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Numer dzisiejszy zawiera Ó. stron. 

Rok VIII. Fir. 297 (2239). 

Dodę narodzenie 
Dorocznym zwyczajem zazieleniły 

się place wileńskie choiną, wyrwaną 

z łasów i wzgórz okolicznych, by za- 

pełnić ulice, a potem mieszkania jędr- 

nym zapachem żywicy i cieszyć oczy 

bujną, soczystą zielonością ciemnych 

gałęzi. 

Wiecznie żywe drzewko! Żywe drze- 
wo życia! Niezmiennie dające świadec- 

two nieśmiertelnych sił przyrody. 

Drzewo pełne wonnej żywicy tej 

którą namaszczane bywają ciała zmar- 

łych na wieczny spoczynek — a wedle 

wiary ludzkiej — na wieczne życie... 

Tak Narodzenie Boga- Człowieka i 

obchód Pożegnania Życia, tą samą 

wonną, żywiczną drzewiną się obcho- 

dzi. 
Głęboki symboł mimowolnie usta- 

nowiony!. 

Wszak każda chwila, która upły- 

wa, rodzi się i umiera w każdej swej 

sekundzie, a każda jest Narodzeniem 

i Śmiercią jednocześnie. Każda pełna 

po brzegi łez i uśmiechów, rozpaczy 

i radości. Każda jest początkiem i koń- 

cem. W każdej zaczyna się coś olbrzy- 

miego: Życie Istoty, obdarzonej duszą 

nieśmiertelną, i w każdej staje się ta 

nieodgadniona tajemnica: zniknięcie z 

pola widzenia ludzkiego tej istoty... 

Cały świat ginie z nią razem. Ale 
może rodzą się inne, stokroć piękniej- 

sze i potężniejsze światy, gdzieś, gdzie 

nie wiemy, albo, też z właśnej winy 

stają się dla niej niskie, ciemne światy 

złoczynne? я 

Cóż o tem wiemy? Nic prawie. Nie 

przeniknęli ludzie rozumem tajemnicy 

życia i śmierci. Sekundę przed zjawie- 

niem się człowieka na ziemi nie wiemy 

ani w przybliżeniu jaki on będzie? 

W chwilę po jego śmierci niczego 

już o Nim nie jesteśmy pewni. Głębo- 

ka ciemność otaczą nas wkoło, ciem- 

niejsza od najgęstszych choinkowych 

haszczy. 

Cóżby się stało z błądzącą wśród 

nich ludzkością, żeby nie te lśniące 

nad nią gwiazdy? ' 

Czy to będzie ta, która wiodła pro- 

ste pastuszki i koronowanych Mędr- 

ców do stóp Boga, czy te, które wedle 

wiary dziecięcej na nieskończonym fir 

mamencie lśnią dła każdego człowieka 

i gasną z nim razem... 

Biada temu co gwiazdy swej nie ma 

na żadnym horyzoncie, co błądzi bez 

cełu i w cieniu. 

Jakże szczęśliwy natomiast Ten, któ- 

ry wśród wszystkich huraganów i burz 

świata, poprzez mgły i opary nikcze- 

mności i nędzy, wypatrzyć potrafi za- 

wsze gwiazdę, mogącą Go prowadzić 

do źródła radości! 

Boże Narodzenie to święto Boga- 

lziecięcia, które pogardziwszy wszel- 

kiemi dostojeństwy w małej ubogiej 

stajence przyjęło postać człowieka, by 

źwignąwszy brzemię grzechów świa- 

ta wskazać ludzkości Gwiazdę Zbawie- 

nia. 

Któżby miał smutną odwagę doda- 

wać Mu świadomie ciężaru? 

A ileż ludzkich dzieci ponosi win 
naszych zbiorowych cały przygniała- 

jący ciężar, ileż nieszczęsnych istot 
wydanych na świat ślepym trafem na- 

tury, błąka się później po tym padole 

w cieniu opuszczenia i nędzy. 

KURJER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Wilno, Czwartek 24 Grudnia 1321 r. 

maieznaćł pocziow? opłaco ta .yczaitem 

Cena 20 groszy. 
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Nominacja. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dotychczasowy komisarz rządowy 
w Banku Polskim p. Leon Barański zo 

stał mianowany zastępcą naczelnego 
dyrektora Banku Polskiego. 

Biians Banku Palskiego. 

WARSZAWA 23.12. Pat. — Bi- 
lans Banku Polskiego za 2-gą dekadę 
grudnia rb. wykazjue zapas złota 
600.368 tysięcy zł.. to jest o 18 tysię- 
cy złotych więcej, niż w poprzedniej 
dekadzie- Pieniądze i należności za- 
graniczne, zaliczone do pokrycia, zwię 
kszyły się o 34 tysiące do 80.651 tys- 
zł. Natomiast niezaliczone do pokry- 
cia zmniejszyły się o 12.868 tysięcy i 
wynoszą 632.562 tys. Stan pożyczek za 
stawowych podniósł się o 421 tysięcy 
złotych i wynosi 115.905 tysięcy zł 
Inne aktywa zmniejszyły się o 14.077 
tysięcy do sumy 219.004 tysiące. W 
pasywach pozycja natychmiast płat- 
nych zobowiązań wzrosła o 24.522 ty- 
siące zł. do 252.382 tysiące. Obieg bi- 
letów bankowych spadł o 27.797 ty- 
sięcy do 1.140.552 tysiące złotych. 
Stosunek procentowy pokrycia obie- 
gu biletów i natychmiast płatnych 
zobowiązań Banku wyłącznie złotem 
wynosi 43,10 proc, pokrycie krusz- 
cowe-walutowe 48,89 proc, wreszcie 
pokrycie złotem samego tylko obiegu 
biletów bankowych wynosi 52.64 proc 
Stopa dyskontowa Banku 7i pół, lom- 
bardowa 8 i pół. 

Ogłoszony w „Echo de Paris" 
tekst paktu o nieagresji 

okazał się nieścisły. 
Francuskie ministerjum spraw za- 

granicznych  zdementowało . tekst 
francusko-sowieckiego paktu o niea- 
gresji, ogłoszony przez dziennik „E- 
cho de Paris“, jako niešcišle odtwo 
rzony. 

W związku z tem upadają niekto- 
re komentarze, jakie się ukazały w 
prasie francuskiej na ten temat, o- 

parte na owym tekście, ogłoszonym 
przez „Echo de Paris“, a obecnie zde- 
mentowanym. Szczegółne poruszenie 
wywołał w prasie francuskiej artykuł, 
zobowiązujący Francję do nietolero- 
wania akcji przeciwsowieckiej, a So- 
wiety — akcji przeciwfraneuskiej. 

Najskuteczniejszy środek. 
uniemożliwienia zbrojnych konfliktów 

międzynarodowych. 

PARYŻ. 23.y11. (Pat.) W dzienniku „Le 
Capital“ były premjer Painłevć omawia kwe- 
stję rozbrojenia. W/g niego, nie zważając 
na coraz większę koszty, które pociąga za so- 
bą zbrojenie się, wątpłiwe jest, aby narody 
europejskie wyrzekły się tej rujnującej cy- 
walizacji. Jedyny Środek, który pozostaje. 
polega na utworzeniu owej armji międzyna- 
rodowej, będącej na usługach Ligi Narodów. 

którą zalecał Leon Bourgeois i którą prze- 
widział Briand w swoim projekcie federacja 
europejskiej. Stworzenie jednak podobnej si- 
ły zbrojnej jest dotychczas utopją, jeśli idzie 
o siły, przeznaczone da działań na ziemi. 

Co innego, jeśli chodzi o siły powietrzne. 
Otwierają się tutaj szerokie horyzonty. Sa 
maołot stanowi broń, której najwięcej oba- 

ycerze pokoju” wobec gwałtow- 
nia i okropności spustoszeń, które 

mioże wyrządzić. Mógłby on być najskutecz- 
niej użyty dla sprawy pokoju. Przeprowadza 
ne w tej dziedzinie od pewnego czasu studja 
dowiodły, że umiędzynarodowienie -chociażby 
części floty powietrznej nie jest wcale chi- 
merą. W dziedzinie stosunków prywatnych 
komunikacja powietrzna na szlaku Paryż — 
Berłin, która jest przedsięwzięciem francusko- 

niemieckiem, może służyć za dowód i cenną 
wskazówkę, z której powinnyby skorzystać 

wbrew wszelkim przeszkodom umysły oddane 
szczerze pokojowi. : 
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CZYTANIE ! WSZELKĄ 
PRACA PRZY NIEOD- 
POWIEDNIEM ŚWIETLE 

NISZCZY WZROK 

    

Tradycyjnym zwyczajem przesyłamy na święta Bożego Narodzenia 
najserdeczniejsze życzenia 

torom, czytelnikom 

wszelkich 
i sympatykom. Życzymy: 

pomyślności naszym  prenumera- 
drogo sprzedawać — tanio 

kupować, wygranej na loterji, wzrostu wkładów w P. K. O., dobrej sanny 

zimą, upałów lałem, przyjemnych 

świąt i.niechudych dni powszednich. 
snów, i takiejże jawy, smacznych 

W trzech słowach: zdrowia, rozumu i pieniędzy. Czegóż, o Przyjaciele, 

zapragniecie więcej ?! 
Redakcja i Administracja 

„Kurjera Wileńskiego" 

FOOD T TT SET RON IRA SPEKTAKLIAI SAS SEK 
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RE"BRIUAR ŚWIĄTECZNY TEATRÓW MIEJSKICH Z A. $ Р, 
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Ww. LLS TAN 

Pozwala zarówno starszym jaksi dzieciom 

WESOŁO przepędzić czas. 

Przedstawienia wieczorowe: 
(piątek 25 XII., sobota 26.XH., niedziela 27.X11) 

NA POHULANCE — arcywesoła komedja 

w- LU EK Padi 
„TAK SIĘ ZDOBYWA KOBIETY" 

Popołudniówki (o godz. 4-ej) po cenach zniżonych. 

„TEATR WIECZNEJ WOJNY” 
NA POHULANCE — niedziela 27.XII. 

„LALKA“ 
arcyucieszna operetka 

„PAN POSEŁ i JULJA" 
— niedziėla 27.XII. 

PORANEK TANECZNY SAWiNEJ DOLS*IEJ 

Poranki (dla dzieci o g. 12 ej) po cenach specjalnie zniżonych 

al w sobotę 26.XII i niedzielę 27. XII 

urocza bajka ,, Ń OPCTITUSZERĘ 

BALTAZARA" 

26.XII. 

26.XII. 

Ogłoszenie Republiki Mandżurskiej. 
Zasadniczy zwrot w konflikcie chińsko-iapońskim. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Według doniesień sowieckich z Mukdenu, odbyła sie tam kon- 

ferancja autonomicznych rządów chińskich trzech prowincyj man-- 

džurskich, na której postanowiono proklamować Niepodległą Fede- 

racyjną Republikę Mandżurską ze stolicą w Mukdenie. 
Prokiamowanie Federacyjnej Mandżurji zmienia całkowicie 

sytuację w konflikcie chińsko-japońskim. 

Zakaz importu do Polski niektórych 
towarów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawu). 

Dowiadujemy się, że jutro ukaże 
się Dziennik Ustaw zawierający roż- 
porządzenie Rady Ministrów zawie- 

rające zakaz wwozu do Polski szere- 
gu przedmiotów z państw zachodniej 

i południowo-zachodniej Europy. 
Dotyczyć to ma głównie tych 

państw, które wprowadziły u siebie, 
szczególnie ostatnio, zakaz importu. 

Konferencja min. Zaleskiego z Marszałkiem 
Piłsudskim. 

(Tel. od własn. koresn. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że Marszałek 

Piłsudski przyjął na dłuższej konfe- 
rencji min. Zaleskiego. Konferencja 
trwała przeszło godzinę. 

Jak się dowiadujemy na konferen- 
cji tej min. Zaleski przedstawił Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu przebieg i wy- 

niki swego pobytu w Londynie oraz 
wizytę min. jugosłowiańskiego Marin- 
kowicza w Warszawie. Ponadto p. 
minister poinformował Marszałka o 
obecnej sytuacji międzynarodowej ze 
szezególnem uwzględnieniem  zbliža- 
jącej się konferencji rozbrojeniowej. 

Nowy dekret oszczędnościowy w Niemczech. 
BERLIN. 23.XII. (Pat.) Dekret o- 

szczędnościowy, ogłoszony dziś, prze- 
widuje szereg zarządzeń, mających 
na celu zbilansowanie preliminarza 
budżetowego ńa rok 1932. Deficyt 
budżetowy z roku 1930/31 wynosić 
będzie według dotychczasowych obli- 
czeń 439 miljonów marek. 

Zarządzenia oszczędnościowe w 

poszczególnych dziedzinach admini- 
stracji państwowej mają przynieść 

sumę 100 miłjonów marek. Redukcje 
płac i poborów urzędników państwo- 
wych oraz pracowników  instytucyj 
użyteczności publicznej mają dać a- 
szezędności w kwocie 100 miljonów 
marek. Z podwyżki podatku obroto- 
wego rząd oczekuje 72 miljony o0sz- 
czędności. Pozostały deficyt w sumie 
177 miljonów marek ma być pokryty 
z innych źródeł. 

  

   
   
     

   

  

    

  

NIE ŻAŁUJ SOBIE I GOSCIOM 
W RADOSNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ZNAKOMITYCH 
EGIPSKICH SPECJALNYCH, GABINETOWYCH, DAMESÓW. 

OBNOSZĄC SZKATUŁKĘ KOLEKCJI 
ŚWIĄTECZNEJ, ZŁOŻONEJ ZĘNAJULUBIEŃSZYCH GATUNKÓW! 
UZUPEŁNIJ ZAPASY! LEPIEJ MIEĆ WIĘCEJ, NIŻ ZA MAŁO! 

Kolekcje papierosowe w wytwornem opakowaniu po 200 sztuk zł. 33 

Egipskie specjalne 20 szt. 4 zł. 

4 e 
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BEST 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
WQGLDEMARAS WRACA BO LITWY 

Prot. Wołdemaras, przebywający od kil- 
ku tygodni u swej żony we Francji 
rza wrócić do Litwy w styczniu 1932 roku. 
W. tym bowiem czasie ma się rozpocząć pro- 
ces z powodu inkryminowanej Wołdemara- 
sowi detraudacji 50.000 koren duńskich. Pro- 
ves odbędzie się przed Najwyższym Trybu- 
nałem Litewskim, 

   

  

WYBORY NOWEGO BURMISTRZA 
KOWNA. 

Minister Spraw Wewnętrznych Rustejko 
wyznaczył wybory nowego burmistrza na 
dzień 28 grudnia. 

UŁASKAWIENIE 122 OSÓB. 

Prezydent Smetona na podstawie wydane- 
go niedawno dekretu o amnestji, ułaskawił 
lub -skrócił karę 122 osobom, przeważnie 

przestępcom politycznym. 

PRĄDY PRZECIWNIEMIECKIE. 

„Lietuvos Żinios* wykazują w dłuższym 
artykułe iluzoryczność korzyści, jakie Litwa 
odnosi z obecnych stosunków z Niemcami. 
Korzyści Litwy są minimalne, Strona litew- 
Ska jest pokrzywdzona. (Pat.). 

  

WSZYSTKIM SWOIM SZANNOWYM 

PRZYJACIOŁOM | KLIJENTOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE | NOWOROCZNE 
SKŁADA 

KIEROWNICTWO ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH 

„ZNPCZ* 
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Wszytkim Szanownym swym Klijentom 

ZYCZENIA SWIA TECZNE 
zasyła 

BIUKO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. 

Ž 12) 
[ICC ICC TTT EITI T- TTT TTT TTT 

ZWIĄZEK DRUKARZY m. WILNA 

W dniach 25 i 26 grudnia 1931 r. 
odbędą za a 

Wielkie Żadawy OWiąleczno 
przy dźwiękach jazzbandu 

CONFETTI SERPENTIN. 
Początek o godz. 9 wiecz. 

Bufet obficie zaopatrzony pod własnym zarządem. Czysty dochód 
przeznacza sią na rzecz bezrobotnych członków Związku. 
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TEEEEFEEEEEFEEEEEEEEFEEEEOEEE: 

POODODOOOOOOONEODODOONODONENEJ 

НЕТАОВЦО SKŁADA SWOIM SZ. GOŚCIOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. 
WE CZWARTEK I PIĄTEK 
lokal nasz będzie zamknięty. 

W sobotę га ко:. 10 wiecz do 5 rano 

Choinka dla starszych 445) 28- stu) 

Program kabaretowy. Niespodzianki. „Dancing'* 
familijno-towarzyski 

Ww niedzielę Seas Bo peł de SWE 

Dancing Czarna-Kawa 
Występy artystyczne oraz rozlosowanie śród wszystkich 

Pań upominków 

WIECZOREM KABARET 

Tel 5-93 
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Zamówienia na Stoliki prosimy zgłaszać wcześnie. 
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Adolf Menjou 
pozazdrości Panu noszącemu modny krawat, piękny szal, 

rękawiczki i eleganckie getry 

ze sklepu FRANCISZKA FRLICZKI 
8435—0 Zamkowa 9, tel. 6-46. 
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FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

` $ołowki — wyspa tortur 

я
 

i śmierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

Społeczeństwo polskie przyglą- 

dając się zdala wielkiej tragedji naro- 

dów Rosji jeżeli i ciekawi się sprawa- 

mi Wschodu — to o tyle tylko o ile 

bezpośrednio zahaczają one o interesy 

polskie. Niektórzy wstrętem odwra- 

cają się od dzikiej wiwisekcji dokony- 

wanej na narodach Rosji, słusznie oba 

wiając się przeniesienia zarazy komu- 

nistycznej do Polski. 

Piekielne tortury w katordze i terror 

wewnątrz kraju—oto system rządów 

komunistycznych,a umysł ludzki nie 

może ogarnąć tych znęcań, które sto- 

sowane tam są przy „wielkiej budowie 

fundamentów socjalizmu”, obraz któ- 

rych przedstawiają Sołowki. 

Pomijając znaczną liczbę katowa- 

nych w katordze Polaków i pokaźną 

ilość mogił polskich na Sołowkach, 

kto naprawdę chce zrozumieć życie w 

Rosji powinien poznać życie Solowek, 

gdyž są One odzwierciadleniem całej 

Rosji — miniaturą komuny z tą tylko 

7 , że nie krępują się tam żad- 

nemi względami w wyborze środków 

do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Kulturalne narody małe mają poję- 

cie o systemie rządów komunistycz- 

nych, a żadne prawie o miejscu maso- 

wego niszezenia nie tyle aktywnych 

wrogów proletarjatu, ile mających in- 

ny pogląd na rzeczy od ogółnie przy- 

jętego obecnie w Rosji. 

Żeby zrozumieć Sołowki trzeba na- 

ogół zrozumieć bezwzględną politykę 

bolszewików, a słowa Tytusa Liwju- 

sza: „nulla res sacra. nulla religia, 

nulłum metus Deus“ jak w dosłownem 

tak i przenośnem znaczeniu mają być 

całkowicie zastosowane do bolszewi- 

ków. 
Nie pełnią Sołowki funkcyj kator- 

gi. nie pełnią też, jak przyjęto rozu- 

meć, funkcyj instytucji wymiaru spra- 

wiedliwości, nie pełnią nawet wymia- 

ru zemsty socjalnej — lecz pełnią 

funkcję narzędzia zagłady niepożąda- 

nych dla bolszewików osób, które bez 

hałasu, bez tracenia kuli, wśród naj- 

straszniejszych tortur fizycznych i 

znęcań moralnych mają powolnie sa- 

me umierać. 
Żeby zrozumieć życie w Sołowkach 

trzeba przedewszystkiem zrozumieć 

perfidję bolszewików, którzy zsyłając 

setki tysięcy niewinnych włościan, je- 
cześnie wysyłają ekspedycję „Kra- 

sina” na ratunek kiłku zasadniczo znie 

nawidzonym oficerom Nobile'go. Tym 

humanitarnym postępkiem wobec ofi- 

cerów faszystów, starają się odwrócić 

oczy świata od strasznych zbrodni, po- 

pełnianych wewnątrz własnego kraju. 

Tortury są znane narodom Zacho- 

du, lecz to, co się dzieje dziś w jednej 

z najstraszniejszych jaskiń sewieckich 

przechodzi wszelkie ludzkie pojęcia. 

Tam kara stosowana jest wszechstron- 

nie i obliczana na dłuż przeciąg 

czasu. Najpierw napastwić się nad du- 
szą. a później stopniowo powoli, bez 

hałasu zabić ciało, oto ich dewiza, By 

jednak jęk katowanych ofiar nie roz- 
legał się zbyt głośno bolszewicy wyb- 
rali specjalne miejsce — były klasztor 
na dalekiej północy, szydząc tem z naj 
świętszych uczuć religijnych i chowa- 

jąc swe zbrodnie przed narodami 

świata. 
Oddając na sąd ludzkości straszną 

prawdę o strasznem życiu katorgi so- 
łowieckiej spełniam tylko dług morał- 
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ny zaciągnięty wobec moich katowa- 
nych współtowarzyszy rozstrzelanych 
i zmarłych podczas ciężkich prac, na 
trupach których poprzysiągłem  opo- 
wiedzieć o ich straszliwem życiu i ok- 

ropnej śmierci. 
Kto w oddali usłyszy stękania ka- 

towanych więźniów, kto ciepło ubra- 
ny zrozumie męki marznących w la- 
sach północy, kto syty wyczuje skar- 
gę gwałconych matek, hańbą własnego 
ciała karmiących płaczące z głodu 
dzieci, kto zrozumie powolną Śmierć 
z wycieńczenia, przebywających po- 
nad termin więźniów, kto pozna krzy- 
żową drogę duchowieństwa na Sołow- 

kach? 
Budując piekielne podwaliny ko- 

munizmu, cześć zastąpili rozpustą, ho- 

  

  

  

nor -— podłością, dobroć — zmęca- 
niem, wstyd — błazeństwem. 

Zaledwie nielicznym _ jednostkom 
udało się wyrwać z piekła Sołowek i 
emigrować za granicę, a wszyscy oni 
jednogłośnie nazywają Sołowki wyspą 
tortur i śmierci. Nie mając innych 
słów do określenia przeżytych i widzia 
nych męczarni — pozostawiam przy 
swem opowiadaniu tę przymocowaną 
już do Sołowek nazwę. 

Ucieczka do Sowietów. 

Jako student U. S. B. po dwóch 
latach studjów opuściłem Polskę uda- 
jąc się najpierw do Czechosłowacji, a 

stamtąd do Rosji. 
Dwie były przyczyny, dla których 

opuściłem Polskę. Jedna natury osobi- 
stej, druga niezadowolenie z powodu 
nie zaspokojenia moich uczuć patrjo- 
tycznych jako Białorusina. 

Widziałem w życiu białoruskiem 
w Polsce tylko ujemne strony, gdy 
tymczasem poza kordonem, tworzyły 
si ępoczątki państwowości białoruskiej 
i wschodziła nadzieja odzyskania nie- 
zależnego bytu. Na nią to jak na lep, 
rzuciła się ze wszystkich stron inteli- 
gencja białoruska z zamiarem wzmoc- 
nienia narodowych prądów na Biało- 
rusi. Krótkie jednak było złudzenie i 
smutna rzeczywistość, rychło rozwiała 

złote moraże. 
Granieę sowiecką  przekroczylem 

nielegalnie w czerwcu 1924 r. 
Nie byłem przychylnie usposobio- 

ny do bołszewików nawet wtedy. gdy 
szedłem do Rosji. To też gdy po prze- 
kroczeniu granicy ujrzałem dwóch 
krasnoarmiejców ścisnęło mi się serce, 
i jakiś wstręt poczułem do tych zbó- 
jów, którzy w 1918 r. mieli ręce po 
łokcie zawałane krwią niewinnych о- 
fiar. Ukryłem się więc za krzakiem w 
błocie, jakby instynktownie chcąc od 
dalić chwilę spotkania z nimi. Gdy tak 
siedziałem jak zając ukryty, nagle nad 
jechał konny patrol z  czerwonemi 
gwiazdami na spiczastych czapkach, 
na widok których ogarnęło mię dziw- 
nie przykre uczucie. Przylgnąłem je- 
szcze bardziej do krzaków i z zapar- 
tym oddechem zacząłem śledzić ich 
ruchy. Na szczęście nie zauważyli i po 
ich oddaleniu się mogłem spokojni: 
ruszyć w dalszą drogę. Wiedziałen! 
wprawdzie, że będę aresztowany. lecz 
nie chciałem by aresztowano mnie 
przy granicy. Chciałem dotrzeć do 
Mińska gdzie miałem znajomych, któ- 
rzyby ułatwili mnie pobyt. Nie dotar- 
łem jednak niepostrzeżony do cełu, bo 
już w Cimkowiczach zostałem zatrzy - 

  

  

Pogaduszki mejszagoiskie. 
PASTERKA. 

(Monolog świąteczny). 

— Chto zna okuratnie wiejska życ 

cia — ten zrazu odgadni, co przed ku- 

cyjnym dniem taka słabość haniebna 

na człowieka napada i taka hultaj- 

stwa pod serca jemu lezi, co ni do in- 

teresu, ni do roboty nijakiego pędu 

niema i — chodzi on po obejściu, jak 

mucha po płocie, fajki z gęby nie wy- 

mując i patrzy tyko ci prędko słonca 

zajdzi. Sprawiedliwie mówiąc — i ro- 

boty w ta pora nie nadto szmat. Młoć- 

ba skonczona, — chróstu — na trzaš- 

niku cała góra leży, — poszoru w gu- 

mnie až do wiosny stani — coż tu i 

robić? 

Wstawszy, — żywiołka poszerzył *), 

fajka zakurzył i — znów idz spać! 

— A dzień — krócińki zawszyst- 

kiem. W chacie ciemno. Łuczynka 

pali sie w kąteczku. Markotno jakości 

i do gawędy ochoty niema. I tak cała 

zima. Tyko kole Bożego Narodzenia 

-— poczyna sie ruch u wioskowych lu- 

dzi. Ci w chacie, ci w miasteczku — 

spotkasz abo famieljanta, abo sąsiada, 

abo i sam, kobyłka założywszy, w go- 

ścina do chtórego podskoczysz i, oku- 

ratna gawęda rozprowadziwszy, róż- 

nych nowinów cała torba do chaty 

przywieziesz. Weselej w ta pora robi 

sie na sercu, a jeśli jeszcze i na ku- 

cja *) w chacie kilko, naprzykład, do- 

rosłych dzieciów z dalekiej strony po- 

jawi sie, — ciż to nie radość dla sta- 

1) nakrmił. 

*) wigilijna wieczerza. 

rych ojców, co, czasem, i po kiłko lat 

na taka zdarzenia czekajo? Znakiem 
tego, w ta pora — kużdy wiejski czło- 
wiek różne przypomnienia w głowie 
swojej nosi i nadto wielka tęskliwość 
do tei kucji czuji, bo ona życcia no- 
wa jemu odmyka, za serca chwyta, 
młodość przypomina i taka ciepłość w 
sobie ma — jak ta słonca, co grze 
na wiusna, swojo gorącościo —wszy- 

stkie lody topi... 
Oj, wielka święta — ta kucja i wa- 

żna! Przez to i do roboty — wiejski 
narod w tym dniu nie rucha sie, miar- 
kując tyko chróstu narąbać, wody 
nanosić, abo z blizgawko *) para 
okunczaków z jeziory chwycić... 

Tak i przebadzia się cały dzień ko- 
ie domu... 

Chiba, broń Boże, babów w cha- 
cie szmat, W ta pora lepiej na ranecz- 
ku, czapka chwyciwszy, na pola iść — 
bo nie będzie w chacie tobie życcia! 
Ci gdzie staniesz, ci gdzie siądzesz — 
zawdy im przeszkoda stroić będzisz! 
Zakasawszy rękawy, ze scirkami w rę- 
cach, latajo jak oszalawszy, po chacie 
cały dzień — naczysto zmordowawszy 
sie i poczyrwieniwszy ze złości. Ta 
ściany myji, ta ławy szaruji, tamta 
woda na ziemia leji, — a wszystkie — 
kłótnia haniebna między sobo prowa- 
dzo i nijakiego tołku w robocie u ich 
niema. Tyko wieczorem — pomyw- 
szy sie i wystudziwszy chata naczy- 
sto, poczynajo odziewać sie czyściej i, 

   

  

*, przyrząd do łowienia ryb. 
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straszna katastrofa w bibljotece Watykanu. 
3 ofiary ludzkie. — Olbrzymie straty w zabytkach 

i księgozbiorze. 

RZYM, 23-X1l. (Pat). We wto- 
rek wieczorem wydarzyła się w 
bibljotece watykańskiej katastro- 
fa, Która spowodowała poważne 
uszkodzenie części bibijoteki i 
pociągnęła za sobą ofiary w lu- 
dziach. Mianowicie w sali Leoni- 
na runął cały strop, grzebiąc kil- 
ka znajdujących się tam osób. 
Szczegóły Katastrofy przedsta- 
wiają się następująco: 

Od dłuższego czasu dokonywano przeró- 

bek w czytelni, przeznaczonej dla uczonych, 

odbywających studja i badania w bibljotece 

watykońskiej Czytełnia ta, założona przez 

papieża Leona XIII i od jego imienia zwa- 

na Leoniną, znajdowała się pod salą Syk- 

stusa V. Wspaniała ta sala mieściła wiele 

ciężkich szaf, w których złożone były cen- 

ne dzieła, stanowiące zawiązek bibljoteki 

watykańskiej. Sala, ozdobiona freskami ucz- 

niów Giulio Romano, świetnie ilustrujące- 

mi zdarzenia z epoki rządów Sykstusa V, 

mieściła ponadto szereg wspaniałych darów 

monarszych, składanych papieżom różnych 

epok, w postaci pięknych przedmiotów z por- 

celany sewrskieį, małachitu, marmuru it p. 

Pod wpływem dokonywanych przeróbek, jak 

przypuszczają niektórzy biegli, osłabły pod- 

pory, podtrzymujące sufit sali Leonina, po- 

wodując obalenie całego stropu. Głuchy huk 

rozległ się w murach Watykanu. Jednocześ- 

nie z sali Leonina, przez niedawno wybite 

drzwi wewnętrzne, wydostawać się zaczął 

gęsty pył. Cudem uniknęli śmierci trzej stu- 

djujący w sali uczeni oraz dokonywujący 

przeróbek robotnicy. Nie udało się jednak 

wydostać jednemu uczonemu oraz dwóm 

robotnikom, którzy ponieśli śmierć pod gru- 

zami. Straty narazie trudno określić. Stwier- 

dzono uszkodzenie, względnie zupełne prawie 

zniszczenie starych druków i rękopisów, 
wśród nich kroniki św. Zofji. Rozbita zosta- 
ła również wielkiej artystycznej wartości 
waza z porcelany serwskiej, która służyła 
jako chrzcielnica syna Napoleona II księcia 
Napoleona Eugenjusza. Uległy również zni- 

szczeniu masywne stoły, bogato złocone, a 
jednocześnie —rzeźbione dary monarchów 
dla papieża. Przybliżone obliczenia wykazu- 
ja uszkodzenie około 20 tysięcy tomów bi- 
bljoteki. Papież, poinformowaney o katastro- 
tie, głęboko przejął się tą wiadomością. We- 
zwana z Rzymu straż ogniowa pracuje da- 
lej nad usunięciem gruzów i zabezpiecze- 
niem murów. 

Katastrofa wywołała w Rzy- 
mie olbrzymie wrażenie. Na pla- 
cu Świętego Piotra do późnej no- 
cy gromadziły się tłumy w ocze- 
kiwaniu rezultatów akcji ratun- 
kowej. Z pod gruzów wydobyto 
wczoraj jedynie prof. Marjo Vat- 
tasso. Wczoraj rano wydobyto 
trupy dwóch robotników. Ponad- 
to zostało rannych dwóch robot- 
ników. 

Dostęp do muzeów watykań- 
skich został zamknięty. Dobrze 
znana zwiedzającym sała Sykstu- 
sa V została zupełnie zrujno- 
wana. 

Komunikat wydany przez bi- 
bijotekę watykańską w sprawie 
katastrofy stwierdza, że ogółem 
zniszczeniu uległo około 15 ty- 
słęcy tomów, z których tylko 
część będzie mogła być zastąpio- 
na przez istniejące duplikaty. 

Senat St. Zjedn. przeciwko rewizji 

traktatu wersalskiego. 
WASZYNGTON. 23.X1I. (Pat.) Se- 

nat St. Zjednocz. ratyfikował mora- 

torjum Hoovera 69 głosami przeciwko 

12 i przyjął bez dyskusji poprawkę 

Izby Reprezentantów przeciwko re- 

wizji łub zniesieniu długów wojen- 
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many i nie przypuszczałem, że zatrzy- 

mują mnie aż na 7 lat i że od tego 

czasu rozpocznę okropną drogę życia 

Rozpoczęło się o dtego, że po upływie 

3 dni byłem więźniem mińskiego SB: 

P. Przy byłej ulicy Zacharzewskiej 

(obecnie Sowieckiej) stoi dom, w. któ- 

rym tyle, tyle przelano łez i krwi. To 

mińskie G. P. U. 

Jak wiełką tragedję przeżywa na- 

ród białoruski dławiony straszną pię- 

ścią partji komunistycznej niech świad 

czą dzikie tajgi Sybiru i Sołowek lasy 

i kopalnie Uralu i Azji Środkowej, lo- 

chy strasznych więzień G. PU. 

Wszystko co było pięknego i szla- 

chetnego w narodzie białoruskim z0s- 

tało doszczętnie zniszczone, a dzieci 

pozbawione nawet krzyżów mogilnych 

—, uściełają trupami drogę od kordo 

nu granicznego, aż po dzikie 

północy. Niech nikt nie sądzi że opła- 

kuję „kułaków*, bowiem ci, których 

widziałem w tundrze archangielskicj 

oraz w błotach i lasach wołogodzkich 

Dodatek Świąteczny Szpalia 23 

nie są żadnymi „kułakami”, tylko ucz- 

ciwymi gospodarzami, a byli tak bied- 

ni, że chodzili w łapciach. Zaliczeni 

zaś zostali do kułaków tylko dlatego, 

że nie chcieli oddać swego małego, 

własnym mozołem zapracowanego mie 

nia, na ołtarz bołszewickiej kołektywi- 

zacji — nie chcieli być sowieckimi pa- 

robkami. 

    

przyniosszy siana z odryny, — stawio 

na stol podsyta') i šležyki'). W ta 

pora możno już z pola powrócić! Już 

nijakiego gniewu, ni hałasu nie będzi. 

Tyko podzieliwszy sie opłatkiem, po- 

całowawszy sie i zjadszy kucja, — po- 

czyna sie znowu sprzeczka na kont 

tego: chtóra na „Pasterka” pojedzi - 

a chtóra w chacie ostani sie?!! 

Ale ta wujna —cicha i niedluga... 

Cały interes konczy sie tym, 00 ku- 

żda, nos wbiwszy do poduszki, płaczy 

i ni jedna już jechać nie chce!!! Nie- 

chaj ich kaczki tych bab! —- Chto spo- 

tura?*) Najlepiej z imi nie zadawać 

sie. a kiedy już chodu niema — ci 

chaczem założyć kobyłka do saniów 

i samemu do kościoła. na nabożenst- 

wa podskoczyć... 

Tak ja i zrobił... 

  

  

Ubrawszy sie okuratnie, — zmy- 

Ślił ja do Waruśki, córki mojej, za- 

kręcić i zięcia do jazdy namówić. Zna- 

kiem tego, co'i wesełej cało chewro do 

kościoła jechać i droga przez lasy nie 

tak obojętna *) Siadszy do saniow, - 

stuknoł ja biczykiem i pojechał. A ko- 

nik dobry, dzwoneczek dzwoni, snieg 

tyko chruszczy pod saniami. I nie o- 

bejrzał sie ja jak przyjechał... 

  

  

Wchodza ja do stancji, — a łam 

narodu szmat zebrawszy sie: sąsiadów 

i famielji — cała chewra. 
Odwitał sie ja z Waruśko, poźniej- 

szo poro i ludziow odwitał i mówia ja 
do Bołuka. 

— Słuchaj, Bołuk, markotno mnie 

jakości na pasterka tak — samemu —- 
jechać. Zakładaj konia czymprędzej, 

kapota włoż, mroz niewielczenki, — 

zabieraj Waruška i — jedziem ra- 

zem!. 

*) wigilijne potrawy na Litwie. 
5) zrozumie. 
%) niebezpieczna. 

stepy - 

nych. 
Poprawka domagająca się rewizji 

Traktatu Wersalskiego została odrzu- 
eona. Obrady Kongresu zostały odro- 

czone do 4 stycznia 1932 r. 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 

WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 
i PIWA. 

Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praeki, gniotowniki 
i wezelkie inne przybory znajdziecie 

w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 
Wiłno, Zawalna Il-a. 

Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 
2035 za zaliczeniem. 
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A Boluk począł machlować i gło- 

wo kręcić. I gada: 
— Nie moga, tatka, ja dziś jechać. 

Wieczorynka smagła stroja. Znakiem 

tego i gościow mam szmat i famielja 

przyjechawszy. I Waruśka, mówi, nie 

pojedzi — bo nie będzi komu ani bli- 

mow piekč — ani gościow traktować! 

Oj zmarkotniał ja na taka mowa i 

chciał już, cichaczem wyskoczywszy, 

sam jechać, — ale przy samych 

drywiach napotkał swoja kuma, Anto- 

miowa. Baba tłusta, że Boże Strzeż. 

Chwyciła mnie za ręcy i dawaj pro- 

sić coby jo na swoje sani wziąść, bo 

u jej u saniach siedzenia wąska i nijak 
oma w ich pomieścić się nie moży 

i ciasność nado wiełka czuji. Poskro- 

bał sie ja za głowa i mówia: — Nu to 

siadaj, kuma. Doledzim jakkolwiek. 

Tyko zmiłuj sie — nie marudź, bo już 

późna pora to i na nabożenstwa jesz- 

cze nie pośpicim! — A Antoniowa jak 

skoczy i dawaj kręcić sie po chacie i 

kiwać sie i kożucha szukać. W ta po 

га — i wszystkie stroić sie poczęli. 

Całujo sie tyko z Waruśko i powrócić 

deklarujo — a ona na wszystkie stro- 

ny lata i odziewać sie gościom pomaga. 

Późniejszo poro, na ganeczek wyszli i 

do saniow siadać poczeli — a Warus- 

ka i mówi do mnie: — Patrzaj, tatka, 

kiedy laska — tyko ciotki nie zabij! 

Bo jak wywrócisz — nie wstani! 

A Antoniowa rada, — cienieńkim 

głosikiem chichoczy i taka odpowiedź 

daji: 
-- Nie lękaj sie, Wercienka, da 

Bóg, dobrze będzi! 
I dawaj do sani łeźć... 

Jak siądła, — tak całe sani zajęła. 
Patrza ja: a mnie już i siedzieć — 

niema gdzie! 
Co tu robić? przyczepił sie ja do 

sani, jak nietoperz do belki, nogi obie- 

dwie wysunoł, siąd tyłem do Antonio- 

wej — i pojechalim. Jedziem. znaczy, 
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Starcia niemiecko-francuskie w Komitecie 
Bazylejskim. 

BAZYLEA. 23.XII. (Pat.) Komitet 
redakcyjny ustalił wczoraj rozdział 
tekstu sprawozdania, dotyczący przy- 
czyn obecnej sytuacji w Niemczech. 
Delegat niemiecki usiłował umieścić 
w sprawozdaniu formułę, wyrażającą 
jego tezę o pierwszeństwie długów 
prywatnych i konieczności odłożenia 
wszystkich zagadnień reparacyjnych. 
Delegat francuski sprzeciwił się temu 
energicznie i opuścił nawet salę po- 
siedzeń, powrócił jednak wobec nale- 

gan kolegów pod warunkiem, że ©- 
trzyma satysfakcję. 

Dziś rano na początku posiedzenie | 
delegat niemiecki oświadczył, że nie 
może przyłączyć się do przyjętego 
przez komitet redakcyjny tekstu. De- 
legat francuski, podtrzymywany przez 
przedstawicieli Belgji i Jugosławji, 
ponownie wystąpił przeciwko tezie 
niemieckiej. W rezultacie komitet 
przyjął formułę, która uzyskała jed- 
nogłośną zgodę ekspertów. 

Z powodu śmierci drogiego nam ojca i brata 

ś.p. ALEKSANDRA CZYŻA 
pozwałamy sobie tą drogą złożyć podziękowanie: Radzie i Magistratowi m. Oszmiany 

w osobie Burmistrza Pana Józefa Zubiela, Duchowieństwu Parafjalnemu R.-Kat. 

w osobie Księdza Proboszcza Walerjana Holaka, Ochotniczej 
w osobach prezesa p 

   traży Miejskiej 
  

Inż. Dawida Strugacza i Komendanta p. Altera Karpa, 

Głównemu Zarządowi Związku Uczestników b | Korpusu W. P. na Wschodzie, 

przyjacielowi zmarłego b. burmistrzowi p. Janowi Silewiczowi, Panu Staroście 

Wiktorowi Suszyńskiemu, Panu Michałowi Łokuciewskiemu, współkolegom pracy, 

człońkom Powiatowego i Miejskiego Samorządu oraz tym licznym współobywate- 

lom chrześcijanom i żydom, którzy tyle 
w tych ciężkich 

8837 

okazali nam współczucia i serdeczności 
dla nas chwilach. 

Bohdan Czyż — syn 

Witold Czyż — brat. 
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Oddział burtowej sprzedaży: 

W. CHARYTONOWICZ i S-ka 
APPEGZNY DZIE 

Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9-71 

Największy wybór: PERFUM, KOSMETYKÓW, 

ŚRODKÓW GOSPODARCZYCH. 

Zamiast małowartościowych podarków udzielamy 109je rabatu 
eny najniższe. 

ul. WIELKA 58, tełefon 3-92 
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sie, cztyry pary sań. Droga dobra, 
gładka, sani ido jak po stole. I nie 
obejrzeli sie my jak do miasteczka 
przyjechalim a tu i na pasterka 
dzwonić poczęli. 

Wysiedłim, postawilim koni i po- 
szlim do kościoła. Narodu najechaw- 
szy niewidana moc. Ubogich kole 
drzwiow szmat siedzi, a jeden to tuka 

pieśnia śpiewał, co ja i zapamiętał tro- 
chi, — bo nadto już ona żałosna i do- 
likatna i nie w kużdym miejscu jo po- 
słyszeć możno. Ot jak ona idzi: 

„A w tych Malatach kościół mu- 
rowany. 

A w tym kościele grajo na organy. 
Ww Wielkim ołtarzu święty Jurka 

stoi... 
l ogromno dzido djabłu w łydka 

koli... 
Oj, koli, koli, jakżesz jemu boli!* ”) 
Żałosna pieśnia... 
Tymczasem zakrystjan, swicy za 

paliwszy, dzwoneczkiem zadzwonił — 
i poczeła sie nabożenstwa... 

W karczmie u Joselki był ruch ni>- 8 
widany. Narod, wyszedszy z kościoła, 
szmat różnych interesow do miastecz- 
ka miał. Jeden karasina *) ci cukier 
kupował, drugi buteluk wut'ki zanad- 
ra“) chował, tamten, patrzaj, pogrzać 
sie abo i zakierzyć *) kapeczka chciał, 

— jednym słowem: kużdy leciał, kuż- 
dy spieszył, kużdy hałasował. Tyko 
nasza chewra w cichości, koni zało- 

żywszy, pomalusinku z miasteczka 
wyjechała znakiem tego, co kużdy na 
"Święta był przyzapasiwszy sie okurat- 
nie i na wieczorynka do Boluka spie- 

szył... 

Piotr z Kumieliszek jechał pierw- 

7) autentyczne. 
* nafta. 
"| za pazuchę. 
10) pochmielić stę. 

HERBATA 
z KOPERNIKIEM 

PIERWSZEJ POLSKIEJ HURTOWNI 
Warszawskiego T-wa Hadlu Herbatą 

Długokęcki i W. Wrześniewski 

Sp. Akc. 

Przedstawiciel St. Zatorski Wilno, ul. ]. Jasińskiego | 
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szy; za im jechali sąsiady i famielja a 

ja z kumo suneli sie na ostatku wielka 

obojętność mając coby, broń Boże nie- 

wywalić sie... 
Wysunewszy się z miasteczka, prze- 

jechalim szczęśliwie pola i — wbilim 

sie do lasu... 
A w lesie cicho — 

poczoł nas brać. 
Ale — nic! 
Wyjechalim z lasu na. gościniec. 

Wiatr poczoł wiać, brzozy poczęli szu- 
mieć. Wiełkie, stare brzozy, za fran- 

cuza jeszcze sadzone, jak tym traktem 

ichny cesarz na Moskwa szed. 

aż strach jakišei 

Raptownie chtości na przedzie 

krzyczy: — stoj! — Skoczył ja ze sa- 

niów i pytam sie: — co tu jest? Aż 

patrza: konik Piotra poczoł parskać, 

tupoczy na miejscu, w bok rzuca sie i 

nie idzi —choć zabij! Późniejszo pora 

i drugie koni dawaj parskać i uszami 

srzygć. Poszed ja do swojego, za ob- 

ryca *) wzioł i po szyi klepać poczoł. 

a on jeszcze gorzej chrapi i parska! 

Oj, cości źle. к 

A Benedykt z Szumilan, co na dru- 

gich saniach przedemno jechał, cicha- 

czem do manie skoczył i mówi: — ei 

widzisz? — I ręko na pola pokazuji. 
Patrza ja: jakby Świeczki jakieści mi- 
goczo, jakby bliszczo. 

Oj! W oczach mnie pociemniało, 
jakaści fybra trząść poczeła i — po- 
znał ja co to jest... 

— Wiley!!! 
= Nu, myśla sobie, tutaj nam i ka- 

put!l1**) A Piotr z Kumieliszek, gos- 

podarz stary i prachtyczny, poczoł sło- 

ma z wszystkich sani wybierać i da 

kupy składać — a późniejszo poro i 

mówi do mnie: — sadź baby na brzo- 
zy i sam leź! 
  

14) uzda. 
13) koniec, Śmierć. 

(Dokońcsenie na str. 1-ej.). 
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Było zwyczajem w połskim  dwo- 

rze, że w dniu 24 grudnia, po wcześ- 

niejszem ukończeniu robót, wychodzi- 

ło się o zmroku przed dom i szukało 

się pierwszej gwiazdy na niebie, zwia- 

stunki jedynego w roku Święta. Na 

szlaku rozwoju ludzkości przypomina- 

ła ta gwiazda i uplastyczniała naro- 

dzenie największej idei, jaką oglądał 

świat, idei przebaczania win, miłości 

bliźniego. W życiu codziennem gwiaz- 

da ta skupiała rodzinę, przynosząc naj 

większe dobro — radość dzieci. W 

dniu tym dzielimy się opłatkiem z naj- 

bliższymi i dalekimi, z tymi co żyją, 

i z tymi, co odeszli, z zamorskimi go- 

śćmi, którym dwór polski pozostawiał 

przy wieczerzy wigilijnej wolne miej- 

sce. Cały świat chrześcijański w rocz- 

nicę Narodzenia Chrystusa święci zwy 

ciętswo dobra nad złem. Osobliwe 

święto. I mimowoli w dniu tym czło- 

wiek zastanawia się głębiej, rzuca my- 

ślą wstecz, marzy o jutrze. 

Dziwnie dzieje się w Polsce, dziw- 

nie dzieje się na całym świecie. Odno- 

si się często wrażenie, że ludzkość, opę 

tana potwornym snem nawoczesnego 

chochoła, idzie w ciemną przyszłość 

i w tym niesamowitym pochodzie po- 

suwa się poomacku, bez przewodniej 

pochodni, bez światła. 

Przed dziesięciu laty starła się na 

polach Polski materjalna moc wscho- 

du i zachodu. Po tamtej stronie była 

materja, po naszej duch, ucieleśniony 

w* Józefie Piłsudskim. Zmieniają się 

na szachownicy europejskiej siły. Za- 

miast walki materjalnej — nadchodzi 

walka ducha. Za miedzą graniczną 

Polski buduje się nowe życie, nowy 

świat myśli, przerabia się i może kształ 

tuje nowy typ psyche ludzkiej. Wiara 

w dobro komunistycznych poczynań, 

potężna woła zwyciężenia starego świa 

ta, fanatyzm i ekskluzywność neofi- 

tów, wyrzeczenie się osobistego ja 

dla dobra nowej doktryny — oto po- 

tężne, żywiołowe wołania, idące do nas 

od wschodu. 

Z roku na rok podnosi się fala 

wschodniego przypływu: Dotąd omy- 

wa ląd polski, wkrada się do niego 

cienkiemi tylko strugami. Nie uderza 

całym rozmachem w wał graniczny, 

cofa się przed nim trwożliwie. Wraz 

z tchnieniem wschodu, przynoszącern 

podmuchy nowego ustroju społeczne- 

go, idzie równym krokiem zamęt spo- 

łeczeństw zachodnich. Potworny pa- 

  

HELENA ROMER - OCHENKOWSKA. 

Prof. Bronisław Rydzewski 

Senator Rzeczypospolitej, 

y Gdy gwiazda pierwsza zaświeci. 

  

radoks nadprodukeji i głodu, jak kosz- 

mar kładzie się na ludzkość eywilizo- 

waną. 
Snują się trwożliwe głosy o blis- 

kim i nieuchronnym upadku kultury 

zachodnioeuropejskiej. Przepowiadaja 

jej zagładę najlepsi, zrozpaczeni i zwąt 

piali w oglądaniu życia współczesnego. 

I czy wniosek z tego aby zwyczajem 

rosyjskiej duszy, szerokiej i rozlewnej 

— nie przeciwstawić się złu?  Zasta- 

nówmy się! Czy jest możliwą rzeczą, 

by zatraceniu ulegi dorobek kultural- 

ny tyłu lat pracy ludzkości. Czy jest 

do pomyślenia. ażeby mógł zaginąć 

tylowiekowy dorobek genjusza ludz- 

kiego? Śmiem twierdzić, że nie; że 

myśl o nieuchronnym zaniku kultury 

europejskiej 

autosugestja. Przeradza się ludzkość, 

to jakaś niezrozumiała 

zmienia się nieustannie w swym po- 

chodzie ku nieznanemu cełowi, jak 
zmieniał się i zmienia świat cały. Ałe 

przecież to tak daleko jeszcze od zni- 

szczenia! Niewątpliwie dzień dzisiejszy 

w życiu narodów to dzień chmurny, 

ciężki, brzemienny w najgorsze moż- 

liwości. A jednak gdyby było najgo- 

rzej, gdyby czarna mgła pokrywała 

wszystko dokoła, nie wolno wątpić, 

przeciwnie tem silniej: należy contra 

spem sperare. 

Idzie od wschodu nowa fala, nio- 

sąc ze sobą albo zatracenie ludzkości, 

jak cheą jedni, wzniesienie jej na no- 

we wyżyny rozwoju, jak wierzą inni. 

Trudno dyskutować nad. tem, dokąd 

zmierza ludzkość, to jedno jest pewne, 

że zwycięstwo wschodu niesie koniec 

niepodległości Polski! 

Jesteśmy w Polsce w pierwszej lin- 

ji okopów, jesteśmy w Wilnie na naj- 

silniej wysuniętych / placówkach ! 

Transgresji, że użyję terminu geologi- 

cznego, wschodniej przeciwstawić trze 

„ba, nie rozłeniowioną regresję, wołne 

cofanie się, lecz przeciwnie mocny i 

zdecydowany prąd duchowy. I gdyby 

się mówiło o tem zdala od Wilna, z 

jakiegoś miejsca, dokąd dochodziłyby 

tylko te mocne głosy wileńskie, zda- 

wałoby się, że właśnie Wilno jest tym 

bastjonem niewzruszonym, o który 

rozbije się każda fala. Niestety rzeczy- 

wisłość wileńska daleka jest od tego. 

Żyjemy w Wilnie przeszłością. Jeste- 

śmy z niej dumni, dekorujemy się w 

jej szaty. Jest ona jednak tak przebo- 

gata w stosunku do współczesnego ży- 

cia, że zaledwie stać nas na jej czą- 

LEKARSTWO ŁUKJANOWEJ. 
Lukjanowa stała przy „pieczce* i 

naciągnąwszy na oczy chustkę w żół- 
te 4 d na czarnem tle, starala sie 

ukryć łzy żalu, wstydu i upokorzenia, 
które jej tryskały z pięknych jeszcze 
piwnych oczu. Obłupanym na robo- 
tach gospodarskich pazurem drapała 
wapno komina, zaklinając się w duszy 
że nie popuści z siebie cierpienia, ja- 
kiego doznawała słysząc opowiadanie, 
najzupełniej wiarogodne, „cioszczy* 
Čija; Niechwiadowiczowej, prze- 
jazdem odwiedzającej swoją krewną, 
żonę kowala we dworze Karlińskim. 

— Nia popuszcza, niechaj gada co 
jej ślina „powtarzała sobie w duchu 
Łukjanowa', wiadomo kużden man- 
szczyzna pies... dek liatego... liatego... 
Wpierała w siebie jak pięścią pewnik, 
że to o czem słyszy jest rzeczą natu- 
ralną i „wielka ważność, niechaj so- 
bie”... ale w głębi duszy wiedziała że 
przeciwnie, owszem, ważność usłysza- 
nej wieści zaważy na jej życiu, że re- 
zygnacja i machnięcie ręką nie jest 
bynajmniej. wskazane. Tyłko za nic 
nie chciała tego pokazać po sobie i dać 
ciociszczynej gębie swobodę gadania 
o tem. „Jak zacznie janzykiem lazgać 
na. cała parafja"... myślała z obrzydze- 
niem i nagle przemówiła nie stąd ni 
zowbąd! 

— A ot, ci dasz Ciuotka wiara, 
tamta noc ja śniła że psiuk za mno 
pędzi sie i naszczekuje, naszczekuje, 
a ja zdaje sie koczerho na jego... rab- 
czyk był, srokaty, uszki i ogończyk 
czarnieńkie, a sam w łatki... to ja na 
janzyki śniła, ot i wyszło..." 

— Kto wie co|---burknęła obrażona 
Cynjanowa. „Piersz na piersz z grze- 
chiem jest w sny wierzyć i patrzaj w 
ksionszce, że zabobon nazywa się, 
choć czasem i wyjdzi, nie możno po- 
wiedzieć...'* zastanowiła się, „ale adu- 
kowany człowiek ob tym nie myśli, ty 
nie o psiuku, nie ob snach, alie ty 
myśli katoczek, co z takim fantem ro- 
bić... toż kiedy nie zaradzisz, dek ten 
twój monsz lia tej paszkudztwy wszy- 
stkie pieniądze przepuści i chto wie 
co będzi... Najgorzej jak dzieciuka 
przyczyni, ona Świadka postawi i w 
kancelarji nakażo płacić za krzyw- 
da...“ 

— A niedoczekanie jej... —wrza- 
snęła ostatecznie wyprowadzona z ró- 
wnowagi tą perspektywą Łukjanowa 
— ciż mogo oni taka rzecz zrobić uć- 
ciwej familii? U nas żesz dzieci wiel- 
kie, Józiuk, za rok do ujska staje a... 
Boże Ty zmiłuj sie! Papka takie figli 
stroi!.. Toż wstyd, toż wstyd!... Syn 
spokojny, nie zagaba dziewcząt, nu ot, 
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stkę. którą zlekka przeżuwamy. Wy- 

braliśmy sobie poczet nieliczny wpraw 

dzie ale wyborowy, i na tej kanwie 

snujemy nieskończoną nić 

Na każde zawołanie mamy Witolda, 

Jagiellonów, Miekiewicza, filaretów, 

ale naprawdę, poza rozgwarem gło- 

śnych słów, co ma w istocie rzeczy 

Wilno z nimi do czynienia? Czy ci, 

którzy tak często powołują się na te 

wielkie imiona, w czynie swym i pra- 

cy idą szlakami tamtych? Czy jest w 

porządku, że w gmachu, którego front 

zdobią słowa wzniosłe, a po koryta- 

rzach być może błądzą duchy Mickie- 

wicza i Słowackiego i tylu jeszcze, pa- 

da hasło bicia Żydów! Czy jest w po- 

rządku, że na nieprzytomny zew czę- 

ści młodzieży akademickiej, rozpalają 

się oczy i szybciej biją serca uczennic 

i uczniów szkół średnich? Czy tutaj w 

porządku są ze swem sumieniem chrze 

ścijańskiem rodzice i nauczyciele tej 

młodzieży, co nie potrafi w filarec- 

kiem mieście przeciwstawić się poglą- 

dom „nowoczesnego Polaka“? 

Czy jest w porządku, że w mieście, 

którego dzieci legły na polach walk o 

wolność ojczyzny, lub zmarniały w 

dalekim Sybirze, w mieście, uświęco- 

nem tradycją ofiary za najszczytniej- 

sze walory ducha, czci się nie poleg- 

łych w boju studentów, nie studentkę 

wileńską rozstrzelaną przez bolszewi- 

ków w Grodnie, ale studenta, który 

atracił życie w awanturach ulicznych? 

Odwróćcie przeszłość  wileńską, tę 

świetlaną dawną, a poznacie hasła, 

czyny, wobec których oblicza wasze 

zabarwi purpura wstydu! 

Czy jest w porządku, by w mieście 
poważnem i spokojnem, w mieście któ 
re w chwili wejścia wojsk polskich 

płacze łzami szczęścia, działo się to, 
czego byliśmy świadkami po znalezie- 
niu zwłok królewskich w podziemiach 
katedry. Nie wileńskie to obyczaje! 

Wznosi się fala przypływu ze wscho 
du, wiruje w opętanym tańcu myśl za- 
chodnio-europejska. Skąd wyjdzie 

myśl nowoczesna, przepotężna, rzuca- 

jąca ludzkości plany nowego pochodu 
ku przyszłości? Mowi się wiele o od- 
rodzeniu ducha religijnego, bezradna 
część społeczeństwa widzi tu ucieczkę 
od zła doczesnego, widzi przyszłość. 
Przyglądam się temu z boku z wieł- 
kiem zamteresowaniem. Niestety nie 
widzę ani w Polsce ani w Wilnie tego 
ożywczego prądu. Chcianoby aby za- 

tak chibo trochi, kiedy po wieczoryn- 

ce, ale cosz? toż i młody na to, alie 
mój dziad... żeb jego... kaczki... — rzu- 
ciła niegroźne przekleństwo i siąknęła 
nos w róg chustki. 

— Otóż to, że i stydno wam, ca- 
łej famielji, jak roznioso na jenzy- 
kach taka historja. A małoż ich ludzi 
obaczy razem na kiermaszu? Kiedy ja 
widziała, to i u innych uoczy musi 
so! Nie bojś, już mnie i Walentynowi- 
czowa zagabała. — Ci to — pyta, — 
Łukjanowej niema na kiermaszu? Bo 
jego widziała ita gruba Grasyla z Kar- 
lina, ci nie razem oni przyjechawszy? 
Cości oni kupowali w kramce, zdajsie 
jakby ja widziała co on jej chustka 
szalinowa targował, — mówi — cości 

on jo pod boki bardzo brał, a ona kie- 
dy chachocze, kiedy chachocze... i po- 
wiedli się do Mowszy,ręcoma objewszy 
sie... patrzaj pani Cynjanowa, jak te 
manszczyzny figlujo bez nas... 

— Nu już kiedy Walentynowiczo- 
wa dopatrzyła, to rozniesie po lu- 
dziach! A czort ich bierz, niechaj wa- 
lajo się jak świnie w błocie, co mnie? 
Ja mam swoja gospodarka, swoja kro- 
wa, swoje dzieci, dobre, zdrowe wy- 
hodowała, dzięki Bogu, a uon, niachaj 
grzeszy jak jemu ochota, nie będa 
wtrancać się — krzyczała coraz głoś- 
niej i coraz zjadliwiej Łukjanowa, po- 
trącając bezplanowo garnki i miski 
na piecu, i przestawiając to i owa ko- 
ło siebie — nie szanuje on siebie, dek 

МО ГГа 

frazesów. . 

NS. K: I 

świeciły w pełnym blasku dawne świat 

ła, dawne pochodnie, ale nie dorzuci 

Czy w tych 

marzeniach nawrotu do przeszłości, 

nikt łuczywa do ognia. 

oparcia się na niej — jest myśl strze- 

lista średniowiecza, ta wielka wiara, 

co w sztuce dała niebosiężny gotyk, a 

w życiu w wynikach najwyższego na- 

pięcia świętość lub zbrodnię, rozgrze- 

szoną wielką wiarą? Zagadnienia wiel- 

kiego napięcia, rozpełzające się w fra- 

zesie bez czynu! Czeka się silnego sło- 

wa, które targnęłoby sercem i duszą, 

czeka się nowej myśli któraby otwarła 

nowe horyzonty ludzkości, wyrwałaby 

ją z mroków chochołowego snu, uka- 

zała złoty róg nowych poczynan. 

A dalej. Jest ruch polityczny w 

Polsce, ruch młody, co państwo i służ- 

bę dla niego postawił sobie za nakaz. 

Oparty o świetłaną postać Józeta Pił. 

sudskiego, idzie z tym nakazem wie- 

rząc w jasną dolę Polski. Przecistawia 

mu się opozycja z prawa i lewa. I cóż 

wnosi? Wystarczy być na jednem go- 

rącem posiedzeniu Sejmu, gdy padają 

gromy z obu stron. Zdawałoby się, że 

zabrzmi tu gniew ludu potężny, od któ 

rego drgną mury na Wiejskiej, drgnie 

serce. Zdawałoby się, że się usłyszy 

przezorne, mądre umiarem i rozwagą 

głosy konserwatywnej prawicy. Nieste 

ty nic podobnego, słowa i słowa. rzeka 

bezkresna słów, czczej gadaniny. 

Frazes opanował rzeczywistość pol. 

ską! 

A jednak tak dalej być nie może! 

Poza pracą dla państwa, jaką obecnie 

spełnia tak zwany obóz prorządowy, 

szukający najlepszych dróg dla byto- 

wania państwa, musi nastąpić wysiłek 

ducha. Życie wyprzedziło duchową 

cześć człowieka. Na  każdem polu 

święci ono niebywałe triumfy. Wyna- 

lazczość ludzka nie zna granic. Trzeba 

ją znowu wyprzedzić — trzeba stanąć 

na jej czele. 

I oto w tym dniu jedynym pragnę- 

łoby się ze wszech sił, aby odwróciła 

się myśl połska od dawnych, już za- 

marłych dni. Pragnęłoby się, aby du- 

sza polska, jak najszybciej i najrady- 

kalniej oczyściła się z blizn, pozosta- 

łych po latach niewoli. Mamy własny 

dom, dom wymarzony przez ojców i 

dziadów, własny dom, a na imię mu 
Polska. Czas go oporządzić, odświęt- 

nie ubielić i dać mu wiele kwiatów, 

wiele radości. I wykończyć go tak trze 

ba, by był obszerny i gościnny i aby w 

cosz ja...? Cosz ja doradze?* 
— Ale ta cała harda mowa, po- 

krywała burzącą się w niej zgryzotę i 
żal, a nadewszystko upokorzenie, sil- 
niejsze nawet o wiele od strachu przed 
materjalnemi stratami, jakie rodzina 
Łukjanów mogła ponieść wskutek 
płochości. ojca rodziny, szpakowatego. 
dobrze zębem czasu i pracy szarpnię- 
tego Łukjana. 

— Duszeczka, katoczek, nie nyre- 
wuj sie, tak nie mów, trzeba radzić, 
bo dzieci masz i przykład zły i men- 
żowi takoż grzeszyć nie możno poz- 
walać... Ty wiesz, kużden pies. 

— Nu, to wiadomo, kużden pies, 
— z najgłębszem przekonaniem pot- 
wierdziła Łukjanowa. 

— A takoż jeżeli zdarzy się taka 
dziwka jak ta Grasyla, to jak suczka... 

— Wiadomo, gorzej suczki — po- 
parła Łukjanowa, — nu dek co? Bić 
sie ja z jo nie będa. 

— A Boże uchowaj, jeszcze czego, 
żeby gospodyni... Nawet ty nie widzisz 
znaczy tego, ani czujesz, ani co, Zyg- 
muntu takoż nie gadaj, bo jak zako- 
zyrzy sie, to jeszcze gorzej, naprzeciw 
będzie tobie robić. Alie na jo trzeba 
nastawić się i jakości tak nagrozić, 
żeb jej odpadła ochota z żonatemi... 
tfu. Choliera bazwstydna! Chłopców 
zdajsie jak maku, a ona żonatego cze- 
pi sie... musi że starego to i łatwiej 
obmanić. 

— I prezenty wyprosić, już ja u 

tym polskim domu i Żyd i Białorusin 

i Niemiec i Ukrainiec czuli się jak we 

własnym. 

Oto tu na wschodzie Polski los dał 

nam w ręce cudowny instrument his- 

toryczny. Bogatsi duchem mamy nieść 

światło braciom uboższym. Naszem za 

daniem jest dać ludom Rzeczypospoli- 

tej te dobra duchowe, jakie otrzymali- 

śmy sami z zachodu. W tem nasze 

wielkie posłannictwo dziejowe. Biada, 

jeśli uczyni to miast nas kto inny! Pol 

ska musi się stać matką dobrą, czułą 

matką, a jej płaszez, którego nie znań- 
bił brud ucisku innego narodu, nie- 

skalanym ma pozostać nadal. 

Niech ta pierwsza gwiazda w dniu 

wigilijnym niesie poprzez całą Polskę 

hasło pokoju ludziom dobrej woli. 

Niech niesie swem zjawieniem się do- 

   
bro i wyrozumiałość. Niech przyniesie 

nam nowy trud nad odrodzeniem du- 

cha. 

Oto, jakby powiedział Stanisław 

Staszic, współplemienne z wami ludy 

wzywają was do walki o narodową 

sławę bohaterstwa. — 

Są w Wilnie ogniska, gdzie się pali 

złoty ogień pragnień lepszej doli. Są 

w Wilnie młode serca i młode dusze, 

rwące się ku lotom bezkresnym, szu- 

kające nowych dróg bytowania. Obyż 

te ognie wybuchły najsilniej, rozpaliły 

się żarem, co ożywi zmartwiałe serca, 

oby rozbłysły płomieniem tak potęž- 

nym, jak przed stu laty. A z tych 

płomieni zrodzi się myśl co świat za- 

dziwi! 

Bronisław Rydzewski. 

Stanisław Swianiewicz 

Zmierzch indywidualizmu. 
Jedną z kwestyj, które najbardziej 

emocjonują współczesną czytającą 
publiczność, jest zagadnienie t. zw. 
kryzysu kapitalizmu. 

Dawniej kwestja upadku kapita- 
lizmu interesowała wyłącznie prawie 
teoretyków socjalizmu. Dziś cora7 
bardziej zaczynają się nią zajmować 
także ekonomiści t. zw. burżuazyj- 
ni. Na łamach wydawnictw spec- 
jalnych we wszystkich niemal kra- 
jach coraz częściej zadzieżga się nić 
wymiany zdań na ten temat. 

Przed kilku laty niezmiernie cie- 
kawa dyskusja rospaliła się w Środo- 
wisku uczonych niemieckich na zje- 
ździe Vereins fiir Sozialpolitik, który 
się odbył w 1928 r. w Zurichu. 

Na zjeździe tym stary berliński 
profesór. Werner Sombart, jedna z 
największych sław w dziedzinie nauki 
ekonomicznej, największy bodaj obok 
Marksa historyk kapitalizmu, wygło- 
sił referat, w którym dowodził, że je- 
żeli okres nowożytny do wieku XIX 
możemy nazwać okresem kapitalizmu 
wczesnego, jeżeli wiek XIX musimy 
nazwać wiekiem kapitalizmu rozwi- 
niętego — to nasz współczesny okres 
należałoby określić mianem kapitali- 
zmu schyłkowego (Spatkapitalismusi. 
Dyskusja, która się na tym tle wywią- 
zała pozostaje w ścisłym związku z 
szeregiem interesujących publikacyj, 
które w ciągu ostatnich kiłku łat zja- 
wiły się w literaturze naukowej nie- 
mieckiej *). 

U nas ostatnio pewna _ wymiana 
zdań na ten temat została podjęta na 
łamach wydawanego przez grupę mło- 

jej widziała tamta niedziela sukienka, 
kaszmirowa, pytam sie, skąd u ciebie 
tyle pieniędzy, taka materja droga ku- 
pować? A ona patrzy w uoczy i łże 
jak pies. — Toż z mojej krówki co u 
brata zostawszy sie —mówi... ach ty. 

— Nu będa ja do drogi zbierać sie, 
duszo ty moja, pomodla sie za ciebie, 
niechaj Duch Święty oświeci, alie pa- 
miętaj! Nie marudź i nie śpi, bo bę- 
dzi gorzej. 

— Wiadomo — burknęła Łukja- 
nowa, — ależ Cioszcza pobędzisz tro- 
szki, zagrzeja mleka, oładków zrobia, 
rozgość sia, posiedź, ot przyjdo córki 
i mój Józiuczek... ot chłopczyk... sią- 
knęła nosem i rogiem chustki obtarła 
płynące już jawnie łzy ——nigdy on 
matce... zawsze za mnie zastępuje sie, 
zawsze on mamuni swojej... oho syn... 
kiedy uda sie. 

„  — Wiadomo, skwapliwie potwier- 
dziła Cynjanowa, rozsiadając się na 
dłuższą gawędkę, — córka to już obo- 
wiązkowo musi być dobra, ale syn, 
to jak zdarzy sie... czysta luterja moja 
Amilka... pomyśli sobie... toż ja ciebie 
taka maleńczyńka znała... i popłynęły 
wspomnienia, przepłatane brzękiem i 
szczękiem sprzętów poruszanych przez 
Łukjanową, zabierającą się do przyję- 
cia gościa. Niebawem nadeszły dziew- 
częta, dwie tęgie, wesołe, pogodnie 
senne blondyny, a wnet za niemi Jó- 
ziuczek, oczko w głowie Mamy, ład- 
ny i łagodny chłopiec, potulny i za- 

dych ekonomistów warszawskich dwu 
tygodnika „Gospodarka Narodowa ''**) 

Zajęcie stanowiska w tej dyskusii 
jest bardzo utrudnione. Po pierwsze 
dłatego, że wielkie procesy dziejowe 
mogą być należycie ocenione tylko z 
perspektywy wieków. Sąd współczes- 
nych z natury rzeczy będzie zawsze 
zbyt jednostronny i zbyt subjekty- 
wny. Po drugie dlatego, że jakkolwiek 
wszyscy dyskutujący mówią o kapita- 
lizmie, — to jednak nie wiadomo, czy 
wszyscy nadają temu słowu jednako- 
wą treść. 

Jeżeli jednak odrzucimy powsze- 
chnie używany, ale nie powszechnie 
jednolicie rozumiany, termin kapita- 
lizm, a zaczniemy mówić poprostu a 
tym układzie stosunków gospodar- 
czych, który swój najbardziej typowy 
wyraz znalazł w Europie XIX wieku— 
to będziemy musieli przyznać, że 
istotnie w naszych czasach ten układ 
ulega bardzo znacznym modyfikac- 
jom. 

W artykule dziennikarskim nigdy 
nie można wszechstronnie rozważyć 

*) W. Sombart, Die Wandlungen des Ka- 
pitalismus (Wełtwiztschaftliches Archiv, tom 
28, zesz. 2); P. Harms, Struktuwandlun- 
gen der Wieltwirtschaft (Wetwirt. Arch. t. 
25, zesz. 1); K. Muhs, Die Chance des Kapi- 
talismus (Weltwirtsch. Arch. t. 31, zesz. 1); 
С. Eckert, Ausichten des Kapitalismus (Wi 
A. t. 29, zeszt. 1); Adolf Weber, Ende des 
Kapitalismus? Miinchen, 1929 oraz szereg 
innych. 

**) Józef Poniatowski. Koniec kapitalizmu 
(Gospod Narod. Nr. 16). Zygmunt Szem- 
pliński W sprawie końca kapitalizmu (Gos- 
pod. Narod. Nr. 17). 

(Dalszy c'qq na stronie 4-cj), 

    

pędzony „w kozi róg” przez baby, któ- 
re w tej rodzinie bezsprzecznie rządzi- 
ły. Tem dotkliwszą była dla Łukjano- 
wej widoma zdrada męża, bo prócz 
niepokoju, jakież upokorzenie wobec 
ustalonej wersji że ona rządzi w domu: 

— Krzątając się i gawędząc z go- 
ściem, nie przestawała myśleć o le- 
karstwie na zło które postanowiła nie- 
zwłocznie i „z korzeniem* wyrwać. 
Spoglądała na Józiuczka, rzewnie my- 
śląc że tylko w nim znajdzie ratunek 
na tę katastrofę, zarysowującą się na 
pogodnym jak dotąd horyzoncie po- 
życia małżeńskiego państwa Łukja- 
nów, szanowanych we dworze i okoli- 
cy. On, dla wielkiej zręczności w pal- 
cach, že to „wszystko co“, umiał zro- 
bić, ona za umiejętność szycia, haftu, 
tkania i czytania książek, które do- 
stawała ze dworu. - 

Z przeczytanych mądrošci nie u- 
mialaby jednak czerpač nic na ratu- 
nek trudności życiowych, na to lekar- 
stwo znaleźć musiała we własnej gło- 
wie, bo za nicby się nie poskarżyła 
jakimś wyższym władzom: choćby 
księdzu czy państwu. — Styd swoje 
familjanckie sprawy rozprowadzać po 

„ludziach, już i tak dość... pewno ga 
dajo...—medytowała,—czekaj, czekaj, 
przestaną,—postanawiała młócąc ko- 
czerhą w piecu, z taką zajadłością, ja- 
kby te niewinne polana były kośćmi 
tłustej Grasyli, godnej łaźni z ręki po- 
krzywdzonej gospodyni, żony i matki.
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zagadnienia. Artykuł dziennikarski — 
to najczęściej tyłko snop pewuych 
rzutów myślowych, tylko przedsta- 
wienie najbardziej rzucających się w 
oczy, najbardziej jaskrawych cech da- 
nego zjawiska, to często zgęszczenie 
barw niezbędne dla postawienia pro- 
blematu. + 

Otóż jeżelibyśmy w drodze takiej 
impresjonistycznej metody zecheieli 
scharakteryzować układ gospodarczy 
ubiegłego stulecia musielibyśmy po- 
wiedzieć: indywidualizm gospodarczy 
Istotnie. nigdy w przeszłości jednost- 
ka ludzka nie miała tak daleko posn- 
niętej jurydycznej swobody w wybo- 
rze dróg swojej działalności gospodar- 
czej; nigdy rozporządzanie siłami wy- 
twórczemi nie wiązało się w tak sil- 
nym stopniu z wolą indywidualną; 
nigdy zasada prywatnej własności na 
środki produkcji nie została tak kon- 
sekwentnie przeprowadzoną, czyniąc 
z właściciela przedsiębiorstwa naj- 
bardziej zasadniczy ośrodek dyspozy- 
cvj gospodarczych. 

Ale właśnie cechą naszych czasów 
jest, że barwy tego impresjonistyczne- 
go obrazu gospodarki nowoczesnej 
coraz bardziej błednieją. Wola indx- 
widualna jest coraz silniej brana w 

obeegi akcji zbiorowej. 
W średniowieczu człowiek wystę- 

pujący na terenie gospodarczym był 
niełyłe samodzielną i niezależną je- 
dnostką, ile przedewszystkiem człon- 
kiem pewnej korporacji zawłodowej 
lub grupy stanowej. Życie i praca rze- 
mieślnika były ujęte w karby orga- 
nizacji cechowej, życie i działalności 
kupca — organizacji gildyjnej. System 
feodalny oraz organizacja stanowa re 
gulowały w znacznym stopniu akty- 
wność wszystkich innych warstw. 

Naradzający się system gospodarki 
nowoczesnej zerwał te wszystkie wię- 
zy, stawiając niezależną jednostkę wo- 
bec żywiołu rynku. Wola tej jednost- 
ki stała się jednym z atomów tego 
żywiołu. Coprawda przejawy tej woli 
z reguły wykazują pewną prawidlo- 
wość, pewne harmonizowanie się z 
cenami oraz innemi wielkościami. któ- 

re kształtują się na rynku, — ale for- 
malnie jednostka w swoim postępo- 
waniu jest niezależna, i, gdy zechce, 
może sobie wybrać najbardziej orygi 
nalne drogi aktywności gospodarce 
Ideologja rosnącej w siły warstwy 
burżuazyjnej - zazdrośnie strzeże tej 
niezależności. Wiemy, iż ustawodaw- 

stwo Wielkiej Rewolucji francuskiej 
zabraniało robotnikom tworzyć wła- 
sne organizacje zawodowe, aby w ten 
sposób zagwarantować całkowitą swo 
bodę ruchów jednostce. 

Otóż w naszych czasach w odmien- 
nych całkiem warunkach, na tle zn- 

pełnie odmiennej struktury gospodar- 
czej i społecznej. przy całkiem innej 
technice produkey nej, widzimy coraz 

" silniej zarysuwujący się zwrot ku daw 
średniowiecznej zasadzie: pomię- 

ży jednostką a społeczeństwem, jed- 
nostką a rynkiem staje znowu orga- 
nizacja. Współczesny robotnik coraz 
rzadziej ma już możność swobodnego 
dojścia do porozumienia z: przedsię: 

„biorcą co do warunków płacy i pra- 
cy. Jest pod tym względem skrępowa- 
ny nakazami związku zawodowego. 
Jest nietyle swobodnym sprzeda- 
wcą swojej siły roboczej, iłe pr: de - 
wszystkiem członkiem organizacji, 
która w zakresie podaży pewnych ro- 
dzai pracy dąży do zdobycia mono- 
polu. Współczesny przedsiębiorca co- 
raz częściej zmuszony bywa przez о- 
koliczności do tworzenia związków 
ograniczających wolną konkuren 

      

   

    

  

  

    

    
  

Powstają kartele i syndykaty, rośnie 
-potęga potężnych koncernów. Karte- 
"le usiłują ująć postępowanie swoich 
„członków w pewne łożysko, narzuca- 
"ja im kontyngenty produkcji, czasa- 
mi określają rynki zbytu, 
ceny, „nawet decydują w pewnych 
wypadkach o technicznych metodach 
wytwarzania. Przedsiębiorca przesta- 

"je być jednym z atomów, których 
ruch w połączeniu z ruchem tysięcy 
innych nieświadomie wyrasta .w ży- 
wioł rynku, ale staje się członkiem 

Pożegnawszy z wielkiemi. czułoś- 
ciami cioszczę, odprowadziwszy ją na 
rozstajne drogi do krzyża, popatrzyw 

Szy czy te nie wracają? i stwierdziw- 
žė na sinawej bieli śniegu nie 

„widnieje żaden zarys sanek ani też 
nie dolatuje brzęg „brazgunow“, ktė- 
re ten paskudnik Zygmula wyprosił 
od furmana żeby godniej uczcić oka- 
„załą bohdankę, wróciła Łukjanowa 
„bardzo zamyślona do domu, 
,ganeczku zawołała Józiuczka źeby jej 
„pomógł coś.tam w żłobie poprawić i 

_ poszła z nim.do stajenki. Tam siedząc 
„u głowy żującej flegmatycznie krowy, 
która od czasu do czasu wyciągała 
szary, mokry. pysk i bezmyślnem 0- 
kiem wpatrywała się we wzburzoną 
"iwarz swej właścicielki, wyłożyła su- 
rowo synowi całą sprawę. 

„Tak a tak, ojciec opętany, wiado- 
amo, wy mężczyźni zawsze tacy, choć 
ty nie taki (zapewniała zaraz zgapio- 
mego Józiuka, słuchającego matki z 
rożbawionem zaciekawieniem), a naj- 
więcej winna rozumie się ta... pasz- 
kudztwa, Grasyla! Jak tak dalej pój- 
dzie, to kto wie do jakiej biedy do- 
prowadzi sie... I, nic nie zmyšlisz, trze 
ba ratować sie pókil co. I... ty synku 
za mamunia swoja zastąpi sie, bo ina- 
czej wszystkie zginiem! — dokończy- 
ła orędzia, chlipnąwszy dyskretnie pa 
rę razy dla wywarcia większego wra- 
żęnia na tkliwem sercu jedynaka. 

Józiuczek, owszem, bardzo do ser- 

    

    

   

ustalają + 

„ale па - 

organizacji, która usiłuje świadomie 
oddziaływać na kształtowanie się 
wielkości rynkowych. Wolna konku- 
rencja na coraz większej ilości odcin- 
ków przeradza się w swoją antytezę-— 
w akcję zorganizowaną. 

Jednocześnie obserwujemy pewne 
przesunięcia jeżeli chodzi o ośrodki 
dyspozycyj gospodarczych. Indywidu- 
alność właściciela przedsiębiorstwa 
zaczyna się coraz bardziej zacierać. 
Typem zasadniczym _przedsiębior- 
stwa staje się coraz bardziej spółka ak- 
cyjna. Tu zaś faktyczne ośrodki naj- 
ważniejszych dyspozycyj umieszcza: 
ją się zależnie od okoliczności: cza- 
sami w osobach niektórych członków 
zarządu lub rady nadzorczej. czasami 
zaś w osobie dyrektora, który może 
nawet nie być — akcjonarjuszen:. 
Posiadanie własnego przedsiębior- 
stwa przestaje być warunkiem ode- 
grywańia wielkiej roli w życiu gos- 
podarczem. Tworzy się nowy typ wo 
dza przemysłowego, który reprezentu- 
ję czynnik inicja , który jest о$- 
rodkiem dyspozycyj gospodarczych, 
ale" który często prowadzi przedsię- 
biorstwo na cudzy rachunek. 

Ten typ układu gospodarczego, 
któryśmy sobie wypracowali na zasa 
dzie obserwacji stosunków XIX w. 
zaczyna coraz bardziej tracić swoje 
znaczenie dla zrozumienia gospodar- 
ki współczesnej. Dwie zasady ścierają 
się w ekonomice naszych czasów, 
dwie sprzeczne zasady splatają się we 
współczesnej strukturze gospodarczej: 
indywidualizm konkurującej jednost 
ki oraz zasada akcji zorganizowanej—- 
freie  Ertragswirtschaft oraz ge 
bundenė  Ertragswirlschaft. [I je 
żeli kryzys aktualny jest tak ciężki 
i bolesny — to obok szeregu innych 
czynników działa tu z całą pewnością 
także i ten moment, że we współczes 
nym układzie gospodarczym tkwią 
antagonistyczne, trudne do pogodze- 
nia elementy. W ścieraniu się tych e- 
lementów — element indywidualizmu 
oparty o zasadę prywatnej własności 
oraz swobodę dzałalności gospodar- 
czej cofa się coraz bardziej 

Temu cofaniu się indywidualizmu 
w ekonomicie odpowiada zanik kon- 
cepcyj indywidualistycznych w poli- 
tyce oraz życiu umysłowem. Par- 
lamentaryzm  burżuazyjny,  parła- 
mentaryzm, który wyrósł z tęsknot 

i walk XIX weku, jest wyrazem ten- 
dencyj indywidualistycznych. wyra- 
zem ujmowania społeczeństwa jako 
zespołu indywidualności. Obecnie w 
miarę wzrastania tendencyj korpora- 
cyjnych rodzą się nowe koncepcje u- 
strojowe, koncepcje reprezentacji in- 
teresów, koncepcje parlamentów opa- 
rtych o organizacje zawodowe. 

W kształtowaniu się zainteresowań 
filozoficznych daje się zauważyć co- 
raz bardziej jaskrawszy zwrot. Ojco- 
wie nasi byli kształceni w atmosferze, 
która nakazywała im z pogardą mó 
wić o średniowieczu, a scholastykę 
uważać za stek absurdów. Inne jest 
nastawienie postępowca współczesne - 
go. ; 

„Tęsknimy do dyscypliny myśli 
do mochych konstrukcyj i wiązań. 
Wolimy obcęgi myśli... niż rozpustę 
słowną... « Chcemy filozofji i nauki, 
którąby robiono kolektywnie bez od- 
chyleń. Chcemy kollektywizm myśle- 
nia. Seholastyko XX wieku, przy- 
chodž!“ — wołał niedawno na łamach 
„Żagarów” jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli elity akademickiej 
Wileńskiego Uniwersytetu ***). 

Skołątany umysł współczesny c9- 
raz częściej zaczyna szukać oparcia 
we wspaniałych konstrukcjach dok- 
tryny średniowiecznej. Wśród młodej 
inteligencji francuskiej rośnie zain- 

    

  

  

   

    

    

  

   
  

„teresowanie się tomizmem. 

-А na drugim końcu Europy wy- 
kuwa się nowa. metoda myślenia: 
scholastyka materjalistyczna, jeżeli 
można te. dwa terminy połączyć w 
jedno pojęcie. Metoda przepojona nie- 
nawiścią do całej naszej cywilizacji. 

  

***) „Henryk Dembiński, Defilada umar- 
łych bogów (Żagary Nr. 3). 

ca wziął mamuni skargę; 
dlatego, że ją kochał szczerze, bo- 
wiem faworyzowała go najwyraźniej 
wynosząc cnoty i zalety oraz pięk- 
ność i talenty ponad resztę progeni- 
tury, ałe tąkże dlatego, że myśl wy- 
rządzenia jakigoś psiego figla tłu- 
stej i niemrawej Grasyldzie, specjal - 
nie mu przypadała do smaku. 

— Dek cosz mama chcesz? Zna 
czy jej jakiego stydu narobić i koniec. 
Najlepiej żeb gdzie indziej odprawiła 
sie, dek i papka porozumnieje. 

— Ja już cokolwiek obmyśliła Jó- 
ziuczek, tylko ty milcz i żeb tu nie 
wiem eo, nic nikomu nie gadaj — 
Tu zaczeła synowi do. ucha szepłać 
dokładne pouczania, przyczem nic 
szczędziła mu uwag. co do męskiej 
niegodziwości, wnet zapewniając że 
on jest. w tem gronie potępieńców 
szczęśliwym wyjątkiem, i dzięki Bo- 
gu w matkę. wdał się, która zawsze 
odznaczała się statecznością, i nigdy 
w życiu za nikim nie łatała, tak. jak 
teraz ten....niech jego... — Ale — do- 
dawała przezornie, — i taka rzecz. być 
może, że ona jemu cóści zadała, wte- 
dy on: nic nie winien. Ale ratować 
trzeba, bo i styd i grzech. 

Józiuk wyszedł chyłkiem ze staj- 
ni pękając ze śmiechu i jedynem jego 
zmartwieniem było, że nie mógł się 
podzielić z nikim tym projektem,. i 
zaprosić więcej osób na widowisko. 
które miało się odbyć wedle progra- 

naprzód, 

KURIER 

Dr. Marjan Morelowski 
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Wskrzeszenie znakomitego pomnika architektury wileńskiej. 
Prace skał katedry wileńskiej i 

królewskiego mauzoleum, pomimo ca- 
łego ich znaczenia nie powinny od- 
wracać naszej uwagi od innych waż- 
nych poczynań około przywracania 
miastu tej godnej szaty artystycznej, 
jaką mu dały wieki a jaką niszczyła 
lub nadwyrężała ręka wschodniego 
najeźdźcy przez świadomą mściwość 
lub typowe niedbalstwo. Stuletnia „o- 
pieka* dążyła konsekwentnie do zep- 
chnięcia Wilna ku wyglądowi pro- 
winejonalnego „gubernskiego goro 
da', odzieranego z piętna swej nie- 
zwykłej ińdywidualnoś i. Podezas 
gdy inne miasta pols cie równie wiel- 
kie, jak Wilno i mniejsze, conajmniej 
od połowy XIX-go wieku zaczęły się 
dźwigać. ratować wspaniałe dawne 
budowie, stawiać niemało nowych 
mniej świetnych niż starożytne, ale 
bądź co bądź okazałych, niepozbawio- 
nych artystycznego wysiłku, i niegor- 
szych od tych, jakie się pojawiały na 
Zachodzie, a w końcu ozdabiać sic 

gladkiemi jezdniami i trotuarami, kto 
re tak wiele dodają do europejskiego 
wyglądu, tu klęska największa poli- 
tyczna i idąca za nią bieda pchały 
Wilno wstecz, głęboko w dół od tego 
niedawnego jeszcze poziomu, na jaki 
zaczęli je na nowo wznosić Gucewi- 
cze i Podczaszyńscy w końcu XVII! 
i pierwszej połowie XIX wieku. Zgrab 
ne lub imponujące kościoły zamienia- 
no na cerkwie o cebulastych kopuł- 
kach, nowe cerkwie budowano w „„sty- 
lu* pokrewnym z gustem, głośnego 
carskiego architekta Tona, o którym 
nawet wykwintniejsi Rosjanie przed- 
wojenni mawiali ironicznie „Ton bez 
tona“. Ohydnie ciężkie domy czynszo 
we a częściej domki, zatrącające nie- 
raz Moskwą, fatalne ze swą nietyn- 
kowaną cegłą, oszpecały coraz więcej 
ulice, kapitalne pałace magnatów, 
Słuszków czy Sapiehów, przerabiano 
na wstrętne pudła koszarowe i wię- 
zienne. Bruki z nieprawdopodobnych 
„kocich łebków* i drewniane trotu- 
ary zawalaly miasto jak gdyby bylo 
dziesięciorzędną mieściną. Stworzyło 
io jedną wiełką klęskę kulturalną. 

Ogromne przywiązanie wilnian do 
swego grodu i ten tradycyjny czar du. 

      

   

chowy, jakim on pęta przybyłych, po 
wodują, że chętnie przymyka się oczy 
na te zeszpecenia. 

Nosimy bowiem w sercu świado- 
mość, że gdy się przeszłość i istotę 
odwieczną tego miasta odczuwa lub 
rozumie, czar ten przeziera poprzez 
wszystko, nawet. poprzez ruiny czy 
zaniedbania. Ale uczucie takie może 
mieścić w sobie niebezpieczeństwo 
przyzwyczajenia do tego co jest i jak 
jest, — niebezpieczeństwo usypiania 
troski aby z wytężeniem rezultaty о- 
wej klęski dalej naprawiać. Dlatego 
nigdy nie zaszkodzi przypominać jej 
ogromu. Przez porównie co z Wilna 
zrobiła obca ręka podnosimy tylko le- 
piej zasługę tych, co w ostatniem dzie 
sięcioleciu a zwłaszcza pięcioleciu tak 
wiele dokonali, lub obecnie dokonują, 
aby skutki murawjewskiej gospodar: 
ki zatrzeć i uchylić. Słusznie ktoś za 
uważył, że stosunkowo znaczny po- 
stęp, jaki ożywia życie połskie od cza- 
su odzyskania niepodległości. nie jest 
doceniany bo zbyt szybko, zwłaszcza 
w najmłodszej generacji, zapomina 
się ile złego trzeba było zwalczyć i już 
zwalczono, jak niedawno jeszcze ono 

. się panoszyło. Warto więc przypomi- 
nać rzeczy pozornie znane a zaciera - 
jące się w Świadomości. Wilno ma 
prawo do stołecznych ambicyj, walka 
z  „gubernskiemi* pozostałościami 
choć ciężka, winna być zawzięta. Każ- 
dy krok nowy na tem połu budzi jed- 
nak szczególne uznanie i wdzięczność 
tem większą im więcej zdajemy sobie 
sprawę z trudu łamania ekonomicz- 
nych przeciwności. : 

Do takich przejawów należy odna 
wianie potrynitarskiego kościoła na 
Antokolu, ; 

Sprawa ta obchodzić winna nie 
tylko tych co rozumieją się na wiel- 
kości dawnej sztuki. Kościół ten (pod 
wezwaniem Pana Jezusa) stoi wpo- 
bliżu szpitała wojskowego czyli daw- 
nego pałacu Sapiehów, obok śliczne 
go parku popałacowego i klinik uni- 
wersyteekich a tuż obok nowej szko- 
ły miejskiej, której estetyczną, szla- 
chetną architekturę zawdzięczamy p. 
arch. Narębskiemu. Choć daleko od 
centrum położony, jest to więc ważny 

  

    
    

  

PRZEDNIE 
WY TWORNE 
ŁAGODNE 
W ŚMAKUG| 

  

I fa metoda sugestjonuje także myśl 
zachodnią. Е 

Na firmamencie ideałów  bledną 
gwiazdy, które świeciły pokoleniu na- 
szych ojców. Zapalają się nowe, ca 
prawdopiodobnie świecić będą tym. 
którzy wysiłkiem woli i czynu prze- 
kształcać pójdą oblicze społeczeństw. 

mu nakreślonego doś 
ni Łukjanowej, Śpi 
swej stancji by przyj 

wreszcie męża. 
Grobowem i znaczącem milczeniem 

przyjęła jego niewczesną i podchmie- 
loną wesołość, która rozbijała się dłuż 
szą chwilę w nieprzyjaznej atmosfe- 
rze potępienia, odrzucającej ciężka- 
we koncepły i szmaty opowiadań jar- 
marcznych, wyrzucanych z coraz cich 
szym chichotem,. bowiem grzesznik 
czuł, że jego przestępstwa ciążą w do- 
mowej atmosferze jak gaz trujący i 
nie. wróżył sobie nic dobrego z układ - 
nych, ale zimnych gestów z jakie- 
mi podawano mu wieczerzę Nic pra- 
wie nie jadł, — „rozumie .sie, nasior 
bał się wódki z łą”, —— szeptano koło 
niego, tak że coś niecoś słyszał. ale 
uznał za dyplomatyczne puścić mimo 
uszu. Położył się spać, nakrył z gło- 
wą, i zasnął snem niewinątka. Włe- 
dy. matka rodu, rozkazała dziewczę- 
tom położyć się do alkierza. zgasiła 
lampę i włożywszy buty i kożuch wy- 
szła z domu, krocząc niby samo Prze- 
znaczenie w kierunku piekarni dwor- 
skiej. Tam w sieni spotkała sie z 
Józiuczkiem. czekającym. 

— Masz? —., surowo. spytała. 
— Mam, dobre, nowe —- odrzekł. 

chichocząc niepowstrzymanie. 
— Nia śmiej sia, bo to nie figli, 

to sąd na jawnogrzesznica! — p PADRE 
ła Łukjanowa. 

yiądczeniem pa-     

    

Qzy można to wszystko nazwać za- 
powiedzią końca kapitalizmu? — Jest 
to kwestją terminologji, a także kwe- 
stją wiary, gdyż tyłko intuicja i wia- 
ra mogą sięgać w mroki nieznanej 
przyszłości. 

Stanisław Swianiewiez. 

Na tak biblijne orzeczenie Józiuk 
spoważniał i wkroczył za matką zu- 
pełnie gotów do spełniania obrządku 
słusznej zemsty, w ciepłe i pachnące 
razowym chlebem wnętrze piekarni. 
zaledwie rozjaśnione dogasającem 9- 
gniskiem pieca. 

Na prawo i na lewo chrapały zgod 
nym duetem Mańka i Justyna, zaś z 
kąta Grazyli dobywały się Świsty i 
chroboty, porykiwania i sapania kil: 
ku naraz zwierząt z arki Noego 
świadczące o silnych płucach właści- 
cielki i jej wyzbytem czci sumieniu. 

—- Isz jak chrapie, bytto niewiń- 
ninka, bytło dzieciuczek... — szepnę- 
ła Łukjanowa zjadliwie. 

Ostrym krokiem ruszyła tam. 
gdzie zakopana w wyprawne bety 
spoczywała jej rywalka: jednym szar- 
pnięciem zerwała z niej ponsową kot- 
drę wypukło watowaną, stebnowaną 
w. niezbyt regularne czworokąty, a 
tym ruchem zbudziwszy przerażoną 
Grasyłę, porwała z ręki Józiuczka 
pęk nowych, grubych wierówek i 
szepnęwszy tylko „trzymaj“, jęla wa- 
lić bez pośpiechu, ale metodycznie, 
raz koło razu, w pulchne ciało dziew 
czyny, nie mówiąc przytem słowa, co 
rzec można przyczyniało się do zwię- 

kszania zgrozy, która ogarnęła obec- 
nych. 

Grasyła bowiem wrzasnąwszy na 
razie, starała się milcząco znosić swe 
upokorzenie i aż nadto zrozumiałą 

dla Wilna ośrodek. Doniedawna właś. 
nie tutaj świeciły skutki rosyjskiej 
administracji najgorszemi przykłada- 
mi dewastacji i deformacji. Zmie- 
niając pałac Sapiehów na szpital, 
zniszczyła ona wspaniałe wnętrza, w 
których jeszcze na początku XIX w. 
podziwiano freski, jak „Ucztę bogów* 
pendzla owego znakomitego Delbe- 
ne, co wedle różnych świadectw, miał 
być także twórcą świetnych malowi- 
deł ściennych kaplicy katedralnej św. 
Kazimierza, na szczęście ocalonych. 
Krużganki boczne pałacu, zamurowa- 
no, — fasadę popsuto, — sąsiedni koś 
ciół potrynitarski oszpecono to prze- 
róbkami w: najgorszym smaku to 
znów usuwaniem części cennych stiu- 
ków, a wreszcie nasadzaniem na wie- 
że i kupułę dawną, cerkiewnych ko- 
pułek, nie mających nic wspólnego ze 
stylem tej wspaniałej świątyni. Park 
zaniedbano. Cudem ocalały dwie ka- 
pitame barokowe bramy ogrodowe, 
jedne z piękniejszych w Polsce. Nie 
uszła zato złej ręki brama trzecia, pro- 
wadząca z parku wprost na dziedziń. 
czyk wspomnianego kościoła. Tę ślicz 
ną osobliwość zeszpecono nadbudo- 
waniem ściany i wybiciem okien do- 
stawionego do niej ordynarnego w 
kształcie domku ,„ponomara*. 

Przed samym kościołem zamienio- 
nym na cerkiew zasadzono gęsto, a 
wbrew wszelkiemu sensowi drzewa, 
chyba że sens krył się w chęci zakry- 
cia frontonu przypominającego nad- 
miernie katolickość i włoskość tej 
sztuki, — w staraniu, aby dla oka wi- 

doczne były tylko rosyjskie cebulki. 
Po odzyskaniu niepodległości, koś 

ciół rewindykowano. Od r. 1929 przy 

udziale prof. architektury J. Kłosa usn 
nięto szczęśliwie owe cerkiewne ko- 
pułki i zaprojektowano nowe nakry- 
cia. Od tego czasu powoli, rok za ro- 
kiem postępuje naprzód restauracja 
owego znakomitego pomnika. ostat- 
nio pod umiejętnym kierunkiem p 
arch. J. Borowskiego, któremu  se- 
kunduje stworzona ad hoc przez 
p. konserwatora S. Lorentza Komisja. 
Prace obecnie posunięto już tak da 
leko naprzód, zewnątrz i wewnątrz. 
że jesteśmy bliskimi ujrzenia wy- 
kończonej całości. 

Jest to wypadek dużego kultura|- 
nego znaczenia. Kościół patrynitarski 
zbudowany przez Jana Kazimierza Sa 
piehę w 1. 1694 — 1717 stanowi zna- 
komitą rzadkość artystyczną na tere- 
nach całej Rzeczypospolitej. W cza- 
sach, w których pod wpływem archi- 
tektury jezuickiej panował u nas wzo- 
rowany na Vignoli i na kościołach ta- 
kich jak „ił Gesu* w Rzymie typ świą- 
tyni o założeniu wydłużanego krzyża 
nakrytego na skrzyżowaniu transep- 
tu kopułą stosunkowo niewielką już 
u św. Piotra i Pawła, — dźwignięto 
tu typ zupełnie odmienny, nawracaja- 
cy poniekąd do renesansowej kon- 
cepcji centralnego układu, ale w zu- 
pełnie nowej, późno barokowej, nad- 
zwyczaj Śmiałej szacie i transkrypcji. 

Jest to rodzaj wielkiej rotundy na- 
krytej olbrzymią kupułą. od wewnątrz 
strzelistą i porywająca pięknością 
swoich śmigłych proporcyj i ozdób 
stiukowych. 

Efekt niczwykłej strzełistości i og- 
romu uzyskano przez to, że te ściany, 
które od wewnątrz we wcześniejszci 
architekturze wyodrębniało się jako 
podstawę kopuły, jako jej pionowy 
bęben, — tutaj nachylono skośnie, łą 
"cząc w jedno z kopułą. Zupełnie ina- 
czej zaś postąpiono nazewnątrz. Tu 
hęben cechy swoje i funkcje zacho- 
wał, kopuła wręcz odwrotnie niż 
wewnątrz kształtuje się jakby spłasz- 
czona. Podobne kontrasty uderzają w 

formowaniu strony frontowej i tylnej. 
Nadewszystko jednak zdumiewa śmia 
łość strzelistego wnętrza. Rozejrzenie 
się w naukowym materjale porów- 
nawczym pozwala mi stwierdzić że 
pozostaje ono w stosunku najbliźsze- 

karę... ale łamte dziewczęta, pobu- 

dzone, wypatrywały oczy w zmroku 
i dusiły się stłumionym w poduszkach 
śmiechem, nie probując ratować ko- 
leżanki. Bo jakże? Jej, Łukjanowej 
wszak słuszne prawo. Czego żonatego 
czepia się ta Grasyła. Ot tobie i chu- 
stka szalinowa, ot tobie i perkal na 
koszułe, co pokazywała po powrocie 
z kiermaszu, ot i obarzanki, i pierni- 
ki, i likier u Mowszy!.. Ot jak sma- 
kuje!... 

Sznury chlastały po Hustych wdzię- 
kach Grasyli, która wyjąc zcicha po- 
wtarzała błaganie: 

— Lukjanoweczka, mameczka, u- 
że nia budu! Niechaj ja skroś ziemi 
pajdu, kali budu, nia bijsia! Mama! 
Cioutka! Nia budu!.. — przyczem sta- 
rała się umknąć świszczącym wierów- 
kom, chwytając za kołdrę jak za tar- 
czę obronną. Ale nie na wiele się to 
przydało, bo posłuszny  Józiuczek 
trzymał ją za nogi i spełniał polece- 
nie matki jak obrządek. 

Jednak słysząc bardzo żałośne ję- 
ki i chlipania ofiary niewieściej (i mę- 
skiej) płochości, poczuł pewien żal w 
swem .męskiem sercu nad tą sponie- 
wieraną miłośnicą i burknął w stro- 
nę matki: „musi jej dość będzi*? W 
czem odczuwszy niejasną solidarność 
płci i grzechu ludzi podległych pra- 
wom natury i podszeptom djabta, Lu- 
kjanowa zaprzestała wymachiwania 
karcącem narzędziem, i równie cicho, 

go a rzadkiego pokrewieństwa z 
wnętrzem słynego kościoła Santa Sa- 
pienza w Rzymie, dzieła wielkiega 
architektonicznego rewolucjonisty 
Borrominiego. Typ ten, bardzo uro- 
czy, mało był w Polsce stosowany. - 
Tem większą osobliwością pozostanie | 
kościół potrynitarski, tem bardziej | 
własną gra on nutą, w bogatym akor- 
dzie wileńskich budowli. х 

Stronę zewnętrzną możnaby już 
uważać za wykończoną, gdyby nie | 
ciężka jak pudło kruchta, dobudowa- | 
na około połowy XIX w. Zabija ona 
zasadniczy zamysł architekta jeśli o 
fasadę idzie, — uniemożliwia ogląda- 
nie ślicznych stiuków, jakie nad da- 
chem kruchty jeszcze ocalały. Win- 
na być ona bezwarunkowo usuniętą, 
jak tylko znajdą się na to środki. Do- 
piero gdy się to uczyni i gdy się co- 
najmniej wyrąbie szeroką aleję mię- 
dzy bezładnie tłoczącemi się tu drze- 
wami, — gdy zyskamy wolny dys- 
tans do ogarnięcia całości, będą mog- 
li wilnianie podziwiać w pełni piękno 
tego frontonu i oryginalnie związa- 
nych z nim wież, lekkich i zgrabnych. 
Oby jak najszybciej padły też murki 
budy ,ponomara* naprzeciw, oble- 

' piające ową bramę parkową. Ujrzy- 
my wtedy wyjątkowo pociągającą grę 
przeciwstawną tych dwu pełnych sty- 
lowości pomysłów. 

Będzie to zarazem wprowadze- 
niem do jeszcze większych a podnios- 
łych rozkoszy estetycznych jakie da- 
je oglądanie wnętrza. Gdy się zważy 
jak często na ziemi wileńskiej braku- 

je nam dni słonecznych, jak często na 
wnętrza kościelne patrzeć musimy w 
przyciemnionem oświetleniu nieba pół 
nocnego uderzy nas szczęśliwe roz- 
wiązanie zagadnienia okien, w tej 
świątyni tak przeprowadzone, z ta- 
kiem zrozumieniem włoskiego sła- 
necznego ducha, że czyni ona zawsze 
wrażenie zalanej spadającemi zew- 
sząd potokami światła. 

Zasługą wiełką kierownictwa od- 
nowienia nazwać musimy usunięcie 
kolorkowo mdłych pomalowań, jakie- 
mi prawosławny zarząd obdarował te 
ściany i zmysł dła wskrzeszenia. wy- 
twornego efektu, jaki daje wprowa- 
dzenie wspólnego, jednolitego, jasne- 
go tonu ścian i stiuków. Ich bogactwa 
proporcje i strzeliste podziały wydo- 
bywa tylko gra Światłocienia i przez 
to właście doskonałe je wydobywa. 
Osobna uwaga należy się wielkiemu 
ołtarzowi, który jest szczęśliwym re- 
zultatem współpracy  projektującego 
architekta p. J. Borowskiego z p. Her- 
manowiczem, jako stiukatorem. Pro- 
jekt ten szczegółowo przedyskutowa- 
ny i zatwierdzony podobnie jak i ia- 
ne prace. przez konserwatora p. Lo- 
rentza i Komisję, połega na swóbod - 
nem a stylowo harmonijnem nawią- 
zanfi do dawnego barakowego ołta- 
rza jaki za czasów rosyjskich znisz- 
czono, a którego rysunek zachował 

się w albumach Wilczyńskiego. Skoś- 
ne rozchylenie jego obecnego -rzutu 
poziomego ku wnętrzu o centralmem 
założeniu, i jego - wysmukłe  pro- 
porcje, wiążą go udatnie, podobnie 
już jak stiukowa u góry kompozycja, 
z całością. Odnowiona za ołtarzem 
wielkim sała zakrystyjna pełna powa- 
gi, pięknie sklepiona i odkryte obok 
w. korytarzu ciekawe freski figuralne, 
dopełniają obrazu szczęśliwych nad 
wyraz dokonań. 

Pozostaje wyrazić słowa gorącej 
wdzięczności opiekunowi tej świąty- 
ni, pełnemu gorliwości ks. kap. J. 
Żywiekiemu. Można tylko podzi- 
wiać, że w tak ciężkich czasach, po- 
trafił uzyskać środki na dotychczaso- 
we kosztowne prace. Pozostaje jed- 
nak niemało jeszcze dla dokończenia 
dzieła. Podstawą był i będzie ofiarny 
grosz. Oby obficie popłynął on nadał. 

Należy do tego jak najżywiej zachę- 
cać. 

Dr. Marjan Morelowski. 

  

majestatycznie i godnie siąpając, mi- 
mo iż w cieniu izby nikt tego nie 
mógł ocenić, wymaszerowała za 
drzwi, a za nią Józiuczek, w którego 
plecy trafił owinięty pakunek z per- 
kalem i chustką, oraz kilka obwa- 
rzanków.- 

Podniósł to wszystko oczywiście 
i oddał za progiem matce. Ta zasta- 
nowiła się chwiłę i orzekła. 

— Nu ot i nasze dziewczęta od oj- 
ca gościńca z kiermaszu dostano... lia 
tego nic sobie... ona jest ućciwa w ta 

pora, tażesz Grasyla. — Poczem po- 
płynęła w cień nocy zadowolona ze 

spełnionego obowiązku i zadanego le- 
karstwa, w którego skutek nie wątpi- 
ła ani chwili. 

W piekarni cichły pośmieszki dzie- 
wcząt i tłumione szlochy Grasyli. Nie 
żałowała szalinowej chusteczki, ani 
perkalu, ani nawet swej obitej skóry, 
ale na wspomnienie że Łukjanowa 
przez wyrafinowane okrucieństwo ka- 
zała pięknemu Józiuczkowi asystować 
tej operacji, czuła że ją ogień ogarnia 
od głowy do pięt, a w gębie tak gorz 
ko się robi jak po lekarstwie od febry. 
Chlipała też długo i żałośnie, a potem 
pomyślała: „a możesz to nic?“.. i za- 
snęła ufna w przyszłość, co do której 
nikt nic nie wie jakie dary przyniesie... 

Hel. Romer. 
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Władysław Wielhorski 

Kryzys ekonomiczny czy ustrojawy 
Przesilenie wszechświatowe dosię- 

sgło w roku bieżącym krajów nadbal- 
tyckich. Przejawy tegó zjawiska są 

łu swoiste, odpowiednio do bardziej 

sprymitywnej budowy gospodarczej 

państw bałtyckich w porównaniu z 

Europą Zachodnią. To też los oszczę- 

«dzi! Łotwie katastrof giełdowych, ja- 

kie otworzyły erę kryzysu w Sta- 

mach Zjednoczonych, powodując tam 
xozstrój obsługi finansowej. 

Łotwa, podobnie, jak i inne pań 
stwa bałtyckie, nie zaznały stadjum 

ibankowo-giełdowego kryzysu swej go- 

sspodarki narodowej; zacz    odczu- 

-wać go natomiast w dziedzinie obro- 

łu międzynarodowego towarów. Tu 

poczęło się zło. 
W ciągu pierwszych 10-ciu mic- 

«ięcy roku 1931 wywóz surowców i 

półfabrykatów z Łotwy spadł o poło- 

-wę w porównaniu z tym samym okre- 

sem roku ubiegłego (43 milj. Ls. za- 

„miast 86 milj. Ls.). Przedewszystkiem 

zahamowany został wywóz. drzewa i 

wytworów drzewnych, które od wielu 

łat stanowły 40 proc. całej wartości 

«eksportu krajowego. : 

Zmniejszył się również — w tym 

samym okresie — wywóz środków 

żywności o 24 proc. (45,6 milj. Ls., za- 

miast 59,5 milj.) i fabrykatów o 20 

wroc. (48,8 milj. zamiast 61,4 milj.). 

Objaw powyžszy spowodowal je- 

«Inak energiczną walkę rządu z impor 

tem, dzięki której wszystkie pozycje 

po przeciwnej stronie biłansu handło 

-wego uległy znakomitej reakcji. 
W ostatecznym wyniku tej wałki 

saldo bierne bilansu handlowego, wy- 

moszące 42,1 milj. Ls. za dziesięć mie- 

sięcy r. 1930 zmniejszyło się w roku 

1931 (w tym samym okresie) do 18,1 

amilj. Ls. 
Na pozór sądzićby trzeba załem, 

że walka prowadzi się z powodzeniem. 

<że obrona jest skuteczną; w tej dzie- 

adzinie przynajmniej. 
Gorzej nieco przedstawia się spra: 

<wa realizacji budżetu państwa na rok 

4931-32. 
Nowy premjer Łotwy M. Skuje- 

mieks w dniu 18-go bm. oświadczył, 

że na 177,8 miljonów łatów przewi- 

«lzianych wpływów budżetowych za- 

«wiedzie około 53 miłj. Stanowi to 30 

roc. preliminarza. Rząd jednak 

przedsięwziął już i zamierza na przy- 

szłość przedsięwziąć szereg zarządzeń 

«celem wyrównania niedoboru. Prze- 

prowadzono redukcję urzędników, a 

projektuje się obcięcie płacy pozosta- 

tym na służbie funkcjonarjuszom. 
Ponadto rząd zamierza: podnieść 

smacznie szereg podatków, jak np. 

podatek od nieruchomości i wprowa- 

«dzić nowy podatek od obrotu. Wresz 

«ie projektuje podniesienie opłat 

«od akcyzy i opłał za korzystanie z v- 

sług kolei i poczt. 
Niektóre z tych projektów spotv- 

Жа)а się z silną opozycją sfer zainte- 

sresowanych, jak mp. . wprowadzenie 

podatku obrotowego w środowisku 

=srzemieślniczem i kapców; szczególnie 

„detalistów. 
Premjer wykazuje cyframi w 

swem przemówieniu, że środki powy- 

-ższe, chociaż ciężkie, zapewnią prze- 

«jeż budżetowi państwa równowagę 

konieczną, a więc przetrwanie złej 

schwili historycznej. . 

Skądinąd przecież obserwować się 

„łają w życiu Łotwy objawy ekonomi 
  

    

    

    

(EUGENJA KOBYLIŃSKA-MASIEJEWSKA. 
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w Łotwie? 
czne bardzo niepokojące. Najważ- 
niejszym z nich jest topnienie zapasu 
walut obcych w banku państwowym. 
W kwietniu 1930 roku zapas ten wy- 
nosił równowartość 53,1 milj. łatów; 
w pół roku później 39,5 milj.; jesz- 
cze w 6 mies. potem, w kwietniu r. b. 
27.2 milj. a obecnie, 14 grudnia 1931 
roku wynosi zaledwie 12,0 milj. łatów. 
Obserwujemy więc chyży i systema- 
tyczny spadek zapasu obcych walut. 
które stanowiły doniedawna gros po- 
krycia łotewskich narodowych zna- 

ków pieniężnych. 
W tem miejscu schodzimy z g03- 

podarczego pola spostrzeżeń. Zjawis- 

ko ostatnio wskazane ma swe korze- 

nie raczej w psychologji ludzkiej, niż 
w. koniecznościach gospodarczych. 

Ani stan bilansu handlowego, ani 

gospodarka wewnętrzna państwowa 

nie dają same przez się elementów do 

zrozumienia panicznej ucieczki pie- 

niądza z kraju, jaka ma miejsce. A 

jednak pieniądz ucieka i sytuacja z 
ciężkiej ma skłonność do przeistacza- 
nia się z dniem każdym coraz bar- 

dziej w katastrofalną. 
Pieniądz ucieka mimo to, że nowy 

premier p. M. Skajenieks jest człowie 

kiem zdecydowanej myśli i silnej rę- 

ki, że inicjatywa jego zarządzeń jest 
ocenianą naogół jako trafna i w za- 

sadzie skuteczna. 
Istnieje zatem, jak się zdaje, po za 

rządem jakiś czynnik, który pogarsza 

fatalnie położenie, przyłączając do 
kryzysu ogólno-gospodarczego — Кгу- 

zys zaufania publicznego w Łotwie. 
Jesteśmy bowiem świadkami zja- 

wiska, że kurs łata już się zachwiał 

i ma skłonności zniżkowe. Wprowa- 
dzenie policyjnych przepisów, zabra- 

niających wywozu waluty z kraju po- 

łożenia nie ratuje; chyba odwrotnie. 
Heroiczne lekarstwa raczej bowiem 
wzmacniają przekonanie ludzkie o 
powadze choroby a bywają mało sku- 

teczne bezpośrednio. Rzecz to jasna: 

kapitał zaniepokojony jeszcze bar- 

dziej przymusem pozostawania па 
miejscu znajduje zawsze nieuchwyt- 

ne drogi ucieczki a wraz z nim ucie- 

ka coraz bardziej i zaufanie. 
Zdaje się nie ulegać wątpliwości, 

że źródłem nieszczęścia jest łotewski 

sejm. Parlament tameczny był do 

dziś zgodnie z konstytucją. a jeszcze 

bardziej z praktyką, istotnym „suwe- 

renem'* państwa. 
Omnipotencja władzy ustawodaw- 

czej wyrodziła się, niestety, dość prę- 

dko po ukonstytuowaniu się Łotwy 

w dyktaturę poszczególnych klik i ko- 

teryj sejmowych, które dzieliły kraj 

na „sfery* swych wpływów i, co go 

rzej, na sfery swej eksploatacji. 
Demoralizacja, związana z syste- 

mem sejmowładztwa w młodych or- 
ganizmach państwowych Europy, po- 
stępowała po wielkiej wojnie chyżej, 
niż wychowywanie pp. posłów w po- 
czuciu odpowiedzialności za ich czy- 
ny polityczne. 

Jaskrawym objawem wynaturze- 
nia demokracji parlamentarnej na te- 
renie Łotwy byłoby zorganizowanie 

„Banku Łotwy'*. 
Instytucja emisyjna, stanowiąca 

serce życia ekonomicznego kraju, jest 

tam nie towarzystwem akcyjnem, jak 

gdzieindziej, lecz instytucją państwo- 

wą, oddaną całkowicie prawie pod 

rozkazy sejmu. Obsadzanie w niej sta- 

  

Rozrywki przedświąteczne pani Niuśki. 
(Peświęcam czytelniczkom „Kurjera”). 

Zrozumiałaś. Maryśka 0 co 

=hodzi... 
— Ot, jakby i rozumiem. Ale nie- 

vardzo... Znaczy się uszki będziem ro- 

Dić w kruchej cieście. I na co oni w 

%ruchej? Nie robiła ja ich tak. Lepiej 

zwyczajnie. 

A ja chcę w kruchem. Nie ga- 

złaj, na miłość boską. Pan inne uszka 

«wyrzuciłby ci za kołnierz. 

— Ach jej! Nu, niema co — nie- 

«haj i w kruchej... 

— Ryba w galarecie. Szczupak. 

1 trochę smażonej. To potrafisz? 

— ] zamrużywszysia, zrobia! 

— Makowe mleko zrobisz? 

— Ani... ni! Nie wiem! 
— Fajtłapa! 
— Takżeż pani powie, jakby co? 
— Hm... Pojęcia nie mam. Zoba- 

<«zymy do ks i. Najgorzej z cias- 
4em. A gadałaś, że wszystko umiesz. 

Gapa! Tylko kłopot z tobą. A tu jesz- 
«ze pan pisał, że zaprosił swego kole- 
sję. wielkiego smakosza. Właśnie ude- 
dektuje się twojem pitraszeniem. 

— Każda pani mnie dotychczaso- 
»vo powiedziała, jak i co. A u pani 
mic człowiek dowiedzieć się nie może. 
Mnie już na sercu obojętnie od tego. 
ja też, zdajsie, honor swój mam. 

—- Dawaj książkę — mruknęła po- 

suszona pani Niuśka. Tę czarną. Po- 
<łobno starzy ludzie umieli gotować, a 
o najstarsza z tych, jakie posiadam. 
„Uzbrojona w mądrość k, mie- 
szczącą się w niedużej książeczce, pa- 
mi Niuśka odrzuciła nogą łupinę od 
„kartofla, zezując gniewnie w stronę 
sprawczyni tego nieporządku i odesz- 
4a wyniośle z kuchni, Szukała spokoj- 
„aego miejsca dla ułożenia menu ju- 
trzejszej wieczerzy wigilijnej. — Po 
mlokowaniu się aa kanapie w saloni- 

  

ku pani Niuśka obejrzała z początku 

książkę od zewnątrz. 

— Hm.. „Sekreta gospodarskie 

przez p. Teresę Twarowską rok wyda- 

nia 1877. No... no! Jest i przedmowa... 
Patrzcie państwo! ,,Cesarzową Józefi- 
nę zaszedł Napoleon, gdy smażyła ja- 

kiś omlet na patelni'... (Zuch baba, ta 

Józefina. Ale nie o to chodzi). Rozdział 

Jl-gi. „O zabawieniu gości przy stole*. 
„Gospodyni domu wiele tu uczynić mo 
że z właściwym kobiecie wdziękiem” 
(Czy ja mam wdzięk? Pytanie). „Że- 
by nie przeszkadzać sobie, niech zaw- 
czasu powie lokajom, jak chce, żeby 
było podane (fi! fi!). Jeżeli ich jest 
kilku (oho!) niech wskaże każdemu, 

czego ma głównie pilnować. Lokaj po- 
winien stać spokojny i baczny (dreszcz 
mię przejmuje!). Liczba lokai stosuje 
się zwykle do ilości gości... tu pani 
Niuška zachlysnęla się ze wzruszenia 
i pochłaniała dalej rewelacyjne szcze- 
góły: „W kredensie chłopak (Jezus! 
jeszcze jeden) powinien ciągle pod 
czas obiadu zmywać talerze i sztućce. 
zwłaszcza jeżeli niema dużo srebra w 
domu. (Srebra? O ironjo! Po ileż pła- 
ciłam te swoje nędzne „gerlachy*). 

„Wina podają burgundzkie, szampań- 
skie, madery, bordo. (A owocowe nie 
łaska?). Bordo potrzebuje być przy- 
niesione z piwnicy na. parę godzin 
przed obiadem. — (Dobre sobie! Co 
sette (co za obiecujące nazwy!). 
jeszcze?). „Kawa czarna i likiery róż- 
ne, jak maraskino, kiuraso lub ani- 

— Uuff... Nie, to nad moje siły — 
rozpaczałą pani Niuśka. Ale nie należy 
się zrażać przedmową. Chodzi o ry- 
by... No, gdzież te ryby? „Szczupak z 
ostrygami* — fel „Szczupak z sosem 
serdelowym, kiedy  nieświeży* (ja 
chcę świeżego). „Szczupak świeży z 
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Widmo kryzysu ekonomicznego na Litwie. 
Ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, 

który w swym pochodzie ogarnął niemal 

wszystkie państwa kontynentu, zdawał się 

jakgdyby zapomnieć o małem państwie, któ- 

rego żyzne ziemie ciągną się wzdłuż Niem- 
na, Wilji i Niewiaży, sięgając aż po Bałtyk. 

Doniedawna w Litwie nie słyszało się o kry- 

zysie i tylko wieśniacy od czasu do czasu 

uskarżali się na ciężkie warunki. Jednak 0s- 

tatniemi czasy-i Litwę dosięgły jego macki. 

Pierwszym zwiastunem kryzysu ekonomi- 

cznego w Litwie był nagły i silny spadek 

cen produktów rolnych, spowodo- 

wany z jednej strony nadprodukcją, zaś z 

drugiej coraz bardziej zmniejszającem się 

zapotrzebowaniem. Rolnicy litewscy nie mo- 

gąc uzyskać nawet równowartości inwesto- 

wanych w roli kapitałów, oraz wkładanej 

pracy, — są zmuszeni bądź prowadzić go- 

spodarkę rabunkową, bądź też zadłużać się, 

co również na dłuższy dystans doprowadza 

do ruiny, tem bardziej, że stosunki kredyt. 

w Litwie nie zostały jeszcze należycie upo- 

rządkowane. Odsetki od pożyczek krótkoter- 

minowych wahają się w Litwit od 10 do 12 

zaś długoterminowych — od 6 do 7 

podczas kiedy nawet przy najlepszym 

urodzaju włożony w rolę kapitał nie przy- 

nosi 6, a nawet 5 proc.  Nadomiar złego 

trudna i skomplikowana procedura uzyska- 

nia pożyczki w Panku Ziemskim zmusza 

rolników do kcrzystania z usług lichwiarzy 

pobierających przeciętnie 20—2ć proc. Nieu- 

niknionym wynikiem takiego stanu rzeczy są 

bankructwa i niewypłacalności pociągające 

za sobą w wielu wypadkach sprzedaż mą- 

jątków z licytacji. 

Gdy w r. 1930 suma wy. czona ze sprze- 

daży majątków z licytacji wy..iosła 1,6 mil. 

lit, w r. 1931 dosięgła ona 2,1 mil. lit. a 

ilość licytacyj zwiększyh się o 39,2 proc. 

Ilość protestowanych weksli w r. 1931, w po- 

równaniu z r. ub. wzrosła o 29 proc., zaś 

suma o 35 proc. Są to wyraźne wskazówki 

rozwijającego się w Litwie kryzysu na tle 

dysproporcji pomiędzy produkcją a popy- 

tem. 
Pragnąc podtrzymać gospodarkę hodow- 

laną, będącą swojego rodzaju pasem ratun- 

kowym tonącego w powodzi niskich cen rol- 

nictwa, oraz zapobiec takim wypadkom jak 

sprzedawanie (w Olicie) zdatnych do pracy 

koni po 15 lit, zaś źrebiąt po 2 lit., rząd li- 

tewski za pośrednictwem t-wa „Maistas“ 0- 

raz innemi drogami skupuje šwinie i trzodę, 

utrzymując w ten sposób ceny na wyższym 

poziomie. 
Przyjrzyjmy się tej akcji rządu litew- 

skiego bliżej. 
W wyznaczonych punktach skupu, agen- 

ci t-wa „Maistas“ placą za świnie po 70 lit. 

za centnar żywej wagi. Zakupione Świnie Li- 

  

nowisk kierowniczych odbywa się 

według klucza partyjnego a minister 

finansów ograniczony jest zaledwie do 

prawa „veta* w pewnych sprawach. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć 

że do wyborów w Łotwie stawało ©- 

koło 30 tych „partyj* a kilkanaście 

jest reprezentowanych w obecnym 

sejmie, dzieląc pomiędzy sobą 100 

mandatów. 

Wobec powyższego chyba podzi- 

wiać można wytrzymałość organizmu 

gospodarczego Łotwy, a siłę nerwów 

rządów kolejnych tegó państwa. 

Rząd ponosi odpowiedzialność for- 

malną za życie bieżące kraju a naj- 

czulszym nerwem tego życia, apara- 

tem finans., kieruje woła uniezależ- 

niona od rządu, nieobliczalna. niedo- 

rosła do swego zadania. 

Dziś, w epoce chwiania się ogólno- 

światowej gospod., trudności wyrosłe 

na gruncie powyższej anomalji zagra 

żają coraz poważniej państwu. 
Trudności gospodarcze w Łotwie, 

w szczególności finansowe, mają 

znaczęnie głębsze: kryzysu — ш- 

strojowego. Przerost władzy ustawo- 

dawczej i licha jej wartość indywidu- 

alna, zarówno fachowa, jak moralna, 

zdaje się być powodem istotnym tego 

zjawiska. 
Władysław Wielhorski. 

  

       
serdelami“. (Boże, jakie to długie — 

nie mogę!). Może „paszteciki ze šle- 

dzi w klarze*, (Co to jest „w klarze“. 

Hm, to za trudne...) (o? Co? „Slima- 

ki?“ Co ona gada. Zagotuj wody z po- 

pioiem i solą i włóż do niej na kwad- 

rans ślimaki, żeby z łatwością wyszły 

ze skorup swoich“. Zwarjowala! Ta 

nieszczęsna jadała ślimaki? 

Tu pani Niuśka zsunęła się na po- 

dłogę, z czego niezmiernie ucieszył się 

jej jedynak, klapnąwszy w tej samej 
ji koło niej. 
Pewnie jakieś kłopoty? zagad- 

nął ją po przyjacielsku? Ё 

— Jakbyś zgadł! rzekła ponuro, 

pani Niuska. Słuchaj, jadłbyś ślimaki 
z farszem na wilję? 

Ślimaki? Takie. co to „wystaw 

        

— Uhu — | 
— Nie! To dla dorosłych pewnie. 
— I ja nie! Po tem oświadczeniu 

pani Niuśka jęła się dźwigać z nie- 

wygodnej pozycji, uważając, że dość 

ma na dziś „sekretów gospodarskich *. 

Zresztą Marysia darła się w kuchni: 

— Pani! Pani! A niechaj już pani 

przyjdzie i powie, ile cukru sypać do 

ciasta. — Tyle? 
— Może jeszcze trochę! Rzekła 

przestraszona pani Niuśka. Dopraw- 
dy. nie jestem pewna. с 

- — Po mojemu też jeszcze kapelka 
dołożyć trzeba — zdecydowało kuchen 
ne dziewczę. 

— Ale ja muszę iść na lekcje — 
moi drodzy. Zbyszek, żebyś nie doty- 
kał ciasta. Dopilnuj pieca, Marysiu. 

— A jużby pani nie chodziła. I w 
szkole uczy pani i po-osóbku. Ktoż to 
widział. Jutro kucja, ja sama z buł- 

kami temi nie sprawia sia. 
— Wrócę prędko. Muszę praco- 

wać na wasze utrzymanie — inaczej- 
by nie wystarczyło — oświadczyła pa- 
ni domu. 

— A już po mojemu to nie tak. 
Mnie mąż będzie nosił pieniędzy tyle, 
ile mnie potrzeba. Ja swojemu Antu- 
ku powiedziała. Ty, brat moj, pamię- 

twa eksportuje zagranicę bądźto żywe, bądź 
też w postaci bekonów. Ostatnio jednak o- 
chropna polityka celna państw z któremi Lit- 
wa pozostaje w stosunkach handlowych, ob- 
raca wniwecz wszelkie kalkułacje władz li- 
tewskich. 

Charakterystycznym przykładem jest ry- 
nek niemiecki, na który Litwa wywozi ży- 
we świnie. Po opłaceniu cła, pochłaniającego 
75 proc. wartości, Litwa uzyskuje zaledwie 
20—23 lit. za centnar żywej wagi, czyli skarb 
państwa dopłaca przeciętnie do każdej wy- 
wiezionej świni po 45—60 lit. 

Należy wątpić by podobna kalkulacja op- 
łaciła się na dłuższy dystans, zwłaszcza że 
korzyści wynikłe z rozwoju popieranej ho- 
dowłi trzody nie zdołają pokryć deficytu, 
który wytworzy się w skarbie, 

"Trudności zbytu na rynkach niemieckich 
zmusiły Litwę de zwrócenia ekspansji ku 
Anglji i innym krajom, jednakże i tu pers- 
pektywy są b. ograniczone. Naprzykład Fran- 
cja ustaliła roczny kontyngent wwozu produ- 
któw spożywczych, mogący doprowadzić sto- 
sunki handlowe do systemu handlu zamien- 
nego, w którym eksport będzie się równał 
importowi, zaś Sowiety zniosły wszelką swo- 
bodę importu, uzależniając go od „obstalun- 
ku* Torgpred'u. Stosunkowo najbardziej do- 
stępnym jest rynek angielski, na który Litwa 
wywozi bekony i masło. Dotąd jednak Lit- 
wa nie jest w stanie wykorzystać wszystkich 
możliwości eksportu bekanów, a to zarówno 
ze względu na ograniczoną ilość rzeźni (któ- 
rych Litwa posiada 3), jak i na konkurencję 
bekonów polskich i duńskich o jakości zna- 
cznie wyższej. Pragnąc temu zaradzić wła- 
dze lit. postanowiły uruchomić w dniach 
najbliższych 4-tą rzeźnię, zwiększając w ten 
sposób ubój świń do 16 tys. sztuk tygod- 
niowo. 

Poważnym symptomatem kryzysu ekono- 
micznego, jest również bierność bilansu lit. 
handłu zagranicznego. W ciągu 8-miu mies. 
1930 r. eksport lit. wyniósł 209,0 mil. lit, 
zaś import — 206,0 mil. lit, — gdy tym- 
czasem w tymże okresie r. 1931 eksport wy- 

niósł zaledwie 184,9 mil. lit. zaś import 
192,6 mil. lit. A więc o ile bilans handlowy 
Litwy w r. 1930 wyraził się w sumie + 3 
mil. lit, — to w r. 1931 wykazał — 7,7 mil. 
lit. Ponieważ obok bierności bilansu han- 
dlowego, lit. bilans płatniczy stale się zmie- 
nia w sensie dla Litwy ujemnym, — przeto 
po wyczerpaniu funduszów zapasowych, Lit- 
wa może stanąć wobec poważnych trudności 
budżetowych. 

Obawy te w całej rozciągłości potwier- 
dzają ostatnie posunięcia rządu litewskiego, 
który widział się zmuszony po raz pierwszy 
wyrzec groźne słowo „redukcja. 

Słowo to jednak w Litwie nie jest nara- 
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zie tak groźne jak n. p. w Polsce, gdyż wła- 
dze ograniczyły się tymczasem do cofnięcia 
wyższym urzędnikom państwowym dodatków 
i gratyfikacyj świątecznych, oraz zmniejsze- 
nia tychże dodatków urzędnikom kategoryj 
niższych. 

Bardzo jednak możliwe, iż jest to dopie- 
ro niewinny początek, gdyż w Litwie po- 
czyna się głośno mówić i pisać o cofnięciu 
wszystkich dodatków oraz redukcji urzędni- 
ków na większą skalę. Jednocześnie prasa 

litewska energicznie propaguje jak najdalej 
posuniętą oszczędność. 

Dziś jeszcze trudno przewidzieć jakiemi 
Środkami Litwa będzie walczyła z kryzy- 
sem ekonomicznym, należy jednak przypu- 
szczać, iż rząd obok redukcji płac, główny 
nacisk położy na zmniejszenie importu, oraz 
zwiększenie eksportu, przy równoczesnem 
zwalczaniu spekulacji pośredników i syndy- 
katów eksploatujących wieś i utrzymują- 
cych koszta utrzymania w miastach na da- 
wnym poziomie. 

Czy jednak wysiłek ten możliwy jest przy 
dzisiejszych stosunkach pomiędzy społeczeń- 
stwem a rządem litewskim? Czy społeczeńst- 
wo litewskie zróżniczkowane dzięki bezwzglę 
dnej polityce na uprzywilejowanych synów 
i upośledzonych pasierbów zdobędzie się na 
podanie sobie ręki w decydującej chwili? 

Kryzys ekonomiczny stał się dła większo- 
ści rządów państw europejskich próbą og- 
niową, która zmusiła do poczynania jak naj- 
dalej idących rewizyj systemów i progra- 

mów polityeznych. 
Czyżby więc rząd litewski, dbając o ca- 

łość i niewzruszalność ekonomicznych pod- 
staw swego kraju, nie zdecydował się na 
zrewidowanie swej dotychczasowej polityki 
wewnętrzneją oraz nie wyrzekł się pewnych 
zgoła nieuzasadnionych aspiracyj w zakre- 

  

  

taj, żeby mnie wszystko było po ślu- 
bie! : 

— I będzie? zainteresował się Zby- 
szek. 

— Ja jemu łeb rozkwasza, jakby 
co. 

— Głupia jesteś, rozgniewała się 
pani. Nie wygaduj byle czego. 

— Namówię, żeby z tobą się nie 
żenił. On nie wie, że z ciebie taki ana- 
nas — krzyknął Zbyszek. 

Marysia błysnęła oczyma w stronę 
Zbyszka i otarła zroszone czoło na- 
giem przedramieniem, stając w pozy- 
cji bojowej. 

Pani Niuška usunęła Zbyszka za 
drzwi : 

— Maryška, zabieraj się do robo- 
ty. Żeby tu żadnych kłótni mi nie by- 
ło! Trzymać język za zębami. Zrozu- 
miane. к 

— Gdy drzwi się zamknęły za od- 
chodzącą i dźwięknął od wewnątrz za- 
kładany łańcuszek, pani Niuśka przy- 
stanęła w. przedsionku niepewnie, 
chwytając uchem podejrzane, a gnie- 
wne w mieszkaniu terkotanie, Ale nie 
było czasu nad tem się zastanawiać. 
Dziś miała dostać 50 zł. resztki hono- 
rarjum za prywatną lekcję. Sumę tę 
przeznaczała na niespodzianki dla ro- 
dziny. Na dworze stężało nieco i pró- 
szył lekki, niewyraźny Śnieżek... 

Zmierzch kłócił się już z czerwo- 
nością oświetlonych okien kilku skle- 
pików. Na tej bocznej ulicy było pu- 
stawo... Sylwetki dorožek dražnily 
smutną nieruchomością zwieszonych 
łbów końskich. Pani Niuśka rzuciła 
okiem na stojącego bliżej gniadosza. 
Miał on nogi krzywe, pysk ociekający 
beznadziejnością i wystrzępiony ogon, 
z którego wiatr wywiał resztki fanta- 
zji, więc pani Niuśka pomyślała, ody- 
mając wargi. 

„ —— To jest obraz stanu wewnętrz- 
nego kobiety, która ma niepełne sto 
złotych na urządzenie świąt od a do 
zet i to „z szykiem* czego wymaga 
przepadający za tradycjami małżonek. 

Po namyśle — pani Niuška zafun- 

  

     

  

Fo święto slodyczy 
ё słaropelska choinka 

_ byla ebwieszena ia- 
kociami 

  

TEODOR NAGURSKI. 

Frontem na Zachód. 
(Artykuł dyskusyjny). 

Coś przed rokiem z górą, pisząc w 
Wileńskim numerze Tygodnika Ilu- 
strowanego o „Wilnie na przetomie““, 
zaznaczyliśmy, że miasto nasze prze- 
żywa ewolucję natury strukturalnej, 
jednakże po jakiej linji ta ewolucja 
skieruje się — przewidzieć nie można. 
Podaliśmy wówczas jedynie omówie- 
nie tych tendencyj i prądów, jakie 
poruszały, a zresztą i poruszają — 
pozornie tylko senną taflę naszego 
życia powszedniego — gospodarczego. 
Od owej chwili upłynęło kilkanaście 
miesięcy i mimo zakłóceń. wywoła - 
nych w: życiu Wilna przebiegiem kry- 
zysu, sytuacja nieco wyjaśniła się, na- 
brała bardziej konkretnych zarysów, 
tak, że można już bez zbyt wielkica 
obaw zaryzykować pewne twierdzenie 
ogólne. To twierdzenie figuruje w ty- 
tule artykułu: frontem na zachód. 
Wyjaśnimy pokrótce dzisiejszą treść 
tego hasła w Wilnie. 

Wilno powojenne, żyło przez dłuż- 
szy czas, a w pewnej mierze — żyje 
dziś jeszcze, wspomnieniami, zaczer- 
pniętemi z testamentu Jagiellońskie- 
go, marząc o świetnej przeszłości b. 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, któ- 
rego duchową stolicą pozostaje do dzi 
siaj. Przekonania o realności tych ma- 
rzeń podsycał niektóre fakty, jak to: 
odezwa Wodza Naczelnego z r. 1919, 
utworzenie Litwy Środkowej, próby 
rozstrzygnięcia zagadnień narodowoś 
ciowych, — wreszcie —pewnik niez- 
bity o jedności gospodarczej ziem b. 
Wielkiego Księstwa i płynący stąd 
wniosek o potrzebie takiego lub in- 
nego gospodarczego porozumienia na 
tych ziemiach. Marzenia powyższe w 
żaden jednak sposób nie oddziałały na 
bieg wypadków. Przeciwnie: wypadki 
bezlitośnie przeszły do porządku dzien 
nego nad słabemi, niekonsekwentne- 
mi, niedoprowadzonemi do końca pró- 
bami realizacji testamentu przeszłoś- 
ci.  Przygniatająca większość społe- 
czeństwa okazała się bierną i najzu- 
pełniej obojętną. Przywódcy nie 
poszli na jakieś energiczniejsze po- 
sunięcia natury ideowej organiza - 
cyjnej. Wreszcie —strona druga -— 
Litwini kowieńscy. kontynuują wzglę- 
dem Wilna z niezmiennem powodze- 
niem politykę waldemarasowską, za- 
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sie polityki zagranicznej, które uniemożli- 
wiają jej swobodę ruchów nad Bałtykiem. 
oraz uzależniają pod względem ekonomicz- 
nym od Niemiec. 

Pytanie to rozstrzygnie przyszło: 

  

Marjan Beiiermann. 

dowała sobie w najbliższej księgarni 
„Potrawy wigilijne'* pani Elżbiety — 
za jeden złoty groszy pięćdziesiąt. 

— Przypuszczam, że niema tam 
mowy o ślimakach i lokajach — my- 
ślała, wciskając nowy nabytek do teki. 
Lokaj?! Brr... Taki gamoń mógłby po- 
żreć wszystkie moje zapasy wigilijne 
i czyhałby na cnotę nieostrożnej Ma- 
ryśki. A ile takiemu się płaci? 

Kwestja ta pozostała nierozstrzy- 
gnięta, gdyż ostrzegawcze beczenie sa- 
mochodu zmusiło panią Niuśkę do po- 
rzucenia teoretycznych dociekań. Zre- 
sztą była już koło domu, gdzie zapew- 
ne niecierpliwiła się żądna wiedzy u- 
czenica. 

* 

Wracała pani Niuśka z bijącem 
sercem, niespokojna o to, co się dzia- 
ło w domu. Już to wogóle należało wy- 
raźnie powiedzieć, że pani Niuśka 
miała ,gospodarskiego pecha*. Zaw- 
sze coś „wyszło*. Ostatnio w przed- 
dzień imienin p. Niuśki wiewiórka 
wskoczyła do ciasta na strucle. 

— I poco ten Jerzy robi z domu 
menażerję? martwiła się pani Niuśka. 
Wszystko to spada na moją głowę. 
Cieszę się, że ten zając nareszcie zgi- 
nął, wiewiórka uciekła i że przynaj- 
mniej teraz zwierzęcia żadnego niema 
w domu oprócz spokojnego kota. 

Ale był jednakowoż Zbyszek, o 
wiele może gorszy, niż białe myszy, 
które zatruwały domową atniosferę w 
ciągu ubiegłej zimy. Przecież to on, 
niestety, wysadził niedawno w powie- 
trze patelnię z kotletami. Więc pani 
Niuśka zdecydowała się na autobus, 
modląc się w duchu o całość damowe- 
go ogniska. 

Nie! nic złego się nie stało. Mary- 
sia zawijała strucle... Blachy były wy- 
smarowane masłem. Czerwona pasz 
cza pieca ziała na kuchnię żarem. 
Skrzywiony Zbyszek dmuchał na rę- 
kę, siedząc na stołku. Nos miał za- 
walany sadzą, kolano w mące i og- 
romną dziurę na łydce. 

— Oj, jak boli — fu! fu! To przez 

pewniając wciąż siebie samych z prze- 
dziwną energją, że bez Wilna — nie 
uspokoją się. Tak więc bierność i sła- 
bość jednych, nienawiść i słabość dru- 
gich — spowodowaly, že idee „wielko 
litewskie“ pozostaly na papierze. W 
życiu realnem natomiast istniały w 
dalszym ciągu województwa północ- 
no-wschodnie Rzeczypospolitej z ich 
niedomaganiami gospodarczemi, wy- 
wołanemi tak kryzysem ogólnoświa- 
towym i ogólnopolskim, jak również 
kryzysem strukturalno-gospodarczym 
tych ziem, nastawionych dawniej na 
ekspansję na północny wschód i 
wschód, a pozbawionych skutkiem 
wrogiej postawy sąsiadów. kontaktu 
z temi terenami po wojnie. 

Nie ulega wątpliwości, że bez no- 
wych kataklizmów ogólno-europej- 
skich, warunki te zmianie ulec nie 

mogą. To też pozostaje Wilnu tylko 
jedno. jak najściślej, jak najprędzej 
zlać się w całość gospodarczą z re- 
sztą ziem Rzeczypospolitej, zrywając 
jednocześnie te więzie, jakie jeszcze 
łączą miasto nasze z zakordonowemi 

sąsiedzkiemi terenami. Nie na Kowno, 
Lipawę, Rygę lub Mińsk winna orjen- 
tować się nasza gospodarcza polityka, 
lecz na Warszawę, Poznań, Katowice. 
Nie Lipawa jest naszym wylotem na 
morze — lecz Gdynia. 

Przyszłość gospodarcza oprzeć 
się winna na najściślejszym kontakcie 
z centralną i zachodnią Polską. Jeste- 
śmy naturalnym rynkiem zbytu dla 
wyrobów przemysłowych centralnych 
i zachodnich województw Rzeczypos- 
politej. Jesteśmy dla przeludnionega 
zachodu terenem kolonizacyjnym. Z 
drugiej strony nasze produkty rolni- 
czo-hodowlane i surowce (drzewo, 
len) w dobie obecnych ograniczeń ceł- 
nych, mogą liczyć na zbyt tylko w za- 
chodnich województwach Polski. 

Takie jest „małe hasło gospodar- 
cze Wilna. Na większe hasła i większe 
programy w dobie ciężkiego przesilc- 
nia światowego — niema, niestety, 
miejsca,. Należą one do przeszłości, a 
może również i przyszłości, jednakże 
tak odległej, że nie czas o nich mówić. 
Dzisiaj potrzebujemy konsolidacji i 
spokojnej pracy u podstaw. gdyż о- 
gólnopolską tendencją gospodarczą 
jest z konieczności stworzenie jednego 
polskiego rynku, możliwie najbardziej 
samowystarczalnego. Do takiego po- 
„stawienia sprawy zmusza nas protek- 
cyjna polityka celna wszystkich kra- 
jów europejskich, a nawet pozaeuro- 
pejskich. Teodor Nagurski. 

tę jędzę! fu! fu! Oparzyła mię koła 
drzwiczek, fu! fu! 

— A niechaj jego! Ja oparzyła? 
A Jezus Ty Marja! I nie widziała kie- 
dy on taki. Bozieńka ciebie, Zbyszka, 
karze za zbytki. : 

— (Cyt! Cicho! Już robisz strucłe? 
Poczekaj, przeczytam co tu napisane... 
„Ułożyć na blachach mazurkowych, 
posypując mąką, dając miejsca do wy- 
rośnięcia. Dać podrosnąć po raz trze- 
ci. Posmarować żółtkiem..." Smaruj... 

— Poczekawszy, posmaruja! bro- 
niła się Marysia. A te drukowane to 
same nie tołku nie wiedzą... Była ja 
raz zrobiwszy z drukowanego. Jeden 
śmiech wyszedł. Weź — mówi — ta- 
kich dėkėw i takich deków — ażeby 
jej z temi dekami, Na oko człowiek 
lepiej wie. 

— Nie z ciebie nie będzie — za- 
wyrokowała urażona pani domu. ' Nie 
masz, najmniejszej chęci do kształce- 
nia się. 

— (o mnie matka nauczyła, te 
wiem. A z dekami, zabijcie mnie -- 
robić nie będa. 

— Niech mama mnie da, ja sobie 
poczytam — rzekł Zbyszek i pogrążył 
się, wciąż dmuchając, w studjowanie 
„dwunastu 

Kuchnia wyglądała jak pobojowisko. 
Już to Maryśka trafiła - wywrócić 
wszystko do góry dnem w promieniu 
kilkunastu łokci, jeżełi miała co pilne 
go do roboty. ‹ 

— Przecież mogłaś tu przedtem u- 
przątnąć — gderała rozgoryczona pa- 
ni Niuśka. TZ 

— Nie miała czasu, paniczka, ani 
kapelki. 

Wzdychając ciężko, pani Niuśka 
zabrała się do uprzątania. Wzięła 
szczoteczki do mycia i misę gorącej 
wody, gdy ostry dzwonek targnął po- 
wietrzem. Wszyscy drgnęli 

— Tatusiowy dzwonek! wrzasnął 
Zbyszek. : 

— Przecież tatuś miał jutro... Leć 
Zbyszek... Zobacz!... 5 

Zgrzytnął zamek... Szczęknął łań- 

wieczerzy _ wigilijnych'.- 
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Stefan Z. Klaczyūski 

К К РЕ Н W IDEE No > KL 

A jednak romantyzm... 
Cierpimy na brak ideałów. Dużo 

się o tem mówi. Pisał przecież Że- 
romski, że nam nagwałt potrzeba ja- 
kiejś wielkiej idei. Póki nie było nie- 
podległości, była tą ideą ona. Dziś 
brak nam! czegoś analogicznego po 
jej osiągnięciu. 

Czy tak jest istotnie? Czy napraw: 
dę musimy wysilić do jakiegoś bliżej 
nieokreślonego maksimum naszą 
twórczość zbiorową i indywidualną w 
celu poszukiwania i ewentualnego 
znalezienia „wyżej wzmiankowanej'* 
(bliżej nieznanej) idei? Wydaje mi 
się, że jesteśmy jak owi baśniowi wę- 
drowcy poszukujący tego czy innego 
szczęścia po świecie, sto razy się o nie 
ocierając, nie mogąc go znaleźć. By- 
wa, że najprostsze rozwiązania są dla 
większości najtrudniejsze. Taka wła- 
śnie ślepota jest objawem najpospo 

litszym. 
Pośrednim impulsem, który mi te 

uwagi nasunął, była pewna niedzielna 
dyskusja w „„Legjonie Młodych o u- 
stroju szkolnictwa średniego, razem z 
powszechnem. W jej toku, w pew- 
nym punkcie, jeden z młodszych dy- 
skutantów zaatakował dość energicz- 
nie romantyzm, kwestjonując nawet 
jego rację bytu w programie szkoły 
Średniej. Odpowiedziałem na to te- 
mu koledze, ze względu jednak na 
mnogość punktów dyskusji, brak cza- 
su, oraz szerokość danego zagadnie- 
nia, zaniechałem uczynienia tego w 
sposób bardziej wyczerpujący. P6ž- 
niej nasunęło mi się jeszcze mnóstwo 
argumentów, które postanowiłem tu 
sformułować. 

Romantyzm. Pojęcie, jak rzadko 
które, niezmiernie szerokie. Można- 
by piękną zebrać bibljotekę z litera- 
tury dyskusyjnej na ten temat, tak 
wiele jest już nietylko poglądów na 
niego, ale nawet jego definicyj, nie- 
raz djametralnie różnych. Tyleż in- 
terpretacyj, często jakże dowolnych: 

W naszej szkole średniej okres 
panowania romantyzmu w nauce li- 
teratury zajmuje dość dużo miejsca 
i czasu. Rezultat? Ten, że absolwenci 
tej szkoły, przez szereg lat po wyjścin 
z niej, na samo wspomnienie o tej 
nauce zgrzytają zębami, albo dostają 
pod-wpływem jakichś chwiejnych 
wspomnień — morskiej choroby. Mi- 
ja wiele lat zanim przypadkiem 
wziąwszy .,Dziady', „Pana Tadeun- 
sza”, „Beniowskiego“, .,Nieboską*, 
„Księgi Pielgrzymstwa”, czy „Króla 
Ducha' do ręki, zajrzą do nich ma- 
chinalnie i porwani pierwszy raz w 
życiu ich pięknem szczerze i głęboko. 
nareszcie odkryją dla siebie ich wiel- 
kość wszechstronną. Jakież to jednak 
rządkie są te przypadki... 

Nie dziwię się wcale też młodemu 
koledze, ściślej, jego oburzeniu na 
twierdzenie, że Komendant Piłsudski 
jest romantykiem. Kolega ów jest 
autorem bardzo pięknego wiersza o 
Komendancie i przy całem uwielbie- 
niu, jakie dla Niego niezawodnie ży- 
wi, to określenie wydało mu się herc- 
zją. Jest to przedewszystkiem  bar- 
dzo złe Świadectwo dla nauczyciela, 
który mu o romantyzmie w gimnaz- 
jum opowiadał. Ładna to musiała być 
„interepretacja'! 

Przyzwyczajono się u nas do trak- 
towania romantyzmu jako czegoś mo- 

cno rozległego i galaretowatego. Prze- 
ciwstawiano mu gruby materjaliziu 
pozytywizmu jako ideał. A przecież 
w tem wzgardzonem pojęciu są takie 
pierwiastki, przy których pozyty- 
wizm wydaje się ze swoim minimali- 
stycznym programem, mimo nieza- 
przeczonych zasług jego pioniera, 
czemš nieledwie śmiesznęm, схет$ 

zgoła paljatywnem. Myślę o tym ele- 
mencie, który pasuje romantyzm 
na par excellence poezję czynu. 

W tem rozumieniu tylko też moż- 
na nazwać Komendanta romanty- 
kiem. Prof. Pigoń w swojem przemó- 
wieniu podczas zeszłorocznej Aka- 
demji w dn. 19 marca, długo to wła-. 
Śnie wywodził. Za motto obrał sobie 
znane Jego powiedzenie: „Jeśliby ci 
kto mówił: głową muru nie przebi- 
jesz — nie wierz mu*. Oto jest swo 
ista forma, inna wykładnia tej samej 
myśli, która w „Odzie do młodości'* 

ujęta jest słowami: „mierz siły na za- 
miary”. 

Prof. Pigoń w innym swoim wy- 
kładzie mówiąc o zwycięstwie roman- 
tyzmu nad klasycyzmem stwierdza 
jego olbrzymią doniosłość dla przysz- 
łości narodu: „zadecydowało to mię- 
dzy in. — nie wchodzę w to, dobrze. 
czy źle — o jego antyrosyjskiem na- 
stawieniu“ — zakonkludował. 

Nie mamy wątpliwošci prof. Pi- 
gonia co do tego „dobrze, czy žle“. 
To nastawienie doprowadzilo nas do 
Niepodległości. Dzieckiem romanty- 
zmu był rok 63-ci, sam przez się wcie- 
lona poezja czynu. I to jakiego czynu. 
Przeczytajcie niewielką broszurę 
„Rok 1863* Józefa Piłsudskiego, wię- 
cej wam to powie, niż całe tomy roż- 
wlekłych rozpraw. 

Jeszcze coś. 
„Było to w dworku szlacheckim 

na Litwie, jakie dziesięć lat po pow- 
staniu. Wrażenie wieszatielskich są- 
dów Murawiewa było jeszcze tak 
Świeże, że ludzie drżeli na widok 
munduru czynowniczego, a twarze 
ich ściągały się, gdy w powietrzu za- 
brzmiał dzwonek, zwiastujący przy- 
bycie któregoś z przedstawicieli wła- 
dzy moskiewskiej. W tym to czasie 
matka moja wyciągała niekiedy z ja- 
kiejś kryjówki, jej tylko wiadomej, 
kilka książeczek, które odczytywała, 
ucząc nas dzieci, pewnych ustępów na 
pamięć. Były to utwory naszych wie- 
SZCZÓWE AŚ). 

Tak pisze On, pogrobowiec pow- 
stania i romantyzmu. Cały nim na 
wskroś jest przepojony, tak, że kiedy 
później w wieku dojrzałym pisze roz- 
prawy wojskowe, to je obficie prze- 
tyka Słowackim. W rozkazach do 
Pierwszej Brygady przytacza Mickie- 
wicza. 

„.gdym wchodził z Wami do 
miast i miasteczek Królestwa, wi- 
działem zawsze przed sobą widmo u- 
piorne, powstające z grobów ojców 
i dziadów — widmo żołnierza bez Oj- 
czyzny. 4 

„Czy takimi zostaniemy w histo- 
rji,i czy po nas pozostawimy jedynie 

„krótki płacz kobiecy 

i długie nocne rodaków rozmowy” 
pokaże przyszłość”. 

  

*) J. Piłsudski „Walka rewołucyjna w za- 
borze rosyjskim, ćz, I. Bibuła". 

Dziećmi romantyzmu są i jego żoł- 
nierze, zwłaszcza ci bliżsi. Beniowskie- 
go noszą ze sobą po wielkich szlakach 
wojny. „Od lat już nie czytuję nie, 
prócz Słowackiego i taktyki — mówi 
Kadenowi porucznik I-szej Brygady $. 
p. Pąkszyc-Grudziński. 

Ale więcej niż nawet taki przyk- 
ład, świadczy o ich romantyzmie fakt, 
że poszli za Nim. „Szaleńcy, wariaci. 
Niepodległość? Romantyczna mrzon- 
ka'. Jest wart coś, przecież, kierunek, 
który takie „mrzonki* miewa, nawet 
i dzisiaj, po ich, wbrew wszełkim kra- 

kaniom, urzeczywistnieniu. Nie potrze 
bujemy szukać żadnych nowych idej. 
Mamy nieprzebrany skarbiec wskazań 
na całą naszą drogę. „Czterech ewan- 
gelistów poezji polskiej” dało nam 
wszystko. Cała nasza historjozof ja na - 
rodowa, w najwyższych formach tych 
trzech głównych kategoryj metafizycz- 
nych — Dobra, Piękna i Prawdy. 

Szezytowy twór romantyzmu — 
mesjanizm. Nie ten cierpiętniczy - 2 
Polską jako Chrystusem narodów. Ten 
zupełnie realny, a przecież tak wysoko 
metafizyczny, głoszący o przeznacze- 
niu, powołaniu jednostki i całego naro 
du. Jego misji specjalnej w życiu ca- 
łej ludzkości. Pewnej określonej roli 
w rodzinie narodów, poprostu, bez 
budzenia zarzutu jakiejś manji wieł- 
kości. Jest to, samo już tak wiele, że 
zaspokoić może największy głód idei. 
Misja? Nie potrzeba się nadto „faty- 
gować'', aby ją odnaleźć. Wywołuje ją 
wielkim głosem cała nasza przeszłość 
dziejowa. Idea Jagiellońska... Wolni 
z wolnymi, równi z równymi... 

Weźcie „Księgi Narodu i Pielgrzym 
stwa, 

„Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i duch 
poświęcenia się, a bądźcie pewni, iż wyroś- 
nie Rzeczpospolita wielka i piękna. 

«(Tymczasem  kłaniały się  Interesowi 
wszystkie narody. I rzekli królowie: jeśli 
rozszerzymy cześć tego bałwana, tedy jak 
naród bije się z narodem, tak potem bić 
się będzie miasto z miastem, a potem czło- 
wiek z człowiekiem... 

„„Ale jeden naród Polski nie kłaniał się 
nowemu bałwanowi, i nie miał w mowie swo- 

jej wyrazu na ochrzczenie go po polsku, rów 
nie jak na ochrzczenie czcicieli jego, którzy 
nazywają się z francuskiego egoistami... 

-.Otóż i świat jest jak ojczyzna a narody 
jako ludzie. Świat pokłada „nadzieję w na. 
rodach pełnych miłości i nadziei... 

..A każdy z was w duszy swej ma ziar- 
no przyszłych praw i przyszłych granic. 

Ó ile powiększycie i polepszycie duszę 
Waszą, o tyle polepszycie prawa Wasze i 
powiększycie granice... 

„.Powiadano dawniej narodom:: nie skła- 

dajcie broni póki nieprzyjaciel trzyma jed- 
ną piędź ziemi waszej; ale powiadajcie na- 
rodom: nie składajcie broni, póki despotyzm 
trzyma jedną piędź ziemi wolnej... 

..Bo kto nie wyjdzie z domu, aby zło zna 
leźć, i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło 

samo przyjdzie, i stanie przed obliczem 
jegol“. 

Oto za murem granicznym jest wiel 
kie, odwieczne więzienie narodów. 
Straszliwy despotyzm gnębi je nieu- 
stannie. Oto jest jedno z zadań tej mi- 
sji dla nas, „kondotjerów wolności*'. 
Niesienie wolności innym, gdy ją już 
osiągnęliśmy sami. Choćby najbar- 
dziej „bezbronne*. Orędownicwo w 
sprawach wszelkich uciśnionych. Tyle 
ze wskazań tych nazewnątrz. Zaś we- 
wnątrz — tyle powiedział o tem już 
ktoś lepszy ode mnie, na tem samem 
miejscu tak niedawno. Jeszcze czytel- 
nicy „Kurjera* pamiętają drukowany 

  

      

* u nas w lipcu, a wygłoszony w czerw- 
cu w Nowogródku odczyt prof. Konra 

da Górskiego, p.t. „Patrjotyzm Mickie 
wicza a chwila dzisiejsza”. Niemasz 
lepszego wykładu idei Jagiellońskiej. 
nad to, co w tym odczycie -z „Ksiąg 
Narodu i Pielgrzymstwa' prof. Górski 

wydobył. 
Ale czy taki romantyzm wykłada- 

ja w szkołach pp. nauczyciele - polo- 
niści? Tak czyn Piłsudskiego, ten 

mesjaniczny, ten z Ksiąg Pielgrzym- 
stwa? Ten, o którym mówi prof. Gór- 
ski, o tej miłości ojczyzny, która mus: 
być inna i większa niż patrjotyzm in- 
nych narodów, żyjących w odmien- 
nych warunkach. Gdzieindziej wystar- 
cza kochać ludzi własn. plemienia. ale 
obywatela Polski obowiązuje miłość 
do wszystkich plemion zamieszku ją- 
cych Rzeczpospolitą, bez względu na 
ich rasową i wyznaniową przynależ- 
ność. I to nie jest pięknie brzmiący 
jrazes, ani uroczystościowa deklama- 
cja: to nakaz zdrowego rozumu poli- 
tycznego i warunek żywotności nasze- 
go państwa. (podkreślenie nasze). 

Czy taki? Jakże daleka jest mło- 
dzież wychodząca ze szkół Średnich 
od tych ideałów, bez względu na ich 
żywotność a nawet realizm. Pierw- 
szą czynnością takiego młodzieńca po 
przyjściu na Uniwersytet, był atak na 
kolegów za to, że mieli nieszczęście 
być innej narodowości i religji. Tak 
wygląda w praktyce ta „inna miłość..* 

Jakże jednak ma być inaczej, sko- 
ró ci, którzy mając w swłych rękach 

rozdawnictwo wszystkich owych 
wspomnianych skarbów, w ogromnej 
swojej części, jeśli nie większości, 
nie wspólnego z takiem rozumieniem 
romantyzmu nie mają. Że są przeważ 
nie przedstawiciealmi tej spróchnia- 
łej ideologji, która takiego rozumie 
nia właśnie była i jest jaskrawem za- 
przeczeniem. Że w najlepszym razie ci 
z tej części mniej szkodliwi, to maszy- 
ny zapychające pamięć ilością prze- 
cinków czy kropek w „Panu Tadeu- 

szu”. 
Jakież są w: tem perspektywy na 

przyszłość? Kiedy w tę zatęchłą atmos- 
ferę da się wprowadzić jakiś Świeży, 
ożywczy prąd? Niewesołe. Ci przed- 
stawiciele żywego, dzisiejszego, wiecz 
nie. aktualnego romantyzmu są zbyt 
nieliczni, aby prędko mogli przygo- 
tować nowe szeregi wartościowych 
następców na miejsce: owego strupie- 
szałego elementu. Znam jednego z 
łuminarzy tego ostatniego šrodowis- 
ka. Zajadły wróg i tępiciel romanty- 
zmu, a specjalnie wszystkiego, co 
sprawia, że jest on tą poezją czynu. 
Typowy Kantorek z powieści Remar- 
que'a. Hurrapatrjota i militarysta, któ 
ry nie wąchał prochu. Jednocześnie 
„najcharakterystyczniejszy przedstawi 
ciel tej antyromantycznej  ideologji 
niewiary w naród i jego siły.  Wy- 
kłada na dość wysokim poziomie, aby 
być jeszcze wystarczająco szkodli- 
wym. Jakież nadzieje na przyszłość 
budzą jego uczniowie?... 

Chciałbym jakoś bardziej optymi- 
stycznie zakończyć ten artykuł i nie 
znajduję słów na to. Jakiegoż bowiem 
wysiłku, jakiejże miotły żelaznej trze- 
ba, aby te resztki niewoli wyżenąć. 
Tymczasem jednak nigdy nie dość po- 
ruszania tej alarmującej sprawy. Niech 
że spełnieniem choć drobnej cząstki 
tego będzie niniejszy artykuł. 

Stefan Z. Klaczyński. 

    

   

  

Pamiętajmy 
o dzieciach. 

Boże Narodzenie jest świętem dziecinnem, 

jest dla najmłodszych, dla niewinnych serc 

mogących się jeszcze cieszyć beztrosko weso- 

  

łą zielnią 

niespodziankami, któremi owocuje na ten 

wieczór drzewina naszych lasów, obczepio- 

na bajeczną obfitością, niczem zaczarowane 

drzewko z bajki wschodniej. I starszym w 

ów wieczór cudownych narodzin Boga - Czio- 

choinki, gwiazdkami świeczek i 

wieka, w noc zstąpienia na ten świat najwięk 

szej Miłości bliźniego, co się w ciało czło- 

wiecze oblekła, by zbawić wierzących, co się 

ukryła w ubóstwo, w niziny, w słomę i siu- 

no, między bydlęta i ubogie pastuszki, a do- 

piero potem hołd możnych tego świata przy- 

jęła, w tę Noc Wszechmiłości i Miłosierdzia, 

gdybyż istotnie ludzie pomyśleli choć przez 

krótką chwilę, naprawdę, o dziwnej tajem- 

nicy Wcielenia Boga w Człowieka! 

O tem, że każdy powinien nosić w sobie 

Boga i jeśli ustami Chrystusa wyznawa, speł 

niać Jego przykazania. A jakże jest napraw- 

dę? Ileż sprzeczności, kłamstw w Jego Imie- 

niu popełnionych? Ileż obłudy, obojętności 

na niedolę bliźnich, braku wyrozumiałości. 

Daleka od nas ziemia Izraelska, którą sobie 

Chrystus obrał za Ojczyznę ziemską, naród 

żydowski wśród którego chciał się narodzić i 

mieć swą Matkę błogosławioną, wszystko co 

ziemskie, uczniowie z narodu żydowskiego 

wybrani do szerzenia nauki chrześcijańskiej, 

    

wszystko boskiemu  posłannictwu służyło i 

przeszkadzało zarazem jak później każde 

zbiorowisko ludzkie... Bowiem takim jest 

człowiek i jego ułomna natura: wielbi w sło- 

wach, a czynami własnymi wyznaniom wiary 

zaprzecza. i 

Gdybyž chociaž w te Święta Dziecka Boże- 

go, więc święta wszystkich dzieci ziemskich 

a najbardziej biednych, smutnych, kalek i 

opuszczonych, ludzie dorośli zbliżyli się du- 

szą do tych maluzkich, do tego wiecznie zie- 

lonego drzewa życia, które niszezą w zafod- 

ku w swym niepowstrzymanym i bezmyśl- 

nym pośpiechu i brutalnym pędzie do zna- 

czenia, karjer i zarobków. 

Niechby na ten dzień odsunęli od siebie 

duże, złe, zaczajone do krzywdy sprawy i 

zwrócili się całem sercem ku wyciągniętym 

do małego Jezusa rączkom, które wierzą i 

czekają, które spodziewają się, że ich ruch 

proszący będzie wysłuchany. Pamiętajmy © 

dzieciach, których jest tego roku więcej niż 

kiedyindziej, tam w dole życia, gdzie głodno, 

ciemno i zimno... Niechże dziś przynajmniej 

tak nie będzie. Niech ufność ich nie zostanie 

zawiedzioną. Niech każde dziecko ma dziś 

światełko ciepła, słodycz pokarmu i spokój 

duszy... a przy nich i starsi, stargani życiem 

na chwilę spoczną... 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Numer gwiazdkowy „Wiadomości Lite 

rackich“ liczy 12 stron i kilkadziesiąt ilu- 
stracyj, przy niezmienionej cenie. Składają 
się nań: poemat Wierzyńskiego o New Yor- 
ku, wrażenia Goetla z podróży do Indyj, 
dalszy ciąg pamiętników Świętochowskiego, 
rozważania Hulki-Laskowskiego na temat je- 
siennego przesilenia w bibljotece, nieznane 
opowiadanie Balzaka, „Poronienie* w prze- 
kładzie Boya-Żeleńskiego, nowele 
„Człowiek który ważył dusze“ w przekładzie 
Iwaszkiewicza, feljetony Boya-Żeleńskiego i 
Winawera, recenzje Zawodzińskiego, Rogo- 
wicza, Krzywickiej, Helsztyńskiego i Pawiń- 
skiego, recenzje teatralne Słonimskiego, ma- 
larskie Sterlinga, fotomontaż Chownowskie- 
go, liczne aktualności. 

Opuściła prasę Księga Adresowa m. Wilna 
(Wileński Kalendarz Informacyjny) na r. 
1932. Rok wydawnictwa 28. Nakładem Księ- 
garni Józefa Zawadzkiego. Zawiera: Część 
*kalendarzową, wiadomości o Wilnie, infor- 
macje dotyczące opłat kolejowych, poczto- 
wych, stemplowych paszportów etc. 

Część adresowa podzielona jest na 3 
części: I Wiładze i Urzędy (ze składem per- 

Maurois- 
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sonalnym); II W'olne zawody, towarzystwa, 
instytucje i zakłady naukowe; III Handel, 
przemysł i rzemiosła. 

Cena 2 zł. 

Tegoroczny zeszyt gwiazdkowy „Tygod- 
nika Illustrowanego“ (Nr. 50) ukazał się w 
zwiększonej objętości i w łuksusowem wy- 
daniu z kolorowemi rysunkami: wkładkami 
artystycznemi. Z.pośród artystów grafików 
i malarzy, którzy współpracowali w tym 
n-rze wymienić należy: L. Ślendzińskiego, W. 
Telakowską, J. Topolskiego, W. Roguskiego, 
1. Lorentowicz-Karwowską i M. Choynowskie 
go. Na wstępie Juljusz Kaden-Bandrowski w 
artykule „Aby żyć w zgodzie z ludźmi* zaj- 
muje się wpływem mieszkania na psychikę: 

społeczeństwa. 
Wśród poetów zamieszczających utwory: 

w tym zeszycie Tyg. Iłustr. widzimy naz- 
wiska: Staffa, Wierzyńskiego i Januszews- 
kiej. Interesujący feljetan Lecha Niemojew-- 
skiego „Poprzez kształt ku treści* syntety- 
zuje współczesne dążenia architektoniczne 
Marjan Walentynowicz porusza ciekawy te- 
mat „Mieszkanie a mechanika*. Wśród utwo- 
rów prozą wymienić należy przedewszyst- 
kiem świetnie ilustrowaną, $Balladę o pięk- 
nym dniu* Marji Kuncewiczowej. Na wzmian: 
kę zasługuje ogłoszony w tym n-rze konkurs: 
p. t. „Które dzieło otrzyma tegoroczną pań- 
stwową nagrodę literacką?“, 

— L. Jeleūska. O Janku który umiał 
ehcieć. Jestto bardzo miłe i wesoło napisana 
historja o ks. Bosko, opiekunie biednych: 
uliezników, w zakonie Salezjanów czyniącyn: 
niezmiernie wiele dobrego najuboższym i naj 
bardziej opuszczonym dzieciom. 

— Elżbieta Schmidt-Paul. Śladem Boha- 
terów. Opowiadanie o męczeństwie pierw- 
szych chrześcijan, mianowicie chłopca Tar-- 
cyzjusza i młodocianych wyznawców Chry- 
stusa. Bardzo obrazowo, żywo, i wzruszają- 
co napisane, godne polecenia. 

— Piepotrzebne Dzieci. Nadzieja Drueka.. 
Warszawa. Dom Książki Polskiej 1932. Pox > 
wiešė, bedąca raczej studjum obyczajowem,, | 
(zadedykowanem p. Z. Nalkowskiej), jest bar- 
dzo realistyczną, ale nie pozbawioną slusz- 
ności i głębi psychologicznej opowieścią — о» 
niedobranem małżeństwie, myślącem każde 
o czem i o kimś innym, a najmniej o dzie- 
ciach. Podrastają one w najstraszniejszej 
atmosferze anarchji moralnej, z ojcem, pro- 
fesorem wielbionym przez uczni, i matką, o» 

niższym poziomie ,romansującą jawnie z ko- 
repetytorem syna. Z biegiem akcji nasilenie- 
tragiczności i zgęszczanie się brudów życia: 
tej młodzieży rośnie, sytuacje stają się sza- 
rpiące nerwy, oburzające, ohydne, a ponie- 

  

    

   

   

    

  

waż pisane są z temperamentem, z. druzgo- 
cącą logiką następujących po sobie faktów, z: 
bezstronnem podejściem do osób i z pasją 
rozpaczliwego jakiegoś ostrzeżenia rodziców,. 
prześladuje myśl, że autorka wzięła te pot- 
worne zdarzenia z rzeczywistości i nic nie* 
wymyśliła. Cały rodzaj powieści przypomina 
Zapolskiej studja o rodzinach i jest silnem, 
mocnem, bezkompromisowem wołaniem. | 

— Boy-Żeleński. Znacz-li ten kraj? War- 
szawa Bibl. Boya. 1932. Nim o tej roskosznej; 
książce, ilustrowanej świetnemi karykatura- 
mi Frycza, Wyrwińskiego, Szczyglińskiego i 
in. napisaszemy osobno, zaznaczmy tylko, że 
są to.pełne przelewającego się humoru i po- 
ezji, wspomnienia młodości autora w owym: 
Krakowie z przed laty 30—25, epoki Tarnow 
skiego i Matejki, Sienkiewicza i Popiela m 
schyłku, a zarania Wyspiańskiego, rozkwi- 
tu Przybyszewszczyzny i nieśmiertelnej Ja- 
my Michalikowej Jak w rewji, przemykają. 
zarysowane lekkiem i psotnem słowem posta 
cie ówczesnej stolicy Połski, z ich właściwo- 
ściami, śmiesznościami i określoną: trafnie 
wartością. Utrwalenie anegdoty w życiu ludzi 

i epoki jest ulubionem zajęciem Boy'a. 

ETUI SIT KIA SSG 
Humor. 

WYJAŚNIENIE. 

Atletycznie zbudowany jegomość, w ро- 
szarpanem ubraniu, zjawia się w komisarja- 
cie policji i oświadeza, że został napadnięty 
przez pięciu ludzi, gdy wychodził z zebranim 
wyborczego. 

— A gdzie się to wydarzyło? 
— Tu wpobližu. 
— Czy zna pan napastników? 
— Leżą tam, na chodniku. 

(Thatler). 

СО PEWNE, TO PEWNE. 

Dwaj osobnicy grają w karty. Jeden z 
graczy podgląda karty drugiego i wygrywa. 
Tamtemu uprzykrzyło się wreszcie przegry- 
wanie i ze złością pyta partnera, kiedy się: 
to skończy. 

— A cóżeś ty sobie myślał, że jestem ry- 
zykantem. O tym czasie? W. pełni kryzysu? 

(UIk).. 

cuszek... Zadudniło coś... Stuknęło... 
Upadło... 

— To ty, ośle dardanelski! Jak się 
masz? Dostawałeś w skórę? huczało 

w przedpokoju. 
— Pan! wrzasnęła Marysia z prze- 

rażeniem. 
Pani Niuśka już wycierała ręce 

bez wielkiego entuzjazmu. To nie zna- 
czy, żeby się nie cieszyła... Ale mę- 
czyło ją poczucie, że mąż wybrał naj- 
mniej odpowiednią chwilę do przy- 
jazdu. 

— Mamo! Mamo! co tatuś nam 
przywiózł! darł się Zbyszek. Wiwat! 
Ach, jaki śliczny i*oto na kuchennym 
horyzoncie ukazał się kudłaty szcze 
niak, rozkoszna poduszka, dziwaczny 
zwierzęcy wałeczek. Przysiadł sobie, 
zachwycił kuchennych zapachów i ob- 
lizał się czerwonym jęzorkiem. ył 
zachwycający, ale mimo to biednej 
pani Niuśce stanęły włosy na głowie... 
Zresztą zanim zdążyła się wypowie- 
dzieć coś fuknęło, parsknęło, z pod 
stołu wyskoczyła szara kotka i wy- 
mierzyła parę tęgich policzków niewin 
nemu szczenięciu. Rozdzierające sko- 
mlenie zmieszało się z rykiem obron- 
nym Zbyszka. Kot tymczasem skoczył 
na stół, a ze stołu na szafę, z której 
posypały się blachy i miski. 

— A Bożeż ty moj Boże! jęczała 
Marysia. z 

— (o się dzieje? trzęsienie ziemi, 
czy ki licho? zadudnit pan domu na 
progu. 

Pani Niuśka podniosła oczy do ele- 
ktrycznej lampki pod sufitem i rzuci- 
ła się z determinacją w mężowskie ob- 
jęcia. Szczenię skomliło tkliwie, liżąc 
tymczasem nos i policzki uszczęśliwio 
nego. Zbyszka. 
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— No siedž, Niuška, czego Się zry- 

wasz? : ‹ 
— Widzisz, muszę iść do kuchni. 
— Twoje miejsce przy raężu. Od 

czego masz tę klempę. Niech pitrasi w 
kuchni... Spójrz lepiej jaki śliczny wil- 
czek. To dła ciebie, Pańi Niuška po- 

kiwała głową. Śliczny wilczek zostawił 
już kilka śladów na starannie wytro- 
terowanej podłodze i dobra zwykle pa 
ni domu spoglądała na sgerdeczne 
zwierzątko z obrzydzeniem. Zresztą 
szczeniak ten piszczał, że musiała zrzu 
cić pychę z serca i zawinąć go do wła. 
snego fartuszka na kolanach. Wtedy 
dopiero pieszczoch się uspokoił. 

— Jak on mamę kocha! roztkli- 
wiał się Zbyszek. 

Pani Niuśka krzywo spojrzała na 
jedynaka. Tyle rzeczy miała jeszcze na 
głowie. Poruszyła się na krześle nie- 
spokojnie. Szczeniak warknął z nie- 
zadowoleniem i zaczął znowu popis- 
kiwać. 

— Niech mama go podrapie za u- 
chem — radził zafrasowany Zbyszek. 

= Jeszcze czego! oburzyła się ma- 
tka. Drap go sam. Mam być psią niań- 
ką? Wypraszam sobie! 

Tu oburzona pani domu oddała 
szczenię w ręce męża i uciekła do ku- 
chni, gdzie rozpaczała zziajana Ma- 
ryška, 

, — Łazili tu, drzwiami łamotali, 
ciągu narobili, a jeszcze Kisieńka ze 
strachu błachy te była zwaliwszy i na 
nie ciasta strzęśli. Toż opadło, pani 
moja, podchodzić już nie chce. 

— Wsadzaj do pieca. Czas naj- 
wyższy. 

W kuchni zawrzała robota. Fani 
Niuśka zakwitła ognistemi rumieńca- 
mi. Maryśce pot spływał po nosie. Za- 
mknęły wreszcie piec z trudem i pa- 
ni domu rzuciła okiem na zegarek. 

— Kwadrans po ósmej. Piinuj cia- 
sta i sprzątnij tu w kuchni. Ja zajmę 
się herbatą. 

— Ślicznie wygłądasz, moja dro- 
ga — ucieszył się małżonek, gdy we- 
szła do jadalnego pokoju... Chodź u. 
siądź mi na kołanach. Miła z ciebie 
pokojóweczka. Pierwsza klasa! 

, — Dajże spokój! mitygowała pani 
Niuśka. Zajmij się lepiej szczenięciem. 
о jej, jak ono się drze! Zwarjowač 
można. 

— On chce do mamy. Ciu... ciu... 

ciu... Twoja pani przyszła, oznajmił 
Zbyszek. Szczeniak machnął żwawo o. 
gonkiem i rzeczywiście rzucił się w 
stronę pani Niuśki, drapiąc ją puzur- 
kami po cienkich pończoszkach. 

— O ja nieszczęśliwa! co to za u- 
trapione zwierzę. Czego on chce ode 
mnie ten paskudnik? i pani Niuśka 
odtrąciła go nogą. Szczeniak roz- 
wrzeszczał się na dobre. 

— Pvrzygarnij go do swego dobrego 
serca; Niusieńko — mówił mąż. Wi- 
dzisz jak łazi za tobą. 

— No wiesz co! pani Niuśka aż 
stanęła z oburzenia. Paradny jesteś z 
tem sercem. 

Swoją drogą podniosła szczenię, 
które wpadło w istny szał radości w 
jej rękach i zawinęła je znowu w far- 
tuszek. 7 

— Przypnij mi końce agratką do 
paska. Niech leży w fartuszku. A ja 
będę miała ręce wolne — rzekł» pani 
Niuśka. 

Nie chcąc psuć opinji rodzinnej o 
swojem sercu, pani Niuska musiała pić 
herbatę z upartem szczenięciem w po- 
dołku, ale wkońcu zbuntowała się. 

— Teraz muszę koniecznie iść do 
kuchni. Zbyszek, popilnuj szczeniaka. 
I niech się nie kręci pod nogami. 

Sprawa wyjmowania ciasta nie hy- 
ła tak łatwa, jakby to można sądzić z 
pozoru. Maryśka pogrzebaczem ;awa- 
dziła o płacek z serem i otworzyła mu 
białe wnętrzności, a pani Niuśka za- 
glądając ze świecą do czeluści pieca, 
ochlapała stearyną strucel z makiem... 

Chwile się rozciągnęły nieznacznie 
i przez ten czas niespokojny szczeniak 
zdołał zmordować Zbyszka. 

— Wcale nie jesteś taki przyjem- 
ny! burczał malec. Siedź na kanapie, 
durniu jeden. Dokąd leziesz. No, nie 
mówiłem... Ach, Boże mój, jakiż to 
idjota. 

— (0 to jest. Czego on się drze? 
— Spadł z kanapy — wyjaśnił 

Zbyszek zgorszonemu ojcu. 
— Od czego tu jesteś. Masz go pil- 

nować. Puść go na podłogę. Niech po- 
chodzi. 

"Szczeniak, utyskując, ruszył w 
stronę kuchni i po drodze napotkał 
miękki dywanik. Spróbował go zęba- 
mi, pociągnął w jedną stronę, w dru- 
gą, nakoniec przewrócił się i zagrze- 
bał w fałdach. Miejsce było wygodne 
i ciepłe, więc się uspokoił i zasnął 
Zbyszek zajęty oglądaniem elektrycz 
nej latarki ojca, zupełnie o nim za- 
pomniał. 

Właśnie otworzyły się drzwi od 
kuchni i ukazała się na progu rozra- 
dowana pani domu. W oczach miała 
połysk choinkowych świateł, policzki, 
zarumienione, jak świeże ciasto, zda- 
wały się pachnieć wanilją. Mąż spo- 
glądał na nią z uznaniem, gdyż w rę 
kach niosła deseczkę, na której spo- 
czywały jego ulubione strucle. 

— Brawo! Brawo! zawołał. 
I tu nastąpiła katastrofa. Narazie 

wogóle nie wiedziano, o co chodzi. 
Pani Niuśka ruszyła naprzód, ślicznie 
uśmiechnięta, gdy nagle powietrze 
przeszyło rozdzierające skomlenie i 
pani domu z krzykiem runęła razem 
ze struclami na podłogę. Jeden ze stru. 
cli wpadł aż do przyległego pokoju 
pod łóżko Zbyszka. Inne pokruszyły 
się, połamały, ale nikt na to nie zwra- 
cał uwagi. Pani Niuśka zerwała się z 
podłogi, przykryła oczy palcami i, wo- 
łając rozpaczliwie: 

— O Jezu! Zabiłam szczeniaka — 
uciekła do saloniku z głośnym pła- 
czem. 

Na podłodze pod dywanikiem coś 
drgało i szamotało się w fałdach. Zby- 
szek też wybuchnął łkaniem Łan do- 
mu schylił się i wydostał z pod zmię- 
toszonej tkaniny dogorywającego bie- 
daka. 

W kuchni przy pomocy oszołomio. 
nej Marysi starał się wodą ocucić zwie 
rzątko, ale nic już nie pomogło. Teraz 
i Marysia zalała się łzami nad małym 
kudłatym trupkiem. 

Pan domu poskrobał się po szyi z 
zakłopotaniem. 

GBLIO Di: Z, 

— Tylko bez histeryj! A to licho 
nadało! 

— Psiuńka ty moja, psiuńka! I 
główka tobie odkręciło na tamta stro- 
na — zawodziła dziewczyna. Pan tak 
zawsze . Jak przyjedzie, to już i cze- 
kaj jakiejści katastrofy!.. 

— (o to za gadanie? Za wiele so- 
bie pozwalasz, moja droga. Wynieś 
szczeniaka — krzyknął pan domu, ro- 
biąc odwrót w kierunku saloniku. 

— No, Niuśka, uspokój się. Trud- 
no , pocieszał żonę. 

— Nie uspokoję się. Nie mogę —- 

płakała żona. Wszystko przez ciebie. 

Dosyć! Nie zajmuję się gospodarst- 

wem! Rób sam uszka w kruchem cieś- 
cie. Ani myślę. 

— No więc nie zajmuj się. O co 
chodzi? 

— O to chodzi, że ja też jestem 
człowiekiem. Muszę mieć czas dla sie- 
bie. Nie chcę szczeniaków. Nie chcę 
wiewiórek. Nie będę robiła ciasta! Nie 
zreperuję majtek Zbyszkowi. KRóbcie 
sami... 

— Dobrze! oburzył się mąż. Ale to 
histerja. Kobiece nerwy. Byłaś w naj- 
lepszym humorze. Strasznie nierów- 
na jesteś. Kobieta musi być zawsze 
pełna słodyczy. 

— Ale nie wtedy kiedy rozdeptała 
szczeniątko — szlochała biedna pani 
Niuśka. I... odejdź ze swemi judaszo- 
wemi pocałunkami. 

— Judaszowemi? żachnął się mąż. 
— Tak! takl.. Nabroisz, nabro- 

isz a potem... słodkie słówka... 
— No, wiesz col Oburzony, mał- 

żonek zerwał się z miejsca. To niby ja 

rozdeptałem to niewinne zwierzę? Kto 
tutaj nabroił? Я 

— Naležy uprzedzač kobielę przed 
ślubem, że ma się ona poświęcić wy- 

chowaniu różnych czworonogów —- 
zawołała pani Niuśka. 

‚ — — Oj, nie kłóćcie się! Przecież tak 
nie można przy dziecku... odezwał się 
żałośnie Zbyszek. Mamusiu, mnie jest 
bardzo niedobrze, aj, aj, jak *niedo- 

brze. 

SR © Co ci jest, kochanie? Widzisz, 
jak to podziałało na dziecko? zerwała 
Się pani Niuśka. Mąż nie okazał zanie 
pokojenia. 

— Możeś co zjadł takiego, smyku? 
huknął groźnie? 

— Nie takiego... tylko ten poła- 
many strucel z podłogi, żeby się nie 
marnował... aj... mamoł 

— Gorący struceli Pani Niuśka 
porwała się za głowę. Że to nawet po- 
płakać człowiek w tym domu nie 
może. 

— Połóż go do łóżka. Wleję mu 
rycyny za karę — komenderował parr 
domu. 

— Oj, nie — oj, już mi, lepiej 
— chlipnął Zbyszek, chroniąc się pod 
stołem. 

W. drzwiach ukazała się rozczo- 
chrana do ostatnich granic Marysia. 

— Pani, nie płakać! Pierogi nasze 
pieknie wyszli. I strucel z pod łóżka 
ja wyciągnęła i obtarła. Niczego sobie 
bułeczka! A z psinkiem to wola Boża, 
pani! 

— Idź otworzyć, ktoś dzwoni: rze- 
kła pani Niuska, — ocierając oczy. 

— Zakrystjan przyniósł opłatki — 
poinformował rozczochraniec po chwi 
li panią Niuśkę. 

Opłatki były dełikatne, różowe, 
błękitne i białe.., Mąż z wielką przy- 

tomnością umysłu ułożył je na tale- 
rzyku i postawił przed żoną. 

— Myślę jednak, że nie pokłóci- 
my się? powiedział ostrożnie... Któryż: 
to już opłatek łamiemy wspólnie? 

— Usuń chociażby psy z kolców 
mego życia! narzekała nieprzejednana 
żona. 

— Możebyśmy teraz hodowali kró- 
liki? stęknął skrzywiony Zbyszek z 
pod stołu? 

Eugenja Kobyłińska-Masiejewska 

—-  
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wykonanie dwóch wyroków Śmierci 

w Brasławiu. 

  

Jak donesiliśmy w onegdajszem 

wydaniu „Kurj. Wil.*, Sąd Okręgowy 
ma sesji wyjazdowej w Brasławiu, po 
sozpoznaniu w trybie doraźnym 5рга- 
rwy (Włodzimierza Bezdzieła, lat 18 

i Mikołaja Sadowskiego, lat 22 za 7a- 
mordowanie pod Brasławiem ieh to- 
"warzysza Wiktora Janulewieza, skazał 

bu oskarżonych na karę Śmierci 
przez powieszenie. 

P. Prezydent, do którego odwołała 
się obrona skazanych z prawa łaski 
mie skorzystał, a wobec tego egzeku- 
«ja odbyła się wezoraj o godz. 2 rano. 

Obaj delikwenci przyjęli pociechę 

religijną, której udzielił im duchow- 
ny prawosławny. 

Egzekueji dokonał specjalnie przy- 
były kat Maciejewski. 

Pierwszy stracony został Bezdzieł, 
a następnie Sadowski. 

Wyrok odbył się na dziedzińcu 
aresztu gminnego w obeeności pod- 
prokuratora, duchownego prawosław- 
nego, lekarza powiatowego i komen - 
danta policji na pow. brasławski. 

Skazani zachowali się spokojnie. 
Ciała ich zostały pochowane na 

miejscowym cmentarzu wyznania prz 
wosławnego. Ka—er. 

Zamknięcie granicy litewskiej. 
Śmierć podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy. 

Mimo wygaśnięcia epidemji tyfusu pla- 
zmistego w Wilnie i na prowincji wałdze li- 
tewskie nie cofnęły zakazu w sprawie zam- 
Iknięcia na granicy t. zw. małego ruchu gra- 
micznego. Osoby starające się o przepustki 
«ło Polski, celem spędzenia Święta przy kre- 
-wnych i rodzinie spotkały się z odmową. 
Również nie są przepuszczani przez granicę 
«obywatele polscy. 

Mimo to w ostatnich dniach zauważono 
sna poszczególnych odeinkach znaczne oży- 
«wienie na granicy, Niewiadomo skąd poja- 
«wiło się mnóstwo podejrzanych osobników, 

którzy za wynagrodzeniem przeprowadzają 
do Litwy i zpowrotem mężczyzn i kobiety. 

Do Polski przedostało się kilku uczniów 
i uczenie, którzy posiadają w Wiłnie krew- 
nych. Ostatnio zatrzymano na granicy około 
40 osób. 

Wezoraj na odcinku granicznym Ołkie- 
niki straż litewska zastrzeliła podczas prze- 
kraczania granicy osobnika © nieustalonem 
nazwisku, który z Litwy usiłował dostać się 

do Polski. 
Z rozporządzenia władz litewskich na 

granicy potrojono posterunki. 

Śmiała ucieczka więźniów litewskich 
do Polski. 

Z pogranicza donoszą, iż w nocy z 20 na 
2i hm. z więzienia olickiego zbiegło kilku 
przestępców politycznych. Więźniowie po- 
słzielili się na trzy grupki, które udały się 
<w kierunku graniey polskiej. 

Władze więzienne zostały powiadomione 
«© Śmiałej ucieczee więźniów dopiero nad 
ranem w dniu 21 bm. i niezwłocznie po 0- 
trzymaniu wiadomości zarządzono pościg za 
szbiegami. Uciekinierzy po jednodniowej tu- 
3aczce i ukrywaniu się w lasach dotarli do 
szraniey polskiej. Jednak podczas przekra- 

ezania zauważeni zostali przez straże grani- 
ezne litewskie i ostrzełani ogniem karabino- 
wym. Mimo to trzem więźniom w przebra- 
niu za kobiety udało się przekroczyć grani- 
eę w rejonie Marcinkańców. Wśród zbie- 
głych znajduje się jeden z więźniów Po- 
laków nazwiskiem Żarniecki Miehał rodem z 
Kałwarji. -Odsiadywał on 8-letnie więzienie 
za działalność polityczną i branie udziału w 
walee zbrojnej przeciwko Litwinom. Dwaj 
pozostali więźniowie są Pleczkajtisoweami i 
odsiadywali karę 6-letniego więzienia. 

Z pogranicza. 
Dezercja z szeregów armii 

litewskiej. 
Na odcinku graniemym Łoździeje i Drus- 

%ieniki w ostatnich dnłach na teren polski 
przedostało się 3-ch żołnierzy armji ltew- 
skiej, którzy zdezerterowali z Szeregów wo- 
bee brutalnego obehodzenia się z nimi prze- 
itożonych. Jednego za zbiegów Polaka wła- 
«ze litewskie ehciały już wtrącić do więzie- 

nia, oskarżając go o prowadzenie 
przeciwpaństwowej w szeregach. 

Wyjazd woj. Biernackiego. 
W dniu 23 bm. p. wojewoda Bier- 

nacki wyjechał na kilkutygodniowy u- 
rlop zdrowotny. Powrót p. wojewody 
spodziewany jest w końcu mies. sty- 
cznia lub w pierwszych dniach lute- 
go 1932 roku. 

agitacji 

Nowogródek. 
  

Kino dźwiękowe ] 

ETE 

  

Dziś! wspaniały film dźwiękowo-śpiewny p. t. 

NAJOMA Z ULICY" 
w rolach gł.; BETTY COMPSÓN i IWAN MALIKOW. 

Podczas świąt: Meapol — śpiewające miasto z J. Klepurą. 

Lida. 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LiDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

  

Sklep: ul. Suwalska Nr 9. 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 8730 

  

Wzorowa i po europejsku urządzona mechaniczna przetwórnia mięsa 

ALEKSANDRA WERSOCKIEGO 
w Lidzie poleca szanownej klijenteli bezkonkurencyjne pod każdym względem 

swe wyroby jak: najrozmaitsze kiełbasy, szynki i t. p. 

Przed Świętami otwarty do g. 9 wiecz. 
8731 

  

— Antoniowa i tak nie wlezi. bo 

nadto tłusta, to niechaj w saniach sie- 
sdzi. Kiedy zjedzo — to wszystkich zje- 

„dzo, a tak — choć baby wyratuim! — 
"W ta pora — dawaj baby gwałtu krzy- 

czeć i zawodzić i na brzozy leźć! Tyko 
Antoniowa i wysiadać nie probuji ale 
«ienieńkim głosem piszczy i przeklina. 

  

Wlaz ia na brzoza — i patrza: 
«co tu będzi?... 

A świeczki coraz bliżej i =— szmat 
ach. Ido. Już widacia —— jak na śniegu 
kręco sie, nie równując, jak owieczki 

w stadzie. — Oj, myśla sobie, źlel— 
A Piotr, daj Boże zdrowie, począł sło- 
ana z kupy brać, nawkoło sań rozkła- 
<dać i palić. A wilcy — tuż, tuż. Posia- 
«dali kole ognia i jak raz, jak grzejo 
sie. Koni chrapio, tylko baby na brzo- 
zach cicho siedzo. Antoniowej i duchu 
nie słychacia a Piotr z Benedyktem, 
hołobli z saniów wykręciwszy, stojo, 
«coby, znaczy Sie, bronić... 

Cicho zrobiło sie. £ niewiadomo, 
«hto kogo przeczeka. 

Mnie taka pomyślenia przyszła — 
-co już miesiąc ja na brzozie siedza — 
a wilcy z miejsca nie ruchajo sie. 

Już i słoma konczy sie, już wilcy 
wstawać poczęli... 

Koniec nam przychodzi i 
Niema już nam ratunkull! 

Aż tu: (musi Pan Jezus Narodzo- 
ny swoja woła i łaska nam pokazał) 

poczeła cości szumieć zdaleka, coraz 
bliżej, coraz bliżej, aż, nareście, cości 
jasnego migoczy sie na gościncu i fyr- 
koczy coraz smagłej i — para oczy, 
jak dwie gwiazdy Betlejemskie, zaś- 
wiecili na nas. 

I poznał ja. To awtomobil, co lu- 

<dziow z Mejszagoły aż do Wilnia wo- 
zi — przyjechał! 

Wilcy, jak obaczyłi, co tak jasno 
"zrobiło sie, — dawaj uciekać i to tak 
-smagle, co za pary czasu i duchu ich 

dość!! 

nie było. Tedy poczeli baby z brzozow 
złazić i znow płakać i zawodzić . A już 
Antoniowa najwięcej piszczy i łaja sie: 

Ty. mówi, rozbojnik — nie kum, 
coby mnie biez uważenia zostawywać. 
Tobie, mówi, kamieni abo gnoj na 
polach wozić, ale nie z kumo na pa- 
sterka jechać!!! I tak haniebnie gada 
co i chwalić sie niema czym. Ale są- 
siady i famielja na nijakie gawędy nie 
poturali *), tyko, podziękowawszy te- 
mu, co przy kole w awtomobilu sie- 
dział, założyli koni i czymprędzej po- 
parli sie do chaty. 

Waruśka z Bólukiem i sąsiady z 
famieljo, — na ganeczku już dawno 
stojo i nadto obojętnie **) nas czekajo. 

Weszli my do stancji, rozdziali sie 
i mėwim: tak i tak — co my mieli za 
zdarzenia! 

A oni dawaj za głowa chwytać sie 
i wiary dać nie chco. Późniejszo poro 
Antoniowa na wszystkich narzekać 
poczeła, ale jej powiedzieli: co jo i tak 
wileyby nie jedli, bo nadto tłusta i 
niesmaczna. Było z tego interesu — 
Śmiechu i wesołości szmat. Waruška 
młodziwa””) i juszniku"') na stole po- 
stawiła. Chrustu '') nasmażyła i pi- 
wa było dość. 

Skądści nalazła sie į harmonika, 
i cała chewra radowała sie i spiawała 
święte pieśni aż do rana... 

1 teraz jeszcze w Meiszagolskich 
stronach gadajo ludzi o tej „paster- 
ce", gdzie pan Jezus Narodzony, nam 
grzesznym, miłosierdzia swoja obja- 
wił, — i od pewnej śmierci wyratował. 
  

*) nie zwracali uwagi. 
4) z trwogą. 
8) mleczna potrawa. 
18) czernina. 
F) faworki. 

K U RAR MW L L-ESN S KA 

Prezydent Folejewski 
podaje sie do dymisji? 

Onegdaj wieczorem wyjechal do 
Warszawy prezydent miasta p. mec. 
Folejewski. Wyjazd jego do stolicy 
związany jest z mającą nastąpić w 
dniach najbliższych nominacją na sę- 
dzięgo Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 

W związku z tem w kołach samo- 
rządowych rozeszła się w dniu wczo- 
rajszym pogłoska, że prezydent Fo- 
lejewski zamierza zrezygnować z zaj- 
mowanego dotychczas stanowiska i 
poświęcić się służbie w sądownictwie. 

Oskarżenie o usiłowanie zabójstwa. 
W dniu wczorajszym z polecenia władz 

śledczych został aresztowany mieszkaniec 
miasta Wilna Franeiszek Sienkiewicz, oskar- 
żony © to, iż przed trzema dniami usiłował 
zastrzelić Franciszkę Siemaszkową (Trakt 
Betorego) oddając w jej kierunku 3 strzały 
rewołwerowe, na szczęście chybiająe. 

Krwawa bślka przy 
Wezoraj w godzinach wieczorowych wy- 

nikła bójka pomiędzy kilkoma osobnikami. 
W trakcie bójki został ciężko ranny nożem 
w głowę niejaki Władysław Kawsowski (ul. 
Kałwaryjska 128). Ciężko rannego Kawsow- 

  

      

  

| Dziś: Wigilja Adama i Ewy. 

| Czwartek | ro; Eugenii. 

24 | om J] Wschód słońca - g. 7 m.43 
Zachód „ — . 15 ш28 

  

Spostrzeżenia Zakładu Metsoretegi: U. 3. B 
w Wiłnis z dnia 23 XII - 1931 rex. 

Ciśnienie średnie w milimatrach: 77! 

Temper:tura średnia — 0 C 

z najwytsza: + 17 C 

> aajniższe — ° С. 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: póln.-zach. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: pochmurno. 

KOŚCIELNA. 
— Rozkład pasterek w kościołach wileń- 

skieh. W związku ze świętami Bożego Naro- 

dzenia w kościołach odbędą się pasterki po- 

dług następującego rozkładu: 

Kościół Św. Jakóba o g. 12 w nocy. 

Kościół Bernardyński o godz. 12-ej w nocy 

Kościół św. Trójcy o godz. 12 w nocy. Ko- 

ściół Św. Ducha o godz. 12 w nocy. Kościół 
Serca Jezusowego o godz. 12 w nocy. Kościół 

Ostrobramski o godz. 6 rano. Kościół Św. Ja- 

na o godz. 6-ej rano. Kościół św. Piotra i 

Pawła o godz. 6 rano. Kościół Niepokalanego 

Poczęcia N. M. P. o godz. 7 rano. 

OSOBISTA. 

— Prezes Sądu Apelacyjnego w Wilnie p. 
Wacław Wyszyński i prezes Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie p. Michał Kaduszkiewicz wy- 
jechali w dniu 22 bm. do Krynicy na 10-dnio- 
wy urlop wypoczynkowy. 

URZĘDOWA. 
— Dziś urzędowanie do godziny 12-ej. 

Dziś w dniu wigilijnym urzędowanie we 
wszystkich instytucjach państwowych i за- 
morządowych odbywać się będzie do godz. 

12-ej w południe. 

SAMORZĄDOWA. 
— Konfereneja inspektorów samorządu 

gminnego. W ostatnich dniach obradowała 
pod przewodnictwem wojewody wileńskiego 
p. Zygmunta Beczkowicza konferencja in- 
spektorów samorządu gminnego z terenu wo- 
jewództwa wileńskiego. Inspektorowie zło- 
żyli p. Wojewodzie sprawozdanie z dokona- 
nych w ciągu roku inspekcyj i lustracyj 
gospodarki gminnej, przedstawiając stan fi- 
nansowy gmin i miast niewydzielonych. 
W” dalszym przebiegu udzielono inspekto- 
rom szeregu wskazówek i wytycznych w 
sprawie zatwierdzania preliminarzy budże- 
towych gminnych na rok 1932-33, dalej w 
przedmiocie inspekcji robót szarwarkowych 
inspekcji budowlanej oraz działalności gmin 
w dziale wojskowym. Wyłonione przez kon- 
ferencję komisje opracowały tekst uproszczo- 
nej instrukcji kancelaryjnej dla urzędów 
gminnych, ujednostajniony formularz bud- 
żetów gminnych i tryb księgowania zale- 
głości. Załatwiono szereg innych spraw sa- 
morządu gminnego. Konferencja trwała 2 

dni. 
— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 

W dniu 21 grudnia pod przewodnictwem p. 
wojewody Zygmunta Beczkowicza odbyło si? 
54-1е zkolei posiedzenie Wileńskiego Wydzia- 
łu Wojewódzkiego, na którem: 

1) rozpatrzono 6 spraw z dziedziny sto- 
sowania przepisów antyalkoholowych; 

2) rozpatrzono 37 odwołań od wymiaru 
podatków i rozmaitych decyzyj, powziętycha 
przez organa samorządu terytorjalnego; 

3) rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę 
Rady Miejskiej m Wilna z dnia 29 paździer- 
nika r. b. w sprawie przepisów obowiązują- 
cych co do typu autobusów, kursujących na 

terenie m. Wilna; 
4) rozpatrzono 12 uchwał organów samo- 

rządu w sprawach finansowych; 
5) zasięgnięto opinji Wydziału Wojewódz 

kiego w przedmiocie projektów zmian po- 
działu administracyjnego powiatów brasław- 

skiego,  wilejskiego,  wileńsko-trockiego i 
oszmiańskiego; 

6) dokonano repartycji kosztów urzędo- 
wania wileńskich wojewódzkich organów ko- 
legjalnych na okres 1932-33 roku budżetowe- 
go, przyczem zmniejszono te koszła w :po- 
równaniu do okresu poprzedniego o 15 proc ; 

7) uchwalono przekazać do dyspozycji 
Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bezro- 
bocia kwotę 500 złotych na rzecz pomocy 
dla bezrobotnych. 

MIEJSKA. 
— Wpływy podatków miejskich polep- 

szyły się. Jak już podawaliśmy. ostatnie zaj- 
ścia uliczne odbiły się w sposób fatalny na 
wpływach kasowych Magistratu. W. listopa- 
dzie wpływy podatkowe spadły do 35 proc. 
preliminowanych sum. Obecnie nastąpiła 
znaczna poprawa. W pierwszych 2 tygo- 
dniach do kas miejskich wpłynęło już zgórą 
55 proc. podatków preliminowanych do pła- 
cenia w tym okresie. 

— Kiedy zostanie otwarty lombard miej- 
ski? Onegdaj odbyło się posiedzenie Rady 
Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna. 

Na porządku dziennym znalazła się sprawa 
uruchomienia lombardu miejskiego i nasu- 
wająca się w związku z tem konieczność 

zamianowania dyrektora. Pomimo długiej 
dyskusji stanowisko to nadal pozostało nie- 
obsadzone, ponieważ Rada nie mogła zdecy- 
dować się na wybór kandydata. W. toku 
dalszej dyskusji pod adresem Zarządu wyra- 
żone zostało życzenie, by otwarcie lombardu 
nastąpiło przed dniem 1 kwietnia r. prz. 

Lombard miejski, jak wiadomo, mieścić 
się będzie w murach  po-franciszkańskich 
gdzie lokal został odremontowany i przyszy- 
kowany do pomieszczenia tej instytucji, któ- 

Aresztowanego Sienkiewicza osadzono 
w areszcie centralnym do dyspozycji władz 
sądowo śledczych. Według dotychczasowych 
danych śledztwa nieudany zamach na Życie 
Siemaszkowej dokonany został na tle roman- 
tycznem. Dalsze dochodzenie w toku. (e). 

ulicy Kalwaryjskiej. 
skiego zauważyli przechodnie, którzy zaa- 
larmowali policję i zawezwali pogotowie ra- 
tunkowe, które przewiozło go do szpitala 
św. Jakóba. Polieja prowadzi dochodzenie. 

(0). 

  

rej dotychczasowy brak odczuwają” dotkli- 
wie szerokie warstwy ubogiej ludności ska- 
zane dotąd na opłacanie lichwiarskich pro- 
centów w lombardach prywatnych. 

SPRAWY AKADEMICKFE. 
— Wielka Sobótka w Ognisku Akademie- 

kiem. Dnia 26 bm. w salach Ogniska Aka- 
demickiego (ul. Wielka 22) odbędzie się wiel- 
ka sobótka świąteczna. Przygrywać będzie 
trio akademickie. Bufet na miejscu. Wstęp 
1.50 zł. Początek o godz. 8 wiecz. 

— Zarząd Bratniej Pomocy Poł. Młodz. 
Akademickiej USB. przesyła wszystkim kol. 
kol. pragnących spędzić czas fervį świątecz- 
nych w Kolonji akademickiej w Legacis 
kach, iż należy przedtem zgłosić się do r 
ferenta Kolonji (ul. Wielka 22) po odpowie- 
dnią kartę, gdyž referent Kolonji, w obawie 

przed przebywaniem w Kolonji elementu nie 
powołanego wydał starszemu służącemu Ko- 
lonji rozporządzenie nieprzyjmowania niko- 
go bez przedstawienia wyżej wymienionej 
karty. 

— Zarząd Bratniej Pomocy Polskiej Mł. 
Akademickiej USB przesyła wszystkich kol. 
serdeczne życzenia Wesołych Świąt i szczę- 

śliwego Nowego Roku. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Z kiubu Włóczęgów senjorów. Inkwi- 

zytor Klubu Włóczęgów Senjorów podaje 
do wiadomości członkom oraz stałym goś- 
ciom Klubu, że w okresie świątecznym sta- 
łych zebrań Klubu nie będzie, natomiast 
odbywać się będą narciarskie wycie i 

sportowe każdego dnia świątecznego. BI 

sze informacje o tych wycieczkach (uzależ- 

nionych jedynie od stanu odpowiedniej do 
takich wycieczek pogody) udzielane będą w 

lokalu Klubu: uł. Przejazd 12 w godzinach 
wieczorowych każdego dnia przedświąteczne 

go. Najbliższe poświąteczne zebranie Klubu 

odbędzie się dnia 8 stycznia 1932 roku, o 

czem komunikaty, specjalne umieszczone bę- 
dą w. prasie. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobocie w cyfrach. W ubiegłym ty- 

godniu na terenie województwa wileńskiego 
zarejestrowano 5760 bezrobotnych, w tej li- 
czbie 1985 kobiet, 

Bezrobocie w porównaniu z poprzednim 
tygodniem zwiększyło się o 38 osób. Z za- 
siłków ustawowych korzysta około 3500 osób 
Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano nie- 
wykwalifikowanych — 2930, umysłowych 
879 „rolnych 750. 

ZABAWY. 
— Świąteczne Zabawy Taneczne w Sali 

Związku Zaw. Drukarzy m. Wilna, Bakszta 8, 
W. piątek 25 i w sobotę 26 grudnia 1931 r. 
odbędą się Zabawy Taneczne przy dźwiękach 

jazz-bandu. 
Początek o godzinie 6-ej wiecz. 
Bufet obficie zaopatrzony. 
Wstęp 1 zł., dla członków 75 gr. 
Dochód z powyższych zabaw przeznacza 

słę na zasileńie kasy zapomogowej. 
— W czasie Świąt w Kole Polskiej Mae. 

Szkolnej im. Kościuszki ul. Turgielska Nr. 2 
odbędzie się 26 grudnia (sobota) na rozpoczę 
cie karnawału towarzyska zabawa taneczna, 
27 grudnia — niedziela choinka dla dzieci 
z przedstaw. ,„„Jasełek** przez dzieci i zaba- 
wa dziecięca, 31grudnia urozmaicony wieczór 
sylwestrowy i spotkanie Nowego Roku ze 

staropolskim miodem, 3 stycznia (niedziela), 
łamanie się opłatkiem członków i sympa= 
tyków koła przy wspólnej składkowej her- 
batce. 

Bal Sylwestrowy. Zarząd Oficerskiego 
Kasyna Garnizonowego m. Wilna urządza 
w dniu 31 grudnia 1931 roku Bal Sylwe- 
strowy. 

Z braku posiadania dokładnych adre- 
sów Zarząd nie był w stanie zaproszeń roze- 
słać. 

Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 
są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Gar- 
nizonowego Mickiewicza 15 od dnia 28 bm. 
do 31 bm. od godz. 18-ej do 19-ej. 

RÓŻNE. 
— Handel w okresie przedświątecznym. 

W ostatnich dniach nastąpiło nieznaczne о- 
żywienie w handlu, frekwencja kupujących 
w sklepach nieco zwiększyła się. Szczegól- 
ne ożywienie daje się zauważyć w sklepach 
spożywczych oraz z napojami wyskokowemi. 
Naogół jednak kupcy uskarżają się na ma- 
łe obroty, które nie przynoszą im tych ko- 
rzyści, jakie mieli nadzieję w okresie przed- 
świątecznym osiągnąć. 

— Frekwencja w teatrach nie przekracza 
40 proe. Jak wynika z opracowanego osta- 
tnio sprawozdania Dyrekcja Teatrów Miej. 
skich, frekwencja w teatrach waha się mie- 
sięcznie od 30 do 40 proc. w stosunku do 
pełnego kompletu. W związku z tem Dyre- 
kcja Teatrów z wiełkim trudem może opę- 
dzić swe najbardziej istotne potrzeby finan- 
sowe. 

Sztuką najbardziej kasową w bieżącym 
sezonie okazała się „Matrykuła 33, grana w 
teatrze na Pohulance. 

— Z Komisji Odbudowy. Dnia 21 i 22 
grudnia r. b. odbyły się posiedzenia Woje- 
wódzkiej Komisji Odbudowy, na których 
rozpatrzono 632 sprawy © umorzenie poży- 
czek, pobranych przez niezamożnych posz- 
kodowanych z pow wilejskiego (295 spr.) 
i święciańskiego (337 spr.) na odbudowę bu- 
dynków, zniszczonych wskutek działań wo- 

jennych. 
Z ogólnej ilości wydanych pożyczek na 

sumę 300.497 zł. Komisja postanowiła umo- 
rzyć 269.984 zł., t. j. około 90 proc. 

    

   

       

  

  

  

  

  

  

TEATR ! MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP. Dziś w czwar- 

tek dnia 24-g0 bm. — Teatry nieczynne. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Logika 
pana Bałtazara*, W piątek dnia 25-go b. 
m. o godz. 8-ej w. doskonała komedja Le- 
opołda Marchanda „Logika pana Baltazara 
w režyserji Wacława Radulskiego. Komedja 

ta jest niejako satyrą na stosunki dzisiejsze 
panujące wśród burżuazji francuskiej. Ob- 
sadę stanowią: pp. Kamińska, Szpakiewiczo- 
wa, Stanisławska, Burzyński, Czapliński, Cie- 
cierski, Detkowski, Gliński, Karpiński, Łu- 
biakowski, Skolimowski i Zastrzeżyński. 

W sobotę dnia 26 i w niedzielę dnia 
bm. o godz. 8-ej „Logika pana Baltazara". 

— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdo- 
bywa kobiety*. W piątek dnia 25-g0 bm. 
o godz. 8-ej w. pełna beztroskiego humoru 
komedja L. Verneuilla „Tak się zdobywa ko 

biety'. - Doskonałem urozmaiceniem przed- 
stawienia jest najnowsza. pełna temperamen- 
tu piosenka „„Rumba* którą odtańczy i od- 
śpiewa p. Irena Brenoczy, równocześnie kre- 
ując główną rolę kobiecą, a doskonała gra 
aktorów i nowe pogodne dekoracje — skła- 
dają się na doskonałą całość widowiska. 

W. sobotę 26 i w niedzielę 27-go o godz. 
8-ej w. „Tak się zdobywa kobiet 

— Poranki w Lutni. Uwaga dz W S0- 
botę dnia 26 i w niedzielę 27-go bm. o godz. 
12-ej przedstawienie dla dzieci „Kopciuszek*. 
Są to dwa ostatnie przedstawienia tej przemi 
łej bajki, która umożli dzieciom spędze- 
nie paru godzin w krainie baśni i wzięcie 
udziału w perypetjach biednego Kopciuszka, 
który wkońcu zostaje królewną. Dzieci, któ- 

re jeszcze nie widziały tego uroczego wido- 
wiska niech pośpieszą z przybyciem, gdyż 
„Kopciuszek* schodzi już z afisza. Ceny na 
bajkę tę znacznie zniżone, 

POPOŁUDNIÓWKI 

— Teatr w Lutni. W sobotę dnia 26 bm. 
o godz. 4-ej pp. przedstawienie popołudnio- 
we „Pan poseł i Julja*, wybornej komedji 
wileńskich autorów K. Leczyckiego i J. Ma- 
ckiewicza, Ё 

_ — Teatr na Pohulance. W sobotę dnia 
26 bm. o godz. 4-ej pp. przedstawienie popo- 
łudniowe szłuki Mikołaja Jewreinowa „Te- 
atr wiecznej wojny”. 

W niedzielę o godz. 4-ej pp. „Lalka“ ar- 
cyucieszna operetka. 

— Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Teat- 
rów Miejskich ZASP w Wilnie komunikuje, 
że w okresie świątecznym kasa teatralna 
czynna będzie od 11 rano do 8-ej wieczorem. 

Dziś we czwartek dnia 24-go bm. kasa 
czynna będzie od 11—2-ej po poł. 

W dnie świąteczne kasy czynne 
normalnie. 

— Koneert baletowy Sawineį -Dolskiej. 
W niedzielę 27 grudnia w teatrze „Lut- 

nia* odbędzie się koncert bałetowy znanej 
tancerki Ł.Sawinej - Dolskiej. W. programie 
balet w 3 aktach „Mrozek*, Udział biorą 

        

      

   

będą 

  

starsze i młodsze uczenice studjum. Tańce 
klasyczne i narodowe. Specjałne nowe ko- 
stjumy. Koncert ten ma być jedną z najcie- 
kawszych rozrywek świątecznych. Początek 
o godz. 4 pp. Bilety w kasie teatru „Lutnia 
od 50 gr. do 4 zł. 

RADJO 
CZWARTEK, DNIA 24 GRUDNIA. 

11.58: Sygnał czasu. 16.00: „Ostatni tom 
pism J. Piłsudskiego" — odczyt. 16.25: -Pro- 
gram dzienny. 16.30: Muzyka (płyty). 16.45: 
„Mistyka wigilijnej wieczerzy* — feljeton. 
17.00: Aud. dła dzieci. 20.00—0.30: Transmi- 
sja z Katowic, Krakowa, Warszawy i Lwowa. 

NOWINKI RADJOWE. 
WAŻNIEJSZE AUDYCJE W CZASIE ŚWIĄT 

W czwartek 24 xII o godz. 22.00 transmi- 
tujemy z Warszawy koncert kolendowy w wy- 
konaniu Zofji Rabcewiczowej (fortepian) i 
Maurycego Janowskiego (tenor). W programie 
m. in. „Fantazja Boženarodzeniowa“ Fr. Brze- 

zińskiego. 
Nazajutrz pierwsze święto Bożego Narodze- 

nia rozpocznie się transmisją nabożeństwa, od- 
prawionego przed Cudownym Obrazem M. B 
Ostrobramskiej w Wilnie, o godz. 11 rano. 
Po południu zaś nadejmy słuchowisko, osnute 
na tle fragmentów z „Potopu* Henryka Sien- 
kiewicza, które przypomni radjosłuchaczom 
bohaterską obronę Częstochowy przed Szwe- 
dami, którzy akurat w wigilję Bożego Naro- 
dzenia przypuścili ostatni daremny szturm do 
Jasnogórskiej twierdzy. Bezpośrednio po tej 
audycji wileński chór „Echo** wykona szereg 
utworów popularnych Moniuszki, Żeleńskiego, 
Noskowskiego i in. W drugiej części koncertu 
weźmie udział orkiestra salonowa pod dyr. 
Fr. Tehorza oraz p. Witold Jodko — cytra. 

Dła starszych radjosłuchaczy przygotowała 
Rozgłośnia wileńska słuchowisko z przemiłej, 
szezerozłotym humorem nacechowanej nowel 
Sienkiewicza p. t. „Ta trzecia". Opracowanie 
radjowe Witolda Hulewicza, wykonawcy — 
zespół artystów Teatrów Miejskich w Wilnie. 
I na zakończenie tego dnia usłyszą radjosłu- 
chacze skróconą rewję p. t. Słońce i jego sa- 
telici, napisanej przez J. Świętochowskiego i 
T. Bujnickiego. Będą tam dowcipne piosenki, 
parodje, rewellersy etc. 

W drugi dzień Świąt, t. j. 26.yll gwoź- 
dziem programu radjowego będzie niewątpli- 
wie „Monolog świąteczny" Leona Wołłejki, a 
następnie o godz. 21.25 nastrojowe słuchowi- 
sko pióra utalentowanej poetki p. Wandy Do- 
baczewskiej p. t. „Wigilja w świetlicy”, 

W niedzielę o godz, 16.20 „Opłatek Rodziny 
Radjowej* przypomni radjosłuchaczom o fi- 
lantropijnej działalności tej pożytecznej insty- 
tucji, która ma na celu spopularyzowanie do- 
brodziejstw radja w sferach najuboższych 
przez bezpłatne dostarczanie im sprzętu radjo- 
wego. Wieczorem. o godz. 22.10 transmitujemy 
z Warszawy koncert śpiewaczy Włodzimierza 
Kaczmara (bas), który przy akompanjamencie 
prof. Ursteina odśpiewa arję z opery „Borys 
Godunow“, kilka pieśni Szuberta, Galla i na- 
koniec — pieśni włoskie. 

Wreszcie w poniedziałek 28.xII należy 
zwrócić uwagę dzieci na słuchowisko, nada- 
wane o godz. 15.40, z którego mali radjo- 

ZE 

U ludzi cierpiących na żołądek, kiszki 
i przemianę materji, stosowanie naturalnej 
wody gorzkiej „Franciszka-Józefa* pobudza 
prawidłowość funkcji narządów trawienia 
i kieruje odżywcze dla organizmu soki do 
krwioobiegu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

słuchacze dowiedzą się, skąd wziął się w Pol- 
sce zwyczaj urządzania Szopki i Jasełek, o- 
raz usłyszą dwa opowiadania o wigilji na 

źni Wieczorem — dla miłośników 
muzyki opera „Cyrulik Sewilski* na. płytaca 
gramofonowych z udziałem najwybitniejszych 
sił špiewaczych ; 1 

Tak w najogólniejszych zarysach przed- 
stawia się program radjowy w okresie świą- 
tecznym. 

     

  

  

Zamiast życzeń świątecznych. 

J. M. Rektor USB Prof. Dr. Aleksander 
Januszkiewicz złożył w Wojewódzkim Ko- 
mitecie pomocy bezrobotnym sto złotych na 
pomoc bezrobotnym, zamiast życzeń świą- 
tecznych i noworocznych. 

* * 

— Sen. Witold Abramowicz amiast žy- 
czeń iątecznych i noworocznych na Pa- 
tronat więzienny w Wilnie —żzł, 20. 

  

ša ae 

Zamiast žyczeh  Šwiątecznych na cele 
Komitetu do Walki z Bezrobociem 

składają: 
Profesorostwo Ehrenkreutzowie złotych 

20, Komendant LegjonuMłodych Kazimierz 
Bieliński złotych 5. 

* * * 

Kazimierz Szelągowski — Kurator Okrę- 
gu Szkolnego składa zł. 20 zamiast życzeń 
świątecznych na komitet walki z bezrobociem. 
bociem. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych urzędnicy Wil. Urzędu Woj. złożyli na 
rzecz bezrobotnych: 

Wojewoda Wileński. Z. Beczkowicz 
25 zł. -Wicewcjewoda M. Jankowski — 15 
zł. nącz, T. Bruniewski — 5 zł., dyr. Siła- 

Nowicki — 5 zł, Sokołowski 2 zł., W.'Las- 
kowska — 2 zł., nacz. A. Przygodzki — 3 
zł., W) Cieśliński — 2 zł., A. Bobrowski — 
1 zł., nacz. K. Jocz — 2 zł., G. Przewłocki— 
1 zł, J. Łepkowski —1 zł., Czerwiński — 1 
złoty, H. Żywaczewski — 1 zł., B. Aleksandro 

wicz — 1 zł.. B. Wendorff — 1 zł., Br. Ciuń- 
ski — 2 zł. 

* * * 

Józef Małowieski — naczelnik Wydziału 
Kuratorjum O $ W. zł. 5, zamiast życzeń 
świątecznych na komitet walki z bezrobociem. 
robociem. 

* * * 

Zamiast żyezeń Świątecznych Starosta 
Crodzki Wileński wraz z współpracowni- 
kami składa do dyspozycji Wojewódzkie- 
go Komitetu do spraw bezrobocia Zł. 25. 

® * * 

I. i L. Detkowscy -zamiast žyczei świą- 
tecznych jako ofiarę zł. 5 (pięć) na najbied- 
niejszych. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
mych Prezydjum i Magistrat m. Wilna prze- 
kazują 100 zł. Wileńskiemu Wojewódzkie- 
mu Komitetowi do walki z bezrobociem. 

% * * 

Pracownicy Wydzialu Powiatowego Sej- 
miku Wileńsko-Trockiego: Wincenty Orlic- 
ki, Zenon Ławiński, Stefan Wasilewski. He- 
lena Dynowska, Józef Olichwier, Mikołaj 
Krućko, Bolesław Polkowski, Michał Woje- 
wódzki, dr. Stanisław Fekecz, Romuald Gin- 
towt-Dziewiałłowski, Józef Byczkowski, dr. 
Stefan Stankiewicz, Jan Macutkiewicz, Ot- 
ton Dowlasz, Mieczysław Rode, Justyn Za- 
leski, Leon Łoś, Juljan Gwozdowski i Kazi- 
mierz Samborski zamiast wizyt. świątecznych 
i noworocznych złożyli na gwiazdkę dla 
dzieci bezrobotnych fabryki w Nowo-Wer- 
kach zł. 25 gr. 50. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych 

Na Dom Sierot im. Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego składają: 

Antoni Wiszniewski złotych 5, 
Jechiel Judelewicz złotych 5, 
Eugenjusz Swianiewicz złotych 10 

3 ж ок 

Bezimienny —składa zł. 30 (trzydzieści) 
na najbiedniejszych. 

* * 
Zamiast wizyt i życzeń świątecznych i 

noworocznych Zofja i Wacław Węckowiczo- 
wie składają 5 zł. na Komitet Chleb dzie- 
ciom. 

+ о6 

Zamiast życzeń świątecznych na Wojew. 
Komitet Whlki z Bezrobociem dr. A. Hirsch- 
berg — 10 zł. 

* * * 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych złożył 3 dyon artylerji konnej 20 zł. na 
łódź podwodną im. Marszałka Józefa Piłsu- 
dskiego. 

Najmilsze dzieci! 
Teraz gdy zbliżają się święta Bożego Na- 

rodzenia a z niemi radosna dla was gwiazd- 
ka, zaczynacie przegłądać i uporządkowywać 
swoje zabawki, Macie ich dużo, jedno wię- 
cej drugie mniej lecz pamiętajcie, że w Wil- 
nie jest dużo dzieci takich biednych i cho- 
rych, które nietylko, że zabawek nie mają, 
ale głodne kładą się spać. 

Do was wszystkich zwracamy się Zz proš- 
bą abyście niepotrzebne zabawki i książeczki 
ofiarowali tym właśnie biednym dzieciom na 
gwiazdkę. Ofiary składajcie, bądź sami, bądź 
przez kogo ze starszych do Poradni Wileń- 
skiego Towarzystwa  Przeciwgruźliczego -- 
Żeligowskiego 1—16 do godz. 12-ej w połu- 
dnie codziennie oprócz świąt. 

Za każdą zabawkę składamy wam po- 
dziękowanie w imieniu setek najbiedniejszych 
dzieci. 4 

Koło Opieki nad dzieckiem gruźliczem. 

Sprostowanie. 
Pod wydrukowaną we wczorajszym nu- 

merze „Kurjera Wileńskiego* odezwą do - 
kobiet w sprawie pomocy rodzinom bezrobo- 
tnych, wskutek nieuwagi przy łamaniu opu- 
szczońno podpis Zrzeszenia Związku Kobiet 
Żydowskich. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR SKLEPU PRZY UL. NIEMIECKIEJ. 

Wczoraj o godz. 10 wiecz., przechodzący 
ulicą Niemiecką zauważyli, że ze sklepu wali- 
zek przy ul. Niemieckiej 31 wydostają się 
na ulicę kłęby dymu. O fakcie tym natych- 
miast zaalarmowano właściciela sklepu. Po 
otwarciu okazało się, że w sklepie powstał 
pożar i ogień objął już półki z walizkami. 
Dzięki szybkiej interwencji straży ogniowej, 
pożar zlikwidowano. Straty narazie nie są. 
obliczone. 

CIĘŻKIE POKALECZENIE PRZECHO- 
DZĄCEJ KOBIETY. 

Wezoraj wieczorem przy zbiegu ulic Sa- 
dowej i FOR 2 nieustalony narazie 
dorożkarz najechał ua przechodzącą 
jezdnię Stefanję Żuk, zamieszkałą w wilmie 
(Porubanek 32), która padająe doznała po- 
ważnych obrażeń ciełesnych. Wezwane po- 
gotowie ratunkowe przewiozło ją do szpi- 
tala żydowskiego. poszu- 
kiwania za zbiegłym 

(0). 
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Z OSTATNIEJ CHWILI 
Zawarcie układu gospodarczego 

niemiecko-sowieckiego. 
BERLIN. 23.XII. (Pat.) Według 

Ww. Lo BAN SK Į 

Na Sowieckim Dalekim 
Wschodzie. 

Jak podaje berliūskie biuro. Wolifa, na 
posiedzeniu „Cika* moskiewskiego wygłosił 
przewodniczący Komitetu Wykónawczego ob-- 
szarów Dalekiego Wschodu obszerne spra 
wozdanie o stanie gospodarczym tych obszu- 
rów i osiągniętych przez politykę sowiecką 
wynikach. W sprawozdaniu tem m. in. po- 

ZNAKOMITY... 
Sa (ALE TO NIE WSZYSTKO 

PUDER 

„5. FILEIURS FORVIL PARIS 
jest nietylko znakomitym pudrem o wytwornym, 

Poszukuję 
posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 
w domach rządowych 
lub prywatnych, oraz: 

  

wzmożenia przywozu zboża z ZSSR. 

  

doniesienia prasy, rokowania gospo- do Niemiec. wiedział: к : Е . .” | w hotelach, posiadam: 
darcze niemiecko-sowieckie, toczące Według pogłosek, kołportowanych W roku 1926 było na Dalekim Wschodzie ; trwalym i subtelnym zapachu, ale posiada w. SOBIE | Job re świa 5 
sę od szeregu tygodni w Berlinie, u- przed kilkoma dniami na berliūskiej 009000 ha pod uprawą, w roku bież. ilość te.nieuchwytne zalety, dla których Panie tak go | Łaskawe oferty pro-- i Ian) £ ° jai 2 da doszła do miljona, a w r. 1932 ma osiag- w POŻNiaJA Prósił = «le sd 2 s m ' 

końezono w dniu wczorajszym. Dziś Bas rząd niemiecki mi. ZAMÓ-  nąć 1.240,000 ha. 60' proc. drobnych i śred. y ; ją. y g OWońi SpA ке ie 

ma byč ogłoszony wspólny komunikat wić 1 do 200 tonn żyta Sowiec- nich gospodarstw chłopskich uległo kolekty- dawców, usiłujących pudry o łudząco podobnych „Kurį. Wileńskiego" 

© wyniku rokowań. W toku pertrak- kiego. wizacji, robotnicy „koreańscy i chińscy są apakowiniach | OWC SPEdiWzE bt = oki 

tacyj omawiano również kwestię w 90 proc, zatrudnieni w RR p р oO 

lektywnych. /'W ruchu jest na 
Wschodzie 20 stacyj maszyn i traktorów dla 
rolnictwa. W r. 1932 ilość ta ma być podnie- 
siona do 45. Na polach pracują maszyny ni- 
gdy przedtem w tym ju nie widziane. 
W ciągu ub 8 lat ilość wyeksploatowanego 
drzewa wzrosła z 675.000 do 5 miljonów 

oryginalnego pudru 

5 Fleurs FORVIL Paris. 
Polecamy wszechświatowej sławy wody koleńskie i perfumy 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo-- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twojs: 
jest zabezpieczona złotem. 

   Centrolew przed sądem. 
Przemówienie adw. Rudzińskiego. 

  

  i Р szebrem i drogiemi kam metrów kubicznych. Wydobycie węgła wy- ieurs FO s saniami L (Tel. od własn. koresp. z Warszawy). nosi obecnie około 2 miljonów tonn. W roku 5 Fieu FORVIL oraz inne zapachy ZBROI 4; S Ga ama ken do 102 było na Dalekim. Wschodzie 03 proc. | CKSRĘGĘONECORYWNWNNO CZOOKOWOWNONĘ SORDO OREWWOSZE M0 | 

   

adwokat Rudziński — obrońca oskarżonego Rozprawę po przemówieniu adw. Rudziń- 
Mastka, który głównie zajmował się, w swo- skiego — odroczono do poniedziałku. 
jem entuzjastycznem przemówieniu, szczegó- t 

W Berlinie rabują sklepy żywnościowe. 
BERLIN 23.XII. Wczoraj wieczorem w przed przybyciem pelieji. W dwóch wypad- 

różnych dzielnicach Berlina dokonano znowu  kaeh doszło de wymiany strzałów rewołwe- 
szeregu napadów na sklepy z artykułami  rowych. 
żywnościowemi. Napastnikom udało się zbłec 

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

me. ©strobramska 5. 

analfabetów, dziś procent ich spadł do 35, 
a 95 proc. dzieci uczęszcza do szkół. 

Niestety, nikt nie jest w stanie sprawdzić 
tych cyfr. 

    

    

Letta Lies skiego Stow. Bomoty (nil 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

8604 Przyjęcia 10 — 3 pp. 
GABINET RENTGENOWSKI 

czynny ll — 6 pp. 
Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

+ 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
wartościowe piwo w używane butelki „Patent*” 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważsć przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

    

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

"ue CHATA ZA WSIĄ 
W rolach głównych: Irena Jedyńska I K. Skalska. Z dostosowaną do akcji muzyką, 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dźwięk. Kino-Teatr | Od jutra 25 b. m. Najdowcipniejszy film światal 

       

  

   

  

    
  
      POLSKI SALEP KATERJAŁÓW PIWIENNYCH 

„ELEONORA“ 
$-To JAŃSKA Nr. 1. 

    
  

    w swojej najlepszej i naj- 

8829 

    

  

  

H Ę BRAĆ GORAJ Geżyecyi EN CIE komik Buster Keaton powszej kreacji dźwięków. 
L Į 0 $ BUSTER N A R ielka epopea humoru. ysiące niezwykłych przygód, jakie 

Wileńska 38, tel. 9-26 
Wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie, 

Buster przeż. na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

> * ь В < g 

R 

kreślarskie, bilety wizytowe i t. p. Pocztówki 

Dla młodzieży dozwolone. Pczątek o godz. 4-ej, w dnie św. o 2-ej, 
WKRÓTCE! Największa atrakcja sezonu: Wiekomiejskie ulice z bohateiem „Marocco* Garry Coóper'em.     

  

          

  

  

C h 0 r z V n a p Į u c a świąteczne i inus. Ozdoby choinkowe, ka- - . . 
lendarze ścienne i biurowe па 1932 ток $. „ Klno- Od jutra 25-9o grudnia w porywającym dramacie AA й ы Btwiąh. Kino-Teatr prgroam Świąteczny Jeannetie Mac Donald niw s: | | spyajcie sią sweze ickitza, a zen. wam potwieżdii'Łe od -ruchot umiera Ё е = Wielki triumf uwielbianej gwiazdy o słowiczym więcej ludzi, niż od innych chorób Każdy więc, kto cierpi na kaszel, "IR ais a sud aid ij e k a rze czo n a Z iote rii głosie i najpiękniejszych nóżkach. W rolach bronchit, chrypkę, zaflegmienie płuc oraz koklusz, powinien na- . Medycyny Pona E M 

tychmiast zabrać się do leczenie. Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 
zał się preparat FAGOSOL.—Przy użyciu FagosOlu w krótkim czasie ginie 
kaszel, wzmaga się apetyt i chory nabiera ciała FagoSOl dostać można 

t głównych: John Garrick i Joe E. Brown. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Hollywood | 
Šiokiew 22, tal. 15-28 СОМа Ioliją, | A. CYMBLER 
  

e raižo aptekačks skladach aptecžadekys* Skiadi glbiray: - Араска k W indywid. lub w grupach. Dźwiękowe Kino . Qd jutra 25-go grudnia b. r. Najbardziej imponujący przebój w sezonieł 100% dźwiękowiee H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 8815 Mickiewicza 12 Ui. 3-go Maja 7, m. 11.. 
Porozumieć się w godz... 
9—11 i 3—5, 8626» 

murowany % 
D 0 M ogrodem dos 
sprzedania na bardzo do-- 
godnych warunkach. In 
łormacje w Związku Wła-- 
ścicieli Nieruchomości —- 

Gdańska 1 —6 

prod. francuskiejł 
Potężny dramat 

erotyczny p. t. 

Reż. wszechświatowej sławy E. A. Duponta. 
W rolach głównych: fascynuj. Gina Mcnes Salto-mortale oraz Daniel Mendailie. 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki džwiekowe 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Anons! STRASZNA NOC 
p/e głośnej powieści A. MARCZYŃSKIEGO. W rol gł. urocza para kochanków Z. Szymanska, Adam Brodzisz 
oraz artysta teatru Stanisławskiego Wasiljew Sikiewicz. Piosenki w wykonaniu Marji Modzelewskiej. 

Pieśń marynarzy w wykonaniu Chóru Dana. 

KRÓL BULWARÓW 

  « | róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2 i51/,-7w 

It. Blumowicz 
Choroby weneryczne, | 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—£. 

W. Z. P. 29. 

M Kenigskerg 

EE ITS SESI AS BAA 

МА 

  

C6/INS 
ai, Wielka 47, tel. 15-41 

  

  

PIJCIE TYLKO 
WYŚMIENITE 

    

  

W krótce najnowszy dźwiękowy więk. Kino- piwiękć Wine:Teatr film mori S ROS 

PAN 
miiea Wielka 42. 

<“    
przedaje się DOM: 
murowany w centrum 

miasta, wolny od wszel- 
kich długów. O warun-- ] 

    

Dźwięk. Kino-Teatr Wielki film paryski, który wstępym bojem Jutro 25-go premijerall 

  

zdobył wszystkie ekrany świata p. t. Świątecznego programu: Choroby skórne, b RSE a w ъ 
> rze i = Ša pP A N Wielki film z życia Paryskiego. W roli głównej słynny komik i śpiewak George Milton. Czar nocy Paryskich Reprezentacja Jagiellońska 9, tel. 544 moc tic czynności, zauł. Dobre- Miłość bez pieniędzy. Nimfy i rusalki Paryża. Najpiekniejsze kobiety świata. NAD PROGRAM: Atrakcje EA» czynny Nr. i, międz dźwiękowe. Że względu na wysoką wartość artystyczną dła młodzieży dozw ulica Mickiewicza 4, х SR 

ulica Wielka 42. olone. Początek o godz. 2-ej 
  

Sźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
miica Wielka 36 

Od jutra 25-go grudnia Wspaniały 
wiąteczny Program! Najnowsze 100% 

dźwiękowe-śpiewne arcydzieło osnute 
na tle słynnego filmu „Poganin* 

— najnowsza dźwiękowa komedjo-farsa w 6 akt. 

bohaterka filmu „Białe Cienie" 
Nils Asther i Charles Bickford bohater rozgłośnego arcydzieła ,, 
NAD PROGRAM: Amerykański Pat i Patachon Humor! Satyra i śmiech do łez! p. t ROZKOSZE WOLNOŚCI 

DJABEŁ OCEANU (Śmiać lub kobieta 
Potężny egzotyczny dramat miłości i namiętności w 12 akt. W roli gł. 

urocza Roguel TorreS, słynny amant 
Marsdu* nie wyświetlanego jeszcze w Wilnie, 

  Е е 

NAPRAW 

  

POWAŽNA FIRMA 
poszukuje do swego nowego dziatu kilku 

DĘ ENERGICZNYCH 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

telefon 10-99, 
od g dz. 9—12 i 4+—8 

Dr. GINSBERG 
choroby skórns, wene 
ryczne i moczopiciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 | 4—8, 

  

5 a 6 wiecz. codziennie... 
prócz sobót i dni świą-- 
tecznych. 8817 

  

Do wynajęcia 

Dwa pokoje 
razem ablo pojedyńczo, 

2 osobnem wejściem, z=- 
wygodami z używalnościę» 
kuchni nadzje się na biu-- 

  
Od jutra dnia 25-go grudnia 
Wiejki Świąteczny Program | 
Film „który poruszył cały świat 

panów (pań) do współpracy w akwizycji. 

Wiek: od lat 23-ch. Dobra prezencja. 

ZAROBEK SOLIDNY I STAŁY. 

tel. 567. 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

Najpiekniejsze arcydzieło 
dźwiękowe. W rolach gł. 
ulubieniec publiczności, 

Jeanette Mac Donald 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
10, ul, Portowa 10, 8820: 

    

PARADA MIŁOŚCI 
Maurice Chevalier „Król Żebraków” Jadalne, sypialne i ga- Zakład Fryzjerski 3 

męski i damski E. ТгосКЕ! 

wielki piosenkarz oraz urocza bokaterka 

  

  

Е 

i 

  

  

  

      

- 2 2 je 9 > binetowe, kredensy, Ž : k sa ь ai. Mickiewicza s. | ANONS! Lane, „Šiūdmė Praykazanie“ + Džsiekosy „Dzwonnik 4 NotreDe me“ Zelosič sių S Ž| Į stoty, azaly, I6ška L.d. 2“ Ža ai оы Mickiewicza 28-3 w dniu 28.XII od 11 —13. Wykwintne, Mocne, ul. Wileńska 7, y ępne. 
Dziś$Ś i dni następnych do dnia 25.XII. j w wielkim 8-mioaktowym # AAA K KA A KAS, maža | | NIEDROGO telefon 10-67 * ° i włącznie. Słynna nasza rodaczka Pola Negri dramacie erotycznym p.t. Miłostki aktorki н ип“пи нішвиш' od soda 5-1 i 4—8 Pianina a Kino Koisjowe Film ten ilustruje karyerę słynnej aktorki i dzieje jej ltznych i skandalicznych miłostek. a) A) Ab 8434 wrnajmuję — Mickiewioze- a: W rolach głównych męskich Nils Asther i Pauł Lukas. Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. | = ” Е I NA RATY. i T US E ži Precz z elektrycznym odkurzaczem (wchła- м081 D SZYRWINOT suės, 2 s z ulicy 

a. AE K = Y S$ T Y A A s w 10 aktach. Porywające wizje niaczem)|| cena którego wynosi do 700 zł. AE 8324 I, = R 2 od dnia grudnia r.b. najpiękniejszej miłości. W roli głównej Obecnie z ; choroby wenerycznne, в į я 4eżok dwerca kolejow.) NA A Р ^ ° Jacet Gaynor jako kobieta, która kocha Szczotka-i i skórne i inoszebłaj dee Pianino S, a 1 oraz Locu Doralne jako kobieta, która nienawidzi Charles Morton i Rudolf Śchiłdkrant. szczoetka-wchłaniacz Wielka 19 siekių A SE NASTĘPNY PROGRAM: Przedziwne kłamstwo Niny Pietrowny z Brygidą Helm. Cena tylko 5 zł. OKAZJA! od godz. 3—1 SET Niemiecka ŁBA 
Do nabycia w 2 kino-toatr Dziś! Wielki podwójny świąteczny progrem I Dziś! Śliczny DOM DOKTÓR MED. 

LUX 
Miekiow. 11, tel. 15-61   анн аы Charlie Chapin 

2) Wzruszający dramat 
polski w 8 aktach p. t. 

wyciska łzy śmiechu i wziuszenia w swej 
pełnej humoru 8-mioaktowej komedji p.t. 

Bunt krwi i żelaza 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. Ceny miejsc od 40 gr. 

Aby żyć 

  

   

86
07
 

  

Wytwórni Szczotek i Pędzii 

B. SYMONOWICZ 
ul. Św. Jańska 7, vis a vis Uniwersytetu. 

pod firmą 

  

murowany w Wilnie, 
niedekretowy, o kuba- 
turze 4000 m“, wartości 
20000 dol., do sprzeda- 
nia za 7500 doł. przy     

  

Haurytkiewiczowa 
Przyjmuje od godz. 11—12 
i 5—6 po poł. Choroby 
skórne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i ope- 

Rabka zdrój — 
Parcelę budowlaną wy- 
miaru 1000 m?, tuż przy” 
parku—za 6500 zł, sprze* 

da Biuro „Informator“ 

  

Šio m ое т — › iń ! i ; ul. W : a= ZNNSZENENNNNAZNNE Ri B Manicure > EDR GARE is E 
tenio i solidnie wykonuje- JUŻ WYSZEDŁ Z DRUKU m Wina, Likiery, Wódki, @ MASZYNISTKA |. „p eszerka Badanie: Roza ul. W. ILUSTROWANY 

KALENDARZ-ALMANACH 
„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

    

| ALMA NACH 

   

  

      

Л
О
Л
О
 

ГН
 Н

 
Е 

К 
) oraz E 

towary kolonjalne idelikatesy EH 
po cenach najtańszych 

poleca 

H. LEWIN 

  

  

AB RYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA | 
„AP.KOWALSKI waRszAWA. 

  

poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 

Maria Rrzedina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 8 
teł. 14-05. w. Z. Nr 3093 

Akuszerka 
  

Stefańska 13—28 wejście- 
8816: z ulicy. 

  

D-- 16.XII b. r. w cza- 
sie pożaru spłonęły:: 

dowód osobisty wydany 
przez starostwo Dziśnień- 
skie w roku 1924 na imię- 
Kazimierza Alchimowiczm. 

i książeczka wojskowa 

rx 1932 WIELKA 27 | o lik as Marja LAROGTGWA a aż 
Łaskawe oferty pro- nieważnia się.         WSZYSTKO DLA WSZYSTKICH 

, WIJEDNE] KSIĄŻCE t -        

  

      Geografja, historja, literatura, ma- 

      = 
kosmetyka, rolnictwo,ogrodnictwo, 

  

weterynarja fotografja, sporty, har- 

  

górnośląski 
j koncernu 

poleca 

„PROGRESS" 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

  

  

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI 

szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 
  

nia, jedwabie, bieliznę, 
swetry, pianina, fortepia- 
ny, motory elektryczne, 

przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7. m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 854 

Akuszerka 

  

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 

  

  

Drukowana 
w odcinku 

į . : i „Kurjera Wileńskiego” |. i © ы : PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE BN spa i z ! 
i| larstwo, rzežba, wynalazki, odkry- l l Oraz reperacje kaloszy i śniegowców. Palta zimowe damskie i Śmiałowska P 
| « męskie, dachy iinne futra, | p, ęprowadziła się Tadensza $korsk ego cia, statystyka, prawo, medycyna, skawaw: kócki abo: A ZKM. : A 

„JCIE NA DAJĘ” 

  

złoto, srebro, brylanty i L. FIDLER, Wilno, WILRELMA DOWGIAŁŁO     
  

     
   

  

      

cenę zł. 1.50. Wraz z przesyłką pocztową zł. 2. 

    

         
     praktyczne, gry i zabawy i wiele 

    

      

  

różnych najciekawszych rzeczy.    
      Wszystko to opracowane przez wy- 
      

bitnych specjalistów tworzy razem 

     

  

        
      
      
   8721 

    

   

  

  
= 

    

Nie dajmy się... 
Kryzyzysowi obecnemu — zepchnąć 
i cofnąć z dróg hygjeny i postępu. 

SKŁAD FARB 

Politurę i lakiery do mebli, 
Farby emaljowe do- drzewa, 

metali i t. d. i td. 
j CENY NAJNIŻSZE — TOWAR WYBOROWY 

  

    POLECA NA KARNAWAŁ 
STROJE BALOWE i WIZYTOWE. 

Wykonanie solidne.   Ceny dostępne. 
  

Obwieszczenie. 

tacji, należącego do Chaima Minca majątku rucho- 
mego, składającego się z materjałów drzewnych, osza- 
cowanego na sumę zł. 15.272 na zaspokojenie pretensji: 
Osieja Szryro w 

1812/VI— 
sumie zł. 10.000 z %% i kosztami 

Komornik Sądowy }. Mościcki. 

uł. Biskupia 4, tel. 14-10, 
(od 9-ej do 2-ej po poł 
iod 5 do 7 w.) 8602 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarży przeciw cho- 

  

cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej   broszury pouczającej |   Adres: Liszki, Apteka. 

cerstwo, wychowanie"fizyczne, mo- firma š wiele innych pozostalych W. Z. P. 48. 8323 > o R p. 
Makowa 15/19, tel. 13-55. Skład Nr. 999. 5 - licytacji rzeczy sprze- ь $ + RE dy, wskazówki dla gospodyń, rady (ES Gol ul. 5w.- Jańska 8. daje uło — LOMBARG, | UWAGA! Oszczędność księgarniach wileńsk. 

pracy 50% dła pań gos- 
podyń! Przyrząd do ro- 
bienia pierożków, kołdu- 

nów it P. 
Cena tylko 75 gr. 
Sprzedaż hurtowa; 

Stanisław Krakowski 
Wielka 49 Zamkowa 24 

  

   solidnie zbudowana — 
piękny styl—okazyjnie za 
28.0.0 zł sprzeda Biurze 
„Informator* Nowy Sącz, 

Jagiellońska 6, 8823         

  

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

ENCYKLOPEDJĘ ŻYCIA CODZIENN Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru | robom żołądka, kiszek, Żądać wszędzie. przy ul. Wieikiej 29 JE EGO JANA MAZURKIEWICZA || ss Mościeki, zamieczketi Er Mais AS Wilga | rosom żołądka, | kiezck. 2 Talas wie JAR . : . z SE skiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art 1030 Ust. Post. Cyw. | nerek, pęcherze, hemo- owy Sącz — Willę z | młeko, masło, sery, jaja,. 
na 304 stronach, w formie kilku tysięcy] artykulików. Ra” = > s podaje do wiadomaści publicznej 2 w dn. ras zo idoa wplówon, DATA: N dużymi ogródem | melo zeiadłe, wedliny 3 ARTE; A : i = A = $ czotki i pasty do podłóg, nia r. od godz. rano w Wilnie przy ul. Nowo- |' cji, kamieniom żółciowym, | parkiety—wodociąg—ele- | ii chłodne zakąski. 
Czytelnicy nasi, którzy się zgłoszą bezpośrednia do naszej Administracji mozzuczwyzi Mydła i proszki do bielizny, gródzkiej Nr, 2, odbędzie się sprzedaż z licy- | kaszlowi, astmie, bledni- HycznośŚESGWCE == Apióle chłodzące orax: (Jagiellońska 3-1, tel. 99), otrzymają Kalendarz-Almanach za zniżoną 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

   


