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PRENUMERATA mies. z odnoszeniem i przesyłką pocztową zł. 3 gr. 50,
zagranicą zł. 77 OGŁOSZENIA: Za wiersz milim. i-szpalt, w tekście
40 gr. (zamiejscowe 60 gr.) przed tekstem 30 gr. (zam. 40 śgr.), za tekstem
12 gr. (zam. 15 gr.), cyirowe i tabelaryczne 25*%/e drożej. Dla poszuku-
jących pracy 50%/6 zniżki. Komunikaty instyt, społecz. za wiersz tekstu
30 gr. Układ ogłoszeń przed iekstem i w tekście 4-ro szpali., za tekstem
8-mio szpalt. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku

ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca.
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Spółdzielczy Bank Rzemieślników |
i Kupców Polskich w Wilnie

Niemiecka 25. — Telef. 7-87

" CZYNNY w godz. 8—3 p. p. I 7—8 wiecz.

Załatwia wszelkie operacje bankowe.
Przyjmuje wkłady na dogodnych warunkach.    

Znowu „czystka" w partji komunistycznej.
(Jeieionem od własnego korespoadenta.)

- HELSINKI. W Leningradzie, w związku z zabójstwem Kirowa, ogło-
szona zosta'a ponowna rejestracja członków partji komunistycznej. Wszyst-
kie bilety członkowskie zostały unieważnione.

Zarządzenie to wydane zostało w związku z pogłoskami, iż do ś:o-

dowiska leningradzkiego przeniknęli teroryści.

Litwini oskarżają rząd niemiecki o przygo-
towywanie powstania w Kłajpedzie.

MEET (Telefonem od własnego korespondente.j

RYGA. Jak wynika z ogłoszonego aktu oskarżenia w głośnym pro-
cesie grupy kłajpedzkich narodowych socjallstów z Sassem i Neumanem
na czele, władze prokuratorskie oskaržeją bezpośrednio niemiecki kon-
sulat generslny w Kłajpedzie o przygstowywanie powstania niemieckiego
w okręgu kłajpedzkim. Konsulat niemiecki wziął pod swoją opiekę do-
kumenty | archiwum partji narodowo-socjelistycznej i pieczę nad tajnym
materjałem powierzył wice konsulowi Strakowi.

Kierownictwo organizacji „Sozialistische Volksgemeinschaft“ otrzy- ‹
„czych z Sowietami,mało rozkaz w zimie 1933—34 r. przygotowania się do powstania. Wów-

czas utworzone zostały grupy terorystyczne. Dnia 23 marca r. b. zamor-
dowany został członek „Christlich Sozialistische Frbeitsgemeinschaft" —
Jezutis, za zdradzenie władzom litewskim planów powstania.

nowoczesnego stroju Eleganckiego Pana—jest dziś jedwabna apaszka
męska desenicwa lub gładka I prima

z POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

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

ELL

 

gó i w biarze Ligi Morskiej I Koloajali Mickiewicza 15-13 tel. 1816.

 

 

PIJCIE KAWĘ
„WTIAMINĘ*.

Tragiczny wypadek
w Tatrach.

ZAKOPANE. Pat. W niedzielę, w
Tatrach, wydarzył się tragiczny wy-
padek. Mianowicie, z Grani Swistów-
ki w stronę doliny Roztoki spadł,
zabijając się na miejscu, niejaki
Szamotulski, polak z Berlina. Przy-
czyną wypadku było  oblodzenie
granl i nieostrożność turysty, który
bez żadnego zabezpieczenia i bez
czekanu wybrał się samotnie na wy-
cieszkę. Zwłoki nieostrożnego tury-
sty zauważył na urwisku przez lor-
netkę Andrzej Krzeptowski, dzier-
żawca schron's«a, z którego Szamo-
tulski wyszedł. Bezpośrednio po za-
wiadomieniu o wypadku wyruszyło
tatrzańskie t-wo ratunkowe, które
zwłoki sprowadziło do Zakopanego.

Rekord długowieczności.
MOSKWĄ. Pat. W okoliczćh Su-

chumu, na Kaukazie, zmarł włościa-
nin Chapada Kijut, liczący 152 lata.
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Aresztouanie z00lennikėo Zineujooa,
MOSKWA (Pat). Agenoja TASS dina, Kamieniewa, Zaluckiego i Je-

donosi, że 16/12 organa ludowego wdokimowa, co do ktėrych šledztwo
komisarjatu spraw wewnętrznych nie dostarczyło dowodėw wystar-
aresztowały w Moskwie w związku czających do wytoczenia sprawy, 20-
z zamachem Nikołajewa wiele osób, stały przekazane specjalnej komisji
należących do byłej grupy Zinowje- do zbadania, inne zaś komisarjatowi
wa. Aresztowani zostali: Charow, spraw wewnętrznych, który ma zde-
Kuklin, Fajwiłowicz, Bakajew, War- cydować 0 deportacji w drodze
din, Załuckij, Gorczanin, Bułak, Je- administracyjnej. Co się tyczy in-
wdokimow, Kamieniew, Fiedorow, nych aresztowanych, to sledztwo
Safarow i Kostin. Akta sprawy Fie-' prowadzone jest w dalszym ciągu.
dorowa, Sałarowa, Zinowjewa, War-|

Sciganie „ślepoty politycznej” w Rosji.
MOSKWA (Pat). W związku z|usunięto ze stanowiska wielu tam-

  

wykryciem trockistowsko -nacjonali* |tejszych działaczy. W. Rostowie
stycznego bloku na uniwersytecie w istwierdzong szerzenie . trockizmu
Dniepropietrowsku, zastosowano'przez profesora akademji rolniczej

ł

wobec iokalnych władz partyjnych ' Władimirowa.
represje za „ślepotę polityczną” i

Rokowania gospodarcze
niemiecko - sowieckie

BERLIN (Pat). W' kołach nie-| strona rosyska domaga się zerwania
mieckich ujawnia się wielki pesy-| z zasadą, zawartą w umowie 1930,
mizm w sprawie szans oczekiwa-| wedłuś której zamówienia obu stron
nych tu nowych rokowań gospodar- | miały być fakturowane specialnie w

Jal słychać,'markach niemieckich,
AIATLOST RZA TA KPLITSTAS TITTSRSIT

Czytajcie jutro «Głos Wiieński»,
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Chcielibyśmy: w upominkugwiazd-

kowym przynieść czytelułkom na-

szym jakąś wieść pomyślną, radosną,
coś takiego, co w szarość i przy”
siemniość codziennych trosk i kło-

potów wnosi ton żywego podniece-
nia, od którego mocniej biją serca
w takt wspólnych pragnień i umi“

łowań. -

Polska już dawno czeka na ową
szczęśliwą chwilę gdy o:lwróci się
karta, ra kitórej życie wypisuje czar-

nemi, smutnemi głoskami dzieje nie-

_ ustających strat w bilansie ogólnym  i we wszystkich pozycjach: narodo-

wej, politycznej, gospodarczej i wie-,
lu innych. Chciałoby się właśnie

| dziś, właśnie na te Swięta, które są,

symibolem narodzin nowego życia w
"tudzkosci, móc z głębi szczerego

prżekonania powiedzieć, że „,prze-
chyliło się na drugą stronę, że od

pewnego czasu są oznaki, zapowia-

dające pomyślny zwrot w tych spra.

wach, które obchodzą ogół.

Niestety, nie jesteśmy w tem

szczęśliwem położeniu. B-aku opty-

mizmu nie dyktuje nam dziś nasze

zasadnicze stanowisko wobec ukła

du stosunków politycznych w Pol-  sce. Najgorętszy opozycionista pra-

śnie mieć chwile takie, kiedy za-

wiesza się na kołku narzędzia walki

1 z całą dobrą wcią ogłasza rozejm.

Najbardziej jednak chłcdny obje-

ktywizn: dopatrzeć się może pocie-
<hy jedynie w tem, że doba powo--
jenna wszędzie stworzyła warunki,

sprzyjające raczej procesowi nisz-

czenia i upadku wszelkich wartości

duchowych i materjalnych, niż ewo-

hucji twórczej, dodatniej, Żyjemy w.
okresie głębokich przeobrażeń, któ-

re nastąpiły po katakliźnie, jakie
swiat nawiedzają rzadko. W. szranki

życia wstępują nowe żywioły, czę-
stokroć nie uznające nic z tego, co

stworzyły ubiegłe wieki. - Dzieje

tudzkošci i narodów chcą one za-

czynać od siebie i nie uznawać nic
z tego, co ma jakikolwiek związek

z przeszłością i tradycją. Stąpają

w gąszczu zagadnień, jak stąpały

barbarzyńskie ludy na gruzach zbu-

_ rzonego przez siebie Rzymu.

Polska nie jest izolowana ani

Hzycznie, ani duchowo od reszty

świata. Przeżywa z nim razem re-

wolucję myśli i poglądów. Niemal

w każdym kraju inne są jej drogi, |

ale tło jest wszędzie to samo i z tych

samych powstałe źródeł [ak jest
i u mas. ы : ›

Tragedją naszą, w tej dobie wiel-

*kich przemian, jest objaw, kióry po-

w'szechnie stwierdza każdy obser-
wator, nawet ten, co ma powody do

* godzenia się z istniejącym u nas

stanem politycznym. W. życie poł:  "skie wdziera się apatja : bierność,

przeżera nietylko mięśnie. potrzebne
do fizycznego wysiłku, ale i myśli, |

podstawę zdrowej twórczości i po-|

zytywnego czynu: Nie chcemy dziś
dociekać, jakie siły pętają moc twór-

czą narodu. Stwierdzamy tylko |

«bjaw, najbardziej ujemny 1 niepo-.

myślny w szeregu wielu innych, mo- |
° Фасу wiele zaważyć na wynikach

| naszego współzawodnictwa 2 innym

darodami i na naszym dorobku cy-

wilizacyjnym. :

opuszczać wiara, iż jest to tylko stan
przejściowy, wynikający z chwilo-,

wych waruników, w iakich się znaj-

dujemy. Kto praśnie żyć, nie może

DZIENNIK WILEŃSKI

Amnestja w Austrji.
' Obejmie ona także biorących udział w rewolucji lutowej.

W'EDEN Pat. Prezydent związko-
wy Mislas ogłosił dziś amnestję.

Dotyczy ona przestępców politycz-

nych i na jej podstawie wstrzyma"o

dochodzenie karne przeciwko 2.000
osobom, które brały mniejszy udział

w rewoluaji lutowej. Do Nowego
Roku ma być wstrzymane docho-

Wyroki śmierci
socjalistów

WIEDEŃ (Pat). Trybunał z Gra-
zu skazał na śmierć przez powiesze-

nie trzech narodowych socjalistów

za dokonanie zamachów bombo-

Areyksiąże
PARYŻ (Pat). Bawiący w Pary-

żu arcyksiążę Oiton Habsburg, w

wywiadzie z przedstawicielem „Pe-

НЁ Journal“, poruszyłm. in. sprawy

ustrojowo-polityczne. Co się tyczy

Austrji, to, zdaniem arcyksięcia, na-

leży przeprowadzić w nie; reformę

państwa. Zasadnicza linja rozwiąza-

nia tej kwestii, zgodnie z duchem

ostatnich czasów, została, zdaniem

Ottona, wskazana przez Mussolinie-|

$o i opiera się na korporatyźmie.

Arcyksiążę jest zwolennikiem ustro-

iu korporacyjnego, lecz przeciwny
jest parlamentowi korporacyjnemu,

śdyż prowadziłobv to do zaiargów i
koalicji interesów. Na czele pań-
stwa powinien stać monarcha, a

więc osolba, na którą nie mcgą wy-
wierać wpływu żadne. ugrupowania.
Na pytanie, czy restauracja mo-
narchii w Austrji wydaje mu się mo-

 

dzenie przeciwko jeszcze kilku ty

sięcom osób, które brały udział

w rewolucji. Pozatem ogłoszono,

podobnie jakjco roku, t. zw. amnestję
gwiazdkową. Po raz pierwszy obej-

muje ona również przestępców po:

litycznych, którzy odbyli połowę
kary i dobrze się spiawowalį,

na narodowych
W Austrii.
wych. Czterech innych oskarżonych
otrzymało wyroki od 6—10 lat cięż-
kich robót. | -

Otton Habsburg gotuje Się
o objęcja tronu.

żliwa w najbliższej przyszłości, ar-
cyksiążę odpowiedział, że większość
narodu austrjackiego golowa jest
przywrócić monarchję. Żadne posta-
nowienia traktatów nie sprzeciwiają
się temu.

 

Z amnestji tej skorzystało 300 osób,

a wśród nich 170 skazańców  poli-
tycznych, socjalistów i narodowych
socjalistów. W obozie koncentracyj-
nym w Wellersdorf przebywa jesz-

cze 740 osób. Zarówno dzisiejsza
amnestja, jak i sobotnie uwolnienie

kilkuser osób z obozu w Wellers-
doif wywołały wielkie wrażenie w
opinji publicznej. Rząd spodziewa

się, ze zarządzenie jego przyczyni

się do uszokojenia umysłów w Au-

strji. Komunikat, donosząc o zwol-

n'eniaćn, zapowiada bezwzględne

kroki przeciw tym żywiołom, któreby

usiłowały wszcząć w Fustrji nowe

niepokoje.

 

Emigranci niemieccy
dn zagłeh'a Saary.
SAARBRUECKEN (Patj. W nie-

dzielę rano przybyło tu 352 Niem-

ców z Ameryki, którzy wezmą

udział w plebiscycie. Niemcy ci wi-

tani byli niezwykle owacymie przez

iudność. _

 

Austrjaccy emigranci polityczni.
WIEDEŃ (Pat). „Reichspost'” po-

daje, że austrjaccy emigranci, prze-

wiezieni z Jugosławii do Niemiec,

zostali umieszczeni w w:rtember-

skim obozie koncentracyjnym, w

Sulz. Internowanymi nie wolno opu-'
szczać obozu bez pozwoleuia. Wśród
emigrantów panuje przygnębienie i
rozczarowanie z powodu niedosta-
tecznej pomocy ze strony Niemiec.
Dzienn'k podaje dalej, że w Jugo-

pozostajestawji jeszcze znaczna

 

rok on Trzech Króli w/g Azambre'a
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tracić nadziei. Naród ociski

apatji, lecz usunąć także warunki,
które ją powodują. |

Obyśmy jaknajrychlej tej chwili gz;
doczekali.

jest|

»drowy, młody pełen sił Znajdzie

> : |swą drogę i potrafi nietylko otrzą- bruecken druai batzljon arenadjeró
Ale nie może nikogo z mas snąć się z więzów Kkrepującej go włoskich jerów|czy około 3.300 ludzi.

ОАН wino
SAARBRUECKEN. Pat,

 

ilość emigrantów narodown-socjafi-
stycznych z Austrji. Wśród emigran-
tów tych panuje wielka nędza,
$dyż konsulat niemiecki w Zagrze-
biu nie udziela im żadnej pomocy.

Budżet Francli,
PARYŻ (Pat). Senat przyjął na

nocnem posiedzeniu 264 głosami
przeciwko 11 preliminarz budżeto-

wy, przyczem kilka puakiów jest

jeszcze nieuzgodnionych z izbą de-

putowanych. Prelim'narz wykazuje

deficyt w sumie fre. 415.545.139. Na-

stępnie izba przyjęła w 4:ieim czyta-

niu całość preliminarza budżetowe-

$o na rok 35. .
® . “8

Badżet Japoni!
LONDYN (Pat). Rząd japoński

ustalił preliminarz budżetowy na rok

1935/36 w wysokości prawie 129 mi-

ljonów funtów szterlingów. W po-

równaniu z budżetem roku bieżące-

$o suma ta jest wyższa o prawie 5

miljonów funtów. Znamienne jest,

że z pośród poszczególnych działów

najwyższe są wydatki na marynarkę,

które wynoszą przeszło 31 miljonėw

funtów. Drugie miejsce zajmują wy-

datki ministerstwa wojny w wyso-

ikości 29 milionów funtów Udział w
wydatkach na cele wojenne w ogól-
nym budżecie Japonii wykazujeod
S lat stałą zwyżkę. W roku 1930/31
wydatki na cele wojennz wynosiły
ogółem 27 ogólnych wydatków, na-

 

' tomiast w preliminarzu na rok przy-
szły, wydatki te stanowią przeszło
46 i pół proc. ogólnych wydatków.

Rand! zanraniczn Japonii
LONDYN (Pat). Obroty handlu

zaśraniczneśo Japonji wykazują w
bieżącym roku znaczny wzrost. War-

tość eksportu w ciągu 1i miesięcy
r. b. wynosi 1.963 mikonów yenów
wobec 1.688 miljonów venów za tem
sami okres roku ubiesłego. Wartość
importu wynosi 2.028 milionów wo-
bec 1.732 miljony yenów w roku ze-
SZYB 2-7 н *
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y nolodių Vary.
W nie-|Praska. Kontvnqent wojsk mieędzyna-

dziele w pnłudnienrrybvł da Sasnr-|rodzwvch jest już w komplecie i Ii-

pod dowództwem gen.

Brvtyjski min. spr. zagr. na wywczasach
sa Bi Przybvł tu w nie- mon z małżonką. Państwa Simano-
ele w południe minister spraw wie zabawią w Canns {

zegranlcznych Wielkiej Brytanii Si- : amk
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- Między Wschodem
d Zachodem,

Publicystyka polska, zaabsorbo-

wana zagadnieniami chwili bieżącej,

zajęta walką wewnętrzną między o-

bozem rządzącym, a opozycją, prze-

widywaniami posunięć jednych i dru
gich na najbliższą przyszłosc — ma-

ło poświęca uwagi zasadniczej oce-

nie polskiej rzeczywistości. A spra-

wa to ważna. bo w wirze wypadków

w chaosie krzykliwej reklamy jed-

nostek i grup, rozporządzających о-

gromnemi środkami propagandy, na-

wet ludziom politycznie wy: obionym

i publicystom wytrawnym nieraz

trudno o właściwy sąd i ocenę co--
dziennych zdarzeń.

Synteza duszy polskiej, charakte-
ru polskiego, nie jest rzeczą łatwą.

Kusiły się o nią największe umysły,

najgenialniejsze intuicje: uczeni i

poeci. Jedni i drudzy z charaktery-
styczą jednomyślnością stwierdzili w

duszy polskiej dwoistość: Słowacki
— miękkość Wenedów i rubaszność

Lechitów; Lelewel, Maciejowski czy

Lewestam obok pierwiastków  sło-

wiańskich — celtyckie, śreckie czy
skandynawskie.
Najbardziej nawocześnie 1 naukowo

potraktował sprawę Wacław Nał-
kowski, geograf. Na podstawie ana-

fizy czynników geograficzny: h, geolo

gicznych, klimatycznych, Horystycz-

nych, faunistycznych, kulturalnych ij

innych dochodzi Nałkowski do prze-  konania, że najbardziej charakte ry-

stycznym rysem Polski jako jednost-

ki geośraficznej jest jej  przejścio-

wość wschodnio - zachodnia. Polska
— wediug Nałkowskiego — jest łącz
nikiem między Wschodem i Zacho-
dem, jest jakby córką małżeństwa

jednostek o bardzo różnych cechach

indywidualnych, jest pasem transmi-
syjym, przez który zachóa Europy
oddziaływa na wschód i nawzajem.

© Z przejściowości geograficznej Pol
ski wypływa według Nalkowskiego
jej historja, jej kultura oraz chara-

kter narodu polskiego.  Przejścio-
wość między wschodem i zachodem
musiała się odbić na charakterze i

umysłowości Polaków. Jak ostatn'
bryzgi fal umysłowości azjatyckiej
dobiegają  terytorjam Polski od
wschodu, tak od strony zachodniej,

bije w nią prąd kulturalny zachodni,
ma podłożu rzymskiem - łacińskiem

DZIENNIK_WILENSKI.

 

O finansowej potędze towarzystwa ubezpieczeń świadczą jego aktywa, a o spo-
„łecznem znaczeniu — suma

Tow. Prudential posiada aktywa przekraczające p-g parytetu 12 miijardów zło-
tych, a od początku swego istnienia wypłaciło odszkodowań na sumę prawie 19 miljar-
dów złotych.

Tow. Prudential udziela swej gwarancji tranzakcjom ubezpieczeniowym zawiera-

wypłaconych odszkodowań.

nym z Tow. Przezorność na życie i od ognia, i

   

 

narodowego nie stała się czynnikiem

gorującymi nad wszelkiemi inuemi

więzami społecznemi, nie wyłączając |

przynależności państwowej.

Z różnicy poziomu, do którego

doszedł proces ewolucyjny maro-

dów na zachodzie i wschodzie Euro-

py, wynika też odmienny stosunek
władzy państwowej do mas i odwrot

nie Na wschodzie istnieje skłonność
do władzy nieograniczonej, absolut-

nej i wiara w wszechmoc władzy.
l skłonność do absolutyzmu i wiara
wie wszechmoc jest właściwa zarów-
no władcom, jak i masom: władcy
wierzą, że mogą masy pchać w do-
wolnym: kierunku i urabiać je we-
dług swej woli, masy chętnie, a w
każdym razie bez oporu temu ulega-
ją. Tylko na wschodzie mogli po-
wstać tacy władcy, jak Iwan Groźny,
Piotr Wielki, Lenin czy Stal, Dżyn-
gischan czy Kemal Pasza. 1 tylko na
wschodzie rozwój ustroju wewnętrz
nego, struktury mas. jej obyczajo-
wości i sposobu myślenia odbywa
się skokami, posłuszny we: władcy
czy dekretom rządu. -

Zachód jest pod tym względem

 
'z obozu

TOWARZ7YST" O UBEZPIECZEŃ

PRZEZORNOŚĆ S. A.
1

ANGIELSKA SP. RKC TOW. UBEZPIECZEŃ

PRUDEN

na życie

od cgnia

od kradziežy
nieszęz. wypsdk.
odpow, cvywiln.
transportów

) oba towarzystwa

tylko Tow.

THE PRULENTIAL ASSURPNCE СО LTT.

prewzdzą równocześnie na terenie cełej Polski ubezpieczenia:

(ba Towarz stwa przyjmują obligacje Pożyczki Narodowej na uiszczenie
składek 1a ubezpieczeme ва życie na warunkach ustalonych przez

M nisierstwo Skarbn. |

4.Przezornosć”
WARSZAWA, PI. Napoleona 9.

ODDZIAŁ w WILNIE, MICK EWICZA 24.
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Przezorność

Zwolnienia z Berezy Kartuskiej.
W) sobotę w południe zwolniono

izolacyjnego w Berezie
Kartuskiej 53 osoby, a w item 2 ze
szpitala w Kobryniu, a mianowicie
Romana Pachułowskieśo, b. członka
(9NR. i Federowicza, Ukra'ńca,

Poza p. Pachułowskim »wolnieni|

®

Po ostatnich zwolnieniach naro-
dowców z Berezy Kartuskiej nie
znajduje się już w obozie izolacyj-
nym arti jeden narodowiec z War-
szawy.

Warunki pobytu zesianych do
zostali b. członkowie ONR: Zyśmunt | Berezy Kartuskie; nie uległy zmia-
Dębowski, Edward Andrzejewski i|nie. W obozie obowiązure ten sam
Michał Romanowski, wszyscy z | surowy regulamiń, a najdrobniejsze
Warszawy. Pozaiem zwolnieni zo- | przewinienia są karane wróżny spo-
stali następujący członkow.e Stron-|sób. Uwięzieni pracują każdego dnia

nictwa Narodowego: Wilheim Barty- | na robotach publicznych, jak np. na-
zel z Bielska, Pacholczyk Włady- prawa dróg, niwelowanie terenu itp
sław z Opoczna, Lewandowski Jerzy Zesłańcy utrzymują korespondencję
7 Pabjanic, Woźniak Jan z Łodzi i z rodzinami, ale bardzolakoniczną

Piotrowski Edward z Łodzi. | Wolno również nadsyłać do 528

Ogółem z Berezy zwoiniono 9 Daczki z odziežą. Co się tyczy od-
polskich narodowców. 33 Ukraińców ZYWIania, to po wizycie w obozie

111 kosnunistów. Wśród Ukraińców nacz. Kaweckiego z min. sprawiedli--
znajdują się: Staruch Jaroslaw, Ry- wości, przyznano dodatkowe porcje
bak Norbert, Charambura Semen z chleba po 200 gr. na osobę. `
Jarosława, Pereszlucha Оуп!г г 22 772537555797779075775777»VES
Tarnopola, Kotys Miroslaw, "kaska Rozpowsze chniajcie |

uniwersytetu lwowskiego i Łaska
Michał z Tarnopola. bony [ałmužnicze „Caritasu“

zrodzony. Walka tych dwóch elemenka t: inny. Dążność do ograniczenia wla-|
łów ustawicznie się w Polsce prze-: ze- dzy absolutnej i postawienia woli|

jawia. Świadczą o tem dzieje Polski zbiorowej narodu, jako czynnika nad;

od najdawniejszych czasów, świad- rzędnego doprowadziła ewolucyjnie,
czą także wypadki ostatnich lat kil- w ciągu wieków do głęboko ugrun-|

kunastu, po odzyskaniu mepodlegto- 'towanego przekonania, że władza
ści. . _ : | rządząca jest tylko emanacją tej nad

| Mlożna się naiuralnie spierać O rzędnej woli zbiorowej. Władcy Eu-|

ło, co jest najdoskonalszym wyrazem ropy zachodniej, czy to Ludwik XIV,

Wschodu i Zachodu i który czynnik , Napoleon, czy bohaterski król Bel- |
jest bezwzglęlnie wschodni czy za-| sów, Albert, czy Clemenceau, czy,
chodni. Jednakże istota rożnicy jest Poincare, czy Mussolini, czy Hitler|

dla każdego nieuprzedzonego umy-| różnią się zasadniczo od władców|

 

 

A Najserdeczniejsze życzenia Świąteczne
wszystkim swoim Szanownym Klijentom składa

F-MA

MICHAŁ GIRDA
Wilno, Zamkowa 20.—Tel. 16-28.

słu niewątpliwa.
"Zachód Europy w ciągu długich.

„stuleci, wypełnionych skomrlikowa-!
-Stalin. Różnicą jest stosunek wład- .nemi procesami historycznemi, wy-

kształcił mocne, świadome swego ist

nienia onśanizmy narodowe. Wschód
Europy jest do dziś dnia wypełniony
„niezróżnicowanemi grupami etnicz-|
memi, dalekiemi jeszcze od poczucia.
„swego istnienia i zrozumienia ciągłoś
„ci i jedności w czasie z pokolenienia.
„mi wymarłemi i przyszłemi, bez czę:|
„go nie można mówić o świadomości
„narodowej.

Posuwając się poprzez Europę od
zachodu ku wschodowi, napotykamy
„ostatni skonsolidowany organizm na
rodowy — naród polski.
wschodowi mamy już tylko tworzy-

Dalej ku

wa: masy ukraińskie, białoruskie,
„plemiona mongolskie i td. Jedne z
„nich są dalej w procesie konsolidacji
narodowe| posuniete,‹ „pos jak Rosjanie,
inne mniej, jak Białorusini, jeszcze
„inne sa zupełnie bezpostaciowe. Ale.
w żadnem z nich świadomość przy-
należności do własnego organizmu

wschodu. Różnica nie polega na za- |
kresie władzy. Być może, że Hitler
ma większy zalkres władzy nawet niż

ców zachodu do mas i oawrotnie.
Ani Włoch, ani Niemiec dzisiejszy
nie uzna omnipotencji Mussoliniego
czy Hitlera nad zbiorowem ją Italji,
czy Niemiec, a Mussolini, czy Hitler,
reorganizując władze. czy instytucje
państwowe nie sądażą nawet na chwi
ię, że zmieniają kierunek rozwojowy
swcjeśo narodu. Nawet dyktatorzy
zachodu są tylko czynnikiem ewolu-
cyjnym w swoim narodzie i są wy-
kwitem duszy rarodowej: są funkcją
narodu, a nie czynnikiem nadrzęd-.
nym.

Przejdźmy teraz od tych
nych rozważań do stosunków  pol-|
skich. Od roku 1918 do chwili dzi-
sie'szej Polska znajduje się w stad-
*um organizacji wewnętrznej. O wy-
tyczne iej organizacji toczy. się wal-
ka. Walka taw Polsce jest bardziej za czynnik w Polsce nadrzędny, uro- poiskiej
zasadnicza, niż byłaby w podobnych | |
warunkach w innym kraju. Idzie o

Akumulatory. —

  

to, czy Polska zostanie zorganizowa-

na w duchu wschodniej, czy też za- :
„chodniej Europy. Czy czynnikiem
nadrzędnym: w Polsce stanie się zor-

$anizowany naród polski, czy też

'nieodpowiedziaina, wszystko wiedzą
'ca; wszystko mogąca władza jednost

-ki, czy grupy. |
Te dwa poglądy, a zarazem dwa:

światy, ścierają się w dyskusjach w
komisji konstytucyjnej Senatu, w
-Se;mie, w prasie; ścierają się także:

już mie w dyskusjach, a w życiu co-,

| dziennem. I niewiele osób zdaje s0-
ogól- | bie sprawę, że w starciach tych

wchodzą w grę momenty tak geogra
ficznie daleko od siebie odleśłe, jak
wybrzeża Atlantyku i góry Uralu.

I kiedy w dyskusji nad konsty-
tucją słyszymy, że uznanie narodu!

czyste stwierdzenie praw człowieka
i obywatela jest rzeczą zbędną, na-

Elektrotechnika, —  Radio-odbiorniki.
 

L

 

tomiast rzeczą konieczną jest pod-
kreślenie, że władza jest odpowie-
dzialna tylko przed Bogiem i histo-
rją. to trudno nie "uznać tyca wynu-
rzeń — mówiąc językiem Nałkow-
skiego — „za ostatnie bryzgi fal u-
mysłowości azjatyckiej".

Naturalnie te cechy umysłowości
nie zalężą wcale od dzielnicy kraju:
WI obozie zwolenników władzy mo-
że się znaleźć równie dobrze kreso-
wiec, jak krakowski konserwaty-
sta, chociaż tych pierwszych być mo-
że, że jest więcej. Decydującym mo-
menitem jest, czy w umysłowości te-
$o czy innego Polaka biorą górę e-
lemienty wschodnie, czy zachodnie, a
jedne i drugie drzemia w skomplikó-
wanej, powstałej na skrzyżowaniu
różych prądów umysłowych, duszy

J. Ch
i

(ATC "Z 73.19, 7
ab
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Mussolini o stosunkach między
państwem i

„Osservatore Romano' zwraca
uwagę na niezwykle ciekawy arty-.
kuł, jaki ogłosił ostatnio Mussolini
na temat stosunków między Kościo-
tem i państwem. Historja poucza —
twierdzi Mussolini — że za każdym
zazem, śdy państwo wchodziło w
konflikt z religią, musiało w walce
takiej ulec. Jedno państwo może po-
konać drugie, gdyż staje wobec rze-
czywistości materjalnej, kiorą można
atakować i zwyciężać, kiedy jednak
przeciwnikiem jest religja, niemožli-
wem staje się wynalezienie wyraź:
nego i określonego celu atalku. Naj-
zwyklejszy opór bierny duchowień-

stwa i wiernych wystarczy, by naj-
$wałtowniejsze ataki państwa obró-
cić w niwecz. Jako przykłady cytuje
Mussolini prėžną walkę Bismarka z
katolicyzmem oraz Napoleona, o któ
rym mówi, iż jednym z największych
iego błędów była brutalność, z jaką
Napoleon występował wobec Waty-
kanu i dwóch papieży. Twierdzi na-
stępnie Mussolini, że w głowie jego
nigdy nie powistała dzika myśl stwo-
rzenia religii państwowej. Dwa są je-

dynie logiczne stanowiska, jakie pań
stwo może zająć wobec Kościoła:
albo nie uznawać go oficjainie jed-
nocześnie tolerując, jak się dzieje w
Stanach Zjednoczonych, albo wejść
z nim w stosunki, uregulowane kon-
kordatem. Ta osiatuia metoda wy-
dała w Italji rezultaty jak najlepsze.
Przypominając okres konliiktu pań-
stwa włoskiego z Kościołem w la-
ach 1870—1929, Mussolini stwier-
dza, że sytuacja w tym ol:resie była
wprost nieznośna i stan ten usunął
dopiero tralktat i konkordat z roku
1929, rozwiązujący w sposćb zdecy-
dowany i całkowicie zadawalający
t. zw. kwestję rzymską. Po pokojo-
wem usunięciu w r. 1931 pozostałych
kontrowersyj, nic dziś nie zakłóca
pokoju życia świeckiego i religijnego
w Italji, i między obu potęgami, ma-
jącemi na celu wspólne dobro społe-
czeństwa, zrodziła się zyczliwa
współpraca. Polityka państwa total-
nego w ujęciu faszystowskiem by-
najmniej nie wyklucza uznawania

petencje.
Mussolini twierdzi,

kiej prawdy,

 suwerenności Kościoła w słerze jego
specyłicznej działalności, Zdarza się|
wprawdzie, że w pewnych dziedzi-|
nach dążenia Kościofa spotykają się|
zdążeniempaństwa, fakty te jednak i
wskazują, jak pożądaną jest współ-|
praca, jak łatwo jest osiągalną i
płodną w następstwa. Jak niezrozu-|
miałem byłoby zebranie kauidynałów, |

 

RÓŻNE DAWANO DOTYCHCZAS,
PREZENTY GWIAZDKOWE. Ra-!
dzimy w tym roku dla odmiany po-|
darować na świazdkę prenumeratę
ciekawego dziennika lub czasopisma.

Wola ewdzied iczonych |
Dzień wigilijny. Dzień tradycyj i

wspomnień. Rozproszeni członko-
wie rodzin skupiają się u stołu wi-
gilijnego, by przy opłatku złożyć so-

' bie życzenia. | :
Święto ogniska domowego i ze-

spolenie węzłów, łączących rodzinę.
Chwila, w której zapomina się ura-
"zy i żale. Przy blasku płonących
świeczek choiniki, na ekranie wspom
nień, przesuwa się cała przeszłość,
lata złe i dobre, rok za rokiem
wstecz, aż wreszcie te najmłodsze
"lata dzieciństwa, gdy choinka była
wymarzonem szczęściem.

Można lata całe żyć samotnie, w
tym jednym dniu, jak niśdy, pragnie

"się gorącego szczerego uściskw i do-
brych serdecznych słów.

Bo Boże Narodzenie
miłości rodzinnej,

 

to święto

Czy wszyscy miają wigilię w do-.
mu rodzinnym? Co robią w tym dniu-
samotni i opuszczeni, pokrzywdzenii

„ ®

Kościołem.
omawiających kaliber armat lub to-
naż pancerników, podobnie bezsen-
sownym byłby gabinet ministrów, w
którym dyskutowanoby o teologji i
dogmatach religijńych. Niema rządu
bardziej czułego na totalność i auto-
rytet państwa, bardziej zazdrosnego
s swą władzę i prestiż niż państwo
faszystowskie, ale właśnie dlatego
faszyzm unika mieszania się do
spraw, które przechodzą jego kom-

Kończąc swój artykuł,
że te państwa,

które dotąd nie zrozumiały tej wiel-
wcześniej lub później

zmuszone będą uznać swój błąd.

nie na piątem dorocznem: zebraniu
partji faszystowskiej,

wprowadza w nią zamieszanie, po-
pełnia zbrodnię obrazy narodu.

(KAP).

ktokolwiek|
zrywa jedność religijną kraju lub muzykalni wiedeńczycy,

Zemsta Nietoperza
"operetka w 3 aktach Jana Strausa.

Czem „Hamlet“ dla teatru dra-
matycznego, tem „Zemsta nieto-
perza' — dla operetki: wyrazem
najszczytniejszych ambicyj, decydu-
jącą próbą sił,

Rozkoszne to szaleństwo Кагпа-
wałowe zawiera bowiem w sobie
wiele jawnych i ukrytych trudności,
które warto pokonywać z najwięk-
szym nawet nakładem sit, bo jest
urocze, roześmiane, a przedewszyst-
kiem po wiedeńsku, serdecznie roz-
śpiewane.
Od pierwszego do ostatniego aktu

muzyka Struassa imponuje świeżo-
ścią pomysłu, szyłkiem i żywotnością,
której czas nie zdołał zużyć rub osła-

Przypomina przytem swe oświadcze| bić. Ileż przytem dowcipu, ile traf-
ności w charakterystyce sytuacyj:

Nie należy się więc dziwić, że
dumni ze

swych świetnych pod tym względem
tradycyj, obok festivalów mozartow-
skich z równem nabożeństwem urzą-

 

Mężowie stanu
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KEMAL PASZA

przez los i brak pracy?
Część ich znajdę w herbaciarni

przy zauł. Dobroczynnym 2. Tam
też podążam.
"Na ulicach i w sklepach widocz-
ne ożywienie. To ostatnie przygo-
towania świąteczne, zakupy ryb,
bakalij, puszystych choinek i świe-
czek. Każdy chce, by w dniu tym w
domu jego było odświętnie, mile i
ciepło. Nie żałują wysiłków na zdo-
bycie na wydatki
niędzy, byleby tradycji stało się za-
dość. i

Wichodzę do Herbaciarni

nuje ożywienie, Panie z N. O. K.
przyjmują jeszcze zapisy na Wigilję.
Liczba osób w tym roku ograniczo-
na — ze względu na mniejszą salę
Mensy alkademickiej — do 250 osób.

' Ale prośby przyjęcia kogoś z człon-
ków rodziny nie ustają.

Przyszłam na chwilę, gdy 7-let-
nia dziewczynka zapisuje tatusia,
siebie i 3-letnią siostrzyczkę na wi-
gilię. Ta najmniejsza jest w ochron-

 

świąteczne  pie-.

dla
bezrobotnej inteligencji. Tu też pa-.

w karykaturze.
OTC “ , s wz

 
 

  
KSIĄŻĘ STARNEMBERG

|ce, ale Basia Grudzińska, ze łzami
"w dużych, szarych oczach mówi, że
na święta chce ją zabrać do domu,
by cieszyć się z choinki mogły ra-
zem z tatusiem.

Przesuwa się przedemną cały
szereg postaci o znękanych, wyblad-
„łych twarzach. Mężczyźni, kobiety,
młodzież.

Przyszłam ich zapytać, czemdla
| nich jest Wigilja, czy są tacy, któ-
rzy obchodzą ją w domu, czy wszys-
(cy będą na wspólnej Wigilji, urzą-
dzonej przez N. O. K. i co czują w
tym dniu?

Pytanie zamiera mi na ustach.
Wydaje mi się, że brutalnie poru-
szę tkliwe uczucia, które są jeszcze
ich osobistą własnością, a z których
jeszcze nie potrzebowali sie spo-
wiadać w długiej, nieustannej wę-
drówice w poszukiwaniu pracy i za-

- siłków.
Pogodna twarz małej pani ośmie-

la mię,
— Ta wspólna wigilja w herba-

ciami — mówi — jest dlą nas

dzają festivale Jana Straussa, gdzie
króluje, jako niezaprzeczone arcy-
dzieło, nieśmiertelny „Fledermaus”,

Przyznam się, że żywiłem po-
ważne obawy, czy teatr nasz poradzi
sobie z tak wybitnie muzycznem
dziełem.

Oczywiście. w wielu miejscach
wolatoby się słyszeć zasobniejsze w
dźwięk głosy, bardziej zaokrąglcną
frazę muzyczną, lecz przyziač trze-
ba, że uczyniono wiele, zwłaszcza,
feżeli się weźmie pod uwagę wa-
runki, w jakich ten ieatr piacuje.

Sądzę, że sprawiedliwem będzie
na pierwszem miejscu wymienić p.
Kochanowskiego, który potrafił nau-
czyć zespół tak trudnego dzieła i
prowadzi go z doskonałem wyczu-
ciem stylu i piękna muzyki straus-
sowskiej. :

P. Kulczycka jest. bardzo dobrą
Rozalindą, czardasz w Il axzcie ud-
śpiewany był ładnie i z należytym

, temperamentem.

 

Zawsze byłem zdania, że p. Hal-

mirska jest wybitnie uzdolniona.
Adela, to partja, którą wysonywują

śpiewaczki koloraturowe, a mimo to

słynna arja przeszła gładwo, a za-

grana była — jak zresztą cała rola
— wybornie.

P. Dembowski, zawsze bardzo
sumiennie odnoszący się do swoich
zadań, śpiewał bardzo muzykalnie.

Niespodziankę zrobił debiutant,

oznaczony 3 gwiazdkami. Znać wiel-
"kie nieobycie ze sceną, dość surowy

stan materjału głosowego, iecz nie-
; wątpliwie jest to rasowy tenor li-
ryczny, jasny, lekki i z natury do-
skonale wyrównany. ‚

Po tajemniczym debiutancie mož-
|na wiele się spodziewać.

!
!
\

|

 

"wszystkie uczucia,

Pyszny był p. Tatrzański jako
dozorca więzienny.

Całość była dobrze podciągnięta,
' szkoda tylko, że finał II akt", kulmi-
nacyjny moment szaleńczej zabawy,
wypadł gnuśnie i niemrawo. Ze
smutkiem wypada zauważyć, że za-
nikł kult szlachetnego walca, już nie
umieją go tańczyć.

Za to charakterystyczne tańce
podobały się ogólnie,bo odtańczone
zostały z werwą i sprawnie.

Powodzenie zapewnione.

Natastenfa Kalsjowa w Tormin.
TORUŃ (Pat). Dziś przed połu-

dniem na dworcu kolejowym Toruń-
Przedmieście, wskutek złego nasta
wienia zwrotnicy na podmiejski po-
ciąg osobowy, stojący na stacji, na-
iechał pociąg towarowy. Cztery
wagony pociągu osoboweśo zostały
poważnie uszkodzone a dwa wagony
towarowe uległy rozbiciu. Ofiar w
ludziach na szczęście nie było

 

EllisROIPDZ WEP ZODZAO

„wszystkiem. Co roku na niej by-
wam. Przemawia do nas Arcybi-
skup, panie dzielą się opłatkiem,.
jest tak ładnie i wzruszająco. Czuje-
my się wszyscy sobie blizcy. Jakże
czulibyśmy się samotni w tym dniu i
opuszczeni, gdyby tej chwili nie
było.

Wi jej odpowiedzi niema słowa:
— „i głodno', ale czuję, że dziś u
tych ludzi pragnienie nasycenia
śłodu wywalcza sobie pierwszeń-
stwo. Co jest dla nich najważniej- |
sze, czy spożycie sałatki ze šle-

dziem, zupy grzybowej, kisielu i śli- |
żyków z makiem, czy ten nastrój
serdeczny — trudno się dowiedzieć.
Może też właśnie powiedzenie
„wszystkiem' daje na to odpowiedź.

Długie lata bezdomne, lata ponie-
wierki, głodu i chłodu  stępily

| Człowiek stał
sią odporny na wszelkie cierpienia,
ale odporność ta pozbawiła go rów- .
nież w dużej mierze tkliwości senty-
mentu.

P. B. jest żoną porucznika. Mąż

>

 



  
  

 

Rok rocznie ta sama Noc Betle-
jemiska, ten sam śpiew anielski, ten
sam obraz żłóbka i stajenki — a|
przecie zawsze z tęsknożą i upra$g-
nieniem wita się wigilję, jakgdyby
ona. była pierwszą w życiu. Bo praw|
dy Boże mają to do siebie, że treść.
ich jest niewyczerpana, a promie- |
niując w życiu, coraz mowy snop.
światła rzucają i człowiekowi my-,
ślącemu coraz to nowe nasuwają re- I
fleksje. Począwszy od malegodziec-'
ka, które widok iskrzącei się choin- |
ki w zachwyt i radość wprawia, a.
skończywszy na starcu z ięsknotą i
czułością wspominaiącym ubiegłe
łata, w noc wigilijną wszystkim u-
dziela się nastrój rzewnej tęsknoty,
czystej radości i przenosi ich jak-
gdyby w inny świat, za którym nie-
ustannie tęskni serce ludzkie. Mil-
bkną w ię noc swary i kłótnie, przy-
cicha nienawiść, nikną różnice sta-
nu i zakusy pychy i świat chrześci-
jański przeżywa chwilę jakgdyby
złotego wieku ludzkości. A dzieje
się to dlatego, że w oną noc „Słowo.
ciałem się stało”, że w zaciszu be-
tlejemskiemi zbratała się natura bo-'
ska z ludzką naturą, że tu dokonał
się cud miłości, który zdumionemu
światu objawił tę wielką prawdę, że.
„Bóg jest mitošcią“ (J. 1.4) i wska-|

'zał prośram nowego życia, prze-
kształcający świat w jedną wielką|
rodzinę dzieci Bożych, związanych|
wspólnym celem miłości Boga i mi-|
łości wzajemnej.

| umie i nie może.

Ta chwila radości i szczęścia, ja-

DZIENNIK WILEASKI

lizmu — tak woła i o to upomina się

nowoczesny człowiek, a tej tęskno-
ty kultura materjalna zaspokoić nie

Jedynie naczelne
prawo miłości czyni człowieka zdol-
nym do ofiary, oddania się, idealiz-
mu, a równocześne tłumi zimny
egoizm. Stąd też wielki ideał, two-
rzący jakgdyby koronę wszelkiej
kultury, ideał obejmującej swiat ca-
ły rodziny narodów urzeczywistnia
się najlepiej w Kościele, w tej du-
chowej i pokojowej potędze, opartej
na przekazanym przez Chrystusa
prawie miłości. "W. katolicyźmie
tkwią siły prawdziwej, uniwersalnej
kultury ducha, która nietylko potra-
fi wyrównać przeciwieństwa pośród
narodów, ale równocześnie

neśo, zgodneśo myślenia, czucia i
współpracy Wiara betlejemska uka-
zuje się i jest w istocie swe; prawdą

dostar- |
cza pozytywnych podstaw do wspól-

  

 

MOC NOCY BETLEJEMSKIEJ.
6 ogólnem znaczeniu, jakgdyby słoń-
ce, obejmujące cały krąg ziemski: w
jej Credo słychać głosy wszystkich
ludów, w niej odżywają najstarsze
tradycje ludzkości. Podobnie i mo-
ralność katolicka apeluje do natu-
ralnego sumienia i zatwierdza
wszystko to, co jest wzniosłe w na-
turze  ludzikiej, podnosi godność,
szlachectwo Boże każdego człowie-
ka, chociażby najdzikszego, jako
odbijającego w sobie obraz Boga,

 
podkreśla prawa słabych i ucie-
miężonych, zdolność / kulturalną
wszystkich ras i plemion.

Życie wreszcie łaski, właściwe
katolicyzmowi: „jeden chrzest”,
który wszystkich odradza, „jeden
chleb, z którego wszyscy pożywają,
jedna ofiara bezustanna „od wscho-
du do zachodu słońca”, łączy ludz-

tworzy z niej jedno mistyczne ciało.

= z PERA asi a dA,

Jak wobec żłóbka beiiejemskie=
go, tak i wobec ołtarza nikną wszel-

kie przeciwieństwa stanowe, kasty

czy rasy, a natomiast budzi się Žy-

wa świadomość jedności dzieci Bo-

ga i jednej i te samej nadziei nieba.
Po strasznej wojnie światowej,

której bilans wedłuś statystyki Ligi

Narodów streszcza się w 10 miljo-
nach zabitych, 19 miljonach ran-
nych 7 milionach okaleczonych, 14

miljonach wdów i sierot, wysilają

się dziś mężowie stanu i rządcy kra-

jów, by znaleźć sposób współżycia
"między ludźmi i wykluczyć z dzie-
jów tak straszne katastrofy. Nie=
liczni ideowcy głoszą zupełnie słusz-

"nie  przedewszystkiem. :ozbrojenie
| moralne, większość natomiast szuka

' oparcia w zbrojeniach i traktatach,
| względnie w trybumałach  rozjem-

kość wspólnością nadnaturalną i: czych. Ale w orbicie działań pacy-
įj fistycznych nie uwzględnia się na-

uki Chrystusowej, uniwersalnego 2

*. natury swej Kościoła, jeno bez Chry

stusa lub mimo Niego dąży się do

zbratania narodów. Zły duch dzie-

jów wszczyna tu i ówdzie prześla-

dowanie  chrześci'aństwa, $dziein<
dziej zaś całą energję swych zrze-
szeń wysila w kierunku zburzenia

(podstaw chrześcijańskiego wycho-

| wania 1 chrześcijańskiego ducha w
świecie, i

no|
oa

an
tw

i

a temsamem: unicestwia

| sam fundament pokoju i zżody naro-
'dów. Próżne są tedy wysiłki ludz-

(kie, a szczęk broni, który od czasu

|do czasu groźnem odzywa się

echem, świadczy wymownie, że do-
/ póki nie przerobi się duszy człowie-

ką przeżywamy w noc wigilijną, już.
sama przez się wskazuje, że istotai
szczęścia nawet ziemskiego, leży w,
tych wartościach, które kryje w 6o-;
bie żłóbek betiejemski i że „wesoła|
nowina* objawiona światu z Naro-|
dzenien: Chrystusa jest jedyną  for-|
mą możliweśo współżycia ludzkości. '
A wartości te tak obce ówczesnej .
kulturze pogańskiej, zewnętrznie .
bogatej i błyszczącej, a przecież.
przepełnionej znużeniem i pesymiz- |
mem, sireszczają się właściwie w.
jednem słowie: miłość, którego po-:
tega zdolna jest pogodzić i zbratać:
łudzi z sobą i przemijające, szare|
życie doczesne opromienić urokiem ›

(ka i nie nastroi jej na ton miłości i
/ braterstwa Chrystusowego, dopóty
'przemoc i siłą brutaina w strasznej
 pożodze wojny szukać bcdzie za-
'spokofenia swych  egoistycznych
, dążeń.

"U zżłóbka betlejemskiego ukorzy
się w noc wigilijną cały świat chrze-

ściiański; jak ongiś przed wiekami
schodzący na ziemię „Książę Poko-

ju“ wyciągnie dłoń swą do skołata--
nei życiem ludzikości i dopraszać
sie wprost będzie, by wzięła z Jego
ręki promyk radości i pokoju, za-
gwarantowanego boską obietnicą

ludziom dobrei woli.

idealu, podnieść na wyżyny, godne; ° — Szczęście tedy i pokój w naszej

łstoty rozumne]. ‘ jest mocy; od nas zaležy, czy dzieje

Błędem nowoczesnej ludzkošci | świata toczyć się będą w krwawych

jest materjalne i mechaniczne ujmo-
wanie świata, kierowanie się jedy-|
mie wzgędami pożyteczności, zysku|
i użycia. W krajach kulturalnych —|
jak mówi jeden z wielkich uczonych
— powstały „wyspy bezduszności”,;
ewiane zimnym materjalizmem,
śdzie człowiek człowiekowi nie jest

_ bralem, ani towarzyszem życia, lecz
tylko interesantem, czy klientem. !
Więcej duszy, więcej radości i idea- :

|

jerozolimskiej w/g

 
Of'arowanie Dzieciątka Jezus w świątyni

obrzzu » XVI w.

walkach i w chaosie zbrodni, czy
też opromienione betlejemskim zna:
kiem i hasłem miłości upłyną w po-

| wszechnem braterstwie i zgodnie, w
| sposób jedynie godny istoty rozum-
'nef i zabezpieczałacy nawet ziemski
| dobrobyt ludzkości.

 
Profesor Uniwersytetu Warsz.

Ks. dr. Zygmunt Kozubski
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— Aja przywiązuję wagę do gilijną, budzi z odrętwienia i mar-został wydalony z wojska, następnie
epuścił ją, pozostawiając ją z troj-

giem dzieci, gdy były w wieku 6, 4

» 1 rok. Trzy lata już się sama bory-
ka z życiem bez żadnych środków
maierjalnych. 3 dni pracy w miesią-
cu, wyjątkowo otrzymane w pośred-

nictwie pracy, przynoszące 9 zł, to
eały zarobek miesięczny.
—Czy dzieci będą miały choinkę

— pytam. |
— O nie, to za duży wydatek.

Choinka to 25 gr. chleb na cały
dzień dia nas czworga. A jeszcze
trzeba byłoby świeczek...
— А Wigilię? _

› — Spędzę ją w Herbaciarni z
oóreczką. Młodsze położę spać, a)
starszy ma skierowanie do szpitale z

powodu gruźlicy. Tam mu dobrze
będzie na święta, bo ciepło i nie
głodno. A o świętach nie myślę, tyl-
ko tyle, że dzieci młodsze nie będą!
chodziły do przedszkola, gdzie jadły
zupę. Trzeba je będzie karmić w

 

świąt — mówi starszy, wąsaty pan.
Rok rocznie spędzaliśmy z całą ro-
dziną święta na wsi we własnym
majątku. Obecnie majątek bank
zlicytował, rodzina rozproszona.
Wydziedziczony jestem z majątku,
ozbawiony rodziny, Cieszę się, że
еае mógł spędzić dzień wigilijny

nie samotnie, lecz w gronie tych,

którzy tak samo są pokrzywdzeni

przez los, jak i ja
Nie o świętach już

o tej ogromnej nędzy, której widmo

krąży po 3-ch salkach herbaciarni,
a która przytłacza wszystko inne.
A jednak każdy dziś jeszcze obo-

jętny jakże staje się inny w chwili,
„gdy zabrzmi kolenda słodka i rzew-|
na. Pamiętam tę zeszłoroczną Wi-
giljię bezrobotnej inteligencji. Wzru-
szenie, radość, mieszaninę wrażeń i
uczuć i gorące łzy, płynące po twa-

Dziś będzie to samo.  Wspom-

się mówi, ale.

twoty. W mrokach życia zabłyska| b
na chwilę $wiazdka betleemska,

, Czy spotkam tu wszystkich, któ-
'rzy w dzień wigilijny nie zasiądą do
| rodzimego stołu?
| W. zakładzie Dobroczynności
'Wigilja ma być dla 450 osób. Tu już
"ludzie nie toczą walki o prawo do
życia Znaleźli przytułek i przystań
życiową, .Dobroczynność to już całe

| miastecziko ludzi samotnych i opusz-
czonych — jak mówi kierowniczka
|— wspólna Wigilja łączy wszyst-
' kich, zespala w jedną rodzinę.

Czy są tacy, dla których wiecze-
'rza wigilijne nie przedstawia żadnej
| wartości duchowej? Są.

Docieram do domu noclegowego
|dla kobiet przy ul. Żydowskiej. Go-
'dzina 8-ma wieczór. Wszysikie ko-
_biety są już na miejscu — tak prze-
| widuje regulamin.
Ё Czy zarząd urządza wspólną
"Wigilię dla kobiet tu mieszkają-

domu. Święto to wówczas, gdy nienie tych czasów, gdy się miało cych? — pytam kierowniczkę.

dzieciom mam co dać jeść. ' dom i rodzinę i sutą wieczerzę wi-' — Będzie wspólnyopłatek, a po-

śledzi i kieł-
asy.
Niepodobna, pisząc o Wigilii,

przytaczać tych wszystkich opowia-
dań o nędzy, poniewierce, głolrie
i t p. tych samotnych kobiet żebra-
czek, włóczęg i tych z pośród inteli-
gencji, które tu znalazły przytułek
w wędrówce za pracą. Większość z

ni'h interesuje się Wigilją tylko dla-
tego, że dostaną chleba i kiełbasę
za darmo.

Choinika interesuje więcej, ale
tylko z tego względu, że przy sprze-
daży drzewek można coś zarobić.
Dom rodzina, tradycyjne święta,
jeśli chodzi o większość kobiet z
niższych warstw społecznych — są
dla nich rzeczą przeważnie obo-
jętną. pac”
Może opłatek na "hwilę 10zžarzy,

tlące iskierki uczuć, ale nie zdoła

tem rozdanie chleba,

już rozpalić płomienia miłości, któ-
ry przynajmniej w ten wigilijny wie-
czór mógłby ogrzać te zziebniete

i /'4 K.
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+'[ Słowa Ewangelistów o Božem
Narodzeniu zrodziły w sztuce nie-
tylko historyczne ilustracje tej sce-
my, ale wydały przedewszystkiem
mowy typ wizerunków Matki Bożej,
typ tak zwanej Eleusy.

Najstarsze ze znanych wizerun-
ków Najśw. Maryi Panny stanowią
fragment Pokłonu Trzech Króli.

Konstantyn Wielki wzniósł w Zie-
mi świętej szereg wspaniałych ba-
zylik, których dekoracja wnętrza by-
ła pod względem tematowym do-
stosowana do wspomnień, związa-
nych z poszczególnemi miejscami.
Olbrzymia, pięcionawowa bazylika,
wzniesiona nad grotą w Betlejem,

otrzymała mozaiki,
w szeregu obrazów historję Bożego
Narodzenia.
również Pokłon Trzech Króli, W sce-
nie tej Matka Boża, siedząca z Dzie-
ciątkiem Jezus na tronie, przyjmo-
wała: hołd Mędrców ze Wschodu.
Fragment tej kompozycji, przedsta-
wiający właśnie Bogarodzicę in thro-
no upowszechnił się szeroko w sztu-
се wczesnego Średniowiecza. Naj-
dawniejsze wi:erunki Matki Bożej
z Dzieciątkiem Jezus stanowiły więc
wyodrębniony w samoistny obraz
fragment „Pokłonu Trzech Króli”
z bazyliki w Betlejem. |

Ultrzymane w tym typie wizerun-
ki Maryi czczone były pod wezwa-

'miem Matki Bożej Objawienia lub
też „Stolicy Mądrości”, piastującej
na swem łonie „Słowo, które ciałem
się stało”. Ponieważ tego rodzaju
wizerunki towarzyszyły flocie i woj-

-skom bizantyńskim w wyprawach
wojennych, przeto Matka Boża Ob-
jawienia poczęła odbierać cześć
również jako Matka Boska Zwycię-
ska. Wizerunki Matki Bożej, oparte
o wzór z Bstlejem, cechuje sztyw-
ność i eeremonjalność układu.

Drugityp wizeruaków Maryi —
Matki narodził się w epoce soboru
efeskiego, który orzekł dogmat
о Boskiem macierzyństwie Maryi.
Typ ten jest w Polsce wyjątkowo

" szeroko spopularyzonany, gdyż utrzy-
"many jest w nim cudowny wizeru-
"mek Matki Boskiej Częstochowskiej.
"W sztuee typ ten znany jest pod
nazwą Hodigitrji, gdyż oryginał tego
obrazu żhajdował się w kościele
ton hodegori (przewodników) w Kon-
stantynopołu. | 2

"© Typy późniejsze, tak zwanej Con-
-solatyiEleusy, odbiegają kreńcowo
-od typów dawniejszych.  Cons>lata
stanowi typ pośredni, zespalający
wizerunki Hodigitrji z wizerunkami
Eleusy. Sztywność, surowość wize-
runków dawnych, w obrazach Con-

  

STANISŁAW CYWIŃSKI

O jasność dokoła Norwi
'Najgorętszem pragnieniem Kkaż-

deśo z nas, ludzi związanych blisko

z literaturą, jest, by literaiura była

rzeczywiście czemś żywem i po-
"trzebnem ogółowi, tj. jakimś przy-
*"majmnie; kilkunastu tysiącom ludzi,
mających potrzeby duchowe. Bo o-

“ bojętność i lekceważący do literatu-

* ry stosinek — to dla nas prawdzi-
wy czyściec na ziemi i źródło rzetel-
mej udręki. |

A literatura — to przedewszyst-
kiem wielcy pisarze. Rzecz jasna,
że nie każda książka „zbłądzi pod
strzechy”, ale niechże raz żyje, a
nie wegetuje w szafie oszklonej i

Otóż są znaki na niebie i na zie-
mi, a jeden z największych naszych
pisarzy, w dużej mierze nicsłusznie
osławiony za swą „niejasność”, Cy-
prjan Norwid, zaczyna wchodzić w

* życie. Czytający ogół bodaj rzeczy-
i 'warto czytać, śdyż utwory jego, to-«wiście się nim zainteresował.

" Zdziałał zaś to — niema co tu w
%awełnę obwigać! — prof. Tadeusz
Pini, który świeżo wydai bardzo
znaczną część dzieł Norwida w ol-

Do cyklu tego należał|

przedstawiające| |

_DZIENNIK WILENSKI —

solzty ustąpiła miejsca promienne-
mu uczuciu. Ciepły, serdeczny sto-
sunek Matki do Dziecka uzewnętrz-
nił się po raz pierwszy w wizerun-
kach Consolaty (Pocieszyeielki). Po-
czątek obrazom tego typu dała
sztuka sieneńsko-toskańska X1-—XII
wieku. W typie Consolaty utrzyma-
ne są w Polsce nzstępujące wize-
runki Matki Bożej, łaskami i cudami
słynące: Matka Boska Jurewicka
z kościoła św. Barbary w Krakowie,
Bogarodzica z kościoła św. Józefa
na Krakowskiem Przedmieściu w
Warszawie i Matka Boska Hody-
szewska.

"W wizerunkach Consolaty — Ma-
rya pełnym wyrazu i uczucia ru-
chem skłania swą głowę ku twa
rzyczce Dzieciątka Jezus, Ruch ten
zespala Matkę z Dzieciątkiem i wnosi
w treść wizerunku nutę głębokiej
serdeczności.Ale Consolata, to nie.

  

 

 

tylko Matka Boża, piastująca Dziecię
Jerus, to zarazem Mater Omnium,
Ma'ka wszystkich.  Consolata nie
patrzy na Dziecko, ale spojrzeniem
pełnem nieskończonego miłosierdzia
ogzżrnia wiernych, garnących się do
Jej wizerunku.

Czwarty i ostatni zarazem typ
wizerunku Maryi, to Eleusa. czu
ciowe założenie wizerunków po-
przednich w  „Eleusie* osiągnęły
swój szczyt. Eleusa nie piastuje juź
ceremonjalnie Dzieciątka, ale tuli
Je w matczynych objęciach. Dziec-
ko odpowiada na pieszczoty Matki
i obejmując Ją za szyję, przytula
swój policzek do oblicza Matki.
Treścią wizerunków Eleusy jest nie-
tylko stosunek Matki do Dziecka.
Eleusa jest to również Matka wszyst-
kich. Podobnie jak Consolata nie
patrzy na Jezusa, ale na garnących
się do jej stóp. Promienne ciepło

 

Św. Mikołaj niesie dary.

da.
brzymim tomie o 600 przeszło dwu-
szpaltowych stronicach na niezłym
papierze, z 40 iłustracjami i kilku
fac=similami, w cenie wyjątkowo ni-
skiej, bo 8.80 zł. w oprawie płócien-
nej, zaś "12,50 zł. w  ęo'skórku.

szą.

Zawiera na przewažną część
puścizny poety, dotąd rozproszonej,
teraz zebranej razem i nareszcie do- | przygotowania: pism poety. Czyżby
stępnej ogółowi czytającemu:.

Są jednak w wydawnictwie tem
dwa poważne braki..

Oto wydawca przystąpi do Nor-
wida z dziwnem uprzedzeniem, ktė-

"ELEUSA BETLEJEMSKA.
spojrzenia El+usy stanowi główną
tajemnicę wyrazu tych wizerunków.
Eleusa jest pochodzenia wschod-
niego.

Badacze francuscy wprowadzili
dla wizerunków, utrzymanych w ty-
pie Eleusy, charakterystyczną nazwę
Dziewicy Słowiańskiej. Eleusa zro-
dziła się bowiem wśród wieczyście
zielonych lasów Północy, na gruncie
sztuki staroruskiej. Słynna szkoła
malarska w  Nowgorodzie wydała
u schyłku XI stulecia pierwszy wi-
zerunek Eieusy, dotąd istniejący
obraz Matki Boskiej Włodzimierskiej.

Słowiańszczyzna zamanifestowała
swą obecność w Świecie twórczym
wspaniałą ekspansją uczucia. Wy-
rosła z podłoża bizantyńskiego sztu-
ka st»roruska, przełamała rychło
sztywność i surowość form i wyrazu
bizantyńskiego. Sztuka ta stała się
apostołką głębokiego religijnego
uczucia. Nieprześcigniona dotąd w
swym wyrazie Eleusa Włodzimierska
wprowadziła w swiat sztukę staro-
ruską i wytyczyła jej drogę na dłu-
gie wieki.

Sztuka włoska epoki trecenta
i  quatrocenta  przyswoiła sobie
rychło typ Eleusy. Nabrzmiałe uczu-
ciem wersety fzanciszkańskiegó po-
ety Jacopone da Todi „Stała Matka
rozrzewniona, ponad siankiam po-
chylona“  zrodzily się w obliczu
„Dziewicy Słowiańskiej" — Eleusy.

Rozrzewniona M:tka Boża, tu-
ląca do siebie Dziecinę—odpowia-
dała nsjpełniej uczuciom, budzącym
się w duszach ludzkich w noc wigi-
lijną, To też Eleusa czczona jest
wszędrie pod wezwaniem Matki
Bożej Betlejemskiej.
"W stosunku do historycznych

lae tawień sceny Bożego Naro-

 
drenia Eleusa jest syntezą, o nie-
zgłębionej. mocy uczucia. W Polsce
„e wzór Eleusy Włod:imiersk'ej opar
jty jest cudami s'ynący obraz Matki
; Bożej z Kalwarji Zebrzydowskiej pod
| Krakowem..

Eleusa zrodziła się z rozmyślań
artystów nad przeżyciami Matki Bo-
żej, pochyłonej nad żłóbkiem, w
którym „na sianku, Syn Jej spał”.
Elsusa j*st pierwszą. potężną mani-
festacją uczucia religijnego w pla-
styce chrzešcijansxiej.

- Dr. M. Skrudiik.
AE

KLA
ORYGINALNYM, 'WYRÓŻNIAJĄ-
CYM SIĘ PREZENTEM GWIAZD-
KOWYM jest prenumerała ciekawe-

go dziennika lub czasopisma, .

TEL 

 

- Kiedyindziej znów dowodzi wydaw-
-са, iż „trudy autora są zupełnie
'stracone' i „czytanie dzieł jego jest

Trudno rzeczywiście o książkę tań-

męczarnią, nic wzamian nie dającą.
Toteż iubują się w Norw*dzie jeno
„amatorowie łamigłówek,
przecie „poezja powinna  byč
rozkoszą, nie zaś pracą. (A czy
praca, zapytalibyśmy, nie może być
rozkoszą?)

Przyznajemy w prostocie ducha,
"že nie umiemy pogodzić tych sądów
wydawcy z faktem podjęcia prze-
zeń rzeczywistego trudu zebrania i

robił to tylko dla - pieniężaego zy-
„sku? Trudno w to uwierzyć! -A toć
"to rzeczywiście musiała być dlań
katorga, to obcowanie przez tyle
(czasu z pisarzem tak niesymipatycz-

re bynajmniej się nie rożproszyło w,
toku pracy. nad nim, Wyrazem tego
jest zgoła cudacki wstęp, gdzie prof.
Pini przedsiębierze zaiste tytanicz-
ny wysiłek, w celu przekonania
czytelnika, że Norwida... wugóle nie

„nudne dysertacje,a ich „czytanie
jest poprostu przykrością dla czytel-
nika“, zaś ,płon poszukiwań jest
zbyt mały w. stosunku: do pracy”.

nym i wogóle bez wartościi
Zemšcil się tež prof. Pin: na Nor-

widzie, że aż hal Wyrazem iego byl
nietylko ów wstęp, ale równieź za-
opatrzenie wydania w bardzo liczne
(liczyć je możra na tysiące!) błędy
wszelkiego rodzaju, -począwszy
„poprawiania języka poety, _po-
przez biędy druku i korekty, aż do
zupełnego  zlekkceważenia  inter-
punkcji, bardzo, co prawda, u-Nor-

gdyż

wida swoistej, ale przemyślnej i ce-
lowej.
Ale pomimo tego konceiiryczne-

go ataku na wszystkie pozycje po-
ety, nie odniósł prof. Pini zwycię-
wida: swoistej, ale przemyślanej i ce-
niewątpliwie może pomóc w zbli-
żeniwu poety do puoliczności, & zn.
osiąśnąć efekt wręcz odwrotny od
tego, którego pragnął wydawca (nie
firma  nalkładowa zapewne, lecz
prof. Pimi), zwłaszcza pisząc niefor-

tunny wstęp.
Czeka go zresztą i inna pizykrość.

Oto Zenon Przesmycki, zasłużony
odkrywca Norwida i najlepszy jego
znawca, wytoczył prof. Piniemu
proces sądowy O co? O to miano-
wicie, że śród pism Norwida, wyda-
nych przez Piniego, znalazły się i
talkie, których Pini nie miai prawa
drukować.

„ Dlaczego?

. Gdzieś jeszcze w pierwszych la-
tach w. XX Przesmycki odnalazł
bratową Cyprjana Norwida i kupił

od od niej podobno za 190 rubli jej for-
malne, a może nawet fikcyjne, pra-
wo do puścizny po bracie nięża.
tego tytułu Miriam był i jest wważa-
ny za: właściciela rękopiśmiennej

 



rei i krwawej tragedji dziejowej.

"łającym się Kołczakiem.

. puszczonego Jekaterynburga.

- podziurawione

 

Te ospomnień syberyjskich.
Było to przed szesnastu laty, za

dalekim Uralem, kiedy z powodu

niestorności różnych atamanów i zu-

"oddziałów aljantów załamał się zwy”

cięzki narazie pochód admirałaKoł-

-czaka.

* Pod koniec roku, po bojach w O-,

kolicach Czelabińska i Omska, cały

„przeciwbolszewicki front na wscho-

dzie był już w pośpiesznyin odwro-/

cie, naciskany przez 3-cią i S-tą czer

wone armje.
Pierwsi za Bajxał i dalej wynieśli

się zawczasu hardzi synowie mgliste mogiły.

śo Albionu, a na samym końcu, ze,

swoim Gajdą, przezorni Czesi i Sło-

wacy, jako że byli objuczeni zrabo-

wanem złotem ©. iem i innemi łu-

pami. Śmiało można twierdzić, iż

odwrót  kołczakowski osłaniała,

wśród zbolszewiciałego już  chłop-

stwa syberyjskiego, tylko jedna bie-

dna polska 5-ta syberyjska dywizja,

krwawiąca się ciągle w drobnych

partyzanckich utarczkach.
Slepy los zrządził, iż byiem wów-

czas więcej, niżeli widzem tej ponu-

Po półrocznem zamknięciu w bol

stałem przymusowo wcielony do sze

regów, w charakterze inżyniera dla i

pełnej bezczynności anal się zwy | ży woreczek z

{

DZIENNIK.

Moje znajome damy - uciekinier |

ki, razem z błogosławieńsiwami na;

drogę, zawiesiły mi na piersiach du-
zaszytemi w nim

główkami czosnku.  Podobry szka-

plerz miał być jakoby skuiecznem

remedjum przeciwko  zagryzającym

nas wszystkich i roznoszącym tyfus

wstrętnem insektom. Kiedy po pół

roku wróciłem do Jekateryniurga, Z

siedmiu tych moich ówczesnych о-

piekunek zastałem przy życiu, nie-

stety, tylko trzy i odwiedziłem na

cmentarzu tyfusowym cztery świeże

W. raszej „tiepłuszce, jechała

starszyzna saperska, ludzie  inteli-

$entni i nie komuniści. Dwie ostatnie

za'mowali telegrafiści i telefoniści.

Każdy z nas miał na piętrowych pry

czach miejsce do spania. Między pry

czami stał piecyk żelazny. Fierwszą

dobę jechało się znośnie. Na sta-

cjach staliśmy długo, ale nic kupić
nie možna było.

Nastała noc z 24 na 25 grudnia.

Pociąś nasz sunął powoli po niepe-

wnym lorze, brzęcząc  želastwem

starych, rozklekotanych wagonów.

 
| , Byliśmy na wszystko obojętni i znie-

szewickiem więzieniu w Wiatce zo-, czuleni i nikt z nas nie myślał o nie- |

bezpieczeństwie podobnej jazdy. | |
Leżałem na swojej twaidej pry-|

poleceń przy sztabie oddziałów sa- |czy, zapatrzony w tlejące węglepie- |

wać się musiałem na wschód za co-

W, końcu jesieni weszlismy do o0-
Tam

miałem możność nietylko widzieć

"historyczny dom Ipatowa, ale jeden

z pierwszych oglądać jego wnętrze i
ściany temi kulami,

które przeszyły ciała zamordowanej
-carskiej rodziny.
W mieście panował tyfus i zmar-

łych grzebano przeważnie bez tru-
mien we wspólnych mogiłach. Tam

niespodziewanie spotkałem kilka do
-"brze znajomych uciekinerów z Per-

mu którym, jako wojskowy, miałem

możność okazać pewną pomoc apro-

wizacyjną, ponieważ miasto było O:
słodzone zupełnie.

Przed samemi Świętami, kiedy
"kolo Bajkału zginął tragicznie Koł-
czalk, oddziały saperskie otrzymały
rozkaz śpiesznie poprawić kolej sy-

_beryfską ' posuwać się na wschód do
Iszyma w gub. Tobolskiej

Zaczęło się niezwłoczne ladowa-
„nie wagonów i23 grudnia nasz byle

jak sformowany z  rozklekotanych
towarowych  „tiepłuszek” eszelon

"wyruszył "z Jekaterynbuuga — па
wschód.

perskich, z któremi od Wiatki posu- cyka. Sąsiedzi przeważnie milczeli,
"každy mial swoje niewesołe myśli,—
| wszak jechaliśmy niepewni swego

„losu, niepewni dnia jutrzejszego. By-

ło duszno i dymino.
Nagle potężny wstrząs wagonu:

postawił nas na nogi, Z piecyka po-;

WILEŃSKI -

trzask pękających od silnego mrozu
drzew. Na skrzącym się od gwiazd
firmamencie jarzyła się gwiazda po-
larna,

Rozłożyłem się przy ognisku, na
kupie pachnących żywicą gałęzi jo-
dłowych, ale zasnąć nie mogłem, tra
cąc tylko chwilami jakby poczucie
rzeczywistości. Tabor powoli mil-

knął.
Coraz to nowe myśli roiły się w

mej głowie i w pewnej chwili uprzy-
tomniłem sobie, że ito dzisiaq właśnie
jest noc Wigilijna, taka sama, jak|
ongiś przed wiekami kiedy gwiazda
przewodnia jaśniała nad Stajenką
Betleemską......

Mimowoli pobiegiem myslami do
mojej, talk w tej chwili dalexiej, Oj-
czyzny, która, jak o tem do< hodziły
do nas niejasne tylko wieści, budziła
się ze snu wiekowej niewoli i powsta
wała do nowego samodzielnego ży-
cia.

Czuiem wówczas, że wstępuje we
mnie wiara w przyszłość i nadzieja
w: to, iż ręka Opatrzńości pozwoli mi'
wyjść cało z tego kataklizmu dziejo-
wego, z ciężkich przeżyć bolszewiz-
mu, pozwoli wrócić do kraju, które-
mu z jakąż roskoszą oddam wówczas
cały zasób swej wiedzy i zdobyte na
obczyźnie długoletnie doświadczenie
fachowe i życiowe,

Daleko, bardzo delexo uniosły
mnie śmiałe myśli i marzenia w tę
mroźną noc syberyjską...

Od tej chwili przeminęio już lat
szesnaście, — kropla w bezbizeżnym
oceanie czasu. Jakąż prawdę powie-
dział nasz „Lirnik wioskowy”, że
„Łata płyną prędko, ale dnie powo-
h*, Opatrzność pozwoliła mi zostać
przy życiu i wrócić do kraju.
сЕЕA   sypały się węgle i tlejące szczapy.|

Posuwaliśmy się wolniej czas jakiś i
wikońcu wagon stanął. /Zaczęliśmy'

rozsuwać drzwi tiepłuszki : wyskaki,
wać. Nasz wagon i dwa ostainie sta- ,
ły na torze, a niezbyt daleko słychać,
było turkot toczącego się dalej po-,
ciągu. w |

Zrozumieliśmy, że pociąg się ro-.
zerwał, czego nie zauważył kierow- |

"i pojechał dalej, Położenie naszych
trzech wagonów było  niewesole.

Trzeba było śpiesznie wysiadać, wy
nosząc co można i rozpalać duże о-
niska, Telegrałiści zaczęli robić pró
by nawiązania

wało. -

Po pewnym czasie zapłonęły ośni
ska, wokoło rozłożył się nasz tabor.

Otoczyła nas głucha, spowita śnież-
nym całunem, tajga syberjska. Wi-
dniały szeregi ośnieżonych choinek,
ciszę lesną tylko niekiedy pizerywał

nik, z powodu wadliwej sygtalizacji,-

koncaktu z najbliż--
szemi stacjami, co długo się nie uda--

W. stoczni włoskiej w Monfalcone

7

na wodę. |
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Spotkały mnie pod wieiu wzglę-
dami rozczarowania, — jednak wie-
'rząc w lepszą przyszłość odrodzonej
| Ojczyzny i w poczuciu konieczności
|i obowiązku ofiarnej pracy, slanątem
| do niej, mało myśląc o sobie i nie ba-
jcząc na nieraz spotykane trudności
;i przeszkody.  Czuię, iż pod tym
* względem spełniłem sumiennie mój
względem kraju obowiązek.

|. Czemuż dzisiaj w tę noc Wigilij-
ną na polskiej ziemi mimowoli wy-
 czwwają wspomnienia przeszłości?
Czemuż w myślach widzę znowu ©-
wą mroźną noc w tajdze syberyj-
skiej, kiedy pod skrzącem się gwiazd
niebem snuły mi się po głowie owe
barwione miłością dla kraju gorą-
ce i śmiałe marzenia o Ojczyźnie, o.
jej przyszłości?.....

Czyżby. dlatego, że te marzenia,
talk wówczas misternie w koronkę
plecione, okazały się nieziszczalne-
mi mrzonkami, które wciąz się roz-
wiewają przy zetknięciu z rzeczywi-
stością.

24. XII — 34, r.
inž. Jan Olszewski

 
czni wi spuszczono na wodę wielki polski statek

transat'antyca „Piłsudski', Na zdjęciu kadłub statku wkrótcepo spiu:*«czeniu

puścizny poety i rozporządzał się
nią, jak mu się podobało.

Otóż to: jalk mu się podobało!

Narazie podobało mu się ją wy-
dawać, i to wydawać doskonale.

Łecz potem owładło nim lenistwo, i
wi r. 1913 rzecz cała stanęła na mar-
swym punkcie. Wprawdzie jeszcze
w r. 1921 Przesmycki sporządził i
wydrukował duży Wybór poezyj
Norwida, zamieściwszy w n.m kilka

wierszyków dotąd nieznanych, ale
Wybór ten ukazał się dopiero w r.
1933. Frzy końcu tegoż roku wy-
szły także wreszcie trzy malutkie
'omiki ineditów.

I tu stał się skandal! Pini prze-
drukował w swem wydaniu Dzieł
Norwida ich zawartość!

Czy: miał prawo to czynić?
I tak i nie! Tak — bo uprzystęp- :

nił i tę garść utworów szerokiemu
ogółowi, ku czemu Przesmycki ab-
sołutnie nic nie robi, jakby pragnąc
ograniczyć śrono czytelników Norwi-
da do liczby kilkunastu «czy kilku-
dziesięciu. Nie — bo prawnie utwo-
ry pośmiertne autora,

„go zgonie, stają cię własnością  pu-
bkczną dopiero. po' r. 60 od jego

y ogłoszone
drukiem pomiędzy 40 a 50 r. po je-,

i śmierci, czyli, jak w tym wypadku
od r. 1944. Więc do tego czasu pra-
wo wyłącznej eksploatacji pism
Norwida, ogłoszonych przez Miria-
|ma w l. 1923-33, ma tylko on. sam,
|<o jest zresztą w zasadzi. słuszne,

Pini jednak nie dał za wygraną
'—i rozpoczął przeciw Przesmyc-
kiemu kampanię prasową, sekundo-|
wany przez rozmaite pisma. Otóż
polemik. ta jest wysoce niesmaczna.
Śmieszna jest np. inwektywa, że 100
rb., które Miriam zapłacił Ksawero-
wej Norwidowej — to kwota zbyt
mała. Ciekawa rzecz, jaką miarą
należy mierzyć tego rodzaju warto-
ści? Sądząc z zaciekłej niechęci,
którą dla Nonwida żywi Pini, mierzy
jon całą rzecz wyłącznie miarą pie-|
niężną, gdy tymezasem notorycznie:
jest znana absolutna be*interescw-|
ność Miriama, który w tę imprezę
(jak zresztą we wszystko, czego się
podejmował) włożył grube tysiące.

Ale czy Miriam miał moralne.
|prawo do uważania siebie za wla-|
'ściciela puścizny Norwidowej? Otóż
dopóki wywiązywał się sprawnie z
obowiązku,-płynącego ztego tytułu,|
wszystko było w porządku, ale.
dziś?... Nie wiem, nie przesądzam...'

Formalnie — zapewne tak. Tu głos
mają oficjalne czynniki sądowe. Ale
moralnie?... №есЬ  przedewszyst-
kiem jego własne sumienie na to od-
powie. :

Z drugiej jednak strony nie wy-

| tego ostatniego, jak to uczynioo te-
raz — o ile wiem — z jednym tylko
wyjątkiem, (rzecz jasna: Wiadom9%ścż
Literackich!),
| Zresztą powstał rzeczywiście du-
žy ruch dokoła Norwida. Ok: zało się

nika, by każdy — jak w danym wy-j też, że w jego twórczości ori 1
padku prof. Pini — miał prawo do | się już dziś wcale nieźleaw
wydawania pism Norwida. Dał on Polsce osób, bo w sprawie Pini —
dowód, że, primo, nie orjentuje się
w twórczości Norwida, secundo zaś,
że ma zbyt swoisty stosunek do wy-
dawnictw wośćle. To też dziwić się
należy, że Spółka wydawnicza Par-
nas Polski do miego wiašnie się
zwróciła w sprawie tego wydania,
że zwłaszcza pozwoliła rnu napisać
ów  skandalicznie bezk:ytyczny
wstep „krytyczny'. =

Również rzecz dziwna, że prot.

iMiriam zabierał zupełnie trafnie głos
| długi szereg pisarzy dotąd zupełnie
„nieznanych. O „ :

Wydał też o Norwidzie książ
znąkomity krytyk Zygmunt Wasdlew
ski, stojący łu na stanowisku intui-
cjonizmu. Starą się on wykiyć zasa-
„dnicze tendencie w twórczości Nor-
,wida, wyprowadzając je z wpływów
| Warszawskich z lat 1840—42,
› „Piszący te słowa próbuje w swej

Pini, który nigdy przedten: Norwi- pracy O gwiaździsty diament Norwi-
dem się nie zajmował, nie wykazał da, który się ukaże na półkach księ-
choćby tyle krytycyzmu, by zawcza-. karskich zaraz po Nowym Roku, rzu
su zwrócić się o wskazówki i poradę cić na poetę inne światło, częściowo
do ludzi kompetentnych, których polemizując z Wasilewskim, Równo-
dziśw=czele z M:riamem,| cześnie | zi > Wilnie

jest, chwalić Boga, garść spora. jedna rzecz o Norwidzie: |
Gdyby był to uczynił, wydawnictwo Władysława ARE
mapewnoby dużo zyskało, a-wtedy | Poeiy z krytyką emigracyjną
w sporze Pinieżo z Miriamem opinia! Słowem: ruch, mający za zadanie
publiczna nie stanęłaby po stronie ukazać Norwida w pełnem świetle!

jeszcze



Klopoty gospodarcze Niemiec. |
Korespondent berliński katowic-

kiej „Polcnji” pisze, że mimo chwi-
lowej poprawy konjunktury wskutek
zbrojeń, sytuacja gospodarcza Nie
miec roi się od trudności, wbrew

przechwałkom propagandy urzędo-
wej o dostarczeniu pracy kilku
miljonom bezrobotnych. Właściwego
stanu bezrobocia w Niemczech i
jego falowania nie zna się, |bo rząd
miemiecki nie ogłasza w tej sprawie
ścisłych informacyj. Naogół jednak
możnaby już dzisiaj stwierdzić z ca-
łą pewnością, „že reformy, któremi
Hitler chciał pozyskać sobie społe-=
cezeństwo, kończą się niepowodze-
miem. Miejsce związków zawodo-
wych zajął „Front pracy”, pod ko-
mendą d-ra Leya. Organizacje pra-
codawców zostały zastąpione nowe-
mi organizacjami. Przemian tych
dokonano w celach wyłącznie poli-
tycznych, aby ułatwić sobie utrzy-
manie władzy. W styczniu 1934 roku
zniesiono umowy zbiorowe, zawie-
rane pomiędzy organizacjami robot-  niczemi i organizacjami pracodaw-
ców. Pracodawca, wzgl. generalny:
dyrektor, stał się wodzem przedsię-
biorstwa, któremu dodzno do boku,
jako anioła stróża, komisarza pracy.
W sprawie karteli już w lipcu 1934
roku wydano nową ustawę, na pod:
stawie której minister gospod rstwa
narodowego może zmuszeć każde
przedsiębiorstwo do przystąpienia
do kartelu, a także zmieniać а-:
runki i statuty karteli. |

Rolnictwo otoczono wyd»tniejszą.
opieką. Już we wrześniu 1933 roku
stworzono korporacje rolnicze, któ
re z nakładem wielkich trosk roz-,
budowywano. Wódz „Frontu chłop-
skiego” jest sbsolitcym panem i
regu'uje wszelkie warunki wytwór:
czości rolniczej orzz sprzedaży prol
duktów rolrych.“ On to wyznacza
ceny, rynki zbytu i zapasy produk-
tów. Rząd chce zmniejszyć produk-

cję przemysłową, a zwiększyć pro-
dukcję rolniczą. Cele tej polityki są
dwojakie: socjalne i narodowe. Jako
nejzdrowszą podstawę narodu rząd,
uważa liczny i prosperujący stan |

go.i
chłopski. Pragnie odrodzić
wszelkiemi środkami i w tym celu.
prowadzi bardzo ożywioną propa-
gandę, często przybierzjącą formy
śmieszne i teatralne. Rząd hitlerow-.
ski za wszelką cenę dąży do tego,!
aby pod względem produktów rol-
nych Rzesza stała się samowystar-

czalną. Z wyjątkiem naturalnie to-
warów kolonjalnych.

Z zakupem surowców zagranicz-

nych rząd ma wielkie kłopoty, np.

z bawełną dla przemysłu włókienni

czego. Nigdy bodaj nie było na

rynkach światowych takich ilości
bawełny czekających ma kupców.

Ale Niemcy nie mają pieniędzy ne

ło, wskutek czego ich przemysł włó

kienniczy przeżywa wielkie trudności  skutek braku bawełny używa się,
  

 

  

Saarbricken iluminowane, Stolica okręgu Saary, gdzie w najbliższej przyszłości

ma odbyć *ię plobiscyt, ituminuje rzęsiście swe ulice w dniach przedświaiccznych.
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na wiełką skzlę, jak podczas wojny.
różrych „erzestzów”.

Poza produktami włókienniczemi
musą Niemcy jeszcze wiele innych
rzeczy sprowadzać z zagranicy. Na
potykają tutaj również na wielkie
trudności. Dyktator gospodarczy, dr.
S<hacht, jest przeciwny handlowi
kompensacyjnemu, regulującemu
dziś wymianę gospodarczą wielu kra-
jów. Zdaniem jego, handel kompen-
sacyjny pozbawia Rzeszę dewiz, któ
tychby mogła użyć na zakup
surowców, jakich u siebie nie pro-
dukuje.

Te trudności spadają na cały
przemysł i banki, W Niemczech pa
lącem jest zagadnienie, czy  inter-
wencja władzy państwowej w życie
gospodarcze nie przekroczyła grani-
cy i czy nie rujnuje życia gospodar
czego, zamiast mu pomagać. Naro-
dowy sotjeiizm pizeksztzłca się w

 

 

4
1) X. Tadeusz Sieczwa: Kult

obrazu N. Marji Panny Csi:obram-
skiej w dziejowym rozwoju (Wi.ro,
1934, str. 100 i 10 rycin).

Ks. Sieczka, znany dobrze czy-
telnikom Dziennika z szercżu szki-
ców o Ostrej £ramie (której nazwa
pochodzi, jak wiadomo, od lit.
aszmenas, ostry, stąd Os7miana),
wydał przed paru miesiącemi wię-
kszą całość w tym samym zakresie
badań, pod "powyższym: tytułem.
Rzecz to oparta o skrzętne poszuki-
wania i sumienne studja historyczne.

Mówi tu autor o działalncesci kar-
melitów w Wilnie, o budowie z ich
inicjatywy kościoła Św. Teresy, oraz
o dziejach obrazu ostrobran.skiego,
od r. 1626, kiedy to karmelici bosi
przybywają do Wiina, aż do naszych
czasów. Dokładna analiza literatury
przedmiotu święci  przedewszyst-
kiem triumf przy rozbiorze słynnej
Relacji o. Hilariona, wydanej wWil-
nie poraz pierwszy w r. 1761.
Książce zarzucić można tylko wa-

dliwą konstrukcję, n. p. zepchnięcie

do przypisów szeregu kwestyj, które
winny się były znałeźć w wykładzie.
zdobą książki są natomiast ilu-

stracje.
' 2 Stefan Rosiak: Prowincja

Litewska Sióstr Miłosierdzia (szkic
z dziejów martyrologii Kosc.oła Ka-
tolickiego pod zaborem rosyjskim),
Wilno, 1933, str 312 (z licznemi ilu-

stracjami). _

Siostry Miłosierdzia, zwane też
Szarytkami (zakon powsiały pod
auspicjami św. Wincentego de Paul)
przybywają do Polski w połowie

w. XVIi, zaś w r. 1745 obejmują w

Wilnie szpital Gosiewskiego, później

dom Dzieciątka Jezus i t p. Wresz-
cie z ich inicjatywy powstają i roz-

wijają się na wschodnich otszarach
PC zwa TK AC aks
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socjalizm, albo raczej kapitalizm pan
stwowy, zupełnie na wzór rosyjski,z
tą jednak różnicą, że w Rosji ma-
chiną gospodarszą kierują ludzi no-
wi, w Niemczech zaś politycy i wiel
cy przemysłowcy. Mimo wszech-
władzy państwowej, także w życiu
gospod»rczem, mimo doświadczeni:
gospodarczego wielu kierowników,
Trzecia Rzesza nie jest w stanie za-
opatrzyć się w potrzebne surowce
zzganiczne, a, co ważniejsza, w po-
trzebne kapitały.  Mści się teraz
podwójnie nielojsiność i nieuczci|
wość Niemiec wzgledem wierzycieli.
Skońc:yły się dobre, stare czasy,
gdy kapitały zagraniczne rzeką p!y-
nęty do Niemiec. Dziś Niemcom
pożyczyć nikt nie chce. W każdym,
razie, Niemcy coraz szybciej posu-
wają się na pochyłej ku kapitalizmo
wi państwowemu.
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an 2.
Rzplitej rozmaite zakłady
czynne (Kowno, Białystok,
Mińsk, Żytomierz i t. d.).

Otóż dzieje tej Prowint,! Litew-

skiej Sióstr Miłosierdzia o„isuje na-

der zajmująco, żywem piórem Pp.

Stefan Rosiak, zwracając szczególną
uwaśę na prześladowania t24ądu ro-
syjskiego w 1. 1841—76.

Dzieje te mają duże znaczenie

ogólno kulturalne, toteż książke się

czyta z wielkiem zainterescwaniem,
otrzymując pełny obraz wa!ki kato-

licyzmu i polskości z wtog3 prze-

mocą. Niemile tylko raz. niedbale
sporządzony spis osób.

3) Michał Brensztejn Nauka
w republice litewskiej, nadbitka z

XIX t. Nauki Polskiej — We»rszawa
1934, str. 84.

Mickał Brensztejn, jeden z nie-

licznych Polaków, znających dobrze

język litewski i, co ważniejsza, sto-
suniki tamtejsze, lato 1933 r. spędził

w Litwie i wykorzystał wasacje do
zapoznania się ze stanem nauki w

tem młodem państwie. Wyniki
swoich badań podał oto w radzwy-
czaj sumiennym i przejrzystym szki-
cu, omawiając szczegółowe warut:ki

dobro-
Łuck,

pracy i stan uniwersytetu, wyższych
szkół specjalnych i wojskowych, to-
warzystw naukowych, muzeów i
bibliotek.

Stosunek do nauki młodego pań-
stwa budzi w czytełniku szacunek,
Polak zaś czuć musi prawdziwą za-
zdrość, gdy się n. p. dowiaduje, że
budżet Ministerium Oświaty z reku
na rok wzrasta i dziś wyrosi nie-
wiele mniej, niż budżet Obrony
Krajowej (49 i 39 milionów iitów; lit
prawie to samo co złotyj. Gdy zaś
zwrócimy jeszcze uwagę, że o oświa-
tę dbają w Litwie także inne dyka-
sterje (Min. Rolniciwa 1 Komuni-
kacji, oraz samorządy) — to otrzy-.
mamy widok *eszcze bardziej do--
datni. Jak się traktuje nau*ę i byt
pracowników naukowych, pouczy
nas taki drobny szczegół: profesor
zwyczajny uniwersytetu pobiera mie-.
sięcznie 1760 litów, prot. radzwy-
czajny — 1560, wreszcie jccent —
1360. U nas pozycje odp: wiednie
wynoszą złotych: 1000, 706 1 — zero!
(Tek, są w Polsce tacy piacownicy,
obowiązani ustawowo do gracy, któ-
rym się nie płaci ani groszs!;

żehyśmy się zdobyli na tasą o nauce
w Polsce. Tyliko, że w stosunku do|
naszych świetnych tradycy; podwie-

ležnia cd względów uboczn: ch!
4) Michał Brensziejn: Dio-

Praca Brensztejna zasiuguje na.
szczególną uwagę. Byłoby Racz
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Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, hafta
trykotarstwa, Trocka 19/2, przył-
muje zapisy nowo-wstępującyek п-
czennic do Bursy i do Szkoły i a»
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
cedziennie od godz. 9 — t.

Zarząd Radv Certrałueś
Tow. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego % Paulo.

> EDITSENTTHMEI TTTIRT
TYPNĘEZCT"SEOZEOOTOCZYZOEÓ RE

Tenże zasłużony autor wydał je-
dnocześnie pracę o pisarzu, który
przez J.itwinów uważany jest 1а
poetę sarodowcego, acz cały szereś
prac go charakterze naukowo-literac-
kim pisał po polsku. Jest to Dionizy

Paszkiewicz, żyjący od połowy w.
XVIII do 1830. Życie nieral całe
spędza Paszkiewicz w majątku Bar-
dziach pod Krożami i „żywot pocz-
ciwego człowieka” urozmaica pisa-
niną w dwu naraz językach. Bren-
sztejn dowodzi, že poems“ ego li-
tewski p. tt Žemaicziu ir Lietuvas
Mužikas (chłop żmudzki i litewski),
który zdobył mu największą sławę i
miejsce poczesne w |litera'urze K-
tewskiej — to przekład anonimo-
wego wiersza polskiego Chłop pol-
ski, z początku w. XX.

prac polskich najciesawsze to
rozprawa p. t. O dębie mającym
przeszło lat tysiąc, zwanym Baublis,
który rósł na Żmudzi w ma:ętneści
Bardzie D. Paszkiewicza (druk w
Dzienn:ku Warszawskim 1826). Tem
to dąb został uwieczniony przez
M:ckiewicza w P. Tadeuszu.

Brensztejn daje dwie fotogrefje
altanki, zrobionej z tego dębu, i
szczegółowo opowiada o jego dzie-

Książkę uzupełnia kilka fistów
Paszkiewicza do Lelewela * in. osób.

5) Otton Hedemann: Dawne
puszcze i wody — Wilno, 1934 —
z mapą północnej części w*j. wileń-
skiego, str. 188.

Autor, znany ze staranie; mono-
śrafji o pow. brasiawskim, wydał
niedawno powyższą książkę, skła-
dającą się z kilku szkiców, dość
mocno ze sobą związanych. Czyta-
my tu o faunie i ilorze powiatów
brasławskiego i dziśnieńsk'ego, ©
puszczach, o handlu drzewnym, o ło-
wach na obszarze tych puszcz, ©
bartnictwie, wreszcie o dawnych
wodach. rzekach i jeziorach.

Praca, oparia o znajomość tere-
nu tudzież o studja archiwatne, ma
znaczną wartość historyczną oraz
krajoznawczą. Jest też dowodem
gorącego i rozumnego um.'owania
kraju, a talkże wysokiej kui'ury au-
tora. Zwłaszcza, jesli wiemy, że p.
Hedemann jest nauczycielem szkoły
powszzchnej, czerpiemy stąd wielką
otuchę. Gdyby chociaż jeden na ty-
siąc nauczycieli poszedł w jego šla-

| dy: oblicze kusturalne Polski zžola
inacze;by wygle dało. A. P.
 

frzybobranie w grndnia.
Z Inowrocławia donoszą, że mo-

kre, lecz stosunkowo ciepie powie-
; lu względami jesteśmy dziś w nauce trze, jawie dotychczas panuje, od-
| ubożsi od wielu, wiełu inny-h naro-; działywa dodatnio na grzyby, które
dów. Trudno, nie może się nauka w
| pomyślnie rozwijać, gdy się ją uza-; wprost masami. To też lasy są za-

| pełnione zbierającymi grzyby. Pa-

okolicznych lasach wystąpiły

proć po raz drugi w tym roku ziele-
inizy Paszkiewicz — pisarz polsko- nieje, a w Solankach w Inowrocła-
litewski na Žmudzi (Wilnc, 1934,:
str 116). EE i

wiu pęki róż i krzewów są bli-
skie wypuszczenia nowych liści
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i CzytelnikomPrzyjaciołom
„;,Dziennika Wileńskiego" składamy
serdeczne życzenia Wesołych Swiat.

REDAKCJA.

Następny, poświąteczny
namer „Dziennika Wileńskie-

kawileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Dzielnice południowe i południo-

| wo-wschodnie: Przeważnie chmurno
|1 miejscami drobne opady śnieżne,
Temperatura bez większych zmian.

| Pozostałe dzielnice: Pu mglistym
| lub miejscami chmurnym ranku na-
ogół dość pogodnie. W. Wileńskiem
i na Polesiu dość silny, pozatem u-
miarkowany mróz. Słabe wiatry
wschodnie,

uYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
— MickiewiczaAugustowskiego «l

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej ' Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oran wszyst-
e= przedmiešcisch, prėcs Šnipiszek.

 
- Pasterki w košciotach wileniskich

go wyjdzie w czwartek
27 bm.

Pasterki w świątyniach wileń-

skich odbędą się w następującym po
rządku:

W) kościele pro-katedralnym o
godz. 12 w nocy. Odprawi J. E. ks.
Arcybiskup - Metropolita w asyście
duchowieństwa, chor zaś wykora

szereg kolend.
W/ kościele św Kazimierza o go-;

dzinie 12 w nocy. Chór św. Kazimie
rza podczas nabożeństwa: odśpiewa
kolendy. .

W. kościele Niepokalanego Poczę
cia N. M. P. o godz. 7 zrana.

W. kościele św. Józefa (Dobro-
czynności) o godz. 12 w nocy.
W kościele po-Bernardyńskim o

śodz. 12 w nocy. Chór „Hasio” z or-
kiestrą, pod dyrekcją prot. J. Że-
browskieśo, wykona ,,)Mszę Paster-
ską“ Grūbera,

W. kościele Najświętszego Seica
Jezusowego 0 $odz. 12 w nocy,

| , W, kościele św. Ducha (po-Domi-
 nińaskim) o godz. 6 zrana,
° WI kościele św. Jakóba o godz.
12 w: nocy.
W kościele św. Teresy  (Ostro-

bramskim) o godz. 12 w nocy.
W. kościele śwśw. Piotra i Pawła

‚ © godz. 6 zrana.
, W kościele św. Rafała o godz. 6
: zrana. | ż

W. kościele Wszystkich Świętych
|o godz. 12 w. mocy,

W. kościele o. o. Bonifretrów o
i godz. 6 zrana.

W kościele oo. Misjonarzy o $0-
dzinie 12 w nocy.

W] kościele św. Jerześo 'Semina-
ryjnym) o godz. 6 zrana.
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 MECZE HOKEJOWE,
Wczoraj w godzinach rannych zo-

stała otwarta ślizgawka w Parku
Sportowym Młodzieży Szkolnej im.
óen. Żeligowsikiego, która sciągnęła
już sporą liczbę młodziezy i star-
szych.

Pierwszego dnia widzieliśmy ró-
wnież hokeistów, którzy już dawniej
rozpoczęli swój trening na stawkuw
Zakrecie i są podobno w niezłej

‚ formie.
‚ Trenowali wczoraj oczywiście
(starzy znajomi na czele z prof.
, Weyssenhoffem, braćmi Godlewski-
imi, Wiro-Kirą, Staniszewskim, Nu-
_szlem i innymi.
| Jako próba sił dwu najlepszych
drużyn odbędzie się w dniu 25 i 26
, b. m, o godzinie 12 pierwsze spotka-
„mie hokejowe. Grać ma K.P., W,
| Ognisko z A. Z. S$.
| - Biorąc pod uwagę, że w obu ze-

 

2 OSOBISTE.
— J.E. Ks. Arcybiskup  Metto-

polita przeniósł się do noweśo pała-
"cu przy ul. Marji Magdalen, 4.
NEKROLOGJA.
— Nabożeństwo żałobue za du-

szę ś. p. Eugenii Dłużniewskiej od-
prawi Ks. Leon Hryniewsk' dn. 24
b. m. o godzinie 9-ej w «o*ć, Św.
Trójcy.

Z MIASTA..
— „Gwlazdka“ w przytułkach

4 ochronkach. Dorocznym zwycza-
jem wszyscy pensjonarjusze miej-

skich zakładów szpitalnych oraz

przytułków, schronisk i wszelkich

innych zakładów opiekuńczych

otrzymają na „gwiazdkę“ artykuly

spożywcze oraz łakocie i zabawki .

dla dzieci znajdujących się w och-

ronkach.

POCZTA I TELEGRAF.
— Poewinszowania z okazji

świąt kosztują 5 gr. W myśl ordy-
macji pocztowej, kartki widokowe,
bilety wizytowe z życzeniami z oka
zji Bożego Narodzenia i Nowego
Roku, wyrażonemi najwyżej w pie-
ciu słowach, nie licząc podpisu
i daty, traktowane są jako druki,
a opłata pocztowa za nie wynosi
5 groszy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Jasełka. Staraniem kierowni-

ctwa oddziałów i sekcji dramatycz-
nej Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej żeńskiej im. M.
Konopnickiej i męskiej im. sw. Pa-
wła, zostaną odegrane w Domu Lu-
dowym na Sołtaniszkach dnia 26bm.
o śodz. 6 wiecz. ,„Jasełka'' Rydla.
— Wileńskie Towarzystwo Far-

maceutyczne podaje do ogólnej wia-
domości, iż w pierwszy dzień Boże-
go Narodzenia będą czynne tyiko
apteki dyżurujące i żydowskie, zaś
na Nowy Rok tylko dyżurne.

PPE SYN  A

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
— Spis pojazdów mechanicznych

do 15 stycznia r. b. Na podstawie
rozporządzenia prezydenta Rzplitej
z 1927 r. o obowiązku oddawania
zwierząt pociągowych, wozów, po-
jazdów mechanicznych i 1owerów
dla celów obrony państwowej, wła-
dze zarządziły spis pojazdów mecha-
nicznych, mających stałe miejsce po-
stoju w granicach miasta Wilna.

Blankiety zgłoszenia wydaje bez-
płatnie wileński zarząd miejski a
zgłoszenia powinny być złożone do
15 stycznia, dla każdego pojazdu od-
dzielnie, w starostwie grodzkiem wi-
leńskiem, okienko ns. 1, za pokwi-
towaniem lub wysłane pocztą listem
poleconym.

Winni uchylenia się od spisu lub
podania fałszywych danych karani
będą grzywną do wysokości warto-
ści pojazdu lub aresztem do 6 mie-
sięcy, a mogą być zastosowane ró-
wnież obie kary łącznie.

ZABAWY.
— Tradycyjna Zabawa Taneczna

w. ognisku Alkademickiem (Wielka
24) odbędzie się dnia 26 b.m.  Po-
czątek o godz. 21-ej. Jaz” akade-
micki. Bufet tani i obfity.

Kamienie żółciowe.

 

funkcjonowania Zioła

„Cholekinaza“
pobudzają wątrobę do prawidłowego
funkcjonowania i zapobiegają kamicy

wątroby.

Świat 5 oraz Apteki i składy
Żądać bezpłatnych bro-

43380—0

Nowy
apteczne.
szur.

 

DLA KAŻDEGO MOŻNA WYBRAĆ
ODPOWIEDNIE CZASOPISMO

LUB DZIENNIK i zaprenumerować
je jako praktyczny podarunek

świazdkowy.
 
powstają stopniowo wskatek złego

H. Niemojewskiego

żółciowej. Skład Główny, Warszawa,

0000%000000600

Trzynasta pensja.
Firma, w której pan Jerzy pracował,

już w listopadzie zapowiedziała urzędni-
kom, żeby nie liczyli na gwiazdkową pensję.
Wiadomość ta spadła na nich niczem pio-
iun z jasnego nieba. Najgorzej uderzyło to
w pracownków żonatych. Jak powiedzieć
о tem swym małżonkom, które snuły już
różne plany, licząc na dodatkowe pieniądze.

Co powie Jerzy swej żonie? Ukryć
vrzed nią? Chyba, że mu się uda zapo-
życzyć...

Pęski ma dużo znajomych i przyjaciół.
Do jednych dzwoni, do innych zgłasza się
csobiście. Wszystko na nic.

Dzinkol Muszę ci coś bardzo przykre-
60 powiedzieć... — zdecydował się wre>z-
cie p. Jerzy.
— (Co się stało?

° — Z twoich
dzenie... nici...
— Na Boga! Okradli cię?!
—Nie.. ale w tym roku nie do:ta-

niemy trzynastej pensji...
— Nie, to niemożliwel Co ja pocznę

„0 ja pocznę? — biadała prawie z płaczem.
P. Jerzy zacisnął zęby i nie odzywał

się ani słówkiem. Nie mógł nic na to po-
radzić.
W domu zapanował nieprzyjemny na-

strój. Szły dni i tygodnie, już tylko kilka-
naście dni brakowało do Bożzżo Narodze-
nia, a „fajtłapa* — jak go w złości na-

' zwała piękna żona — nie wymyślił nic no-
‘уео,

"zamiarow na Bože Маго-

by urzeczywistnić pragnienia swej
ny.
Już tylko dziesięć dni do świąt... P. Je-

rzy wrócił z biura z niezgrabnie ukrywaną
radością.
— Czegoś taki zadowolony? Gdybyś

chociaż pieniądze znalazł na ulicy!
— Nie znalazłem, ale wesoło mi dzi-

siaj na duszy,
I wyciągnął portfel. Żona, szercko

otworzywszy załzawione oczy, z zac'eka-
wieniem przyglądała się mężowi.

Nie chciałem. ci nic mówić—

(W cierpieniach reumatycznych, po |

nerwowych i głowy, grypie i przeziębieniu oddają

łabletki Togal dobre usługi. Tabletk: Togal

  
dagrze, bólach

w tych cierpieniach.

ajbliższej aptece.

 

społach mają wystąpić nowe siły,
a składy drużyn dotychczas nie są

ściśle ustalone, spotkania świąteczne

ze zrozumiałych względów będą

bardzo ciekawe, tembardziej, że w

okresie świąt będą to jedyme im-

prczy sportowe.

SZTAFETOWY RAID NARCIAR-

SKI WZDŁUŻ GRANIC KRESÓW
WSCHODNICH.

WILNO (Pat). W! dniu 1 stycznia
1935 roku punktualnie o godz. 9-ej
rano wyruszy z Drui pierwsza dru-

żyna stzelecka, która zapoczątkuje

oficjalne rozpoczęcie żmudnego mar-

szu narciarskiego wzdłuż granic Kre-
sów Wschodnich, aby po upiywie 34

dni, w dniu 3 lutego ostatnia w mar-

szu ształetowym drużyna przybyła

do mety, kończąc go w Okopach św.

Trójcy nad granicą rumuńską. Marsz

podobny miał *uż być zorgamizowa-
ny trzy lata temu, jednak: zpowodu

braku sprzętu narciarskiego w po-

szcześólnych oddziałach, jak też i

odpowiedniej ilości zawodników,
Komenda Główna Zw. strzeleckiego
realizuje swój pierwotny plan dopie-

| ro' w tym sezonie Cała trasa raidu
| wynosi około 1262 kilometrów.
-._ Narazie w całej prawie Polsce
jest brak śniegu, mimo to raid się
odbędzie, ponieważ w wypadku bra-
kw śniegu, zawodnicy odbędą marsz
i piechotą, niosąc narty na ramionach.

Prasa białoruska.
Na terenie Wilna wychodzą na-

stępujące czasopisma  biaioruskie:
tygodnik „Białoruska Krynica” (or-
śan białoruskiej chadecji), oraz „Ro-
dny kraj" (tygodnik sanacyjny). Po-
zatem wychodzą _ miesięczniki:

| „Chrześcjańska Dumka (organ Bia-
| łorusinów katolików), „Szlach Mło-
dzieży” (studentów Białorusinów),
„Nowy Szlach” (białoruskich naro-
|dowych socjalistów). „Białoruska
iBorć' (poświęcony sprawom pszcze-
larskim).

, Z dn. 1 stycznia 1934 r. ma wy*
| chodzić miesięcznik „Kałosje'' (or-
$an Białoruskiego Instytutu Gospo-
darstwa i Kultury).

Pozatem nieregularnie wychodzi
miesięcznik „Białoruś Pracy', któ-

  

|
. rego wydawcą jest sekretarz Prawo-
,sławnego Komitetu Białoruskiego,
student Soroko.

Komunizująca „Gazeta  Bialo-
' ruska" przestała wychodzić.
Į
!
 

Zatwiadczenia 0 niekaralności
Na podstawie nowego rozporzą-

_.|dzenia o rejestrze karnym, wprowa-
oświadczył wreszcie p. Jerzy — ale od dzone zostało wydawanie zaświad-
kilku miesięcy gram na loterji i...
— „„wygralem stawkę

mu żona.

— Nie, nie stawkę, a 50.600!
— O Boże! — oczy jej błysnęły, —

A ja się tak martwiłam i tak długo. Dłla-
(czego mi tego wcześniej nie powiedziałeś...

— Przecież dopiero dziś się dowie-
działem.

Ostatecznie przebaczyła. Is.

©GOREZEORAWIEAONRAETZRAECPOZWE—

|ezeń o niekaralności Osoby zainte-
— przerwała regsnwane, które zechcą udówodnić

|Sadom bądź też urzędńm państwo-
wym, że nie były nigdy karane
sądownie, będą miały prawo wystą-
pić do rejestru o wydanie zaświad-
czenia stwierdzającego, iż nie figu-
.rują w spisach osób karanych.



Podr że Starego Zamku Batorowego przed uporządkowaniem.

 

  
WwDZIENNIK

Grodno europeizuje się.

Urzędowanie w dniu dzisiejszym do godz. 12.
Sklepy otwaste do godz. 6 wiecz.

Przypominamy, że dzisiaj, w
związku z dniem wigilijnym, wszyst-
kie sklepy otwąite będą jedynie do
godz. 6 wiecz. Jutro, w pierwszy
dzień Swiąt, restauracje, kawiarnie
i jadłodajnie będą nisczynne.

Autobusy kursują d:iś do godz.
7 wiecz. Jutro komun'kacja miejska
zostanie przerwsna. Wznowienie ru-
chu autobusowego nastąpi w dniu
26 b. m.

Urzędowanie we wszystkich in-
stytucjach peństwowych i samorzą:
dowych odbywać się będzie dziś do  

godz. 12 Wznowienie normainych
zajęć nasłąpi w dniu 27 b. m.

Ruch towarowy na kolejach
przerwany będzie w czasie od godz.
10-ej w poniedziałek, 24 b. m. do

godz. 6ej rano w czwartek, dnia
27 b. m. W tym czasie przewożone,
będą tylko przesyłki pośpieszne, ży-|
we zwierzęta i ładunki, ulegające

szybkiewu zepsuciu. Zstrzymane w,

drodze na czes przerwy Świątecznej|
pociągi z wsgonami łedowanemi,
będą odpowiednio zabezpieczone

przed kradzieżami.

 

 

ABSOLWENT JEDNEGO 4 ZAKLA
DÓW ŚREDNICH — FAŁSZERZEM

BILONU. |
W. dniu wczorajszym donosilismy,

iż władze bezpieczeństwa pukliczne-
go w Baranowiczach aresztowzły

niejakiego Kazimierza Bieiawę, po-
dejrzanego o fałszowanie bilonu.
W wyniku da!szego dochodzenia

zdołano ustalić. iż aresztowany Bie-
ława pochodzi z Wiłna i jest absol-
weńtem jednego z zakładów  śŚre-
dn:ch w Wilnie. W: mieszkaniu Bie-
ławy przy ui. Mickiewicza 44 prze-
prowadzono rewizję, podczas któ-

tej znaleziono w walizce 10 fałszy-

wych monet 1 zł., odłewy, sztangi,
ółów i nne narzędzia do iałszowa-
mia bilonu.

Wobec niezbitych dowodów wi-
ny Bielawy, w dniu wczorajszym fał-
szerza przywiezioro.do Wiiną i prze-
kazano do dyspozycji władz śledczo-

sądowych.

UTONIĘCIERYBAKA W DŻWINIE

"Z Dzisny donszą o tragicznym
wypadku w dniu 22 bm. w pobirżu

wsi Rybaki, położonej nad Dźwiną,
Podczas połowu ryb do wody

wpadli trzej rybacy — Szestakow,
Łuczaj i Gniewkow. Zarządzono na-
tychmiast doraźna pomoc, w wyni-
knu której uratowano
Łuczaja. Gniewkow utonął.

 

D.G. WODEHOUSE.

| 1200 zi.

Szestakowa ij wie Raiunkowe umieściło w szpi-

WYPRAWY ZŁODZIEJSKIE |
PO ARTYKUŁY SPOŻYWCZE.
W związku z okresem świątecz-

nym, w Wilnie zanotowano kilka-
naście kradzieży, przeważnie arty-
kułów spożywczych. W: ciągu ostat-
nich dni okradziono 7 sx«lepów i
około 20 mieszkań i spiżarni, skąd
pozabierano artykuły żywnościowe,
przeznaczone па święta,
W związku z tem władze bez-

pieczeństwa dokonały masowych
obław, w wyniku których osadzono
pod kluczem zgórą 40 złodziei wła-
mywaczy. | |

Zatrzymani złodzieje oddani zo-
stali do dyspozycji władz śledczo-
sądowych.

KRADZIEŻ FUTER.
K. Jaguckiej (Zakretowa 17) z

mieszkania  nieuiawnieni sprawcy,
skradli 3 futra, wartości przeszło

P. Roźmiańcowej (Popowska 15)
z mieszkania wyniesiono garderobę
wartości kilkuset zł.
PRZEJECHANY PRZEZ DOROŻKĘ.

67-letni Ig. Masłowski (Połocka 4)
przy ul. Trockiej wpadł pod prze-
ježdžaiącą dorożkę, odnosząc cięż-
kie pokaleczenia głowy i rąk.

Masiowskiego wezwane Pogoto-  talu. SR

59)

  
Podnr-e Starego Zamku w Grodnie po uporządkowaniu. Mo-

uumerlalne schedy wiodą od stóp Zamku do bulwarów nad
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WYBUCH PRYMUSA.

W fabryce puszek do konserw
(Biały zauł. 18) nastąpił wybuch
prymusa, skutkiem czego ulegli cięż-
kim poparzeniom L. Janowicz, W.
Jaksimoniczonek i St. Jeleńska.

Na miejsce wypadku przybyło
Pogotowie Ratunkowe, które udzie-
liło pierwszej pomocy lekarskiej. Ze
względu na ciężki stan Jaksimoni-
czonka odwieziono do szpilala św.
Jakóba. |

POD KOŁAMI POCIĄGU.
Pod Wilnem wyskoczył z pocią-

gu i dostał się pod koła wagonu
23-letni J. Węckowicz z Solecznik,
który chciał w ten sposób uniknąć
kontroli  Węckowicza odwieziono
do szpitala żydowskiego.

  
  PRZECIW

_KATAROM
 

Otiary.
złożone w Administracji „Dzieasika Wileśń--

skiego” zamiast wizyt i powin <owań Świą-
tecznych i Noworocznych.

E. J. Ks. Arcyb. Romuald sa!brzykow-
ski zł. 600 (zł. sześćset) na następ jące cele:
Na dom Dzieciątka Jezus — zł. 160, na Ко-
mitet Walki z Żebractwem — zł. 100, na.
Tow. Pań Miłosier. Św. Wincentego a Paulo
zł. 100, na Tow. „Caritas* zł. 107, ra Herba

ciarnię dla inteligencji — zł. 100. na Dom

Matki Boskiej Mitosierdzia zł. 1v0.
E. J. Ks. Biskup Kazimierz Michalkie-

wicz zł. 200 — na następujące cei«. Dla To-
warzystwa Pań Miłosierdzia Św. Wincente-
go a Paulo — zł. 100, na dom Opicki Matki
Bożej S.S. Magdalenek zł, 25, na Dom Dzie
ciątka Jezus zł. 25, na Herbaciarnię dla bez.

robotnej inteligencji zł. 25, na wąlkę z Że-
bractwem i włóczęgostwem zł. 25.

Mieczysławostwo Żejmowie zł, 15 na
następujące cele: Na Conf. Tow. Pań Miło-

sierdzia Św, Wincentego a Paulv zł. 5. na
Dom Dzieciątka Jezus zł. 5, na Herbaciar-
nię dla bezrobot, inteligencji zł. 5.

Olgierdostwo Bielscy zł. 3 — na Her-
baciarnię dla bezrobotnej inteligencji.

Józet Zmitrowicz zł. 3 — na T-wa „Ca-

| zitas”, S. Bejnarowa zł. 3 — dla najbiedniej

szych. Aleksander Pietkiewicz z. 3 — ne
V Koni. Pań Miłosierdzia Św. Winceniego
a Paulo. Janostwo Olszewscy zł. 3 — na VI.
Koni. Pań Miłosierdzia Św. Wincentego z
Pauio. Gabryel Czapliński zł. 3.-— dla naj-
biedniejszych. D-rostwo Zawadzcy zł. 5 —

na Herbaciarnię dla inteligencji bezrobotne) -;
Inż. Biszewski zł. 2 — dla bezrob tnej inte-
ligencji. Staniszewscy zł. 5 — na Herbaciar-
nę dla bezrobotnej inteligencji. A. Ł. zł. 3—

na powodzian i zł. 3 — dla najbiecniejszych.
D-rostwn Świeżyńscy zł. 5 — ne Wileńsk..
Tow. Pomocy i Opieki nad byłymi pracow-
nikami tejnej oświaty Polskiej p: zedwojen-

nej. Wdowa po emerycie zł. 2 — dla raj-
biedniejszych dzieci  N. N. zł. 2 — me
świazdkę dla najbiedniejszych. N. N. zt. 3

— ma gwiazdkę dla bezrobotnej inteligencji.|
Zamiast wizyt świątecznych i Nowo-

rocznych Anna i Jan Bułhakow© na Her--
baciarnię dla Bezrob. Intel. zł. 5

Р п 75 RE:
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Tajemniczy napad na mieszkanie przy ul: |
Borowe|.

O tajemniczym wypadku doniósł
policji Feliks Kiwert, zamięszkały
przy ul. Borowej 20 Według jego
zamsidow'nia w dniu 23 b. m., nad
ranem. na podwórku przed jego do-
mem zaczął ujadač pies. Giy Ki

wert chciał zobaczyć, co się dzieje
i wyszedł za próg, n*padło nań  dwuch nieznanych osobników, z któ-
rych jeden złapał go za ręce, drugi

za głowę, wciągnęli do mieszkanie.
i przystąpili do wiązania go. Na-
pastników spłoszyła córka Kiwerta,.
która usłyszawszy hałas, stanęła w
drzwiach i widząć, co się dzieje,
poczęła krzyczeć. Spłoszeni napast-
nicy, jak opowiada Kiwert, zbiegli.
do pobliskiego lasu. Cel ich wizyty
dotychczas nie z>stał wyjaśniony;
Policja wszczęła dochodzenia.

do lady iQcastancji. Jesiem c” sami tutaj tak skrępowany ludźmi, że aż.
odczuwain cós w rodzzju kurczów.

— Isiotn e, sir? Zapomniałem powiedzieć, że jednym z symptomów
mego cięrpien'a są ostre kurcze.Zaufajcie Psmithowi.

Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.
Tyli: uprzejma uwaga, malowała się w spojrzeniu Psmuiiha, pod-

czas gdy słuchał tego sprawozdania, brzmiącego jak  opowia-

danie naocznego świadka o trzęsieniu ziemi w San Francisko, w du-

chu jednexpraynął, abv Beach. zechciał wyrażać się nieco krociey i treś-

ciwiej. Le:z wszystko dobiega końca, Nawet najleniwsza rzeka dopływa
skrętami swerii do morza, Z biegiem czasu główny kamerdyner ukoń-

czył wreszcie «wą opowieść.
— Pepsyna Park'a — rzakł Psmith bez wahania.
— Zamotu:ę to sobie, six. Dotychczas nie słyszałem o: tymw środku.

I jeśli pan pozwoli — dedał Bnach, patrząc szklanym, lecz pełnym uwiel-
bienia wzrokiem na swego Jobroczyncę — pragnąłbym wyrazić moją
wdzięczność 1 pańską uprzejmość.
— Niema o czem mówic Beach. Niema o czem mówić — powiedział

Psmith, śdy Beach skierował się ku drzwiom, — W tej chwili przypomi-
nam sobie, że chciałem pomówić jeszcze o jednej sprawie. |

— Siucha'n, sir? 2
— Cnciałtbym posmówić o tem najpierw z wami zanim zwrócę się

-—s
a 

— To źł:. Lecz pomińmy narazie, jeśli pozwolicie, wnętrze wasze-
$o organizmu i jego cierpienia. Jeśli wspominam o kurczach to tviko
przenośnie. Czy pisaliscie kieay poezje, Beach? - |

Nie, 6:7.
— A, w iakim rezie trudno wam będzie zrozumieć moje uczucia.

Kłopot mój jeci następi:;ący: Tam, w Kanadzie przywykłem pracować w
zupełnem odovobnieniu Przypominacie sobie ów ustęp w mvjej „Pieśni
brudu”, zaczy:ający się od sićw* „Wskroś bladej paraboli radości”...

— Obaw:am się, air...
— Nie zauważyliście go? Waszastrata. Postarajcie się przeczytać to

kiedyś. Cymes! Otóż ustęp ten napisałem nad Saskatchwanem w oddale-
niu setek mii ud ludzkich siedzib. Talki już jestem, mój Beach. Potrze-
buję koniecznie bodźca jaki da,ą wielkie otwarte przestrzenie. Gdy ota*
czają mnie mo: bliźni, natchnienie ułatuje i ginie.. Wiecie, jak to bywa,.
gdy ludzie kręcą się wokoło. Skoro tylko zacznesz pisać coś extra fein,
ktoś nadchodzi, siada ci na kiurku i zaczyna mówić o sobie. Gdy właś-
nie wszysiko 1dze ci jak z płatka, włazi jakaś niepożądana przeszkoda,
a muzę djabli biorą. Rozumiecie, co mam ra myśli?

— Talk, sit — odrzekł Beach, nieco zbaraniały.
— Otóż ' tego powodu, dla człowieka mego typu pobyt w Blan-

Km

dings Castle ma swoje złe strony. Muszę zdobyć jakiś kąt, dzie mógłbym.

 



 

Teatr i muzyka
TEATR POLSKI NA POHULANCE.
— Jutro (w pierwszy dzień świąt) o $.

3-ej wiecz. świetna, współczesna komedja

DZIENNIK WILEŃSKI

Z za kotar studjo,
Boże Narodzenie w muzyce.

| W aniu 25 grudnia t. j. pierwszy dzień
| Świąt o godz. 16.20 radjostacja warszawska

w przepięknych i barwnych dekoracjach (W.| nadaje ciekawy koncert p. t. „Boże Naro-

Makojnika) p. t. „Mecz małżeński" — z p.| dzenie w muzyce”.

"St Mazarekówna w roli głównej. Reżyserja

W. Ścibora.
W/ środę (w drugi dzień świąt) dane bę-

dą dwa przedstawienia: o godz. 4-ej popoł.

kapitalna komedja nowoczesna w 3-ch ak-

z M, Węgrzynem i J. Boneckim (reżyser

sztuki) — w rolach głównych. Ceny propa-,

śgandowe. 2

Wieczorem o godz. 8-ej — „Kwiecista

droga” — współczesna komedja w 4-ch ak-

_ tach W. Katajewa (reżyser — J. Bonecki),

«w której bohaterem jest nowy typ na sce”

nie prelegent radjowy (M. R). W roli

słównej St. Mazarekówna (Masza).

W czwartek o godz. 8-ej wiecz. „Mecz

małżeński".
W/ piątek o godz. 8-ej w. „Mecz mał-

zeński”,
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*
— Repertuar świąteczny. Występy J.

Kulczyckiej. W pierwsze święto teatr „Lut-

ia” czynny będzie dwukrotnie: popoł. o $.

4-ej po cenach zniżonych „Madame Pompa-

dour“, eieklowna operetka Falla. Wieczo-

rem o $. 8.15 — operetka Straussa — „Zem-

sta nietoperza”.

We środę, jako w drugie święto — @-

będą się również dwa przedstawienia:

popoł, o g. 4-ej — słynna op. Abrahama

„Bal w Savoy“ — po cenach znižonych.

Wieczorem o g. 8.15 „Zemsta nietoperza”

"Straussa.
W czwartek: wieczór Hanki Ordonów-

ny.
© W. piątek: melodyjna op. Zellera „Ptasz-

aik z Tyrolu“ — Ceny propagandowe.

W/ sobotę: „Zemsta nietoperza" J. Stra-

ussa,
W niedzielę dwa przedstawienia: popał.

-go cenach zniżonych „Bal w Savoy", wieczo

rem o $. 8.15 „Zemsta nietoperza”.

° W poniedzałek dwa widowiska: o g.

3.15 i 11.30 w. „Sylwester w „Lutni”.

Bilety na wszystkie widowiska „naby-

wać można w kasie teatru „Lutnia”, co-

„dziennie od 11 — 9 w.

Poranek balefowy L. Sawiny-Dolskiej w

„Lutni“, W środę 26 m. b. o g. 12.30 pp.

odbędzie się interesujące widowisko bale-

4cwe zespołu uczennic L. Sawiny-Delskej.

da

Hyglena dziecka.
Harmonijtem uzupełnieniem zcwszech-

nie używanego „Pudru Bebe Szofmaną

jest niemniej doskonałe. „Mydło Bebe

Spofmana*, mydło przetłuszczone dla dzie-

«1 1 dorosłych o wrażliwej cerze. Dzięki

„Mydłu Bebe Szotmana” skóra dziecke, a

łakże i osoby dorosłej nabiera świeżości,

elastyczności,. odporaości na wszelkie do-

ięgliwości skórne, słowem nabiera tego, CO

się zowie wyglądem  kwitnącym. „Mvdło

Bebe Szofmana” jest hygienicznem mydłem:

wyprodukowanem ze specjalnie dobranych

iłuszczów. Każdy war mydła tego jest ba-

dany przez pracownię analityczną firmy
„Wu-EL-KA“ przyczem szczególną wagę

rzywiązuje się do przetłuszczenia „Mydła

Bebe Szoimana”, stosownie do delikatno-

<ci naskórka dziecięcego i wszelkiej innej

-vraźżliwej cery, oraz do związania wolnych

alkaki, które w zwykłem mydle nieszkodli-

we, mogą się stać przyczyną ciężkich scho-

туей skórnych przy delikatnym naskórku

‚° dziecięcym i wrażliwej cerze u dorosłych.

Mydło Bebe Szofmana” jest perfumowane
kompozycją oryginalną i subtelną, a zawie-
rającą jedynie najszlachetniejsze naturalne

myłejki pachnące, z zupełnem pominięciem

s»ejków sztucznych, które zawierając nie-

kiedy resztki chłoru i węglowodanów — @е-
strukcyjnie działają na skórę. `
55148—4 Dr, S, A-

Drobne utwory, jakie
wykona znana pianistka p. Luc,na Robow-
ska harmonizują tematem i nasliojem z u-

| roczystością Šwiąi. Program obejmuje: „W
"kaplicy" — Pachulskiego, „Pastorai“ — Ró-
| życkiego, „Wśród nocnej ciszy (transkry-

tach Volpiusa p. t. „Zwyciężyłem kryzys”—| pcje kolęd) — Kofflera, preludjum na temat
'kolendy  „Zagrzmiało-runęło'* --- Maszyń-
skiego, preludjum i fugę „Boże Narodzenie”
— Brzezińskiego, „Pastoral“ (kotendę wę-

"gierską) — Dohnayi i na zakończenie utwór
| Czajkowskiego p. t. „Choinka.

„Książe musi się bawić”.

Radjosłuchacze pamiętają radaną ze

Lwowa przed kilku miesiącami pelną humo-+

ru groteskę A. Fleischera p. t. „Mister Plick

ratuje sytuację”. Drugą tego rodzaju audycję

usłyszymy we wtorek, dnia 25 grudnia, o

18.05, Tytuł jej — „Książe musi się bawić”.

Będzie to lekka audycja o charaxterze gro-

teskowym, opracowana przez Adolfa Flei-

s hera, Zapowiada się ona bardzo ciekawie.

konana zostanie w całości przez autora.

Nad modrym Dunajem.

Wiedeńskie potpouri Tadeusza Szere-

dyńskiego, które nada Lwów w pierwszy

dzień Świąt dn. 25.XII. 20.00 będzie niewąt-

pliwie najweselszą z dotychczas wykona-

nych audycyj wiedeńskich lwowskiego ze-

społu. Potpouri „Nad modrym Dunajem" u-

słyszą słuchacze w wykonaniu zwiększonej

orkiestry salonowej, chóru „Wesoła Piątka"

oraz Tadeusza Jasłowskiego, który wystąpi

jako solista.
„Pokój ludziom dobrej woli*,

Po raz wtóry w dziejach radjofonji świa

ta zorganizowana zostanie przez wszystkie

broadcastingi zbiorowa audycja wigilijna pt.

„Pokój ludziom dobrej woli'. Audycja ta za

początkowana przez radjofonje różnychkra

jów obecnie będzie miała nieco zmieniony

nharakter, co wypływa 2 doświadczeń ze-

szłorocznych. W Wigilję Bożego Narodze-

nia usłyszą radjosłuchacze płyty gramofono

we z nagranemi kolendami wszystkich na-

rodów europejskich. Każda płyta poprze-

dzona będzie wstępem ze świętem Bożego

 

 
į

Mimo, że występuje w niej kilka osėb, wy-

| Kalinowskiego 1.

Wyciqg z pomarańczy idealnie
odświeża jamę ustną, dajcie więc

5 dziecku specjalną smaczną pomo-
rańczową postę do zębów dla dzieci

*BEBEDONT
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Polskie Racjo Wilno
Poniedziałek, dnia 24 grudnia.

6.45 Pieśń. Muzyka. Gimnastyka, Mu-
zvka. Dzien. por. Muzyka. Chwiika pań do-
mu. 7.40 Progr. dzienny. 7.50 Pcgad. Tow.
Przeciwgruźliczego. 11.57 Czas. 12.00 Hej-
mał, 12.03 Wiad. meteor. 12.10 Muzyka lek-
ka. 13.00 Dzien. poł. 13,05 Muzyka popular-
na (płyty). 16.10 „W szopce ubogich“ aud
wigilijna. 16.40 „Nasz stół wigilijny" fetj.
16.50 Koncert. 17.05 Audycja dla chorych
17.20 Muzyka organowa w wyk. prof. Wł.

Guilmant — Kantylena
' partorałkowa. 2. Gollerts-Pastoraie, 3. Guil-
"mant - Pastorale. Rezerwa:

Narodzenia w danym kraju. Wstępy tę będą

zredagowane w dwu językach: krajowym i

, francuskim. O godz. 21.00 w pierwszy dzień

Świąt jeden po drugim, jak paciorki różań-

| ca popłyną w eterze jednakowe, choć w róż

| wych językach wygłoszone, słowa na chwałę

iednego Boga narodów chrześcijańskich i na

chwałę rajistotniejszej, wspólnej tęsknoty

wszystkich łudów świata: tęsknoty za poko-

jem powszechnym, pokojem trwałym i spra-

wiedliwym.

Humoreska w Teatrze Wycbraźni.
Krótkie audycje świąteczne w „Te-

atrze Wyobraźni” cieszą się wśród radio-

słuchaczów wielkiem powodzeriem, jako

audycje bogate w humor i dowc.p, stano-

wiący doskonałą rozrywkę wyv»oczynkową

dla znużonego pracą człowieka. Charakter

taki nosi farsa, która nadana będzie w

jierwszy dzień Świąt o godz. 16.45. Będzie

to audycja opiewająca w karykaturze „Spra

wę honorową' napisaną przez Zdzisława

Marynowskiego. W. drugi dzien Świąt o

godz. 18.00 „Teatr Wyobraźn.* wystawia”

swietny obrazek humorystyczny pióra zna-

rego szeroko — „Wiecha”, Święic na Tar-

gówku”, malujący w plastyczny sposób fol-

klor warszawski, wraz z tradycyjnemi „He-
rodami', „wódeczką” i t p.

„Szłakiem narciarskim ...
W oczekiwaniu śnieśu, w cczekiwaniu

pełnych uroku i zdrowego wypoczynku wy-

cieczek narciarskich, amatorzy tego sportu

szykują narty, z upragnieniem wyczekując

chwili wyjazdu, układając narazie plany tra

sy i postoje. Aktualna więc będzie poga-

danka radjowa prof. Adama Lenkiewicza,
który przed mikrofonem lwowskim odnalu-
niezastąpiony turystycznie szlak narciarski

Guilmant „W
żłobie leży” temat i warjacje. i7.40 Konc.
rekl. 17.45 Progr. na wtorek. 17.50 „Na
krakowskim rynku” audycja świąteczna.
18.10 Koncert oratoryjny. 19.16 Audycia
żołnierska. 19.35 „Gawęda wig''ijna dla sa-
motnych' wygł. prof. St. Ligoń. 19.50 Au-
dycja kolendowa. 20.15 Przemówienie wi-
zilijne ks. Prymasa A. Hlonda. 20.25 Ko-
jendy. 20.40 „Przed Janickowym szalasem“
audycja ludowa. 21.15 „Pierwsza wigilja w
ckopach“ felį. 21.30 „Kolendnicy śląscy
s'uchowisko. 22.10 Z. Sikorski: „Maszyn!
śpiewają kolendę". 22.15 Muzyka relisijna
płyty). 22.30 Aud. dla Polaków z zagranicy.
«3.00 Koncert życzeń (płyty) 24.00 Pasterka.

Wtorek, dnia 25 grudnia.
9.00: Czas. Muzyka. 10.00: „Z oper St.

Moniuszzo* (płyty). 1030: Nabożeństwo.
11.57: Czas, 12.00; Hejnał. 12.03, Bajka w

A. Bohdziewicza. 18.05: „Książe musi się
bawić” — wesoła audycja. 18.55: Utwory
na harfie (płyty). 18,45: Słuchowisko dla
dzieci. 1925: Koncert 19.50: „Klejnot Polski
— Pomorze” — felj. 20.00: Wielkie wiedeń
skie potpourri. 20.45: „Historja kolendy pol
skiej”. 21.00: „Pokój ludziom dobrej woli'—
amdycja kolend narodów Europy. 22.00: Mu-
zyka operetkowa (płyty). 22.30: Muzyka ta-
neczna (płyty).

Środa, dnia 26 grudnia,
9,00: Czas. Pieśń, Muzyka. Chwilka pań

domu. 10.00: Nabożeństwo. 11.60. Arcydzie-
ło muzyki wielogłosowej (płyty). 11.57: Czas
12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:
„Gwiazda betleemska”. 12.15: Poranek mu-
syczny z Filharmonji. 13.00: Pogad. krajo-
znawcza. 13.15: d. c. poranku. 14.00: Godzi-
na życzeń (płyty). 15.00: „Dosiego roku'*—
gawęda. 15.15: Koncert (płyty). 15.45: „Z
wiejską kolendą”.1 6.00: „Infułat i woźnica”
— opow. 16.20: Recital śpiewaczy. 16.40: „O
takim co grał anioła" — słuch. dla dzieci.
17.05: Muzyka do tańca. 17.5v: O książce
Hawks'a „Dzi przyrody”. 18.00: Słucho-
wisko. 18.45: „Życie młodzieży' —— odczyt.
19.00: Muzyka lekka. 20.00: „Pies i biurko”
— humoreska. 20.10: Koncert muzyki poważ
nej. 20.45: Dzien. wiecz. 20.55: Jak pracu-
'emy w Polsce. 21.00: Koncert chopinowski.
21.30: „Wędrówki po prawie'—tfelj. humor.
21.40: Chór Dana. 22.00: Skrzynka poczta-

muzyce (płyty). 13.00: „Okolice kiakowa z wa techn. 22.15: „Kwadrans dla ponurych”.
lotu ptaka' — fel. 13.15: „Świat w piosen-
ce” (płyty). 14.00: Muzyka lekka. 15.00:
„Wieczór Wigilijny w Wójcinie—słuchow.
wiejskie. 15.30: Muzyka z płyt. 1E00: Recv-
tacje prozy. 16.20: Recital fortepianowy L.'
'Robowshiej. 16.45: „Sprawa honorowa” —
słuchowisko. 17.00: Muzyka do tańca. 17.50:
Konc. rzkl. 17.55: Obrazek akiualny pióra

przez Gorgany i Czarnohorę. Frelekcja: ta
nadana w będzie drugi dzień Świąt ok.

| godz. 13.00 w przerwie poranku symfonicz-
nego z Filharmonji Warszawskiej.

„O takim, co grał anioła”. Słuchowisko dla
dzieci.

W izbie na poddaszu mroczno było i
cicho w dzień Wigilijny. Marcincwa przez
cały dzień prała cudzą bieliznę, by zarobić
trochę giosza na Wilję, lecz klijenci obie-
cali zapłacić dopiero po Świętach. Wilja
nadchodzi,aniema co do garnka włożyć. Ale
Marcinowa ma syna Józika, który chociaż
mały potrafi dać sobie radę na święcie, Jak
Józik postarał się o wieczerzę wigilijną, do-
wiedzą się o tem jego rówieśnicy, gdy zbio-
rą się przy głośnikach w środę 26 b.m. ©
godz. 16.40. Usłyszą o Józiku — w słucho-
wisku p. t. „O takim co grał anioła” pióra
Małgorzaty Sterbówny. Audycję tę, nada-
мапа ze Lwowa, reżyseruje p. Ada Arizt. |

kugenjusz Mossakowski i Józeł Smidowicz
w radjo.

W dniu 26 grudnia o godz. 16.20 wystą-
pi przed mikrofonem warszawskim znako-
mity śpiewak operowy Eugenjusz Mossa-
kowski, aby odśpiewać kilka aryj z oper
Leoncavalła i Czajkowskiego. O godz. 21.00
tegoż dnia koncert chopinowski usłyszą rad
josłuchacze w wykonaniu prof, Józefa Smi-
dowicza.

|
i

22.30: Wiad. sport. 22.45: Muzyka jazzowa
(płyty). 23.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka
„taneczna (płyty). || Sz

Czwartek, dnia 27 grudnia.

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan do-
mu. 7.50: Konc. rekl. 7.55: Giełda roln, 11.57
Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor.

| 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Audycja dla
„dzieci młodszych. 12.30: Poranek muzyczny.
'43.00: Dzien. poł. 13.05: Z rynku pracy.
(13.10: d. c. poranku muz. 15.30: Wiad.

Boi

| eksport. 15.35: Codz. odc. pow. 15.45. Kon-
cert dla młodzieży (płyty). 16.20: Muzyka
popularna (płyty). 16.45: Lekcja francuskie:
go. 17.00: Słuchowisko: Tragedja Sokratesa
Cz. IV  „Chmury*. Arystofanesa. 17.56:
Skrzynka pocztowa Nr. 345. 18.00: Koncert
kerl. 18.15: Recital fortepianowy. 18.45: „Ca
czytač?" — szkic liter. 19.00: Stare kolen-
dy w wykonaniu Sergjusza Kontera. 19.20:
Pogad. aktualna. 19.30: Layton i Johstone
(płyty). 19.50: Wiad. sport.. 19.56: Wil wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien.
wiecz. 2055. Jak pracujemy w Poisce, 21.00:
Koncert wieczorny. 21.45: „Przeklęte papu-
gi' — odczyt. 22.00: „Wychowanie moralne
jako czynnik kultury — odczyt 22.15:
Lekcja tańca, 2235: Muzyka tan. 22.45
Konc. rekl. 23.00: Wiad. meteo:. 23.05: Mu-
zyka taneczna.

oz" * TS
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NA OKRES DŁUGICH,  ZIMO-
WYCH WIECZORÓW NAJLEP-
SZYM PODARUNKIEM GWIAZD-
KOWYM jest prenumerata ciekawe-

śgo dziennika lub czasopisma.
r.”

` ЧЕО оГЕС RAATTTNN ASSRTA TEAM TTTNES IV TRTLEO

być sam —- rczumiecie, Beach — sam z memi snami i wizjami. Jakieś
gniazdko uczepione do skał czasu... innemi słowy, czy nie wiecie o ja-
kim pustym domku w pobliżu zamku, gdzie mógłbym schromć się, jeśli
będę miał ochotę, i machnąć piórem bez przeszkody?

— Maty domek, sir? |
— Mały domek, z błuszczem pnącym się nad drzwiami i sierym 10-

buzem. księżycem, wyglądającym z poza drzew.
— Pan życzy sobie — rzekł Beach, ostrożnie macając drogę — ma-

łego domxu, gizie mógłby pan pisać poezje?

— Ścigacie moją myśl, jak iampart. Czy znacie taki domek?
— Mamy tu niezamieszkałą gajówkę, we wschodniej stronie lasu,

an, ale-jesl bardzo skromnie urządzona.
— Może być jak najskromniej, dla mnie wystarczy. Czy sądzicie,

że lady Konstancja obrazi się, gdy poproszę o pozwolenie korzystania z
tej gajówki przez parę dni?

i — Myslę, sir, że lady Konstancji nie zrobi to żadnej różnicy. Przy-
wykła do... Nie dziwi się już... | i

— Zatem takie skromne życzenie, jak moje nie wywoła alaku ser-
cowego Doskonale. Nie wiecie, co to znaczy dla mnie mieć swój własny
kąt, gdzie mogę schronić się 1 przebywać w samotności.

— Słusznie, sir.
— Chciaśbym jeszcze raz zaznaczyć, Beach, jalk bardzo jestem wam

zobowiązany sa sympalję i poradę w tej sprawie. Wiedziałem, że mo-
$ę na was poiegać, *

— Och, niema o czem mówić, sir. Jestem szczęśliwy, że mogłem

pomóc.

 

— | jeszcze jedno, Beach.
— Sir? |
— fyiko to jeszcze. Prawdopodobnie będziecie się wkrótce wi-

dzieli z Cootesem, moim służą.ym? OZ
— Za chwilę, przypuszczam.
— Otóż, czy nie dalibyście mu tak kułalka pod piąte żebro...
— Sir? — zawołał Beach wytrącony ze swego kamerdynerskiego

‚ stoicyzmu. Przełknął konwulsyinie. Przez ośmnaście miesięcy, od chwi-
li śdy lady Konstancja zaczęła zarzucać wędkę na mętne wody artystycz-
nego świata : wyrzucac na dywany Blanding Castle mieszkańców tych
wód, Beach napatrzył się dosyta rozmaitym ekscetrycznościom. Dotych-
czas jednak spodziewał się, że Psmith będzie miłą odmianą w pot ku
obłąkańców przybywa'ących i odjeżdżających przez cały ten męczący
okres. I oto pokazywało się, że Psmitha można było postawić na czele
całej tej gromady. porównaniu z nim bladł nawet człowiek, który
przyjechai w kwietniu na tydz:eń i życzył sobie jeść rybę z marmoladą.

— Dać mu kułaka pod pięte żebro, sir? — wyjąkał.
— Dać mu kułaka pod piąte żebro — rzekł stanowczo. — I równo-

cześnie wyszepiać mu do ucha słowa „Aha!*”.
— Aha, s'r?
— Aha! * powiedzieć, że to ode mnie,
— Słucham, sir. Postaram się wypełnić polecenie — rzeki Beach i

wydawszy odgios pośredni między wiestchnientem a rzężeniem, odszedł
niepewnym krokiem w kierunku zielono obitych drzwi.

®
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reteczka

w rol. gł. Najulub.
komicy świata FLIP : FLAP,

hijeny, krokodyle, pancerniki,

BOZEGO NARODZENIA
Austrji, Czechosłowacji i in. Oraz najnowszy F x i inre. Poez. punkt: 2,4, 6, 8 l 10.15. Sala dobrze

Bliety honorowe niewaźne.

Uwaga dzieci, W dni świąteszne o godz.
Nar.), Środa 26-XIl (Sw. Szczepane), Niedziela 30 XIł, Wtorek 1-1-35 r (Mowy Rok)

(Vesta Reja dla Dzieci.
Program Pan Twardowski, inscenizacja w 3-ch obrazach, W NOC WI.

GILIJNĄ. obrazek fantastyczny w 1 ak<ie, Dr. TRIGININI, bzrdzo wesoła ope

w 1 akcie ORAZ TAŃCE.

TU RZĄDZIHUMOR
wszyscy razem w najweselszej KOMEDJI MUZYCZNEJ,
dzikich Iwów na przyjęciu w pałacu — 500 najp:ękn. qirlsów. — Balet. —Przepiękne pio-

senki.—Sceny w natur. kolorach. — Bajeczna wystawa.

Nadprogram: Atrakcja w kolorach „SEN KANARKA' orez VALSE CHOP NA. Bilety hono
rowe nieważne. Początek o godz, 2 ej.

„Pościg za Cieniem“.
nieustannem napięciu ł każąca mu Śmiać się przytem bez przerwy, to zupełna

ekranzch. Nad program: Najncwsze dodatki. Sala dobrza ogrzana. Se:nse 2. 4, 6, 8 i 10 w.

daniele. aguti, papugi, orły, puhacze Itd
Wstęp ćla dziesi 25 gr. — dla doroslych 50 gr.—Kermienie zwierząt o godz. 5 wie-

czorem. UWAGA! Zwierzyniec przybył do Wiln: na cały sezon zimowy.

BALKON 25 gr. Od wtorku 25-XI! I dn! następne wietki świąteczny program:

„Z CAŁEGO SERCA"
kalejdoskop rewjowo komedjowy w 18 obrazach z udziałem całego zespołu.

góły w afiszach. Początek w dnie świąt. o godz. 4-ej W dnie powsz. o 5.50.

DNIA 26 GRUDNIA WIELKA PREMIERA
NASZ ŚWIĄTECZNY PROGRAM—NAJLEPSZY NAJNOWSZY FILM POLSKI

Sluby Ułańskie'
Modzelewska, Brodniewicz, Mankiewiczówna, | j

Jest to pierwszorzędny film z humerem,

Szcze

tygo
dnik

w Polsce, Francji, we
Włoszech, w Niemezech

RewelacyjnyNadprogram:

12-ej w peł. Wtorek 25-XI' (B że

Ceny miejse Bai+on 25 gr. Parter 54 gr
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Wszystkim Swoim Szano-
wnym Klijentom

Władnsław Tnbilo |
SKŁAD APTECZNY

Wilno, Ludwisarska 12, róg Tatarskiej
składa najserdeczniejsze życzenia |

Świąteczne
i Noworoczne.  

R bg |AGENTÓW do sprze-

Mieszkania dawania kos po
| wsisch poszukuje

ipokoje © „żniwo”, Lwów, żół-
AT WWS, |kiewska 34, 1158—5 

trzymałąca ®1@’а wSensacyjna komedja,
noweść ne

Dziś wielk świąteczny pro:tam: Niespodzianka gwiazdkowa dla miłośników jasnowłosei JEAK

HARLOW która obok Licnel Barymore, Franchot Tone | Lewis Stone stworzyła nejwiększą

Кгеас!е swego zycia w filmie jubiieuszowej produkcji Metro- Goldwyn Mayer p. t

„STWORZONA DO CAŁOWANIA *
Nad program: Airakcyjna dodatki. Początek seansów o godz 2, 4,6 81 10,15. — Bilety beze niec, tuż za kościo-

płatne nieważne. — Sala dobrze cgrzana. ł

zabierz nas do ZWIERZYŃCA Mickiewicza 55 (Plac gdzie był cyrk
Staniewskich) Pokaż nam żywe Lwy, Tygrysy, Pantery, Niedżwiedzie,

wąż boz, |jażozwierz, małpy, pawiany, szopy,
itd. — Zwierzyniec dobrze ogrzany.
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- Najlepszym upominkiem gwiazdkowym | noworocznym
jest doskonałej jakości zegarek

Й. ЛЕН

lub biżuteria nabyta po

CENACH NAJNIŻSZYCH
W FIRME: —Зо

były majster

PAWŁA BURZ

|słoneczne z wygodami "1
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| MIESZKANIE —|SpRZEDAM zaraz b.
wolne od  podatko tanio domek z 300

| lokalowego do wy- sążniami ziemi w Ko-
|najęcia, b. ciepłe, su- lonji Wileńskiej, ul
che, w nowym domu. Wodna 23. Wodociąż
w ogrodzie w ładneji elektrycznošė na
miejscowości, może. miejscu. Sawicki.
|zastąpić letnisko: 3 REZ
|pok. z kuchnią, opa-|--*
|trzone na zimę,2wej- i
lścia, — elektryczność,
|piwnica, strych, pral-
|nia z wanną. UL So-

 

 

|kola Nr. 20 (ŻŹwierzy- olarz
em). 285—3| przyjmuje _ wszelkie
————————— Ret? mę w

zakres stolarstwa jak

4 powodu | również reperacje i
|opakowanie mebli. —

wyjazdu | Wykonanie solidne,
jceny niskie, uł. Mic»

5-CIO - POKOJOWE ki-wicza 24 m. 17. J.
MIESZKANIE , Chmielewski. 812

 

SEKCJA MLODYCE

    

     

do wynajęcia. UL.
Podgórna 5. 251—0 Strunnictwa  Narodo-

= ||... „| wego uprzejmie prosi
ARRAS o 'askawe zgloszenig
+ Kupno (; iakiejkolwiek pracy

lub zatrudnienia, cho-
i sprzedaż $ | ciażby czasowego w

NTODRALEAREZ Wilnie i na prowin-
cji dła bezrobotnych

Sprzedam swych człenków. —
Zgłoszenia przyjmuje WiLNO, MICKIEWICZA 4.

 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie podaje

do wiadomości, że w ciągu okresu czasu od 24|

grudnia r. b,—do 2 stycznia 1935 r. lekarze do-|
mowi rozpoczną przyjęcia we własnych lokalach.|,

Wykazy ulic należących do każdego rejonu,

adresy lokali przyjęć lekarzy domowych oraz

godziny przyjeć, jak również i daty rozpoczęcia

tych przyjęć we własnych lokalach, będą wywie-

szone od dnia 24 m. b. w bramie dotychczaso-

wego ambulatorjum centralnego, przy ulicy Do-

minikańskiej 15. |
Wilno, dn. 22 grudnia 1934 r.

(—) Dr. Szniolis (—) J. Gradowski |

Naczelny lekarz. Dyrektor.

tylko z

_JĄKANII
"—ilo  

OBUWIE

1 gwarantowane

Wincente$
WILNO, UL, OsiROBRAMSKA 25

oraz wszelkie inne zbo-
czenia mowy radykalnie||

usuwa wieloletni zakład leczn. dia tąvałów

Przy zakładzie szkoła dla głuchonie-

mych I rrałorozwiniętych. S. ZYŁKIE

WICZ, Warszawa, ul Chłodna 22 Pre-
spekty kancelarja wysyła bezgłatnie.

 Sklep wędlin
MICHAŁ ŻYTKIEWICZ

` Wilno, ul. Mickiewicza 22
poleca Sz. Klijenteli na nadchodzące
Święta wielki wybór szynek i wędlin

po cenach dostępnych .

eiuLomoaiL
wielka 4 2

bar nowoczeynu

ouwoirLuy |

SKLEP BŁAWATNY

„J.DubichalS:ka
ul. Wileńska właścicieli

Januszewskich

sprzedaje jak zwykle
po cenach umiarko-

wanych
różne płótna, baje,
flanele, watolinę
jedwabie, wełny,

0 koce, kapy, Ser-

m!wety, Chustkiit p
4
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  zakaski od 1O gr.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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PRACA. t

„MLODY CZLOWIEK

jat 23, mogący pro-

wadzić

dział Administracyjny

w firmach  handlo-

wych poszukuje po-

sady w lym dziale.

Pisze na maszynie.

Referencje b.  po-
| ważne. Dom OO. Sa-
| lezjanów, Dobrej Ra-

I dy 22, tei. 2-32 Po-

13,039 | rubienko Jan.

(FU KK AO TLT
R Y B Y zywe I S$ ięte Z Z:zESz uyC

gospodarstw jezi rowych |
stawowych sprzedaje Spółdzielnia Produ-

centów Ryb w Wilnie ze sklepów: Rynek

Drzewny — Stragan Magistracki. Rynek Łu-

kiski—Stragan Magistracki. Rynek Zarzecki—
ul. Zarzecze Nr. 19.
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"| pietrowy dom o 6mie,

samodzielnie.

'szkaniach z wygoda-, Administracja „Dzien-

.|mi i małym domkiem. nika Wileńskiego”.

* dochód 405 zł. mie-

UL„sięcznie, ziemia włas-
(na. Tamże sprzedaje
| się toaleta, szafa, bie-| Nie trzeba więcej.
ližniarka — (ciemny е

Pewien farmer w„dąb). Konarskiego 13
uwłaściciela. 246-3
| m M A W A

zapadłym kącie Sta-
nów_ Zjednoczonych
zwrócił się do jakiejś
nowojorskiej łirmy Q
przesyłkę papieru to-
aletowego. Dbała o
swoje interesy firma
wysyła farmerowi ka- talcgį sw;ch  wyro-
bów.

"do sprzedania af 12 natych-
pian niedrogo. Na*| miast ad : &RAR ое >
m IRAS „Zamówienie cofam«

aj) 83° |Katalog wystarczy”.
 

;Wina krajowe I zagraniczne a
i także Wódki, Koniaki I Likiery
| sandacze mrożone | indyki

i wszelkie delikatesy
poleca po cenach zniżonych

Im Kan. K. WĘCEWICZ
Mickiewicza 7. — Tel. 10-62.   
kota młota, inieligonina

z ukończoną Wyższą Szk. Gospodarstwa
Dom poszukule posady gospodyni do po-
jedyńczej osoby ehetnie jako praktykantka

` do majątku
Os'ńska, Sarnaki pow. Słedlecki.  217—2 2 
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