mi- 
raculum''. _ Do niedawna ograniczała się ko- 
smetyka do zwykłej jeno sztuki kosmetycz- 

j, pozbawionej wszelkiej eelowej myśli. Cał 
kowita wytwóreżość ogramiezała się do wy- 
robu arcyszkodliwych szminek, eelem pokry- 
wanią wad urody. Na takim nizkim poziomie 
bezdusznej „negacji wszystkiego, co mieści 
się w pojęciu higjeny, tudzież racjonalnego, 
indywidualnego pielęgnowania urody, prze- 

trwała kosmetyka wieki. Dopiero gdy dr. 
Luster z Krakowa, senior kosmetyki lekar- 
skiej, wybudował na gruzach fałszywych po- 
jęć oraz szkodliwych doktryn średniowiecza, 
gmach pogłębionej dziś naukowo kosmetyki 
lekarskiej, zyskała ta nowa gałąź medycyny 
prawo obywatelstwa w Połsce i zagranicą. 
Ale jego zasługą nie jest wyłącznie reforma 

tyki w duchu nowoczesnej wied. 
atowanej mozolną swą naukową pr 

g0 iniecjatywie.i współpracy.zawdzięczamy.pt 

wałanie wytwórni lekarsko-kosmetycznej „Mi- 
racułum'* do życia, której wytwórezość, przy- 
rządzana na podstawie przepisów czerpanych 
z doświadszeń 30-letniej praktyki dr. Lustra, 
opiera się o nowoczesny kierunek indywidual- 
nego usuwania wad oraz zapobiegawczego pie 
Jęgnowania urody. 

B zeganie zasady o idealnych walo- 
rach higjenieznych każdego preparatu, tudzież 
wyłączna produkcja środków kosmetycznych, 
dostosowanych ściśle indywidualnie do odręb- 
nych właściwości cery, włosów i skóry ciała, 
oto podstawy na której oparła się — jedyna 

w Europie — wytwórnia lekarsko-kosmc- 
tyczna „Miraeulum““. 

      

  

     
    

   

  

  

    

Preparaty lekarsko-kosmetyezno  „Mira- 

culum** są wprawdzie chlubnie znane i za- 
granicą, cksport ich atoli utrudniony jest 
ograniczeniami celnemi. 

оТа 
Lewkowicz Rej 2 

na herbaciarnię dla intefigencjizł. 5— 

NARTY!!! 
Mamy zaszczyt powiadomić Sz. Klijentelę, 

że pry fsbryce prowsdz my 

SPRZEDAŻ DETALICZNĄ 
SPRZĘTU RARCIARSKIEGO 

Wybór dnży, ceny dostępne, Ischowe mon- 
towsnie vart na miejscu 

C p Warsztaty macha- 
niczne sprzętu wy 

o e szkolenia Strzelac- 
55 kiego I sportowego 

JÓZEFA T"MASZEWSKIEGO 
Wilno. ul. LIPOWA 4fel. 13-92 

(Zwierzyniec — Sołtaniszki) 

LICYTACJA 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej 

wiadomości, że w dniu 28 grudnia 1933 r. o g. 

10-tej odbędzie się w magazynie kolejowo-cel- 

nym na stacji towarowej w Wilnie sprzedaż li- 

cytacyjna towarów, skonfiskowanych, niewyku- 

pionych w terminie oraz zdeponowanych przez 
podróżnych, a mianowicie: ćukier, rodzynki, mig 
dały, grzyby, pieprz, ziele angielskie, herbata, 

chmiel, rury gliniane, odzież używana, wyroby 
nożownicze, zabawki dziecinne, 

wyłuszczone, płyty gramofonowe, tkaniny ba- 
wełniane i wełniane, skóry futrzane, okulary i 
binokle oraz ich części, futerały do binokli, szkła 

optyczne, poziomnice, srebrne łyżki, noże i wi- 

delce itp. į 
W razie niesprzedania towarów w dniu 28 

grudnia 1933 r., powtórna licytacja odbędzie srę 
w dniu 11 stycznia 1934 r. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zain- 
teresowani otrzymać w Urzędzie Celnym w Wił 
nie, stacja towarowa. 

Wilno, dnia 28 listopada 1933 r. 
p. o. Kierownik Urzędu Inspektor Celny 

(Lewandowski). 

  

kol. Baranowszczyzna . 

Uikiai -- - 
# inteli gentn 

a ių ikelta 
kius M е аь praktyką rolną i ze 
Dr. Janina skończ. sziołą posza- 

WILENSKA 34, 

MIESZKANIE Mtoda osoba 

orzechy Ziemne ozenice z8 dostępnę © 

SIĘŻRICZKI* : 

  

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Mołodee:- 
nie, Leon Bielak, zamieszkały tamże przy ni. 

Starościńskiej Nr. 6, na zasadzie art. 602 K. 
P. С. obwieszcza, że w dniu 22 grudnia 1933 
roku od godz. 10-tej rano w maj. Malinow- 
szczyźnie gminy Lebiedziewskiej pew. Moło- 
deckiego, odbędzie się pubłiezna licytaeja ra- 

chomości na zaspokojenie pretensji Banku 

'Tow. Spółdzielczych, Oddział w Wilnie, Pań- 
stwowego Banku Rolnego, oddział w Wilnie, 
Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w 
Wilnie, ?Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
Wzajemnych w Wilnie i Skarbu Państwa 
(Prokuratorja Generalna, Oddział w Wiłnie) 

jak następuje: owsa w ziarnie „Wiktorja'* 
pudów 225 oszacowanych па sumę zł. 504, 
łubinu w ziarnie zb. 1933 r. pudów 250 osza- 
cowanych na sumę zł. 350, pszenicy ozimej 
zb. 1933 r. pudów 2070 oszacowanych na su- 
mę zł. 8,280 i koniezyny białej w dobrym 
gatunku, zb. 1933 h. centnarėw 159, oszae0- 

wanych na sumę zł. 12,720. 
Wyżej wymienione ruchomości można о- 

glądać w dniu licytacji, w czasie wyżej ozna- 
czonym, Na zasadzie art. 605 K.P.C. licytacja 
rozpocznie się od połowy sumy oszacowania. 

Komornik Sądu Grodzkiego 
. " L. Bielak, 

  

Już czas pomyśleć 
o ogłoszeniach świątecznych 

Ogłoszenia do „SŁOWA i innych pism — 

orzyjmuje na basdzo dogodnych warunkach 

BIUR" REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wiłinie, Garbarska 1, tel. 82. 
  

  

koje posady w ma qtku 
jako rządca, również 
może prowadzić książki 
gosp darsta rolnego. — 

PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 

Ordynator szpit. Esentualnie zna się 
— Bawiez dobrze w leśnictwie. — 

Choroby skórne, Nieświeska 22 mieszk. 7 
Wiłao. 
о — = — о„ 

ROLNIK 
w starszym wieka z 
długoletnią praktykę £ 
szkcłą mkoń zang rol- 
niczą, znajdnjący się w 
krytycznych warmakach 
maierjsłaych, szaka ja- 
kiegckolwiek miejsco 
na wsi za najskresaaiej” 
szą ordynarję. Łaskawe 
cłerty proszę składać 
do red:kcji pob „Kryty“ 
czny rolni" ] 

Studentka 
poszutnje posady me” 
i Ryestec Zawalas 

DO WYNAJĘCIA 2 — — — S 

weneryczne, kobiece 

Od 5 — 7 wieos, 

Dr.Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — 1 

i 4 — 8. Tel. 567. 

Lokale 
PPTI очч 

Do odstąpienia 
dwa duże, jasne pokoje 
na pięirze, z nżywal- 
nošcią kachni. — Ulica 
Artyleryjska 1 m 3 

—   

  

Sześciopokojowa 
z wszelkiemi wygodami 
ul Dąbrowskiego 7 

Poszukiwany 
większy pokój w cent. 
rum Zz prawem korzy: 
stania z lazienki, Las- 
kawe oferty do Admini- 
stracji dla W. 

1—2 pokoje 
umeblowane słoneczne 
do wynajęcia dia kni- 
turalnej osoby. — ul, — — — — — 
Dąbrowskiego 12 m. 3 

Lekcje 
Na Kursy Kr 
szycia przyjraję 

z ukończonem  śreó” 
niem wyksrtałceniem | 
szkołą zawodewą przyj” 
mie wszelką роз: & 
dzieci. Może pizygete“ | 
wać do szkoły — umie 
dobrze szyć i baftowsć 
Łaskawe oferty de Ad” 
was» „Słowa* seb V 

  

    

  

przyjmuje wszelką re” 
botę w zakces A 
sznictwa wchodzącą, 
Wykonaje tanta i ele 
gancko. Wielka 5 mi | 
— — — „ е 

    

1 w   vłatą. Nauka solidna. Uczeń 1 
Krėlewska 5 —11. ostatniego kursu Szkoły | 
MAS ADA NSS od 

. Wszelaich šrodkė 9 
Рп'{„тід si Gida astra 
PRACY ua opłstę czesnego. — 

<GŁYFTOWYWWAM="" Ofiary dla „K.G * przyj 
Wychowawczyni muje Admin. „Słows” 

  

  

wyjedzie do starszych 
dzieci, lnb w mieście, 
Swiad-ctwa b dobre — 
Referencje salidne. — 
Łaskawe ołerty w Adm, 
„Słowa* pod „Wycho- 
wawczyni" 

„” 
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