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Kiedy kornie chylą się czoła na-
sze przed żłóbkiem  betlejemskim,
rozum ludzki acz nigdy nie zgłębi
tajemnicy Wcielenia, zjednoczenia
natury boskiej i ludzkiej w jednej
osobie Syna Bożego, nie może jed-
nak oprzeć się wymowie faktów i w
podziwie, pełnej zachwytu wierze w
tym. „wielkim sakramencie" Nowego
Zakonu”, wita swego Pana i Zbawcę,
oczyma wiary dopełniając,

wzrok ludzki nigdy nie dojrzy.

Zda się, niepozorny wypadek w
dziejach ludzkości, gdy zdalą od
zgiełku świata, bez rozgłosu i fanfar,
w grocie betlejemskiej przychodzi
na świat ubogie dziecię, a przecież
nie minie wiek cały od Jego naro-
dzenia, a już na krańce ziemi ponio-
są Jego Imię i jak wielkie i szerokie
imperjum rzymskie i poza jego gra-
nicami opowiadać będą Jego chwa-
łę ;zblaknie sława potężnych ceza-
rów, przycichnie głos mędrców po-
gańskich, co świat w podziw wpro-
waądzali, a „mądrość žiobka“ obej-
mie ster duchowy ludzkości, roz-
Pocznie się nowa era, odmieni obli-
cze ziemi. Taką moc mogą mieć je-
dynie dzieła Boga i dlatego nie śle-
P4, ale rozummą jest nasza wiara,
śdy wraz z pastuszkami i królami
hold najwyższy składamy betlejem-
skiej Dziecinie i Królem Więków Ją
obwołujemy.

Ale i drugi znamienny fakt nie-

 

   

 

mniej przemawia do istot rozum-
nych. Oto bowiem na wspomnienie
nocy betlejemskiej tak rzewne u-
czucia budzą się w sercach, jakich
vie znajemy nigdy w pamiątkę
hc najuroczystszych i najdroż-

z życia naroGu czy ro-  tylko u wierzących, ale i
u tych, co „dawno nie wiedzą, gdzie
ich podziała się wiara , noc wigilij-
na stwarza nastrój psychiczny, któ-
ry ktoś słusznie nazwał „wiośniano-
dziecięcym”; rzewna tęsknota, mi-

e

czego
1

łość, uczucie braterstwa tworzą do
minatę tego wieczoru.

Niema proporcji między wyda
rzeniem w Betlejem a jego siłami
mocą twórczą, jeśli się nie przyjmie, Iniejszej ponad wszelką przemoc ij ód

że treścią tej nocy jest najwyższe|gwałty. Tryumf święci Dziecię Boż

misterjum miłości: zbratanie się Bo
ga z człowiekiem,
rzeniem, nieba z ziemią.

A jeśli u wejścia do groty betle
jemskiej

lityki, potęgę olbrzymią,

chanizm, którego

dyj. Chodzi w białej, purpurą obra

  Wszystkim Czytelnikom i Przyjaciołom „,Dziennika

składamy życzenia Wesołych Świąt>»ART E
iieńskiego

Stwórcy z stwo-

rzucimy okiem w prze-
szłość, zobaczymy wielkie światy:
jeden rzymski świat siły, prawa, po-

w kitórą dobroczynnym

wtłoczone są narody, żelazny me- wieństwem, jak ogień rozjaśnia mro-
ramiona sięgają ki, roztapia serca ludzkie, '

od słupów Herkulesa po granice In- ję od ziemi i przed oblicze Wiekui-

zespolił Bóg
Wszystko

kontrasty

ściiw stajence betlejemskiej. `

twarde, szorstkie i niegościnne

sil-|dla ciała i zmysłów. Żywot twardy

-|mowanej todze, dusza wyniosła, lecż| Dziwne

chora; łamie swą siłę fiz 'czną ko:

- |apostołów i wiernych, ale nie zwy”| tam

ięż jej ik m duszy, `i|cięża, bo jej bral ocy yi eaciego początku. - wybiera Ten,

e|któremu według rozumienia ludz-

bujną i jaskrawą| kiego należałby się największy wy-

odrywa duszę od|kwint na ziemi. Leczumysł ošwie-

rozumie doskonale, że

-|i ponad rozumem,
myślą Hellady, bo ‚ 1
|czaru Iklamstw i utudy, nowe toruje |cony wiarą )› r je

- drogi, nowe odkrywa światy, którym |nie dlą ciała miejsce w Betlejem, ale

na imię: rzeczywistość i prawda. I|mieszkanie dla duszy. Syn Boży r

przez wszystkie ludy idzie powiew ;by orzel przez gęste obłoki zmysło-

nocy Bożego Narodzenią ze swem wościi ułudy, używania i upojenia,

ciepłem i błogosła- przebija się ku niebu,by pociagnąč

za sobą bohaterską drużynę orląt,

pragnących spojrzeć woczy słońcu.

Posłannictwo nocy  betlejemskiej

; z KTS pi ] у
- stej Prawdy prowadzi. skierowane *est do duszy, do duszy
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przemawia, ją chce wyzwolić, uczy-
nić piękną, czystą, szlachetną, po-
wołaną do panowania i tworzenia, I
dlatego wbrew zewnętrznej błysko-
tliwej a nietrwałej kulturze pogan,
której wyrazem były wspaniałe bu-
dowle, przepych, wykwunt i boga-
ctwa. Ten, który z sobą niesie kró-
lestwo prawdy i godność człowieko-
wi przywraca, rodzi się w grocie i
stajence ubogiej i pokaże światu, że
moc ducha — to wartość i kultura
prawdziwa, niezniszczalności styś-
matem naznaczona.

I dlatego Betlejem żyje przez
wieki całe i żyć będzie zawsze w
dziejach świata, w sztuce, poezji,
pieśniach a przedewszystkiem w du-
chu adoracji. Dookoła żłóbka betle-
jemskiego trwa bez przerwy hołd
świętej nocy, a z Betlejem euchary-
stycznego promienieje w świat dusz
wesele, moc i piękno i wpływ Jego
potężniejszy niźli jakiejkolwiek mą-
drości pisanej czy kultury.

Tak, Betlejem oznacza tryumf
ducha, wielkość kultury duszy, re-
formę świata przez Chrystusa, w któ
rym — jak mówi jeden z najwięk-
szych nowoczesnych pisarzy „złożo-
ny jest zaród uniwersalnej kultury,
bogactwo twórczych idei, pełnia
myśli, kształtujących Kościół, pań-
stwo, wiedzę i obyczaje”.
„Pójdźmy tedy do Betlejem”, nie-

tylko dla tradycji i sentymentu, ale
jako do źródła niewyczerpanych
energij, nie gasnącego światła, kry-
nicy wód żywych; półdźmy po odro-
dzenie duchowe, po ogień miłości, po
pokój dla świata, bo „oto Pan z nie-
ba i łona Ojca przychodzi” z dara-
mi świata i On jeden zaradzić może
skutecznie nędzy moralnej i ma-
terjalnej, z której bezskutecznie pró-
buje wydźwignąć się świat bez Bo-

„fa, bez Belejemu.

Ks. Dr. Zygmunt Kozubski

Prof. Uniw. J. Pilsudskiego.

 
 



 TI i iepomyślnadia Lavala
= | debata w senacie

ь ' | PARYŻ (Pat). Wbrew przewidy-
| i › | waniom kół parlamentarnych, w cza-

sie dzisiejszej dyskusji w senacie nad
uchwalonemi przez izbę ustawami,

 

  

      

  

wyróżnia się obfiłą niemy.

sychającą pianą, zmiękaze

nojtwardszy zarost, nie po.

Ś.P. °

dotyczącemi lig, debata przybrała drażnią skóryiczym gołe
niepomyślny dla rządu obrót. Po- niebezbolesnem Używąg
prawika bowiem sen, Lesache, przy- załem ©przekonanzsię,29

p jwracająca pierwotny tekst projektu 2 jednak zdobrychnajlepszy
jrządowego, została odnzucona 179 jesttylko
głosami przeciw 111.

Senat uchwalił art. 1 projektu w
| brzmieniu komisji senackiej, w myśl
którego rozwiązanie organizacyj bo:
jowych i paramilitarnych może na-
stąpić w drodze dekretu prezydenta
republiki, podpisanego na wniosek
rady ministrów.

Inżynier Górniczy
Kawaler złotego Krzyża Zasługi, Długoletni Członek Rady Nadzorczej Spółki

Akcyjnej „M. Lempicki“
Zmarł dnia 21 Grudnia 1935 r. w Czeladzi pozostawiając wśród nas głęboki żal,

smutek i niezatarte wspomnienia. ;

Cześć Jego świetlanej pamięci! Rada Nadzorcza, Zarząd i Dyrekcja
Spółki Akcyjnej „M. Łempicki"

LL
Speciališci

 

Zaburzenia w trawieniu.
światowej sławy stwierdzają zadowalające
wyniki działania naturalnej wody gorzkiej

Zalecana przez lek. 

Echa nominacji Edena
RZYM (Pat). Włoskie koła poli- znalezienia” rozwiązania probłemu *dentów wiargnęlo dziś па peron

tyczne odniosły się do nominacji abisyńskiego na drodze dyploma- dworca w Szanghaju i zajęło miejsca
Edena na ministra spraw zagranicz- tycznej, natomiast wysunęły się na w pociągu do Nankinu, aby poprzeć
nych wybitnie ujemnie. Podkreśla plan pierwszy poszukiwania przez wobec rządu antyjapońskie żądania.
się tu, że powołanie Edena na szefa W. Brytanję ewentualnej współpra- W obawie zaburzeń, policja wstrzy-

 STEMPNIEWICZ„Nranciszka Jozeia“.

Żaciekłe Walki
w prow.

WARSZAWA (Pat). Na podsta-

wie wiadomości z różnych źródeł,
P.A.T. podaje:

  Manifestacje
studentów wSzanghaju

SZANGHAJ (Pat). Pieciuset stu- na hiołq broń
Tembien
ludzi. Oddział abisyński usiłował
otoczyć i odciąć od głównych sił
włoskich te oddziały wioskie, które
|w dalszym ciągu czyszczą Tembien.ministra spraw zagranicznych uwa- mała komunikację kolejową z Nan-

żać należy za dowód nieliczenia się
Anglji z żądaniami włoskiemi, ani z
nastrojami tutejszej opinji publicz-
nej. Wobec powyższej nominacji
zmniejszyły się poważnie szanse
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Czego wielu z nas nie wie!
Kupując za 15 lub 20 groszy

drobny artykuł codziennego użytku,
nie zastanawiamy się nigdy nad tem,
jak wielki i skomplikowany mecha-
nizm go wytworzył.

Przeciętny śmiertelnik, wyobra-
żający sobie np. fabrykę pasty do
obuwia, jako zakład o bardzo pry-
mitywnych urządzeniach, zdziwiłby
się niezmiernie, gdyby ujrzał fabry-
kę „Dobrolin* przy ulicy Wol-
skiej 159 w Warszawie. To już nie
kilka budynków, ale planowo roz-
mieszczone miasteczko. z zabruko-
wanemi ulicami, chodnikami dla
pieszych, skwerami kwiatowemi i
ozdobnemi krzewami.
W budynkach jedno - dwu i trzy-

piętrowych mieszczą się najroz-
maitsze działy fabryczne, urządzone
według najnowszych wymagań tech-
niki i higjeny. Kotłownia z olbrzy-

RETAILINTA
„JAK SIĘ MA
pański żołądek?

oto mądre słowa powitania Chińczy-
ków. Organizm człowieka działa tak
jak mu pozwala żołądek. Oczysz-
czajcie go, usuwajcie zaparcie, pijąc
zioła francuskie The Chambard.
”
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GRYPA PRZEZIEBIENIE
BÓLE GŁOWY, Ža Wit

ŻĄBAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW tm rasa. „KOGUTKIEM”
PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ

Dvł SĄJUżNASAŚLACOWNICTW
Oavaniausė PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIW"zKOSYTKIAĄ

       

     

  

SĄ TYLKO JEDNE
РОНа

Расгн: „мо9'2ко-МЕУОЗ"24reż|w TAMATRAGA,     

Dobry Кагр į
Tynfa wart

 

OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE
W SKŁADZIE APTECZNYM,

perium. i kosmetycznym

Wł. NARBUTA |
WILNO, š-TO JANSKA 11, tel. 4-72.
Wielki wybór artykułów świątecznych.Ceny
niskie. Kupujący od złotege otrzymuje bon.|

 

cy wojskowiej z państwami śródzie-
mnómiorskiemi.

RZYM (Pat). Donoszą z Addis-
Abeby, że przyjęto tam z dużem za-
dowoleniem nominację min. Edena
na ministra spraw zagranicznych. Z
jednej strony wzmocni to stanowisko
Albisynji, która stale się opierała na

kinem.

WIENIE.

W. przededniu świąt na froncie  północnym nie zapanował spokój.

HAUPTMAN PROSi O UŁASKA- Urzędowy komunikat włoski doniósł
o zaciekłej walce w prowincji Tem-

NOWY JORK (Pat). Hauptmann bien, w okolicy Abbi-Addi. Agencja
wysłał z więzienia w Trenton prośbę Stefaniego donosi, że w walce ze
o ułaskawienie, strony abisyńskiej brało udział 5000

Lidze Narodów — # drugiej StrONY 2575-77 5091797701 795957IO)

Rozmowy dyplomatyczne
PARYŻ (Pat). Premjer Laval od- najbliższego zebrania Rady Ligi Na-

przyczyni się do jednolitości postę-
powania brytyjskiego M. S. Z. w
sensie dla Abisynji dodatnim. Poza:|
tem mówi się talm o wzmocnieniu|
sankcyj. i

Uderzenia krwi do głowy, ściskanie w
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu,
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój i
bezsenność mogą być łatwo usunięte przez
używanie naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józeia. Zalecana przez lekarzy.

—
- 

miemi kotłami parowemi, własną
elektrownią z kilkudziesięciometro<
wym kominem, specjalne warzelnie,
jw których skomplikowany splot
transmisyj porusza mieszadła me-
chaniczne, automatyczna ges zwi
z chłodniami taśmowemi, rałinerja
terpentyny, warsztaty mechaniczne
stolarnie, kuźnie, laboratorja do-
świadczalne, biura, magazyny, skła-
dy, garaže i t. p. Dlugi wąž platform:
i samochodów wjeżdża iwyjeżdża
na teren fabryczny, dając obraz
ruchliwego miasteczka w dniu tar-
gowym. :

l wszystko to w ruch wprawia
małe pudełko pasty do obuwia
„Dobrolin”, dając utrzymanie bez-
pośrednio lub pośrednio tysiącom.
rodzin pracowników fizycznych i
umysłowych. 
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, Sada AsA SKPRAKTYCZNY PODAREK |
| GWIAZDKOWY. A
ł Problem wyboru odpowiedniego podar-
ku na stół wigilijny ułatwi Ci rzut oka na
wystawę  zegarmistrzowską. — Znajdziesz
wśród różnych modeli, majpopularniejszv
obecnie w Polsce zegarek szwajcarski
„DOXA', kupowany przez tysiączne rzesze
przez wszystkie warstwy społeczne od naj-
bogatszych do najuboższych. Zewnętrzne
piękno i precyzja wykonania, niezawodność
mechanizmu, zachęcają do  obdarowania
tym praktycznym  podarkiem  nmajbližszych
swych, gdyż zegarek „DOXA to podarek
świazdkowy „miezawodny” i z najlepszych
najtańszy.

 
 

skiego

walające. F
flota francuska z Altlantyku ma roz- 'sprowokowanego
począć objazd portów śródziemno- Włoch,
morskich w ciągu kilku tygodni.
2907 TNSV VOLT Rai REGERRYORBITA GOO -

Amnestja dla uczestników powstania

errutiego.

był w dniu dzisiejszym ważne roz- rod
jmowy dypłomatyczne.

Premier przyjął ambasadora wło-| państw śródziemnomorskich została
Č Według wszel- również poruszona w czasie dzisiej- frontu północnego poszczególne od-

kiego prawodopobieństwa, przedmio-| szej rozmowy Lavala z posłem $TeC- działy Abisyńczyków posuwają się
tem rozmowy była nominacja Edena |kim Politisem. i
na stanowisku ministra spraw zagra- |prawdopodobnie omawiana również
nicznych i decyzja angielska o wy-|w czasie konferencji Lavala z turec-
sunięciu w całej rozciągłości zagad-' kim ministrem spraw zagranicznych
nienia wzajemnej pomocy w czasie Ruszdi Grasem, któremu towarzy-

|
Low.
Demarche rządu angielskiego u

Ta sprawa była

szył ambasador turecki Suad.

- Polityka zabezpieczenia
RZYM (Pat). Według informacyj

z Kondyrmu, gazety włoskie podkreś-
lają fakt, że pierwszem zadaniem
Kdena ma być porozumienie z pań-
stwami śródziemnomorskiemi na wy- między przedstawicielami
padek aktu wrogiego ze strony
Włoch przeciw W. Brytanji.
wiedzi tych państw mają być zado-,

Podkreślają tu fakt, żejjakie należałoby zająć w razie nie-

Odpo-

PARYŻ (Pat). „Information“ do-
nosi z Londynu, że oficjalne koła
angielskie są zadowolone z rozmów,
które odbyły się ostatnio w Paryżu,

sztabów
generalnych armji i marynarki fran-
cuskiej i W. Brytanji Rozmowy te
miały na celu skreślenie stanowiska,

ataku ze strony

Schutzbundu
. WIEDEŃ (Pat). Wiczoraj ogłoszo- zostali z więzienia major Eifler,kap.

no amnestję dla uczestników powsta- Lorwe i inni byli przywódcy socjali- |
nia Schutzbundu w lutym 1934 r. stycznego Schutzbundu, którzy ska-
Na mocy tej amnestjj wypuszczeni zani zostali za kierowanie rozrucha- )

 

LONDYN SPOWITY WE MGLE. .
LONDYN (Pat). Londyn spowity

był wczoraj w gęstej mgle. Komuni-

kacja w mieście bardzo utrudniona.

Przedświątetzny ruch kolejowy uległ

zupełnemu zamieszaniu, szosy są nie

do przebycia dla samochodów i ruch
statków na Tamizie zamarł całkowi-

cie. Mgła jest ciemno-brunatna i tak

zgęszczona, że w śgjwarzemiejscowej

nazywa się ją „zupą grochową“. Za-

sięg mgły wynosi około 200 mil w

promieniu londynu.

 |
A Najserdeczniejsze życzenia Świąteczne

| i INoworoczne ,
składa Wszystkim Szanownym

FABRYKĄ CUKRO

sprawisz swoim

gustown:

iiiii

Odbiorcom i Konsumentom

W i CZEKOLADY

A. POŁOŃSKI WILNO
WILEŃSKA 42. Tel. 12-36.

WWO TY|

Milą niespodzianke
bliskim ofiarowując upominek gwiazdkowy w postaci — bluzeczki jedwabnej

lub piżamy, pięknej i trwałej bielizny, prześlicznego przybrania do sukni wieczorowej, pary
spimek lub krawata najmodniejszych deseni, a wreszcie kostjumu narciarskiego czy

kompletu  ślizgawkkowego. — A o wyborze i taniości przekonasz się odwiedziwsz*

POLSKĄ SK£ADNICĘ GALANTERYJNĄ

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWA 9. Tel. 6-46
HEAABAA

jmi w lutym 1934 r, na długotermi-
nowe więzienie (10 do 20 lat).

MROZY WE FRANCJI
PARYŻ (Pat).

wości Francji nadchodzą wiadomości
o silnych mrozach. Szczególnie nis-
ką temperaturę zanotowano w oko-

licach Belfortu, gdzie temperatura
spadła do —20% C. Naskutek panu-
jących mrozów w departamentach
północnych przerwano żeglugę na
zamarzniętych kanałach,

 

Z wielu mieisco-!

Bitwa trwała 6 godzin bez przerwy.
Zaciekłe walki toczyły się ną białą
broń. Abisyńczycy, według relacji
włoskiej, opuścili początkowo Ma-
riam-Kwarar, a później i Abbi-Addi.
Według relacji włoskiej, Abisyńczy-
cy ponieśli w walkach bardzo cięż-
ikie straty i cofali się w rozsypce.

;,Według infortmacyj ze źródeł angiel-
skich, po raz pierwszy od początku

, wojny w Abisynji, Włosi zastosowali
jw tej bitwie artylerję górską, roz-
|stawioną na szczytach dokoła Abbi-
| Addi.
| Źródła niemieckie donoszą z Ad-
dis-Abeby, że w zachodniej części

naprzód i że nawet patrole wywia-
dowcze abisyńskie widziano w odle-
głości 6 km. od Aksum.

Na froncie południowym, według
informacyj ze wszystkich źródeł, pa-
nuje całkowity spokój.

jeżeli wiadomo, że F779775)

FPRILIPS
zadowolić może wszystkie Twoje wy-
magania, zarówno pod względem
zalet technicznych i akustycznych, jak

również pod względem dogodnych

!

| zaliczka zł. 17.— |

| raty mies.pozł.17.9

 

Tylko

! | „001100
lino, Ś-to Jańska 9. Tel. 16-06
 

 į
|A Najserdeczniejsze
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| sklada
| BIURO O

| STEFANA

Fr g
a
i
n

GEOSZEN

GRABOWSKIEGO
GARBARSKA 1. Tel. 82.

 

Ošwiadczenie
Oświadozam niniejszem, że wobec roz-

siewanych przez moją żonę, Helenę z Su-
gintów (W. Stefańska 32), z którą od kilku
lat żyję w separacji, nieprawdziwych, a

| uwłaczających mi wieści, wystąpiłem prze-
ciwkó niej na drogę sądową.

| Równocześnie ostrzegam wszystkich,
|którzy powtarzają i rozsiewają oszczerstwa,
rzucone na mnie przez moją żonę, że prze-

ciw nim również wystąpię na drogę sądową.
22; XIL 35: ri

Kazimierz Chodorowski.
Wilno, Wieika 24 m. 4.
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+ „Chłopskich
RYGA (Fatj. £ Kowna donoszą:

„Jaunakas źinions' podają, iż Ко-

wienski sąd wojskowy wydał wyrok
w sprawie ciiiopow, oskarzonyca 0

zajscia antypaustiwowe. W jednej
rozprawie dwoch oskarzonych giow-
nyca Jozela i Fiotra darpalow sika-
zano: pierwszego na dożywotnie WIĘ”,

Ziemia. kozosiaiych / oskarżonych
skazano na kary od 6 lat ao © mie-
sięcy więzienia. Skazani w dniu 9
iustopada r. b. z bromią w ręku wy*

lašiniai ай

W 75-tą,rocznicę „wystawienia,
cziteroaKioWwej „kidiki”„W Wiinie

Znakomite powodzenie arcydzie-
ia mistrza Moniuszki na scenaci оре
rowycha w kraju, mianowicie cziero-

akiowej jego „Iialiwi, kióra obecnie
aoznaje doskonaiego rownież Suk-
cesu w Niemczech, niechze przypo-
mni nam — Wiinianom 4/50-tą roczii-

cę ukązania się przepięknego tego
ūzieia na scenie duiejszej poraz
pierwszy. Wilno poznaio operę tę w

przerobce dopiero w
dniu 40 listopada st. st. 160U r.
(przedtem jako dwuakiowa ujrzała
„Iiaika świalio KinKkiELOW W Wilnie
16 lutego st. Si, 1604 r.j, poprzedza-
jąc w ten sposob przez io jej wysta-
wienie mne sceny polskiej. Uio OD-
saaa giowną wiieaska  przerobionej
opery Sioiik — biaśoskOrski, Łotją
— Leśniewska, Janusz — INOwakOW-
ski, Haika — Kosukowska, Joniek—
Leungėr. Ud tej aaiy w Wiinie da-
wańo „kHalkę” częsio, W. an 29
gruania iegoz roku aano ię operę na
ceneus p. Mostikowskiej, zas ao
cnwiii zamiknięCia teauu poskiego
w Wine, L. j. ao 1865-go rowu grano
ja tu 46 razy. Kukakrotie trupa wi-
ienska przedsiawiaia operę dL Mo-
miuszki w Mowuie i Groamie. Ubsada
byia ta sama, za wyjąwciem pariji
Loij, Iktorą ma gosciniyca wysiĘ-
paca śpiewała panna Wolska, Z
mniejszem od poprzedniczki swej

_ powoazeniem. Nie оа rzeczy będzie
u nadmienić, że w onegdajszem
Kownie, goscinie występy urupy pol
skiej muaty miejsce w starozyuiej
buaowli gotyckiej, zwanej „kerku-
nem, iegenaarnej goniyme pogań-

е _цше; Lzas, w temże Kownie, me do

pomyślenia jest wystawienie „tial-

ki w języku polskim, wowczas, gdy
up. 6 luiego. r. ub. oaegrano tam
„borysa uodunowa' Musorgskiego.
£Łbywecznem jest wymienianie tych
wszysukich objawów  popuiarności
„łiaiki' w Wiimie, ktora przeszia
odrazu do serc szerszych КО! siu-
chaczów. Fieśń tiaiki wydaną zosia-
ia wowczas odūzieinie w iącznem
wydawniciwie * J. M. Wilczynskiego

©ZaODiONyi
-rysunkiem A. Laleskiego, mającego
rzekomo przedstawiać giośną „kial-

- В | Mmmm
 

jaa w tłumie na ulicy, w teatrze, s)
dancingu, wzbudza pani, za którą unosi. się |loatak” wileński;

w powietrzu smuga upajającego, wytworne-

go zapachu. la kobieta napewno
stale wodę toaletową EORVIL CINQ ELE-
US, która ma cudowny dar zacierania śia- |
dów znużenia, orzeżwia i oczyszcza cerę—|jm

a jednoczesnie, stosowana staie, pozostawia | NY na
aa jaa być przyozdobiony już w r. przy-

szłym pomnikiem, wzmesionym dro:|
w caiem otoczeniu mieprzemujający,
zapach najwonniejszych pięciu kwiatów.

 

ARTRETYA
może sięsiać ińwaliaą
bo dolegliwości artretyczno - reumatyczne,
jako wynik przesycenia organizmu kwa-
sem moczowym oraz powstaie ша tem tie

stany zapalne powodują bole, znieksziaica-|

używa

kę' warszawską, Rivoli, albowiem
weciug danycn, powziętych przeze-
manie Od s.-p. dzymona bdurew.cza, D.
powstauca i603-g0 r, Antoni Łale-
ski wzuąi za moael do swej wdzięcz-

nej ilustracji wiasnie sicsuę pomie-
IiouegO Durewicza, Kiora 6ię Otruia
z powodu zawodu miiosnego. Буза
oną córką cenionego rezysera deairu
poiskiego dramatycznego w .Wunie,
чогега »urewiczą. AieKsander Dira-|

uss, jeden z dekoraiorow omawianej
opery  momiuszkowskiej, wykonai
wizerunek tej durewiczówny, jaco
„łiaiku , w rzewnie oadanym Obraz-
ku Oiejnym. Znajduje 618 om w po-
siadaniu melomana wiieńskiego p.
Luawika Usirėjki Ta artystyczna 1
wykworna puoiikacją paryska Wil-
czynskiego z „iiaiką miata kulka
wyaan w czasie b. krótkim. Ktoż to
wowczas nie nuciipiesni poczynają-
cej się Od stów: „Jak moj wianuszek
zwiąai poiargany ... bo od tych
siow zaczynaia się atrja, której tekst
uiegi zrmanie, coprawda Korzysiniej-
szej, na werset: „Jako od wichru
krzew poiargany'...

Godzi się tu  okolicznościowo
przypomuieć, że przed ukazaniem
się wogole „rlaiki” na scenie, wyko-
naną ona byia w Wainie konceriowo
z cnorem i występem soiowym A-
ciuiiesa bonoiaiego w pariji „Jon-
tka'. Len aniysia, O b. pigiknylm gio-
sie, aczkolwiek Wioch z pocaodze-
"nia, byi wiedbicieiem misurza -Mo-
niuszki i esiradowym popularyzato-
rei jego miezrówuanych pieśni lu-|
Gowych, zaczerpniętyca z poiskiego
„Špiewnika Uoumowego“, wydawane-
go wowczas w. Wunie, .W, latach
aziewięćaziesiątych ub. stulecia, pod
czas goscinnyca wysiępow opery
wioskiej w Wilnie, za siaraniem i
zachętą wileńskiego Kryiyka mu-,
zycznego, Amioniego Muuera, (auto-
ra wyaanego obecnie surmpiem p.
kŁuz. Lopacińskiego, wariosciowego
azieia „leair Foiski i Muzyka na
Litwiej, antreprener opery Luko-'
wicz wystawii „kiaikę”, aieę oczy-
|wiście w języku wioskim.

Z artystówpolskich, kiórzy kreo-
wali w „kiaice” swe wdzięczne role,
na scenie wileńskiej, za czasów Mo-|
niuszki dziś nikt już nie pozostał
|Przy,pk W r. 190 zmari w wieku

ś.p. Fioir Zelingier, diugoleini
on to byi szla-,

cheinym  oliarodawcą do zbiorów
lowarzystwa Muzycznego w War-,
szawie  autograiu czieroakiowej
tialki'. Grób jego ubogi, opuszczo-

«cmentarzu po-bernardyńskim|

 

 

gą składek publicznych, przez. wi-

tek teatralnych, przypómunająca cza
sy rozkwitu opery polskiej w: gro-.
dzie Każyńskich i Moniuszki!

L-slaw.
ją stawy, utrudniają ruchy i w niektórych /

wypadkach mogą doprowadzic nawet do
kaieciwa, 'powodując . siopniową
zdoiności ds pracy.

Žioia Magistra Wolskiego „Keumosa“,
zawierające  miezmieriio rzadką roślinę

' chińską Schin-Schen łagodzą bóle, regulują
przemianę materji, dzięki czemu stosuje się

te zioła w cierpieniach artretycznych,
reumatycznych” i bólach ischiasu.

Zioła ze znak. ochr. „Reumosa” do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota a m. 1. '

| UWAGA!!
 

TaniHotel-Pensjonat
WARSZAWA, CHMIELNA_31,

"HOTEL"UsHOTELROYALTT|

WAŽNE DLA nn h

DO WARSZAWY

na zamówienia tak z własnych

Wyrok„w.„Sprawie zajść

ziemie, drugiego zaś na 14 lai wię”,

 

leńskich czcicieli tradycji sławnego|
teatru śpiewnego w mieście naszem.
Będzie io jedyna w Wilnie z pamią- ,

na Litwie
stępowali przeciwko policjii szauli-
som.
W drugiej rozprawie sąd wojen-

ny skazał trzech włościan od 2 lat,
do 6 miesięcy więzienia za rozpow-
szechnianie ulotek o treści antypań-
stwowej.

| popie w S i TIAO нн

LICYTACJA  SKONFISKOWANEJ,
BRONL

(W. dm. 7 stycznia r. b, o godz.9
rano w Starostwie Grodzkiem Wi-
leńskiem, pok. Nr. 15, odbędzie się
lilbwsaacja aowodów rzeczowych,|
skonnskowanyca na rzecz Skarbu,
franstwa. Wsród dowodów rzeczo-
wych znajdują się strzelbym
jskie, rewolwery, kHowery, amunicja
myśliwska i t. p. Do licytacji broni
stawać mogą tylko osoby, upoważ-

|warowego nastąpi w drugi dzień
| świąt.

myśliw-|

WSTRZYMANIE RUCHU TOWA-
ROWEGO NA KOLEL

| DLAWYTWOWEJ

Z polecenia Dyrekcji P. K, P. 1
PAN

WYTWORNAWOJA KIIATOA
7

,-`

   

   

   

Wilnie dziś o godz. 18-tej wstrzyma-
my zostaje w całej dyrekcji ruch to-
warowy, a to celem dania możności ZILNYM
licznym kolejarzom spdędzenia świąt Eażoryczh
w rodzinie. W:znowienie ruchu to-

Zarządzenie nie dotyczy pośpiesz-
nych przesyłek, łatwo psujących się
i transportów towarowych wojsko-

wych. (b) i

RYBY ŁOTEWSKIE W WILNIE |

W tych dniach na święta sprowa- |
dzono do Wilna 2 wagony ryb ło-:
tewskich, które zostały rozsprzeda-
ine po cenach konkurencyjnych. (h),

NATURALNY SOK CZOSNKU: nione do nabycia broni i amunicji,

 

CZY JESTES JUZ CZŁONKIEM!
1.O.B.R. - 
Rośluw PUDERABARID wpeźszacoć

Ofiary
ziożone w Administracji „Dzienna, Wil"

Uaisžy ciąg, Łamiast wizyt i powinszo-

wan Swiąlecznych i NOWOTOCZNYCH: }

J. L. ns. biskup Nazunierz Machalkie-
wicz ziozyi Zi. lu na następujące ceie:

Lia najpiedniejszych m. Wwaiina na ręce

ran Muaiosierazia 5w, Winceniego a Paulo
zi, 1UU—.

Na herbaciarnię dla bezrobotnej inteli-
gencji zi. 4Ur—.

Na wom Dzieciątka Jezus zi 20—.
Na bom Upiexi Matki bożej Miiosier-

dzia zi. 4Um—.
Na Nomutet walki z żebractwem i włó-

częgostwem zi. 13—.
Na Uom Nociegowy dla kobiet zł. 15—.
riejena Łajączkowska zt S9— na a

stępujące cele:

Dla | majbiedniejszych, ogłoszonych w
„Dzienniku Waieuszim i
uakcji zi. li—.

ia Jom Noclegowy dla kobietzł. 10—,
Na herbaciarmię dia iateligencjizi, 10—.

Vzymonostwo Renigerowie au 11 aa

następujące cele;
Ia roisk. Macierz Szkolną zł. 3—.

' Na dow. pomocy b. pracowa. lajnej
Oświaty przedwojennej Zi. 3—

Na najpiedniejszych do uznania Re-
dakcji zł. —. į

Na Ali Aoni Pan Milosiendzia Św. Wia-
centego a Paulo 4% 5-—.

Lrostwo swiezyńscy @4. 5— па Tow.
pomocy b. pracown. Llajnej Oświaty przed-
p»

J. Sobański zi. 5— dla bezrobotnych
Narodowcow.

Kusieiowa zł.1e— dla beznobotnych Na-
rodowcow.

Urostwo Żawadzcy zł. 5— na herba-
ciarmię Gila inieluigenCji

| Uugserdostwo Bieiscy dla najbiedniej-
szych Zi. 3—,

Józela Salmonowicz zł. 5— dla chorej
dziewczynki.

Janostwo Olszewscyzł. 3—na VI Koni.
fan Muosierdzia 5w. Wincentego a Fauio.

Ks, dianisiaw Uchaipki dla biednego N.
at. 1U—.

Aleksander Pietkicewicz na W Konie-
rencję Val i-wa Św, Wincentego @ Гашо
ži. J—,

m. 4. dia dzieci wdowy przy ul. Po-

ai. 5 1 dia Jomu Nociegowego dla ko-
biet zł, &—.

| C. L. na herbyciarnię
zł, 2— i na biedne dzieci zł, 3—

nurskiej zi, 3, dia majbiedniejszych az

|
ł

į
\

i na herbaciarmię gla inteligencji zł, 2—.

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA”
„Naomi organ walki »

Na. 51. `

cena 0 groszy
Do nabycia we wszystkichki

Aas

Sai Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

jak i powierzonych materjałówi

Wykonanie pierwszorzędneli!

Zakład Krawiecki Е

| St. Krauze u
Vietskasz:

 

|WSZYSTKO
BAZAR PRZEMYSŁU
SKŁAD I BIURO: Zarzecze 2, tel. 16-63.
Ceny znacznie niższe od bawełnianych.

bawki dziec.

Tania вр
Ei do wyrobu i reperacyj sieci.

0 ZE LNU
LUDOWEGO ооыz ofjr. odpi>w-

SKLEP: Zamkowa Ś, tel. 16-29.
OGROM'NY WY BÓR.

BARWNYCH TKANIN LUDOWYCH
oraz HAFTÓW, KORONEK i CERAMIKI ze wszystkich dzielnic „Polski i za“

Rybackie sieci lniane, bardzo mocne, trwałe i p maktyczną.
W BAZARZE PRZEMYSŁU LUDOWEGO

maaБоаидныяна Ча

uznania Ке-:

dla ini eligencji||

Bezimiennie zi. 5—dla najbiedniejszych.

K Ch. dla npjbiedniejszych zł. 10—

S SURi O,DARO |

тар Т. geewa Е ' м >

BANK” załatwia Skandia” operacje Modeka:

Przekazy pieniężne do Litwy I Rosji

przy przewlekłych nieżytach dróg
joddechowych, artretyzmie, reuma-|

jk sklerozie. Apteka Mazo-
wiecka, Warszawa, Mazowiecka 10,
z marką ochronną F. F.

 

AZIMI
 

 

 

NIEZWYKŁEPOMYSŁY „PEDAGOGÓW"
„Warsz. Dzienn. Narod." donosi Arab, Żyd czy Turek, byle tylko był

zPrzemyśla: jlojalnym obywatelem. Uczniowie

| Głośna była przed paru tygodnia gorąco protestowali przeciw tym ży-

mi w Przemyślu historja „pantoflo- | dowskim poglądom, ale oryginalny

wa". Kierowniczka gimn. im. Kono- pedagog swego zdania nie zmienił.

pnickiej p. Pawłowska, nakazała kil- Rodziców uczniów oburza również

Ikuset uczenicom zakupić w ciągu inny fakt. Zbiurokratyzowanie lek-

|jednego dnia jednolitego koloru pan- cyj posuwa p. Hansknecht do tego

„tofle. Ponieważ jedyni ich dostawcy, stopnia, że każdy uczeń do nauki

| żydzi, z pracą nie mogli nadążyć, greki musi mieć cztery zeszyty, Wy-

juczenice, które przysziy bez pan- pełnianie bruljonów zabiera tyle

|tofli, usunięto ze szkoły. Dopiero czasu, że na prawdziwą naukę zaw-

„alarmy prasowe, interwencjarodzi- sze go brakuje.

jgów NAC że p. kierownicz| Dobrze byłoby zajrzeć za mury

ka a L! szkėt przemyskich, bo dzieje się za

Innych metod używa[nauczyciel niemi całkiem niewesolo. Od góry

greki w gimn. im. rawskiego w powinien powiać zdrowy wiatr, tak-

Przemyślu, żydHansknecht. wazy że na zakłady średnie.

kim uczniom klasy VI gimn, kazał: ZDZ

|się zaopatrzyć w chorągiewki  Nie-

bieska oznacza, że uczeń prosi o 24 ŻEBRAKÓW USUNIĘTO

glos, biała, że się zgadza zodpowie-| Z MIASTA.

dzią kolegi, czerwona, że podziela|

inne zdanie, Uczenie pięknej greki W dalszej akcji represyjnej, stoso-

w ten niemy ób zamienia klasę wanej wobec żebraków i wlóczęgów

w przybytek beztroskiej zabawy. w Wilnie, w okresie od 10 do 20 bm.

Ten sam p. Hansknechtwygłosił nie- usunięto z miasta 24żebrakówi włó-

dawno do uczniów przemówienie, w częgów, w tej liczbie 9 żebraków,

którem uczenie wywodził, że Polsce pochodzących z powiatu wileńsko-

obojętnie jest, kto w niejmieszka. trockiego i oszmiańskiego. (h)
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oraz wynajmuje KASETKI (s1fes) w podziemnym skarbcu stalowym.
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oraz do wszystkich miejscowości w krajui zagranicą,

przyjmuje wkłady oszczędnościowe terminowe

i na każde żądanie oraz depozyty na przechowanie,

inkasuje należności w kraju i zagranicą,
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POKÓJ LUDZIOM
DOBREJ WOLI
Jak w życiu urzeczywistnia się tą

idea: „pokój ludziom dobrej woli'*?

Życie jest walką i na tej ziemi czło-

wiek nie zazna nigdy pełnego posoju.

Chyba, że ucieknie od życia. Kiedyś,
w burzliwych czasach szukali

tego pokoju w celach klasztornych 1 po

pustelniach, Ale wielka masa ludz:

musi żyć z sobą, współzawodniczyć,

walczyć o byt. 1 otóż ten pokój, który

jest dostępny zwyczajnym ludziom,

urzeczywistnia jedna wielka inszytu-

cja, podstawa cywilizowanego byiu —

Prawo.
Prawo jest ograniczeniem wolności.

Prawo posługuje się przymusem. Pra-
wo wprowadza nierówność, dzieli lu-

dzi na rządzących i rządzonych. Ale

człowiek dobrej woli nie lęka się pra-

wa — bo ono przynosi mu pokój.

Dzięki prawu, stosunki między ludź-
mi rozwijają się na podstawie stałych

norm. Zjawia się bezpieczeństwo

prawne. Każdy wie, zo wolno robić, a

czego nie wolno. Dzięki ograniczeniom

swojej swobody, dzięki dyscyplinie

społecznej, zyskuje wolność, Powstaje

siera jego osobistych uprawnień Po-

wstaje jego prawo podmiotowe. W pew

nych epokach dziejów jest to prawo

członka jakiegoś stanu, określone

przez przywileje stanowe; później to

prawo przybiera postać abstrakcyjnych
uprawnień jednostki; potem staje się

prawem narodowem, prawem  człon-

ków wielkiej wspólności dziejowej, ja-

ką jest naród, Ale zawsze dzięki pra-

wu byt człowieka, jego życie osobiste

i majątkowe, nie jest zdane na los

przypadku, przemocy, samowoli, czy

kaprysu władzy, lecz opiera się na

trwałym gruncie.
Prawo określa granice zmienności i

płynności stosunków ludzkich. Dzięki

niemu, jutro nie pod każdym względem

jest inne, niż dzień dzisiejszy. Dzięki

niemu życie nie jest pasmem ciągłych

niespodzianek. Zamknięte jest w sta-
łych instytucjach, które umożliwiają

rozwój dziejowy. Dzięki prawu czło-

wiek wie, że własność, którą rozpo-

rządza, będzie własnością jego dzieci;

że nikt nie przesunie kamienia granicz-

nego na jego gruncie; że podjęta przez

niego uczciwa działalność gospodar-

cza i w latach następnych będzie mo-

gła mu przynosić dochód. Prawo о-

twiera możność zawierania swcbod-

nych umów, których trwałość i treść

zależy od woli tych, którzy je zawiera-

ją; ale prawo stwarza nienaruszalne

instytucje, ujmuje wolność ludzką w

trwałe ramy; małżeństwo, rodzina,

pozostają pod opieką prawa.
Prawo zabezpiecza pokój ludziom

dobrej woli dzięki terzu, że panuje nad

wszystkiemi i nad wszystkiem. Ograni-

cza nietylko rządzonych, lecz także 1

rządzących. Dotrzymywać wierności

prawu musi także i ten, kto prawa wy-

daje. Prawo jest czemś więcej, niź sto-

sowaniem przymusu; przymus jest tyl-

ko narzędziem w  przeprowad,eniu

prawa. Prawo oznacza ograniczenie

swobody grupy, czy jednostki rządzą-

cej. Jeżeli ona wydaje prawo, to ozna-

cza, że zawiera niejako pakt z tymi,

dla których prawo wydaje, mniej wię-

cej tej treści: jeżeli zachowacie się w

ten a w len sposób, ja postąpię rów-

nież w sposób ściśle określony, zrze-

kam się samowoli.
Nie może być prawa, któreby mówi-

ło, że rządzącemu wolno robić co tylko

zechce. Zasada, „princeps legibus solu-

tus”, władza stoi ponad prawem, czna-

cza zwyrodnienie porządku prawnego.

Ta zasada mogła nie mieć wielkiego

praktycznego znaczenia w epoce gdy

był tylko jeden władca, hamowany

tradycjami dynastji i otoczony je; uro-

kiem. Ale gdy się chce zrobić taką za-

sadę, w zastosowaniu do: całej zrupy

rządzącej, podstawą systemu rządze-

nia, to wówczas oddalamy się od po-

koju prawnego, a w stosunki społeczne

wżera się jad niepewności. I wtedy lu-

dzie coraz mocniej wzdychają do tego,

by nastał wreszcie pokój ludziom do-

rej woli.

Nie zabezpieczy się tego pokoju

przez powrót do idei abstrakcyjnych

| spraw
ludzie :

| gi Narodów zostzje

 
 

Anglja w przededniu doniosłych decyzyj :

Eden ministrem spraw zagranicznych
Skasowanie resortu Ligi Narodów

LONDYN, 22. 12, (PAT.). Minister
do spraw Ligi Narodów Anthony E-
den mianowany został ministrem

zaśranicznych na miejsce sir
Samuela Hoare'a, Specjały resort Li-

skasowany, Na
decyzję premiera Baldwina wpłynęły
głównie następujące 4 względy:

1) Sir Austin Chamberlain, zapy-
tywany przez premjera Baldwina o
radę co do obsadzenia stanowiska mi-
nistra spraw zaśranicznych wskazał
na Edena, jako najodpowiedniejszego
kandydata, najlepiej zaznajomionego
z aktualnemi zasadnieniami polityki
zagranicznej i najbardziej odpowia-

dająceśo oczekiwaniom opinji publi-
cznei wszystkich odcieni,

2) Sir Samuel Hoare w toku audjen-
cji pożegnalnej u króla. zapytywany
przez monarchę kośo praśnąłby wi-
dzieć na swem stanowisku, wskazał
na Edena, jako najlepiej przygotowa-
nego do prowadzenia spraw polityki
zaóranicznej W. Brytanii.

3) nominacja Edena nastręcza naj*
mniej trudności personalnych, bo nie
wvmada žmian lub przesunięć w ga-
binecie. Resort Ligi Narodów, który
stworzony był poniekąd: specjalnie
dla Edena, automatycznie upada i
przestaje istnieć. Mając na względzie
konieczność przeprowadzenia rekon*
strukcii gabinetu w połowie lutego
przyszłego roku, gdy konferencja
morska się skończy i lord Monsell, mi-
nister marynarki, ustąpi ze swego sta”
nowiska oraz śdy w związku ze wzno”
wieniem  poświątecznej sesji parla-
mentarnej wypadnie zadecydować o
dalszych losach obu Mac-Donaldów,
premier Baldwin unikał konieczności
dokonania jakichkolwiek zmian o-
becnie. :

4) Chociaż nominacja Edena nie
oznacza w chwili obecnej specjalnego
wzmocnienia prestiżu gabinetu, jest
to jednakże kandydatura niewątpli-
wie ponularna w szeregach lewicy, a
premjerowi Baldwinowi bardzo zale-
ży na niewprowadzaniu niesnasek do
opinii publicznej w dziedzinie polity-
ki międzynarodowej, mając na wzślę-
dzie, że przed W, Brytanią stanać mo”
że wkrótce konieczność powzięcia
kardzo doniosłych decyzyj, premier
Baldwin pragnie mieć opinję publicz-
ną za sobą, a nie przec'w sobie, Sło-
wa premiera, wypowiedziane w toku
czwartkowej debaty, że dużo szkody
wyrządziły ostatnie nieporozumie-
nia i że upłynie pewien czas, zanim
ta szkoda zostanie naprawiona, mia”
ły właśnie ten sens, że harmonia bry-
tv'skiej opinii publicznej w sprawach
międzynarodowych została nadwyrę”
żona i należy ją znowu przywrócić.
Któż, jak nie Eden. minister i apostoł
Lisi Narodów byłby najlepiej predy-
stvnóowany do przywrócenia zaufa”
nia ze strony opinii publicznej co do
wierności rz”du narodoweśo wobec
Narodów? Młody wiek Edena i jego

 

 

urok osobisty, czynniki sympatyczne
dla szerokiej opinii, także były brane
w rachubę, jak również jego fachowa
znajomość resortu spraw zagranicz-

nych,
Zainteresowanie wywołuje oczy”

wiście przyszłość stałego podsekreta-
rza stanu Foreign Office sir Roberta
Vansittarta. Niewątpliwie współpraca
między Edenem a sir Robertem Van"
sittartem nie będzie łatwa. Dlateso
też naosół utrzymw'e się przekonanie,
że sir Robert Vansittart pozostanie na
obecnem stanowisku tylko do wiosny
a następnie obejmie placówkę amba-
sadora w Paryżu.
Nowomianowany minister spraw zaśra-

nicznych. Anthony Eden, urod'ił się 12
czerwca 1897 r., jako syn bogatego wła-
ściciela ziemskiego w Yorkshire, sir Wil-
liama Edena. Pc ukończeniu szkoły w
Eton i uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie
studjował języki wschodnie, lord Antho-
ny Eden odbył liczne podróże po >l'skim
wschodzie azjatyckim, Egipcie Indiach

Do parlamentu wstąpił w r. 1923, jako  

przedstawiciel okręgu Warwick - Lea-

mingtoń w środkowej Anślji okręg ten

reprezentuje od tego czasu aieprzerwa-

nie. Pierwszem stanowiskiem Edeui w

rządzie było stanowisko parlamentarnego

piywatnego sekretarza podsekreatrza sia-

cu spraw wewnętrznych w roku 1924-25

Nsstępnie w ciągu 4 lat lord Edeq pel-

nił fugkcje pariaruęntarnego prywa'nego

sekretarza m.nistra spr zagranicznych

którym był wówczas sir Austin Cham-

berlain. Eden był w tym okresie prawą

1ęką Chamłerla:ne i nabył dużo dośw.11

"śzeria w gziedz'nie prlityki międzyraro-

dowej. Po utworzeniu rządu narodowego

lord Eden we wrześniu 1931 r. mianowa-

iny został parlamentarnym podsekre!a-

rzem stanu spraw zagranicznych i od te-
ga czasu „nieprzerwanie zajmuje się poli-

tyką zagraniczną, biorąc czyny udział we

wszystkich posunięciach W Brytanji w
polityce międzynarodowej, najpierw jako

parlamentarny podsekretarz ;.anu spraw

zagran., następnie jako lord-strażnik pie-

częci potem jako minister do spraw Li-
$i Narodów.
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Pożyczka francuska

dla Sowietów
PARYŻ, 22. 12. (PAT.). „Le Jour”

przynosi notatkę p. t. „Czyżbyśmy
mieli przyznać Sowietom pożyczkę?”,
Dziennik stwierdza, iż dotychczas za-

powiadano cały szereś tego rodzaju

operacyj, które pomimo wszystko nie
dochodziły do skutku. Jednakże tym
razem, podkreśla dziennik, wiado-
mość ta posiada pewne podstawy. O-
pinia francuska, zdaniem „Le Jour',
winna się tej operacji kredytowej

przeciwstawić z całą enerśią, ponier

waż nie można dostarczać kapitałów

Sowietom w chwili gdy skarb pań"

stwa z trudem tylko uzyskać może na
rynku 2 m'liardy, potrzebne na wy-
konanie prośramu obrony narodowej,
apozatėm nie można przyznawać S0-

wietom jakiejkolwiek pożyczki przed

uregulowaniem przez nie sprawy daw-

nych długów.

Parowiec uwięziony
w górach lodowych

MOSKWA, 22.12 (PAT). Parowieć
sowiecki Łozowski zablokowany: w
iodach w pobliżu Sachalinu od dnia
10-$» grudnia rozesłał radjowe sygna-
ły. wzywając pomocy.

 

Cały dzień trwała bitwa

Wściekły atak abisyńskiej konnicy
odparty morderczym ogniem Włochów

RZYM, 22.12. (ATE). Z głównej kwa-

tery wojsk włoskich w Airyce Wschod-

niej donoszą, że na południe od Addi Abi
w! połowie drogi między rzeką Takazze

i Makalle, doszło w piątek do zaciętej

walki między wysuniętemi posteruvkami

włoskiemi i siłami abisyńskiemi. W bit-

wie tej po stronie abisyńskiej wystąpiła

po raz pierwszy kawalerja. Oddział abi-

syński zdołał widocznie w ciągu nocy

zmylić czujność włoskich straży przed

nich, przedostać się przez ich line i z

brzaskiem dnia przejść do ataku. Pierw-

szy atak załamał się w ośniu karabinów

włoskich. Abisynczycy przypuścili atak

kawalerji na linje włoskie. Atak ten po-

wtórzony pięciokrotnie został w końcu

odparty. Bitwa trwala od wczesnych go-
dzin rannych do zachodu słońca. Po stro-

nie włoskiej poległo 2-ch Askarysów; 15
żołnierzy zostało rannych. |
RZYM, 22.12. (ATE). Z Asmary dono-

szą, że wypady abisyńskie w ostatnich
dniach skłoniły dowództwo wioskie do
większego, niż dotychczas zostosowania

lotnictwa w służbie wywiadowczej : in-
formacyjnej. Cały front północny jest о-
becnie silnie obserwowany przez włos-
kie oddziały lotnicze, które donoszą do-
wództwu o każdym przejawie przygoto-

wań abisyńskich o charakterze ofeazyw.
nym. Dowćdztwo włoskie poleciło od-

działom lotniczym zwracać szczególną u-

wagę na ruchy wojsk abisyńskich nad

 

Po połząteniu bezprzwnych zysków :

odebrano Zydom fatryke bron!
„Przykład dla robotników całego świata"
BERLIN, 22.12 (PAT). Jedna z

najw.ększych niemieckich fabryk bro-
ni w miejscowości turyngijskiej Suhl,
będąca dotychczas prywatną wła”
snością żydowskiej rodziny kapitali- .
stów  Simsonów, została zamieniona
na narodowo-socjalistyczną fundację,
której prowizorycznym zarządcą jest
nemiestnik Turyngii Sauckel.
Wedłuś komunikatu urzędowego

dawni właściciele, którym rządowa
kom'sja śledcza udowodniła bezpraw”
ne wzbogacenie się w związku z za*
mówieniami, jakie otrzymywali od

praw człowieka i obywatela, przez po-
stawienie jednostki wyżej od społe-

czeństwa. Trwałe prawo musi być moc-

no związane z gruntem, z którego wy-

rasta. W dzisiejszej epoce dziejowej

musi czerpać swoje soki żywotne z idei,

która wnosi ład i porządek w obe:ny

chaos, i zamieszanie: z idei narodowej.

Był okres prawa stanowego. Był okres

prawa powszechnego, opartego o skraj-

ny indywidualizm. Przychodzi czas na

prawo narodowe, które z jednej strony

zabezpieczy konieczności życiowc na:

rodu. a z drugiej usunie chaos dykta-

torski i działanie zwyrodnienia. I to

prawo naprawdę przyniesie pokój lu-

dziom dobrej woli.
R. RYBARSKI.

 

rządów republiki weimarskiej, zosta-
li z przedsiębiorstw usunięci po po"
trąceniu im tych bezprawnych zysków
na poczet ceny zakładu oraz po uisz-
czeniu przez nich dodatkowo kilku-
miljonowej sumy,

„Voelkischer Beobachter“ twier-
dzi, że rząd narodowo-socjalistyczny
dał tem samem przykład, na który
spoglądać będą w przyszłości robot-
nicy całeśo świata, Pojęcie anon'mo-
wej i ponadpaństwowej potęgi kapi-
tału przestało dla Niemiec mieć sens.

Suhl — oświadczył namiestnik Sau-
ckel — przemawiając na uroczystości
z okazji przejęcia fabryki — stał się
dla Nićmiec wzorem i wyraźnym sy-
śnałem, skierowanym przeciwko sza-
leństwom Moskwy.

ad

Burza śnieżna szalej?
nad Bałtykiem

ROZEWIE, 22.12. (PAT). Opad
śnieżny nad brzegami Bałtyku rwa
Na morzu szaleje nawałnica śmezna
Ostrzegalnie morskie na brzegu wy-
wiesiły sygnał: niebezpieczeństwo, ry-
bacy zaprzestali połowów, aż do przej:
šcia nawałnicy. Całe Kaszuby wraz z
wybrzeżem znajdują się już pod snie-
giem. Lód u brzegów zatoki nieznacz-

* nie narasta. :

!
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rzeką Takazze. Wysłane w dniu dzisiej-

szym na wywiad samoloty włoskie od-

kryły w pobliżu Selaclaca w odległości 9

kim. na zachód od Aksum większe od-

działy abisyńskie.
Na podstawie wiadomości ze źródeł an-

gielskich, francuskich, niemieckich, wło-

skich i abisyńskich, PAT. ogłasza nastę-

pujący komunikat o sytuacji na iroatach

Abisynji:
Oficjalny komunikat abisyński donosi

o bombardowaniu przez samoloty włos-

kie miasta Quoram oraz innych osiedli

abisyńskich: w okolicy jeziora Aszaag,.

Bombardowanie trwało 2 godziny w ak-

cji brało udział 10 samolotów włoskich.

Liczne zabudowania spłonęły. Liczba 0-

fiar nie jest znana.
Ze źródeł włoskich donoszą, iż atak

samolotów włoskich miał na celu rozpro-

szenie oddzialu abisyńskiego w sile 3.060

ludzi, który obozował pomiędzy Quoram
a jeziorem Aszangi. Straty Abisyńczyków
mają być znaczne.
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Zaspy śnieżne w woj. krakowskiem
Przerwana komunikacjaz Kielcami |

KRAKÓW, 22, 12. (PAT.) Ostat-
nie bardzo obfite opady śnieżne

spowodowały znaczne utrudnienia ko-
munikacyjne na terenie wojewódz-
twa krakowskiego i kieleckiego.
Sobotnia śnieżyca w welu miejsco-

wościach  zasypała zwalami śniegu
drogi, uniemożliwiając komunikację
kołową. M. in. spowodu zasp śnież-
nych uiegły przerwie polączenia au-

tobusowe licznych miejscowosci wo*.
kieleckiego z Krakowem. Również

przerwane zostało połączenie autobu:
sowe z niektóremi  miejscowosciami

górskiemi woj krakowskiego, Na dro-
Gach utknęły liczne auta. Władze ko-
lejoweidrogowe w szybkiemm .emvie
usuwają przeszkody w celu przywró*

cenia normanego ruchu komunikacyj*

nego.

Niemieccy szpiedzyniepróżnują

Nową aferę wykrytow Belgii
PARYŻ, 22.12 (PAT). Prasa przy-

nosi wiadomość o nowej wielkiej afe-
rze szpiegowskiej, wykrytej ostatnio

na terenie Belgji. Władze bezpieczeń-

stwa aresztowałysw Liege 4 osobni-

ków, niejakiego Raymunda Tenon, in- 1
żyniera chemika „Cezarego Mary, fa-
brykanta mebli, Henri Hovard'a, agen-

ta ogłoszeniowego i Renć Defau, pod

zarzutem uprawiania szpiegostwa na

rzecz Niemiec, Kilkomiesięczne obser-
wacje policyjne pozwoliły ustalić, iż

wymienione osoby utrzymywały kon-

takt z przedstawicielem wywiadu nie-

mieckiego, podającym się za nieja-
kiego dr. Brandta z Monachium, Wy-

Szpiedzy
na angielskiem iotnisku

PARYŻ, 22.12. (PAT). Havas dono-

si z Londynu, że na lotnisko w G*ave-
send wykryto próbę akcji szpiegow-
skiej. Wartownik zatrzymał w nocy
dwóch nieznanych osobników w hanga-

rze. Wywiązała się walka. Wartownik

ogłuszony silnem uderzeniem, siracił

 

 

przytomność. Obaj nieznani zbiegli..
Zajście to wydarzyło się w hangarze,
w którym znajdował się nowy samolot

nowej konstrukcji, z którym dokony-
wuje się prób.  

wiad niemiecki starał się za pośrednic-
twem obecnie aresztowanych, uzy-

diać przedewszystkiem informacje o

stanie artylerji w 3-ej dywizji wojsk
belgijskich, dalej szczegóły fabrykacji
armat kalibru 120, oraz składu che-

micznego stali, produkowanej przez

zakłady przemysłowe w Liege dla

budowy schronów. Aresztowanizaj-
mowali się również dostarczaniem

tajnych wojskowych map belgijskich.
Aresztowani komunikowali się z wy*

słannikiem wywiadu niemieckiego na
terenie Luksemburga.

—0

Studenci chińscy żądają
akcji przeciw Japończykom

TIEN - TSIN, 22.12 (PAT). Przed-
stawiciele  Czang-Kai+-Szeka mają
wkrótce spotkać sięw Tsan$ - zau
z grupą 200 studentów, którzy wyru-

szyli pieszo z Tien - Tsinu z zamtia*

rem udania się do Nankinu, by przed-
stawić rządowi narodowemu postulaty

wszystkich studentówi sympatyzują-

cycł z niemi kół, które domagają się

energicznej akcji przeciwko żywiołom

autonomicznym i popierającym ich Ja
pończykom. .

Włochy będą miały naftę
bez względu na uchwały Ligi Narodów ©

PARYŻ, 22.12 (ATE). Według do-
n.żsień pism paryskich, wiceprezes

S ėda Oildo, Moffct, po powro-
cie do Nowego Jorku: oświadczył
drienikarzom, že, jeśo zdiniem VV

chy nawet na wypadek gdyby Liga Na-
todów _ rozciągnęła postanowienia
sankcyjne na naftę i jej przetwory bę-
dą w stanie zaopatrywać swe wojska

| w Afryce Wschodniejw naltę į ben-
zynę. Moffet oświadczył ponadto, iż
amerykańscy eksporterzy nafty będą

tak długo zaopatrywali Włochy, jak

długc departament handlu Stanów
Zjednoczonych nie zakaże wyraźnie

wywozu nafty i jej przetworów do

państw prowadzących wojnę,
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ROZMYŚLANIA
WIGILIJNE

Goręcej i natarczywiej, niż kiedy-

kolwiek zwraca się dziś myśl ludzka

ku wielkiej, radosnej tajemnicy Betle-

emskiej, szukając tam, ponad ziemią,

pokrzepienia serc strwożonych i wy-

bawienia od zła, które na ziemi się

szerzy. Przeżywamy wszak okres
powszechnego zamętu. Wielu ludziom

na świecie, wielu ludziom w naszej

Polsce zdaje się, że wszystko się wali,

że z dawnych spraw i-rzeczy nie po-
zostanie nic, że w rodzącym się nie-

słychanym chaosie zginie bt zpowrot-
nie nasza europejska cywilizacja.

Gdyby te beznadziejąe poglądy 'mia-
ły się szerzyć, tó musiałaby ludzi o-
garnąć panika i jedynem hasłem by-

łaby myśl: ratuj się kto może.

Więc może przy rozmyślaniach wi-
gilijnych, kiedy z góry spływa na nas
radosna otucha, spokojniej zaczną bić

serca i zginie niepotrzebny lęk, który

hamuje wolę i czyn w obliczu niebez-

pieczeństwa. Trzeba odważnie zdać

sobie sprawę z istoty zamętu, w któ-

rym żyjemy. Trzeba wiedzieć, co w
takiej chwili należy nam. czynić,

A więc, pierwsze pytanie: czy

wszystko się wali? Oczywiście, nie.

Są siły niezmienne, prawdy odwiecz-

ne, prawa Boskie, którym świadomie

-czy nieświadomie ulega cały nasz
świat i które rządzą losami ludzi i na-

rodów. To .co z tych prawd poczęte,

zostało przez ludzi dokonane i zbu-
dowane, ma także cechę stałości i rę-

kojmię przetrwania. Są zatem jeszcze
miejsca stałe wśród rozlewającego się

bagna, na których można.stać, bronić
się, działać i kłaść podwaliny pod no-
we życie. Można się więc uchronić

od potopu, można na czemś oprzeć
plan działania, mającego na celu za-
pewnienie łączności z przeszłością i

koniecznej ciągłości ludzkiej pracy cy-
wilizacyjnej. `

W okresie ogėlnego pržewrotu naj-
bardziej może dokuczliwem jest uczu-
cie niepewności. Tyczy się ono wszy-
stkich dziedzin życia i przejawia się

w rozmaity sposób u różnych naro-
dów. W Polsce, bo o niej przede-
wszystkiem myślimy, uczucie niepew-
ności doszło do granic bardzo niepo-
kojących. Musi być ono stłumione
szybko, jeśli się chce uniknąć poważ-

nego niebezpieczeństwa. Da się to o-
siąśnąć, jeśli naród polski zdobędzie
się na wielki czyn obronny i twórczy.

Musimy obronić to, co w interesie
Polski ostać się powinno a co jest za-
grożone przez siły, działające na zgu-

bę naszego narodu. Musimy uchronić

od zwątpienia i zwyrodnienia siły du-

chowe i urządzenia materjalne, które
były dotychczas i muszą być w przy-

szłości trwałą podwaliną naszej pol-
skiej cywilizacji. Chodzi tu o wiele
pozycyj. Wspomnijmy tylko o najważ-
niejszych, jakoto: wiara rzymsko-ka-
'tolicka, instynkt samozachowawczy,

tradycja dawnej siły i świetności, go-

dność ; duma narodowa, rodzina, wła-
sność prywatna jako materjalna pod-
stawa rodziny i narodu, wreszcie sam
naród, jako najwyższa forma społecz-
no - politycznej organizacji. Z temi

pozycjami toczyła się przez długi czas

i toczy się jeszcze dziś zacięta wal-

'ka, prowadzona przez siły jawne i taj-
ne, przez państwa ścienne, przez

rządy zaborcze, przez żydostwo i na

jego usługach będącą masonerję. Na-
ród polski bronił się jak mógł, ale
chodzi o to, ażeby teraz, w okresie

ogólnego przewrotu, kryzysu i roz-

przężenia nie osłabła jego wola i ener-

gja czynu, A przecież akcja obronna

stać się może teraz łatwiejsza przez

Ło, że przewrót światowy dotknął w

wyższym stopniu niż nas te czynniki,

które przeciwko Polscę. spisek u-
knuły.

„Poza obroną podstaw naszej pol-

skiej cywilizacji, jest jeszcze akcja
twórcza. Trzeba przygotować sobie
przyszłość, która wymaga nowych

form, nowego ujęcia ideałów, potrzeb

i zaadń narodu. Polska dotąd nie ma a-

nj ustroju, ani urządzeń, któreby od-

powiadały charakterowi duszy pol- - 

WŁADYSŁAW KONOPCZYŃSKI
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w przeszłości
Jest w tem n'ewątpliwie znak czasu,

że historycy krakowscy, przeważnie dość
dalecy od nacjonalizmu, zorganizowali

świeżo cykl odczytów o „dziejach pol:
skiej świadomości narodowe". Ludzkość
jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek na-
rodowo kolorowa, społeczeństwa zdają

sobie sprawę ze swe! narodowej odręb-
ności — i zaczynają pytać o jej początki
Wprawdzie nie wszystko, co „šwiadome“

jest najzdrowsze i najgłębsze, ale dla nas
Polaków świadomość narodowa miała w
dziejach większe znaczenie, niż dia in-
nych ludów: kiedy Francuzi, Hiszpanie,
Szwedzi, Rosjanie szli naprzód napół bez
wiednie, kierując się głównie przywiąza-
niem do dynastji, my przez kilka wie-
ków trzymaliśmy się poczuciem wspól-
ności narodowej, późnie zaś, po rozbio-
rach, Polska, wyzuta z państwowości,
wykreślona z mapy świata i ze słownika
politycznego, istniała naprzekór zabor -
com wyłącznie przez swą świadomość
narodową. Saale kl
Mieć historję to znaczy zmieniać się.

przy zachowaniu jednak rdzenne: tożsa-
mości, Musiała więc i nasza šwiadomr
narodowa mieć jakąś genezę, wzrost i
rozwój; ten rozwój niekoniecznie był
równoznaczny z postępem; czy nastąpi

kiedyś jej rozkład, lub upadek, tego hi-
storja nie przewiduje. Obok te' retleksji
przedwstępnej nasuwa się badaczowi in-
na uwaga, także natury ogólnej. Naro-

dowość rozwija się nietylko wszerz, ale i

wgłąb. Kto bada je: przeszłość, musi nie-

tylko pytać, jacy ludzie zaliczali siebie
do narodu w danym okresie, ale także

kogo zaliczali do niego poza sobą, a od

pewnej daty, od pewnego momentu roz*
wojowego, świadomy Polak musiał sobie

odpowiadać nietylko na pytanie: „czem

 

STEFAN NIEBUDEK |

Uderzająca jest w całem życiu
współczesnej Polski szarość, brak

chęci i odwagi do poczynań większej

miary, przeładowanie pozorami i tan-

detą, Naogół wszyscy, dla ścisłości

dodajmy wszyscy Polacy, zdają sobie

sprawę z dusznej atmosfery, w jakiej

od dłużsześo już czasu tkwimy.
Wynika to przedewszystkiem 2

wskazywanej wielokrotnie przez pu*

blicystykę Obozu Narodowego nie-

chęci do myślenia, lenistwa umysło”

we5o, a co bodaj najważniejsze — z

braku odwagi swobodnego, pełnego

myślenia. Przecież doniedawna įesz-

cze — mniej więcej.do jesieni 1931 r.

— poprostu nie chciano, a właściwie

obawiano się myśleć np. o sprawie
żydowskiej. A cóż dopiero mówić o
jakiemś działaniu, o konkretnej, real-

nei. twórczej pracy w tym kierunku.

Wiele czynników wpływa na ten

przeraźliwy stan rzeczy, wskutek któ-

reśo możliwa jest paradoksalna sytu”

 

| acja, iż o pewnych doniosłych kwe-

stjach nawet myślenie jest zakazane.

Jakże bez swobodnego, pełnego

myślenia może zrodzić się śmiała ini-

cjatywa, ambitne plany, wielkie za-

mierzenia. A w odbudowanem pań”

stwie narodu polskiego naćromadziło
się wiele problemów, wymaśających

przy rozwiązywaniu i załatwianiu ich
szersześo horyzontu i wielkiej skali.

Ot choćby rozwiązanie sprawy ŻY”

dowskiej, zagadnienie właściwego u-

ja właściwie jestem?”, ale także „co to
znaczy być Polakiem? do czego polskość
zobowiązuje!*. Narodowość bowiem dla
normalnego człowieka nie jest tylko fak-
tem przyrodzonym, 'ak kolor włosów, lub
język, ale wypełnia większą lub mniejszą

część sumienia, stanowi drogowskiz mo-

ralny.
Pisanej pod tym kątem widzenia hi-

stori polskiej dotąd nie mamy, bo też to

przedm'>i rozległy i badzo złożony. Nic
dziwnego, że historycy krakowscy, pod-

iąwszy próbę zbiorowej ankiety, po-

dzielili teren między specjalistów, a nie

chcąc się zasklepiać w swojem gronie,

zaprosil: paru referentów z zewnątrz.

Zabrali tedy głos: nasamprzod prawnik

związany w przeszłości chwilowo z
chrześcijańską demokracją, potem husto-

ryk - socjolog o sympatjach belweder-

skich, historyk - kultury ludowiec, oraz
trze historycy „polityczni”: narodowiec,
były wyzwoleniec — i były narodowiec.
Czy eksperyment się udał? to zależy

pewno od punktu widzenia. Każdy prele-

gent wyzyskal swą godzinę po swojemu,
'edne rzeczy akcentując, inne zostawia-

jąc w cieniu. Niechże nam wolno będzie,

choć zasiadamy także na ławię podsąd-

nych, wystąpić w roli świadka i powie-

dzieć o wynikach cyklu swe skromne,

całkiem podmiotowe zdanie.
Prot.. Stanisław Kutrzeba w zagaeniu

uwydatnił niezmiernie zawikłany cha-

rakter przedmiotu, czego wyrazem jest

dwuznaczność, może nawet wieloznacz-
ność terminu „naród'* w dzisie szem pra-
wie „międzynarodowem”, które właści-

wie wciąż jeszcze jest międzypaństwo-

wem.
Prof. Kazimierz Dobrowolski robił spo-

strzeżenia na obszarze piętnastu poko- 
stroju państwa, przebudowa  stosun-
ków społecznych- i- £
odzyskanie ziem utraconych, wskazu-
ją, jak wielkiego,. poważnego, a nade-

wszystko odważnego wysiłku myśli

potrzeba.
Wielkich spraw nie da się na dłuż-

sza metę „zagadać, nie pomosą tu
angielskiej, czy innej masonerii pla-

sterki.
Jak to się stało, że przeciętny inte"

lisent polski „widzi takie świata Ко-

„ło, jakie tępemi zakreśla oczy”? Trze-

l ba się bliżej przyjrzeć osobie, otocze-

niu, trybowi życia teśo nieszczęsne”

$o inteliśenta polskiego. Aż nieprzy”

jemnie jest znowu wymieniać stereo-

typową litanię zamiłowań  przecięt-

nego inteligenta, nadającego bądź co

bądź, mniejsza o'to w jakim zakresie,

ton innym warstwom społecznym. |
Wszechwładny brydż, wszędobyl-

skie radio, zadymione dancingi. re-

wolwerowa, bezideowa prasa są u-
działem przeciętneśo inteligenta i

warstw na nim sie wzorujacvch. Je-

śli uzupełnimy ten obraz ideałami i

aspiraciami. niewybiesajacemi daleko

poza szranki „posady”, jako przysta”

ni życiowej, to niewątpliwie stwier”

dzimy, iż tacy ludzie, wychowani w

takiei atmosferze, nie zdobędą się na

większe przedsięwzięcie i na śmiel-

sza myśl.
Potrzeba wielkiej skali w życiu. w

działaniu, w walce jest nieodzowna. 
ECW

skiej i wielkim obowiązkom, które na-

kłada na nią tysiącletnia historja. Od

czasu. kiedy państwo nasze zostało

odbudowane po wojnie światowej,

Polsce nadano już dwie konstytucje.

Ani jedna ani druga nie jest dla Polski

odpowiednia. Można śmiało powie-

dzieć, że ogół narodu polskiego ta-

kich form ustrojowych, jakie mu dały

różne zresztą co do swej treści kon-

stytucje z r. 1921 i r. 1935, nie rozu-

mie, nie odpowiadają one bowiem ani

duchowi ani tradycjom narodu pol-

skiego.

Musimy zatem dać Polsce taki u-

strój i takie instytucje, któreby od-

powiadały zarówno duchowi narodu,

jak i jego historycznym zadaniom,

Wszystkie te urządzenia muszą być

zbudowane tak, aby miały gwarancję

stałości i ciągłości. Konstytucje pań-

stwowe, których działalność może

być zahamowana_. lub przerwana ja-

kimś przewidzianym lub nieprzewi-

dzianym przypadkiem, ba, których

powstanie i skład jest perjodycznie

pod znakiem zapytania, nie mogą być

podwaliną trwałych rządów i na dale-

k; metę obliczonej polityki, Instytu-

cje państwowe muszą być prawdą, a

nie pozorem. Muszą być one oparte

na niewzruszonem prawie i nie może

być nikogo, któryby prawu nie pod-

legał, któryby mógł prawa nie szano-

wać. Wreszcie ustrój polski musi słu-

stworzył, który był i jest historji Pol-

ski autorem,
Na takich podstawach chcemy o-

przeć ustrój Polski. Kiedy to dzieło

będzie do skutku doprowadzone, to

zależy od woli i energji narodu pol-

skiego. Na szczęście, naród się ocknął

i poczuł swoją siłę,

JOACHIM BARTOSZEWICZ 

 

żyć narodowi polskiemu, który Polskę |

zych;-|-

 

leń od Chrobrego do Grunwaldu. W bra-
ku autentycznych wypowiedzeń źródło-
wych wnioskował z taktów i z porów-
nawczych danych socjologicznych. Dety-
kał tematu bardzo ostrożnie, patry styzm
w znaczeniu wierności królom 1 pragnie-
nia niepodległości stwierdził od koiebki
Państwa Poiskicgo. Akcentował motyw
przywiązania do ziemi, mniej nacisku
kładąc na te konkretne przejawy budze-
n'a się polskości za Przemysława i Lo -
kietka, które sprowokowała kolonizacia
niemiecka, a o których tak żywo i prze-
konywająco pisał niedawno w „Przeglą-
dzie Współczesnym” prof. R. Grodecki.
Z ednoczony, gotowy, świadomy siebie

naród qolski od końca XIV wieku żyje
pod wspólnym: dachem dynastycznym z
żywiołami etnicznemi: litewskim, ruskim,
nieraieckim — nie mówiąc o innych po-

mnie szych. Jak zasymilował on pod
względem politycznym tych współmiesz-
kańców? Jak uzgodnił w swojem zbio-
rowem „my** odrębność dzielnicową Ma-
łopolan, Wielkopolan, Mazurów, Prusa-
ków? Te zagadnienia ilustrowa.,zapomo-
cą ciekawych przykładów prof. Stani-
sław Kot. Świadomość polsku za Jagiel-
lonów dumnie przemawia do papieży
(Ostroróg) i do Litwinów (Orzechow-
ski). Szczyci się swem posłannictwem na
szańcu cywilizacji — i swą dosto'ną wol-
nością. „Naród mniej w tym oxresie
znaczy, niż wsi ólne sbywatelstwo zruj
nowanej Rzeczypospolite; wyraz ten
miewa nawet różne znaczenia, ale gdy

chodzi o obronę publicystyczaą rolski
przed krytyką Europy Za hodn.ej, to O-
palińscy i Starowolscy pr emawiają w
imieniv jednego narodu Polaków. Dałoby
się może coś jeszcze powiedzieć o wpły-
wie życia konstytucynego, a zwłaszcz:

 

POTRZEBIE WIELKIEJ SKALI
Skąd się, zwłaszcza w przełomowych
momentach dziejów narodu;”wydobę
dzie entuzjazm, rozmach, siłę, upór,
wolę, jeśli „górne dziesięć tysięcy"
na codzień będzie się karmiło bry-
dżem, radjem, czerwoniakiem.

Czyż, chwała Bogu coraz mniej
spotykane, otoczenie inteligencji pol-
skiej, składające się z obojętnej ide-
owo i moralnie warstwy pośredniej
polsko - żydowskiej, rozmaitych mie-
szańców, krajowych „paneuropejczy”
„ków* będzie usposabiało do wyż-
szych lotów, do konkretnej służby na*
rodowi. ox,
Wielka skala w życiu osobistem,

prywatnem, dzięki której powstaną
mocne charaktery, żywe i wciąż się
kształcące umysły, gorące a poważ-
ne uczucia doprowadzą do wielkiej

„| skali w działaniu publicznem. Wiem,
iż niemało okoliczności zewnętrz-
nych nie sprzyja rozwojowi ludzi na
większą miarę, tem nie mniej wiem,
iż w interesie Polski muszą się tacy
ludzie znaleźć.

Narzeka się na brak skutecznej o--
pinji publicznej, ba ale skąd się maj
wziąć w szarem otoczeniu i cd
trwożliwych nastrojów owe „tęgie
pyski”, weredycy, krótko mówiąc lu-
dzie z charakterem. Wielki już czas
wyjść z opłotków małej skali i ciasnej

myśli, }
Przecież wśród gruntownych prze-

mian, jakie zachodzą w narodzie pol-
skim, kiedy szerokie warstwy ludowe
dochodzą do głosu, nie może zabra-
knać inteliśencji polskiej... |
W przełomowych chwilach specjal-

nie potrzeba ludzi o wielkiej skali, a
więc pamiętaimv o przestrodze Dan-
tego z „Boskiej Котей:

„bo pod pierzyną в

i w puchach toža slawy się nie lowi,

a komu bez niej dni na ziemi płyną,

po tym się pył padolny rozpyli”.
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Nabywać można w Admin, Myśli
Narodowej" Jerozolimska 17 Kon-

to w P.K.O. Nr 3.105    

humanizmu i reformacji na rozbudzenie
naszej świadomości narodowej między
Grunwaldem i Pdtopem (poruszał te za-
gadnienia nieodża'owany Wacław Dobie-
ski) — ale nie wszystko widocznie moż--
na było zmieścić w godzinnym wyłładzie
prof. Kota.
Osobliwą niespodziankę i zagadkę:

miał wyjaśnić słuchaczom następny pre-.
legent, niżej podpisany: Jak to się sta-,
ło, że Polska, zakochana w swych zale-
tach narodowych i 'spoglądająca z góry
na sąsiadów, w tym samym roku 1648°
spadła w otchłań Potopu? Wy'ašnienie +
jest proste; Nie mogło się utrzymac na
wyżynie państwo, w którem tylko szlach-,
ta uważała siebie za naród, mało się
troszcząc o to, jakim, językiem mówią
jej „poddani”, ami pytaąc o to, co czu-
je ginący w bitwach żołnierz — chłop, *
ani co myśli obywatel mieszczanin nie- .
dawno spolonizowany, a teraz walczący
© swe narodowe interesy z zalewem ży-,

dowskim (jedyna w całym cyklu wzinian-
ka o kwestji żydowskiej). Wprost nie
wiadomo, czy nasz sarmatyzm znalazł-
by wyście z doktryny o dziedzicznej, ra-
sowej krwi błękitnej, gdyby go nie pod-
ważyły idee obce, pospo'icie zaliczanc,
do „oświecenia”. Aby ratować byt pań-
stwowy, Polak XVIII wieku żegna się z
sarmatyzmem, przyswa'a sobie „oświe-
cenie”, goli- wąsy, przywdziewa perukę,
by dopiero podczas Sejmu Czteroletnie- -
go, skąpawszy się w duchu zachodnio-
europejskim, wrócić do swojskich form

zewnętrznych. :

Rozwė6' šwiadomošci narodowej w e- |
poce powstaf (1794—19/4) przedstawit
prof. Marceli Handelsman, który już pa-
rę książek ogłosił pod podobnym tytu-
łem. Ci, co go słyszeli, świadczą, że mó-
wił dużo o prądach myśli na emigracji
iw kraju: o liberaliźmie, romantyžmie,
mesjanizmie, wspomniał także o postę-
pach świadomości narodowej wśród ludu
na Kresach Zachodnich. Największy na-,
cisk kładł na utożsamienie świadomości
narodowej z dążeniem do niepodległego
bytu, Jest w tem, zdaje się, dużo praw-
dy. Lecz tu nasuwa się pytanie podobne,
jak pod rokiem: 1648: Jaką wartość ży-

|ciową miała śdea. powstań, nie pogłę-
biora samowiedzą narodową, 'eżeli wio-

dła ona od katastrofy do katastrofy, w
coraz cięższy upadek materjalny i mo-
ralny? Czy przy innem uświadomieniu
narodowem nie dałoby się wówczas zro-

bić dla Polski więcej — na polu kul-
turalno-społecznem?

Próbował przeczyć temu przypuszcze-

niu ostatni prelegent w n. cyklu, p. Jan

Kucharzewski: pod carskim rządem mo-

żnaibyło tylko upadać coraz niżej, a

nie wznosić się w górę. Twierdzenie na-

razie nie poparte dowodem, cały też od- *

czyt byłego premiera, 'akkolwiek pięk-

ny i zajmujący, polegał na nieporozumie-
niu, Prelegent tyle mówił o prądach po-

powstaniowych myśli politycznej: o kra-

kowskich stańczykach i warszawskich

pozytywistach o ugodowcach, że mu na o

mówienie kierunku narod. zabrakło czasu,

A kiedy sala niedwuznacznie okazała, że

chce coś słyszeć o endekach, wypomnia-

no nam z katedry zjazdy słowiańskie,

drugą Dumę, Chełmszczyznę i rusyfika-

cję kolei wiedeńskiej... O tem zaś, jak

pogłębili świadomość narodową Poiaków

Popławski, Balicki, Dmowski o tem,
żeśmy w dziedzinie ideologji naconali-
stycznej wyprzedzili Francuzów, Wło-

"chów, Niemców, o tem, jak się unarodo-

wił włościanin polski w 3-ch zabwwach,

ostatni prelegent nie miał nic do po-

wiedzenia. Dlą niego św.adomość haro-

dowa zacisnęła się do granic walki z

Rosją.

Wypadła tedy próba krakowska dość
rozmaicie. Preiegenci przystępowali do

nie: z różną miarą przygotowania źró-

dłowego i metodycznego. Rozum eli to

bodaj wszyscy, że kto chce badać dzie-

je świadomości narodowej w pewnym o-

"kresie, ten powinien przerobić mnóstwo

źródeł z uwagą skierowaną właśnię na przejawy owej. świadomości, а пе па

inne fakty; świadomość ową trzeba

nieraz podsłuchiwać, nieraz zgadywać

lub dedukować. Ale oprócz faktów trze-

ba opanować także metodę. Gdyby cho-

dziło o dzieje świadomości klasowej, naj-

bardzie! powołany byłby do ich zrzed-

stawienia marksista.
Skoro cykl dotyczył samow:edzy

narodowej to do węcia istoty zagnanie-

nia lepsze kwalifikacje mieli ci bada-

cze, którzy na nacjonalizm patrzą przy-

najmniej ze zrozumieniem, bez wstrę-

tu, bądź co bądź, 'eżeli próba krakow-

ska nie ma pójść na marne, to uczest-

nicy jej powinni najpierw swe retera-

ty ogłosić każdy osobno, przetrawić

nawza'em swe poglądy w miarę możno-

ści uzgodnić je — i dopiero wtedy opu

; blikować w zbiorowej książce.



 

 

KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI

CZARNA POEZJA
Wśród nawałnicy bezbarwnych i

róznobarwnych poezyj pojawiła się

„Poezja czarna” Konstantego Do-

brzyńskiego. Tytuł przerażający. Bu*

dzą się asocjacje „czarnej ręki”, czar*
nych myśli, czarnej roboty... więc de*

monizm, melancholja, lub (co najgor-
sze) jakieś szmaciarstwo literackie,

Tymczasem zdumienie ogarnia czytel-
nika, śdy przebrnąwszy przez wzru*

szający. lecz nieosobliwy wiersz „„Je*

dno imię", przez napuszony retoryką

wiersz „„Do poezji', przez raczej ba*
nalną „Wiosnę” i przez „Psyche nie-

uchwytną“, dotrze do „Lipca“. Zdu-

mienie ogarnia czytelnika, bo nagle.
całkiem niespodzianie dostaje pałką

w leb,

Cóż to się stało? A no... to — że
razem Zz „Lipcem“ talent autora

„wstał, podciąśnął . się paskiem, do*

siadł słońca oklep jak kobyłę i ruszył

cwałem'' — na szczyt Parnasu.

Tak odrazu? Nie. Nie tak odrazu.
Przez 129 stron wskakuje i stacza się
wdół, i znowu wskakuje i znowu się

stacza, ale... ale ma tam już zapewnio-

ne, stałe miejsce, które zajmie, jeżeli...

Zostawmy sobie to „ježeli“ pour la
bonne bouche.

Współcześni poeci chętnie wsiada*

ją na różne kobyły, więc i ta kobyła
nie byłaby zwróciła niczyjej uwagi

gdyby Dobrzyński był wpadł pod „ko*

pulę“ Parnasistów, poprzewracał fo-
tele tych naprawdę  „nieśmiertel-

nych* i zaczął im uczenie wykładać,

jak to ze zwyczajnej szkapy -ntrafił

zrobić Peśaza, Tymczasem jego „Li-

piec” pokazał daleko lenszą sztukę:
TOUŃTYTZTYTRAOEWOZELODA NOK ОЕ

BEZSENNOŚĆ
wyniszcza orzanizm

a powstaje często wskutek zaburzeń ukła-
du nerwowego. Zioła Magistra Wolskiego
„Pasiverosa“ eni! roślinę'o wlasno-
ściach CRA Passiflorę (Kwiat
Męki Pańskiej). Lagodzą one zaburzenia
systemu nerwowego (nerwicę serca, bóle

'i zawroty głowy, uczucia niepokoju),
sprowadzają krzepiący, naturalny sen i
stosują się w cierpieniach czynnościo-
wych układu nerwowego Ze względu na
swe sodę działanie (pozbawione szko-
dliwych wpływów ubocznych) mogą być
stosowane bez obawy przyzwyczajenia,
rzez wszystkich bez różnicy wieku. Zio-
a ze znak. ochr. „Pasiverosa' do „aby-

cia w apiekach j składach aptecznych
ytwórnia Magister ECA! erjach)

olski, Warszawa, Złota 14 m. 1.  
 

WACŁAW FILOCHOWSKI.

w SZWAJCARNI
Epizod liryczny

Zajście to, w następstwa tak zasobne,
trwało krótko: jakąś minutę, a może
jeszcze krócej.
Odźwierny Hipolit, na dawną modłę

„Szwajcarem” zwany w domu tym caled-

wie zdążył był nacisnąć guzik od windy,
przyczajonej na najwyższych piętrach, i z
trochę poufałym ukłonem ozna mic da
mie, że właśnie pan Sumowski przed

„ chwilą wrócił do siebie, kiedy oto dc klat
ki schodowej z impetem wpadł i tuż obo
Hipolita stanął tęgi, młody jeszcze puł-
kownik.
Na rumianej twarzy pani obumarł u-

śmiech, jakim zazwyczaj odpowiada na
powitanie odźwiernego. natomiast kąci-
kami wypukłych warg zatrząsł dreszcz
nerwowy. :
— ldę'do dentysty na trzecie piętro.

Znakomicie ma plombować porcelaną —
oświadczyła pośpiesznie, przez szeroki
worek muiki wyciągając w nieokreślo-
nej intencji rękę do wzburzonego ofi-
cera.

Chwila milczenia, w której słychać
było na lustrzanych szybach westybulu
łoskot ulicy, suche trzaskanie uruc'i0-

mionej windy i zdyszany, parą ziejący
oddech obcego.

— Czy ta pani bywa w waszym do-

mu? — znienacka spytał Hipolita woj-

skowy, wyraziście wachlując się zielo-

nym banknotem,
W zimnem powietrzu ostro zapachniał

farbami nowiutki bilet, pusty jeszcze,
bez przeszłości. Hipolit czujnie nosem
pociągnął — od odpowiedzi zależało. że-

by zielony papierek, już z pierwszym

nalotem życia, przewędrował do jego,

Hipolita, kieszeni.
Znowu chwila pauzy, pozornej jednak,

ponieważ w ciągu tych sekund milczenia
nieubłaganie coś się stawało — trzy ser-  ca, każde z osobna, przeżywały swój

„Dopadł do boru. Zsiadł. Poklepał słońce,

spętał mu nogi, by nie poszio w szkodę,

i puścił luzem po niebieskiej łące

sam poszedł czernić w paprociach jagody.

Huknął po lesie raźny i wesoły —

tam pomalował cynobrem maliny,
tu porozsiewał w barwnych kwiatach

pszczoły...

Jestem pewien, że nawet Mickie-

wicz nadstawił ucha, łowił każde sło- |

wo, śdy „Lipiec”, po całodziennych
harcach usnął „twardo w ciepłych

chmur pierzynie', A cóż dopiero ni-

żej podpisany, bardzo śmiertelny
PALista? Krzyknąłem: „Słuchajcie!
— Usłyszałem: „Tylko się nie zagalo-

puj jak zwykle“.
A właśnie, że się zagalopuję, gdy

chodzi o wymieniony „Lipiec'” (str.22),

o „Smutek“ (str. 25), „Umarle echa“

(str. 46) „Wiosnę w Łodzi” (str. 52),
„Jana Cebulę“ (bez apostrofy od au-

tora, która osłabia wspaniałe zakoń-

czenie: „A potem płacząc szaty będą
darli i pożałują, że dla nas umarli...

str. 66) „Bruk“ (str 70), „Dymy“ (str
73], „Kościół wiejski” (str. 101), i nie-

stety nieobecna w zbiorze „Ojczyzna
Przepraszam.  Pominąłem „Strajk“

fstr. 63). Ta dziesiątka stawia Do-
brzyńskieśo w rzędzie pierwszorzęd-

nych poetów, i śdyby był Dobrzyński

na tej dziesiątce poprzestał, to nale-

żałoby zdjąć czapkę i zarządzić pięć
minut grobowego milczenia. Debiu-

tant doskonały jest poetą skończo-
nym. Powiedział wszystko co umie.

Na szczęście „Czarna poezja” nie jest

„końcem”, ale początkiem, bo jest —
jak na początku być powinno — nie*
równa. Można ją podzielić na trzy

klasy, Pierwszą wymieniłem. Druga

nieco grzeszy śrzechami „cudzemi'”.

Dość często potykamy się o szmin-

ki w rodzaju „ust korali“, „lustrza-

nych lazurėw“, „zefirowych wstęg“

i. t. d. albo o konwencionalnie zasmo-
lone chwyty w rodzaju używanych i

nadużywanych „zśrzytów rozpaczy”,
„brzichów spasionych*, „wyschłych
piersi matek” i tym podobnych „stra-

szliwych g$rzmotów”, które od tak
dawna śrzmią w kałamarzach rozmai-
tych Tuwimów, że przestają robić

wrażenie. A Dobrzyńskiego i w tej

drugiej klasie stać na więcej! Stać go

na rewelacje jak: „Noc łania bura o
cichych racicach idzie do stawu na-

pić się księżyca” — albo: „a kopy sia-

grzech: podstępu, chciwości i bluźnier-
czej wiary w cud.
Z niepewności, która „trwając sekundę

dłużej, możeby nadała sprawie obrót
zgoła inny, wytrąciło Hipolita przykre
wrażenie, że mu ktoś nogi ramionami о-  toczył i przejmującym krzykiem  roz-
paczliwie błaga o ratunek, Ale to był 0-
mam tylko — przywidzenie, nic więcej: |
oficer w dalszym ciągu powiewał cen-
nym papierkiem, pani zaś, bardzo blada, `
trwała w zupełnym bezruchu.
— Tę wielmożną panią to ja u nas

widzę pierwszy raz — sztywno, ńawet z
pewną urazą w głosie stwierdził Hipo-
Lt
Ucisk niepoko'u musiał znakomicie zel-

żeć; czuło się to w rytmie oddechów, w
śmielszej już nieco postawie pani w nie:
życzliwem zdziwieniu, z jakiem Hipolit
przyglądał się tym państwu. Dźwig urwa-
nym trzaskiem ozna mił swą obecność na

jakiemś niedalekiem już piętrze, kiedy
wojskowy, do jednej kieszeni schowaw-
szy banknot, z drugiej wyszarpał wąską
kopertę i brutalnie podsunął ją pod sa-

me oczy napastowanej damy. Oczy te w

zetknięciu z fioletowem pismem jakby
zapadły się wgłąb, a dreszcz, wstrząsa-
jący kącikami ust, przerzucił się na po-

liczki i na podbródeczek, niedokładnie u-

kryty w kołnierzu futra.
— Idz do domu — padł stanowczy i

spokojny rozkaz. Ja wrócę nierawem.

Na kamiennych płytach zadzwoniły

obcaski pantofelków, w zimnej ciszy za-
szemrał jedwab spódniczki, dłoń w czar- ;
nej rękawiczce targnęla mosiężną klam-

ką i przez klarowne szkła widać było,

jak pani, uporawszy się z ciężką furtą

bramy, zrezygnowana, niczem dziecko

pewne kary, poszła po dalszy ciąg swo-

ich losów. :
Wtedy oficer gestem wskazał windę.

”

 

na wszystkim dobrze życzą, gdy je

mgła gwiezdna napoi słodyczą, albo:
„Echoo litość wśród mokrych łąk

żebrze, Bóg wielkie pranie rozpoczy-
na w srebrze” (Gwiazdy str. 24) —

( stać go na własny okrzyk do Wenus
Milońskiej: „Potem na pole, na wieś,

za rogatkę,— siądź roześmiana na

chłopską furmankę, nad złotem czo*
łem wznieś konfederatkę i krzyknij

w przestrzeń świata  Marsyljankę“
(Do sztuki str. 119) i stać go na wydo-

bycie z zasmolonej beczki szczerych
akcentów np. w „Maszynach* (str, 77),
w „Ojczenaszu” (str. 87), w „Roczni*
cy" (str. 114) i w „Buncie“. (str. 117).

 

CHRYSTUS
Na rozwichrzoną czasów toń
spłynęła postać jasna, cicha —
koloryt siońca, lilji woń.

Blaskiem nasiąka ziemski mrok,
ból się rozpływa i ucicha,
gdziekolwiek Chrystus zwróci krok.

Rozkochan w słońcu święty Jan
orle uczuwa skrzydła w duszy,
gdy nań m.łośnie spojrzał Pan.

Jednego słowa dziwny czar
jawnośrzesznicy serce kruszy
i wznieca w piersiach święty żar,

Radośnie k'Niemu smutnych rój
garnie się zewsząd iak do Ojca
i szepce tęsknie; „Boleść zgój!”

A On, co dźwigał twardy krzyż
i znał, co smętęk jest Ogrojca,
oczy cierpiące zwraca wzwyż.

Czemże bez Niego byłby świat,
czemby bez Niego było życie? —
On ostre kolce zmienia w kwiat.

Pośród zawiłych życia dróś
rozpacz by siała łzy obficie,
gdyby nie Chrystus, jasny Bóg.

Ks. Franciszek Blolnicki,

— Pan.. pan Sumowski, piętro?
— Szóste. Piawa strona, numer jede-

nasty.

— Będzie chryja — pomyślał sobie

odžwierny nie bez pewnego  zaduwole-
nia, jakie sprawia nam sensac,a, w któ-

rej osobiście bierzemy udział duży, ale
do niczego nie obowiązujący,

Dzwoniąc pękiem kluczy, Hipolit wró-

cił do bramy, ażeby, zasiadłszy na swej

ławeczce, smakowicie przeżuć skandal i

czekać następnych jego etapów.

Nie upłynęło nawet pięciu minut, kie-
dy w sklepieniach bramy zašwiegotaly 0-
slrogi i pułkownik, mocno, jak na para-

dzie, stawiając kroki, wyszedł na ulicę,

n'e spojrzawszy nawet w stronę porije-

ra. Niemal w ślad za nim przebiegł gib-

ki student w niezapiętem palcie i w po-
pielatej czapeczce rolnika, Naświeżych

gładkich policzkach płonęły jaskrawo

kręgi wypieków, a z rozchylonych ust

kłębami buchała para.

— No cóż, lataj, lataj, więcej sobie

jeszcze co wylatasz — mruknął H.polit

przez oszronione wąsy. Głębiej na ozo-

ło naciągnąwszy czapę z osobliwą kom-

binacją lwa, słońca oraz lilij burboń-

skich ma tarczy herbowej, wydobył z

kieszeni gazetę, aby nudę fachowej bez-

czynności „szwajcara“ rozproszyč igrasz-

kami polityki. JA

Czytanie atoli szło niesporo. Z zaka-
marków serca i umysłu powypełzały
wątpliwości.

— Poco było łgać, jeśli łgarstwem i
tak nikogo nie uratowałem, a tylkom
siebie samego na szkodę naraził?

Hipolit bowiem skłamał. Od kilku
miesięcy pani owa parę razy w tygodniu
melodyjnem staccatto obcasków wystu-
kiwała pod łukami bramy nieśmiałą swo-

| ją obecność. Hipolit, przywykły:do roz-
wiązywania tajemnic lokatorskich, łatwo

się domyślił, że ranne te przyloty mają

za cel kawalerskie mieszkanko na szó-
staku, zajmowane przez akademika Su-
mowskiego, panicza ze wsi Domysi miał
podstawy tak pewne, że Hipolit rychło  

Druga klasa nie przynosi tedy wsty”
du autorowi, Przeciwnie. Jest dówo-

dem borykania się „z jaźnią obcą,
chociaż w polskiej szacie” i mozolne”
$o wyrabiania sobie muskulatury

twórczej.

A trzecia klasa? O, trzecia klasa

iest dla Dobrzyńskiego niebezpieczna!

Zaliczam do niej: „Taniec maszyn”,
„Robotnika szarego”, może „Czarną
poezję”. „Nasze tory", „Prometeu*
szów'', „„Młodych”, „Rycerza błękit-|

nego”, „Dmowskiego i „Confiteor“.

W tych wierszach nie ma Dobrzyń”
ski własnego oblicza. Jako człowiek?

O nie! Z Dobrzyńskim człowiekiem

idę w jednym szeregu. Od czasu do
czasu wzdycham sobie: „ach, śdyby
młodv wiedział a śdyby stary mógł”,

ale mimo to sympatyzuję z Dobrzyń*

skim bez zastrzeżeń, bo łączy nas
wspólna wiara, wspólny język. wspól-

ny, z narodu poczęty obyczaj, wspól”
ne umiłowanie polskiej ziemi i wspól-

na idea. Widziałem jego „Tkacza”

„w fabrycznej hali, w chaosie stuku'”
— widziałem w Łodzi jego „strajk i
słyszałem krzyk: „Dla naszych żon,

dla dzieci! Chleba! Dajcie chleba!!''—

widziałem „śliczny atłas miękki, po”
łyskliwy... w salonach, gdzie się roz-

postarł dziko jazz wrzaskliwy' — sta*
wałem i staję na baczność przed Ro-
manem Dmowskim, uważając go za

iednećn z największych naszych mę-
żów stanu — wiem, co zawdzięcza

Polska „Błękitnemu įeneralowi“ —
praśnąłbym móc podkładać ,,z serc o-
gnisty lont pod ciemnych kłamstw

podpory" — więc nie brakuje mi ani
zrozumienia, ani odczucia, ani współ-

czucia, natomiast brakuje mi w wy*
mienionych wierszach artystycznej

„przemiany materji', czyli utkania
własnej treści (jak w pierwszej klasie)
4 przędzy zewnętrznych . wpływów.

Dobrzyński w trzeciej klasie jest po”
prostu niewyrobiony, Jeszcze otacza
śo liczne grono
po piórze i „drogowskazów  žycio-
wych“, jeszcze idzie z nimi „ława”,
więc chociaż jest solistą nielada i już
nieraz potrafi „śrzmotnąć chropawą

prawicą o stół, aż się rozlegnie po

Karpatach cioś”, nie potrafi się od*
łączyć nadobre od chóru i zamiast::
„dość! my mamy głos”, fuknąć: „dość!

już mógł skorzystać ze swego odkrycia

| sprowadzając kiedyś windę zgóry,

podciąć zatrwożone incognito,

— Pan Sumowski przed chwilą wrócił

z miasta.

A pani, spowita w atmosferę perfum i

niepokoju, zamiast zmieszać się luk

przestraszyć, nieoczekiwanie, wbrew 10-

gice położenia, odetchnęła z ulgą iakby

z duszy jej wyjęto starą zadrę lęku. Od

tego czasu, chowając się w zwierciadla-

nej celce džwigu, darzyla Hipolita nie-

tylko większym, niż przedtem napiw*

kiem, ale i uśmiechem, pełnym ufności w

opiekę — sojusznika. 7 :

Po pierwszym odruchu przyszła kolej

na wątpliwości, Stracony banknot piekł

krzywdą dotkliwą. Im bliżej było wie-

czoru, tem donioślej skowytał żal, a go-

ryczą nasiąkało każde słowo, każda myśl

i chwila. i

Siedmiopiętrowy zwał mieszkań až

trząst sić od przedświątecznego rozgwa-

ru. Ozdobna furta w bramie zamy kala

się i otwierała, stukały nieskończone fu-

i kroków, a frontowy dźwig bez prze*

rwy śmigał po swym ciemnym torze,

Duży udział w ogólnym ruchu brał też

i Sumowski. Kilkakrotnie zbiegał aadół

w towarzystwie dwóch modnie ubranych. ;

panów, z których jeden zwinnie kręcił w

palcach laskę, a drugi z sękiem fajki w

zębach, klepał studenta po ramieniu i ba-
sem powtarzał: „no, no, no”,

Późnym wieczorem, Hipolit, trawiony

goraczką żalu, zdecydował się coś nie coś

przebąknąć o swej krzywdzie.

— Takem powiedział, proszę pana, że

o niczem nie wiem, choć mi ten oficer

tortunę pchał do ręki.
Akademik wysłuchał Hipolita z życz-

liwą uwagą. / A

— Tak, tak —potwierdził w zaklopo-

taniu — Wiem o tem.. Ale dzisia' pro-

szę Hipolita, spadły na mnie nieoczzki-

wane, bardzo znaczne wydatki, Po po-

wrocie ze świąt będę miał możność od-

wdzięczyć się Hipolitowi za wyświad-

czoną mi przysługę. Hipolit rie pożału-

je, że się okazał gentlemanem.

starszych kolegów

Ja mam słos!”', dodajmy o bardzo sze-
rokiej skali.

A teraz słówko o niebezpieczeń”

stwach, Grożą mu dwa: pycha rodo-
wa i... przyjaciele.

Przez.pychę rodową rozumiem, tak
modne obecnie, pieczętowanie się

„czarną, spracowaną ręką. To nowa
forma syśnetów. To nowi „bene nati“
Tak, jak.

nOto myśmy wytryśli z ojczystych

kurhanów,

rozparliśmy się w nogach szerokó i
" twardom

„orzemy -nieba olowiany strop —

my,
robotnik i chlopl.-
Wywrócim wszystko na nice!
Przestawimy zwrotnicę

Kultury.

Nasze jest imię czterdzieści i cztery!”

Baczność! :

Tak niegdyś mówili o sobie „pano*
„dwie, magnaci”i takie powiedzonka
sprawiły, że „wytrysła z ojczystych
kurhanów” i „rozparła się w no*

gach szeroko i twardo”. niegdyś...
'Targowica a dzisiaj nienawiść klaso-
wa, która „wywraca wszystko na
nice" i rzuca „pachnące ziemią słowo

narodowe” na. pastwę „obcych dy"
, ktand i rozkazów”. ;

Tak, „tak... „chłop i robotnik“ nie

wystarcza. Ojczyźnie trzeba i czar*
nych' i białych rąk, ale złączonych
serdecznym uściskiem. „Il faut de

tout pour faire une nation“. Tak,
tak.. A co się tyczy przyjaciół.
obawiam się. żeby z Dobrzyńskiego

; nie zrobili sztandarowo * propagando-

wego poety i nie przygnietli go jego

własnym pomnikiem. Niech się roz”
wija samodzielnie, niech się mocuje
z własnem sumieniem i z własną

sztuką, a jeżeli jest naprawdę nasz,
to z czasem nie on pod naszym, ale
my pod jeśo sztandarem  „pójdziem

ra podbój promiennego słońca”, Je-
"elit SADY sy

* WCIĘZKICH CZASACH7
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Rozmowa ta poskutkowała jak cudo-

wny lek. „Szwajcar” wrócił do sw $0

mieszkanka całkiem już uzdrowiony. we-

soło pogwarzył z żoną, kazał różne po-

czynić zakupy, grosza nie skąpiąc, a

dwunastoletniemu Tadkowi zafundować

czapkę ze sztucznych karakułów. Zasnął

| lekko w ciepłej pogodzie ducha i spał aż

do szóstej, to jest do chwili, kiedy w ci-

szy przedporannej rozległo siętremolan-

do dzwonka.
Przed domem na mrozie trząsł się w

febrze niezgaszonego silnika samochód,

dwiema parami elektrycznych oczu wpa-

trzony w wylot pustej ulicy. . W kilka

minut później dwaj panowie przyprowa-

i dzili zgóry  Sumowskiego, Maszyna,

szczerzącślepia,. poderwała się do b.e-

 

gu. ‚

Przedtem jednak wypadło z pudła ta-

kie zlecenie: \

— Hipolicie, jeśli dziś nie wrócę, to

znaczy, że wyjechałem na święta,W rar

| zie, gdyby kto pytał o mnie...

Resztę słów rozwłóczył po ulicy im+

„pet pojazdu. zek

" sedano rana dom pulsowal oży-
wieniem, Kanonada drzwi,strzelających

nierownemi salwami, biegi obiuczunych

ludzi, windowanie iglastych drzewek na

wszystkie piętra, czyjeś przyjazdy, od-

jazdy — wszystko to składało się na

niesamowite crescendo pośpiechu.

Prawie przed samem południem do

mieszkanka odźwiernego. czyli do tak

zwanej „szwajcarni”, zastukała pam w

lakierowanych pantofelkach Hipolit iuż

chciał bez pytania oznajmić nowinę ©

wyjeździe studenta, ale zastanowiły go

śwałtowniejsze niż wczoraj dreszcze w

kącikach ust, jak również głeboki cień

pod oczyma niezwykle dziś błyszczące-
mi.
„ — Czy nie wiecie — spytał biały od

pary półgłos — gdzie leży pan Sumow=

ski?
Wodzowi „szwajcarni” śmieszny się

wydał sens zapytania Nie wyobrażał so-

bie, iak można i poco leżeć w taki
dzień? 



 

ZYGMUNT WASILEWSKI

Goszczyński o Mickiewiczu
Tematem mego szkicu, pisanego na

Gw.azdkę będzie, jak patrzono na
Mickiewicza z Galicji w najbliższych
latach po rewolucji 1830/31 r. Zakątek
literacki dość sł.bo z historji literatu-
ry znany. A jeśli chodzi o nawiązanie
dziennikarskie, to czyż nie wystarczy
taki powód, jak ten, że w roku bieżą-
cym upłynęło właśnie 80 lat od śmier-
ci Mickiewicza, że dziś, 24 grudnia,
są jego imieniny, że wreszcie okrągło
Sto lat temu ukazała się w krakow-
skim „Powszechnym Pamiętniku nauk
i umiejętności” rozprawa p. t. „Nowa
epoka poezji polskiej”, w której Mi-
ckiewiczowi zarzucono zbytnie pod-
dawanie się wpływom literatur ob-
cych, a więc brak oryginalności,

Przed stu laty.

Autorem tej rozprawy był Seweryn
Goszczyński, poeta szkoły ukraińskiej,
autor „Sobėtki“ šwiežo (1834) ogło-
szonej w lwowskiej „Ziewonji“. Ja-
kiej zaś szkoły był, jako krytyk? O-
czywiście raczej Maurycego Mochna-
ckiego z Warszawy, niż Michała

- Grabowskiego z Ukrainy, ale ta jego
wielka dbałość « rodzimość — to była
już szkoła najświeższa ze Lwowa,
Augusta Bielowskiego, Józefa Bor-
kowskiego, po części Lucjana Sie-
imieńskiego. Uderzyła wtedy do głowy
tym literatom teorja obowiązującej
Polskę słowiańskości (jak się wtedy
pisało: sławiańskości, od Sławy). Ta
nauka spokrewniała galicyjską szkołę
„Ziewonji“ z K. Brodzitskim. Dla te-
go Goszczyński w swej rozprawie wy-
nosi piewcę „Wiesława” ponad auto-
ra „Konrada Wallenroda". „Szczerze
litujemy się — pisał — nad młodym
pisarzem, któryby w Mick'ewicza
Balladach Sonetach, Dziadach i Wal-
lenrodzie szukał tajemnicy zostania
poetą polsk im"... Za wiele tam by-
ło — jego zdaniem — niemczyzny, an.
gielszczyzny, a w innych utworach or-
jentalizmu, za wiele salonowości, a za-
mało barwy lokalnej, etnograf:cznej, za
mało samobytności typów i w opisach
bytowości. Krytyk skwitowalby ra-
czej z artyzmu i szczytności, niż z tych
zalet. świadczących o samorodności,
Była to doktryna, której autor sam

nie trzymał się Ściśle przedtem, ani
też potem. Co do Mickiewicza, był—
jak się pokaże — i pozostał bezwzglę-
dnym wielbicielem jego get.iuszu.

CzegoszukałGoszczyński *

W Galicjj i w Rzeczypospolitej
Krakowskiej? Szykował tutaj nowe
powstanie, stawiał na Zaliwskiego, or-
ganizowal związki tajne, Autor „Ucz-

Rozdrgane usta młoda pani przystoni-
ła mufką, z której wymykały się zawi-
nięte w bibułkę łodyżki kwiatów.
— Telefonowałam do wszystkich szpi-

tali. Pewnie w lecznicy prywatne, a-
le nie wiem w jakiej.
Za chwilę cicho, jakby do swej troski.
— Słyszałam, że bardzo ciężko... cho-

Błyszczące oczy przygasły, uperfumo-
wana mufka zasłoniła drżące wargi.

Wreszcie Hipolit zrozumiał. Zrozu-
miał przedewszystkiem własną swoją po-
rażkę. Chory? Ciężko chory? Chory
może umrzeć, a wówczas kto zapłaci za
dotrzymanie sekretu?
Zimnem spojrzeniem, pełen wzśgardy i

śniewu, mierzył posążkowy wzrost ko-
bietki. Już miał coś zuchwale powie-
dzieć, już szukał ciężkich i bruta!nych
słów, lecz oto pani, może nie chcąc w
dzień takiej klęski utracić okruchu serca,
jakim ją zazwyczaj darzył ten człowiek,
odpięła od przegubu ręki, złożonym ja-
kimś ruchem zegarek i bez słowa wetknę-
ła go w sztywną garść Hipolita,

Žalobnie zadzwoniły obcaski, z tru-
dem rozwarła się furta, słabemu remie-
niu oporna, i Hipolit jeszcze przez czas
pewien widział. jak na chodniku z d:u-
giej strony ulicy dreptały w miejscu la-
kierowane panofelki, a z za szerokiej
mufki, wciąż do twarzy przywartej, wzbi-
jały się ku górnym piętrom, gdyby sy-
gnaly samotności, wyzute z nadziei spoj-
„rzenia.

Zegarek cieniutko nucił piosenkę se-
kund. zabawnie skaczących po min atu-
rowym stadjonie. Przysiągłbyś. że w tej
kunsztownej zabawce ukryty jest tali-|
zman dobrych chwil — czyż taki klejnot
mógłby mierzyć czas osamotnienia, nie-

pogody. żałoby? ®
— Piękna sztuka — stwierdził H'po-

lit z zachwytem oglądając dar dobrej
pant.

Krótki dzień toczył się ku świętu.
Zgiełk miasta wziął tonację wybitnie du-
rową W oknach. choć jeszcze widno by-
ło, gęsto kwitły ognie. /  

ty zemsty”, wolny mularz (ze związ-
ku Rejtana), później belwederczyk,
bitny żołnierz — działał niezależnie
od emigracyjnego Tow. Demokratycz-
nego. Organizował chłopów od Lwo-
wa po Tatry. Temperament czynny i
władny, człowiek silny i niesłychanie
odważny, pomykał po Galicji tajnemi
chodami, ciągle ścigany przez policję.
Listy gończe szły za nim z Warszawy,
bo tam ktoś o spisku wygadał. Sam
książę namiestnik Paskiewicz listem
do dyr. Kriega podawał jeśo nazwisko.
Działalności politycznej ówczesnej
Goszczyński nadał najwyższy ton ro-
mantyzmu, nie pozbawionego jednak
w wykonaniu dużej dozy realizmu.
Dla tajnych sprzysiężeń redagował
sam statuty, w których były przysię-
śi, „ażeby wnętrzności wypłynęły, jak
z Judasza, temu, kto zdradzi „wiązek
lub go porzuci'..,

Oazą dla spiskowców był wolny
Kraków. Tam chronili się i stamtąd
wydawali na Galicję rozkazy. To wła-
śnie było jednym z powodów, że :a
zgodą rozbiorczych mocarstw w r.
1836 wojska austrjackie zajęły Kra-
ków. Tymczasem jednak Goszczyń-
ski usiłował tam się zagospodarować.
W r. 1835 przybył tam dla celów kon-
spiracyjnych, ale jako zawzięty literat
założył z Zienkowiczem ów „Pamięt-
nik”, jedno z pierwszych na ziemiach
polskich -zasopismo literacko - nau-
kowe. Rozprawę pewno przywiózł z
Lwowa gotową. Oczywiście wszyst-
ko, co Goszczyński ogłosił w „Pa-
miętniku” (cenzurowanym), było bez-
imienne. Dla niepoznaki w rozprawie
swojej poddał krytyce i siebie samego,
jako poetę.

3. Widzenie ks, Marka,

Że ta pedantycznakrytyka, ze sta-
nowiska „sławiańskiego” nie była
czemś w duszy poety zasadniczem,
mamy dowód w tem, co pisał o Mc-
kiewiczu niemal jednocześnie, bo w
r. 1833 w poemacie „Proroctwa ks
Marka",

Był to czas wieszczenia. Miał wi-
dzenie ks. Piotr, spisywał wieszczby
L. Siemieński, Goszczyński sam, jak
wyznaje pisał (ale zagubł), poemat o
Wernyhorze, Kiedyż mógł się zdarzyć
odpowiedniejszy dla wieszczenia na-
strój, jak nie wtedy, gdy poeta znalazł
się w Tatrach? W duszy Goszczyń-
skiego nastała istotnie nowa epoka

ezji, odtąd znalazł się w górach.
ziało się w duszy tego stepowzgo

człowieka coś niesłychanego; mamy
na to dowód w owym poemacie aDo-
kaliptycznym o widzeniach ks. Mar-

Ale w duszy Hipolita zaległ wieczór
bez. świateł i uciechy. Rozkosz posiada-
nia klejnotu wkrótce przeszła w uczuc.e
niewysłowionego przygnębienia.
— Coś tu jest nie w porządku...
Wieczorem, kiedy ulica zaczęła ci-

chnąć, jakiś posępny jegomość w asy.cie
oficera policji i administratora domu o-

pieczętował kawalerski apartament Nr.
11 ; polecił czuwać nad pieczęciami aż
do czasu zgłoszenia się nieobecnej w
Warszawie rodziny zmarłego.
—Pojedynek! — ze zdumieniem do-

wiedział się Hipolit,
Odźwierny pamiętał niejedno starcie

honorowe w kamienicy, wszystkie je-
dnak kończyły się bezkrwawo. Ot, nie-
dawno naprzykład bogaty lokator z pd
czwartego o świcie też wyjechał do lasu,
ale wieczorem powrócił zdrowiusizńki,
i to nie sam, lecz ze swym przeciwnikiem
iz czwórką sekundantów, wszyscy wy-
kończeni do cna. Rozbawione towarzy-
stwo przez godzinę chyba z figlów je-
ździło windą wgórę i nadół, a potem,
zgodnie obijając ściany, powędrowało na
całonocną zabawę.
Aż tu nagle — śmierć! Śmierć w

święty wieczór. I na pamiątkę tej šm'er-
ci zegarek z nieznanym na tarczce na-
pisem? I cóż to imię dziwne „Om-ga”
może znaczyć? Krew na śniegu o świ-
cie, kilku spłoszonych panów w cylin-
drach, hyże auta. sala operacy'na w
lecznicy? Usta przysłonięte mufką na-
iwny pęk kwiatów w bibułce? Miłość
podziemną, oszukańczą, choć z taką
ufnością zaglądaiącą do oczu?
Na ziemię zstępował modry pokój —

niemasz go tylko w myślach H polita.
Rozjarzyło się miasto mrowiem świateł,
wszędzie się unosi wrażenie śpiewu. Nie-
widzialny dvrygent sprawnie kieru e pa-'
radą świętej nocy.

Mijają chwile. błogością wezbrane,
obcą jednak Hipolitowi.
— Djabła-m zjadł, czy co? — mruczy

Hipolit, trawiony niepokojem.
Na ulicy ryknął kt'ś. sromotni> piia-

ny. Niewiadomo kto: pomyleniec albo  

ka . Dał w nim niekrępowany upust
lirycznemu uniesieniu. Jeśli na czem
badać, co to był nastrój romantycz-
ny, w jaki spocób bardzo naturali-
styczny umiał połączyć panteistycz-
ny na świat pogląd z mesjanizmem, —
to chyba najjaskrawszy materjał psy-
chologiczny znajdziemy w tym niedo-

ai poemacie autora „Sobót-
аи

Otóż ks. Marek widzi, jak Pan Bóg
kieruje duchami swiatła i ciemności,
aby Polskę wyprowadzić z mroku
dziejowego. Dokonać tego może tyl-
ko wielka poezja. Jakże więc poczy-
na sobie w tej mierze natura? Go-
szczyński odkrył teraz, że poezja po!-
ska zrodziła się nie w stepie, jak
chciał Zaleski, lecz właśnie w Tatrach,
tam bowiem znalazł schronienie Duch
Polski.

Zaćmiona Polski połowa
Mówiła w te słowa:
— „Czego śpicie, lasy lub2?

Góry lube, czego śpicie?

Tu pracuje wielkie życie,

Tam śmierć wielka trzyma zgubę,

Pomóżmy życiu, pomóżmy!
Radę między sobą zł*żmy!”*

Na to powiedział las głuchy:
— „Gdy śmierć życiu grozi zg*ą,

Yrzeba życie jak w pieluchy
Obwinąć w zasłonę grubą,

Póki nie dojrzeje skrycie;
Ja dostarczę ćmy obficie.”

Cóż na to góry? Góry się ozwały:

— „A góry mają przepaście i skały:

Wgórach kołyskę zrobimy,

Niemowlę życia schronimy,

Będziem je tulić chmurami,

A kolysač orlętami.“
Cóż na to wody? A wody rzekły:

— „Nieraz my krwią życia ciekły.

Za to naszej rosy łono

Będzie zakrapiać dziecinę spragnioną.“

Jak wyrzekli, tak się stało.
Ćma drzew na Polskę rozlała się załą.

Stoi kołyska w głębiach opok:,

Skrzydła ją młodych orłąt kołyszą,

Nad nią zasłony z gęstych chmur wiszą,

A z wód ustawnie ciągną obłoki,-

I niemowlęciu kroplami słodkiemi
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włóczęga. Szedł sobie skądciś, sam mo- '
że nie wie skąd i dokąd, przystanął tu
i w parcksyźmie rozczulenia śpiewa ko-
lendę. Dlaczego tutaj? Żeby drażnić
szwajcara Hipolita, trawionego teraz
przez strachy i żale?
— D;abeł, psie ścierwo — mruknął

H'polit i splunął. Chciał wypaść na u-
licę i trzasnąć w pysk kolędnika, ale za-
brakio mu odwagi. Śpiewaący cień za
szybami bramy miał w sobie coś, co bu-
dziło i grozę i żałość. A może to na-
prawdę chodzi po świecie djabeł umę-
czony swoją złością i osamo'nieniem,

chodzi w tę noc i szuka zgody z wszel-
kiem stworzeniem?
Ah, też Ewa zawiniła,
Śmierć na ludzkość sprowadziła:
Z wężem sama rozmawiała
I owocu skosztowała

Zawiniiśiiiiiiiła.
Adam z raju wypędzony

Zostawił płód zarażony,
Ale go z kłopotu tego
Matka Syna Przedwiecznego

Gad przebiegły zwiódł mężatkie
lecz sam za to wpadł w zasadzkie....

He“, kolęda!
Hipolit, nieswój, roztrzęsiony, uciekł

z bramy do „szwajcarni '. A tam w skocz-
nym rytmie brzęczą naczynia, ciepła
woń bucha od kuchni. W nowej cza”ce
na czubie biegnie do ojcowej ręki obda-
rowany gwiazdką chłopiec.
— Pszoł, szczeniaku, bo jak...
Czai się pięść w kieszeni „szwajcar-

skiej” kapoty.
Siadł Hipolit w kącie. otwiera ks'ąż-

kę do nabożeństwa ale modlić się ne
może, nie umie, nie chce...
—(oś tu jest z tym zegarkiem nie w

porządku.
Przy blasze kuchennei tańczy bab* ka-

dłub. Śmiesznie to wygląda: głowy nie
widać, nisko schylona, dowodzi tłumem
patelni i tyglów.

Ludzie, do stołu. Tadek. czapę zdej-
m.j. H'polit. butelki odkorkuj.

 

 Fala wściekłości zalewa chłopu mózś.

Cedzą mleko matki ziemi.

Och! i dni idą. w których się objawi

Cud harmonji z natchnień wieszczych zdroju!

Śpieszcie, Polacy, z okrzykiem żórawi:

Frzybiera kielich rajskiego napoju,

Będziemy pil do snu z1chwycenia!

Dzieją się w przyrodzeniu jakieś nie-
samowite rzeczy. Świtezianki mówią
między sobą o tem, co się dzieje na
Litwie i Ukrainie.

Romantyzm,

„Cóż to za pieśń w tej czarownej nucie,
Nasz krzyształowy skłóciła zaciszek?
Może która z towarzyszek,

Śmiertelne w piersiach rozpaliwszy czucie,

Objawiła po zdradziecku
Tę muzykę ziemi dziecku?

Jak w polskich wodach igramy,

Jeszcze my takich śpiewów nie słyszały.
Siostro! wszak piękne kwiaty chowamy,

Splećmy-że z nich wianek chwały,

Splećmy siostro Świtezianko!
I miłości wiązanką

Przepaszmy te młodzieńce,

Co nas przeszli w piosence".
Dalej plemię natchnień, dalej

Ze śpiewami i dźwiękami!

Minioną sławę roztocz nad ziomkami,

Blaskiem przeszłości ojczyznę zalej.

Obudź wieki, otwórz groby,

A zapadłe nasze grody

Wywiną się z gęstwin kniei,

A pieśń pogrobnej żałoby
Ozwie się hymnem nadziei.

Pieśniami zmartwychwstaniem pomiędzy na-

rody!

Kwiatek nie zwiędnie, fala się nie zmąci,

Skoro ich skrzydłem przelotu dotkniecie;

A jak się wszystko rozjaśnia na świecie,

Co promień słońca dotrąci,

Tak one będą jaśnieć od wieka do wieka”.

Narodziny Mickiewicza.

Jakiegoż to ptaka pienie
Niebiańskich dźwięków, płomienistej mocy

Budzi śmiertelne Polski uśnienie?
Precz z mego kraju, o nocyl

Szum radością, Litwo ciemna;

Po dawno ogłuchłych borach

Graj wodo w gwiaździstych wzorach!

Po śpiących Litwy jeziorach

Z iskierek brzasku na falach Niemna

Spływa się okrąś płomienia

I nowem słońcem świat opromienia — .

Nowy świat życia, czucia i miłości.
Widzę ja przestrzeń głuchą i bezludną,

Widzę, jak po niej strzały światłości

Śmigają w słowach i dźwiękach;

A pod każdą strzałą cudną,

Jak w świętych proroka rękach,
Obumarcie zmartwychwstaje,

Runął ku świątecznemu  warsz'atowi i
drapiežnie schwylal zawiesiste 1amię żo-
ny.

' Podniosła się z czcigodnego  skupie-
mia gładko uczesana głowa i pałające do
napastnika zwrócila oblicze,

— Wikta, a może ty mi teraz powiesz,
kto to ci przed dwunastu laty podaro-
wał sznur korali, ten niby, coś go dosta-
ła od jakiejś wuienki? Ja tej wujenki
do dziś dnia nie widziałam.

—Hipolit, — wrzasnęła babia roz-
pacz. — Uważaj, śmietanę wyleję, dur-

niu!

Żylasta łapa przez rękaw kaflana obfi-
te szarpała ciało.

— A pamiętasz, żeś ty wtedy usługi-
wała aptekarzowi na szóstaku?

—Jędrny trzask, brzęk tłucz.nego
szkła, spazmatyczny bek chłopca. Hi-
polit z zaróżowionym lewym policzkiem
cicho siada w kącie. Strzelista odprawa
znakomicie uspokoiła poruszone namięt-
ności, dymi jeszcze w sumieniu jakowejś
trwogi zarzewie,

Wtedy Hipolit wyciąśnął z kieszeni
złoty drobiażdżek i ciska go na zasta
wiony talerzami stół, Zawodzi przy
kuchni pierś kobieca wysoką bardzo
nutą płaczu, lecz oczy, choć wodą łez
zalane, już zwęszyły złoto i w stronę sto-
łu zerkają.
Skrzydełko sekundnika, tańcząc na

mikroskopijnej ośce, sieje czas, na
równe cząsteczki starannie pokruszony.
Jeżeli zmrużyć powieki, to owalna tar-
cza świecidełka zda się łyskać bladością
martwego oka. Tak. krew na śniegu, e-
cho strzałów w wierzchołkach. sosen.
nad polanę zwabionych niezwykłym о-
brzędem ludzi w cylindrach, potem ja-
zgot maszyny odwożącej do miasta uję-
tą śmierć, aż tam, pod lasem zabłąkaną.
I za tę śmierć nagroda losu: złote cacko.
Talerze nęcą szkarłatem barszczu i

flotyllą uszek. Anielsko biały opłatek
w zielonej szarfie czeka na ludzi dobrej
woli. Sztywna butla z wetkniętym , na

bakier korkiem skupia w  przezroczy-  

Nieznane rodzą się kraje,
Jako przy dzwoniącym gromie
Trąb anioła wskrzesiciela,

Tak od nich trumna ziemskości się łomieę

Mówią kwiaty, czują bory,

Duch życia z wód zimnych strzela
I stają w okrąg widomie

Ideały światłości i mroku potwory.

Rozjaśnij się, czasie, rozjaś..j,

Że cię tym dzieckiem darzy wieków stadła:

Ty. przyrodo, w dłonie sklaśnij,

Że w świecie duszy masz takie źwierciadło.

Ale się chmurzy piekieł rodzina,

Rzuca się w burzy na wieków syna.

Ogarnia go. chłonie, pognębi?
Nie! on świeci z nawałnicy,

Jak grom zamknięty w obłoku głębi,

Rzęsnym strzałem błyskawicy

Zakrwawia chmurę z gniewu poczerniałą.

Cóż tak w tej chmurze zagrzmiało?
Czy to piorun rozdarł chmury?

Piorun, ale z wieszcza ręki,

Duch zemsty wypadł z sępiemi pazury,

Spuścił się, wżarł się w tyrana wnętrzności;

Wpoił się w szpik jego kości;

A ten w konwulsjach męki

Pianę obłąkania miota

I — Wallenrod! Wallenrod! — bełkota.

A gdy zmarł Mickiewicz.

Goszczyński napisał bardzo wzru”
szony „Pieśń pogrobną”, która się za-

czyna od słów:

Na kolana, Polsko cała!

Czoło w proch i na kolana

I uderzaj pierś twą w skruszel

Potęga Boża zagrzmiała,

Nowy piorun światów Pana

Przeszył nawskroś twoją duszę,

Wziął ci jedno życie ze dna

I w świat ducha uniósł z sobą,

©О Polsko nasza wciąż biedna!

A gdy zestawimy z ową z r. 1835 o-
ceną dwie te kantaty na urodziny i na
zgon Mickiewicza i w dodatku z mo*
wą tegoż Goszczyńskiego na cmenta-
rzu paryskim z r. 1867 (podczas po-
święcenia pomnika Mickiewicza), to
się przekonamy, że w oczach Со-
szczyńskiego zmieniało się tylko świa-
tło, którem promieniowała gwiazda
Mickiewicza. Wierny ten satelita wiel-
kiego poety raz (1833) brał w siebie
jego światłość kosmiczną, potem
(1855) szukał w nim piętna niejako an-
tropologicznego rasy, wreszcie przy”
szedł do poznania prawdy humani-
stycznej, że Mickiewicz był osobowo-
ścią, wytworzoną przez dzieje ducha
narodu,

L aiia iaiaa

stem wnętrzu światło lampy, jak so-

czewka.
Zegareczek dzwoni metalicznym żwi-

rem sekund lekkich i melodyjnych. niby

znajomy postuk lakierowanych pantofel-

ków w bramie. Djabeł wciągnął duszę

Hipolita w gmatwaninę śrubek i sprę-
na torturach rozpiął i męczy, mę-

czy.
Jeden ruch, jedno oka mgnienie: czer-

wona garść złoty kształcik ująwszy, z

odrazą ciska nim o podłogę. Gdy, 21sko-

czywszy sprężyście, kleinocisk spad” pod

stół, but łapczywie tam go odnalazł i

młotem obcasa ostatnią zdusił isk'erkę

tchu.
Zniekształcony złoty trupek m'lczał na

miejscu swe kaźni. Ale wraz z życiem

zegarka musiała też się skończyć męka,

jako że Hipolit sapał, zgarniał pot rzęsi-
sty z czoła aż zaświeciły mu oczy jasnem
spo rzeniem.
Przy kuchni chlipał babi lament, coraz

boleściwszy. Tadek zajął pozycę koło
drzwi, w każdej chw.'i gotów do prze »
zornego odwrotu.
Nad światem wędrowała, dusze ku po-

godzie wiodąc, Gwiazda.
Barszcz stygnął w taierzach.
— Wikta — nieśmiało westchnę?o się

chłopu, kiedy już wąsy rękawem wvtarł.

—chodź-ż: Wikta, czas się ch!eben Bo-
żym przełamać Ja, uk sama > tem
wiesz, bez przypochlebstwa mówiąc d>-
bry człowiek jestem, ty też niezgursza
kobieta, «o tam dawne czasy będziem
wspominali. Tadek, podaj-no matce о-

płatka.
Na gościńce czarnych niebios wvsvpa-

ły się proces'e światów, ażeby ilumunacją
powitać wielkie Zdarzenie.
Przed wzruszoną gębą chłopa zatrzę-

sły się nagle dwie zaciśnięte pięśc a w
ciszę skupienia jaka zaległa w „szwaj-
carni" grzmotnął krzyk wściekłości i
rozpaczy:
— Hipolit, podlecu! Hipolit. draniu je-

den! Taki zegarek, taki złocisty zezarek,
tak drogi zegarek, ty, psubracie jeden, ty
dziadu!
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Sprawa stosunku Mickiewicza do
powstania, przyczyn jeśo nieudziału,
zajmuje od lat uwagę krytyków i pu”
blicystów. Musi być w niej jakaś resz-
ta nierozwiązalna, skoro tak razparaz
pociąga zaciekawienia, A może to tyl-
ko stara historja z jajkiem Kolumba?
Rozwiązanie, choć proste, nieodrazu
przychodzi na myśl... Wolno sądzić,
że przyczyną tylu błądzeń jest mylny
punkt wyjścia: nie dość wyraźne osa-
dzenie problemu w czasie, spojrzenie
nań niecałkowicie w świetle okolicz”
ności i z punktu widzenia ówczesno-
ści. Chciałoby się, unikając tych uchy-
bień, przyjrzeć, się raz jeszcze zagad-
nieniu. W tem usprawiedliwienie po”
niższej notatki, Zapewne, w całej tej
sprawie materjał
wiedzi samećo poety i świadectw po”
stronnych ale autorytatywnych, nie
jest zbyt bogaty; niemniej jest go na-
tyle, że pozwala ustalić przebieg spra”
wy w śłównym jej zarysie, a nawet w
poszczególnych etapach.
Pierwszą wiadomość autentyczną

© ustosunkowaniu się Mickiewicza do
powstania listopadowego mamy z koń-
ca śrudnia 1830 r. Poeta jest podów*
czas zdecydowany na wyjazd, i to ry-
chły, z Włoch do Polski, Stan rzeczy
w kra'u wytrącił $o z równowaci:
„Nic nie robię, — pisał — w dzień
bieśam bez celu, a weczór myślę”. I
donosi Chlust'nom: „Wyjadę stąd bez*
watpienia za kilka dni, kierując się na
Alnv. i z Niemiec spróbuję napisać do
Państwa”,

Przecież nie wvieżdża, Dlaczego?
Przedewszystkiem należy raz na 7aw-
sze usunąć wymówkę, którą dorobio-
no wcześnie na uspraw:.edliwienie po-
ety, a którą podtrzymał i upowrzech*
nił svn Władysław. Wyjazdowi stanęło
jakoby na przeszkodzie to, że Garczvń
ki nie odesłał na czas i w sposób wła-
šciwv pieniędzy pożyczonych na dro*
śe. Wiadomość to bałamutna. Z listu
Mickiewicza do Garczvńskiego (2.111)
widzimy. że Garczyński zapożyczył
sie un'eśo w drobnej tvlko mierze,
głównie zaś u H, Rzewuskiego, a sam
Mickiewicz nie stawia tam sprawy
tak. iakobv bvł związany brakiem
środków. Jeżeli nie kwanił się z wy-
fazdem, to musiał m'eć inne powody.
Jakie? — Nazywajac rzecz po imie"

niu, należy powiedzieć, że Mickie-
wicz. rozejrzawszy się lepiej w spra”
wie, — nrzez czas dłuższy powstania
nie aprobowal, nie widział jeto pod-
ówczas celowości, wie wierzył w uda*
nie się, a nawet na wynadek chwi!o-
weśo udania się nie rokowal mu do-
brych skutków, Skadżeż tak osobli-
we. tak zuchwale śmiałe stawianie
sprawy?

Przedewszystkiem z pobudek  i-ra-
cjonalnych. Jeszcze od lata 17% r.
£nebiło poetę złe przeczucie, Czuły
sejemoóraf jeśo duszy znaczył zaw-
czasu linie w's7ace60 nad narodem
nieszczęścia. Wyrazem teóo przeczu-
cia. racionalnie rzeczywiście trudne-
50 do wvtłumaczenia. iest wiersz „Do
matki Polki” ze straszliwemi przepo*
wiedniami, Mickiewicz ssm uzr"wał
ten swój wiersz za wróżebny. ..7 b>-
lešcia i rrzeczuciem — mówił a nim
w r. 1842 — mrzyimował naród nasz
me słowa; w'eszczba się spełnila,
straszne wypadki i straszne klęski
spadły na niego i na przepowiadacza”.
Cokolwiek o niem powiemy, musimy
przyjąć za fakt wyznanie poety i za”
warty w niem motyw. Przez taiem-
ne drżenie serca Mickiewicz przewi-
dywał kleske i rzecz jasna, że idący
stąd nastrój duchowy mósł działać na
jego życiową decyzię poniekąd hamu:
jąco.

Oczywiście niedośćby teto byla
abv powstrzym»ć go od udziału w
walce, choćby beznadzieinej. Jeżeli
ztym udziałem zwłóczył, wolno w
tem widzieś działanie jeszcze innvch
wzślędów.: Nietrudno zresztą je zna*
leść, Mickiewicz miał o powstaniu
nietylko przeczucia, ale i zdecydowa-
ny sąd polityczny. Miał je mianowi-
cie. wręcz za wypadek  nie-
szczęsny, za krok podjęty nierozważ"
nie, nienomyślny ostatecznie dla spra-
wy polskiej w owoczesnych stosun*
kach nawet w tym razie, ódyby miał
przynieść zwycięstwo militarne nad
Rosją. Poslad ten, oczywiście dzisiaj
dla nas n'ehywale osobliwy, ale na-
ówczas niekoniecznie odosobniony.
wypowiedział on naiwyraźniei raz w
lutym. potem w kwietniu 1831 roku.
Uczestn'k rozmowy z nim tak to zda”
mie streścił: „Mickiewicz nietylko że
nie wierzył w powodzenie powstania,
ale nowet na wvpadek powod?en'a —
nie wierzył w ieso trwałość i dobre
skutki”, Nie mamv naimnie'sze'sześo
powodu, żeby modejrzewać auten-
ność tei wvnow'edzi,

Nie należy także przystawać nrzed
nią z przerażeniem jakby przed jakąś

faktyczny: wypo-;

I
!

 

niepojętą tajemnicą, Tajemnica nie
jest tak trudna ao pojęcia 1 wyrozu“
m.enia. Naieży tylko uwoinić się od
sugestji, jaką wywaria na nas siulet"
nia literatura ao spraw tycn się odno*
sząca, i spojrzeć na rzecz h.storycz-
ne,
Lla współczesnych, w pierwszych

zwiaszcza miesiącach, powstanie by”
najmniej nie byio przecież tą św.ęto-

ścią, za którą je wzięsy pokolenia na-
stępne. było poc.ągnięciem politycz-
nem, które współcześnie n.ejednemu
wydała się niewczesnem i niedość
roźważnem. Nie brak takich zdań na-
wet w najbliższym kręgu sprawców
wybuchu. Przypomn.jmy, że przeciw-
ny mu w owej właśnie chw:li był je”
den z czołowych spiskowców, naj-
bliższy towarzysz Łukasińskiego, u*
patrzony na wodza naczelnego pow-
stania, sam K. Machnicki (nawiasem
mówiąc, pierwotny bohater opowia*

| dania Adolfa w lll cz. „Dziadów ).
Wiadomo przecież, że przed wybu-
chem usunął się on do Wielkopolski
i całkowicie uchylił się od udziału w
walce. Chyba nie bez dostatecznych
racyj. Racyj tych nie mamy prawa od*
mawiać i Mickiewiczowi, śdy tak zde-
c"dowanie wyrażał zasadniczą swą
desaprobatę powstania.
Zapewne, ten co zanotował z przy-

pomnienia rozmowę, nie zanotował
równie wyraźnie uzasadnien'a, którem
poeta popierał swe stanowisko. To też
tutaj skazani jesteśmy tylko na dom-
niemania,
W każdym razie wyłączymy z n'ch

i odrzucimy błahą i nieodpowiedzial-
ną gadaninę o rusofiliźmie Mickiewi-
cza. Zbyt dobrze wiadomo, jakie była
jeśo stanowisko wobec rządu rosyj”
skiego j co on sam, już w Rosji, sądził
o Polakach rusofilach, np. typu Sę-
kowskiefo. Przecież nawet wiążąc się
współżyciem i przyjaźnią z młodymi
rosyjskimi  entuzjastami poezji, z
„przyjaciółmi Moskalami”, nie tail
wiemy to od Puszkina, że go od nich
dzieli wiekow” waśń narodów i że są
„z wrocich r W 'on*.

Nie będziemy się tu wośóle zresztą
zapuszczać wiele w rozprowadzanie
i uzasadnianie owych domniemań.
Dość będzie zaznaczyć krótko, że po”
wodem, kto wie, czy nie najważniej-
szym, zastrzeżeń Mickiewicza wobec
powstania mośło być uświadomienie
sobie czającego się za niem niebezpie”
czeństwa niemieckiesśo. Wiadomo, że
autor „Grażyny” stale uprzytamniał

 

sobie grozę wiekowego naporu ger-
mańskieśo na Polskę,
W takiem uprzytomnieniu sobie

nie byłby zresztą podćwczas odosob*
niony; znaleźć można przykłady jego
nawet w szeregach powstańczych. №е
będzie może wiele z drośi, jeśli się tu
przypomni, co jeden ze znaczniejszych
emiśrantów, b. wyższy urzędnik w
powstańczem ministerstwie skarbu.
M. Kubrakiewicz przekazał o stano-
wisku Chłopickiego. W toku narad
nad planem przerzucenia powstania
za Bug, wódz oświadczył, że może
się on stać pętlą prusko ” austrjacką
na Polskę, — „Czy pobjemy Rosjan,
— miał powiedzieć — czy zostaniemy
pobici, jednaką naPolskę sprowadzi-
my zacubę. Jeżeli nas pobiją, żni*
szczą Polskę Ros'anie; jeżeli nato-
miast my ich pobijemy, zniszczą Pol-
skę dwory wiedeński i berliński" ').
Najwyraźniej uprzytomniano sobie
podówczas ten traśiczny dylemat.

Jakkolwiek bądź, takie czy inne
wzśledy powstrzymywały jednak Mic-
kiewicza w Rzymie — tylko da cża*
su. Ostatecznie w kwietniu 1831 r.
wyruszył on przecież z Włoch przez
Alpy z wyraźnym zamiarem wzięcia
udziału w powstaniu. Słusznie więc
można zapytać, co go skloniło m'mo
wszystko do zerwania z wahaniami i
dlaczego właśnie wtedy, Odpowiedź
(choćby przybiiżoną) znajdziemy, zno-
wu nie schodząc z gruntu historycz-
пебо 1 psycholoś'cznego.

Orjentując się w typie patrjotyzmu
Mickiewicza, patr'otyzmu — by go
tak nazwać — rdzennego, związane-
śo jak na'ściślej z bliższą oicow'zną,
z Litwą, nie zśorszymy się, uprzytom*
niwszy sobie, że walka z Rosją wten-
czas dopiero mośła śo porwać i zen-
tuzjazmować, skoroby odarneła jego
strony ojczyste, przerzuciła się przez

*) „Eessai sur le gouvernement... d'Austri-

che“ Bordeaux (1846), str. 36,
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granice Królestwa na t. zw. ziemie
zaborcze,
Tymczasem powstanie początkowo

Litwy wcale nie ogarnęło; była to
kwestia dłuśo dyskutowana, czy wo-
gėle ogarnąć powinno, Niemało też
upłynęło cząsu, zanim się i na tam”
tych ziemiach odezwało echem. Odez-
wało się, od ziemi kurlandzkiej i
żmudzkiej poczynając, dopiero pod
sam koniec marca 1831 r. Wiadomość
o powstaniu na Litwie dojść mogła do
Rzymu nie wcześniej niż w połowie
kwietnia.
Kiedy jednak doszła, przecięła Mic-

kiewiczowi wszelkie _ wątpl.wości.
„Teraz już niezawodnie wyjeżdżam
za dni parę. Cel dawno obrany” —
pisał do Stattlera d. 19 kwietnia. Ja-
koż wy'echał niezwlekając, Wyjechał,
mmo że poślądu sweśo na celowość
powstania byna'mniej nie zmienił; cy”
towane wyżei słowa powiedział już w
drodze, we Florencji dn. 24 kwieinia
Bodai czy już wtedy nie rozumiał, że
w pewnych położeniach narodu i klęs-
ka bywa w ostatnich skutkach
wyśrana, don'oślejszą może od zwy”
ciestwa... Wolro się dymyś!ać, że już
wtedy rozumiał, iż w ułożonych przez
wroóa stosunkach między częściami
Poleki, m'ędzy Koroną a Litwą, trze-
ba co rychlej kitu krwi, która, wspól-
nie wylana, dowiedzie intedralnej ca-
łości ziem rozerwanych. ') Mamy bo-
wiem.podstawę sądzić, że, właśnie
podówczas to Mickiewicz już do resz-
ty rozeznał szatańskie zamysły Rosji
wobec Litwy. Nie tylko to; z przera*
żeniem spostrzegł, że zamysły te znaj-
duią aprobatę u niektórych jego roda"
ków.
Kiedy powstanie na Itwie jęło se

rozszerzać, w marcu i kwietniu 1831
r, w „Tydodniku Petersbursk'm“
(Przypomni'my : w piśmie o któredo
założenie zabiegał jeszcze sam Mic-
kiew'cz, któreśo pierwszym redakto”
rem bvł naibliższy jeso przyjaciel Ma-
lewski) ukazał s'ę artykuł dla Mickie*
wiczą _ przerażałacy, | Anon'mowy
antor, zapewne J. Przecławski (też
bliski przyjaciel!) usiłował wykazać w
dłuższvm wywodzie historycznym, że
unia z Polską była dla Litwy wielkiem
nieszczęściem, że wypaczyła jej przy-
rodzony rozwój dziejowy.

Litwa, zdaniem autora, który sam

 

*) Jak to powie sam Mickiewicz 1832 r. w
Poryżu. Zob. jego Dzieła wszystkie (w wyd.
sejmowem) XVI 113, 

 

Dr. MARJAN JANELLI

„LWów zawsze wierny”
Leży przed nami spora księga, formatu

fiolio, o blisko 400 stronicach, przyozdo-
biona 82 pięknie wykonanemi ilustracja-
mi na 30 tablicach. Jest to pierwszy tom
podęlego w tym roku wielkim sumptem
przez miasto Lwów wydawnictwa katalo.
gów „Archiwum Akt Dawnych nnasta
Lwowa““), a to wedle proektu, opraco-
wanego przez wicedyrektora Archiwum
Mieskiego, dr. Karola Badeckiego.

Wydawnictwo to łączy się ściśle | jest
pierwszym, ujawniającym się nazewrątrz
efektem prac wewnętrzno - reorganiza-
cyjnych w łonie kwowskiego Archiwum
Programowi reorganizacji poświęc'ł Ba-
decki osobne studium, ogłoszone przed
rokiem w warszawskim „„Archsionie” i
w osobnej odbitce p. n. „Archiwum mia-
sta Lwowa, jego stan obecny, oraz po-
trzeby reorganizacyjne, inwentaryzycy“
ne i wydawnicze”. Dokonywana revrga-
nizac'a Archiwum lwowskiego zmierzą
do sprowadzenia wszystkich jego mater-
„ałów do dwu kategoryj źródeł: 1) doku-
mentów, 2) ksiąg 1 akt. Obie te kategor'e
będą systematyżowane w ramach dwu
historycznych oddziałów: w oddziale sta.
ropolskim, który obe'mie okres od roku
1356 — 1787 i w oddziale porozbioro
wym.

Praktyczną jednak wartość dla badań
naukowych uzyskają te prace reorgani-
zacyjne dopiero przez utrwalenie 'ch w
umie'ętnie opracowanych i ogłaszanych
drukiem katalogach różnych zespołów
źródeł archiwalnych. Doprowadzona ©-
becnie do końca od lat dokonywan: in -
wentaryzacja ksiąg oddziału starop skie
go uczyniła aktualną i dojrzałą do reali.
zacji sprawę wydawnictwa katalogu akt
tego oddziału.

 

*) Archiwum Akt Dawnych m. Lwo-
wa A Oddział staropolski III: Ks ęgi i
akta administracyjno - sądowe 1382 —
1787. Z 82 ilustrac ami na XXX tablicach
opracował dr. Karol Badecki, Lwów 1935
Nakładem Gminv Król. Stoł, miasta Lwo-
wa. Str. 236 |- XXIV.

 

Katalog ten będzie obe'mował w sześ-
ciu woluminach sześć zespołów akt i do-
kumentów, a to: I. Dokumenty perjami-
nowe, II. Dokumenty papierowe, III Księ-
gii akta administracyjno - sądowe, IV
Księgi rachunkowe, V. Księgi instytucy”
nieśminnych, VI. Fascykuły akt luźnych
i Listy. ‚

Na pierwszy о4!ей  муйамуп!сту po-
szedł kataloś zespołu 3-ciego, obe mu'ą-
cy księgi i akla administracy;no - sądo-
we. Ten spory wołumen — to owoc kil-
kunastoletnie', skrzętnej i  umiejętnej
pracy Badecł'ego. Jest to publikac'a ze-
wszechmiar doskonała, tai: pod wzglę-
dem merytorycznym, to 'est treści wew-

 

nauce
dla nauki polskiej wydawnictwa ze
wspomnieniem un,i Krewskiej nie jest
bez głębsze! wymowy dziejowej, Un'a
bowiem Krewska i będący jej hastęp
stwem ślub królowej Jadwigi z Jag'elłe
złączył w r. 1387 Lwów z Polską. Zacho
wane zaś w Iwowskiem Archiwum w ory:
ginale jedno z nadań Króla Jagielłv z r
1383 zapewnia mieszczan lwowskich, że
Lwów po wsze czasy pozostanie przy
Polsce
„W źródłach — czytamy w „Przedmo-

wie” do wydawnictwa — ob'ętych tym
katalogiem, zna'dzie czyteln'* dowodne
šiady tak chlubne' przes:'ošci naszego

| miasta i przebogatą kronikę publicznego

 

tur us Kucacyjny
SoR Wi

Do na!

 

= Amsee W. ROSPĘDZIHOWSKI
ul. Elektoralna Nr. 35

 

nętrznej i układu materjału, jak też sza-
ty zewnętrzne, niemal luksusowej, co

iest zasługą zarządu miasta Lwowa nie
szczędzącego wydatku na wydawnictwo
oraz 2 lwowskich zakładów graficznych,
a to drukarni „Ossolineum* i zak'«dów
graficznych „Książnicy . Atlasu", które
wykonały zdjęcia i klisze do ilustracyj.
Tak wspaniałą publikację, będącu cen-

nym darem, złożonym przez Lwów pol-
skiej nauce historjograficzne', można by-
ło śmiało zadedykować VI. ziazdow: h1-
storyków polskich w Wilnie w dniach 17
— 20 września 1935, poświęconemu ucz-
czeniu 550 rocznicy wiekopomnej Unii
Polski z Litwą, zawartej w Krewie 1385
roku. Taka też dedykacja widnieje va ty.
tułowe' stronicy omawiane księgi
To związanie początków doniosłeśo

 

i prywatnęgo życia jego mieszkańców.
Dlatego też życzyć sobie wypada, aby
nasze pu*l kac,a :ma;ąca być nieodłączną
towerzyszka pracowników naukowych...,
przyczyniła się do dalszego wskrzescania
dawnej wielkiej dz ejowej roli Lwoawa—
o które: często, zwłaszcza dzisiaj, usiłuje
się zapominać”
Padjęciem w c>isielszych gospodarcz?

ciężkich czasach tak kosztownego wy-
dawnictwa Lwów składa dowód swe:
«radycye' ofiarnośc., a nierzadko hoj-
ności na cele nauki. Życzyćby mu nale-
żało, aby na doproweczenie do końca te
$> pożyiecznego .„*zierzenia nie brakło
mu zasobów mater'a'nych.
Ba zastępy pracowników naukowych

gotowych koantynuowzć rozpoczęte dzie-
ło. niezawodnie zna,dą sie zawsze. 

 

 

 

jckiewicz na rozdrożu 1831 roku
podaje się za Polaka litewskiego, —
należy z przyrodzenia do systemu po-
litycznego wschodniego, razem z Ro*
sią i obok niej; w tym systemac.e, któ-
ry rozciąga się od Niemna po morze
Lodowate i po Ganges, mogła ona
stanowić czynnik jeden z najpoważe
nie'szych. Złączywszy się z Polską,
porzuciła misję, jaka ją czekała na
wschodzie, i naraziła się na długi sze”
reg klęsk, zakończony szczęśliwie do-
piero przez rozbiór Polski, Natura i
temperament jej mieszkańców pro
wadzi ich raczej do zasady rządu mo”
narchicznego i samowładczego; obcy
jej zaś jest anarchiczny liberalizm
śminowładztwa szlacheckiego Polski.
Polska wciągnęła Litwę w wir swych
domowych zamieszek, rokoszów, w
wojny dynastyczne Wazów, całkowi=
cie jej obojętne, przez co wystawiła
na klęski zadawane przez Szwedów,
'Turków i Moskwę; ona też przepro-
wadziła „nieszczęsną .unję' brzeską,
za którą „zapłaciliśmy strumieniami
krwi i powszechną kraju naszego po-
žogą“. Ale, powiada dalej autor, —
skończyło się to wszystko w r. 11941
Litwa nareszcie odetchnęła. „Pod do-
b:oczynnem berlem i opieką łaskae
wych naszych monarchów zyskaliśmy
pokój £ porządek”. powróciliśmy do
zasąd przodków: do uleglości „trossii*
wym o dobro nasze ojcom, ojczyzny”.
Rujnować ten blogostan, łączyć s.ę z
nierozsądnym ruchem powstania —
byłoby szaleństwem i zbrodnią. ')
Mickiewicz poznał artykuł „Tygod-

nika Ptersb.' jeszcze we Wioszech.
Nie miał wątpliwości, że jest insp.ro*
wany przez rząd, ale nie mogl nie wi-
dzieć, że odkrywa on w przeraźliwej
nagości najistotnie;szą i realizowaną
tendencję polityki rosy:skiej w stosiin*
ku do Litwy, sprowadzającą się do te*
go, by zerwać węzły Unji Lubelskiej,
związać „ziemie zabrane” nierozdziel-
nie » mocarstwowym systemem im-
perjum rosyjskiego. Ta cyniczna o*
twartość w orśanie niedawnych przy”
jaciół musiała wstrząsnąć Mickiewi-
czem głęboko. Jeżeli miał jakie ilu-
zje co do Rosji, teraz musiały rozwiać
się z kretesem, „Mądry autor — pisał
on o tym artykule do Szymanowskiej
dn, 16 maja 1831 r, — nauczył m'ę
rzeczy, których chociaż Litwin, nigdy .
nie wiedziałem. Co to za górność wi* «
doków! Co za głębokość! ' Po takiem
wyjawieniu celów rosy'skich. nie było
wątpliwości, co należy czynić Pola*
kom litewsk'm.
„Za najlepszy dowód, — pisał autor

artykułu w Tyg. Petersb., że unia z
Polską, przeciwna była naszym oby=
czajom i potrzebom. a naodwrót: jak
połączenie z Rosją jest dia nas ratu-
ralne j zbaw'enne, — służy to, że kra*
je dawnej Iitwy wcielone do c?sar*
stwa nie więcej jak od lat 35, daleko
lepiej już są dzisiaj rawykłe do zasad
monarchiczneśo rządu rosyjskiego, niż
k'edykolw'ek były do konstytucji pol-
skiej, nod którą zostawały przez dwa
wieki”. Kraje te spokojnie znoszą
zmianę rzeczy, żadną próbą buntu nie
oróbowały wyrazić niezadowolenia.
A zatem jasną musiało być już dla

Mickiewicza rzeczą, iż — właśnie na-
odwrót trzeba co rychlej krwią polską
na Litwie dać świadectwo, że tamto
twierdzenie jest fałszem, że dufność
Rosii jest złudna, że Litwa, szlachta t
lud. nie da się włączyć w rosyjski sy”
stem samowładztwa, że razem z Ko”
ron* bronić będzie wiary, wolności i
urobionego od wieków typu cyw:liza-
cyjnego. Choćby trzeba bylo iść przez
klęski i ofiary,
Już teraz bez wahania i zwłoki spie”

szy Mickiewicz do Paryża, by stam*
tąd, drośą morską '), dotrzeć na
Żmudź i stanąć w szereśu walczących,
Plan — jak wiemy — się nie pow.ódł,
do udziału Mickiewicza w powstaniu
nie doszło, Kapryśnym obrotem ironji
życia przyszedł na poetę okres, w któ-
rym, jak to sam wnet określił, pędził
„ine ex'stence an'male, ou plutot vć*
gótale dons les forets de Posen”.
Niemniej z trudnych tych przejść i

przeżyć wyniósł poeta jaśnieiszą i po”
głębiona świadomość wymiarów hi“
storjozoficznych wiekowego zmagania
sie polsko - rocvsk ego e Litwę, zara»
zem przeświadczenie o nierozerwal*
nej, krwią świeżo nrzelaną wzmoc”.
nionej wspólnocie obu krajów. spojo-
rel śleb=rm pierścieniem na dolę i
niedolę. Wtedy to ugruntowały się w
r'm: ów osobi wy kult i uwielbienie
Un“, ktėre n'ebow-m tak wyrażnie
się zaznaczą w wiązaniach ideowych
„Ke'»4.Pielśrzymstwa” i „Pana Tade-
usza”.

 

*) „Tygod. Peterbsb.* 1831 nr. 24 i 25 (z
dn. 31.III i 3.1V).

*) Zob, Pigoń | t. „Pan Tadeusz“ (1934),
str. 229. A
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'ADOLFADOLE NOWACZYNSKI

List do przyjaciół z Pragi
Ten rok ubiegły nie był zbyt przy-

jemny dla wzajemnie przyjazne uczuc.a
żyjących  pobratymczych Polaków i
Czechów.
Mało tegol
Można to jeszcze inaczej sformulo-

wać. Takiego roku złego nie p.zeży-
liśmy jeszcze nigdy. Nawet konflikt
zbrojny z r. 1918-tego wydaje się dzi-
sia; tylko jakimś niemiłym, ale krótko-
trwalym epizodem, krótkiem  spięciem.
W tym 1935-tym wszysiko się rwało.
targało. pękało psuło, rozpruwało, jak
tkanina Penelopy. Złośliwe koboldy, ni-
belungi, podjatki z obu stron graniczne-

$0 muru rzucały ku sobie jabłka nie-
zgody 1 duże kamienie żółciowe. Roz-
dymano wszystko, co dzieli dwa narody
kręwne Zachodniej Słowiańszczyzny, a
deptano i wkopywano w ziemię wszyst-
ko co mogło łączyći uzgadniać,Poką:ne
podżegacze partykularne wywijając to-
mahawkami i dzidami, zatrutymi, sta-
nęły po jednej stronie, a po drugiej wi-
ma i upiory odgrzebanego panslawizmu

starej daty padającego plackiem ongiś
przed carską prawosławną, białokamien-
ną a teraz przed krasno-armiejską nową
Moskwą. Rok pełen kakafonji, wzajem-
mych żalów, potępieńczych  swarów,
skarg, rekryminacyj pretensyj, oskarżeń
zaczepek, inwektyw, kończy ię defini-
tywnym silnym dysonanszm, od którego

najniespodziewaniej (jak to często by-
wa w politycznych procesach historycz-
mych), może się zacząć wielka przemia-

na i wielka naprawa. Może, a raczej
musi. Zapędzanie się w antagonizm w
tem tempie dale' iść nie może, a do ja-
kiegoś normalnie sąsiedzkiego modus
vivendi powrócić przyjdzie,

Rok poprzedni, jako wzór pożycia
dwóch bratnich narodow służyć nie mo-
że. W tych tarciach i scysjach bywały
motywy dramatyczne, jak ze sporu Mon-
tecchich i Capulettich, ale bywały też
i całkiem humorystyczne jak z Fredrow-
skiej „Zemsty o mur graniczny” z d. brze
obsadzonemi rolami zapalczywego Cześ- |
nikai nieprzyjemnie intrygującego Rejen |
ta. Niekiedy atoli przypominały się i z po |

!

 
wieści Mayne Rajda lub Coppera walki
piemion w centralnej Afryce, nieco bar-
barzyńskie, bo ze śmiesznie błahych po-
wodów wszczynane,

Rzecz prosta, że, jak zawsze w takich
i analogicznych zaognieniach stosunków,
winy i przyczyny porównoporozdziela-
nę być muszą, są po obu stronach, przy-
czem największa odpowiedzialność spa-
da na absenteizm medjatorów, oraz na
ataraksję, na zobojętnieniespołeczeństw.
Że jednak w drugiej połowie ubieg'ego
roku splot konfliktów doszedł do za-
gmatwania absurdalnego, przeto nie mo-
żna nie żywić nadziei, że nastąpi prze-
silenie ; zwrot do normal zacji i do u-
pragnionej wreszcie kollaboracji,
Tak bowiem, jak dotychczas szło, to

jest systematycznie, a raptownie ku
gorszemu, tak dalej oczywiście iść nie
może, bez akichś zderzeń, czy zda:zeh
już nieprzewidzianie groźnych, lub ka-
tastrofalnych.
W pacylikowaniu stron, djabzlnie po-

waśnionych, udział w pierwszym rzędzie | 
wziąć powinny grupy, reprezentujące eli- |
tę dwóch narodów, ale nie tę konjunk-
turalną i przypadkową elitę polityczną
administracyjno - urzędniczą, ale elitę |
dosłowną, to jest produkującą wartości
stałe, naukowe, literackie, artystyczne...
Tym czynnikom zawsze i wszędzie poro-
zumieć się najłatwiej, dając przykład in- |

teligencji rządzącej i kierowniczej,

Tu już początek szczęśliwie zaistniał.
Odezwa  profesórów wyższych szkół,
wszechnic ; technik czechosłowackich do
uczonego świata polskiego zapoczątko-
wała akcję skorygowania tych gaff i błę-
dów, które im nagromadzili majstrowie
dyplomatyczni, oczka w głowie prze-
różnych międzynarodówek. Odezwa u-
czonego świata czeskosłowackiego, zwró- |
cona do polskiego senatu nauki, zapo-
czątkowała piękną akcję nawrotu do ra- |
sowej solidarności i do sąsiedzkiej har-
monji. Niestety wypadła -

|

nie na okres najsilniejszego natężenia i
napięcia czeskich nowych affektów j sen-

tymentów dla konglomeratu, zwanego
Związkiem Republik Radzieckich i z te-
go też powodu nie mogła wywołać w
"Polsce jakiegokolwiek rezonansu natych-
miastowego.

Na odezwę uczonych czeskosłowackich
responsu synupatycznego nie było bo
być na razie nie mogło. Powodów tej
rezerwy z naszej strony nie tylko nie
należy zamilczać. ale w in'eresie obo-
Pólnym raz je na jednym choćby tylko
odcinku. ale w całej rozciągłości wyto-
czyć i sprezentować.

Mamy tu na myśli odcinek ustosun-
kowań literackich ; artystycznych Poli-
tyczne problemy zostawiamy catkiem na

„A odtąd sypią się na Czechosłowację wie- |

| darstwa Społecznego) a to o spadku na-

nastawienie Pragi intellektualnej do
Moskwy.
Nie będziemy interesowali się tym na-

brzmiałym alliansowym  kuliem prasy
rządowe dla wszystkiego, w Sowietach
przy równoczesnem tendencyjnem i
już fanatycznem wywlekaniu i podkre-
ślaniu wszystkich ujemnych i negatyw-
nych stron naszych. Pod tym względzm
zaszła prasa oficjalna tak daleko, że już
dalej zajść nie może. „Czeskie Słowo”,
„Pravo Lidu“, „Lidove Noviny“, „Pra
ske Noviny“; „Prager Presse“ w je-

dnym roku odkryły na globie raj, Arka-
dję i równocześnie odkryły piekło.
Dzień w dzień opinja publiczna w Cze-
chosłowacji przekarmiana jest rekorda-
m; i sukcesami z państwa Faraonów, ol-
brzymiością turbin, długością kanałów,
motoryzacją, niebotykami, Turk-Sibem i
tym całym semalordyzmem potėmki+
nem i gigantandetą.
W jesieni grupa dziennikarzy Įewico-

wych, a więc rządowych była z wizytą
pierwszą w Sowietach, złożyła wieniec
„Wielkiemu Leninowi“, otrzymała od
Radka najwyższą benedykcję („Czesi
naród robotników i chłopów”), napodzi-
wiała się, co podziwiać wolno (Inturist)

ści i wiadomości jak z ziemi Chanaan. |
Co o Inturyście, jako o cicerrnem pisał
swego czasu Eliasz Ehrenburg tego się
nie czytało i to nie weszło w rachubę.
Dzień w dzień w prasie czeskiej ze So-
w etów i o Sowietach same cuda Cytra-
mi poprostu się zachłystują: jedn* szó-
sta globu, rocznie przybywa 3 miljony,
10.000 pism bije 40 miljonów egzempla-
rzy. roczna produkcja książek 466 miljo-
nów, samych Muzeów 725, a w nich sa-
mego personelu technicznego 12.000 lu-
dzi. Całe kolumny o nowem moskiew-
skiem Metro, o Teatrze dła Głuchonie-

mych, o Zernogradzie (sic!), o nowych
nadgenjalnych wynalazkach prof. Prze-
chwałkowa (guma z trawy) i prof. Ble-
fowa (sztuczne skrzypce Stradivariusa). |
O tak zwanem szczerorosyjskiem „0-
czkowtiratielstwie”, o staro- rosyjskich |
wsiach Patiomkina nie słyszano nigdy.
Tak samo nie nastawiono tam nigdy R--
dja na tak zwaną „pierekliczkę” po pół- |

 
nocy, kiedy z prowincji przychodzą 'akie
skargi z nowych gigantycznych miast (w !
stylu Corbussicra): ratucie, wszy nas za. |
gryzają. O lotnictwie cuda, cudeńka, ale
o katastrofie żyganta „Maxim Gorkij” |
pięć wierszyków telegramu. |
Natomiast całe traktaty o , Czeluski-

nie“ i „Krassinie“, o Bialomorsko-Bal-
tyckim Kanale, o wyprawach polarnych,
o Arktis, o zatknięciu czerwonego sztan-
daru na Biegunie o Białych ziemiąch, o |
Białych Górach. |
Temi sukcesami i triumfami lewicowo-

rządowa prasa w Pradze wprost hipno-
tyzowała i narkotyzowała opinję w Cze-
chosłowacji, a za prasą poszła też i li-

leratura, |

A równocześnie i pararelnie z Polski
same wieści Hiobowe ji „tatarskie nowi-
ny”, jak w średniowieczu, skrzętnie wy-
ławiane i regestrowane, a to o wzroście
analfabetyzmu, a to o straszliwej paupe-
ryzacji, a to o nędzy chłopskiej, a to 0

| Pamiętniku chłopskim (Instytut Gospo-

turalnego przyrostu ludności, a to o za-
burzeniach antysemickich, a to znów o
fatalnej sytuacji ekonomicznej.
My tutaj nie rozwodzimy się szerzej

ani nad bankructwem Bata, ani nad
39-milardową globalną sumą długów
pobratymczego państwa, ani nad po-
tworną nędzą w krajach sudeckich, ani o
straszliwej sytuacji Żydów na Rusi Pod-
karpackiej, ani nad katastrofalnem zani- !
kiem rozrodczości czeskiej w miastach,
ani nad tragicznym wzrostem cyfry bez-
robotnych, ani nad wzbierającym ruchem
komunistycznym, nad odkryciem dwóch
tajnych stacyj radjowych komunistycz-
nych krótkofalowych, ani nad rewolucyj-
ną agiiacją w koszarach i szkołach.
A tymczasem przed opinją czeską i

słowacką wywlekano wszysktie naszę
mankamenta. „Czeskie Slowo“ į „Pra-
vo Lidu“ i Lidove Noviny* i „Praskie

Noviny“ i „Prager Presse“, nie mėwiąc
już o pismach komunistycznych dawnych
i nowych („Nova Svoboda”, „Zeme So-
vetow“). W tem świetle przy odpowie-
dnim doborze wiadomości i przy tenden-
cyjnem ich grupowaniu Związek Repu-
blik Radzieckich wychodził na Eldora-
do, a nasza Skromna Rzeczpospolita na
Kamerun. na kraj głodujących Parja-
sów i uciskanych sadystycznie Fel-La-
chów, co niestety, nie o miljony mil od-
biegało od rzeczywistej rzeczywistości,
ale co podawano jednak w karykatural-
nej przesadzie,
Ani jednego dodatniego faktu czy o-

bjawu z Polski przez cały rok 1935, rzą-

dowo - lewicowa „narodowo - socjali+
styczna” prasa w Czechosłowacji nie po-
dała równocześnie zachłystując się ado-
racją i narkotyzując się astronomiczne”

mi cyframi z państwa nowych Farao*
nów. no a już najspecjalniej Białomor-
skim Kanałem, Białemi Ziemiami i Bia-
łemi Górami „na których zatknięto czer-
wony sztandar Komunistycznej Między-

narodówki.
Za prasą polityczną i jej przewo-

dem poszły, niestety, i Literatura i Sztu-
ka i Teatr i stery kulturotwórcze, nietyl-
ko zbyt posłusznie poddając się dyrek-
tywom i suggestjom rządzących czynni-
ków, ale często wyprzedając je i przesa-
dzając w modnej orjentacji - adoracji.
I to jest naiprzykrzejsze, bo to jest i nie-
pokojące i niebezpieczne i nietylko z
pumktu widzenia Polaków najprzyjaźniej
dla najcywilizowańszego szczepu  sło-
wiafskiego usposobionych. ale także ze
względu na przyszłość państwa sąsied-
niego dość nieopatrznie i nieprzew'du-
jąco.. Konia Trojańskiego w swe gra-
nice wprowadzającego.
Lektura czeskiej lewicowo - rządowej

publeystyk' z roku 1935 wywołuje wra-
żenie sumaryczne że tam jest wszysko
już nastawione ne daleki bliski Wsch*d
licom ku Sowietom, lux ex Oriente To
samo jednak niestety w literaturze, w
teatrze, w sztukach plastycznych, w muzy

| ce w ekonomice wydawniczej i w całem
/ gospodarstwie intelsktualnem. Zanos'ło
się na to już dawniej, ale zintensywnia-

| łe to dopiero od wiosny po pielgrzymcz
ad limina Stalinorum. | styczne „Leninova Vladaministerjalnej

 

Wnet potem pojechała na ob'azd po Ar.
kad'i grupa rządowych publicystów cze-
skich. W jej imieniu składał czołubitnię
redaktor „Lidovych Novin“, p. Ripka.

Rewanžując się za te hommagia, przy-
była z końcem października do Pragi
śrupa sowieckich literatów, starannie
dobrana. I ta bawiła w Czechosłowacji
przez dwa tygodnie. Na jej czele stali
słynny feljetonista M. Kolcow i sław-
ny powieściopisarz A. Tołstoj, Nadto
przyjechali towarzysze: Mironow, Kara-
wajew, Fadejef. Kirszon, Ługowskij.
Tretiakow, Bezymienskij i Se'wińskij, z
Ukraińców Mikitenko i Kupała. Pizyj-
mowano ich owacyjnie; odczyty, konfe-
rencje. fety, bankiety .toasty. A wśród
toastowiczów rozentuziazmowanych do
czerwonošci bylį į nasi dawni przyjac'e-
le, senator Pichl, dyrektor Swihowsk“
i inm, no i oczywiście nienawiścią do
Polski (szlacheckiej) „wrzący Achilles",
redaktor Ripka,

Entuzjastyczne przyjęcie komunistycz-
nych literatów nie mogło oczywiście nie
wywrzeć swego wpływu na podniesienie
na duchu i „stwierdzenie się w swem je-
stestwie” komunistów krajowych, :okal.
nych.
Obok istniejącej już korporacji komu-

nistycznej klubu, Pritomnost* pod w dzą
prof. Nejedlego powetała nowa „Spo-
łecznost”, związek mający na celu spo-
tęgowanie przyjaźni z komum'stami ro-
syjskimi pod batutą prof. Muthesiusa.
Tołstoj wygłosił pzan ku czci prz”p'ęk-
nej Pragi, Sergej Tretiakow wygłosił od-
czyt o bajkowej sytuacji piszących w So-
wietach. Poeta Selwinski' wygłaszał swo-
je wiersze, awansując za nie w „Prag'r
Presse” na... Homera! Stosunki przyjaź-
niane zacieśniły się i teraz przeszły w
temperaturę „miodowych miesięcy”, ,

Prorządowe periodyki, jak zresztą i
cała prasa narodowo - socjalna, żyją
już odtąd tylko tem wszystkiem co się
dzieje w Sowietarchji Czeski muzyk Je-
remiasz pisze operę „Bracia Karamazo-
wy', operę Szostakiewicza „Katarzyna
Izmaiłówna” (rosyjska „Lady Makbet")
wystawiają teatry nawet na prow'ncji.

Historyk Jan Slavik daje dzieło en'u”'a-
1917-1924"
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ompletny 40 osobowy
sooackia z dwoma kołami za*
asowemi, kierunkowskazami

i narzędziami kosztuje tyiko

zł. 5.400.-
: NISKA CENA
obniżona do przeciętnógo poziomu cea europejskich

MOCNA BUDOWA
starannie dostosowana przez jedyną polską
wytwórnię do istniejących warunków drogowych

BEZPIECZEŃSTWO
uzyskane dzięki najbardziej nowoczesnej budowie
(karoserja stalowa, hydrauliczne hamulce i t. d.)

SPRAWNA OBSŁUGA
oraz słała dostawa tanich części zapasowych,
kłórą zapewnia fabryka położona w centrum Polski

OTO ZALETY,
KTÓRYM ZAWDZIĘCZA SWE

POWODZENIE

POLSKI
508
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Co jest najważniejsze wiedzieć0 raku

Do chaty mej w Zakopanem przycho-
dził siary góral, gdzieś od Szatlar, cz
Białego Dunajca, ea aryraki, RAE
nego razu kucharka zrobiła uwagę, że
raki są marne, że mają chude sz. ; i Na
to „pokojowa. pochodzącą z pod Lwowa
zaśpiewa a po lwowsku: „Ta joj, taże
to nie szyjki, ale ogony”. — „Panna ku-
charka ma sluśnie — рошіа‹!п йбга! — Ю
som jest syjki”. „A gdzie gowa, a
gdzież oczy?” —Oy? Ocy rak ma na
zadku“ —„Ta cowy bajecie.ėzlowieku!'—
„Bajem nie bajem, a widzem co panny
nie wiedzom co jest nawazniejsę wie-
dzieć o raku”. — „To nas nauczcie”!

I zaczęło zę opowiadanie:
„Jak Pambóg stwarzoł świat, stworzył

uboczu. Rozchodzi się tylko o obęcne ‚ tyz j raka. Ino se zabocył wrazić mu ocy,

Rak sie markoci: MODEOGpoż —
„E! Na moi dj— pado P,
zabocylek se. Ba wies co opie? ky
ci kazoli do seści dni świat stworzi
OZ byś zgłupioł! Ale sie nie staro į nie,
iak ino posprawiom te inse weredy. to
sie wrócem do tobie i wrazem ci oc
No dobrze. Wzion się Pambóg do ro о-
ty, syčko uzda Aślicnie, pieknie. pozao-
patrzował stwór seliniejaki,temu dal rogi,
temu pazdury, temu kopyta. jak to ia
"A zw.Pon rzi stworzeniu świata.
Alora m o piłno i 0 kwila to

prz159aduje: , anyz te ocy? Akanyz te
ocy?“ Pambs sie ta do niego nie obzy-
woł bo mioł co inse na głowie, wte sie
rak ozeżlił, obrócił się zadke do Pana
Boga, głowe wsturzył do dziury i już

siedzioł ciho.
Aze na fajrant, kie Pambóg mioł sie

już zabiroć du dómu, sx se nap
orki, z asing piknę sy jak pa-

orki, — i pado: „Žpagrin) RA zod-
ke, wrazam ci ocy'. Rakmaa b EM
nij sie przodke, rzeke”„ pado
Rak nic. Az kie mu trzeci roz Pambóę
rak sie obezwoł, taki A „Pokie:
lek cie pytoł, toś sie nie obzywoł, — te-
roz cie nie pytom. Wraź mi w rzyć”!
No i coz bees robił; Pambógsię, ino
ozśmioł i wraził rakowi ocy do rzyci,
Bez to sie widzi zę rak chodzi tyłem.

A on chodzi jako trza, ino ze ocy ma
na zadku“,

Powtórzył JAN GW. PAWLIKOWSKI  

(Melantrich). Jewreinow został zaanga=
żowany jako reżyser, z czeskiej zas pra-
sy dowiadujemy się puktualnie co tyka
wyszło lub co dopiero piszą nawet cał-
kiem trzecio i czwarto - rzędni autorzy
sowieccy, jak Raskolnikow lub. Kir-
szon. Dość powiedzieć, że tego os.at-
niego tal barbaryjna chryja*jak ta któ-
rą poznaliśmy w Warszawie, a która ra-
czej powinna być grana w Zoologach i
pod tytułem: „Napad Makaki na labo-
ratorium', w klimacie praskim dziś o-
mal obłędnego rozkochania się w mo=
skiewszczyźnie, została podniesiona do
rangi „reprezentatywnej komedji“ (sic)
nowej awangardy literackiej... Wszysiko,
co napiszą młode udarniki literackie,
tłumaczy się na drugi miesiąc, a co gra
się w Moskwie, gra się i; w Pardubicach.
Rzecz prosta. że wystawią tam też

sztukę Pogodina o kanale Białomorskim
i sztukę Selwinskiego, dziejącą się w
Arctis pod bieżunem na Białej Ziemi i
na.. Białej Górze,
czerwony sztandar. (tytuł: „Unika”).
Czy te prądy i te nastroje maksyma|-

nego rusofilizmu będą miały w final-
nym rezultacie dodatnie konsekwencje,
to jeszcze kwestja. Dość łatwo bowiem
dzięki takiemu przesyceniu afektami do
komunizmu (i Kominternu) może „der-

ni6re tranchėe de la libertė“ (co jest ge-
neralną ambicją rządzącej lewicy) zmie-
nić się i przekształcić w  „potentiel de
revolulion' i to w samym ośrodku, w
samem sercu Europy. Asekurować się
dzisiaj musi każdy i muszą wszyscy, pań-
stwa także,
Nie jest atoli dobrze, jeżeli paralelnie

z asekuracją idzie oziębienie stosunków
ze wsžystkimi dokoła sąsiadami tak
gwaltowne i raptowne, że temperaturą
swoją przypomina klimat polarny na
białych ziemiach i... Białych Górach.

Nie jest też chyba wskazanem, aby w
przyszłości słowiańskie państwo o cy*
wilizacji „śródziemnomorskiej”, zacho
dnio - europejskiej, rozwijało się w sen-
sie jakiegoś „dependence"”, jakiejś filji
tego przedsiębiorstwa, które zaprzysięgło
zgubę cywilizacji zachodniej i prędzej
czy później. porósłszy w siły, do tej zgu-
by dążyć będzie,

To chyba jasne j proste, To też i w
Czechosłowacji istnieją liczne grupy i
wybitne jednostki, którym to oficjalne
ruere in serviłium i te hosanny dla Kre-
mla i te superlatywy i komplementa So-
belsohna - Radka dla „narodu robotni-
ków i chłopów” i te owacje dla sowiec=
kiej literatury j umysłowości į ideologji
tak bardzo, znowuby przypadały do gustu
i konwenjowały. Wśród głosów opozy*
cyjnych bywają i silniejsze akcznty
wprost potępienia takiej krótkowzrocz=
ności i takiego wymierzania sobie sa-
tysłakcji na linji najłatwiejszego oporu,
najłatwiejszej. I podczas gdy np. poseł
Slansky przywódca komunistów czecho-
słowackich wyraził niedawno najwyższą
aprobatę dla „naszego Herriota'. to są
jednak tacy mężowie poważni, jak pp.
Hodża, jak Udrzal, jak dr. Krofta, da-
wniejszy wiceminister S. Z., jak dr. Hein.
jak poseł Sidor, którzy razporaz pro
testują i nawołują do zawrotu z zawrot
nej drogi ; ponowienia wysiłków kol-
laboracji z niepopularną Polską, albo
przemilczaną z kretesem „albo obgady-
waną jak najfatalniej
Prezydent - Oswubodziciej wysoce s0-

bie cenił wielkie mózgi rosyjskie, ale
znał także dobrze polskich myślicieli i
pisarzy i interesował się naszą literaturą
przeszłą i conieco współczesną.
Pod tym względem teraz znacznie się

pogorszyło. Już niema na Hradzie Marka
Aureliusza, cytującego... Zygmunta Kra4
sińskiego. Niestety! Na tem atoli większą
enerėję powinni teraz zdobyć się i tem
iniensywniejszą działalność roztoczyć ci,
co zdają sobie sprawę. że nie można ze
wszystkich stron w pobliżu mieć samych
nieprzyjaciół i że za jedną ścianą przy”
najmniej przyjaciół mieć trzeb, Zape-
wne, że tam w Sowiełach, 'est teraz aż
pięciu... marszałków i że tam motory=
zacja i Tajrow i Turk-sib i Metro į Sta-
lingrad i 725 muzeów i Szostakowicz i
Kirszon i Arctis i Białe Morze i Biała
Ziemia, Przy odrobinie atoli dobrej woli
może i tu w biednej Polsce cośby się tam
dodatniego znalazło, I w życiu i w lite=
raturze.

W radowaniu się zaś z tego, że prof.
Pogodin pisze sztukę o Białomorskim Ка
nale, a Selwinski dramat z Białej Ziemi
1 że wogóle za.knięto czerwony sztandar
a... Białej Górze., my współudziału

brać nie możemy i nie chcemy.
Pamiętających i znających dzieje kon-

tynentu europejskiego raz: nas „uż swym
samym dźwiękiem to słowo... „Białą Gó-
ra" Assocjacje myślowe z niem zw:ąza-
ne przypomina'ą bowiem fakt historycz=
ny którego powtórzenia nie życzylibyś-
my ani naszym pobratymcom ar: pośre«
dnio w następstwach sobie samym.

na której za knięto -

Za
z!
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STANISŁAW PIOŁUN - NOYSZEWSKI

Kobieta w twórczości Żeromskiego
W swej pracy o Stefanie Żerom-

skim, wydanej w rok po jego przed-
wczesnym zgonie, podkreśliłem zupeł-
nie intencyjnie, acz mimochodem, że
twórczość jego nie odmalowała nam
ani jednej kobiety o zakroju heroicz-
nym, o cechach indywidualnej posą-
įowošci,

Nie chcę byč žle zrozumianym, Ko-
bieta w dziełach Żeromskiego gra rolę,
owszem, wybitną, jest w nich czynni-
kiem poprostu nieodzownym, jest w
swoim rodzaju „heroiną“ i w miło-
ści, czy poświęceniu zastyga w kształ-
ty, zaiste, posąśowe. Mimo to jednak
rola, jaką jej Żeromski wyznacza, jest
dla jego indywidualności twórczej zde-
cydowanie charakterystyczna.
Stosunek Żeromskiego-pisarza do

kobiety rzuca się w oczy i jest nie-
zmiernie ważnym czynnikiem do uwy-
puklenia, jeśli chodzi o należyte wczu-
cie się w jego psychikę.
Byłem pewien, że fachowa krytyka

literacka ostatniego dziesięciolecia
zwróci na to uwagę. Jest to przecież
tak bardzo ciekawe, takie łatwe i
wdzięczne do ujęcia. Ileż tu pola do
popisu dla błyskotliwego krytyka, dla
paradoksisty, dla zwolennika kontra-
stów i lapidarnych określeń!

„Wielopolski — ostatni szlachcic-
mąż stanu i Żeromski—ostatni szlach-
cic-artysta",
Wdzięczny ten temat — i to temat

nie tylko błyskotliwy, ale wynikający
z poznawania najistotniejszej treści О-
sobowości Żeromskiego, nie doczekał
się jednak jeszcze bystrzejszej obser-
wacji A spostrzeżenie to, jak już
wspomniałem nasuwa się samo.

Żeromski, po za swą twórczością
artystyczną, był w społeczeństwie je-
dnostką nawskroś współczesną. O za-
cofaniu socjalnem, o braku wyczucia
prądów chwili bieżącej. o nieumiejęt-
ności dotarcia do pulsu życia — mowy
tu być nie mogło. Był przecież auto-
rem „Ludzi bezdomnych į „Charitas“
i „Przedwiośnia”, był fundatorem o-
chronki w Nałęczowie, projektodawcą
Akademii Literatury, organizatorem
polskiego Pen-Clubu..., czyż zresztą
trzeba wymieniać? Był człowiekiem
do głębi nowoczesnym, posądzanym
nawet (rzecz jasna: najniesłuszniej) o
wywrotowość. A jednak twórczość
jego poprostu nic nie wie o zagadnie-
niach kobiecych w znaczeniu socjal-
nem. Kwestja praw kobiety i tak gło-
śne w jego epoce słowa, jak fem'n:zm,
emancypacja, — w współczesnych po-
wieściach Żeromskiego nie istnieją, nie
znajdują żadnego echa. Rys ten u pi-
sarza, bądźcobądź, tak wszechstron-
nego, z tak szerokim zasięgiem zagad-
nień tematycznych, musi nas zastano-
wić. Wszakże nawet i Prusa, patrzą-
cego dobremi oczyma na świat tak po-
błażliwie, kwestje owe zmusiły do
bliższego spojrzenia na nie przez stare
okulary,

I tutaj docieramy właśnie do szcze-

 

BOGDAN WINIARSKI

gólnej cechy mentalności autora
„Dziejów grzechu”.

| Żeromski, może nie bez zastrzeżeń
, męski w swym pierwiastku pesymi-
stycznym, gdzie wchodził w grę ból
ludzki i ból polski, może nie dostatecz-
nie hartowny, śpiżowy i prostolinijny
w konradowych zmaganiach się z
przeznaczeniem i klęską, jest w swem
spojrzeniu na kobietę par excellence
mężczyzną. I to mężczyzną w zupeł-

nie dostownem tego wyrazu znacze-
niu.

To też, o ile jego bohaterowie-
mężczyźni żyją, myślą i działają w o-
derwaniu od specyficznego głosu swej
płci, stosunek zaś do drugiej połowy
rodzaju (bardzo zresztą u Żeromsk'e-
go silnie zaznaczony) jest dla nich siłą
w każdym razie nie decydującą (kla-
syczny Judym), — o tyle wszvstkie
bez wyjątku kobiety Żeromskiego są
tylko i wyłącznie kobietami,

Bohater Żeromskiego, impulsom sił
wrodzonych bynajmniej nie obcy,
wcześniej czy później wyzwala się z
nich i posłann'ctwo swe w zakresie
idei społecznej lub narodowei pe!ni
ponad porywami swej płci, Kob'eta
natomiast czyni wszystko poprzez nie.
Treścią duszy każdej Żeromsk'ego E-
wy, Tatjany czy Heleny jest tylko mi-

WITOLD NOWOSAD

Pragniemy zwięźle powiedzieć, jak od-
działywa na nas na młode pokolenie na-
rodowców, na których przedewszystkiem
spadł trud walki, o naród i wychowanie
—twórczość Żeromskiego i Reymonta,

Żeromski szlachetnością myśli i . ęk-
nem słowa zdobył sobie w literaturze
polskiej jedno z czołowych mie'sc. Miej-

sca tego nikt mu zabrać nie potrafi. Ob-

ce dziś nam jest w jego twórczości zbyt
łatwe często poddawanie się wpływom,
idącym ze Wschodu, obcą jego d-apiež-
na erotyka, obcą charakterystyczna
niepewność i niepokój pod wzgiędem

ideowym.
Wiele z tego rozumiemy, wiele rze-

czy można nawet usprawiedliwić. Aie to,
co jest rdzeniem twórczości Żeromskie.

go: umiłowanie człowieka takiego, jakim
jest, nieszczęśliwego, grzesznego, cier-
piącego, w tragicznem rozdarciu między
dążeniem do ideału a ziemską, brutalną
rzeczywistośćią, człowieka przecież zdo.
nego do największej ofiary tego, który
jest istotnym bohaterem powieśc. Że-
romskiego, to umiłowanie chcemy sobie
przyswoić całkowicie, Chcielibyśmy wy-
drzeć „sercu nienasyconemu'” ową n'e-
słychaną wrażliwość na krzywdę ludzką,
bo wiemy, że cywiliząc'a istotnie chrześ-
cijańska, i polska musi tę cechę sprawie-
dliwości społecznej posiadać.

Skrzywdzilibyśmy jednak Żeroraskie-
go, gdybyśmy mocno nie podkreślili ego
patrjotyzmu U niego miłość Pol- 

Paweł Wiodkowic
Nieład i zamęt, w którym Polska

od lat kilku coraz głębiej się pogrąża,
najpoważniej, jak się zdaje, do:knął
nasze warstwy oświecone. Z niepoko-
jącym brakiem odporności poddają
się one zniechęceniu i bezwładowi,
nietylko nie reagując na kłamstwo,
zło i bezprawie, ale czyniąc czasami
wrażenie, jakby przestały widzieć
różnicę między kłamstwem i prawdą,
złem i dobrem, bezprawiem i prawem.
Zamykają się niemądrze w coraz cia-
šnieiszem kole „pojedynkowych po-
żytków', przestgjąc się interesować
sprawami publicznemi. W tych wła-
śnie warstwach najniebezpieczniej za-
znacza się upadek charakteru, odwa-
gi, poświęcenia, i jeśliby tak dalej iść
miało, stałyby się one wreszcie nie-
zdolne do wykonywania naturalnego
przywództwa w narodzie,
Gdyby to wszystko było fatalne,

nieuniknione, nie wiem, na czem mo-
żnaby oprzeć wiarę w lepszą przy-
szłość. Na szczęście tak nie jest.
Stan Polski nie jest wynikiem ko-
nieczności, lecz błędów i wad, z któ-
rych możemy się wydobyć. Nie trzeba
tu nawet jakichś nadludzkich wysił-
ków. Zwykła, ludzka wola i energja
wvsłarczą, ale oprzeć się muszą na
wecznych prawdach, bez których,

wbrew którym nic trwałego zbudo-

wać nie można, i na poczuciu niewy-
czerpanej mocy narodu, który ma za
sobą tysiąc lat dziejów, świetnych
wielkiemi wydarzeniam! i wielkimi

. ludźmi.

Właśnie, pół tysiąca lat mija od
śmierci jednego z tych niepospolitych
ludzi naszej historji: Pawła, syna Wło-
dzimierzowego, stąd = Wiodkowicem
zwanego. Pisze o nim Długosz, że był
to „mąż rzadkiej cnoty i gorliwy miło-
śnik Ojczyzny, który największym
wyrównał mężom”. Urodził się w
Brudzeniu nad Skrwą, w ziemi Do-
brzyńskiej, wystawionej nieustannie
na okrutne, niszczycielskie napady
Krzyżaków, Słyszał o nich od dzie-
cka, może patrzył na nie młodemi o-
czyma, stąd lepiej, niż ktokolwiek,
rozumiał istotę dziejowego zmagania

osobionym wówczas w Zakonie, i do-
słownie całe życie tej walce poświę-
cił, Wszystko niemal, co wiemy o ży-
ciu Pawła Włodkowica, zawdzięcza-

wa. Wiemy więc, że urodził się o-
koło r. 1370, pierwsze nauki odbył
prawdopodobnie w Płocku, gdzie brat
jego, jak się zdaje, był później kano-
nikiem; że udał się potem nastucja
do Pragi wraz z innym znakomitym
później Polakiem, przyjacielem całe.
go życia, Andrzejem z Gosławic Le-
skarzem; że w Pradze zdobył pierw-
sze stopnie naukowe, gdy jednak stu-
dja praskie poświęcone były głównie
teologii, a Polsce trzeba było prawni-
ków, udał się wraz z Andrzejem na
studja prawa kanonicznego do Italii,
gdzie pozostawał dłuższy czas. Koszty
pobytu opędzał z dochodów ze skrom.

1 nych beneficjów, tak skromnych, że
 
się Polski z naporem niemieckim, u-*

my pracowitym i szczęśliwym bada- |

niom ks, rektora J. Fijalka z Krako- |
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łość, Dzieje, czyny i przeżycia ich cał-
kowicie orbitą miłości są zamknięte.
Idea każdej z nich, zanim się tą, czy
inną treścią ma wypełnić, nosi prze-
dewszystkiem imię kochanka i dopie-
ro poprzez to imię dociera do jakiejś
sprawy. Kierunek i charakter ich po-
święceń zależny jest od wyznania
wiary mężczyzny, któremu oddały
serce. Bynajmniej nie wynika z tąd,
by kobiety Żeromskiego były typami
hurys, czy niewolnic, całkowicie od
mężczyzny uzależnionych. Owszem—
są one i kapryśne i samowolne (cechy
bardzo kobiece); duchowo jednak i
ideowo nie są samodzielne, Ich samo-
dzielność ideowa w rywalizacji z wew-
nętrznym nakazem serca zawsze ka-
pituluje,

Mimo szeroką skalę poszcześólnych
indywidualności, jakie nam twórczość
Żeromskiego w postaciach kobiecych
okazuje, mimo braku szablonu,
wszystkie one są pod tym względem
jednakie, W duszach ich nie odzywa
sie an koh'eta strindberśóowska, któ”
raby chciała osobowość męską podpo-
rządkowywać i druzsotać, ani też am-
bica kobiety wyzwolonej, „kobiety-
człowieka”, wkraczającej na arenę
życia społecznego u schyłku XIX go
wieku, jako jednostka dojrzała, samo-

ski była tak we krwi, że prześwieca pra-
wie z każdej 'ego powieści; ale wybuchła
chyba na'silniej w „Wietrze od morza”,
Oto tnzy najpiękniejsze cechy twór-

azości Żeromskiego: nieskalany patrio-
tyzm, umiłowanie człowieka i piękno sło-
wa. A przecież nie stał się Żeromski dla
naszego pokolenia, wychowanego 'uż w
odrodzone: Polsce, „mlekiem i krwią“,
tem, czem był niegdyś Mickiewicz Nie-
tylko dlatego, iż nie całą jego twórczość
podziwiamy, ale, także i z tej przyczy
ny, że myśmy szukali istotnej podstawy
naszych poglądów już nie w literaturze.
ale gdzieindzie': w religii, u pisarzy po-
litycznych, w historji,
Reymont 'est poetą żywiołu, Czasem

wydaje się, że fakt napisania „Chłopów”
prozą nie zmienia przecież tego, że to
najczystsza, poezja. Ale Reymont nietyl-
ko w tej powieści (chociaż tam przede-
wszystkiem) pokazał, że zna, jak nik* in-
ny, psych'kę masy. Któż lepiej od niego
potrafi oddać nastrój pielgrzymki na Ja-
sną Górę albo odczuć
prześladowanych unitów chełmskich?

I przez to artystyczne ujarzmienie ma-
sy jest nam Reymont szczególnie bliski
dzisiaj, kiedy zorganizowane masy nada-
ją charakterystyczne piętno całemu ży-
ciu. Ludziom takim, jak większość dziś
polskich narodowców, wyszłym z ludu
czy mas robotniczych, bliższy 'est Rey-
mont ze swą postawą człowieka wyro-
słego z tłumu i ponad tłum, ale przecież

na opłacenie promocji doktorskiej nie
starczyły. Tam też doszedł obu przy-
jaciół list z radosną wieścią o Grun-
waldzie, Pisał do nich biskup poznań-
ski, Wojciech Jastrzębiec: „Bracia
moi, jesteście dziedzicami i synami
nietylko ojców waszych, ale także
Królestwa i Narodu Polskiego, o któ-
rym powiadali codopiero chełpliwie
Krzyżacy, że go wreszcie teraz po-
trafią zniszczyć doszczęinie; posyłam
Wam tę relację, abyście poznali rze-

! czywisty przebieg wypadków i, o ile
tylko możecie, bronili tam spraw.edli-
wej sprawy, naszego pana i króla w
słowach miarkowanych skromnością,
lecz z nieustraszoną ducha odwagą i
wytrwałością niczem niewzruszoną.

Trzeba było tej obrony wobec po-
tężnego aparatu propagandy, którym
rozporządzał Zakun przeciwko Po!sce
w całej Europie. Paweł pełni więc
posługi dyplomatyczne w Rzymie i Pi-
zie; w r. 1413 wraca do kraju, gdzie
obejmuje katedrę dekretów w odno-
wionej Akademji Krakowskiej, a
wkrótce zostaje jej rektorem.
Ale jego ogromna wiedza, znajo-

mość stosunków i ludzi w Europie, o-
raz zdolności dyplomatyczne każą go
użyć gdzieindziej: jedzie więc do Bu-
dy w poselstwie do Zygmunta Luk-
semburskiego, niesumiennego, a na-
wet sprzedajnego sędziego rozjemcze-
go w niekończącym się sporze pol-
sko-krzyżackim. W ciągu paru lat
(1415 — 1418) odgrywa pierwszorzę-
dną rolę na Soborze w Konstancji, ja-
ko członek świetnego poselstwa pol-
skiego, i tu danem mu było stoczyć
przed najwyższym areopagiem Europy
naukową i polityczną walkę z Zako-
nem, w której zyskał dla swej O'czy-
zny moralne zwycięstwo, a dla siebie
wielkie imię w świecie. Spór polsko-

zbiorowe męki |

 

 

dzielna i współrzędna.
Role te są dla kobiet Żeromskiego

niezrozumiałe i jakby niepotrzebne.
Pod tym wzślędem nie był Żerom-

ski synem swojego pokolenia. Na ko”
biety inaczej patrzeć nie umiał, ina-
czej ich nie pojmował. Widział je wzro
kiem artysty nawskroś zeszłowiecz”
nie, konserwatywnie i po szlachecku.
Bohaterki jego wszelką aktywność

indywidualną ujawniają wyłącznie w
ramach tych sił, niejako kosmicz-
nvch, w które wyposażyła je ich płeć.
Siły to niekoniecznie o charakterze
drastycznym; owszem, przemawiają
do nas najwznioślejszym językiem ma-
cierzyństwa i miłości, Ale po za gra”
nice matki i kochanki ani jedna z nich
nie sięga. Nawet matka z noweli
„Ananke” uprowadzająca swe dzieci
od ojca - odstępcy, więcej jest matką,
niż Polką.
W  zupełnem uniezależnieniu od

tych dwu zasadniczych impulsów bio”
logicznych nie działa żadna z postaci
kobiecych, jake nam geniusz autora
„Popiołów" o*”zał i pozostawił. Żad-
na też z historycznych postaci nie-
wieścich, które posaóowość swą i he”
roiczność bez ścisłego związku z rolą
matki, czy też miłosnej podpory męs-
kieśo (więksześo od się) bohatera,
umiały potomności przekazać, nie fas-

RITA S RSSKOS ARA EEST AKASPES

Żeromski i Reymont w oczach miodego pokolenia
związanego z nim ściślej, aniżeli Żerom-
ski, społecznik, obrońca pokrzywdzo-
nych i wydziedziczonych.
Reymont stał się ulubionym naszym

pisarzem także przez szczery katolicyzm
i zrozumienie roli, 'aką religia katolicka
odgrywała w dziejach Polski i odgrywa
do dziś w wychowaniu. Zwycięskie od-
rodzenie myśli i, praktyki katolic-
kiej, przeczuł i zrozumiał nie Żeromski,
ale Reymont.
Twórczość Reymonta i Żeromskiego

walnie wespnze ruch narodowy w jego
dążeniu do przekształcenia psychik' spo-
łeczeństwa i stworzenia nowego typu
Polaka Że to przekształcenie takżew dzie-
dzinie literatury i sztuki pó/dzie szybkim
krokiem, tego dowodem chociażby robot.
nik, samouk Konstanty Dobrzyński ze
swoją „Czarną poez'ą“. Warto, aby o
tem pomyślelii narod. i nasi przeciwnicy.
— A dziś w dniu święta Miłości, przy-

woła'my jeszcze raz na pomoc natchnio-
ne słowa Stefana Żeromskiego i powta-
rzajmy wraz z nim: „Bądź pozdrow:ona,
przenajświętsza ziemio nasza, którą

czciliśmy miłością bezdenną, gdy, była
pod otchłaniami wód niewoli! Bądź po-
zdrowiona teraz i o każdej porze, mową
nasza tysiącletnią i na wieki wieków
świętą! Bądź pozdrowiona w swem po-
koleniu, co się 'eszcze morduje i cierpi —
oarz w sercu przyszłych, szczęśliwych i
radosnych",

krzyżacki, który zaprzątał w znacznej
mierze uwagę Soboru w Konstancji,
a nawet zaburzył jego obrady, prze-
niósł Włodkowic na grunt zasad ogól-
nych. W traktatach swoich, prze-
ciwko Zakonowi wymierzonych, pod-
niósł najważniejsze zagadnienia, któ-
re głęboko poruszały umysły ówcze-
sne: władzy cesarskiej, i udzielności
państw, które, jak Polska, tej władzy
nie uznawały; stosunku Kościoła do
Cesarstwa; stosunku do państw po-
gańskich, którym Krzyżacy, opierając
się zresztą na poważnym kierunku w
doktrynie katolickiej,domawiali wszel
kich praw zwierzchnictwa i własności
wreszcie wojny prawej. Zbrojny całą
wiedzą współczesną, górował łatwo
nad rzecznilkami Zakonu, Janem Fre
bachom i Janem Falkenbersiem,które
$o niecny paszkwil na Polskę stał się
powodem gwałtownych zajść na So-
borze. Można powiedzieć, że jego
rozwiązania tych najwyższych zaga-
dnień ówczesnego świata przynicsły
ostateczne zwycięstwo temu kierun-
kowi, który stał na stanowisku nieza-
leżności państw od
władzy cesarskiej, uznawał prawa na-
rodów pogańskich, występował prze-
ciwko tępieniu pogan w imię rzeko-
mego ich nawracania; zadały też Za-
konowi cios, którego jeden z history-
ków nie wahał się nazwać „moral-
nym Grunwaldem",

Potem Paweł brał udział w posel-
stwach na jeszcze jeden sąd Zyśmun-
ta do Wrocławia, potem do Rzymu,
gdzie był obecny, gdy Falkenberg ze
sznurem na szyi odwoływał swój pa-
szkwil, za który mu w doda su Krzy-
żacy zapłacić nie chcieli, W r. 1482
Paweł pisze z ltalji ostatni swój Ist
„do kanclerza Zbigniewa Oleśnickiego,
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cynowała jego fantazji twórczej. A już

tem więcej cechy te nie były mu bodź-

cem do wydźwiśnięcia z tantazji tej
jakiejkolwiek postaci urojonej, poję”
tej w takim wymiarze.
Rzecz jasna — nie jest tu moim ce”

lem imputowanie kobiecie Žerom-
skiego rysu ułomności, Piękno postaci
tych mówi samo za siebie. Wątpić na-
leży, czy ktokolwiek zdoła dorównać
mu w tej misternej apoteozie, jaką
niedostrzegalnie prawie dla pobież-
ne*o oka dziełami swemi dal kobie-
cie - matce.
Żeromski - syn, Żeromski - piętna-

stoletnie pacholę, idące za trumną u-
wielbianej matki, do śrobu zachował
głębokie zrozumienie żvwotowej no”
tęgi uczucia macierzyńskiego. Do.
matki swojej w zwierzeniach pamięt-
„nika modlił się, jak do świętej, a o jej
mogile majaczył jeszcze w chorobo-
wej przedz$onnej malignie. To też
postaci matki dźwiśnął pomnik nie”
wr-owiedzianie uroczy i niezanom-
nianie wymowny. Od pani Borowiczo-
wej z „Syzyfowych prac' aż do Ba*
rykowej z „Przedwiošnia“ przez licz-.
ne jeśo dzieła przesuwa się ta c'cha,
poświęcająca się bez granic. jak Józe-
ż Žeromska, ale jak piękna Mat-
а:
„Czapka ci spadnie, studencie“...

| szepce ciepło z czułościa i dumą Bo"
rowiczowa - Żeromska do iedynaka
swego, ustrojonego, po szczęśliwie zło-
žonym e6zaminie, w pierwszą czapkę
uczniowską, gdy malec drzemie na
bryczce.

Jakże serdeczne i głębokie musiała
to być wspomnienie!
Ta egśzaltacja osobista, płynąca z

uczuć syna i egzaltacja miłosna, wy*
bitnie męska. — stworzyła ścisłe ra-
my, któremi konterfekty kobiece Że-
romskiego - artysty zostały ograni-
czone i zamknięte.
O kobiecie - kochance, w znaczeniu

nie potocznem, lecz szerszem, mickie-
wiczowskiem raczej, Żeromski powie-
dział bardzo wiele. Z pewnością nikt
przed nim, a może też nikt po nim tak
wiele nam o niej nie powie. Portrety
kobiet-kochanek, kobiet w ekstazie
miłosnej, kobiet, wspinajacych się na
krawędzie niewiarogodnych poświęceń
i heroizmu, ale nie z pobudek bezoso-
bowego idealizmu, lecz właśnie przez
miłość ziemską i zmysłową, są nie*
zrównane w swym typie zasadniczym.
Ten specyficzny, prawie wsteczny,

zacofanie męski pogląd na kobiety
dom'nuje w twórczości Żeromskie-
$o na każdym kroku.

Oscylacja między typem ideału mi*
łości zmysłowej, a więc typem ko-
chanki a postacią matki jest widocz-
na i niezaprzeczalna, Ponad ów bio*
logiczny punkt widzenia, słusznie czy
też niesłusznie, twórczość Stefana Że*
romskieśo nigdzie się nie wznosi,
szersześo wyrazu psychiczneśo-w du*
szy kobiecej nie odnajduje. Tak pa-
trzył na zagadnienie to artysta. Tak
doznawał i bardzo cierpiał człowiek.

list pełen boleści na wieść o nowem
spustoszeniu przez Krzyżaków uko
chanej jego ziemi Dobrzyńskiej (1431),
W liście tym on, teolog, prawnik, dy:
plomata, występuje przeciwko bię-
dom kierowników polityki polskiej,
którzy dają się uwodzić złudom po-
koju z Zakonem. Długosz podaje da-
tę jego śmierci na 11 marca 1435 ro
ku; atoli odkrycia prof. Barycza w ar-
chiwum bolońskiem pozwalają nam
nietylko zrozumieć słowa Długosza o
niecnych rodakach, którzy chcieli go
pozbawić beneficjów kościelnych, za-
rzucając mu przyjęcie ślubów zakon-
nych (pówodiań akcji było osadzenie
przezeń Kanoników Lateraneńsk'ch w
Kłodawie, gdzie był proboszczem), a-
le i przenieść datę jego śmierci conaj-
mniej na jesień 1435 roku, A może na
11 marca r. 14367 Tak, czy inaczej,
upływa 500 lat od śmierci wielkiego
uczonego i dyplomaty, wielkiego Po-
laka. Niepospolita to postać w młodej
Polsce początków XV-go wieku i to
nietylko ogromna wiedza, ale i nieza-
chwiany temperament moralny, z ja
kim walczy z bezprawiem, które u-
krywa się pod formalnemi pozorami
prawa, i ze złem, które obłudnie za-
słania się płaszczem służby dla do-
bra. To nietylko głębokie poszano-
wanie indywidualności ludzkiej i na-
rodowej, ale i mazurska jakaś zac'ę-
tość w atakowaniu wszystkiego, co
stoi w drodze prawdzie i spraw:edli-
wości, ' naturalnym sprzymierzencom
Ojczyzny,

Wolno mieć nadzieję, że rok jubi.
leuszowy przyniesie prace, które sxo-
łatanemu dzisiejszym stanem kraju
społeczeństwu postawią przed oczy
prawie zapomnianą postać wielkiego
rodaka — także ku pokrzepieniu serc



KAZIMIERZ TYMIENIECKI

Z pogranicza archeologji i historii
Traktowanie historji starożytnej bez

archeologji jest dzisiaj nie do pomyśle-
nia. Wiadomo już powszechnie, jakie
znaczenie miały odkrycia Schlieman-
na w Troi i Mykenach, Evansa na Kre-
vie oraz innych jeszcze późniejszych
badaczy na terenie zwłaszcza Azji
Mniejszej. Dzięki poszukiwaniom ar-
cheologów wyłoniły się z mroku całe
okresy historji i nieznane prawie cywi-
fizacje. Dzieje Egiptu, Mezopotamii
Iranu w następstwie dokonanych wy -
kopalisk ujawniły się w nowem zupeł-
mie świetle. Bez archeologów, którzy
prowadzili swe prace na ziemi i pod
ziemią, nawet późniejsze dzieje Grecji

i Rzymu nie posiadałyby należytej wy-
tazistości. Kamienna i murowana kul-
tura śródziemnomorska w początkach

naszej ery rozszerzyła się ku północy.
Do Renu i Dunaju śledzimy dzis'aj jej
trwałe i liczne zabytki, Takie Aquin-
cum, w dzisiejszej Budzie, było jak
gdyby ostatnią strażnicą naprzeciw
rozległego i dzikiego stepu, a mimo to
mieszkający tutaj Rzymianin nie rezy-
gnował z osiągniętego przez się pozio-

mu kultury materjalnej. Dalej jeszcze,
bo aż u południowego prawie podnóża
Tatr spotykamy kamienną stelę rzym-
skiego legjonisty, która znaczy drogi

rozpoczętych iecz nie dokonanych pod-

bojów. Znaczenie dla historji tych śla-
dów archeologicznych rzymskiej sta-
rożytności na ziemiach południowych i

zachodnich Niemiec zrozumiał dobrze
współczesny historyk wiedeński Al-
fons Dopsch, który w pracy swej o
podstawach gospodarczych i społecz -
nych rozwoju kulturalnego Europy od

Cezara aż do Karola Wielkiego posła-
wił tezę o braku cežury, czyli przer-
wy czasowej między starożytnością i

wiekami średniemi. On też. tom I-y
swego dzieła poświęcił niemieckim to-
warzystwom starožytniczym i histo-
rycznym, gdyż z nagromadzonych
przez nie materjałów w znacznej mie-
sze czerpał.
"Wieki Średnie kontynuowały pracę

starożytności w rozszerzaniu kamien-
nej i murowanej kultury na coraz to
nowe tereny Europy środkowej i pół-
nocnej. W okresie pokarolińskim, aż
do świtu nowej ery gotycyzmu, na czo-
ło wysuwa się powstawanie romań -
skich świątyń z kamienia. Przykładem
kamiennego miasta już na słowiańskiej
rubieży stała się Lubeka. Niemcy kon-
tynentalni, pozyskani dla romańskiej
bukcesyjnej kultury, wznosili romań -
skie chramy nawet na skandynawskiej
północy, jak tego dowodzi kamienny

„niemiecki kościół w Bergen (Tyske-
kyrken) wśród drewnianego miasta.
Ale już wcześniej, nim powstał kościół
św. Jana i Mikołaja w Lubece budo-
wano bazyliki romańskie z kamienia

polnego na ziemiach polskich. Те о-

R swym nie dorównują często
ościołom zachodnim, choć dumny
tum łęczycki, wśród niedostępnych
bagien zbudowany, z niejednym z nich
może stanąć w porównanie. Jest też do

dzisiejszej chrwili najbardziej widocz-

nym dowodem dokonanych w tym cza-
$ie postępów kultury kamiennej w
drewnianej przeważnie Polsce.
Trwałość zabytków kamiennych,

które poznajemy na obszarach tysiąc-
letnich kultur południowych lub wśród
jezior i błot pólnocy jako późniejsze za-
gubione placówki, kazała zapomnieć o
znaczeniu innych, skromniejszych kul-
tur drewnianychjuż ze względunanie-
trwałość materjału budowlanegc ska-
zanych. zdawało się,na zgubę w niepa-
mięci, Nieliczni tylko fanatycy piękna
zaklęteśo w drzewie, wśród północne”
go krajobrazu, widzieli w drewnianych
cichych kościołkach i niepozornych

chatach ludu dorobek kulturowy wie”
lu pokoleń, który przekazywany wciąż

nowym następcom znajdował swe u-

- trwalenie w pewnego rodzaju palinge-
"nezie. Niewątpliwie łatwo było wpaść

w złudzenia. Drewniane budowle ule-
- gały również wpływom świątyń i śma-

"chów murowanych. Nawet charakte-
'rystyczna potężna wieża niewielkich

" kościołków drewnianych naszego Pod-
karpacia mocno nam przypomina „don-

jon”, występujący na Zachodzie już
we wczesnej epoce feodalnej.

O-tatnie jednak lata przyniosły nie-

spolziewanie choć częściową rehabili-

tację starych kultur drewnianych eu-
genejskiej północy. Już dawniej było

wiadomem, że w pewnych warunkach

terenowycn nawet nietrwałe matierja-

ły mośą przetrwać wiele wieków. Do-

wodem chociażby łodzie wikińskie z

Osebergu i Gokstadu, przechowywane

w Oslo, albo znacznie dawniejsza o-

dzież wełniana, nad podziw zachowa-

na w błotach jutlandzkich, którą po-

dziwiać możemy w Muzeum Narodo-
wem (Prinsens - Palais) w Kopenha-

 

dze. Najmniej zwracano uwagi na zie-
mie słowiańskie, jak gdyby buta nie-
mieckich sąsiadów, z góry na nas pa-
trzących, zaczarowała samą przesz-
łość. Tymczasem ta „królewna” prze-
szłość w naszych oczach zostaje od-
czarowana, Słowiańska kultura drew-
niana, która w dzisiejszych lub nie-
dawno minionych czasach może rywa-
lizować z drewnianą kulturą skandy -
naw:ką, znajduje swą metrykę w wy-
kopaliskach przeprowadzonych | w
bieżącem dziesięcioleciu. Szczęśliwą
rękę miał prof. Kostrzewski z Pozna-
nia, gdy w Biskupinie, między Gąsa-
wą i Żninem, odnalazł osadę bagienną
z przed 2 i pół tysięcy lat. Wielka osa-
da nad jeziorem biskupińskiem robi na
zwiedzających niezapomniane wraże:
nie. Podobieństwo budowli z okresu
kultury t. zw. łużyckiej z budow!ami
spotykanemi jeszcze dzisiaj (budowie
t zw. łątkowo - sumikowe) jest jed-
nym z najbardziej uderzających w
tych wykopaliskach faktów. W odleg-
łych mieszkańcach te; ludnej, stosun-
kowo kulturalnej i dobrze zorganizo -

wanej społecznie osady możemy słusz-
nie dopatrywać się naszych przodków.
Zdobycze archeologji przyjmujemy z
wdzięcznością, ale historyk nie ma tu
nic więcej do powiedzenia.
Inaczej jest z innemi, może nie mniej

uderzającemi wykopaliskami, które
przeprowadzono w ostatnim czasie na
terenie Niemiec, a które odnoszą się do
bliższej nam chronologicznie epoki. W
r. 1930 w dawnem piastowskiem Opo-
lu, otoczonem i dziś jeszcze przez wsie
z ludnością rdzennie polską, na wyspie
Odry zwanej Pasieka, w najbliższem
sąsiedztwie dawnego zamku isiążące-
$o z czasów Piastów śląskich, odkryto
dawne miasto słowiańskie, zbudowane
z drzewa”). Nie mniej doniosłe są od-
krycia w położonym u ujścia Odry
Wolinie, z r. 1934 i 1935, które mieliś-
my sposobność oglądać w końcu paź-
dziernika r. b. Dzisiejszy Wolia, jak
się okazało z badań dyr. Muzeum pro-
wincjonalnego w Szczecinie, dr. Kurk-
la, położony jest na pagórku ruin, o-
bejmujących powikłane resztki drew +
nianych budowli z okresu słowiańskie-  

go. W wykopie na rynku wolińskim u-
dało się ustalić przynajmniej trzy o-
kresy istnienia osady, a mianowicie z X
м., XI-XII w. i z XII-XIII w. Stwier-
dzono stosowanie budownictwa „słu-
powego”, podobnego do starych skan -
dynawskich kościołków t. zw. „Stavkir.
ken", rozwój szeregu rzemiosł i han-
dlu, także żeglarswa, związany z temi
odkryciami stosunkowo wysoki poziom
kultury mieszkańców, wreszcie znacz
ne rozmiary samej osady, której ślady
dają się wykryć na przestrzeni 4 kilo-
metrów. Na wzgórzu północnem koło
miasta znajdował się gród obronny, a
na wzgórzu południowem nekropol
Pomijając interesujące momenty poli-
tyczne, którezdziejami najdawniejsze-
go Wolina się łączą, należy podkreślić
przedewszystkiem uderzającą zgod-
ność wykopalisk z obrazem, jaki zo-
stawiły o tem słowiańskiem mieście
źródła historyczne, a w szczegó!ności
biografje św. Ottona, apostoła Pomo-
rza nadodrzańskiego i wysłańca 1asze-
go Bolesława Krzywoustego,

Swoista i wcale wysoko rozwinięta  

kultura „drewnianego” Wolina z końe
ca epoki pogańskiej i początków epoki
chrześcijańskiej, a tacże innych miast
słowiańskich nadodrzańskiego Pomo-
za, była już jednak zacofana w po-
równaniu z niezbyt odległą murowaną
Lubeką, rezydencją Henryka Lwa,
skąd też, w okresie rozpoczynającego
się osłabienia politycznego Polski w
początkach doby dzielnicowej, przy-
szło rychło ujarzmienie. Przejście od
kultury drewnianej do murowanej do-
konało się przy decydującym współu-
dziale Niemców, a kraj uległ w następ.
nych stuleciach germanizacji. Reiikty
miasta wolińskiego przechowałv się
dzięki sprzyjającym warurkom tere-
nowym. Możliwości takie istnieją jed-
nak i gdzieindziej. Przed archeologją
złoją jeszcze niespełnione zadania w
stosunku do czasów wczesnohistorycz=
nych.

*) Por. R. Jakimowścz, Odkopanie ox

sa ly wczesnohistorycznej w Onolu, Z st-
chłani wieków VII, 2 — 3. 1932.

 

STANISŁAW KOZICKI

"Jan Bielawski
W grudniu tego roku mija lat 30 od woczesnej pracy kulturalnej na wsi. ! Głowacki” — niż Czepiec Wyspiaū-

pamiętnego wiecu  włościańskiego,
zwołanego przez stronnictwo demo-
kratyczno * narodowe do Filharmonji
warszawskiej w dobie ruchu rewolu-

 

Jan Bielawski.

cyjnego w Rosji i pierwszych poru"
szeń narodowych w Polsce, Wiec ten
zapisał się niezatartemi zgłoskami
w pamięci tych wszystkich, którzy
byli na nim obecni. Nietylko zgroma- '
dzonym lecz całej ówczesnej opinii

polskiej ukazał się chłop polski w no-
wei postaci — jako narodowy działacz
polityczny.

Liczny był wówczas zastęp chłopów
zaprawionych w pracy narodowej,

wychowanych na pismach i książkach
nielegalnych i będących świadomemi
obywatelami Polski, Wśród nich jed-
no z pierwszych miejsc zajmował ś. p.

, Warto te rzeczy przypomnieć obec”
„nie, W Bukowskiej Woli pod Mie-
| chowem gospodarował ś. p. Gabryel
| Godlewski, należący do znanei rodzi-
ny szlacheckiej, był bratem redaktora
„Słowa” i znanego w Warszawię ad-
wokata. Podobnie jak obydwaj bra-

cia zaliczał się do konserwatywnego
obozu ziemiańskiego, t. zw. wów-
czas „uśodowców”, lecz był to „iuńo”
dowiec“ osobliwy — w wielką polity-

kę się nie wdawał, natomiast rozpo-
czął wśród swych najbliższych sąsia-
dów. śopodarzy drobnych pracę, któ”
ra była nawskroś narodowa i w pew-
nym sensie rewolucyjna. Postanowił
mianowicie zaprawić ich do pracy
społecznej, nauczyć dobrze gospoda-
rować i zachęcić ich do oświaty. Po
długich staraniach i zabiegach udało
się ś. p. Gabryelowi Godlewskiemu
zalegalizować spółkę rolniczą p. n.
„Jutrzenka”, Takie wówczas były
czasy, że na najlegalniejszą i najdalej
stojącą od polityki pracę gospodarczą
i kulturalną, patrzyły władze rosyj"
skie nieufnie i podeirzliwie — nie by-
ły jeszcze wygasty wskazania progra-
mowe Milutina...

Zjechali się gospodarze na wspólne
narady. Dawał i SA i poucze-
nia założyciel Spółki, zżył się z nimi
i zdobył ich pełne zaułanie, Zasługiwał
na nie zresztą w zupełności, bo pod
skromnemi pozorami tkwiła w tym
człowieku dusza niepospolita. Wśród

' członków „Jutrzenki“ do najwybit-
nieiszych naležat šospodarz z Nasie-
ckowic, položonych koto historycz-
nych Raclawic — Jan Bielawski, bę-
dący wówczas koło czterdziestki (u-
rodził się 11 lipca 1864 roku). „Ju-
trzenka” dla pochwalenia się swym
dorobkiem urządziła w roku 1903 wy*
stawę rolniczą w Miechowie. Wysta-
wa udała się świetnie, gospodarze 

 

Pawilon „Jutrzenki* na wystawie rolaiczej w Miechowie w r. 1903.

Jan Bielawski z Nasiechowic wsi w
pow. miechowskim. Spotykałem go

wielokrotnie w ciągu mej pracy poli-

tycznej wśród ludu w okresie między
r. 1903 a 1914.

Poznałem Bielawskiego w roku
1903 w Miechowie podczas urządzo-

nej tam wystawy rolniczej włościań-

skiej. Była to pierwsza wystawa tego

rodzaju w Polsce pod zaborem rosyj"
skim. był te też pierwszy przejaw no-

| drobni mieli się czem pochwalić, zje-

chali drobni rolnicy, działacze oświa”

towi, ziemianie z całej Polski. Wtedy
to poznałem Bielawskiego. Budził za-

ufanie od pierwszego wejrzenia —

swą szlachetną twarzą i dosto'nem za”

chowaniem się. Ten chłop w krakow*

skiej sukmanie był typowym przed-

stawicielem swego stanu, miał do”

prawdy o wiele więcej prawa do po-
wiedzenia — „z takich jak my był  

skiego. Biła z jego oczu powaśa i ucz
ciwość. Miał o sprawach wszelkich sąd

jasny i trzeźwy, myślał po polsku...
Później często spotykałem Jana

Bielawskiego,.należał bowiem wraz z
innymi  wybitniejszymi członkami
„Jutrzenki” do Towarzystwa Oświaty
Narodowej i brał czynny udział w jego
pracy oświatowej i politycznej. Bywał
na zjazdach w Warszawie, zajmował
się przemycaniem i kolportowaniem
nieleśalnych pism i książek, może być
uważany za jednego z twórców nowo-
czesnego ruchu narodowego chłop”
skiego w dawnym zaborze rosyjskim.
Z notatki, którą mi kiedyś złożył

jeden z dobrze znających działalność
Bielawskiego przytaczam tu ustęp na-
stępwący: „Przy stowarzyszeniu „Ju-
trzenka” była założona mleczarnia u-
działowa. Dwa razy w tygodniu z tej
mleczarni były wysyłane duże paki
z masłem do różnych większych
miast Zagłębia Dąbrowskiego, do
Warszawy i t. d. Od czasu do czasu
w jednej z takich pak zna/dowal się
„Polak” i różne wydawnictwa niele-
śalne, sorowadzane przez „zieloną
granicę” z Krakowa... Tą sprawą bez-
pośrednio kierował Jan Bielawski
SEALDRA a aнбоЬ

 

i niejednokrotnie sam odwoził paki 4
podobnem „masłem” na stację kole:

jową w Miechowie”. Gdy po pierw:
szej „rewoluci rosyjskiej" nastąpiły
zmiany w Królestwie, sdy otworzyła
się możność pracy społecznej i w
skromnym zakresie politycznej, wziął
w niej udział ś. p. Jan Bielawski. W.
roku 1907 został wybrany z ramienią
stronictwa demokratyczno * narodo*
wego na posła do Dumy. Unikał hono-
rów i publicznych występów, był jed:

nak wszędzie tam, gdzie jego doświad-

czenie, znajomość spraw i jasna myśl

mogły się przydać. Przyjechał też ną
ów pamiętny zjazd włościański w dn,
17 grudnia 1905 roku do Warszawy

i zasiadał w prezydjum tegoż zjazdu,
W r. 1915 wyjechałem z Warszawy

iz Polski, dopiero po powrocie w

r. 1920 dowiedziałem się, że Jan Bie*

lawski zmarł 3 sierpnia 1916 roku,
Widział początki wielkiej woiny, nią
doczekał wszakże odrodzenia O;czy'
zny, w które niezachwianie wierzył i
dla którego całe życie pracował. Naz*
wisko jego pozostanie na stronicach
historji ruchu narodowego wśród wło-
ścian polskich i na stronicach dziejów
odbudowania państwa polskiego w
wieku XX.

 

NOWE KSIĄŻKI
W GŁĄB OCEANU

William Beebe: 923 metry w głab oce-
snu. Z 95 barwnemi i czarnemi ilusira-
cjami. Przełożył dr. M. Jarosawski.
Warszawa, Trzaska, E ert i Michalski.
Bibljoteka Wiedzy, tom 20.

Bibljoteka Wiedzy zdobyła sobie u

nas pozycję już tak poważną, że zby-

teczną jest rzeczą szersze wykazywanie
jej zalet. Wystarczy przypomnieć, że
pojawiły się w niej rzeczy dziś już tak
słynne, jak Jeansa „Nowy świat fizyki”.
de Krnifa „Łowcy mikrobów”, leb Cze-
kanowskiego „Człowiek w czasie i prze-
strzeni. Nowy, już 20-ty zrzędu tom
przynosi szczególnie ciekawe rzzczy. O-
to gemjusz ludzki nietylko wzbił się do
stratosfery, ale też- stąpił w przepastne
otchłanie „batysfery”, w fantastyczną
wprost głąb oceanu blisko tysiąca me-  

trów. Dokonał tego fanatyk nauki —

Beebe, wybilny uczony, zarazem dyrck=

tor badań podzwrotnikowych Tow. Zo-
ologicznego w N. Jorku, zdolny literat,
W tych głębinach, do których nigdy

jeszcze dotąd człowiek nie dotarł. po-

czynił Beebe (czytaj Bib) z nieslychanem
ńarażcniem życia odkrycia tak rewela-
cyjne, iż opisom jego trudnoby bylo dać
wiarę, gdyby nie to, że dwutonową
kula stalowa, w której Bezbe docizrał
do tych głębin, miała okno zrobione z
roztopionego kwarcu, przez które m'gł
badacz przy pomocy reflektorów doko-
nać zdjęć fotograficznych, rysunków 1 &

p. Książka Beebe'a da każdemu czytelni-
kowi najżywszą satysfakcję, jaką się od-
nosi z poszerzenia własnych horyzontów,
i zdobycia nowych praw o życiu.

Kawrót do klasycyzmu w Sowietach
Po rewo!ucji komunistycznej w Ros'i

w myśl wskazówek Lenina przystąpiono
do tworzenia nowych wartości literac-
kich, któreby odžwierciadlaly ideologję

komunistyczną oraz dążenia do utworze-

nia nowego ustr u społecznego. Na tem

tle dzieła klasyków rosyjskich uważane
yły za zbyt reakcyjne i przestarzałe,

wskutek czego nietylko zapomniano o

wielkich klasykach literatury rosy'skiej,

lecz wyrugowano ich ze szkół i bibljotek

Czytanie klasyków uważane było za na

ruszenie t. zw. lin'i generalnej partji Ten

okres trwał dość długo aż do momentu,

kiedy przekonano się, że tendencyjne ut-

wory literatów komunistycznych, piszą-

cych na zamówienie, nie posiadają żad-

ne' wartości artystycznej W związku z

ogólnemi posunięciami Stalina w zakre-

sie polityki wewnętrznej i jeżo hasiem,

nawołującem do większego zaintereso-

wania się życiem jednostki i tworzeniem

kadr ludzkich, stojących na wyższym ро-  
ziomie kulturalnym, zaniechano prześla-

dawania dzieł klasyków rosyjskich.

Nawrót do klasycyzmu, do dawnej li-

teratury rosyjskiej przybrał szerokie roz-

miary i ogarnął nietylko życie literackie,
lecz również młodzież i nową inteligen-
cię sowiecką. Nabardziej znamiennym

objawem w tym kierunku jest uchwała

CIK'a Z.S.S.R. w sprawie utworzenia

wszechzwiązkowego komitetu uczczenia

stuletnie! rocznicy śmierci genjalneżc po-
ety rosyjskiego, Aleksandra Puszkina,
którego dekret nazywa twórcą rosy skie-
śo języka literackiego. Do tego kom tetu

wszedł cały szereg oficalnych osobisto-

ści jak np. komisarz oświaty Bubnow,
marszałek Klim Woroszyłow, członko-

wie rządu sowieckiego Czubar, Meżłauk,

Żdanow, generalny prokurator Akułow

i inni. Interesuącem jest, że jednem z

na'ważnie'szych zadań tego komitetu bę-
dzie popularyzacja dzieł Puszkina wśród

narodów nierosyjskich, zamieszkujących

w Z.5.5.R.



Walka o ubój rytualny
Wniosek radnych narodowców w Zawierciu

Dnia 19 grudnia b. r. odbyło się w
Zawierciu posiedzenie Rady miejskiej,
na którem radny Stronnictwa Narodo
wego Wiodz. Sulima Popiel postawił
następujący wniosek;
„Klub Radziecki Stronnictwa Naro-

dowego w Zawierciu wnosi o skaso-
vga uboju rytualnego zwierząt w
rzeżni m ejskiej miasta Zawiercia, po”
pierajac swój wniosek następującem
tzasadnieniem:

1) Ubój rytuałny jest przestarza-
łym sposobem zabijania zwierząt, nie-
stosowanym niśdzie w żadnym kultu-
ralnvm kraju w Europ'e, tylko w jed-
nej toierancyjnej i ustępliwej Po!sce.

jest sposobem wysoce niehumanitar"
nym i przez prawodawstwo zakaza-
nym,

2) Ubój rytualny oddał cały mono-
pol handlu mięsem wołowem, bara-
niem, cielęcem i drobiu w ręce speku-
lantów handlarzy żydowskich, którzy
w form'e wysokich onłat na rzecz śmi
ny wyznaniowei żydowskiej, wzgled-
nie rzezaków, ciąćną z teśo przedsię-
biorstwa olbrzymie zyski — kosztem
naibiedniejszej ludności chrześc jań-
skiej, śrubując jak najbardziej ceny
miesa, które jest artykułem pierwszej
potrzeby.

3) Ubój rytualny nie podobna uza-
sadnić żadnemi wzśledzmi hys'eny i
wielokrotnie już dowiedziono, że po”
wolne, barbarzyńskie męczenie i zabi-
jan'e zwierzat powoduje częstokroć
zakażenie mięsa,

4) Rada m'ejska raczy uchwalić, a-
by Zarzad miasta Zawiercia wystąpił
z wnioskiem umotywowanym do czyn
ników m'arodajnych o srowodowanie
w drodze ustawodawczej ogólnego,
humonftarneśo ubko*u zwierząt w ca*
łem Państwie Polskiem.

Przez cały czas wygłaszania powyż-
szeóo wniosku przez radnego Wł. S.
Porielą panowała na sali grohowa ci-
sza, W pierwszej chwili starał się za”
kłócić spokój radny Żyd Percys, ale 

Zawiercie, w grudc.u.

widząc poważny nastrój wśród rad-
nych i zebranej publiczności, nie ma-
jąc żadnych ochotnych naśladowców.
(nawet z pośród socjalistów, bebeków
i Żydów) uspokoił się rychło.
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warszawa w Święta
TRAMWAJE I AUTOBUSY

We wtorek, w dzień wigilijny, tram-
wae i autobusy miejskie zaczną zjeż-
dżać do remiz, względnie garażow, z
takiem obliczeniem, aby ruch tranzwajo
wy i autobusowy ustał całkowicie o
godz. 19. W nocy z wtorku na środę
wozy tramwajowe linji nocnych nie będą

 

Skasowanie opłat w miastach
Zniesienie mostowego, kopytkowego, rogatkowego i t.p.

W dniu 4 b. m. ogłoszony został de-
kret Prezydenta Rzeczypospolitej o ob-
niženiu obciążenia daninami komunalne-

mi i o innych zmianach w finansach ko-
munalnych, który ogranicza niektóre u-
prawnienia związków samorządowych do

poboru danin komunalnych, zwłaszcza

obciążających ludność rolniczą.

W związku z tem pan minister spraw

wewnętrznych wydał okėlnik do wszy-

stkich wojewodów, przewodniczących

wydziałów powiatowych i prezydentów

miast, w którym wyjaśnia:

1) że niezwłocznie musi ustać pobór na

rzecz Związków samorządowych opłat

mytniczych, mostowych, kopytkowych,

rogatkowych oraz postojowych na dro-

gach i placach publicznych z  wyjąt-

kiem opłat. pobieranych za używanie tar-

gowisk, przez które rozumieć należy plac

publiczny, wyznaczony przez gminę na

odbywanie się na nim targów i jarmar-

ków gminnych i w tym celu odpowie-

dnio urządzonych i utrzymanych.

Utrzymanie prawa Związków samorzą-

dowych do poboru opłat za korzystanie

z targowisk urządzonych w żadnym razie

nie powinno być wykorzystane w sensie

podniesienia tych opłat. Przeciwnie,

pobór tych opłat powinien być ograni-

czony jedynie do tych targowisk, na któ-

rych uzasadniony on będzie konieczno-

ścią amortyzowania kapitału zainwesto-

wanego „oraz pokrycia kosztów utruyma-

MESSS BUK FEZETTWEZYWTTZOZEKTE METAIAiTSS,TTK TTT "m

Grožny pożar na Dzikiej
Spłonęła hala maszyn S-ki „Okowa

Wczoraj w nocy około godz. 2-ej min.
30 wybuchł groźny pożar przy u!. Dzikiej

33, w domu należącym do JózefyNorbli-
nowej. Pies podwórzowy  przeraźliwym
wyciem zaalarmował dozorcę domn i lo-
katorów. Jak się okazało ogień ogarnął

parterową halę, w której mieszczą się wa.

rsztaty przemysłowe „Okowa”, sp. z 0.0.,
wytwarzające artykuły sportowe, techni-
czne, zabawki itp. Gdy obudzili się do-
zorca i lokatorzy, cała wytwórnia była

już w ogniu. Na miejsce przybył pierwszy

oddział straży ogniowej. Strażacy, przy-

stąpili do energicznej akcji z narażeniem

życia, starając się niedopuścić ognia do

sąsiedniego drewnianego budynku miesz-

kalnego i stojącego opodal budynku mu-
rowanego, w którym mieszczą się, stolar-
nia, kantor, magazyn i polerownia. Dzię-

ki temu, że w nocy szalała śnieżyca, I

dachy pokryte były śniegiem, udało się

budynki te ocalić. Akcja straży trwała do

godz. 6-ej, Olbrzymia hala, wraz z elek-

trycznemi maszynami: keblarkami, tokar-

niami, bormaszynami, oraz do rżnięcia

drzewa — spłonęła doszczętnie. Straty w

przybliżeniu wywszą około 50.000 zł.

Pozostało bez pracy około 20-tu robot-

ników. Istnieje przypuszczenie, że pożar

powstał od iskry z silnika elektrycznego,

która spadła do trocin i tliła się przez

czas dłuższy.

„Ciele tanie--kotlet drogi”
Korowód samochcdów przeciągnął ulicami miasta

Komitet akcji gospodarczej młodzieży

polskiej zorganizował w niedzielę mani-

festację na ulicach "Warszawy pod ha-

słem ożywienia życia gospodarczego za

zniżką cen i zwiększeniem obrotu $ospo-

darczego. Korowód 6 samochodów cię-

żarowych z transparentami przeciągnął

ulicami miasta. Na jednym z samocho-

dów umieszczony był wielki transparent

|
wymalowany przez studentów Szkoły

szluk pięknych, obrazujący rozpiętość

między ceną cielęcia i kotleta cielęcego.

napis na transparecie głosił: „Cielę ta-

nie — kotlet drogi, mieszczuch głodny—

chłop ubogi”. Dowcipny ten transparent

wywarł szereg życzliwych komentarzy

publiczności, która powitała akc'ę z du-

' żem zainteresowaniem i przychylnością.

Trujący gaz na ul. Grochowskiej
10 osób zatrutych czadem

Wczoraj w nocy, w mieszkaniu parte-

rowem Edwarda Klauzera, wlašz-ciela

sklepu, wskutek zatrucia tlenkiemwęgla,

omdlało 6 oosób: IKlauzer, żona ego.

Julja, brat K., Jan, 3-letni syn Edmund .

służąca Aniela Dziewulska. — Jednocze-

śnie podniesiono alarm, że w mieszkaniu

na pierwszem piętrze, należącem d. Ro-

mualda Gratysa, handlowca, równiez za-

czadziało 5 osób: 10-miesięczny Ździ-

slaw, 6-letnia Irenka, 11-letnia Janina,

oraz siostra Gratysowej, Halina Basiń-

ska. i nocwąca przypadkowo zneioma

G., Lucyna Smolińska, krawcowa, 'Gro-

chowska 38).

KAZ A

Każda ziotówka, złożona na aukcję

Na miejscu wypadku przybyły dwie ka-

retki Pogotowia, po zastosowaniu odpo-

wiednich zabiegów, zatrutych doprowa-

dzono do przytomności, pozostawia,ąc

na leczeniu w domu.
Policja przeprowadziła dochodzenie.

przyczem okazało się, że mury bu-

dującego się domu w sąsiedztwie zasła-

niają wylot komina, utrudniając wydoby

wanie się dymu. Obecnie przeprowadzo-qq

aa będzie nadbudowa komina, co usunie

na przyszłość niebezpieczeństwo powta:

rzania się wypadków zatrucia czadem.

mia i konserwacji. przyczem wysokość

ków faktycznych, ponoszonych na te u-

rządzenia.

2) Podkreślona została konieczność

obniżenia dodatków komunalnych do

państwowego podatku gruntowego . ,esz-

cze przed zarządzeniem obniżki tych do-

datków. które ustali minister skarbu w

porozumieniu z ministrem spraw we-

wnętrznych na podstawie uprawnienia

zawartego w art. 3 dekretu.

3) Ubytek pieniężny, spowodowany

wyżej wymienionemi redukcjami danin

na rzecz związków komunalnych, czę-

ściowo będzie zrekompensowany zwięk-

szeniem udziału w dodatkach komunal-

nych do państwowych podatków od spo-

życia, zużycia, wzślędnie produkcji, o-
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Ziemia Święta
nietylko dla Żydów

(6) W ub. sobotę odbył się w sali Koper-

cika U. J. K. odczyt Ks. Prof. Dra. Aleksego

Klawka p. t. „W Ziemi Św.”, zorganizowany

przez ruchliwy Akademicki Związek Kato-

licki,
Zarówno osoba prelegenta, wybitnego

znawcy Starego Testamentu, jak i opraco-

wany na podstawie wielokrotnych podróży

| do Ziemi Św. temat odczytu, wzbudziły zro-

zumiałe zainteresowanie słuchaczy. — Ks

' Prof. Klawek wyszedł daleko poza granice

omawiania szczegółów krajoznawczych, et-

nograficznych, obyczajowych i kulturalnych,

bogato ilustrowanych pięknemi przeźrocza*

| mi, przedstawił nadto plastycznie stan t. zw

problemu palestyńskiego w dzisiejszej fazie

jego rozwoju,

Palestyna, stanowiąca realną podstawę

programu sjonistycznego. nie może dać roz-

| wiązania kwestji żydowskiej z dwóch powo-

dów: pierwszy z nich — to szczupłość ob-

szaru mogącego pomieścić co najwyżej

2.500.000 mieszkańców. drugi — to kult reli-

gijny. jakim otaczają Ziemię Św zarówno

chrześcijanie. jak mahometanie i Żydzi. Nie-

podobna więc. aby te miejsca święte dla ca-

łego świata chrześcijańskiego i mahometań-

skiego. mogły przejść w wyłączne posiada-

mie Żydów. Ziemia Św., musi być w zupełno-

ści dostępna w pierwszym rzędzie dla chrze-

ścijan. którzy na szlakach Chrystusowej

pracy i cierpienia, szukać chcą wzruszeń re-

ligiinych i utwierdzenia w wierze.

Stąd też Stolica Apostolska wysunęła po-

stulat neutralności Palestyny jako skarbnicy

pamiątek. drogich całej ludzkości Oddanie

Anglii (mające zresztą w tym krajuwłasne

interesy polityczne i woskowe. czego dowo-

dem iest przebudowa Hniffv na port woren-

ny) tylko mandatu nad Palestyną. oraz pozor-

na zresztą kontrola Ligi Narodów — częś

ciowo odpowiadają idei neutralności Ziemi

Świętej
Doskonały wykład zakończyło wyświetla-

nie dobranych zdjęć.

 

Przed świętami

W/ okresie przedświątecznym znacznie

wzmógł się ruch w Lombardzie Mieiskim.

Niektórzy klienci odbierają ubrania pal-

ta zimowe, stołowe nakrycia. Inni znów

oddają pod zastaw maszyny do pusania,

zegarki, obrączki i t. d. Większość *wr.

ca się jednak w tym roku po pożyczki,

podczas gdy dawnie przeważali intere-

sanci, wykupujący zastaw. 

tych opłat nie może przekraczaćwydat- |

  
 

raz ewentualnem podwyższeniem udziału
powiatów we wpływach z państwowego
podatku dochodowego.

Ponieważ jednak rekompensaty te nie
będą mogly całkowicie wyrównać uszczu-
plenia dochodów samorządowych, przeto
utrzymanie równowagi wydatków i do-
chodów wymagać będzie. aby samorządy
przeprowadziły dalszą redukcję swych
wydatków, zwłaszcza w zakresie kosz-
tów administracyjnych oraz zakładów i
przedsiębiorstw komunalnych.

Pan minister spraw wewnętrznych
zwraca wreszcie uwagę ,że dostosowanie
wydatków Związków samorządowych
do obniżonego poziomu posiada tem
większe znaczenie, iż warunkiem osią-
śnięcia przez rząd dodatnich wyników
w akcji uzdrowienia życia gospodarcze-

go w kraju jest, jeżeli chodzi o teren go-
spodarki publicznej. a zatem i teren $o-
spodark: Związków samorządowych —

osiągnięcie w pełni rzeczywistej równo-

wagi budżetowej,

 

|rza rządu na m. stoł. Warszawę -

 

kursowały, W środę 25 b. m., w pierw=

szy dzień świąt komunikacja tra nwa-

jowa i autobusowa odbywać się Эче
we wszystkich linjach. poczynając 0d g.
13. Komunikacja nocna tramwajów bę-
dzie utrzymana.
W czwartek, 26 b. m., tramwa'e au-

tobusy będą kursowały od rana tak,
jak w normalne dni świąteczne Ilość
wozów tramwaiowych, kursujących na
liniach nocnych Nr. 10 20 i 30 będz'e
w okresie świątecznym znacznie zwięk=

szona. (b).
BRAMY OTWARTE CAŁĄ NOC
Rozporządzenie porządkowe k xnisa-

dn.

15 ma'a 1934 r. o wejściach do J==r%w

mieszkalnych w Warszawie, przew.duje

w par. 3, że w noc Wigilimą Božegu Na-

rodzenia i w noc, poprzedzającą czień
Zmartwychwstania' Pańskiego. wejścia

do nieruchomości, na których znaidu'ą

się domy mieszkalne, winny być otwar-

te przez całą noc.
Winnym wykroczenia przeciwko *emu

przepisowi grozi bara grzywny d» 200
zł. lub aresztu do 5 dni, albo obie kary

łącznie. *
KOLEJKI DOJAZDOWE

Z dniem 24 grudnia r b. zostaje ska-
sowana jedna para pociągów autopuso-

wych kolei Gróeckiej, uruchomiona ty-

tułem próby na odcinku Piaseczno —

Gróiec, a mianowicie: Nr. 2a przycho-

dzący do Piaseczna o g. 5 m. 38i Nr 1b
odchodzący z Piaseczna o godz. 5 m 43.

Pozatem w okresie świąt Bożegv Na-

rodzenia ruch na kolejach Gró'eckiej &

Wilanowskie' i Jabłonna — Karczew od-

bywać się będzie narmalnie bez żadnej

przerwy.

 

Dla bezrobotnych narodowców
Marja S. į Bolesław P. 6 — O. K. z K. 60—

J. F. 2. — J. W. Sterczyńscy 10. — Z Woli-

ckich Stefanja Arud 5. — Z. M. 5. — Bez-

im. 3 paczki, — A. T. 20. — Sen Dobrzyń

ski 30. — Bezim. 5. — F. M. 10. — A. D. 10.

— Stabrowski 5. — Bezim. 5. — Olczakow-

ski 5 — A. Niedzielski 5. — C. (Zarz Gł.

Str. Nar.) 5. — Е. С. 7,50. — J. G. paczka. —

B. H. 5. — J. B. 10. — Z. Marcinowski 5. —

Kondratowiczowa 10. — A. S. Z. 7. — inž.

J J. 5. — J.K. 15. — J Majewski 5. —

Chirurg filozof. 20. — Wł. Zwoliński 5. —

N. 10. — Bezim. 20. — Bezim. palto p. p-

Hupkowie 7. — W. W. S. 2. — Marylka z

Pruszkowa 4. — Wł. Różycki 25, — Dr. Zmi-

trowicz 5. — A, Ch. 5. — H. A. 50 — red

Z Raczkowski 10. — J Dąbrowska 2. — inż.

J. Bieńkiewicz 3. — R. Domigiewicz 15. —

Wi. G. Sok 5. — F.Kuzian 5. — A. Kraiew-

ska 10. — St. Zawadzńska paczka z ubra-

nem. — T. Zawadziński 5. — G. Jarzembska

13. — A. Fabjan 10. — A. Znamierowski 10.

— M. Belke 5 — I. Jabłońska paczka. — St.

Cieślikowski 5. — Kielczanin Z. B. 5. — K.

Mazurowicz 3. — Żabczyńska 5. — J. J. 20,

—Szalkowski 5.25. — K. Stankiewicz 5. —

Machniccy 4. — Bezim. 50. — T. Giewar-

towski 4. — Wituś Giewartowski 1. — J. Z.

5. — MG. 2. — J. Płaziński 10. — B. Krauze

3. — W. T. 1. — J. Ga'czyński 20. — A. Mo-|

krzecka 3. — Z. M5. — Kielanowska 2. —

Bartlewicz paczka — Bezim. paczka — Ja-

nina, Anka i Kazim. T. 35. Wencel 350. —

Zofja Gressowa paczka. — M. Rudnicka 10.

— S. K. 15.

DLA BIEDNYCH NA ŚWIĘTA.

Firma „Osram“ 25. — f-ma „Fuchs“ pacz-

ka słodyczy. — Haberbusch i Schiele 100. —

Bank Tow. Spółdź. 10. — Standart Nobel

20. — Stan. Kotwicz 15.

13 nowych

 

DLA STUDENTÓW
Jan Majewski 5, —J.K. 15. —H.J. 50. —

(akadem. Stow. Pomocy Bliźnim). WŁ G.

Sok 5. — M. Belke 4,25. — Płaziński 3. —
Dobiecka 10. —

NA STRONNICTWO NARODOWE
A. Znamierowski 10. — Fr. Krawczyk 2. -=

T. Giewartowski 5.

NA PRASĘ NARODOWĄ DO UZNANIA
STRONNICTWA NARODOWEGO

Bezimiennie zł. 20.
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Žyczenia noworoczne
na Zamku

Szef Kancelarji Cywilnej zawiada-

mia, że pan Prezydent Rzeczypospoli-
tej będzie przyjmował życzenia nowo-

roczne w dniu 1 stycznia na Zamku
Królewskim w Warszawie. 3

Karty wstępu będzie wydawała
Kancelarja Cywilna w dniach 28 i 30

grudnia b. r. od godz. 10-ej do 14-ej.

Taryfy kolejowe
Z dniem 15 b. m. ministerstwo komunika-

cji rozpoczęło realizować obniżkę kolejowej

taryfy na przewóz towarów w komunikacji

wewnętrznej w myśl zasad, uchwalonych

przez komitet ekonomiczny ministrów
Dotychczas obniżono taryfy na szereg to-

watów. Inne zniżki mają być dziełem najbliż-

szych dni i tygodni. .

O zniżkach ceny biletów pasażerskich na-

razie nie mówi się.

uzyskały aerokluby polskie

Wczoraj o godz. 12-ej na lotnisku przy

ul. Topolowej odbyła się uroczystość
przekazania przez L.O.P.P. 13 samolo-

tów RWD-8 i RWD-13 aeroklubow:
warszawskiemu, poznańskiemu, krakow-
skiemu, wileńskiemu i śląskiemu.
Aktu przekazania samolotów przedsta-

wicielom aeroklubów dokonał preza: za-

rządu głównego L.O.P.P., gen. dyw. Ber-

becki.
W/ uroczystości wzięli udział przedsta-

wiciele ministerstwa komunikacji z za-

stępcą dyrektora dep lotnictwa cywilne-

go. ppłk. Domesem na czele oraz przed-

stawicieli władz miejskich z wiceprezy-

dentem m. st. Warszawy Pohorskim.

LOPP-u, aeroklubów i społeczeństwa

Dwa samoloty RWD-8 ufundowali tram-

Stronnictwa Narodoweyo,

przybliża cię do Folski Karauuwej

 

wajarze warszawscy, 6 samolotów RW.

D-8 zarząd główny LOPP oraz 5 samole-

tów RWD-13 pracownicy kolejowi. |

—-:

Samobėjstwo |
kelnera z „Noweį Gospody“

Przy ul. Browarne, 16, w mieszkafiu

siostry swej, Zofji, ekspedentki, wczo-

raj o godz. 5-ej dokonał zamachu samo-

bójczego, strzelając do siebie z tewol-

weru 25-letni Edward Karski. kelner w

restauracji „Nowa Gospoda” Przybyły

lekarz Pogotowia stwierdził *uż staierć

wskutek postrzału w serce Przyczyna

samobójstwa —niewy aśniona
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Warszawa wkracza w Ślady Poznania
Sędziowie po zaciętej wake z... rzeczywistością dają zwycięstwo Warszawiance 9:7
Drużyna bokserska IKP. z Łodzi przy-

jechała w gościnę do Warszawianki bez
reprezentanta w wadze koguciej, Bart-
niaka. A jest zespołem zbyt wiele posia-
dzjącym luk, by mogła, bez szkody dla
ogólzego wyniku spotkania, oddawać
przeciwnikom dwa punkty walcower'em.
W niedzielnym meczu z Warszawian-

ką, rozegranym w warszawskim cyrku,
brak ten zdecydował o przegranej. Zde-
cydowała o niej coprawda i — wzorowa-
na na poznańskiej — „sprawiedliwošė“
sędziowska. Gdyby jednak Bartniak po-
trafil zdobyć punkty na Raźniewskim,
rezultat spotkania byłby w punktacji od-
wrotny. |

Łodzianie przegrali 7:9. Jeden punkt
oddano nieszłusznie Polusowi (Warsza-
wianka) za zaledwie remisową walkę z
Woźniakiewiczem (IKP.) w wadze lek-
kiej.

Bokserzy z całej Polski, walczący o-
becnie pod firmą Warszawianki, naogół
zawiedli. Poza punktami postawionemi
technicznie wysoko (Forlański i Polus) —
reszta raziła rozpaczliwym wprost pry-
mitywizmem, hołdując jedynie sile ciosu,

a nie mając pojęcia o jakimkolwiek uni-
ku, sajdstepie, czy paradzie. Ten system
walki święcił triumiy w wadze półśred-
niej. Dwa ciosy surowego Brzóski wystar-
czyły do nokautu dobrego techn'cznie
Taborka.
Ale przy odpowiedniejszym na ciosy

bokserze, jakim np. okazał się Spodcnkie-
wicz, taka metoda pięściarska musi już
ponosić fiasco. Krzemiński w walce z
nim wypadł, jak druga — poprawiona —
edycja Świrka z IKB. Poprawiona — jed-
mak nie we wszystkich rozdziałach. Mia.
ńowicie rozdział, noszący tytuł: „walka
jaw” został w wydaniu Krzemińs"iego
fatalnie zniekształcony.
Pod tym względem prym zresztą osią-

gnął.. Polus, mistrz Polski i najlepszy
miemal bokser z... przeilancowanych па
warszawski grunt przedstawicieli prowin-
<ji. Tak nieczysto walczącego Polusa do-
tąd nie widzieliśmy nigdy. Miejmy na-
dzieję, że więcej go takim nie zobaczy-
my. Szkodaby było stracić sympatję spra-
wiedliwej warszawskiej publiczności. W
stolicy Polski lepiej pozmańskich, opa-
tentowanych przez Kajnara, „chwytów*
— nie używać...

A rozpoczął się mecz bardzo pięknie,

 

 

Wprawdzie goście z Łodzi, z winy zasp
śnieżnych spóźnienia pociągów, przybyli
do Warszawy nie w godzinach przyobie-
canych, jednakże przykre wrażenie dłu-
giego oczekiwania zatarło się przy wy-
mianie upominków, miłem powitaniu obu
zespołów i gorącem przyjęciu ulubieńca
Polski, Chmielewskiego.
Chwilowo zatarte przykre wrażenie

odżyło niebawem. Postarał się o to sę-
dzia ringowy. A jak się starał — opowie-
my.
Po sakramentalnem zjawieniu się w

ringu Rażniewskiego (waga kogucia)
Warszawianka prowadzi w meczu dwo-
ma punktami, zdobytemi walcover'em.
Wyrównanie zyskuje dla barw IKP.

Szwed w spotkaniu „much* przez zw,
cięstwo punktowe nad Baranem (Warsza-
wianka) Początkowo przeważa Baran
Szwed stopuje jego ataki lewemi kont.
rami, próbując zresztą niecelnych pra
wych sierpów. Jeden.z „solidnych* cio-
sów Barana „wchodzi* j Szwed chwieje
się pod nim na nogach. Warszawiak nie
umie jednak wykorzystać depresji prze
ciwnika i pozwala mu przyjś do siebie.
Runda — wyrównana. Ale już w drugiem
starciu Szwed opanowuje sytuację Sku-
tecznie atakuje, a sam chroni się zręcz-
nie od silnych ciosów Barana. Pod ko-
niec rundy bokser warszawski słabnie
wyraźnie i równie wyraźnie ją przegrywa.
Trzecia runda mą ten sam przebieg.
Szwed utrzymuje do końca zdecydowaną
przewagę. Punktacja wyrównana 2:2
W wadze piórkowej odbywają się dwa

spotkania. W pierwszem walczą Krze-
miński (Warsz.) i Spodenkiewicz (IKP.).
Pierwsze starcia przynosi ataki prymity-
wnego reprezentanta Polski i Warsza-
wianki. Jego ciosy lewą są mordercze,
ale strasznie jednostająe i szablosowe.
Spodenkiewicz, nie tracąc spokoju, zbie-
ra je przeważnię na rękawicę. Tem się

j też tłomaczy to, że zawzięta agresywność
Pomorzanina nie robi na nim wielkiego
wrażenia. Ciągle unika szaleńczych wy-
padów przeciwnika i stale „ląduje" swą
prawą to na szczęce, to na korpusie
Krzemińskieśo. Walka ta jest niezwykle
zacięta, a w miarę „rozśrzewania” się
adwersarzy staje się jaskrawo nięczystą
ze strony Krzemińskiego. Sędzia ringowy
przez długi czas nie zauważa jednak u-
derzeń po „brek* i forytuje miejscowego

 

Polska Połudn.owa — Niemcy Półnotne
w hokeju 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

W sobotę wieczorem odbył się w Ham-

burgu, wobec 6.000 widzów, mecz hoke-
jowy między reprezentacją Polski Połud.
a Niemcami Pótnocnemi.

Drużyna niemiecka miała przez cały
ezas lekką przewagę techniczną i poko-
mała Polaków w siosunku 2:1.

Pierwsza tercja mija bezbramkowo.
Niemcy, aczkolwiek doskonale zgrani,
nie są w sianie zdobyć punktu.

Po przerwie natomiast udaje się Niem-
cvm strzelić pierwszego i jedynego gola.
Usiłowania rewanżowe Polaków nie
ednoszą skutku: Niemcy w ll-ej tercji
prowadzą 1:0.
W trzeciej tercji przewagę ma w dal-

azym ciągu zespół niemiecki, Uwidocz-

niona ona jest ponownem zdobyciem
puaktu.

Pclacy jednak nie rezygnują i w osta-
tnich minutach 3 tercji strzelają honoro-
wą bramkę dla barw Polski Północnej.

Spotkanie wywołało duże zainiereso-
wan:e publiczności.

O PUHAR EUROPY W HOKEJU

W Bukareszcie, w meczu hokejowym
© puhar Europy, mistrz Rumunji, „Tele-
phon Club", przegrał z drużyną buda-
peszteńską „B.K.E.“ 1:2.
Węgrzy przeważali przez cały czas.

wszystkie bramki padły w pierwszej ter-
cji

warta pokonana
w Diisseldorfie przez Fortunę 2:5

W niedzielę rozegrany został w Diissel-
dorfie mecz piłki nożnej między poznań-

eką Wartą a miejscową Fortuną.
Gra miała poziom przeciętny. Śliskie

i rozmokłe boisko utrudniało normalny
przebieg meczu. Do niekorzystnych wa-
runków lepiej przystosowali się Niemcy.

 

Druga porażka polskich
hokeistów w Hamburgu

W niedzielę wieczorem rozegrany zo-
stał w Hamburgu drugi międzynarodowy
mecz hokejowy pomiędzy reprezentacja-
mi Polski Południowej i Niemiec Pół-
nocnych.

l tym razem zwycięstwo odnieśli
"Niemcy. O wyniku zadecydowała druga
tercja( wygrana przez nich w stosunku
4:1. W pierwszej bowiem Polacy prowa-
dziłi 2:0. Ostatnia tercja zakończyła się
bezbramkowo.

Ostatecznie więc
€y 4:3. A

zwyciężyli Niem-  

Przeważyło to szalę zwycięstwą na ich
stronę.

Obie drużyny walczyły fair. Zawodom
przyglądało się 2.000 widzów. х

 

idos

Olimpijski kurs treningowy
norweskich narciarzy

Na olimpijskim kursie treningowym
norweskich łyżwiarzy w jeździe szybkiej,
odbywającym się w Hamar, rozegrano
bieg na 500 metrów.

Bieg dał sensacyjny wynik. Mistrz
świata, Michał Staksrud, pokonany zo-
stał o 2 metry przez norweskiego junjora
Oestbye w przedbiegu. Ten ostatni uzy-
skał czas 45,6 sekundy.
Najlepszym zawodnikiem na wymie-

nionym dystansie był jednak zngnestan-
śen, który uzyskał czas 44,4 sek.
Warto zaznaczyć. że w powyższym

kursie treningowym biorą udział dwaj
Niemcy, Sandtner i Sames, przytem na
wymienionym dystansie pierwszy uzy-

skał czas 46,7 sek, a drugi — 47 sek.

boksera. W drugiej rundzie wykroczenia
stają się wszakże tak wyraźne, że diużej
bagatelizować ich niepodobna. Krzemiń-
ski — dostaje ostrzeżenie. Spodenkie-
wicz, o klasę przewyższający technicznie
przeciwnika, coraz częściej uzyskuje w
wymianie ciosów przewagę. Żywioiowe
tempo odbija się do.-.hwie na Krzemiń-
skim. W trzeciej rundzie często już „pły-
wa”, a jego ciosy tracą „moc przekony-
wującą". Starcie to zapisać trzeba zde-
cydowanie na korzyść Łodzianina. Wer-
dykt sędziowski, orzekający remis, choć
w niewysokim stopniu, krzywdzi jednak
Spodenkiewicza. Wyłącznie siła, jeżeli
nie przynosi w rezultacie k. o., nie może
i nie powinna odnosić sukcesów nad te-
chniką, wypartą o wielką odporność i
prawie takiż sam zasób żywotności i a-
gresywności. Punktacja meczu 3:3.
Druga para „piėrkowcėw“ nie przyno-

si takich sensacyj. Forlański (Warsz.)
przewyższą Leszczyńskiego z IKP. Prze-
waja la wzrasta w miarę posuwania się
spotkania ku końcowi. Leszczyński nie
może się przytem wyzbyć fauli, przecho-
dzące już w pewną metodę jeżo walki.
„Zarabia” też ostrzeżenie, W trzeciej
rundzie inkasuje pozatem cios z lewej
i traci zdolność do ataków. Przegrywa
wyraźnie. Stan ogólny spotkania 5:3 dla
Warszawianki.
Walka następna zetknęła dwóch najle-

pszych bodaj obecnie w wadze lekkiej
bokserów Polski; Polusa (Warsz.) i Woż
niakiwiecza (IKP.). Obaj przeciwnicy za
wszelką cenę praśną spotkanie rozstrzy-
śnąć na swą korzyść, Jeden chce pomścić
swą łódzką porażkę. Drugi stara się wy-
kazać niesłuszności orzeczeń sędziow-
skich, które pozbawiły go punktów w
walce z Kajnarem w Poznaniu.

Początek spotkania należy do Polusa.
Doskoaale stopuje lewemi i od czasu do
czasu puszcza w ruch swą prawą. Ale
zawodnik Warszawianki nie dysponuje
silnym ciosem. Okres jego przewag: mi-
ja bez wrażenia i koniec rundy należy
już dó Wożźniakiewicza. Polus bezradny
jest zwiaszcza w zwarciu, a na dostaus
nie umie utrzymać prąceżo bez przerwy
przeciwnika. W drugiej rundzie przycho-
dzi my z pomocą ..arbiter spotkania.
Za urojony faul Woźniakiewicz dostaje
ostrzeżewie. Mimo to przewaga puakto-
wa Łodzianina staje się coraz widoczniej-
sza. Polus, iiąc w ślady Kajnara, ratuje
się trzymamiem przeciwnika. Nie chroni
$0 to w pewnym mómencie od pójście
(coprawda przypadkowego) ma deski,
Podnosi się jeunak z wiuocznym wysił-
kiem. rod koa.ec ruady jest oszoiomiony.
iruuno się oprzeć wrażeniu, że goaś
przyszedi alau w samą porę!

W trzeciem starciu Polus dostaje 0-
strzeżenie za trzymanie i, mimo że w pe-
wnych momentach zdobywa się na he-
roiczną wym anę ciosów, do końca jed-
nak pozostaje gorszym przeciwnikiem.
Przyznanie mu z wycięstwa jest skanda-
lem wprost niebywaiym. Gwizdy oglusza-
jące trwają po „sprawieduwym' wyroku
przez dobre kiikauaście minut.

Mecz zostaje przerwany, a bokserzy
IKP nie chcą aaiej walczyć. Protest ich
popiereją „wykwintne okrzyki pod a-
dręsem sędziów i Warszawianki. Lepiej
ich nie powiarzać... Aie jeszcze lepiej by-
łoby nie wkraczać w ślady Poznania.
Przecież nie chodziło o puakty, bo spot-
kanie było towarzyskie!...
Po półgodzinnej przerwie Łodzianie

zgadzają się wreszcię walczyć dalej.
Cnmiejewski (IKP.) w wauze średniej
zwycięża przez techniczny k. o. w li-riua-
dzie bonaierskiego £arembę (Warsz.).

Taborex (IKP) nieoczekiwanie prze-
grywa w wadze półśredniej do Brzóski
(Warsz.). Zgubiła go zbytnia pewność sie-
bie i siaba zbytnio szczęka, Tak nieod-
porny pięścirz czemprędzej powinien się
rozstać 2 ringiem na zawsze...

„ukończyła mecz niezwykle zażarta
walka w wadze półciężkiej. Pietrzak
(IKP.) po zaciekłej wymianie ciosów,
trwającej przez caie 3 rundy, zasłuzenie
wyśrai z Wernerem z Warszawianki
Bokser łódzki ma doskonałe zadatki na
pierwszorzędnego boksera, ale... w przy-
szłośći, Werner prócz twardości nie za-
prezentował żadnych walorów.
Mecz był bezsprzecznie bardzo cieka.

wy. Mniej ciekawe by:y rozstrzygnięcia
sędziowskie, a najmniej ciekawym — ar-
biter walk w ringu. Wolelibyśmy go wię
cej w tej roli nie widywać. Niech nauczy
się odróżniać faule na prowincji. W War-
szawie pożądani są bardziej wykwaliiiko-

|wani
 

Wu.  

 

Polscy łyżwiarze w Wiedniu
Surowy tryb życia i ciężka praca treningowa

Stosunkowo niedawno wyruszyła z
Warszawy zagranicę grupka czworga pol-
skich łyżwiarzy na trening; i starty. Nie-
wielkie towarzystwo tworzyli: panie —
Nehringowa i Sutyńska, oraz panowie—
Kalbarczyk ; Lisiecki .
Od dwóch prawie tygodni trenuje pol-

ską czwórka w Wiedniu na największym
w Europie torze miejscowego Eislauf-
Vereinu.
Trening odbywa się w porze dnia naj-

mniej odpowiedniej, bo wczesnym bardzo
rankiem. Jest wówczas zupełnie prawie
ciemno, ale — spokojnie. Potem i aż do
późnego wieczoza rci śię na lodow.sku
od publicznośc:.
fyżwiarze nas. liczyli na trochę ży-

czliwsze i serdeczniejsze przyjęcie au-
strjackich kolegów. Spotkali się jednak
z chłodną uprzejmością, a ściślej mó-
wiac — z zupełną obojętnością. Są więc
w Wiedniu trochę odosobnieni, "Na tre-
ningach przyszli austrjaccy konkurenci
nie kwapią się ze wskazówkami j radami.
Polacy muszą się uczyć samodzielnie,
korzystając jedynie z... obserwowania ru-
tynowanych „gwiazd“ Austrjį.
Ale w pracy nie ustają. P. Nehringo-

wa trenuje biegi długodystansowe, wi-
docznie poprawiając kondycję. Na mi-
strzostwach świata w Sztokhclmie (1-go
i 2-go lutego) będzie miała duże szanse.
Kalbarczyk pracuje głównie nad styl:m

i techniką, bo siła i wytrzymałość fi-
zyczna napewno go nie zawiodą.
Dwójka młodszych naszych łyżwiarzy

nie stanowi jeszcze klasy. Przybyli do
Wiednia wyłącznie w celach tren'ngo-

wych i trening ten odbije się na nich z
wszelką pewnością bardzo korzystnie
Narazie reprezentują, z punktu widzenia

 

 

łyżwiarstwa europejskiego, tylko niezły
materjał.
„Gwiazdorzy” łyżwiarzy Austrji od-

zywają się z pewnym przekąsem o szan-
sach Kalbarczyka w przyszłych zmaga-
niach z „wielkimi“ świata łyżew. Konsta-
tują pewną poprawę od roku zeszłego,

ale podkreślają niedociąśnięcia stylowe
i techniczne j zbytnie poleganie na sile w
biegach.
Kalbarczyk doskonale zdaje sobie spra-

wę ze swych braków. Ma zamiar praco-
wć nad ich usunięciem, był jednak za-
ledwie z dziesięć razy w tym sezonie na
lodzie Im dalej wgłąb zimy — tem po-
winne być lepiej z jego możliwościami.
Jest w każdym razie dobrej myśli.
Nehringową oceniają Austrjacy dużo

pochlebniej, przypuszczając, że w mi-
strzostwach Europy ma Polka bardzo
poważne szanse na pierwsze miejsca.
Nasza mistrzyni i nasz mistrz łyżew о-

czekują zawiadomienia ze strony pol-
skich wiadz sportowych, nakazującego
przeniesienie z Wiednia do Norwegji w
celu dalszego kontynuowania tręningów.
Uzależnione jest to, naturalnie, od wa-
runków atmosferycznych, panujących o-
becnie w odległej Skandynawji.
A potem nadejdą starty mistrzostwa

i.. Igrzyska Zimowe w Garmisch - Par-
tenkirchen. Będzie miał Kalbarczyk cięż-

ką pracę z Norwegami, Amerykanami,
Finami, Holendrami i Austrjakami, O
wielkich sukcesach w tak imponującem
otoczeniu trudno marzyć.
Gdyby się jednak udało przynaj-

mniej — „nabić” napuszonych Austria-
kówt.., Satysfakcja byłaby podwójna. Ale
'rzeba trochę poczekać.

J. K. W.

 

Ze šwiata piešci
TRÓJMECZ BOKSERSKI W WARSZA-

WIE
W niedzielę w sali teatru Nowości od-

był się ciekawy trójmecz bokserski sto-
łecznych drużyn Polonja, Legja, Makabi,
Drużynowo pierwsze miejsce zajęła Le-
gia.

Szczegółowe wyniki trójmeczu przed-
stawiają się następująco:
W wadze muszej Krysik (Pol.) wy-

punktował Jakubowicza (M), a Rundstein
(M) wyśrał z Bośkiewiczem, który pod-
dał się w 3-ej rundzie.
W koguciej Wejman (P) wypunktował

Krawieckiego (M).
W lekkiej Rosenblum (M) pokonał na

punkty Łukasiewicza (P).
W średniej Doroba II (L), wypunkto-

wai Fabisiaka (P),
W półciężkiej Kozakow (L) znokauto-

wał w pierwszej rundzie Pośmyka (P).
Wreszcie w wadze ciężkiej M:zersk

(L) wygrał na, punkty ze Steineise-
nem (M).
W spotkaniu nadprogramowem —Ргге-

wódzki (L) wygrał na punkty z Lewko-
wiczem (M). 3
Skończył się więc brutalnie... sen o Po-

smyku! у
MECZ IKP. — WARTA ZWERYFIKO-

WANY 2:14
Mecz bokserski o drużynowe mistrzo-

stwo Polski pomiędzy Wartą a IKP, zo-
stał zwerylikowany przez Wydział Spor-
towy P.Z.B., zgodnie z wynikiem na rin-
gu, jako 14:2 dla Warty.

Pogłoski o zweryfikowaniu tego meczu
160 dla Poznańczyków okazały się nie-
prawdziwe. Regulamin mistrzostw nie
wymaga wystawienia w drużynie 6 senjo-
rów, a tylko 4-ch przy obsadzeniu 6 wag.
"KLĘSKA RISKO - PYŁKOWSKIEGO
W New - Yorku, w Madison Square

Garden „odbył się sensacyjny mecz bo-
kserski między sławnym amerykańskim
Polakiem Risko, mistrzem świata wagi
średniej, a Anglikiem Jackiem Mc. Avo-
yem.
Zwycięstwo odniósł Anglik, nokautując

Risko - Pyłkowskiego już w pierwszej
rundzie. Mc. Avoy miał przez cały czas
olbrzymią przewagę. Walka trwała za-
ledwie 2 min. 41 sek. i przez ten krótki
okres czasu Pyłkowski znalazł się 6 razy
na deskach.
Mecz miał trwać 10 rund i posiadał

charakter spotkania towarzyskiego.
BOKSERSKI TURNIEJ MŁODYCH
W sobotę odbył się w Warszawie w lo-

kalu Państwowych Zakładów Lotniczych
międzyklubowy turniej bokserski młodzi-
ków. Wyniki turnieju notujemy:
W wadze papierowej Brzęczek (Skra]

wypunktował Rutkowskiego  (Warsza-
wianka).
W muszej Gutstaz (Hasm.) pokonał

Staniszewskiego (Skra), a Maksym (Sk.)  

zremisował z Wakulińskim (PZL).
W koguciej Gajek (F.B.) wygrał z Ja-
sińskim (Skra). a Kniga (F.B.) pokonał
na punkty Marcinka (PZL).
W piórkowej Jędrzejewski (F.B.) wy*

punktował Michnowskiego (Hasm.)
W lekkiej Koczmański (PZL) pokonał

na punkty Breuera (Hasm.), Buff (PZL)
wygrał na punkty ze Staroszem (EIL)),
a Niewiadomski (PZL) wypunktował
Grynszpana (Hasm.).
W półśredniej Białoskórki (Skra) wy-

punktował Fiienholca (Hasm.).
W średniej Cieślak (Skra) zremisował

z Legowskim (PZL) .
W półciężkiej Ziółek (PZL) pokonał

Osieckiego (Skra) przez techniczny k.o.
w trzeciej rundzie.
Wreszcie w wadze ciężkiej Zapart (F.

B.) wygrał z Leśnowskim (PZL) przez
techniczny nokaut w trzeciej rundzie.

MECZ HOKEJOWY W KATOWICACH
Na sztucznem lodowisku w Katowicach

z okazji zakończenia obozu hokeistów
śląskich odbył się międzyokręgowy mecz
Lódź — Śląsk.
Mecz zakończył się bezapelacyjnem

zwycięstwem Śląska w stosunku 6:0 (2:0,
1:0, 30).
Łodzianie wystąpili po raz pierwszy w

tym sezonie na lodzie. Prezentowali się
słabe i grali prymitywnie. Inicjatywa gry
przez cały czas spoczywała w rękach
Ślązaków, którzy ani na chwilę nie do-
puścili do głosy Łodzian.
Bramki dla zwycięzców strzelili:

Arlt — 2, Urdzoń — 2, Szybko i Ka»
sprzycki.

WOSK DATA ITATIUCVAT аеЕЕч

Zamknięcie kursu P.Z.L.A.
W sobotę, w godzinach popołudnio-

wych w Centralnym Instytucie W. F. na
Bielanach pod Warszawą odbyło się za-
mknięcie kursu metodyczno - unilikacyj=
nego, zorganizowanego przez zarząd Pol-
skiego Związku Lekkoatletycznego dla u-
jednostajnienia programu szkolenia w o-
kręgach.
W ramach uroczystości zamknięcia od-

była się dyskusja seminaryjna, obiad po-
żegnalny i rozdanie zaświadczeń, którego
dokonał prezes PZLA, inż. Znajdowski,
wygłaszając okolicznościowe przemówie-
nie,
Kurs ukończyło dwadzieścia parę osób,

z których połowa otrzymała dyplomy tre-
nerów okręgowych. a reszta — dyplomy
instruktorów i przodowników.
Dyplomy trenerów otrzymali pp.: Sze-

lestowski, Zakrzewski, Drużbiak. Luck-
haus, Lokajski, Skład, Herchold, Roszko,
Kluk i Kusociński. !
Kierownikiem kursu był

Udział w kursie brali obaj

LA, pp. Petkiewicz , Cejzik.

kpt. Baran,
trenerzy PZ

 



 

Podarki

gwiazdkowe|

oraz zakupy

 

   1935 r:

świąteczne

uskuteczniajcie

w niżej

wymienionych firmach chrześcijańskich:
 

APTECZNE I PERF, - KOSM.

W. CHARYTONOWICZ
Mickiewicza 7;

 

E. KUDREWICZ
Mickiewicza 26, tei 710.

Ogromny wybór nowości,

„LUBYIK“

Ceny SŁ.

 

Zamkowa 12.

ŁAD. NARBUT :
Ś-to Jańska 11, tel. 472,

 

MARJA WOSKOWICZ ^
W. Pohulanka 19, tel. 1915,

Perfumerja i kosmetyka.

 

|M KOSINOWA
Mickiewicza 29.

 

J. KŁODECKI
2 е Zamikowa 17, tel. 928.

 

E. PAWLOWICZOWNA
Ś-to Jańska R.

Gałanterjeigorsety.

 
  

WINNO-KOLONJALNE
 

   

STANISŁAW BANEL i S-ka
Mickiewicza 22, tel. 849.

/ST. BIELIŃSKI
l Mickiewicza 26, tel. 1898.
Duży wybór towarów świątecznych.

 

15,
  

WŁADYSŁAW JACEWICZ
Kalwaryjska11.

  

ŹRÓDŁO POLSKIE :
Wileńska 29.

wł. siostry P. i I. Feldmanówny.

KAPELUSZE
 

WŁ. TRUBIŁŁO
Ludwisarska 12.

WZ ZOOTY TS NK CSTOT OTI SERA,

ZABAWKI

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
Mickiewicza 18.

 

 

 

W. BORKCWSKI
Mickiewicza 5.

Qzdoby choinkowe,

оЛЬЕ OT TRPETYWTYT ZAIRZYZOJYTEZARP SPVOKNOANALOO|

ELEKTROTECHNICZNE
1 RADJOWEARTYKUŁY.

 

Ś-to Jańska 9, tel, 1606.

JAN SAŁASIŃSKI
Wileńska 25, tel. 1901.

M. ZEJMO
Mickiewicza 24, teł. 161.

 

FUTRA.

PIKIEL WŁODZIMIERZ
Wielka 7, teł. 1155,

Bezpośredni .import.

 

GALANTERJA

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tew.
Mickiewicza 18.

  

PoL Skł. Galant.
FRANCISZEK FRLICZKA

« Zamikowa 9, tel. 646.

JAN FRLICZKA
„JANUSZEK*

Wielka 11 — Ś-to Jańska 6.
wybór. — Ceny niskie.

 

ZOFJA JANKOWSKA
„ZRÓDŁO NOWOŚCI”

Wielka 15.
(KK ITS ai

Ф JUŻCZAS POMYŚLEĆ

© ogłoszeniach  Świąlecznych
Cade „Blemiika Wileńskiego”
4 innych -pism przyjmuje na bardze

dogodnych warunkach

BIURO OGŁOSZEŃ
| STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wlinie, ul. Garbarska 1,

telefoń 82.

PROWUSROORZYCEMETER CA

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.

 

E. MIESZKOWSKI
Mickiewicza 1.

Specjalność, — Wielki wybór.

TCS ATSTTK IVIIIIVS

KILIMY.

 

KILIMY oraz wyroby Sztuki Ludowej
aa Gwiazdkę w firm. M, CHAMUŁA

ul. Wileńska 25.

OBE KTS RITTERECTEPEEOKE CDOALOZRE

KOLEKTURY
LOTERJI PAŃSTWOWEJ,

S. GORZUCHOWSKA
Zamkowa 9.

 

A. WOLAŃSKA
й Wielka 6.

Lla 5 aaaiaa i ARAD

KSIĘGARNIE
„NET

GEBETANER WOLFF I S-ka |
Mickiewicza 7, tel 624.

Książki dla dzieci od 15 groszy.

KAZIMIERZ RUTSKI
Wileńska 38.

Książki na Gwiazdkę. Kalendarze. |

 

6. MZOJCIECHA
Dominikańska 4, tel. 845,

 

 

JOZEF ZAWADZKI
ul. Zamkowa 22, tel. 606,

Książki na podarki,
 

S. STANKIEWICZ -—- Książki naj
gwiazdkę. Ostrobramska 2. |

 

MEBLE

B. ŁOKUCJEWSKI
Mileńska 23,

Mickiewicza 18.3

 Podarki Gwiazdkowe. Ceny zniżone, 
WILNO, UL.

wihodzące. ik ak

DRUKARNIA
„| A. ZWIERZYŃSKIEGO

BLA ia ii iiii OCZY

* ATIa

SPÓŁDZIELNIA OPTYCZNY.
ZJEDNOCZENI STOLARZE, Goose

€ жTrocka 6 Wileńska 25.

Własne warsztaty, z wybór. zRo ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.

MINERALNE WODY.—== ; 54„Jakas 11.

OSMOLOWSKI :

zpw
Fiickiewicza1

Specjalność
E. TROMSZCZYŃSKI A nila

Fabryka: Piwna 7.
LWielka 50.pa„KONKURENCJI. z

Mickiewicza 11
otwarta do godz. 9 wiecz.

  

iii i iii
MLECZARNIE |

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW _/......UKNA I MATERJAŁY.,
NABIAŁU

Spółdzielnia z odpow.udziałami B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.|.
Mickiewicza 18.wl. Piłsudskiego13, tel. 22-22.

егAED DET TPP ROLATETEJWRCRWE ROECCICOSACI |

MATERJAŁYPIŚMIENNE
: I GALANTERYJNE.

WŁ. BORKOWSKI

 

 

 

BŁAWAT POLSKI
Wielka 28, tel 1592

Jedwabie, Wełny, Sukna.
Ceny zniżone.

 

 

 

Mickiewicza 5.
PIKIEL WŁODZIMIERZ

| Wielka 7, tel. 1155.
 

 

M. RODZIEWICZ.
Melka 9.

Ozdoby choinkowe. Kalendarze  DUBICKA i S-ka
Wileńska 33.

 

 

) —

$-to Jańska 1 KAROL JANKOWSKI i SYN
Siii ii i Oddziałsprzedaży fabr.

NACZYNIA GOSPODARCZE. | (Mickiewicza 21, — Niemiecka 22.

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.——————————
Mickiewicza 1£ MĄĆKOWIAK I ROMAŃCZUK |

— ; Wielka 41.

S. H. KULESZA Wybór duży. Ceny zniżone,
Zamkowa 3, tel. 1406.: ——

Łyżwy i galanterja stalowa. |RUCINSKI ROMAN

ооа Wielka 30, tel. 253,

ODYNIEC, wi. MALICKA |. Daly vs B Done,
Vielka 19 —Mickiewicza E siai ATUTIRKASALAS R E

UBRANIA DZIECINNE.

 

ELEONORA .

z

   

WEWAJNP TVEAT NAKTIS AKN TAINNNIONOALRK | 1

MASZYNY DO PISANIA.
 

  

@ Mickiewicza 18.

э
BLOCK BRUN S-ka Akc,

Mickiewicza 31, tet. 375.

 

'„BOBO* AS me
p

 

M. żEJMO Ostatnie nowości. Ceny przystępne.
Mickiewicza 24.

! UBRANIA GOTOWE
NCAA2T Lin BOZITDRKLAJE

|

/B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.
OBUWIE.

 

    

|B.CIA JABŁKOWSCY Dom Tow. Mickiewicza 18.
Mickiewicza 18, -

лкег— © DUTKIEWICZ ‘
ZAPLINS Mickiewicza M

Dominikańska 8 — Wielka 13.

B-CIA JABŁKOWSCY Dom Tow.'

Mickiewicza 29.

 

 

GOŁĘBIOWSKI
Trocka 3

K.RYMKIEWICZ -« __. ||
Mickiewicza 9.

Znane miody od najtańszych cen.

 

D/HL K. WECEWICZ ;
win, wódek, towarów spoż.
S Mickiewicza 7.

  

FELIKS ŻEBROWSKI
War. S-ka Miecz.

Zamikowa 3, tel. 4-90.
Największy wybór prod. wiejskich.
  

A JEDNAK SZYNKI MARKI
„POLO“

SĄ NAJLEPSZE.
Żądać w solidniejszych

handlach spożywczych.

Wileńska 27, tel 1527.
Wybór duży. Ceny zniżone.

  

E. KNAPIK
Mickiewicza 30, tel. 1949.

Wybór duży, — Ceny zniżone.

 

M. ŻY TKIEWICZ
Mickiewicza 22, tel. 1514.

"-————i ĖS

WINA OWOCOWE.
 

'W. OSMOŁOWSKI
Żądać w sklepach wiano-spożywcz.

LSiai

AB KAAT

 

W.DOWGIAŁŁO
©, 7 Ś-to Jańska 6, tel. 2235.

Poleca stroje balowe i wizytowe,

  

MICHAŁ PIECH i SYN.
Zamkowa 10, tel. 10-04.

ZEGARMISTRZE.

  

A WACŁAW ANDRUKOWICZ |
Zamkowa 10.

istnieje od 1840 r.

 

w. z.SZUMANSCY
Wileńska 36. |

Baź —na —Bata. i

LIPIŃSKIJ. Mickiewicza 1.

"WĘGIEL.

  

CENTROOPAŁ Sp. z o. o.
Zamkowa 18, tel. 1790.

Składy i bocznica Parkowa tel. 2240,

 

 

SYNDYKAT ROLNICZY

|Przylmuje wszelkie roboty w zakres trukarstwa| ©
MOSTOWA 1. Zawalna 9, NA 323.

Ceny bardze dostępne.
o z REKLAMA W. „DZIENNIKU

WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM
AA: POWODZENIA,

daw. Gorzuchowski
Zamkowa 9.

Wielki wybór zegarków od 5 zł.

SPORT.

ŁYŻWY, NARTY, SANKI
; KOSTJUMY SPORTOWE

BUTY

„LECH“ "riodoo

  

 O. MATKIEWICZ — т



 

Kronika wileńska
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne z większemi roz-

pogodzeniami w dzielnicach południowych,
rano miejscami mgła.

Lekki, w górach i na wyżynach umiar-

kowany mróz. Słabe wiatry południowo-
zachodnie.

APTEKL
Podajemy do ogólnej wiadomości, iż

w Zdzień Bożego Narodzenia będą
czynne tylko apteki, dyżurujące w. nocy
i wszystkie apteki żydowskie.

Jednocześnie komunikujemy, iż od da
5 stycznia 1936 r. zostają wprowadzoae ko--
lejne dyżury niedzielne dla aptek miasta
Wilna. W każdą niedzielę połowa aptek
nie dyżurujących będzie zamknięta.

WRBEFPEERACREOEACZROSEKTIT IRAS

V CIEZKICH CZASACH
ZDROWIE SENNIEJSZE

REU
NalunAtlny  ARTR
SOK SKLEROZIE
CTOSNKU.PF"

ABIGKA MAZOWIECKA
WARSZAWA MAZOWIECKA 10

— Od Administracji. Dziś, 24 gru-
dnia, administracja „Dz. Wil czyn-
na tylko do godz, 12 południa. W
dniu 25 i 26 grudnia, z powodu
świąt Bożego Narodzenia admini-
stracja nie czynna.

„Dziennik Wileński" po świętach
wyjdzie w piątek, dn. 27 grudma w
normalnej porze.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Pasterka w kościołach wileń-

skich, Dnią 24 bm. o godz. 12 w nocy
odbędzie się Pasterka w kościołach:

Św. Jana, Wszystkich Świętych,
Ostrej Bramie, Św. Kazimierza, Św.
Trójcy, OO. Bernardynów, Serca Je-
zusowego, Dobrej Rady, OO. Misjo-
narzy, OO. Bonilratrów, Św. Józefa-
Dobroczynności i Św. Katarzyny.

Dnia 25 bm. Pasterka odbędzie
się w następujących świątyniach:

Niepok. Poczęcia N. M. Panny o
odz. 7 rano, Św. Jerzego 7 rano, Św.
ałała 6 rano, Św. Ducha 6 rano,

Św. Piotra i Pawła 6 rano i Św. lgna-
cego o 6-ej rano. (h)
—Porządek nabożeństwa w ko-

ściele św. Katarzyny: 1) z dnia 24
na 25 grudnią o godz. 12-ej w nocy
Pasterka; 2) w Dzień Roe Naro-
dzenia i w następny — Św. Szczepa-
na Msze św. wyznaczone w godzi-
nach: o 6.30, o godz. 10-ej i o godz.
12-ej; 3) wieczorem o godz. 6.30
wieczorne nabożeństwo z błogosła-
wieństwem Najśw. Sakramentu.
— Pasterka w kościele po-Ber-

nardyńskim o godz. 12 w nocy. Pod-
czas pasterki chór „Hasło”, przy
akompanjamencie orkiestry wykona
Mszę pasterską Grubera.

WE.URZĘDO
— Widowiska w Wigilję. Staro-

stwo Grodzkie podaje do wiado-
mości, że w dniu 24. XII. rb., jako w
wigilię świąt Bożego Narodzenia,
wszelkie widowiska są zabronione.

Z MIASTA.
— Autobusy w święta. W dniu

24 grudnia 1935 r. autobusy będą
kursowały do godz. 19-ej, w dniu
25 gnudnia 1935 r. autobusy nie będą
uruchomione przez cały dzień, zaś
w dniu 26 grudnia 1935' r. rozpoczną
kursować normalnie.

RÓŻNE.
— Sprawozdanie z kwesty. Dnia

9 bm. odbyła się kwesta na T-wo
Pań Św. Wincentego a Paulo. Dzię-
ki ofiarności społeczeństwa i gorli-
wości kwestarek, zebrano zł. 386
ir. 20. Wydatki wyniosły zł. 2 gr. 90.
Ee zysk zł. 383 gr. 30.
—Jasełka. K. S. M. im. Św. Pa-

wła na Sołtaniszkach odegra Jasełka
we czwartek, dn. 26 bm., o godz. 6
wiecz. w sali Domu Ludowego im.
J. E. Arcybiskupa Metropolity Ro-
mualda Jałbrzykowskiego przy ko-
ściele Niep. Pocz. N. M. P.

ZABAWY.

— Wielką zabawa $wiazdkowa
w Ognisku Akademickiem. Na drugi
dzień świąt, dn. 26 grudnia rb. w
salonach Ogniska Akademickiego
(ul. Wielka 24) odbędzie się zabawa
taneczna. Wstęp za okazaniem le-
gi acji Bratniej Pomocy P.M.A.

„Ś.B. lub karty wstępu, które moż-
na otrzymać w Sekretarjacie Brat-
niej Pomocy (ul. Wielka 24), w go-
dzinach urzędowych.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dniu 21 bm. około

godz. 22 na dworcu kolejowym w Wilnie,
w czasie odejścia pociągu osobowego do
Warszawy, skradziono Ludwikowi Nauma-
nowi (Łódź, Radwańska 53 m. 33) z kiesze-
ni spodni portfel, zawierający zł. 600 w go-
tówce, 2 weksle po 100 zł. i czek przeka-
zowy na zł. 137, ogólne straty 937 zł. Po-
dejrzanego o dokonanie tej kradzieży Jan-
kiela Grylichesa (Popławska 5)zatrzymano.
„MW nocy z 20 na 21 bm. zapomocą wy-

eiśnięcia szyby w oknie, skradziono z fa-
bryki wód gazowych „Zdrój” (Piłsudskie-
go 17) 30 syfonów z wodą sodową, ogólnej
wartości zł 60. W toku dochodzenia usta-
lono, że kradzieży dokonał b. robotnik tej

!

fabryki Bronisław Łaniewski (Piłsudskiego
17). Współwłaściciel fabryki Lew Wajner
zameldował, że podejrzewa ponadto Ła-
niewskiego o systematyczną kradzież w
ciągu roku 400 syfonów, wart. zł, 800. Za-
trzymano Bronisława Łaniewskiego i woź-
nicę Josela Trenera (Kalwaryjska 78), po-
dejrzanego o współudział.
W dniu 21 bm. około godziny: 18 do

mieszkania Jodajtisa (imię narazie niezna-
ne), czasowo nieobecnego w Wilnie, zam.
stale przy ul. Ponarskiej 50, dostał się za-
pomocą wybicia szyby Antoni Milanowski,
dezerter 1 pp.leg. Milanowski usiłował do-
konać kradzieży, lecz na wszczęty. przez
Mikołaja Korżona (Ponarska 50) alarm 20“
"Stał zatrzymany i doprowadzony do komi-
sarjatu, skąd przekazano go władzom woj-
skowym.

W dniu 22 bm. około godz. 17 zapomo-
cą wyrwania skobla od drzwi skradziono z
mieszkania Marji Kapuścińskiej (Niemiecka
11) garderobę i bieliznę wartości zł. 80.

W nocy z 21 na 22 bm. skradziono
szyldy P.P.$, Zw. Zawod, Kolejarzy, Zw
Zaw. Małorolnych i Zw. Robotników Leś-
nych i ścienną szatkę Uniwersytetu Robot-
niczego (Kijowska 27). O dokonaniu po-
wyższych kradzieży zameldował w dn. 22
bm. prezes Zw. P.P.S, Ogólne straty wy-
noszą zł, 43,

— Wyrwano torebkę, W dn. 22 bm. o
godz. 20 na ul. Wielkiej przed domem Nr.
87 wyrwano Janinie Mikłaszewiczównie (Dą-
browskiego 20) z ręki torebkę z zawar-
tością 4 zł, Sprawcę kradzieży Wiktora
Baczyckiego (Świronek 11) ujęto, torebki
narazie nie odnaleziono.
— Bójka. W. dn. 22 bm. około godz.

17,30 ma rynku Kalwaryjskim, w czasie bój-
ki pomiędzy Janem Gorszynienką (Obozo-
wa 3-a) i Andrzejem Prokofjewem (Obozo-
wa 3), Gorszynienko odniósł ciężkie uszko-
dzenie ciała i został przewieziony w stanie
nieprzytomnym do szpitala Św. Jakóba.
Bójka powstała na tle porachunków oso-
bistych. Prokofjewa zatrzymano. i
— Sparaliżowany zranił swoją żonę.

Do ambulansu pogotowia ratunkowego zgło-
siła się wczoraj z rozciętem czołem nie-
jaka Natalja Żurawska, zam, przy ul. Zbo-
żowej 8—2. i

Ze stów poszkodowanej wyjaśniło się,
iż zranił ją talerzem jej mąż, Grzegorz,
który od szeregu lat ma sparaliżowaną pra-
wą stronę ciała. Nieszczęśliwa kobieta, z
pracy własnych rąk utrzymująca męża,
wyraża obawę, iż poniesie z ręki męża
śmierć, ponieważ ostatni grozi jej oddawna,
iż ją zabije. O groźbie zabójstwa powiado-
mić należy policję. (e) ‚

WYPADKI.
— Nagły zgon. W mieszkaniu swojem

przy ul. Łokieć 4—1, magle zasłabła i sko-
nała Józefa Radziul, 1. 43. Przybyły na
miejsce wypadku lekarz pogotowia ratun-
kowego stwierdził zgon, którego przyczyny
nie zostały narazie ustalone. (e)
— Nieszczęśliwy wypadek w Szkole

Technicznej. Podczas praktyki w warszta-
tach Szkoły Technicznej spadła ze stołu na
nogę ucznia Koniuszkowa (ul. Śniegowa
6—9) ciężka wiertarka, powodując poważny
uraz stopy prawej. Poszkodowanego opa-
trzyło pogotowie ratumkowe. (e)
— Zgon w pociągu. W dniu 22 bm. w

pociągu Nr. 706 między stacjami Porzecze
a Grodno zmarł nagle na udar serca Stefan
Gdym, lat 65, emerytowany pracownik są-
dowy. Zmarły posiadał bilet od st. Drus-
kieniki do st. Grodno. Zwłoki Gmyra prze-
kazano policji w Grodnie.
— Zagadkowe zatrucie się studentki

USB. W mieszkaniu przy ul. W. Pohulanka
15 znaleziono w stanie nieprzytomnym 24-
letnią „studentkę U.S.B, Barbarę Ślap ze
śladami silnego zatrucia weronalem. Ślap
skierowana została do szpitala. Ustala się
obecnie, czy studentka popełniła zamach
samobójczy, czy też uległa zatruciu przez

pomytkę. (h)
— Pożar. W, dn. 23 bm.o godz.0 min. 30

w „mieszkaniu Jana Fiszera (Antokolska
147), wskutek  nieostrożnego obchodzenia
się z ogniem, zapaliła się podłoga w kuch-
ni. Pogotowie Straży Pożarnej ugasiło
ogień. "

 

ZABOJSTWO NA SOLTANISZ-
KACH BYLO NIESZCZĘšLIWYM

WYPADKIEM.
№ dniu wczorajszym wyjaśniło

się, iż zabójstwo na Sołtaniszkach
15-letniego Bolesława Możyłło przez
13-letniego Leonarda: Ciepuszyłowa
w mieszkaniu ostatniego przy ul. Żó-
rawiej 12, było nieszczęśliwym: wy-
padkiem.

L. Ciepuszyłow, zam. przy ul. To-
warowej 13, przyszedł do mieszkania
kolegi B. M. y istotnie z prośbą
o. wypażyczenie necki do ciasta.
Podczas gdy babka Możyłły udała|
się po żądany przedmiot, L. Ciepu-
szyłow pokazał koledze rewolwer,|
stary buldog, działający przy pomo-
cy gumy, zamiast zepsutej sprężyny.

trakcie manipulowania nała-
dowanym rewolwerem, padł strzał,
kula utkwiła w sercu B. Możyłły,
który w parę miinut później skonał.

Zbadany przez sędziego śledcze-
śo L. Ciepuszyłow został wczoraj
zwolniony. Wyjaśniło się, iż stary
rewolwer nabył L. Ciepuszyłow u
niejakiego Czesława Tupikowskiego,
zam, przy ul. Piesziej 5.

Nadmienić mależy, iż w mieszika-
niu Cz. Tupikowskiego w latach
ubiegłych kilkakrotnie przeprowa-,
dzano rewizje policyjne, w czasie
których konfiskowano obcięte kara-|
biny, stare rewolwery, oraz zapasy;
prochu i nabojów. (e) |

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, — Re-

pertuar Świąteczny, We wtorek, dn. 24.XII.
przedstawienie zawieszone.

W środę, dn. 25.XIL (w pierwszy dzień
Świąt) — o godz. 8-ej wiecz, komedja w
3-ch aktach M. Bałuckiego p. t. „Grube
ryby”, Ceny propagandowe,

We czwartek, dn. 26,XII. (w drugi dzień
Świąt) — o godz. 4-ej komedja M. Bałuc-
kiego — „Grube ryby” — po cenach pro-
pagandowych.

Wieczorem o godz. 8-ej — Szczęśliwe
małżeństwo” — M. Trigera.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Reper-
tuar Świąteczny. W pierwsze Święto ope-
retka  „Rose-Marie“. W czwartek dwa
przedstawienia po cenach zniżonych: popoł.
o godz. 4-ej „Księżniczka Czardasza”, op.
Kalmana; wieczorem zaś o godz. 8.15 op
Milioeckera „Madame Dubarry". W  pią-
tek „Rose-Marie". W sobotę po cenach
zniżonych ukaże się po raz ostatni ,„Księż-
niczka Czardasza”.
— Widowisko dla dzieci w „Lutai” W

czwartek o godz. 12.15 w poł. specjalne
widowisko dla dzieci „Mały gazeciarz* pió-
ra W. Stanisławskiej, ze śpiewami i tańca-
mi. W eiektownem tem widowisku udział
bierze zespół uczenic szkoły baletowej N.
Muraszowej. Zainteresowanie wśród mło-
docianych słuchaczy — wielkie. Ceny spe-
cjalnie zniżone.
— Raewja Sylwestrowa w „Lutni”, Tra-

dycyjnym zwyczajem odbędą się w „Lutni“
w noc Sylwestrową dwa widowiska rewjo-
we o specjalnym charakterze i nastroju.
Obfity program składać się będzie z 16-tu
numerów; najnowszych piosenek inscenizo-
wanych, satyrycznych skeczów oraz efek-
townych produkcyj baletowych.
Zniżki nieważne.

— Teatr „Rewja“. W środę, 25 i w
czwartek, 26 grudnia program rewjowy p. t.
„Wesołych Świąt”. Początek przedstawień
o. godz. 4.15, 6.45 i. 9,15.

  

' Polskie Radjo Wilno
3 Wtorek, dnia 24 stycznia, |
! 6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka poran-
|na, Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolni-
cza. 8.10—11.57 Przerwa. 11.57 Czas i Hej-
"nat. 12.03 Dziennik południowy. 12,15 Nie
|przeszkadzać mamusi, pog. dla dzieci. 12.30
Płyty. 13.00 Gwiazdka dla biednych dzieci.
1325 Dzień Wigilijny, pogadanka, 13.30
Muzyka popularna. 14.30—15.00 Przerwa.
15.00 Koncert. 16.00 Słuchowisko dla mło-
dzieży szkolnej. 16.15 Cała Polska śpiewa.|
16.30 Pastorałki, na organy solo, 17,00 Wi-!
&а na Sowińcu. 17.15 Słuchowisko dla|
dzieci. 17.45 Kolendy kompozytorów po-|
znańskich. 18,15 Wigilja legionisty potyrały.|
18.45 Życie kulturalne miasta i prowincji.|
18.50 Słuchowisko „Wieczór wigilijny”.'
19.40 Koncert. 20.25 Recital fortepianowy |
Jerzego Sulikowskiego. 20.55—21.00 Przer-
wa. 21,00 Kolendy. 21.40 Audycja wigilijna
dla Polaków na obczyźnie. 22.10 Przy pra-|
cy w noc wigilijną — obrazek. 22.30 Święto
w muzykalnej rodzinie. 23.00 Nowe płyty.
24.00—1.15 Uroczysta Pasterka z Kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie.

Środa, dnia 25 grudnia.
9.00 Sygnał czasu. 9.03 Kolendy, 10.00

Nabożeństwo, Po nabożeństwie muzyka 2
płyt. 11.57 Sygnał czas i Hejnał, 12.03 1000
taktów muzyki pow. zesp. SŁ Rachonia.
13.00 Wigilja wojewody — słuch. 13.35 Kon
cert chóru Dana. 1415 Koncert życzeń.
15,00 Na wsi za sto lat, słuch. 16.00 Godzi-
na życzeń dla dzieci. 17.00 Muzyka tanecz-
na. 18.00 Historja pierwszej choinki. Słu-
chowisko. 18.30 Kolendy całego świata.
20.00 Audycja żołnierska. 20.30 Recital śpie
waczy Ady Sari. 21.00 Twórczość Fr. Cho-
pina, aud. muz. 21.35 Gwiazdy nad Saharą
felj. 21.50 Muzyka taneczna. 23.00* Muzyka
taneczna. 24.00 Zakończenie programu,

Czwartek, dnia 26 grudnia,
9.00 Sygnał czasu i kolenda. 9.03 Mu-

zyka z płyt. 10.00 Gwiazdka na Kaszubach,
kolend. 10.30 Nabożeństwo. 11.57 Sygnał
czasu i Hejnał. 12.03 Skrzynka ogólna, 12.15
Koncert solistów 13.00 „Cyd” frag. słuchow.
13.20 Melodje i tańce polskie, 14.00 Na
szóstem — opowiadanie. 14.20 Koncert ży-
czeń. 15.00 Drewniaczki - chodaczki w bet-
lejemskiej stajence — słuchow, 15,30 Mi-
gawki regjonałne — aud. 16.30 Koncert tria
salonowego. 16.35 Poezja Bożego Narodze-
nia. 17.10 Moja pieszczotka — aud. 17,55 Z
najpiękniejszych  operetek (płyty). 19.10e

xe Dzieci całej Polski śpiewają kolendy. 20.00
Niewydane utwory A. Michałowskiego w

MOTO YNA wyk. E. Feinsteinówny. 20.20 RZ
Szczeplą — aud. wesot. 20.50 Dzienni

peciwginieн wieczorny. 21.00 Biały Mazur oper. F. Le-
hara. 22.15 Muzyka taneczna. 23.00 Wiado-

JEST mości meteorologiczne. 23.05 D. c. muzyk
- PREPARATEM tanecznej (płyty). 24.00 Zakończenie pro-

gramu. й
|

 
& га kKotar Studjo.

Wtorek, dnia 24 b. m.
Wigilja na Sowińcu. Transmisja z Kopca

im, Marszałka Józeła Piłsudskiego.
Komitet Kopca ku czci Marszałka Pił-

sudskiego urządza Wigilję na Sowińcu dla
brygady fortecznej i robotników zatrudnio-
nych przy robotach ziemnych. Uroczystość
odbędzie się z udziałem członków Komitetu
in gremio i przedstawicieli władz. O g. 17.00
rozgłośnie radjowe nadają transmisję z Wi-
g£ilji na Sowińcu,

Wigilja Legjonisty Potyrały.

W dniu wigilijnym przypomną Katowi-
ce w audycji „Wigilja Legjonisty Potyraly“
historję autentycznb, jednego z Legunów,
który marzył o tem, aby kiedyś wybrać się
z życzeniami do Komendanta, Wzruszające
te wspomnienia owiane są nutą wojskowe-
go humoru. Audycja nadana będzie dnia 24
grudnia o godz. 18.15, w opracowaniu Ada-
ma Pomian - Kruszyńskiego.

Wieczór wigilijny Dickensa w Teatrze
Wyobraźni.

Dnia 24 grudnia o godz. 18.50 Teatr
Wyobraźni przypomni radjosłuchaczom słu-
chowisko p. t. „Wieczór wigilijny" oparte
na wzruszającej opowieści Karola Dickensa.
Prostota i rzewność płynąca z tego utworu,
i jego bajkowy, trochę wzruszający happy-
end budzić muszą w każdem sercu uczucie
tkliwości i współczucia dla tych wszy:t-
kich, którzy w dniu wigilijnym są smutni i
„biedni i sami Postacie bohaterów w słu-
chowisku odtworzą między innemi: Jan Bo-
necki, Franciszek Dominiak, Helena Bu-
czyńska,

(Najpiękniejszy wieczór, Audycja radjowa
dla dzieci.

We wtorek dnia 24 grudnia o godz.
17.15 nadane będzie dla dzieci, piękne,
wzruszające słuchowisko Janiny Moraw-
skiej, znanej autorki radjowej. Najpiękniej-
szy wieczór wigilijny, kryje w sobie niepo-
jęty urok i czar, otwierają się serca ludz-
kie — wszystko co żyje, staje się lepsze.

'Miłość, którą Dzieciątko Boże przynosi na.
ziemię, godzi wszystkich ze sobą. Słucho-
wisko zdobi piękna ilustracja muzyczna Fe-
liksa Rybickiego.

Środa, 25 b. m.
„Wigilja wojewody* — Piotra Choynow-

skiego w Teatrze Wyobraźni.
Dnia 25 b. m. o godz. 13.00 nadaje Pol-

skie Radjo słuchowisko. według Piotra
Choynowskiego. Słuchowisko p. t. „Wigilja
Wojewody” osnuta na tle noweli znakomi-
tego powieściopisarza, członka Palu, czyn|
nego współpracownika Komitetu Literac-
kiego Polskiego Radja, daje doškorfaly
obraz Polski z epoki saskiej w jej arcycie-
kawej obyczajowości i charakterystycznej
dla tych czasów moralności. Ciekawa akcja
słuchowiska rozgrywa się na tle zatargu
pomiędzy wojewodą Swidzińskim a rodziną
Zbyszewskich. W dniu Wigilii stają naprze-
ciw siebie dwaj odwieczni wrogowie i dum-

obliczu potęgi - nastroju, w uroczystym
dniu Narodzin Chrystusa, pierwszy wyciąga
rękę do zgody, prosząc o przebaczenie i

walory swego nieprzeciętnego głosu. Popi-|
sowy numer repertuaru Ady Sari: „Nad;
modrym  Dunajem*”, Jana Straussa — za-|
kończy recital radjowy. ‚

Chór Dana śpiewa piosenki. ;
Miłą atrakcją świąteczną dla radjosłu-

chaczów będzie występ popularnego i ser-
decznie lubianego Chóru Dana. Zespół ten,
jak wszyscy już wiedzą, święci ostatnio nie-
bywałe triumfy ma estradach i w rozgłoś-
niach zagranicznych. Dnia 25.XII. o godz.
13.35 Chór Dana śpiewać będzie przed mi-

'z zamiarem odebrania życia.

GRYBA

 

przeziębienie, reumatyzm,
artretyzm, podagra są zimą
plagą ludzkości. Przeciw
tym dolegliwošciom sto-
suje się Tabletki Togal

z(ogalSE

PRZYNOJI ULGĘ CIERPIĄCYM

 

WYRAFINOWANE OSZUSTWO.

W! dniu 21 bm. zatrzymano Jana
Emiijanowicza, zam. w Wilejce pow.,
który w październiku rb. w sklepie
Marji Gierulskiej (Portowa 28), po-
dając się za przedstawiciela firmy

„Czystochron”, proponował nabycie
środka do czyszczenia naczyń ku-
chennych. Po upływie 2-ch tygodni
do 'Gierulskiej zgłosiła się kobieta,
która się podała za kapitanową i
wyraziła chęć nabycia większej ilo-
ści wspomnianego środką do czysz-
czenia naczyń kuchennych, po który
miała przyjść nieco później. Gierul-
ska wobec tego zakupiła u Emilja-
nowicza na 50 zł. wspomnianego
środlka, lecz kobieta nie zgłosiła się
po swoje zamówienie. Ustalono, że
rzekomą kapitanową jest Marja Fi-
lonowa, zam. w schronisku „TOZ*,
przy ul. Antokolskiej, która działała
wspólnie z Emiljanowiczem.

WSTRZĄSAJĄCE SAMOBÓJ-
STWO CHOREGO.

45-letni chory-umystowo Jankow-
ski Stefan, mieszkaniec osady Horo-
dyszcze, gm. mikołajewskiej, oblał
naltą mieszkanie, a następnie, gdy
dom stanął w płomieniach, rzucił się

Jan-
kowski spłonął wraz z domem. Wy-
padek ten wśród mieszikańców osa-

у

krof awskim swoje nowe, naj-, z S
AAida znane piosenki. | dy wywarł wstrząsające  wraże-
Twórczość Fryderyka Chopina. XVII audy-' nie. (h)
cja z radjowego cyklu transmitowana przea

Dublin. teo wa wota wiezie©
Znakomici odtwórcy Chopina biorą u-] : AGENTÓW

dział w XVII audycji z radjowego
czość Fryderyka Chopina”:
Aniela Szlemiūska i pianista, Henryk

 

„Twėr- ! н
śpiewaczka, MRNEMSEKEWINNA io sprzedania narzę-

Idzi rolniczych poAupno В
poszukujeSztompka — dnia 25 grudnia o godz. 21:00. | i sprzedaż 8gs ės, kui

Program audycji przewiduje pieśni do słów
Mickiewicza i Witwickiego, powstałe w ro-
ku 1831, jak: „Poseł” i „Piosenka litewska”,|
obie napisane pod wpływem tęsknoty zaj
domem rodzinnym, «za krajem, oraz pieśń
do słów Mickiewicza — „Moja pieszczotka”|
jako wyraz uczucia do Marji Wodzińskiej,
skomponowana w 6 lat później. Ponadto w]

  

|szewicza 6. 4

 

AJENT-
„sprzedawca poszukuje

p|(Ce | domokrężnej sprzeda-
lzy jakiegobądź arty-

budowlane wu. EE оао
programie: Polonez cis-moll z op. 26, oraz|Przy ul. Portowej '24 ska 34—1, Bożyczko.
4 Mazurki z op. 17 i Mazurek C/Dur (posth).|i Górze Boužialowej
Koncert ten transmitować będzie
casting w Dublinie,

Czwartek, dn. 26 b. m.
Niewydane utwory Aleksandra Michałow:

į skiego — grane będą w Radjo,

* chałowski, jest również, jak to wszystki
' wiadomo, twórcą licznych i wartościowych
kompozycyj fortepianowych. Szereg kom-
pozycyj jeszcze niewydanych znajduje się

kona przed mikrofonem Polskiego Radja
dnia 26. XII. o godz. 20.00, uczenica profe-|
sora Michałowskiego, Edwarda  Feinstei-
nówna.

Imieniny Szczepka na fali radjowej.
i W drugi dzień świąt przypadają imie-
niny faworyta radjosłuchaczów, nieodłącz-

| nego towarzysza Tońka — Szczepka, Zu-
'pełnie więc zrozumiałe, że gościnny, pełen
'humoru  Szczepko imieni
swoje wszystkich  radjosłuchaczy.
będzie tego dnia we Lwowie. Aktualna ze. (klocach,

muzycznej wypełni program audycji „ae sosmę, kupię Wa-
wja humoru lwowskiego w formie farsy

nowej dnia 26.ХП о godz. 20.00.

    

   

    

    

Wielki pianista polski, Aleksander Mi-|gogodnych warunkach ;
lod zł. 350. Niemiec-| do wynajęcia, można

Piękny plac
40 sprzedania przy

Nr. 21 koło

 

je: Św.
|LKSKEO APOS

Jacka 9| Mi la „:

@ porcjeB
yjne sprzedaję naDwapokoje

z utrzymaniem. Zam-
RO „jkowa 14—1. 52
 

POKÓJ
do wynajęcia z uży-
walnoicią ieleionu.

Boufiałowej Adres w Admin. „Dz.
Sądu Wi“
Inior-

Górze

kręgowego.
j Kanoniczna| ——— L

żę : 53 Mieszkanie
. " |6 pokojowe ze wszel-

Jesiony kiemi wygodami, cie-
|pie, słoneczne z bal-

by, na pnie lub w|konem II piętro do
inne  liścia- |wynajęcia, Wileńska

25, wiad, u dozorcy.

 

 

aw „Janowicz, Wil-|pPOKOJ BEZ MEBLI Cyd — Piotra Corneille'a jako fragmentno ul, Wielka 12—12. z wejściem z klatki
| słuchowiskowy Teatru Wyobraźni.

„Cyd” — mimo, że jest oficjalnem ar-
cydziełem, i należy do lektury szkolnej —sanie parokonne ipo- cia.

schodowej stałemu lo-
DO SPRZEDANIA |katorowi do wynaję-

Zygmuntowska
pozostał jednak poezją żywą, mocną, świe-'jedyńcze. Sofjaniki 4, Nr. 20. Wiadomość o
żą, Do literatury polskiej wszedł nanowo,wiadomość u dosorcy. |dożorey.
(podobnie, jak „Książę niezłomny” dzięki
tekstowi Słowackiego), potężnie i zwycię
sko na skrzydłach poezji Wyšpiaūskiego GZORSEEESZZANE jpokoju z
Poezja „Cyda* odżywa w wielkim talenci | о

@: Ireny Eichlerówny, której — Szimena, stala! PRACA. jcielka za lekcje mu-
ny winowajca, zadzierżysty wojewoda w,się rewelacją sceny. W! roli tej przemówi 'zyki i francuskiego.

|Oferty do Adm. „Dz.ona również obok Karoliny Lubieńskiej i Je=,
'rzego Leszczyńskiego do radjosłuchaczów,
„Tekst fragmentów przygotował i objaśnił:

272—1

| POSZUKUJE |
wygodami

nauczy-

271—1

 

| rutynowana

| Wil
— | cielka”,

pod „Nauczy-
275—0 

zażegnanie odwiecznego sporu. Słuchowisko | Tymon Terlecki (dnia 26.XII. o godz. 13.00)! ABSOLWENTKA
to opracowała dla mikrofonu Małgorzata
Sterbėwna.

Ada Sari w Polskiem Radjo.
Światowej sławy śpiewaczka polska,

| mikrołonami radjowemi.
[ w audycjach! licznych
|nadawanych w okresie świątecznym przez

mysłowej

kolendowych, przyjmie
ч charakterze  prakty-

„Dzieci calej Polski špiewają kolendy przed szkoly  Handl.-Prze-
chętnie i RÓŻNE i

pracę w

| ” л Н + bi i < jeci. kantki w sklepie, za- Pensjonat Rejentowej BOBRIEZDACA IROGAĆDIAPmAD BET OWIEWKI.DA bi ał ró ż dzieci. PAda Sari zaproszona została przed mikro- Polskie Radjo biorą udział równie. leci salos BRODOWSKIEJ,
Ofiary ma Herbaciarnię dla bezrobotnej
inteligencji są przyjmowame w lokalu Her-

baciarni, z-k Dobroczynny 2-a, |

fon Polskiego Radja, na dzień 25.XII. goda.|W dniu 26.XI1. o godz. 19.10 zabrzmią na kładzie
Radjosłuchacze usłyszą wspaniałą falach eteru głosy dziecięce śpiewające ko- wym i t. p. a

artystkę w szeregu aryj i pieśni, które |lendy. Będzie to zbiorowa audycja wszyst- zgł. do adm. i
20.00.

pozwolą špiewaczce  rozwinąč wszystkie kich rozgłośni Polskiego Radja.

Łaskawe Warszawa, Chmielna
143, obok Dworca.

Wi.“ pod „praca”. Komfort, tanio.



 

CASINO в) т dia Wszy
Pierwszy wielki dźw iękowiec na tle życia cyrku

CYRK Barn
Kmocjonujące przeżycia olbrzyma siłacza o tkliwem sercu dziecka

BEERY
lęk.

2 przeplakoe Kolorowe
W rol. gł. Wallace

Śwaiecay. Sensacjalimponujące sceny zbiorowe. H U MOR.

®

 

 

Świąteczny program: NAJNOWSZY

FILM POLSKI
Przebojowa komedja muzyczna

TYLKO MNIEW roli gł. Lidja WYSOCKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, Znicz, Zacharewicz, SielańskiIla.

K 0 l oro w y Nadprogram! p. t. KONKURS PIĘKNOŚCI I najnowsze akłualja

Humor. lretyka, Pikanterja.

dlprasza się e przebycie na początki PUNKTUALNIE: 12. 2, 4 6, 6 | 10.15

DŹWIĘKOWE KINO Dziś peraz pierwszy w Wilnie największy film

ŚWIATOWID „Księżniczka Czardasza”
Wedł cpularnej operetki Eneryka kzln an:. Upeje jąca cygeńska muzyka. Trys:ejąca

banas Akai) see sytu: ciel Tźwięki waica | czercasze. W -rol. główrych

najsłynniejsza gwiazda "Ti EGGERTH UE 6 EMS SOEKNKER.
ekranu rasowa węgierka

Nadprogram atrakcje dźwiękowe.

JAN FRLICZKAJ
WIELKA 11 — WILNO — $-TO JAŃSKA 6(„JANUSZEK"

poleca:

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i męską. Trykotaże. Bluzki, Swetry. Pulowery.

nowsze krawaty. Torebki damskie, Pończochy. Skarpetki. Parasolki. Fartuazki

szkolne i gospodarcze. PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

   

ul, WIELKA 19.ETel. 4-24—WILK0—NICKIENICZA 6.
POLECA PO NAJNIŻSZYCH CENACH

inz. ARCH.

Pt:

i DK„T. Odyniec”wł.l.Malicka poRabnia BUDOWLANAWILNO ZUFILMA |

stk

oraz

aktualja

HELIOS Premjera. Od25b.m. Największa niespodzian”
 

ka gwiazdkowa! KOLOROWA REWOLUCJ

1) Nigdy niewidziana w Polsce NATURALNOŚĆ BARW oraz PLASTYKA.
CUD KINEMATOGRAFII!

„KUKARACZA“
Feerferja barw, wzbudzająca zachwyt wszystkich. 2) SENSACJA GWIAZD-

KOWA! NAJNOWSZA KOMEDJA WIEBENSKA

„CyrkSarana"
LEO BLEZAKA gor eina daleka Pat I Patachona zako.ATRAKCJE.
Początek o g. 2-ej. Monorowe bilety nieważae.= sę2Š ;

„WESOŁYCH ŚWI T“
ewja w 2 cz. i 14 obrazach. Z udziałem ZAYENDY, ROSTAŃSKIEJ, KOW-

SKIEGO, ŻEJMÓWNY, , OSTROWSKIEGO, OPOLSKIEGO. Codziennie 2
seanse: 6.30 i 9 w. W niedz. i święta 3 seanse: 4.15, 6.45 i 9.15.

We wtorek, dnia 31 grudnia, o godz. 9-ej wiecz. i 11.30 w nocy REWJE SYLWE-
” STROWE. — Szozegėly w aliszach,

Maturyczne I Doksztatcające Kursy

„WIEDZA“
KRAKOW, ul. Br. Plerackiego 14.

przygotowują na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz w drodze korespon-
dencji zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanych skryptów, programmów

i tematów, da:

 

Balkon 25 gr. Progrom Nr. 53 p. t.:!

 

. egzaminu dojrzałości gimnazjum.
, egzaminu 6-ciu kl, gimn.
w zakresie 1. i IL kl. gimn. nowego ustroju.

„ egzaminu z 7-miu klasz szkoły powez.
UWAGA: Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc temas

ty z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania. Nadto obowiązkowe egzaminy
| badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów.
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Opłaty niskie,
LLMELIA

Wykładają wybitne sily fachowe.

 

 

B. SWIECIMSKIEGO GODZ. 3-5 +0POŁ.

 

 

  

     

      

Dzieci lubią
JECOROL

Jecerbł stosowany zamiast tra-

nu, jest smaczny i chętnie przez

dzieci przyjmowany Jecorol sto-

suje się przy krzywicy, skrofułach,
sprzyja  wzrosłowi, powoduje

przyrost waz. poprawę apetyiu,

aamopoczueła 6 zdrowia.
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Cuklernia Leonarda
aL MICKIEWICZA 327, rėg Dabrowskiego
poleca Szan. Klijenteli na nadchodzące
Święta doskonałe własne wyroby cukier«
micze i piekarniane: strucle, pierniki,

karmelki, ozdoby choinkowe.
Ceny niskie — dla szkół rabat.

Tel. Nr. 19-36 — uwagal
ni ——

Polski film i kolorowy nadprogram
ma święta w ikinie „Pan“.

modernTancow "7.
pi. E..KOŁNKÓWSKA=$RIETAASKA
kemplety rytmo-plastyki taneemej

dla pań i dzieci.

Zapisy 11—13 i 16—20-

W. Pohulanka 19, m. 12-a.

| °

ЛОНА
dzie azkola dla gluchoaie-

mych i małorozwiniętych.

„M. ŁYŁNIEWICI, „orea:
| Prospekty kanselarje wymyła bezpłatnie.

 
 

 pacz

  
oras wnazelkie inne zboeze-
mia mowy radykalnie usu-
wa wieloletni zakład leczu.
dla jąkałów. Przy zakła- 

W. JUREWICZ|
mistrz fir. P. BURE

   
  

    

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ae ałota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

porady urządzenia wystaw i wnęfrz, A
"Prezenty Gwiazdkowe |nuietlnych przebudowy, remoniaw, izolac 
 
 

 

 

° . Gkał iacho własnychporcelanę, sklekraty,plac tykanaj goi | Wilgoci i zimna, doraźne sprawdzanie rachu "CENYKONKURENCYJNE V
Sa a WILNO, UL MICKIEWICZA 4.

as m Szy" ad Mowy„ka oda.

KTO PRÓBOWAŁ, TEN PRZEKONAŁ SIĘ, | Kursy języków obcych MOE R -NAUCZYCIELKA|| P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka
WILNO, WIELKA i7. TELEFON 17-57.

udziela korepetycji po
cenach b. niskich. A-
dres w Adm. „Dz.

w lokalu lustytnto» Kank Hondlowo - Gospodarczych,
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskieh) w godz. popoł.
Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU-

iż WINA wytwórni
5 < : a ) poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stoł Wil."SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po- ) a DR Z 277—11.10 : 5: аЛЬ i szkła, fajsnsu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenme. ||—

a emo 0WS czątkujących, średni dndoda tarz handlu, korespon: żyrandole, lampy do elektryczności inafły. Ceny stałe, kox. ||Emmo

SĄ STARE, LEŻAŁE, MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ kurencyjne,

J WINO „MIESZANKA JAGODOWA", — DO NABYCIA
ZETRównież Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za-
 Lekarze

 

 

> > FC łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia н GRRRZCZ > TPR =
W SKLEPACH RON Ii "I prospektów, dziel naukowych! td. Pod R BĘ EW. na sausa AERAINс

i | Iniermacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se- wy nadprogram. | . NAUKA.

TRABE DS j kretarjacie Instytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów. į > ŻE GA BY E! je 8 "DOKTOR |

  

 

 

P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega, |CEER i
Longines, Zenit, starożytne antyki, oraz , ол 7 AWIJ KlewiCZ6Wa

SAMOCHODOWE i SZYBKO-| — „ STUDENT |pczejardoni: beds W
ERZE naprawia dokładnie i tanio | U: S. B- udziela Iek- Wilnie od 27/XII do

44 posiada zapasowe części na składzie | 7] W zakresie gimn. gjj
MICHAŁ WYSZOMIRSKB, sPecialność: łacina, „ 2

| Wilno, Wileńska 22. los Zgłoszenia
sul

— 0. Matkiewicz 2
DZÓBE giiówi Przed nabyciem radjocdkiornika ws'ąp do Dąbrowskiego 3,

—1

i mPOGODY

ULTRASELEKTYWNE 3 ZAKRESGWE RADJOOOBIORNIKI |

firm J

poleca w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI оё8 # > ESBROCK—MOTOR NAJNOWSZY FILM POLSKI „Wszechpolak“ DGLASZAJCIĘ SIĘ
wzwyž oraz wykonywa wszelkie "seperacje w zakres zegar- WILNO, MICKIEWICZA 23. Mis) SZ 4 LS do adm. „Dz. Wil“, W „DZIENNIKU

. . „KOCHAJ TYLKO MNIE". „PAN“. tamže adres. е
Ceny dostępne. WILEŃSKIM".
 mistrzostwa wchodzące.

 

 

TEL. 18-06

|| Gdzie są do nabycia po niskich cenach i na do- Najwyższy czas рошуйеё о zaiezenin ję
godnych warunkach spłaty. BUCHALTERJI ze аее

Marne świę
rok 193 |

taken, valau ||. KRUPNIK TFuTRowania"
BEZPŁATNIE 1] sporządziszprzypomocyzaprawy

 

Specjalny RABAT Gwiazdkowy
każdy otrzyma

 

' Idealne tereny narciarskie

 

`
TERYJNYM a zwróć się ss ziołowe-korzenaej. Flakon i zł.

ч РОа ЗОЕ ROSE znajdziecie we Francji! 4 „PRACUM Šioms pa 1-3 try. eik,

nko wska Aionas stgna is tee konanie solidne, fachowe — tania. POLECA SKŁAD APTECZNY
0 ja warunki nieżciój: e a: Z Nr NO, wl. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m, 23 а

CSR. godne hotele i schroniska, umożliwiają w  najlepszyc lo mWILNO, WIELKA 15 ochiaisaaa a WYCH. [an 24 godz. 8—15 i 17—19. | Władysława Trubiłły

  

LUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

W ŚWIĘTA NALEŻY ODWIEDZIĆ

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy i t, p.

L o g os
KUPUJEMY STALE SERY TYL-
ŻYCKIE, EDAMSKIE I LITEWSKIE

Informacje: Zniżki kolejowe:

OFIGJALNE BIURO KOLEI FRANCUSKICH
Warszawa, Ossolińskich ,4, tel. 684-85. oraz biura podróży.

 

     

 

[p SIENA POKENÓW Kw WE |zmowa prbodsich DomaM I iKiis
Kalwaryjska 1-3. Tel. prywetne Sclunaziiwi kaeliukacyjus ® GRUŹLICA PŁUC| Nowość.ul. Kaiwaryjska 11-38. Tel. 1-47.

Zrzesza gaspociarstwa jeziorowe i stawowe

Wileńszczyzny I Nowogródczyzny.

podać Ryb żywych 1 śoiętych wszelkich gatonków.
HURT: Rycex Sief-hsxl. DETAL w skle,ach: 1) Rynsk

Drzewny obok wagi maglstrackiej, 2) Rynek Lukiski

obok wagi mugistrackiej, 3) Rynek na Zarzeczu —

Zarzecze Nr. 19.

I] Tapczany automatycznie podnoszone oraz
inne meble wyściełane poleca

Waciaw Mołodecki

"t jet nieubłagana i co-
„ rocznie, nie robiąc róż-
( micy dla płci, Rad i

= tan Н ardzo
sieja alien, Pižisniukiakkaa šias WILNO, UL. JAGIELLOŃSKA. 8.
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- Cenykonkurencyjne,z

szacedo kasiaI£ pałpeująpp. Likarse || NAJNOWSZY FILM POLSKI
jąc wydzielanie się plwociny, usuwa | i cudowny kolorowy nadprogram

kaszel. | tylko w kimie „Pan“. |

im. Ks. Piotra Skargi| |
| WILNO, LUDWISARSKA 4, TEL, 23-08 |
*

į ii

  
 

Przyjmuje wpisy uczniów ma II półrocze.
li do kl, I, II nowego typu | do kl. VI, VII od lat 18

i w wieku szkolnym.  

 

   

 

 i (dla dorosłych)
| Nauka przed południem Nauka od g. 1630—21 g. ;
| Dzieci urzędników państw, i samorząd. otrzymują zniżki 20%
+ Podania przyjmuje kancelarja codziennie do 28 grudnia b. r. i   

Drukarnia A. Zwierzyńskiego Wilao, Mostowa Nr. 1
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   Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW  JAKITOWICZ.

  


