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HOxD PANU PREZYDENTOWI IGNACGEMU MOSCICKI EMU

I mażzy Moscioki. —: to nietylko rrezydent,ten z port-
atów i akademij — to zzłowis3k pracy, oddający się

J2) 2 żałkowitar sarozaparcien,Całe Jaro życie, to
nierrzearwane pasro rracy: owocna, a trudna rraca na—
ukowa, snerjiczna rraca nad od>udoranizn,zniszzzone-
»0 przez Niemców, polski 370. rTrzemysłu: chenicznato ii
wreszcie najrozolniejsza, wyczerpująca i odrowiedzial-
na - przed Bozsiar i historją - przy kierowaniu nawą|
ranstwową, przetykana jeszcze pracą naukową.A jaki
kolwiek okres Jaro A wazmiemy, wszędzie widziny
Do rezultaty. Js:o pracy,. ;

zigki ostatnir wysilkor I ;nacezo Mośżcickiaro,
Polska >roni się skutzeznie przed kryzyserm i E
stale podnosi się na rolu rosrodarczem, Jawnyr dowo.dam tato jest to, ż2 Polska dziś stoi wrzędzieno
sarstw, a każde panstwo musi się z nią liczyć..Być Polakier - to coraz większy żaszczyt. (REPO

Hęohee ta%0 nie wystarczy w dniu 1 lute:o udako—rowąc Tortrety prezydenta I maca10 Mo$Sciekiaz0,urzą-
dzić i uczestniczyć w powszednie akaderjach i defi-ladach. Tyn sposovam ni zdy nie oddamy należnz:o hołdu
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temu WIELKIEMU CZXOWIEKOWI, Dziehten rowinien być
nie Švieten, a dniem wytężonej i rozytywnej pracy.
Największą dla Niszo nazrodą i hołdem będzie, jezeli
azian 1 lutero hędzie Dniar Pracy,

J.Podh;

 Jadwi za Pietraszkiewiczówna.,
 

Marszałka Józefa Pi

 

1956.

Srójrzny na szlak, który zostawiliśmy poza sobą.
 Spójrzny Qdważnie i srokojpie. Trzeba gię obejrzeć,
hy dokonac rachunkn wysiłków, osiąmigė — i rojsė da-
1ej bozatszyn na duszy — bardziej pawnyn, $wiadonym,
chog.noże i twardszyr krokiem, |

Rok miniony byl dla nas Polaków bogaty w vwydarze-
nia, rełlan bólu, złę>okisj żałoby,

„23 kwistnia weszła w życie nowa konstytucja, wzmac-
niająca wąadzę wykonawczą, orraniczająca uprawnienia
orzanów ustawodawczych, lowa konstytucja >yla ostat-
nim wažkim dokumsntam, na którym Marszałak Józef Pik
sudski położył swój rodpis. Rozdział, odnoszący Się
do Prezydenta Rzeczyrosrolitej i Je:o roli w społ8-
ezenstwis, jest odrowisdnikiem skoncentrowanych nysli
Jėzafa Piisudskieto,

Niadłażo potem wsród rozkwitającaj wiosny, dnia
12 maja odszedł od nas Pierwszy Marszałsk Józef Pił-
sudski, 0dsz341 w viscznošė, Inaczej niż zwykle powi
talismy ten Nowy Rok, Nowy Rok »az Niazo, Jakżesz
inna i o ileż większa jest odrowiedzialnoSć nasza
dzis za nowy rok pozwoju,zaprzyszłość, Aby bowiem
wyprsłnic brak siły i woli narodu, my młodzi musimy
WY 22 c wszystkie sva siły, wydobyć zdolności, praco

tóB0, sumianno$8 i hapt. Przed jutram odsłania się
ozrom pracyi zadań, któr: musząbyć wykonane i wyko
hane do>rze, Nowy 1036 rok nisch nam przyniesie wiele
sił i chęci do PERCY, abyBbmy się stali zgodnymi apoki

 sudsxi 370, r į
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„SDY MORZE SIĘ WZDYMA”,

Są w ludskien Życiu chwile, sięrające ;„łę>i duszy,.
mające pawian urok i czar, który tak głęboko wbija
się w pamięc i umysł nasz, że pozostaje na zawsza...
Ghwilą taką "ylo dla mnie ujrzenie morza! Pamiętam,,.
Bylo to rod wieczór w upalny dzien lipcowy. Rozentu-
zjazmowana widokiem pięknej Gdyni, szłam niespokoj-
nie przy 5oku rodziców, durzgc ciągłe .ricwę - rrędzej,
rrgdzej — nis morłam bowiem doczekać się chwili,kie-
dy zobaczę tz słynną rotęze— morze, "reszcie, ro
rrzejsciu nieskonczonej ilosci ulie „rozkrzyczanych”
i „rozpędzonych», ujrzeliSmy Sinę płaszczyznę, marsz
czącę Się lekko rod wriywem rodmuchów lircowarvo wia
tru... lMorze,,., to słynna morze... rrżedmiot stulet=
nich walk naszych przodków o to oko na Świat cały,

Wrażenie, jakie wywarłonamnie morze, srctę owa:
10 się stokrotnie, zdyśmy wsiedli na stateki wypły-
nęli. > na tak zwane „norze rełne”, Teraz doriero,
zdy wytężyłam wzrok wdal, zdławiło mię póczucie te:
30 ogromu, i mej słaboSei wobee tej masy,. tato życia.
jakis w sobie zawiera morza, ta rotęza, wartująca
zranie naszezo lądu, ta symfonja szumu fal. ta TPA
serca morza!! l wówezas to naprawdę zrozumiałam jak
i dlaczezo powinnismy kochać nasz Bałtyk, Ozarnąło
mię roezucie wzmarającej się anancji siłyi czynu!

ki zdy ujrzałam noc na morzu, to poezrązoną w ot-
chłani ciemnoSci, to skęraną w księżycowej roświa-
cie, codzien zalsżnie od pozody nowym czarem odmis-
niającą krzjobraz - romysłałam sohie — jak >07300 po
winni smy my, Polacy kochać nasze morze 1 naszą nową,
„Swiszą” Gdynię, ten symbol „Połski na morzu”:

Mar - Ma,

UWAGA: Zapraszamy wszystkia Kolażanki i Kclazówna wiz3czór dyskusyjny rT.t.„Co mi się nie rodoba w SPromieniu” wogóla i w „Promisniu” Nr.4-5», który od.
będzie się dnia 7-I1-1936 r.o zodz.171tej w kl VIII,

ł : Radakcja,
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„HenrykaMikołajczykówma. (III)

PRZWFOYWYJKDNIA SYBILLI,

lnscenizacja,

OSOBY:

44 SYMILI3;
2.O0rfeusz,
3.Arcnhimsdeas,

4,Lar,
5.Panat,

(Scenę zalewają tęczowe blaski Į voniani sicnecz-

nych. Siedzi Sybilla w greckich szatach, sandałach i

fryzurze, W ręku trzyma złotą luseczką. Po jednej jaj
stronie przyklęknął na jedno kolano Lar, trzymający

duże-zwi grali aąło; ro dru:iej Penat, z wielką „Księ;ą
tajamnit w raku”).

LAR, | | |
, Tajemna wróżko! Czy ratrząc dzisiaj
W oczy człowiska,
Zachessz wjazytać z złębi tycz oczów.
Có taż nah czeka? š

PENAT,Bo w4aśnia hozi wiodą do Ciabie
Tu Orfeusza, „328
Co 2 lira,z.pieśnią na ustach daży...
«..A:je270 „dusza, J
Dusza — co rraznie wisalkosci,sławy —
Wyroczni żąda, S

SYBILLA.Tak! Dzisiaj.czuję w sobie dar 4islki
. przerowiadania,

A wola borów mi. swe wyroki
„tajne wyłania,

LAR, Wias možs šriewak.- roata miody
Wejsė 40 twej zroty?

SYBILLA, Niech wejdzia! Ja mu rą»sk przyszłości
Uchylę złoty.
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(Słychać cichy 7rą na 2itarze,Za ohwilę weho-
dzi Orfeusz z zitarą, oddaje "packi ukłon Sybilli i
mo wi melodyjnym złosem Trzy akompanjamenci e zitary),

ORFBUSZ,

SYBILLA,

ORFTU SZ,

Pamika,

Bądz pozdrowiona, o piękna Sybillo,
Spowita w tajamnic orary
I ma2+0 +120su ūzviekiam,men pvrzybyciem
I dzi ęki em mojej jitary,
Cheiałlhyś miodzieńcze Znać swe prrzeznacze—

, nie?
Szy moja imię rrzejazis dó wi aczności?
Czyliż ma skronia
„Uwianczą dlonie
Ludzkości?..,
Graj nadal, śpiewaj, nieš adożć Ala Swiata,
A twoja sława praonzie narody,
Ludzkość z wdziązcznością już ei wiance Spld-
Cho2iažas miody, /ta
A zdy za wiaki zabłysną krzyże
Gdy swiat w pesadach się swoich zmieni,
To jeszcze mówiż © twojej lirze
Będą.....
Zasriewaj na cześ?ż t+00 okami -
Cieni przyszłosci swą pieśń przacudna...

URWYUSZ.Bąde wychwalał tych,co się zrodzą-
Za qałuzis lata,
Tych wszystki ch twórców i wszystkich nowych

dla ta:o świata,
SYBILLA, Jadno za 1ata raństwo rowstanie

ORFEU SZ

rodzie będzis
Mażów, niewiasty, która w tanjuszów
Staż będą rzędzie,
Dzisdala jednszc z niech spiewać będziesz,
Dla uczona%,
Który rracując, będzie żył tylko
Dla Kraju tato,
Który pracując w chemji dziedzinie,

swoich i wro zów zasłynie,
mówi „zrając),
ięe $riewam piešni dziś dla owe30,



 

Dla laureata wy 84 wyl on2 70
Za wiski.,
Nie wiem,czy Gn mnie kiady usiyszy,

"Bo ten czas jaszeze usSpiony...
R da WE BLOW < DULYKEC >

SYBILLA, Graj Orfeuszu! Gruj mu jeszcze
spriewaj ehwilę.

„Miio w cezarowne vsłue Mad się dzwięki:
„Bo +rasz tak mils,

(Orfeusz siada istrali
EAR, iki ktėrą6siania tajemnicemmsiaviva!

Widzę, 'Ž3 są natenniona“ jaszeze two ja lica,
Za jas zż2%8 qrzerowLedni dan i ciecia zosci,
Czy mo 34 aby 8 Paz druri Aziš Pala) Trzyszłosci

k Ucehylis trzed Wat m6 nam 7 dal 31(LB Krnainy?

SYBILLA, Do wyroczni 196525) nie-znajdzie zodziny.
"Ni sch wajdzi ę S

(Fzhodzi śchimoścćS. Peku ma jakis rrzyrząd do
do świadęzan). |

 ARCHIMEDZ$ (oddając ukion). o. ZPA AA
„Zgdny nia jestem, wrožko Sy:illo,
Uznania, śławy

|

Ala jak ludzkosż Żyć będzie fózniej,
Jastam ciakawy, i

YBILLA,(e w lustro; częściowe w księzę). |
Chociaż sławy nis zada: jęsdnak imię twoje

oPrzetrwa wszzystkis'rrzawroty,zamisszki i oje;
l bosrowis nasz Olimp oruszczę zn$żkani
I inn2ż%o już Boga żyż będą karłani,
A twe imię i twojś naukoys prawa
Będą znans ozólnie — wialku twoja sława,

 (actybajęc się tajsmni czo nad lustrem) |
cz znowa w tam zwierciadle są odvite liea

tais“mąża z przysziośei, .
"RCHIMEDZS, de za tajemnica?

Powiedz, Jaki 3 0 widzisz w swem zwisawciadla
Męża...
Czy tó "posta, czy: wynalazca,
Czy od oręża? |
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SYBILLA. To jest uczony % sarmackiej ziemi
Archimedesie,
Który sladami pójdzie twojemi

ORFEUSZ,Jakże on zwie się?
SYBILLA (bacznie ratrzęc w lustro).

Wiedzieć nie mozę,jak. się nazywa,
Lecz powiem smi 218,
Że ten uczony stanie po wiskach
Na pšusika czele,

ARCHIMEDES,Chciałbym się poddać takiej ułudzie
I poznać, jacy to będą ludzie,
Choć to rrzyszłoSci jest PEM tŚ,
Sybillo! Pokaż te lica!

SYBILLA, Więc moża mi się uda wywołać
Z przyszłości ducha, 5
Bo każda siła, chociaż największa,
Zwykle mni e słucha, >

Więc, by wywołać wizję przyszłości
Odrrawię czary.

(Zwraca się do Lara i Penata).
A wy, o duszki idzceie do mojej
Tajnej pizczary...
Gdy ja tu modły odrrawiać pocznę
W lustro wpatrzona,
lam w mej pieczarza z jewo portretu
Spadnie zasłona...
Wy mi ten portret.
Tutaj przynieścia,

(Lan i Penat 4aniają się i wychodzą. Sybilla
z naprężenism wpatruje się w lustro, od czasu do
czasu szepeąc zaklęcia. Orfeusz gra, Ża efiwilę wcho-
dzi.Lar i Penat i niosą portret Prezydenta I znace30
Moseickiezo. Sybilla zaprzestają czarów, wstaje i
wskazując na portret mówi):

SYBILLA, Cheisliscie widzieć przedstawiciela
Nauki Swiata...
Oto duch jezo z surmackiej ziami
Tutaj ulata, (Wieszcz i uczony Składają zrec-

ki ukłon i wpatrują się w portret).
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Michail Gahko.- ša LL O ANTONIM MUGHLINSKIM,

 

W 1935 r. wydana została książka p.t. „Orjentali sta
Antoni Muehlinski” - Wł,Kotwicz i M, Kotwlczowa..
Zasłużony tan uczony robisrał "naukę w tych samych mu

'rach., w których my się uczymy i przez swę zasłuzi przy-
sprorzył sławy naszej uczelni i al ate wo musimy sobie

"09 nim przypomniec 1 ta arozra uęzcie naszaro starszezżo
Koleszę i i dlatego witamy z radoscia wydane © nim Ąziai-
0.

„ Antoni Muchlinski pochodzi z Sosnowca z ziemi No-
worródzkiej, Urodził się w r.okolo 1808 i w miodym
wą sku uczęszczać: zaczął do powiatowej szkoły Sszla-
chiekiej przy klaaztorze 0.0, TrynitaurzywMosodecz-
nie. Szkoła rozostawała "tedy rod zwisrzcehnictwem
Uniwersytetu Wilenskiszo i oezyła się jaknajlspszą

orinją. 6 lat nauki w tej szkole, zdzie my teraz na-

uką robisramy, dałQ Moonia iaisamu Aoskona4ą Znujo-
mošė 4aciny, a także Wychowani e vsii ijną i moralne,
którs odbiło się w 2ajam pózniejsz=m jezo życiu, Jak

sam powiada, oruszczał szkołę „z2 łzami w oczach»,
Mając lat 15 zapisał się na wydział nauk moralno-roli-
tycznych Uniwersytetu Wilahskiaz%0, który ukończył ze
stopniem kandydata„untriu sque iuris”, Tam przydała
mu się wielcs znajomość łaciny, wyniesiona z Mo4odecz
ną, Ukonczył też wydział literacki, po roku nauki ze
stopniem kandydata, oraz otrzymał rremjum za rozrrawę,

Gdy Muchlinski ukończył uniwersytet, stryj, który
To dotychczas wydatnie wspierał, odmówił swej pomocy
materjalnsj— co było sprowodęwane bi bl jofi1 stwem sy-
„nowca, Uratovažo 30 na szczęście przyjącie do Insty-

' tutu profesorski sz0 w roku 1828, Ponieważ Muchlinski
słabo znał język nismiecki, postanowil roświęcić się
Orjentalistyce. Studjował. języki arabski, perski i
turecki. zarówno na uniwersytecie w Petersburru, jak

w Instytucie Języków Wschodnich. Nauka szła bandzo
dobrze. Ukonczył swe studja w roku 1632, roczam wysła-
no ?%0 na Wsehód, w celu praktycznezo rosłębienia na-
bytaj. wisdzy, 5
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Podróż ta trwała cztery lata, Muchlinhski był prze-
szło 2 lata w Stambule, potem rrzez Jerozolimę i
Aleksardrję pojzcha4 do Kairu,a wreszcia powołani
został do Pętersturza. Fodróż dużo mu dała: rozna
»liżej wschód, zabruł wiele książsk i przywiózł jed-
ną płytę zrobową z roku 846 z narisam arabskim,

Dnia 7 maja 1835 roku został Muchlihski mianowany
adjunktam przy katedrze Śgękowskisro i miał wykładać
arabski. 8 zrudnia 1839 roku został profesoram nade
zwyczajnym języka tureckiego. kMuchlinski był styrsn-
dystą rządowym, wiac kiady skonczy się w roku 1845
okras służby za styrendjum, podał sią do dymisji,
Obawia4 się o zdrowia żony, Uniwersytat nia mów zna-
leżę zodnazgo zastęrcy. Muchliński ztodzia się więc
w roku 1849 znow objąć dawne stanowisko i rrowadził
swa wykaady rrzez 47 lat. Po ustąrieniu profesora
Kazsm-Beka by? rrzez 6 lat dziekanem Wydziału Języ-
ków Wschodnich, powszechnie lubiany i szanowany,

Po tylu wreszcie latach rracy, będące nzeczywi Stym
radcą stanu, profesoram zasłużonym i mając emsryturę,
poda4 się do dymisji w roku 1866, Po uzyskaniu jej
rojschał do Warszawy, zdzie spędził 11 lat, Zajął się
jedynia czytaniem, podrożowaniem i kuraeją. Ostatnia

"łata spędzią w cierrieniu, zoryczy i niadostatku,Po
cisžkisj chorosie zakonczył zycie w razdziarniku
1877 roku, -

Czesć jezro ramięci!

Szwajkajzsrówna,

-—

z NASZ PARK,

Mam pisać o naszym rarku, Przymykam oczy i widzę
Ja250 obraz, Nasz kochany rark - przyjaciel, Wydaja
mi się howiam, ża my za sobą współżyjamy. Jestesmy
powiarnikami, nie mamy vobac sisbis tajsmnie, Tak mi
się wydaja, bo ja szum drzew rozumiem i one:chyba
pojmują mnie, OSA
, Jesli chodzi o wyzląd parku, to hywa zmienny,zale-
zy to nietylko od zmian w naturze, ale i od nastroju
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mojzzo, bo my się cząsto sugestjonujemy, Raz, wchodząc
do parku, zatracam swoją wesołość, zdy widzę rotarza-
ne wiatrem nazie załęzie mojezo przyjacislą, Kisdyin-

"dziej kilka chwil spędzonych w plrku, pełnym słonce,
sai i $riawu pozbawia mię smutku i powstrzymuja
od łez, k 2

Choć tak dobrze znam nasz Lark, lubię często zwia-
dzac jago zakątki i przypominać, jak to tv było wio-
sną, latem, jesienią, zimą, Jakże inaczej wys] ada
w każdej z tych pór. Wiosną,wszystko się budzi,wszyst-
ko cd najgrubszezo konaru do najdelikatniejszej ga-
4ążki, żdzbła trawy, rączka, prostuja się w słoncu i
ku niemu dąży. Zdawało mi się wtedy: ża mój rrzyja-
'gisl po długim Snie niawoli zbudzią się, zarwał pęta

Z radosnym uSmiecham woła Zyćia, które czuja w każ
dej swej komórce. W parku rowstajs zwadtowne tętno
wiosennej młodości, które zwolna przechodzi w mi arowy

„sPytn lata, i
Latem park jest dostojny, Swiadomy swezo rigkna i

wartości. Lato, to okres wakacyj, wtedy w parku na-
Szym jest cicho, srokojnia,

DROGA DO CELU,,,

Wiązą, Że mój koleza -sąsiad jest zamyślony, jazooblicza rrzeistawia obraz lekkiazo smutku, Praznę rozPre YE Jego smutne zarewne mysli, trochę go rozwase-116. Mówię mu © zabawie jutrzejszaj, Urządza, znanaz lomysłowości i dobrych chwytów, „Straż Przednia”,Światna muzyka, Dużo gosci, Sala dobrze udekorowana.Atmośfera napawno nasycóna radością, zadowolsniem,Tezyctaia warunki złówniejsza dobrej, wasolej zabawy,ojdziesz? Fest się zabawimy,,, :Nie rozstając się za swemi myślami:
Nie pójdę. Daj srokój.Lapiej sią wyspię.Nie pójdziasz? Napewnc?.
Tak: >,
Szkoda, Zabawiłbyś sią rięknię,
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Pozostał nadal wstanis smu tn 3 30 zamyślenia,

Przychodzą rą zabawą, mich olśriawa svami Syia
tłami okien. ZAŁlska dolatuja słabe dzriąki muzyki
Ną sali wiją się kręcą sią. riynnyrm rnensm resuwaj:
się w takt muzyki w ....:sprlotach Jisnc-2Zarn3 [ir
Wszystkia twarza uśmiechnięta, uszż zęsliwicna., Hy
buchy radosci w rTogtaci iskli swych i basowych Śmia-
chów p an i panów, Wszyscy rosohAohigei zabawy, „Try].ka
ja dzis nie mozę znalz3zż zapomniżnia w zabawie,Us
misch moj į-wszalka swchoda jest sztuczna, Nie zaje
mu je nas, she, z mię wozmowa,., Mia widzę twarzy te
csrki ej, 1322 jakųs twarz młodu, bardzo młodą"
r<BŻDĆ>Toorane lekko zhunszezkami, Oczy nie
biesskiea, rrzezróczyste, zaratrzona w bazknag, damy
sl nis i smutek, lla razy słyszę lub widzą śmi 21 526
objawy wasołoSti. tyla rizy widza ten obraz,

Nisa bawię się i nikóro nis bawię, ża

On, VAadsk, wiaszka tam w bi 43 ym omku. Ni zdy 70
J?Sz%za.nie odwiadzid8m,wi at16 «sią Pai i 3423
Mia sri jaszozą, Pochyl at się w dz:spiART Zacho Azą
do m442330c rokciku, Sisdzi Trzy Stoliku Z wra] onym
książkami, r oczylony zd aboko nad otwarta księżką...
Sri... 7. Tokoju rėimrok Viszac2. na scianie nad sto:
1am lamrku nattowa ośŚwi 3t1a OE? stó4, Jaqden sto.
4ek. łózko Trzyknyta lichym kocem. Kragžik na 5cia-
nie i. mundurak na dru zi aj. Ja+6 okizżnko., Cale uma-
blowanie i wszystkie dakoracj3; Zaglądam, co czytał
Tod s22 Budzi sią, Szybko orjantujs Si3 w Sytuacji,

„ty, Wicsk, skał się tu wzigłas2 Cz mu $ mi nia
irbis

_ Już wpóciłen,
To już jest tak PÓZNno? ARE *dodzi na 2.30. Czamuš nis roszsdł”na zabawę,za

mias zasyri aż nai Tolstojen,“ Troshabys si2ą rozaryal
w taka aaa ka AA

Mówią. baz przekonania.
Nia nąci mię weżala zabawy, "Dalako chstniej viašnis

wyspał bym Się. Tak rózne Zuwsza kładę się spac, „Do
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rodziny dziesiątej i więcej zajęty jastam korsretycja-
mi, Potem sam uczę sią,..do rózna w nocy. Wczoraj
1 = srać o czwartej rano, Kohczyłam referat na
ółwo Psychologiczna, Dzi$ mam, jak zwykla w tym
dniu trochę wolnego czasu, Odsyjiamw takich wypad-
kach wszystkie nizdosrare zodziny. Dzis wzialam sią
Jeszcze dc czytania, Sen jednak mię otoczył Swami

mackami i rrzemocą zabrął w swoją moę. "szystko jed-
nak pokonam i san i zł0d i.,...., aż zdobędę wyższa
wykształcenie, Nie dam się marnować swym zdglncściom

1 nia rozwolę, aby w rrzyszłosci jaki matoiak.- niauk,
żydscy chwilę, baz mySli narrzód,zajął kiedy$ moje
miejsce w srołeczenstwie, a rrzytam mnie przawodni-
czył.. Stąd też wywodzi sią moja wstrzemięzliwość do
zycia towarzyskiego, które zuibierą wieła czasu, dla
mnis tak cannsz0,. |

J.Podh,

Bolasiaw Pistraszko (11),

. SZCZYT ORYGINALNOŚCI,
Mododzczno... Hotho!.., Jast tam dużo, dużo lud-

nych i pozytscznych rzeczy. Czyż nia jast rożytaczna
ta „nowa droga”?A żzy nies ladny jest urząd gminny
miasta Mołodaczna,albouliea Czysta — palna wybojów
i błota? E 2

„A Jakis tu są sklsr7?,.. „fiu..,„Tin,,.
„ Narrzykiad wazmy taką „kawiarnię” rani K. Kawiar-
nia js5 usadowiła się nar rzaciw „Magistratu”,

Wygląd zawnętnzny zasługuje z rewnych wzzlędów na
uwagz (przynajmniej mnia się tik zdaje). Proszę ril-nie uważać. Chatka podobna do budy. Jedna ściana
otynkowana (tylko dc rTołowy — kryzys). frontowa zaś
ast obleriona mnisjszami lub większami raklamani

ktorych liczba łgczniż z szyldsm dochodzi Trawia do
szesciu. Reklamy ta, krzyczące (niszbyt ziośno) kclo-
rami, RADY. zazdrośnie drzwi i jedno mał2,wstym
aliwie wyglądająca na świat, okianko „WYystawcwa",



w którem wiszą trzy obwarzanki smorzohskie i kawałek
staraj (zdaje sią drewnianej) kistbasy, To wszystko
ni2 zwpóciłoby mojąj uwagi, gdyby nie komin, Komin?,,.
jak moża komin zwrócie czyjąs uwazę. Zwękiy nia,, lecz
ten jast kominsm niszwyklym - rurą, która jest najwym.
žaj O kawałaczak, nó, O 5 centymstrów niższa od: sa-
msj „Kawiarni”, Lubię oryginalne rzectży, więc posta
nowi4am wejSż do Sroka,

Wszadłam przez drzyi (Ssroczątku enciułam wajśe
Trzaz okno, ale w rorę sią zorjantowałem, że „nie
tędy droga”), którz otworzyłem bardzo ostrożnie, bo-
jące się ja uszkodzię. Wejscis moje urrzedziło,jukzdy—.
by uderzenie w rustą ruszkę od konserw. (Nie mozłsm |
tazo srrawdziż, gdyż jest tam - hm.,.trochę cismno).
Odrazu uderzył mnie brak miasjsea,bo chcciaž nis je-.
stem węale tęgi (nies jestam skromny - jak się niekto=
rym może wydac), rToruszałem Się z trudnością, Rozżgj.9—
dalsm się ro kątach, szukajge rrzedmiotów, które za-
jęły tu miajsce, %l3 zauważyłem tylko dwa stoliki po-
kryta odrapraną ceratą, riac i ladę, na ktorej stała|
szafka i waza, Przy stolikach stały krzeselka,Na jade
nym z nich zauważyłam ranią K, Siedziała do mnie bo-
kiem w szarym „stroju”. Na Scianie, tuż nad głową wi-
siad napis: Pluć tylko do spluwaczki, Srojrzałam w kąt,
lecz spluwaczki nie byąo. (Szezszólny wyradsk),

Ja, ktory (Jak juz rrzedtem zaznaczył2m) lubię
czy oryginaln:, tu jednak stanąłsm oniesmisalonyi
5.czaS nis mogłem ze wzruszenia przemówić słowa,
szelis osmieli4am się, Urrzajmie rozdrowiłam wąła—:

zicislkę „Kawiarni” i, Wwyjmując.10 zroszy, rorrosi-

43m o cukierki, ktore stały na ladzie. Pani K. na po*
zdrowieniz nis odrowisūzia a, a na żądanie kupna od-
bu rknę? a zrubjansko: nis mam i srozlądnęia za ladę, .
gdzie stało wiadro z $mieciami, w których tkwiłamiom.
tia, | . R Ń zę s z

Wi dzac, z2 Sprawa przybiżru niejasny i „kiepski”
al a mnie obrot; wyniosłem się czzmprędzej, rotykając
o drodze;o leżącg „luzsm” przy drzwiach rusta bum

2i1KĘ, :
ldge do domu, 1amalam sobis złowę (nie złamaigm,
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szkoda — 007) nad faktem: Dlaczezo pani K.nis dala mi
cukierków. Miała napewno, Może nie srrzedała dlatego,
ża miałam mało pięniędzy. Chyba nie, bo jrzecież na-
wet w największym sklepie i za5 zroszy dostanę cu.

kierków. 5: w. i |
AAS Nas : "t s t a“ A . baz za] noś 3

|. "anam Szcz | U, „ZPZECZNOSCI au CZzal SC .

a wpani R. gaj Rowi ieżica i jej obejsciu z klijen-

telę (taką jak ja) poznałem jeszcze szczyt oryzinal-

nošoi, A >,
2 „A kto nia wierzy mi,
E "Niech sia przekona"... į

„Natuvalnis niech wazmis Zzs sobą nis wigcsj jak
10 zroszy (stowmis: dziesięc), tak jak ja i niech uwa-
zana Środek szczezólnie odstraszający — miotłę,

Młodszym kolegom nie radzę,... | :

NOWOŚCI WYDAWN 10-408,

Stani staw Karrinski, POLSKI% SKRZYDĄA W MOICH LO
TACH DAUGODYSTANSOWYCH — Książnica Atlas, Lwów— War
szawa, sż 22

„Polskie Skrzydła” i motor.swym poszumem i warko-
tam szerzą sławę Polski na całym prawie Świscia, w la-
tach 1951 - 1932. |

„Autor, który, obok csch dzielnego pilota, posiąda
zmysł srostrzezawczości i przyrodzoną zdolnošė do ob-
gerwacji,w sposób rrosty, kronikarski orisuje bory—
kanie Się z piętrzącemi się przeszkodami; dajs Świa-
dsctwo silnej woli i niespożytaj mocy charakteru, -

Książka ta nie rowinna się minąć z przeznaczeniem,
Młodzież powinna Ją z zaciekawieniem przeczytać, Nie
koniecznie to musi być młodzież zainteresowana bliżej
lotnictwem. Tresć jej zaciekawi, tak lotnika,podrėž-
nika s. i skłaniajączzo się do polityki.A nawet nie
posiadejęący tych cach przeczyta ją z przyjsmnością,za
"plonie podziwem dla lotników i tych wszystkich cudów
świata, widzianych z lotu ptaka.. 474 |
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Jarzy Rychlinski, PRZYGODY KRZYSZTOFA ARCI SZESSKI £-
GO. Książnica Atlas. Lwów — Tarszawą, Książka ta ma
charakter hnistoryczno-z20zraficzny. Poznajsmy w nizsj
wsrpraniadą rostać zgenar2ł1Arciszewski 230, ktorazo
sława w XVII wiaku, w zrcce wcjsn ralizijnzch, kiedy
kształtowała się. Furora i Nowy Syi1t, Świeciła nad
eałym rrawie Swiatam, Realistyczna twcrzywen „Przy—
zg0d Krzysztofa Areiszawskiszo”, sę walki taz0 Pol ska

"z Indjanami, Hiszranami i t.p.. stajączzco zawszs.
w obronie czei poszkodowanych raństw (Portuzalji,
Holandji), z myslą jednak o Pclsee i z Jej imienizm
na ustach, e

3 W raimach tazo tematu, z objsktywnym raalizmam od—
tworzyi Rychlinski wisla rostaci Įrzsobražijzcych
się zupełnie p04 wplywom okrmuitnošei 70j>n. Trašž
książki ujęta jest zwięzla, qTrosto, z zachoranism
archaizmu, stylu sroki, * której odbymrała się akcja,
Stosunek tematu do tła jest harmonijny. stosunsk
autora do Zycia orisywanzzo — chjektywny, bszstronr—
ny, w nisktorych tylko momentach antor vysuwa Się z
ukrycia i rzuca swa mySli uboeznie, Jub wkłada. ja
w usta jednaj z działających osób. Pozatam zatunsk
rsrchiki autora nie wrlynąi na trėšė, czaąsto zas
zdarzenia zewnętrzne (wilki,zwycięstwa) urływają na
rrzezycia wawńętrzne osob,

Autor tyorzy dynamicznia, Jeśli jeszcze uwzzłzd—
nimy prrzystęrnai „Loczytna» ujęcie tamatu i doSse
niaraz nudnych faktow historyeznych, wywigzani= sig
dobre autora za s%ezo zadania — to stwierdzimy rc—
zytecznosć książki i talent Įisarza, Z.J.

XRONI KA
Podczas feryj Bożagc Narodzenia, dla rczestedych

uczniw Mołcdzeznie uruchomiona była * gimnazjum czy
telnia.Orzanizowano wyci zezki narciarskie z I.LT0Ž,M.Kowalukiam n3 ez23l4, | gi >Dnia 4-1-36 r.dła pożostałych nezni cdbyłasią za-
bawa tanscezna w auli gimnazjum. i ; š

Dnia 13-1-36 r.odbyłc się zabrania wydziału wykoż_.
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nawczazo Br.Pom.w nowym składzie spowodu zmiany za-
rządów klasowych.Nazabraniu omówiono program akade—
mji na dzien rocznicy rowstania styczniowazo i urzą-
dzanie jaj powierzono Kołu Historycznamu.

Dnia 18-1-36 r.pod protektoratem p.dyr. W,Luro i
ks.prvof.Krukowskisz0 kl.VII: —ima urządziła zabawę ta
nsezną,.. m |

Dnia 19-1-36r.drużynapinz-ponzowa z Wilejki ro-
zezrała mecz w auli z drużyną gimn,w Molodecznie, Zwy-
cięstwo odniosło Mołodeczno w stosunku.5 : 2.

Dnia 22-1-38r.b z0d42,17%-taj odbyła się akademja
w rocznicę rowstania styczniowego, zorzanizowana
rrzez Koło a otorzcaka im, A, Naruszewicza tut,zimn,
Prozram był wypełniony rrzemówisniem, dek]lamacjami,
chóremi orkiestrą,  - |

Dnia 24-1-—36 r.Wydział Wykonawczy Br.Pom,uehwalił
na zebraniu urządzeni2 zabawy tanecznej z loterją
fantówą na dzien 22-11-36 r, ; ,

Dnia 26-1-36 r.kl.I i II przy romocy rodzi ców
urządziła zabawę tansczną dla klas niższych, która
byd4a wyjątkowo dobrze zorganizowana i uczyniła miłą
rozrywkę dla młodszych kolezów, |

| KONKURS NA OKŁADKĘ, |
Przyznalismy kol,Kuczyhskiamu Ludwikowi za najler-

szy rrojekt okładki nagrodęw postaci csennej książki,
po którą rrosimy zgłosić się do kol.H,Przezdzieckiaz0,

sdnocześnie ogłaszamy znów konkuns na okładkę
„Promienia” Nr,6 na marzec,

1 nagroda - książki wartości 8 zł,II nagroda  - książka wartości 4 zł,
Bliższych informacji udziela kol.H.PrzszAziacki,

WYDAWCA; Młodzież zimnaz, w Nolodacznię,
OÓriskun risma: p.prof. Monika KBJSYMONTÓWNA,-
Naczelny Radaktor: Józef POSZĘWIĘCKI,
Zastępca: Henryk PRZEZDZIECKI, e, RE,
KOMI TET REDAKCYJNY: Michal,GANKO, Augustyn GODYCKI-

CWIRKO, Zofja JASIBWI CZOWNA,Jadwiga IETRASZKI RWICZÓWNA į Alaksander TANANA,
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