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IZBA ROLNICZA. 
Już od jesieni poczęły w sterach 

roln'czych krążyć pogłoski, o zamia- 

rze rządu wprowadzenia na naszym 

terenie izby rolniczej. Gdy w końcu 

października ukazało się w Dz. Ust. 

R. P. rozporządzenie Prezydenta Rze- 

ezypospolitej nowelizujące dawne roz 

porządzen e o izbach rolniczych, z r. 

1928 — pogłosk te stawać się poczę- 

ły bardziej aktualnemi. Wreszcie, na 

posiedzeniu Rady Wojewódzkiej, w 

dniu 28 listopada b. r. p. wojewoda 

Beczkowicz otiejalnie zapowiedział 

wprowadzen e izby rolniczej wiłeńsko 

nowogródzkiej, od przyszłego roku 

budżetowego. 

Należy 

szych ster rolniczych spotyka zapo- 

w.edzianą izbę rolniczą nie tyiko bez 

stwierdzić, że opinja na- 

entuzjazmu, lecz naweł z pewną re- 

zerwą. Na takie ustosunkowanie sę 

miejscowego rolnictwa do przyszłej 

izby złożył się szereg przyczyn. Prze- 

  

dewszystkiem uważa się ogólnie, że 

obecny czas kryzysowy nie jest odpo- 
  dla wszelkich inowacyj orga- 

opinja sfer 

zorganizowanego rolnictwa, a o takiej 

wie 

nizacyjnych. Następnie, 

  

naturalnie możemy mówić, zaniepo- 

kojona jest bardzo przyszłością włas 

nych organizacyj roln:czych, których 

działalność oparta jest głównie na sub 

wencjach rządowych. Zwłaszcza nie- 

pokój wzbudza zapowiedź cofnięcia 

subwencyj od kwietnia roku przyszłe 

go, wobec czego istnienie organizacyj 

roln czych (Wileńskiego T— wa Org. 

i kółek Rol. i Woj. F—wa O. K. R. w 

Nowogródku) staje pod znakiem za” 

pytania, zwłaszeza, że orjentacyjne cy 

fry wpływów przyszłej izby rolniczej, 

opartych na udziałe w podatkach pań 

stwowych —— nie przedstawiają się ró- 

żowo. Należy lu zaznaczyć, że Towa 

rzystwa Rolnicze, na terenie całej Pol 

Sk, ne 

ralnie 

  

slawione hyły na szeroką akcję 

  

;, prowadzoną pod auspicjami 

Ministerstwa Roln'ctwa i R. R. i korzy 

stały ze znacznych państwowych doła 

cyj. Wyłworzył się przeto „aki stan 

rzeczy, że dobrowołne organizacje rol 

nictwa sugerowały sob.'e zakres dzia- 

łania, bardzo zbliżony do zakresu 

działania izb rolniczych, za wyjątkiem 

woj. zachodnich i Sląska, gdzie izby 

   rołnicze istnieją oddawna. Nie wię: 

dziwnego, że w łonie organizacyj rol- 

  

nieczych powst pylauie: co stanie 

izb 

rolniczych. a zwłaszcza z chwilą poz- 

  

sę z niemi z chwiłą powstani 

  

bawienia ich, płynących z Ministerst- 

wa Rol. i R. R.. subwencyj? Jakkol- 

wiek teoretycznie izby rołnicze w ni- 

4 islnieniu dobrowol 

nych organizacyj rołniczych, a jak 

czem nie zagraż 

  

    
praktyka w innych krajach wskazuje 

wzmacn ają .ch istnienie (Niemcyj 

— lo jednak, w praktyce naszego ży- 

cia, T—wa Rolnicze, pozbawione na- 

gle dotychczasowych podstaw finan- 

sowych, słają rzeczywiście przed za” 

gadnieniem być albo nie być. Już 

*wo O. i K. Rol.. 

jak również i nowogródzkie T—wo, 

obecnie W teńsk.e T 

otrzymały zalecenie od Min. Rol. i R. 

R. zwolnienia :owni- 

ków i 

agend. utrzymywanych z 

wszystkich p    r. 

  

zl kwstowania wszystkich 

zasiłków 

rządowych. To wywołuje zrozumiałą    

   

   

konsiernację. a nawet dezorg: 

  

  

tych organizacyj, które bądź 

mają znaczne zasługi w prz 

podniesieniem rolnictwa krajowego. 

Wobec rolników, nie z tytułu ich łą- 

czności z tą łub inną organizacją, stła- 

je pytanie, czy zapowiedziana izba rol 

nicza będzie zdołną, ze względu cho- 

ciażby na swoje środki do kontynuo- 

wania prae organizacyj rolniczych? 

Czy dorobek w eloletniej pracy nie ; 

  

łamie się i nie zostanie zmarnowany? 

nurtujące 

  

Te i inne wątpliwości 

miejscowe sfery rolnicze, wzmacn a    
jeszeze pewna tajemn czość narodzin 

przyszłej izby wiłeńsko-nowogródz- 

kiej. Brak jeszcze decyzji co do jej 

form, które nadane zostaną statutem 

Ministra Rolnictwa ' R. R. Należy tu 

podkreślić, że przygotowawcze stad- 

jum tworzenia się 'zby rolniczej odby 

wa się bez żadnego udziału miejsco- 

wych czynników rolniczych, dotych: 

odpowiedzialnie reprezentują- 

AMA" 

CZAS 

cych interesy naszego rolm'ctwa. 

leży zauważyć, że Wslensk'e 

Towarzystwo Org. i Kółek Rol., któ- 

zęścią stało się Wileń 

Rolnicze, które 

wszak 

rego składową 

skie 

przed paru laty obchodziło jubiłeusz 

Towarzystwo 

swego JU-lecia ma ża sobą chlub- 

ną (rady opartą na dużym dorob-     

ku własnej pracy. Stąd wypływa i od 

  

powiedz alność tej organ'zacji przed 

  

społeczeństwem za układ przyszłych 

stosunków w  rolnietwie krajowem. 

Tymczasem. organizacja ta nietylke 

nie bierze jakiegoś udziału we wsłęp- 

nem przygotowanu organizacji przy 
szłej zby roln'czej, ałe o całem za- 

mierzeniu dowiaduje się drogą okól- 

ną. z pogłosek, nieraz sprzecznych | 

n «miarodajnych. Sądzimy, że zorga- 

nizowane rolnictwo W .leńszczyzny za 

siużyło na większe zaufanie i może 

rościć shiszne preten aby tak do 

niosła inowacja w życiu rolniczem, 

    

jak izba roln'cza, ne powstała bez je- 

go czynnego udziału. 

Poza temi negatywnemi akcesor- 

jami wstępnem, charateryzującemi 

nie samą ideę izby rolniczej, a sposób 

jej powstawan'a — należy w paru sło 
  wach rzeczowo ustosunkować się do 

zapowiedzianej izby rolniczej wileń- 

sko-nowogródzk'ej. Nie ulega wątpli- 

wosc., że ujemna poniekąd predyspo* 

zycja sfer rolniczych do mającej pow* 

słać zby — nie jest w zupełności uza- 

sadniona. Zasadniczo dodatnią cechą 

izby roinczeji jest to, że daje ona rol- 

nietwu miejscowemu irwałe podstawy 

f'nansowe; oparte na „wpływach po- 

datkowych, stanowiących udział w zu 

pelnie określonych podatkach pańsl- 

wowych. Wprawdzie przew.dywane z 

lego źródla wpływy nie będą mogły 

pokrywać całkowicie potrzeb miejsco 

wego rolnictwa, w ramach zakreślo- 

nej dotychczas pracy 

dym razie, te nawet ograniczone środ 

— ale w każ- 

ki, uniezależn'ają rolnictwo od sytua- 

cji bądź co bądź nieustabilizowanych, 

dotacyj. 

izba rolnicza, jako instytucja prawno 

każdorocznych Następnie, 

publiczna, rządząca się sama w ra- 

mach usławy, — staje sę instytucją 

powszechnego charakteru, pos.adają- 

cą znacznie większy zakres upraw- 

nień reprezentacyjnych i publicznych, 

nóż organizacja dobrowolna. Tę cechę 

izby rolniczej należy podkreślić tem 

bardziej, że rolnietwo pozbawione do 

tychczas wiasnego samorządu, znaj- 

dowało się w sytuacji mniej korzyst- 

nej, niż przemysł i handeł, które po- 

siadały własny samc 2    
   

z tem należy podnii 

uzależnieniu miejscowych organizacyj 

  

rolniczych od centrałi warszawskiej 

roln'ctwo miejscowe było pozbawione 

własnego głosu. We wszystkich wy- 

padkach kiedy na gruncie War 

  

wy. 

czy lo w związku z konferencjami, ini 

cjowanemi przez rząd czy inne orga 

Wilen- 

szczyZna me miala formalnie własnej 

uizacje rola czo-społeczne — 

reprezentacji. O losach roln'ctwa wi- 

leńskiego dccydowano bez jego udzia- 

łu. lzba rołnicza zmieni ten nienor- 

malny stan rzeczy, da bowiem rolnic- 

twu naszemu formalnie uprawn oną 

reprezentację jego własnych intere- 

Ważną dodatnia cechą izby rol 

jej do 

nadzorowania i ujednostajnienia akcji 

sów. 

niczej stanowi uprawnienie 

rolniezej, prowadzonej przez poszeze- 

gólne sejmiki pow.atowe. Wprawdzie 

i dotychczas organizacje rolnicze koor 

dynowały tę pracę, jednak, bez usta- 

-dopodobnie ujemny. 

wowego uprawnienia, nie zawsze to 

dawało się osiągnąć. 

Teraz parę słów o ujemnych stro- 

nach zapowiedzianej izby. Otóż na 

pierwszy plan wysuwają się tu słabe 

środki finansowe, zapewnione izbie. 

Jeżeli porównamy co rolnictwo miejs- 

cowe zyskiwało dotychczas, drogą sub 

wencyj M.nisterstwa Rol. i R. R., z su- 

mą przewidzianych wpływów izby — 

to okaże się, że teren pracy, który 

obejmie izba rolnicza, będzie o wiele 

mnej zasilony f.nansowo, niż dotych* 

ad właśnie powstają w Środo- 

wisku rołniczem zupełnie uzasadnia- 

  

  
czas, St 

ne obawy o przyszłość zapoczątkowa 

nej akcji nad podniesieniem kultury 

rolnej. Łącznie z tem powstaje zagad- 

nienie, bardzo poważne, istnienia da- 

browolnych organizacyj 

Nie ulega wątpliwości, że stosunki mu 

szą się tak ułożyć, iż izba rolnicza sta 

nie się ważnem źródłem finansowem 

rolniczych. 

   

dobrowolnych organizacyj rolniczych, 

które pracują dotychczas na terenie. 

О1602, jak już wspomniełśmy, włąs- 

ne środki izby będą tak ograniczone, 

ciu jej z 

organizacjami rolniczemi, zakres ich 

wpływów, a łącznie z tem 4 pracy — 

skurczy się bardzo znacznie. Ogólny 

  że przy najlepszem wspėlž 

  

efekt dla rolnietwa będzie stąd praw- 

Žž 

Ale nie przesądzajmy faktów. W 
   

  

każdym razie należy życzyć, aby sto- 

sunki w rolnietwie z powstaniem izby 

ułożyły się jak najpomyślniej i sądzić 

należy, że Ministerstwo Rol. i R. R., 

tak zawsze troskliwie odnoszące się 

de naszych rolniczych potrzeb, przy- 

najmniej w pierwszym okresie nowe- 

go porządku rzeczy, nie dopuści do 

załamania się lub zmniejszenia się 

iempa dotychczas prowadzonej dla 

rolnictwa pracy. Życzyć też należy. 

aby powstanie izby rolniczej wileń- 

sko-nowogródzkiej —- stało się , 

szym krokiem do dawno oczekiwane- 

go i dawno już zapowiedzianego, ze- 

spolenia dwóch naszych województw 

— w jedno województwo wileńskie 

K. MW. 

  

je od godz. 2—3 ppoł. 

   

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

Wiktor Eneryk_ I 
Profesor honorowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

b. Dziekan Wydziału Matematyczne-Przyrodniczego 

b. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego 

Komandor Orderu „Polonia Restituta'' 

urodz. 21 września 1866 r., po długich i ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony Św. 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA UPŁACONA RYCZAŁTEM. 

ILEN 
z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%,, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 504, z 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołarmowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

   

Sakramentami dnia 23 grudnia 1932 roku. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Miłej || do kościoła Św. Jana 

6dbędzie się w poniedziałek dnia 26 grudnia b. r. o godz. 17 min. 30. 

stwo żałobne w środę dnia 28 grudnia o godzinie 10-ej, poczem złożenie zwłok na 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 

REKTOR i SENAT UNIWERSYTETU ST. BATOREGO. 

cmentarzu Rossa. 

1444/V1 

Od Wydawnictwa. 
Pismo nasze w roku 1933 będzie wychodziło codziennie nie 

wyłączając poniedziałków i dni poświątecznych. 

Wszystkim naszym Czytelnikom, Współpracownikom i Sympa- 

tykom składamy najlepsze życzenia Wesołych Świąt! 

    
REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  

     
wszystkim Przyjaciołom i łaskawym Kiijentom 

  

serdecz e życzenia Świąteczne i Noworoczne 
składa 

ZARZĄD | 
Zakładów Graficznych 

Lk S | 

Wszystkim swym Szanownym Kl'jentom 
życzenia świąteczne zasyła 

Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego 
Wilno, Garbarska 7, tel. 82. 

| RESTAURACJA 
| „ZIEMIANSKA“ 

| 
| 

Mickiewicza 3 

Życzy Swym Szanownym 
Kiijentom 

Wesołych Swiąt. 
  

Pakt o nieagresji polsko-sowiecki wszedł w życie. 
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych. 

WARSZAWA (Pat) W dniu 23 gru 
dnia w Warszawie nastąpiła wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych paktn 
nieagresji między Rzecząpospokita Pal 
ską a Związkiem Socjalistycznych re 
publik Rad, podpisanego w Moskwie 
dnia 25 lipca 1932 roku oraz konwen- 
€ji e stosowaniu koneyłjacji między 
Rzplitą a ZSRR z 23 XD 1932 r. 

Powyższej wymiany dokonali ze 
strony Polski — p. Józef Beck mini- 
ster spraw zagranieznych, ze strony 
ZSRR —Włodzimierz Antonow-Owsie 
jenko, poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomceny ZSRR w Warszawie. 

Po dokonanej wymianie p. mini 
ster spraw zagranieznych wygłosił 
przemówienie dając wyraz zadowole 
niu z doprowadzenia do skutku zawar 

  

   

tych nmów. Umowy te pozostając w 
związku genetycznym z paktem Kel 
loga i protokółem moskiewskim dopeł 
niają je i rozszerzają. Znaczenie ich 
podnosi okoliczność że analogicznie a 
kty zostały zawarte przez ZSRR z pań 
stwami bałtyekiemi, związanemi z 
Polską i ZSKR położeniem geograficz 
nem oraz sprzymierzonemi z Polską i 
Franeją. P. minister wyraził przeko- 
nanie, że dejście do skutku umów zaw 
dzięczać należy przedewszystkiem te 
mu, że odpowiadają one dążeniom i 
potrzehem obu państw oraz stwier- 
dzają stan stosunków który się nprze 
dnio pomiędzy niemi wytworzył. Na 
zakeńczenie p. minister wyraził prze 
kenanie, że zawarte umowy będą mia 
ły dobroczynny wpływ na rozwój sta 

      

   
  

  

sunków między obu państwami. 
W odpowiedzi na przemówienie p. 

ministra p. minister pełnomocny ZS 
RR w Warszawie Antonow-Owsiejen 
ko przyłączył się do opinii ministra 
Becka stwierdzającej wysoką wartość 
wymienienych dokunientów dając wy 
raz wytrwałym pokojowym dążeniom 
i wysiłkom swego rządu, który wałkę 
e pokój uznał za podstawową zasadę 
swej polityki zagrznieznej. P. poseł 
świadczył: dążeniem rządu sowiece- 
kiego było. aby wśród narodów 
dujących ze związkiem sowieckim 
wzmocnić uczucia bezpieczeństwa i 
zaułania de ZSRR. Pakt nieagresji i 
konwencja koneyljacyjna z Polską 
przyczynił się realnie da zbliżenia о- 
bu narodów. 

    

    

Po zamachu w Gródku Jagiellońskim. 
Stracenie terorystów. 

LWÓW (Pat) STRACENIE DYMI 
"RA DANILYSZYNA I WASYLA BI- 
ŁASA, SKAZANYCH WCZORAJ 
KARĘ ŚMIERCI PRZEZ POWIESZE 
NIE PRZEZ SĄD DORAŹNY ODBY- 
ŁO SIĘ DZISIAJ O GODZINIE 6,30 
RANQ NA DZIEDZIŃCU WIĘZIEN- 
NVM W OBECNOŚCI PROKURATO- 
RA D-ra MOSTOWSKIEGO, NACZEŁ 
NIKA WIĘZIENIA ŁĄCZYŃSKIEGO, 
DWÓCH LEKARZY D-ra MOSZCZEŃ 

  

SKIEGO I FIJAŁKOWSKIEGO ORA7 
OBROŃCÓW OSKARŻONYCH SZU 

      

CHEWYCZA STAROSOLSKIEGO, 
MARITCZA į PANKOWSKIEGO 
PRZY ASYŚCIE PLUTONU POLICJI 
PAŃSTWOWEJ PIERWSZY STRA- 
CGNY ZOSTAŁ © GODZINIE 6,35 
DANYŁYSZVN, NASTĘPNIE O GO 
DZINIE 7 BIŁAS. SKAZANI ZACHO 
WALI SIĘ SPOKOJNIE. 

  

Ujęcie reszty uczestników napadu na pocztę 
ŁWÓW. (Pat). Prasa w eczorna de 

nosi że wyrok sądu doraźnego w pro- 
eesie Danyłyszyna i towarzyszy nie 7 : 

  

kończył jeszcze całkowicie sprawy a 
padu bojówki UON na urząd poczto- 
wy w Gródku Jagiellońskim. W toku 

   

  

pościgu policja prowadziła w dalszym 
cięgn dochodzenia w celu wykrycia re 
szty uczestników krwawego napadu. 
Obecnie już wszyscy uczestnicy na- 
padu są znani. Jednym z ujętych ue 
stników napadu.ma być student St 
fan Maszezak, syn księdza grecko-ka- 
tolick' ego w Skuiłowie, gdzie ukrywał 
się w jednem z mieszkań. Drugim ze 
współdziałających w napadzie na po- 
cztę terorystów ma być niejak: Miko- 
łaj Jasińs student uniwersytetu 
łwowsk*ego, zamieszkały w Słanisła- 
wowie. 

W toku dochodzeń miano ustalić, 
że Jasiński jest jednym z głównych 
przywódców akcji wywrotowej OUN 
na terenie województwa stan sławaws 
kiego. Jasiński w roku 1925 był in'c- 
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Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9— 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zaraca 
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zł, z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunik ty— 

    

   

   
    

  

    

     

Nabożeń- 

    

Kondoleneja min. Jędrzeje- 
wicza. ' 

Z powodu zgonu ś. p. Wiktora Sta 
niewicza otrzymał Uniwersytet Stefa 
na Batorego następującą depeszę kon 
dolencyjną od p. ministra 
Jędrzejewicz. 

Głęboko wzruszony wieścią o zgo- 
nie profesora honorowego Wiktora 
Staniewicza, przesyłam wyrazy serde 
cznego współczucia z powodu straty, 
jaką pon'ės! Uniwersytet. 

Minister WR. i OP. 

Nadzwyczajne posiedzenie 
Senatu U. S. B. 

2 powodu zgonu Wiktora Staniewicza, 
proiesora matematyki, honorowego profesora 
Wydzialu Matematyczno-Przyrodniczego, by 
łego rektora i byłego dziekana Wydziału Ma 
tematyczno - Przyrodniczego, komandora or 
derų Polonia i Senat Akademicki 
Wiszechnicy Wiile į zebrał w dniu 23 b. 
m. o godzinie 18 na nadzwyczajne posiedze- 
mie. J. M. rektor dr. Opoczyński zawiadomi: 
Senat o śmierci prof. Staniewicza, kończąc 
przemówienie swe wezwaniem do złożenia 
bołdu pamięci zmarłego J. M. rektor odczy 
tał tępnie depeszę kondolency 
łaną przez p. ministra wyznań rel. i ośw. pu 

znego. Zkolei Senat omówił szczegóły u- 
| pogrzebowych. Wi nabożeństwie 

m w kościele św. Jana weźmie udz'ał 

WR. | OP. 

      

   

  

  

  

      

  

  

        

     

  

   
        

    

    

    

W! dn. 21 b. m. zmarł w 
dłuższej chorobie Ś. p. Karol S 
fesor Akadamji 
Instytutu Propagandy Sz 
b. dyrektor Szkoł 
Zakopanem, któ 

naszem zdjęciu. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec, żałądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. med. EM. CHOLEM 
UROLGG. 

Cheraby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawaina 18 (rog Żeligowskiego), tel 3.83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

/arszawie, 
Przemysłu Drzewnego w 

» podobiznę podajemy na 

    

    

    

    

jatorem i współuczestnikiern głośnego 
napadu rabunkowego na kasę wydzia 
łu Rady Powiatowej w Dolinie. Wów 
czas te padł od kuli napastn*ków post. 
Hromadko, który przed śmiercią 7d0- 
łał jeszcze zaalarmować posterunek 
policyjny. Jasiński został wówczas ska 
zany na karę 4 lat więzienia. 

Przed sądem znajdzie się również 
sprawa zabójstwa ś. p. Hołówk', któ 
ra w toku dalszych dochodzeń zasta- 
ła całkowicie wyjaśniona. 
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Rzymskie „,consilium facultatis“ 
nad staruszką Europą. 

Jak w swoim czasie donosiliśmy 
toczyły się w Rzymie równoległe ob: 
rady polityków i uczonych. Co sma- 
żyli połtycy niewiadomo — doszły 
tylko dalekie echa, któreśmy rejestro 
wali. Obszerniej zato przedstaw*ają 
się dane ze zjazdu uczonych. Wzięł: 
w nim udział przyrodnicy, matematy- 
cy, historycy, filozofowie i socjolo- 
dzy. Z całej Europy przyjechali radzić 
nad Europą. Tak. Wlašnie „consilium 

facuultatis“, jakkolwiek są zde y 

dowani optymiści, są ludzie ufni w 
przyszłość lądu, który się legitymuj> 

bogatą przeszłością, to jednak stmo- 

ster L a zagęszcza się Coraz 

wyra „. Nie dła żartu uczen: — 

    

       
   

    

ratorja, a uczeni — „fiłozofowie — 

swe zaciszne bibljoteki, by przyjechać 

do Rzymu... 

Polskę reprezeniowal. Grzykow- 

ski, poseł R. P. w Pradze i Tadeusz 

Zieliński, jeden z najznakomitszych 

humanistów i apologetów kultury ła- 

cińskiej żyjącego pokolenia. Trzec. 

z zaproszonych, mistrz Paderewski 

nie przybył. Prof. Zieliński do zgro- 

madzonych i zatroskanych mówił o 

genjuszu łacińskim * jego udziale w 

kształtowaniu i europej 

skiej. Spokojny, / > w czasie, 

ale w syntezie czasu”, jak sam mówi 

o sobie, historyk kultury mówił o 

„źródłach mocy”, 0 hegemonji euro- 

pejsk.ego typu myślenia kolegom, „o- 

pętanym przez niepokój europejski. 

Uczeni są to ludzie o słabym prze- 

ważnie kontakcie z akiualnością. Ale 

kryzys gospodarczy, zamęt polityczny 

1 eksperymenty na Wschodzie oderwa 

ły nawet ich od beznamiętnych badań 

laboratoryjnych. W umysłowości ezi 

wieka, który odszedł przed chwiłą 

myśli o świetnej przeszłości, by ujrz 

rzeczywistość od której opadają zę 

w mózgu takiego człowieka musi po- 

wstać zestawienie o napięciu drama- 

tycznem, wyższem niż u kogokolwiek. 

Zwątpienie. — A może się już prze- 

żywamy? Może już czas, by „pod pę' 

dem orangutangów prysły bariery 

Arjów ? „Awe żółci, czarni, czerwo- 

ni, w kratkę i w paski — starzejący 

się biali was pozdrawiają” ?.., 

  

    

        

  

  

  

   

  

   

  

O „obronie zagrożonych podstaw 
kultury“, o „bastjonach“, o „przed- 

murzu” załguje się dziś byle szwin- 

dlarz, byle kombinator z przemysłu 

czy giełdy, byle fagas wynajęty. U- 

czeni są jedynymi może ludźmi którzy 

w dzisiejszych warunkach mogą ucz- 

ciwie mówić o obronie kultury euro- 

pejskiej. Oni jedni nie robią na tej 
sprawie interesu. 

Mówiło się też o tem w Rzymie 

szeroko. Z referatów i dyskusyj po- 

wstał cały faljat „comptes rendus“ 

zjazdu. Oto Piotr Sessa mówi, że jeśli 
Sowiety próbują stworzyć życie nowe 
nie licząc się z możliwościami ludz 
kiemi, to reszta Europy nie liczy się 

z rzeczywistością, uparce chowając 
głowę w piasek. Oto Anglik G. Pey- 
nolds chce widzieć siły motoryczne 
w odrodzeniu świadomośc: narodowej 
i świadomości kon'ecznej współpracy 
gospodarczej. 

Większość wypowiada się za jak- 
najszybszem i najradykalniejszem о- 
trząśnięciem się ze śpiączki sumienia 
Europejczyka. Solidarność spadkobier- 
ców wobec kolorowych  arriwistów 
powinna uratować cywilizację. Nie- 
którzy wątpią: Francuz Gaxotte po- 
wiada albo wszystko przyjąć ze 
Wschodu, albo wszystko odrzucić. 
Paweł Orano konkluduje zjazd: — 
„Nie spodziewajmy się bliskich * pel- 
nych rozwiązań..." 

Fakt rzymski, to pierwsze kon 

  

   

  

    

  

ZAKOPANE - BRISTO 

syljum nad chorą Europą jest zna- 
mienny i bodaj w przyszłości więcej 
się będzie mówiło o nim, niż dziś to 
sobie doceniamy. Nie przyniósł jed- 
nak żadnych rozwiązań, nie zapłodnił 
nawet nowemi myślami. Zgromadzo- 
ne na zjeździe najświatlejsze głowy 
rozjechały się do domów kolatane 
nietylko dudnieniem wagonów pośpie 
sznych pociągów, ałe i ogarniającym 
coraz szersze kręgi, wnikającym co: 
raz głębiej „niepokojem  europej- 

skim. jim. 

Awanse na generałów 
i pułkowników. 

Dowiadujemy się, że do stopnia genera 

łów brygady awansowani zostali następuja- 

cy pułkownicy: Franeiszek Wład, Wilhelm 

Riiekemann, Władysław Langner, Bernard 

Mond, Kazimierz Sawieki i Marjan Przewło- 

eki. 
W marynarce wojennej do stopnia kontr- 

admirała awansowany został dowódca mary 

narki wojennej komandor Józef Unrug. 

Do stopnia pułkowników awasonwani 20 

stali następujący podpułkownicy w korpusie 
oficerów piechoty: 

Władysław Kulma, Marjan Krudowski, 

Jan Załuski II. Bciesław Sehwarcenberg — 

Czerny Artur Maruszewski Jan Bratro, Ta- 

densz Różycki — Kołodziejezyk, Zygmunt 

Grabowski, Antoni Żurakowski, Jarosław 

Szafran, Zygmunt Csadek, Jan Korkozowiez 
i Mikołaj Freund — Krasiekl. 

'W| korpusie oficerów kawalerji: 

Tadeusz Komorowski, Roman Safar, Alek 

sander Pietraszewski, Józef Smołeński, Jul- 

jan Filipowicz, 
Wi korpusie oficerów artyłerji: 

Fdward  Robakiewicz, Witold Dębiński, 

Wojciech Fyda, Jerzy Englisz, Jan Bigo, Wac 

ław Młodzianowski, Jan Drejman, Leon Sul 

kiewicz Husman — mirza, (Iskra). 

Tydzień Unijny w Polsce. 

Stosownie do uchwały Episkopatu 

Polski we wszystkich diecezjach kra” 

ju odbędzie się tydzień unijny od 18 

do 25 stycznia 1933 r. wiącznie. 

W niedziełę poprzedzającą dzień 

18 stycznia księża proboszczowie za- 

powiedzą tydzień unijny i wygłosz: 

kazania na temat „Chrystus ustanow'ł 

jeden Kościół", W n'edzielę wśród te 

go tygodnia zostanie wygłoszone ka: 

zanie: „Jak pracować dla jedności Koś 

cioła*? Po sumie odbędzie się błogo 

sławieństwo Najświętszym Sakramen 
tem. 

Przez cały tydzień po sumie 
mszach codziennych ma być odczyty: 

wana modlitwa dła wyjednania je- 

dności kościelnej. K.A.P.) 

    

    

  

   

Wręczenie nagród odznacze- 
nym w konkursie teatralnym 

WARSZAWA (Pat). W piątek 
23 b. m. o godzinie 12,30 w południe 
w gmachu ministerstwa WR i OP. od 
była się uroczystość wręczenia nagróa 
pp. Solskiemu, Osterwie i Pronaszce, 
odznaczonym w konkursie zorganizo 
wanym przez ministerstwo WR. I 
OP. za najlepsze wystaw enie sztuki 
Wyspiańskiego. Nagrody laureatom 
wręczył osobiście p. minister Jędrzej: 
wicz po przemówieniu w którem ży 
czył nagrodzonym długich lat pracy 
na polu sztuki. Odpowiadał p. Sołsk” 
składając przyrzeczenie w imieniu 
swojem i kolegów dalszej wytrwałej 
pracy na połu sztuki teatralnej. 

Dancing Prasy w Warszawie 
Tradycja dorocznych Balów Prasy ożyjt 

w bieżącym sezonie zimowym w postaci wieł 
kiej zabawy towarzyskiej p. n. „Dancing Pra 
sy“, którą urządza Syndykat Dziennikarzy 
Warszawskich w czwartek dnia 5 stycznia 
1933 r. w salonach Cafe „Adria”, 

Dancig Prasy — jak wszystkie imprezy, 
urządzane przez Syndykat Dziennikarzy War 
szawskich — będzie miejscem spotkania naj 
wytworniejszych kół towarzyskich stolicy, 
sfer rządowych i parlamentarnych, świata dy 
płomatyoznego i artystycznego. Salony Cafe 
„Adria* zarezerwowane są na Dancing Pra- 
sy wyłącznie dla zaproszonych gości. 

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

łdealns warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five e'ciocki w ogrodzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

j tYYYYYYYYYYYVYYYYSYYYVY 

  

EW cukierni B.SZTRALA (czerwony) 
od dnia 26-XII 32 r. przygrywać będzie nowy zespół kwintetu, 

o czem zawiadamia Sz. Klijentelę ; 
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z poważaniem ZARZĄD. 
aananannaa Gl 

  

26 grudnia (w drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia) 

IWA 
*a RESTAURACJI - BARW 

IL  „BACHUS“ 
Wilaūska 42 (Dom Olicera Polskiego). 

NOWOCZESNY BAR, SALA RESTAURACYJNA, GABINETY, 

ZESPÓŁ MUZYCZNY KONCERTOWY. 

CENY NISKIE. 

LEONARD SI 

      

CENY NISKIE, 

  

    

ARTYSTA 
FOTOGRAF 

Odznaczony za pracę artystyczną Wielkim Złotym Medalem 

podziękowaniami 

WILRO, UL. 
oraz 

Wykonuje zdjęcia pojedyńcze, grupowe, portrety artystyczne, albumy pamiątkowe, 

reprodukcje planów i obrazów. Ceny znacznie zniżone. 

od najwyższych dostojników R. P. 

WIELKA 44. 

          

Zakład mój'nie posiada żadnych agentów 
Uwaga: i nie upoważnia do zbierania zamówień. 

Leonard Siemaszko, Fotograf, ul. Wielka 44.          
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Ludzie niewłaściwi — Agr. 

Dział poetycki 
Bogata kronika 

G
Z
E
C
Z
E
E
O
E
E
C
O
Z
E
R
C
O
L
H
O
B
E
E
H
E
N
E
E
N
E
E
I
 

  

г | 
|E NARCISSE BLEU 

cze РАЯ!» 
VARSOVIE     

      

„ LECZNICA 
Litewskiega Stow. Pom. Sanitarnej 

Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 8-46 
Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2. 

Gabinet rentgenowski I elektrotechniczny 
z (Kwarc, Sołux, Djatermija) 

czynne od 11—6 pp. 
OPŁATA za utrzymanie i wszelkie za- 

biegi lekarskie i rentgenowskie 
ZOSTAŁA OBNIŻONA. 

    

Sto zebrań Klubu Włóczęgów Senjorów 
Boląca polemika — Dr. S. Wyslouch 

Rażąca krzywda — Teodor Nagurski 

„Mes: be Vilniaus nenurimsim“ — Pr. Žemaitis 
Budowa hydroelektrowni w Szylanach pod Wilnem 

Dział Akademickiego Klubu Włóczęgów 

SPRZEDAŻ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH I KIOSKACH 

CENA 50 GR. 
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STYCZNIOWY 
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Przed kupnem 

NART 
i sprzętu narciarskiego 
należy porównsć wyroby fabryki 

„LIGNOPIL“ 
produkującej od szeregu lat z wyro- 

bami nowopowstałych wytwórnii prze- 
konać się, że narty fabryki „Ligno- 
pl“ eą pierwszorzędnej jakości tak 
co do doboru odpowiedniego drzewa 
usłojenia jak i precyzyjnego wykona- 
nia, giętyeh na formach żelaznych 

Duży wybór nart (od tO zł). butów 
narciarskich (od 25 zł.) i sanek spor- 

towych w sklepie fabrycznym 

uł. Św.Jańska Nr. 2, tel. 7-41 
iw S$-CE MYŚLIWSKIEJ 

uł. Wileńska Nr. 10 

  

  

  

  

Votum zauiania dla rządu 
Paul-Boncoura. 

Oświadczenie premjera. — Układ sit parlamentarnych. 

PARYŻ (Pat). W zakończeniu 
wczorajszej sesji Izby Deputowanych 
odpowiadał Paul-Boncour na zastrze- 
żenia, wyrażone w stosunku do połi- 
tyki zagranieznej. Oświadczył on: 

. „Zapobieliśmy rozbiciu się konte- 
reneji genewskiej. Nieraey ponownie 
wróciły na konierceneję. Jest to wy: 
nik pierwszorzędnego znaczenia dla 
kwestji pokoju. Koniecznem jest by 
Niemey podpisały konwencję w spra 
wie Interweneji W dalszym ciągu 0$- 
wiadczył Boncour, że był zwolenni- 
kiem wprowadzenia ogólnej kontroli 
zbrojeń, gdyż jedynie taka kontrola 
może zapobice tajnym zbrojeniom“. 

Po Boneourze zabrał głos dep 
Błum, oświadezająe w im. socjalistów 
że stronnietwo jego popierać będzie 

rząd. Izba deputowanych przyjęła na 

stępnie 379 głosami przeciwko 166 

wniosek o zaułanie dla rządu posta- 

wiony na orządku dziennym przez 

radykałów socjalnych. 

Większość parlamentarna, która o 
powiedziała się za rządem, składa się 

z socjalistów oraz radykałów socjal- 
nych - - dwóch grup do siebie zbiiżo: 
nych. Przy głosowaniu okazało sie „že 
wstrzymało się od głosowania więcej 

posłów, niż można było się tego spo” 
dziewać zwłaszcza w centrum oraz 
wśród iewiey radykalnej. Opozycja 
przesunęła się obecnie radykalnie z 
prawej str. ku centrum. Wobec tych 
wyników gabinet Boncoura znalazł po 
pareie trochę bardziej lewicowe ani- 
żeli poprzedni gobinet. 

Londyn zaniepokojony kłótnią Hoovera 
z Rooseveltem. 

LONDYN (Pat). W kołach połlity- 
cznych Londynu zapanowało dziś 
przykre zdziwienie z powodu pojedyn 
ku słownego, odbywającego się mię- 
dzy Hooverem a Rooseveltem obecnie 
już zupełnie niewiadomo do czego 
właściwie dążą obydwa odpowiedzial 
ni za poktykę Ameryki mężowie sta- 
Sprawia to ujemne wrażenie i wywołu 
je przekonantć, że ani obecny ani przy 
szły prezydent nie czuje się na siłach 

Proces 
PARYŻ. (Pat). W dniu 23 bm. przed IV 

lebą Karną w Paryżu rozpoczął się provės 
Duzikowskiego. 

Orzeczenie, złożone trybunułowi przez 
trzech rzeczeznaweów, stwierdzą, że wyna- 
lazech Dunikowskiego jest mistyfikaeją. Eks 
perei stwierdzają, że pomimo przyrzeczeń Du 
młkowski nie przeprowadził pozytywnego do 
świadczenia. Opisanie jego wynalazku, deko 
mene przez niego samego oraz wręczone eks 
pertom, nie doprowadziło do żadnego rezul 
tatu z powedu mgiisteści wywodów. Uzupeł 
nienie opisu, które miało wymienić właści- 
wą tajemnieę wynalazku, pozostało bezskn- 
teezne, jako całkowicie niezrczumiałe. Ostat 
nie wyjaśnienia oskarżonego nie mogły wy 
pełnić olbrzymich lak. Gruntowna rewizja 
krótkich spięć clektryeznyehi oraz dokładne 
badania rozmaitych części maszyny do wy 
trwsrzania złota miały wykazać szereg ab- 
surdałności i sprzeczności. Tłumaczenia 0s- 
karžonego nie epierają się na żadnych pod- 
sławneh naukowych. Eksperci kończą o0Ś- 
wiadezeniem, że Dunikowski nie wytworzył 
nigdy ani odrobiny złota. 

Po wejściu na salę sądową Dunikowskiego 

wszystkie spojrzenia skierowały się na nie 
go z wielkiem zaciekawieniem. Blada twarz 
oskarżonego wyraża wiełkie znużenie. Przed 
Dunikowskim zajął miejsce jego obrońca. 

sprostać skomplikowanemu zadaniu 
rewizji długów.'W tych warunkich w 
Londynie zapanował nastrój sceptycz 
ny co do możliwości prędkiego рого- 
zumierea z Ameryką zarówno w spra 
wie długów jak i w sprawie międzyna 
rodowej konferene. ekonomicznej któ 
rej zebranie się w Londynie nawet w 
kwietniu wydaje się dzisiaj mało praw 
dopodobne. 

    

Dunikowskiego. 
Na sał znajdują się wśród publiczności żo- 
na i troje dzieci oskarżonego. Na sali panu 
je atmosfera zdenerwowania. 

Dunikowski zaczyna wyjaśniać, w jaki spo 
sób zbudował swoją maszynę i jak przeprowa 
dzał doświadczenia. 

Wi dalszym elągu rozprawy przewodni- 
czący peruszył kwestję towarzystw, które 
finansowały jego wynalazek. 

Dunikowski zsznacza, że zajmował stę tyl 
ko doświadczeniami naukowemi, natomiast 
nigdy studjami prawniezemi, a przedkłada- 
ne mu umowy i kontrakty podpisywał bcz 
zrczumienia, Sensację wywołuje oświadeze- 
nie Dunikowskiego, że podpisywał on umo- 

wy, bowiem grożono mu zabójstwem dzieci 
w razie odmowy złożenia podpisu. Oskarżo 
ny wyraża się, że wprowadzono go do to 
warzystw oszukańczych, eo wywołuje poru- 
szenie na sali. Starano się wydobyć tajemni- 
cę wynalazku, nie dając mu nie za to. Wszę 
dzie go ckradano. 

Na uwagę przewodniczącego, że wszystkie 
twierdzenia Dunikowskiego są Sprzeczne z 
dotychezasowemi rezultatami doświadczeń 
naukowych, cbreńca oskarżonego twierdzi, 
že to co jest nieprawdą dziś, może być praw 
4а jutro. Ołrońca w dalszym ciągu udziela 
rozmaitych wyjaśnień naukowych natury ©- 
gólnej. 

Bratobólstwo z litości? 
ŁWÓW. (Pat). Wi Jarosławiu niejaki E- 

mil Resenberg, student prawa Uniwersytetu 
Jugiellońskiego, zgłosił się w urzędzie połi- 
cyjnym, gdzie podał, że rozmyślnie zastrze- 
lit swego brata Henryka, litująe się nad jego 
cbłąkauiem, gdyż brat ten, będące umysłowo 
chorym, męczył stę i przynosił wstyd szano 
wanej powszechnie rodzinie Policja stwier 

dziła istotnie, że Henryk Rosenberg trafiony 
został 5 kulami rewolwerowemi. 

Zabity Henryk znany był istotnie w Ja- 
rosławiu ze swego ebłędu, jednak byt niesz- 
kedliwy dla otoezenia. Nachodził on niejed 
nokretnie biura, przedstawiając się jako syn 
cesarza Franciszka Józeta arcyksiążę Rudolf 
1 prosił władze o pomoc. 

„Cudowne” odnowienie się obrazu. 
BRZEŚĆ n. BUGIEM, (Pat). Z Pińska do 

noszą, iż w mieszkaniu wdewy Luby Aufer- 
ezykowej, zam, w Pińsku przy uliey Wodo- 
elągowej 71, według jej oświadczenia przed 
4— tygodniami nastąpiło „eudowne* odno- 
wienie się obrazu św. Mikołaja. W związku 
z tem kursują fantastyczne pogłoski i lud- 
ność miejscowa oraz z pobłiskich wiosek za 
czyna odwiedzać dom Auferczykowej, za €B 

Auterczykowa ma pobierać składki pienięż 
ne. W. dniu 19 bm. (Święto Mikołaja endo- 
$wórey) duehowny prawosławny odprawił w 
mieszkanin Auferczykowej nabożeństwo. Kra 
За też pogłoski, że ma się odbyć wielka uro 
czystość w postaci precesji i przeniesienła 
obrazu z mieszkania do cerkwi. Poleski kon 
systorz prawosławny ma przeprewadzić to- 
chodzenie w tej sprawie. 

  

Kronika  telegraficzna. 
— Postrzełony przez własnego 14-letnie 

go syna został na polowaniu znany magnat 
węgłowy czeski hr. Lariche. 

— Stałym dełegate mRzeszy przy Lidze 
Nareżów mianowany został p. Keller. 

— Zasypanych zostało dwóch robotników 
polskich w kopalni węgla w St. Etienne kolo 
Lyonu. 

— Za podawanie fałszywych informacyj 
oskarżonych zostało 17 dyrektorów b. kon- 
cernu Kreugera. 

— Wyknutek interweneji Papieża Boliwja 
i Paragwaj zgodziły się zawiesić działania 
wojenne w ciągu pierwszego dnia B. Narodzo 
wa. 

— Skradzicno pół miljonn lirów z furgo- 
nu pocztowego na głównym dworcu w Med 
jolanie. 

— Wóyleciał w powietrze magazyn ami! 
nieji w Nettunec pod Rzymem. Zginęło 5 tys. 
żołnierzy. 

— Belgijski parlament uchwalił rządowi 
wotum zaułania 100 giosami przeciwko 80 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Wiktor Piotrowlez, Unja i dyzunja 

Kościełna w Połsee, Wilno 1033, Na książkę 
powyższą złożyły się: artykuły drukowane w 
pismach codziennych (głównie w „Kurjerze 
Wileńskim") i dłuższe rozprawy w czasopis 
mach („Sprawy narodowościowe” i „Przeg- 
ląd Współczesny"). Całość zaopatrzył autor 
przedmową w której, precyzując swoje podej 
ście do spraw wyznaniowych, rozprw a się 
z niektórymi z krytyków swej pracy. 

Większa część książki jest poświęcona za 
gadnieniu prawosławja w Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej i obecnej. Autor jest zdecy 
dowanym zwolennikiem powrotu do trady- 
cyjnych, odrębnych form prawosławja pols- 
kiego i odnosi się krytycznie do polityki о- 
becnych władz naczelnych Cerkwi w Polsce, 
zarzucając im że nie umieją rozwiązać należy 

cie dwóch najw iejszych zagadnien w ży- 
cin cerkiewnem: ustrojowego i narodowościo- 
wego. 

„Kwestją unji w jej przeszłości dziejowej 
zajmuje się autor w dłuższej rozprowie stano 
wiącej treść odczytu, wygłoszonego 17 listo- 
pana 1932 r. w Instytucje Badań Spraw Na 
rodowościowych w Warszawie, Konkluzje są 
dla unji brzeskiej — ze stanowiska państwo 
wego autora -— ujemne, Gdzie indziej („pro 
Polonia i pro Russia“) p. Piotrowicz wypo- 
wiada przekona obrządek ła ński ma 
na | ziemiach wschodnich conajmniej nie 
mniejsze możliwości ekspasji niż obrządek 
wschodni, Wreszcie omawia autor, orębne, b. 

cjekawe zjewisko „nacjonalizacji kościoła ka- 
tolickiego w Rosji”. 

$ Całość nie wyczerpując poruszonych zagad 
nień.— jak sam autor to zaznacza — jest b. 
cennym przyczynkiem do badania zagadnień 
wyznaniowych w Polsce, ujętych pod kątem 
historycznych doświadczeń, 

wŚRÓD PISM. 
— Odsieez Wileńska*, Pod tym tytułem 

ukazał się pierwszy numer dwutygodn:k:* 
pod redakcją p. B. W. Święcickiego. Jak wy 
mika z zapowiedzi i artykułu wstępnego no- 
we pismo bierze sobie za dewizę: „prawem 
naczelnem — dobro państwa” i stawia za 
cał „propagandę wszelkiej pożytecznej ini 

ywy i konkretnej pracy obywatelskiej, 
bezkompromisową walkę ze złem we wszyst 
kich jego przejawach”. Celom ofensywnym 
ma widocznie służyć rubryka p. t. „Wklęs- 
łe zwierciadło”. Oprócz artukułu wstępnego 
pismo zawiera artykuły dr. A. Hirszberga, 
inż Jensza, J. Rolickiego, przegląd prasy, ii- 
teratury i sztuki. 

  

    

   

  

   

        

       
   

Świąteczny numer Włóczęgi. 
Ukazał się 4-ty (styczniowy) numer „Włó 

częgi“. Za a on następujące artykuły: 
„Sto zebrań Klubu Wiłóczęgów - Senjorów —- 
artykuł sprawozdawczy x ostatnich trzech 
lat działalności Klubu, odpowiedź D-ra Wy- 
słoucha p. Mackiewiczowi, artykuł p. Nagur 
skiego © krzywdzącem województwa p. 
wschodnie obciążeniu podatkowem, chara- 
kterystykę naszych niedouczonych „speców”, 
podpisaną pseudonimem „Agr”, — dalej ar- 
tykuł ze sfer litewskich pod tytułem „Mes 
be Vilniaus nenurimsim"”, wywiad z p. Jen- 
szem na temat budowy projektowanej hy- 
droelektrowni, oraz kilka ciekawych artuku- 
łów, poświęconych sztuce i rzemiosłu. W 
dziale kroniki znajdujemy dosadną odpo- 
wiedź „Dziennikowi Wileńskiemu* oraz sze 
reg aktu. w. Dział Akademickiego Klubu 
Włóczęgów zyskał na kliszach winjetowych. 
Również artykuły w sprawie domu akademie 
ikego i bursy oraz opis wypraw « ubiegłego 
data. Całość świad o rozwoju pisma. U- 
rozmaicenie stanowią wiersze Bujnickiego 
oraz tłumaczenia z lKtewskiego Cz. Miłosza 

Sprostowanie. 
Do artykułu w sprawie hydroelektrowni 

wkradł się cyfrowy błąd, który prostujemy: 
Elektrownia Wileńska może wyproduko- 
ć około 50.000.600 kwg. (nie 100,000.000) 

   

            

   

a więc wykorzystana jest na okało 30 proc. 
(nie 10 pro. 

    
STACJA 

ładowania i obsługi 

akumulatorów 
Baranowicze, Nowogródzka 2 
(Szeptyckiego 49) Tełefon 1-95. 

Na tełefoniczne żądanie zabiera aku- 
mułatory do ładowania oraz odsyła 
do mieszkania po maładowaniu tako 
wych, a na żądanie wysyła również 
akumul. zamienne. Solidnie wykonuje 
naprawę sprzętu radjowego. Obsługa 
szybka i fachowa. Ceny bardzo niskie 

  

   
   

    

     

    

    

    

   
    

    

    

      

    

    

                      

    

    

        

     
    

                                      

    

   

  

    

            

      

   
   

   

  

Nr. 295 (2637). 
— 

Gwiazdy wróżą. 
Czy znacie taką rubrykę niektórych pism 

pod ezoterycznym tytułem „Co gwiazdy wró- 
žą?“ = я 

Dła mnie jest to najpiękniejsza rubryka 

pisma. Jest w niej jakaś egzotyka, jakiś 
metafizyczny urok, poezja. — „Co gwiazdy 
wróżą?' — te słowa czyż nie budzą w was 
dreszczu nieprzeczuwanych możliwości, nie- 
słychanych horoskopów, przedziwnych la- 
jemnic?! 

Astrolog! —- Taki słarszy pan, łysawy w 
wielkich ciemnych (koniecznie — ciemnych!) 
okułarach, zaszyty w odwieczne (1) tajemnice 
magów wschodu (uwaga —- wschodu!) taka 
Kalamanarapsa, tki Artaxerxes i Prometetisz 
kradnący bogom ich tajemnice jest najpraw 
dziwszym poetą. Wyłuchjcie się w płynny 
tok jego słów o gwiazdach: 

— Wczesny ranek przynosi nieoczekiwa- 
ne możliwości... 

— Wi godzinach przedpołudniowych da 
się odczuć pewien niepokój... 

— O 11 min. 37 napięcie niezbyt silne i 
Szybko przemijające. Odpowiedni moment do 
poznawania osób płci odmiennej i załat 
nia spraw towa 
chować ostrożno: 

   

        

Przedsiębiorcześć... 
— Dziecko dziś urodzone... 
„Nastroje... 
-.Wpływy kosmiczne... 
..Passa... 
Stowo „prass“ jest kwintersencją. Ludzie 

zaczytują stary i młody rząc) 
ec, notoryczny „bezrobot. 
słanu: A nuż dobra passa? 

iadzieja jest matką... wszystkich. 
Z pisał ktoś w prasie: Wiem 

czemu ewiczowa zrobiła karjerę — 
to gwiazdy! Nad jej kalebką stały Aldena 
ran, Panna i Rak... I niezależnie od „šwiats- 

poglądu", licho co może przynieść Byk, 
zwłaszcza że Strzelcem, albo co sprowokują 
Bliźnięt Niech przyjdzie nowy rok, a j'> 
sypią się przepowiednie i prognozy. Ze szpa!t 
pism różne madamy de Thebes rozsieją na 
strowożone dusze drobnych ludzi i mężów 

stanu wojny, traktaty, kryzyzy, kataklizmy, 
szkarłatne wiosny I mór na bydło. Wickham 
Steed, publicysta angielski już zdążył przepo 
wiedzieć konflikt zbrojny Włoch i Jugosław 
ji nad modrym Adrjatykiem w roku pań- 
skim 1933! Kto wie ile gwiazd brało udział 
w tej przepowiedni, zrozumiałe więc, że każ 
dy trzeźwy polityk weźmie to bardzo poważ 
nie. To nic, że jeśli go o to spytacie uśmie- 
chnie się ironicznie: — panie, w XX wieku 

wierzyć w brednie! Phi... Е 
Nie wierzcie mu jednak. Oto już stary 

mądry Walter z zazdrością mówił o rzadko 
spotykanym człowieku, o swym przyjacielu: 
— wiecie że on nietylko nie wierzy w gwiaz 
dy, ałe się nawet ieh nie bol... 

Mądremu wystarczy. 
Wizdychamy więc do gwiazd wszyscy, kaź 

dy swój sposób. Jedni czekają z zadarie 

mi w niebo głowami gwiazdki wigilijnej, о- 
ni z westnieniem wertują szpalty z prołetycz 
nem „Co gwiazdy wróżą?* 

Mam przyjaciela, który czeka na inne pi 

smo, na „Dziennik Personalny", Stamtąd ma 
ją mu spaść 3 gwiadzki — po jednej na ua- 

ramienniki i czapkę, jest bowiem podchorę- 

žym rezerwy, zapatrzonym w dwie gwiazdk:, 
spoglądające ciekawie na świat z pod mod- 
nych brwi pewnej studentki U. S. B. 

Przyjacieł mój jest to człowiek skromay 

i nie śmiały. Gwiazdy (te dwie w szczególno 

ści) od paru lat pozbawiły go pewności sie- 

bie. Na widok gwiazd rumieni się i blenie, z 

czem mu wprawdzie bardzo do twarzy, ale 

co pognębia go jeszcze bardziej. I gdy staje 

zapłoniony i zakłopotany, widziałem sam, 

jak z pod modnych brwi gwiazdki spogląda- 
ły nań z niemym wyrzutem. 

Nie wiedział bowiem biedny, że na długie 

wieczory które spędzał na jałowem wadycł:e 

niu wypadło wiele już takich, kiedy była 

passa, nie wiedział, że gwiazdy wróżyły po- 

wielokroć powodzenie w sztuce i miłości, że 

zmarnował wiele pomyślnych nastrojów i 

wpływów kosmieznych  harmonizującyech i 

ustalających. Niecierpliwiłem się coraz bar: 

dziej tak wyraźnym dowodem šlamazamošci 

Bądź że mężczyzną, chłopcze — mówiłem 

spłonionemu. Ona wieki czekać nie będzi 

Wtzoraj siedzieliśmy na ,„rybce” w knaj-. 
pce „Pod ciemną gwiazdą”. Nie stać było ne — 

Martela z trzema gwiazdkami, ale „bądź co 

bądz” i „jakoś tam było”. Całowaliśmy się i 

wzdychaliśmy. Przyjacieł mój był coraz ba:- 

   

  

      

  

     

    

     

  

   
   

  

dziej zamyślony. — Nagle wstał. 

— Bywaj zdrów, przyjacielu, powiedział. 

Zdecydowałem się. — Idę walczyć z gwiazda 

mil... 
Zajrzałem do gazety:... „Wžecz0t przyn'e 

sie wzmożenie ekspansji, ruchliwość i przed 

siębiorozość...* 
Oby. I dla niej i Ha niego. 

W. KIEWLICZ i S-Ka 
Wino, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA Stasi ŚLĄSKIEGO 
KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach 

po ocz 

taiki Abarii 
doskonale oczyszczają pory skó- 
ry, pobudzają transpiracje, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czye- 
tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

CERĘ. 
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Dźwiękowe Kino „REWJA“ = 
SALA MIEJSKA — UL. OSTROBRAMSKA 5. = 
  

PREMJERA! 
25 grudnia b.r. 

WIELKI 
PROGRAM — 

Na ekranie: LIL DAGOVER "tezie 

KOBIETA z MONTE CARLO 
Film morski wyświetlany jednocześnie na najwiękezych Ekranach Europy. 

Na scenie: Występy artystów Teatrów Miejskich 
w barwnym i urozmaiconym programie. 

  

PREMIERA! 

OTWARCIA! 

  

  
Początek o godz. 2, 4, 6, Bi iQ-tej. 
  

    
Ceny miejsc: od 45 gr. do zł. 1.50. 
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Co roku, gdy się rozdźwięczą dzwo- 

ny i popłyną w niebo proste i niewy- 

myślne dźwięki pastorałkowych melo- 

dyj, zwiastując światu radosną nowi- 

ne, że Chrystus się narodził, jakaś dzi- 
wna radość rodzi się w sercach ludzi. 

Chrystus się narodził... Naro- 
dziła się miłość i Nadzieja, by por- 

wać całą ludzkość i poprowadzić jas- 

nermmi gościńcami ku wielkiej zorzy 

braterstwa i pokoju, rozpałonej na 

niebie dziejów. 

Święto radosnej nowiny, święto na 
dziei, święto pokoju! 

W łata niewoli i ucisku, gdyśmy 

przemoźnym wysiłkiem woli wydzie- 

rali się z upiornego kręgu czarodziej- 

skiej muzyki Chochoła, gdy jedynem 

wskazaniem było: „rozdrapywanie ran 

by się nie zabliźniły podłością”, zaw- 

sze w ten wieczór wigilijny myśli i na- 
dzieje nasze poza kręgiem dnia dzi- 

siejszego szukały rozwiązania tej jedy- 

nej, palaceį sprawy, a serca uderzały 

w wielki dzwon nadziei, że może oto 

właśnie spełni się marzenie pokoleń i 

jedyna treść życia, dla której ginęli na 

polach walk całej Europy ze słowa- 

mi: „Za naszą i waszą wołność!* 

Dziś już nie potrzebujemy płakać 

nad sobą i rozdzierać ran, gdyż mamy 

państwo, wywalczone ofiarną kruiią 

żołnierza i genjuszem Wodza. Ale może 

nigdy promień nadziei nie był tak po- 

trzebny naszemu pokoleniu jak przy 

dzisiejszym stole wigilijnym. 

Dziś, gdy po ulicach miast i wsi 

błądzą głodne cienie wynędzniałych 

iebraków, gdy dzieci w nieopalonych 

izbach puchną z głodu, gdy kominy ja- 

bryczne i warsztaty pracy pokryły się 

pajęczyną bezruchu, a na gmachu po- 

koju pokazują się coraz głębsze rysy 

i szczeliny, gdy pomimo patetycznych, 

krasomówczych frazesów - przedstawi- 

_cieli państw przy zielonym stole obrad 

Konferencji Rozbrojeniowej są narody 

które walczą o uzbrojenie siebie — 

czekamy na wiosenny powiew, który- 

by ożywił martwe, spiekłe ugory po- 

Wojennego życia. Czekamy na radosną 

howinę, by zazieleniło się życie nową 

wiosną, by ludzie z tej i z tamtej stro- 

hy barjer granicznych podali sobie 

dłonie, by połączyły się w braterskim 

uścisku spracowane ręce robotnika i 

chłopa z nerwowemi rękoma intelektu- 

alisty i razem poszli wśród świstów pa- 

sów transmisyjnych i warkotu roz pę- 

dzonych turbin, wśród łoskotu codzien 

nej, tętniącej pracy w zorzę rozpało- 

e nowej 

   

  

ną na niebie, w radosną zo 

wiosny zbrałanej ze sobą ludzkości. 

W ten radosny wieczór wigilijny, 

ydy się bedziemy jak sercem dzielić 0- 

płatkiem, powinniśmy wspomnieć tych 

którzy po zaułkach nędzy rozszerzone- 

mi z głodu oczyma ścigają gorączkowe 

wizje napełnionego stołu, którzy na 

  

barłogach zżerani przez gruźlicę Śnią 

swój codzienny sen o pracy i sen o 

chlebie. A wspomniawszy nie rońiny 

sentymentalnych łez i westchnień pel- 

nych litości, gdyż łzy są codziennem 

chlebem nędzy. — ale podziełmy się z 

nimi, rzućmy nie jałmużnę, ale z sa- 
  

  

mego serca braierską pon Tu nie 

chodzi o jednorazowe otarcie lezki, ale 

o powstrzymanie potoku, rzeki, nędzy 

w którą świat się pogrąża. 
Spełniijmy ten obowiązek, a wtedy 

  

duchowo pojednani, w braterskim uś- 

cisku dłoni możemy odważnie patrzeć 

w przyszłość, czekając dobrej nowiny, 

że z zaciek- 

  

wtedy możemy być pewni, 

łej wałki prowadzonej przez cate spo- 

łeczeństwo z kryzysem gospodarczym 

i skt. 

  

wyjdziemy zwyc 

l wtedy może za rok 

wśród prostych, pastorał kowych melo- 

uśmiech- 

zy dwa, gdy 

  

dyj narodzi się Chrystus 

nie się cudowną radością oczu, które 

błogosławić będą: 

„POKÓJ NIECHAJ MIESZKA Z 
WAMI..." 

  
WIGILJA MATEK. 

Sianem 
zapachniało sucho — mocno i tęskno — zielono, 
obrus biały, błyszczące talerze, 
kruche opłatki... 
„Och, nie bijcie w stare mury taranem, 
paszcze armat niech ogniem nie zioną, 
niech się ziemia pokojem ośnieży, 
dzień ten pachnie i miodem i sianem — 
pokój! pokój! zmęczeniu rąk matki. 
Matkom ciężko od życia odchodzić — 
sport — iperyt — i kryzys: zagadki! 
wszystko musi być inne i nowe... * 
Młodzi 
miłym, starym precz kazałi iść słowom, 
nie śpiewają im świętem opłalki, 

    

   

Starość chodzi i przeprasza wszystkich, jak we Śnie, 

przeszkadzam tu może? 
Młodości zawsze za ciasno, 
tylko młodzi mają wołę własną, 

tylko młodzi mają silne ręce, 
świa głośno i ranią boleśnie... 

to znaczy zasnąć 

i nie obudzić się więcej... 

(jeszcze trzeba poczyścić te noż 

   
  

  

Bo świat jest dla „mularzy, sieweów i kowali”, 
„aut, pociągów i radia rozkrzyczana przystań, 

Bóg -— to pożytek... 
Bezużyteczny jest biały opłatek, 
bezużyteczna jest i noc gwiaździsła, 
pachnąca cicho nad żytem, 

bezużyłeczne srebrzenie się fali, 
bezužyteczna jest i starość matek... 
Trzeba się oddalić, 

Na tak... ziemia się trzęsie, 
biją w nią butami mułarze i kowale 
w zaułkach słychać rewolwerów kaszeł... 
„„bezužyteczna i ta lza na rzęsie, 
i ta choinka niepotrzebna wcale — 
więc gdzie jest miejsce temu, co było dotąd nasze? 

Pęknięcie 
pełznie tu ścianą... 
Młodzi 
chodzą tak mocno i trzaskają drzwiami... 
Któż im przeszkodzi? 
Jednak przy święcie 
niechie ucichną, niech tupać przestaną, 
opłatki leżą i pachnie tu siano, 
gwiazda wieczoru wszystko załagodzi, 
pokój wam, młodzi!... 

  

Tak. Nie bijcie w mury świata taranem, 
nie chodźcie chmurni, głośni i źli... 
Nie przerażajcie słowami mądremi 

starych matek, 

niech raz jeszcze im wilja się šni, 
niech tu pachnie i miodem i sianem, 

niechaj drzewko rozbłyśnie na ziemi... 
Weźcie opłatek! 

Eugenja Kobylińska-Masiejewska. 

BOŻE NARODZENIE. 
W tych ciężkich czasach, kiedy 

jezliezone są rodziny, którym słowa 

„Święta brzmi jak gorzka ironja. 
ma do spełnienia społeczeństwo, Ścis- 
kane żelazną obręczą kryzysu, hez 
robocia, sekwestratorow i LL p. Ch 
żarów, większych niż jego możność 
+ siły? Jedynie wspułczująca pom e 
społeczna może, jeśli nie wyłlecz 
ie głębokie schorzenia, to prz 
im ulgę i oddziaływać psychicz 
kierunku uspokojenia, narkotyzoówa 
nia żalu, ryjącego trujące kórytsrze 
w duszach ludzkich. 

Cała Polska jest wielkim obozen: 

    

   

  

    A 

      
  

  

    

   

jatnużniczym. jedną wielką 
charytatywną. Kto jeszcze może da 
daje co może. Wilno m'łosierne | 
oddawna. Społeczeństwo tute 

zywykło, i jeszcze nie odwykło, 
zjć sobie więcej cierpl'wością ja! 

rzutkością, więcej rezygnacją niź krzą 
ianiem sę kało swoich inter=sów, aie 

że wytrwałe jest, o lem każdy wie 

doskonale. 

  

   

  

Święta Bożego Narodzenia są prze 
dewszystkiem Świętem dziec, dla 
nich to choinki, dla nich świec'dła, 
dla nich słodycze, dla nich, gdy głod- 
ne, ten dzień sytym być powin cn. 
Akcja dożywiania dziatwy objela « 
m 'asto miłosiernem ramieniem i stura 

  

   

   

się w imię tego boskiego Dziecka, 
którego Narodziny Kościoły chrześci 
jańskie dziś obchodzą, ratować te h 
dzkie dzieci, równe niewinne sw 
n.edoli, równie biedne, bose i bezdom- 
ne, jako owo, urodzone w gros*e. po- 
śród owczego stada i pastuchów, ju- 
dejskie: Dziecię, o którem tylko w 
jemnóczeni wiedzieli że było Synem 
Boga, 

      

  

   W. dniu dzisiejszym zapalą się w 
licznych salach, wśród zgromadzo- 

nych ubogich dzieci światła choinek, 
urządzonych dla nich przez lud:' do- 
brej wot, o których według opowieści 
ewangełicznych anieli śpiewają, że 
pokój mają-posiadać na ziemi. 

  

Przez czyny ludzi dobrej woli, ma>- 
że Świat się zbawić, może człowiek 
ralować człowieka. 

Święto dobrej wołi ludzkiej, wspar 

tje boskim pierwiastkiem mistycznej 
wiary w zbawienie, daje wierzącym 
możność wytrwania, do najdalszych 
granie możliwości. 

W. ciężkim trudzie wykuwając dra 

gi naszego przeznaczenia, odpocznij- 
my na chwilę, spoglądając na czysta, 
niew nną radość dzeci, przy drzew- 
ku, Iśniącem płomykami  stoczków, 
symbołu wiecznie żywej, odradzającej 
się obojętnie na ludzkie e'erpienia n 
tury i ofiarnych. gorących serce, wie 
rzących w jaśniejszą przyszłość. 

   

   

Pod Dynaburgiem 
Wspomnienia wigilijne z 1919 roku. 

Tajemnicze jakieś rzeczy dz aly się 
w grudniu 1919 roku w sztabie 1 Dv- 
wizji Legjonów, generala Rydza-Śmi- 
głego w Święcianach, Szef sztabu ka- 

pitan Kutrzeba, wciąż wzywał do sie- 
bie dowódców brygad, to Dąb-Biernac- 
kiego, to Olszynę-Wilczyńskiego i od- 
bywał z nimi samotrzeć długie konfe- 
rencje. Kapitan Władysław Bortnow- 
ski pewnego ranka znikł na dni kilka, 

a gdy powrócił, dowiedziano się, że ba- 
wił w — Rydze. Saperzy otrzymali in- 
strukcje i natychmiast ruszyli w te- 
ren; kompanja telefoniczna z pełnemi 
przyborami i kompletnym ekwipun- 
kiem łączności pomaszer. na północ. 

Coś wisiało w powietrzu — jak mó 
wiono po kwaterach. Na coś się zano- 
si... będzie niebawem większa robota... 

A były to tygodnie, w których Dy- 
wizja Legjonów szykowała się do prze- 
bycia mrozów na leżach zimowych. 
Od Wielkiej Nocy przecież, gdy zdoby- 
wała Wilno, przez całą wiosnę, lato, 
jesień — była w ciągłym ruchu, wie- 
cznych marszach. niezliczonych poty- 
czkach i bitwach. Oczyšcila kresy 
wschodnie aż niemal po Dźwinę, wy- 
parła czerwone oddziały na Łotwę. 
Więc spodziewała się po trzech kwar- 
tałach intensywnej działalności zas- 
łużonego odpoczynku. 

Nagle — rozkaz: dywizja masze- 
ruje na Łotwę! Mamy wyprzeć wespół 
z armją łotewską czerwone wojsko. U- 
wolnić Łotwę od najeźdźcy. Pierwszy 
elap: sforsowanie Dźwiny i zajęcie 
stolicy dawnych Inflant Polskich, 
Dynaburga. = 

Jest między nami a Dźwiną prze- 
strzeń, którą przebyć można tylko je- 
dnym skokiem, za jednym zamachem. 
Jest pustać, ogołocona zupełnie z do- 
imostw, teren, kompletnie w czasie woj- 

ny światowej zniszczony. Bo na północ 
od Święcian, aż do Dukszt, ściele się 
pas, w którym ongi przywarły do sie- 
bie dwie gigantyczne armje: niemiec- 
ka i rosyjska; tu się okopały, tu kilo- 
metrami całemi poorały grunt na zie- 
mianki, schrony, rowy dobiegowe tu 
eksplozje granatów wyżłobiły głębokie 
leje, poniszczyły gościńce, poszarpały 
drzewa, których niskie pnie sterczą z 
gruntu. 

Było to właśnie w noc wigilijną, 
gdy na stacji w Święcianach ładowali- 
śmy sprzęt wojenny, wysyłaliśmy po- 
ciągi na północ. Nasze bataljony pie- 
choty, nasze baterje armat już są w 
drodze, już wnikają w teren, już kro- 
czą pa improwizowanych drogach, 
przygotowanych pracą techników. 

Dwa razy tego roku legjonistom 
nieubłagany mus žolnierski zabrał 
święta, Na Wielkanoc marsz z Lidy 
do Wilna — na Boże Narodzenie z 
Swiecian do Dynaburga. Tylko, że gdy 
wtedy wkraczaliśmy na kresy od ich 
krańca zachodniego — to teraz prze- 
kraczaliśmy ich ścianę wschodnią, by 
wyzwołć naród łotewski. : 

To poczucie juž tak dobrze spelnio 
nego dzieła, uświadomienie, że mamy 
za sobą wyzwolony kraj, a stajemy 
się pionierami wyzwolin są 
przepaja dumą i stwarza nastrój ra- 
dosny podniosły w żołnierzu. 

Więc nie ma ten wieczór wigilij- 
ny, choć nie spędzony przy stole i ża- 
rzących się świeczkach choinki, na- 
stroju smutku. Legjonista ma w sobie 
tyle ducha ofensywnego, że raduje go 
każda okazja marszu naprzód... 

Nie zapomina jednak o tem, że 
hen daleko. w głębi kraju, w tej chwili 
rodzina gromadzi się w odświętnie 
przybranej świetlicy, łamie się opłat- 
kiem — i zapewne oczy każdej matki 
wilgolnieją ma wspomnienie syna, 
gdzieś w oddałi pełniącego zaszezytną 
służbę obrońcy kraju... 

Wciąż jeszcze mam przed oczyma 
ten widok: północ, na ciemnym fir- 
mamencie żarzą się miljony gwiezd- 
nych świateł, po ebu stronach czernie- 
jącej drogi biełą się pokryte śniegiem 
pola... Oddział tegjonowy ma dwugo- 
dzinny postój wypoczynkowy. Skądeś 
znieśli żołnierze nieco chróstu, roznie- 
cili ogień... Z lornistrów dobywają ma 
łe paczuszki, pełne smakowitych da- 
rów, otrzymanych z domów... Ktoś 
wydobywa z płeeaka kiHca opłatków. 
oparci o karabiny, ołaczają ogniska, 
śpiewają... Płynie jedna kolenda za 
drugą, płynie poprzez pustać. 

Nazajutrz nasze oddziały stanęły 
nad spętanemi lodami wodami Dźwiny. 
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WŁODZIMIERZ HOŁUBOWICZ. — 

s 

ZAPOWIEDŹ RZECZY NIE- 
ZWYKŁYCH. © 

Mumje egipskie w Wilnie! N'ech 
Państwo nie myślą, że jest to aluzja do 

magistratu albo do którego z urzędów 

państwowych. Tukże nie mamy na 

myśli żadnej rady nadzorczej, żadnej 

insty w leńsk'ej, ani też Keznych 

ciał pedagogicznych, an'.żadnogo 7 90 

Ści litera ich śród, wcale nie. Tym г@ 

zem chodzi nam o oryginalne, autenty- 

czne mumje z krainy faraonów. Jak 

to niewielu w Wilnie wie zapewne, po- 

siadamy je w Wilnie aż trzy i to od 
lat k Ikudzies ęciu. 

W bogalych i cekawych zbiorach 

Muzeum  Archeologcznego U. S. B. 

znajduje się oryginałny dział egips į 

którego chlubą mogą być trzy, Śo: "le 

dwa drewniane sarkofag: ze szezątka - 

mi mumij starożytnych mieszkańców 

Egiptu. Dzial ten jest atrakcyjną 950- 

bliwością muzeum. Oczywiście w po- 

równaniu z zagranicznemi muzeami 
egipskiemi, dział ten, liczący nie- 
wiele ponad 260 przedmiotów, jest 

bardzo nikły | wartość materjalna je- 

go jest może n czbyt wielka, ale, jeże- 

Ni uprzytomn: my b. ©, że nawet naj- 

joł z czasów zam'e 

ł zgłęb.onych. dźw - 

    

   

    

  

   
        

  

sarkofagów : 
ua 

    

na prawo — 
lewa — egipcjariki. 

ga na sobie bogate piętno całej epok', 

zbiory te przedstawią się w zupełn e 
innem świetle, a dla m'łośnika nabio- 
ха bezcennej wartości. 

Urok i znaczenie tych osobłiwości 

potęguje kraina, skąd pochodzą. Sta- 

rożytny Egipt, kraj dziwnych i nie- 

pokojących umysły zagadek, ojczyzna 

przysłowiowego sfinksa. Mówą one 

do nas poprzez tysiące lat jeżyk'em 

ciekawym o kulturze ludzi, żyjących 

w czasach bibl-jnych, w okre wałk 

bohaterów Homera, mówią © jednej 

z najstirszych cyw A zacyj, złożonej z 

porywających wierzeń i zabobonów 

dziecięcego umysłu i filozoficznych 

dociekań dojrzałego mędrca; mówią 

o tem wszystkiem, choć są tylko bar- 

dzó drobną cząstką tego ogromu ma- 

terjału, na którym opiera s'ę wiedza 

o siarożytnym Egipc'e wogóle. 

Z EGIPTU DO WILNA. 

Jakiemi drogami doszło muzeum 

do tych zborów? W jaki sposób 

szczątki ludzkie, złożone kilka ty sięcy 

łat temu w gorącej ojczyźnie do rodzi 

nnych grob na spokój n'ezakłóco- 

ny, znałazły się na zimnej północy, 

by tu leżeć w szklannych gabłotkach 

i stanowić ciekawy żer dla przygodne- 

go w dza? 

Uczeni dorwali się i w pełni użyli 

zabytków archeolog czny ch Egiptu do 
piero w ubiegłym stuleciu. Powołani i 
profan; zaczęli wtedy grzebać się w g0 
rącym pasku Sachary i mudlistych 
pizybrzežach N'lu, wydobywając na 
światło dzienne cenne dla historyka 

materjały. Z rozkopanych grobów ko 
ło Teb, Memfis i Heliopolis wywleka- 
no setki sarkofagów z mumjami. Na- 

    

  

    

  

    

Dr. MARJAN  MORELOWSKI. 

„kolekcję przedmiotów, 

MUMJE EGIPSKIE W WILNIE. 
wiasem mówiąc, Arabowie przed uczo- 
nymi jeszcze rabowali groby, a zabal- 
samowane ciała Egipcjan sprzedawali 
do Europy, gdzie sproszkowana mu- 
mja słynęła w ciągu dłuższego czasu 
jako znakomity lek od w'elu chorób. 

W czasach tych można było bez 
przeszkód wywieźć z Egiptu ciekawą 

znalezionych 

w grobach, a także i sarkofagi z mum- 
jami. Dziś oczywiście dla tego rodza- 
ju eksponatów granica egipska jest 

hermetyczn'e zamknięta. 
Wśród licznych podróżnych, ścią- 

gniętych do Egiptu poznawanym do- 
piero wtedy czarem jego monumen- 
talnych run starożytnej świetności, 

było wiełu Polaków. 

W 1861 roku po Egipcie odbyw ał 

podróż hrabia M chat Tyszk“ ewiez w 

towarzystwie wiłnianena, d-ra Żagie- 
la. Tyszkie w. 2 op'suje tę podróż w 

     

  

pamiętniku p. Dziennik podr 

po Egipcie ^ S bike, Interesował go E- 
gipt starożytny, zbierał skrzętnie 

„wszelk'e przedmioty, jak posążki bo- 

  

gów, amulety * t. p. pochodzące z gro 

bów, znajdywane w sarkofagach, w 

mumjach lub w piramidach. Wystarał 

się ponadto u w cekróla Mohammed 

Said Paszy o pozwolenie na dokonywa 

ne wykopalisk na terenie Egiptu, ko- 

pał na ruinach Karnaku, odkrył jak ś 5 

dom eg pski i znałazł tam trochę @го- 

biazgów. W dalszych jednak wykopa- ё 

  

liskach przeszkodził mu znany egi 

tclog Mariette, który kierował wyka: 

paliskami z ramienia rządu egipskie - 

go, kładąc swoje veto. Hrabia otrzy- 

mał wtedy w podarunku na pocjesze- 

nie od konsula Mustafy sarkofag z 

mum ją(!). 
Hr. Tyszkiewicz powrócił do kra- 

ju z bogatą kolckcją egipską i część 

drobniejszych przedmiotów podaro- 

wał muzeum. W ten sposób został ut- 

worzony w niem dział egipski. 
Zbiory te uzupełnił hr. Branicki, 

przywożąc z Teb, przypuszczalnie: w 

łatach 1865—1870 drewniany sarka- 

fag ze szczątkami mumji kobiety. TE 

notatkach muzeum o tej darowižnie 

n'e wym'eniono imienia hr. Branick'e 

go. Można przypuszczać, że był to hr. 

Konstanty Grzegorz Branicki, podróż 

nik i przyrodn'k, zmarły w Paryżu, 

w r. 1884. 
Dwa sarkofagi ze szczątkami mu- 

mij męzczyzn podarował muzcum 
książę Hahenłoe w grudniu 1898 r. 

z Werek, gdzie przebywały do tego 

czasu. Kiedy i w jaki sposób dostały 
się one do Werek, pozostaje naraz e 
zagadką. 

Dział egipski muzeum dotrwał do 
dziś, poprzez okres wielkiej wojny, nie 
co uszczuplony. Zaginęła część drob- 

nych przedmiotów. Mumje jednak 
przetrwały szczęśliwie tę zawieruchę 
i są dziś w takim stan'e w jakim kil- 

kadziesiąt łat temu przybyły do mu- 
zeum. (Według opisu ówczesnych ka- 

talogów). 

NIECO O WIERZENIACH POZA- 
GROROWYCH I BOGACH EGIPTU. 

Sztuka, nauka i życie Egipcjanica 
były pełne relgji, która nie miała jed 
noł'tej całości, lecz rozpadała się na 
mnóstwo lokalnych. zagmatwanych 

kultów z niezliczoną ilością bóstw a- 
nimistycznych i totemistycznych, iwo 
rzących triady lub enneady (dziewią- 
tki) w poszczególnych miastach. Wszy 
stkie kulty jednak przesiąkała wiara 
w naczelne bóstwo -— Słońce, noszą- 
ce wiele imion — Amon, Ra. Ptah 
it. d. Eg'pcjanin wierzył w życie po- 
zagrobowe. Wykazywał niezwykłą 
staranność w ozdab/aniu wspani ały ch 
świątyń oraz grobów, które (jak 
wzmiankuje Herodot) uważano za mie 
szkania wieczne, podczas gdy nieozda 
biane domy prywatne uchod „dy ха 
tymczasowe zajazdy. 

        

Ciało ludzkie uważano za podporę 
duszy w jej pośmiertnej wędrówce 
pod opieką boga Anubisa poprzez ja- 
łową pustynię, na której harcuja złe 

ARTUR SZYK 
"Huminator, a problem rasowo-etniczny w sztuce, 

DAWNA ŚWIETNOŚĆ. 

W nowej siedzibie wileńskiej Iz- 
by Rzem. „PRzy ul'cy Mick“ ew icza 32, 
otwarto n edawno wystawę niezw Я 

‹12ісг пп'и]чішо\псь AL Aa 

  

    Žas aido i 
ścisłym należałoby powiedzieć 
illuminatora A. 

  

„dzie: 

zyka”, tak bow em 
  

  

od dawnych wieków nazywąno mala- 
rza zdobiącego (uświetniającego; or- 
namentami i wplėcionemi między nie 
kompozycjami o. charakterze. minia- 
turowych. obtazów, obramionych i i nie 

obramionych przeróżne rękop'smien- 
E statu” ne kodeksy, mszały, brewjź 

ty, kroniki i rycerskie powi 
liternictwo slanowi tu najistotnie jsz 
współczynnik ozdobności. Najgłoś- 
niejszemi, z pośród takich dzieł daw- 
nych.pozostały Po dziś dzień flamandz 
ko-walloūskie i francuskie księgi two- 
rzone w XV stuleciu dla słynnych mi- 
łośn'ków „sztuki książąt Burgundz zkich 
oraz nieco. późniejsze, z przełomu XV 
na XVI wie la Książąt krwi, dyna- 
stji francuskiej i innych znakomitych 
jednostek. Przejęta przez następców 
we władaniu Fłandrją. to jest przez 

   

      

  

Habsburgów, moda na tego rodzaju 
dzieła wzrosła także u nas w tym 
czasie z właszcza na królewskim dwo 

  

rze Jag'cllonów w Krakowie. Rozpro 
szone dziś niestety, po głównych zb:0- 
rach Europy iliuminowane rękopisy 
jag. 'ellonskie, świadczą o wysokim po- 
ziomee twórców i o wytrawnym sma- 
ku królewskich mecenasów, którym 
te cudne zabytki zawdzięczamy. Z ar- 
tystów polaków wsławił się wtedv 
najw:ęcej (w pierwszej połowie XV? 
w.) Stanisław z Mogiły, protegowany 
przez Zygmunta Starego i przez jedn: 
go z ostatnich przedstawicieli rodu 
Szydłowieckich, — tego rodu, którega 
ostatnia latorośl Elżbieta przeszczep. 
ła w r.. 1547 krew polską do pnia 
Radziwiłłów, jako żona Mikołaju 
Czarnego, brata stryjecznego КгбЮ- 
wej Barbary. 

Jak wiele innych upodobań arty- 
stycznych i to ozdobnych ksiąg 
na. skutek oddziaływani a kultury Kra 
„,kowa wzrosło pewno także na Litwie, 

ć. szybko dzieła drukowane stały 
się im wrogiem. Dziś uestety, tylk » 
bardzo nieliczne, ale ciekawe wzory 
owej dawnej mody ; sztuki, oglądać 
możemy w oryginałach w Wilnie, w 

   

К ОО К ЕН 

duchy, do szczęśliwej krainy Duata * 
pól Ialu, gdzie czekały na zmarłego 
stoły z wytwornemi potrawami i gdzie 
panował szczodrobliwy bóg umarłych 
Ozir's, 

Uważano, że z chwilą, kiedy © ało 
zmarłego zaczynało się rozkładać, du 
sza trac ła oparcie : doświadczała pe 
kielnych mąk. Dlatego też dbano o za- 
bezpieczen'e zwłok zapomocą balsa- 
mowania i układano je w potrójny. 
zamkniętych hermetycznie sarkofa- 

gach-trumnach. 
Pierwotne sarkofagi byly rzeźb 4- 

ne z kamienia i ao od czasów : 
Nowego Państwa (1580-—1090 r. przed 
Chr.) drewn'any sarkofag staje 
bardz'ej pospolity. 

Każdy szanujący się Egipcjan n 
życzył, aby go pochowano po śmierci, 
na lewym brzegu Nilu t. j. po stronie 
Zachodu, gdzie codzień umierało na- 

   

  

wę 

W AL EŃ S:k I 

czelne bóstwo Amon-Ra słońce, by 

nazajutrz zmartwychwstać w nowej 
krasie na Wschodzie, jako młode słoń 
ce-Horus. W czasach, które nas intere- 
sują (XX dynastja) swego rodzaju 
państwowenmt cmentarzysk'em zamoż 
nego Egiptu, były okolice stoł cy pań- 
stwa, Teb, w której pobliżu było oł- 
brzymie i wspaniałe, przyozdobione 

vniam: m asto umarłych z praw 
m podziemnemi pałacami-gro- 

boweaini. R 

Dziś puste groby miasta umarłych, 
które są wykute w prostopadłych 
skałach, zamieszkują nędzni fellaho- 
wie —- ubodzy roln-cy egipscy — 5 
wi prapotomkowie starożytnych Egi- 
pejan. 

Można twierdzić z całą pewnością, 
że mumje wileńskie zostały znalezione 
w tych okolicach. 

        

Sarkofag egipcjanina, ozdobiony malowidtami. 

DO NASZYCH CZYTELNIKÓW. 
Corez liczniejsze korespondencje i 

pytania przychodzące do nas, szcze- 
gólnie ze wsi, nasunęły nam myśl 
stworzenia jorm wzajemnej wymiany 
zdań, spostrzeżeń i informacyj pomię- 
dzy redakcją a czytelnikami. Życie 
staje się coraz bardziej skomplikowa- 
ne, pełne nowin i niespodzianek, coraz 
trudniej jest zwyktemu śmiertelnikowi 

połapać się w masie tych zjawisk, fak- 
tów, wymogów i nakazów, które szyb- 
kie tempo tego życia na sobie niesie. 
Z każdego miejsca co innego może 
zwracać naszą uwagę i uchodzić za 

rzecz ważną. Nie wszystko w należy- 
tej pełni daje się łatwo wzrokiem ogar 
nąć z naszej głównej kwatery redak- 
cyjnej mimo że licznemi nićmi łączy 
się ona z poszczególnemi dziedzinami 
i placówkami życia publicznego i spo 
łecznego. 

Na całym obszarze kraju, który 
przedewszystkiem obsługujemy,  roz- 
sianych jest moc ludzi równie jak my 
obserwujących życie, usiłujących 
wpływać na jego bieg w pożądanym 
kierunku, wydobyć z ukrycia siły war 
tościowe, usunąć rzeczy złe, głupie lub 
niepotrzebne, a często, jak ciężka kło- 
da, zagradzające drogi prawidłowego 
rozwoju. Tych to ludzi przedewszyst- 
kiem żywo reagujących na to co ich 
otacza, przemyśliwujących nad tem i 
mających o niem swe własne zdanie, 
własny pogląd lub wnioski,  chcieli- 
byśmy zbliżyć z nami, nawiązać z ni- 
ml kontakt, zachęcić do dzielenia się 
swojemi myśłami, lub szukających ra- 
dy czy odpowiedzi na to, co ich zaj- 
muje, a na co nie znajdują u siebie 
wytłumaczenia lub wskazówek. 

Nie uważamy siebie za dość kom- 
pełentnych we wszystkich praktycz- 
nych dziedzinach życia, aby móc dać 
odpowiedź, wyjaśnienie lub radę na 
każde zapytanie dotyczące codzien- 
nych interesów jednostki. Nie podej- 
mujemy się więc ZAŁATWIAĆ tych 
lub innych konkretnych spraw indywi 
dualnych. Chodzi nam raczej o sprawy 
mające charakter bardziej ogólny, ty- 
powy dla danych stosunków, dotyka- 
jące interesów przeciętnych ludności 
kraju. W zakresie tych spraw można 
na podstawie wymiany zdań i infor- 
macyj osiągnąć przynajmniej tyle, że 
wytworzy się opinja jak należy je о- 

zbiorach T-wa Przyj. Nauk. z 
Tembardziej warto nam pójść od- 

wiedzić wystawę prac A. Szyka, któ- 
re tak dalece zdawnego rilum'nator- 
stwa wyrosły, że pomimo wszelk ch 
odmian jak'e stwarza róóżnica wieku, 
środowisk, indywidualności i rasy, 

zbliżają nas one bardzo do owych odie 
głych epoką zabytków przez swoje 
właściwości i niepospolite zalety. 

Oczywiście ta dawna sztuka o 
której tu mówi się a której świado- 
mym i „pokornym* uczniem Artur 
Szyk pięknie sam siebie nazywa, nie 
wykwitła nagle w XV w. Jak wzzy 
stkie znakomite krzewy, powstała 1 
n'ezmiernie długotrwałego hodowz- 
nia. I będzie to właśnie aktualnem w 
stosunku do obecnej wystawy, gdy się 
przy tej sprawie nieco zatrzymamy. 
Początki i wcześniejsze wieki rozwo- 
ju Muminacji każą nam zwracać oczy 
na wschód hellen styczny, bizantyjski 
i azjatycki. Z współdziałania tych pier 
wiastkówwyrosły znakomite wzory 
które zwłaszcza przez Konstantynopol 
cesarski, tak kwitnący i tak wpływowy 
w sprawach kultury od VI wi*ku 
po przez całe prawie średniowiecze, 
—przeniosly się na Zachód, pobudza- 
jąc de podobnej twórczości. Włochy, 
Francję i inne kraje. Położone nad 
Bosforem. Bizancjum wcześnie zaczęło 
wchłaniać w sebie w zakres e deko- 
racji elementy orjentalne persko — 
sasanidzkie, syryjskie i później wr- 

  

ceniać, gdzie i jakim sposobem szukać 
pomocy czy naprawy. 

Zorganizowana opinja jest. bowiem 
ważkim czynnikiem życia społecznego, 
mimo że wpływ jej dopiero z biegiem 
czasu, mniej lub więcej długiego, daje 
się zauważyć i ustalić. 

Z gazet rysuje się przed ludźmi ży- 
cie kraju, a zwłaszcza naszej wsi, jako 
epizody obchodów, teatrów amators- 
kich, iustracyj, konferencyj politycz- 
nych, zjazdów nauczycielskich czy in- 
nych a więc jako kolejność zdarzeń 
odświętnych, wypadkowych i nic zaw- 
sze r głębin miejscowej gleby, ludnoś- 
cii jej duszy wyłonionych, często przy 
wianych z góry, z oddali, : tych sjer 
szczęśliwych, które przesuwają się 
przez smutny ekran naszej wsi, jak 
dźwiękowy film odegrany przez wpra- 
wnych artystów. I tylko od czasu do 
czasu tę uroczystą monotonję przer- 

wie jakiś głośniejszy kryminał, lub 
echo walki jakichś drobnych, ciasnych 
interesów i ambicyjek. Pozatem głu- 
cho... 

Oblicze naszego kraju, naszej wsi, 
cierpliwej, spokojnej, własną biedą od 
świata odgrodzonej, ałe łatwo dostęp- 
ną agitacją „głodową* podkopywanej, 
ukryte jest przed wzrokiem ogółu spo- 
łeczeństwa miejskiego, nieznane dokła- 
dnie tam dalej t wyżej, gdzie znane 
być powinno. 

Chcielibyśmy prawdziwy obraz na 
szego kraju poznać w całej pełni, uka 
zać charakterystyczne, istotne jego 
cechy i dokonywujące się przemiany, 
uchwycić tętno jego zbiorowego serca, 
odgadnąć nienarodzone tęsknoty i pra 
gnienia, Chcemy dokonać próby wejś- 
cia w głąb jego życia. 

Zwracamy się do naszych czytelni- 
ków z apelem, by nam pomagali, by 
nadsyłali swe uwagi, spostrzeżenia, de 
zyderaty, opisy. W specjalnym dziale 
„Rozmowy z czytelnikami”, będziemy 

im odpowiadać, polemizować, wyjaś- 
niać, przekonywać, będziemy wreszcie 
sami niejedno poznawać. | 

Powtarzamy: podejmujemy próbę. 
ldziemy z wyciągniętą dłonią do ludzi 
myślących i czujących. Niechże oni 
zareagują na nasz apel. Niech śmiało 
i szczerze zaczną się wypowiadać. 

REDAKCJA. 

    

miańskie. Stylizowany real-zm, bacz- 
ne podpatrywanie świata zwierzęcego, 
pasja równoczesna do przekształcania 
go w twory fantastyczne jak smok”, 
skrzydlate gryfy i t. p. skomplikowane 
geometryzowanie ich form i splatanie 
ich ze światem rośl'nnym, — pokrew 
nie przekształconym, — oto co wcześ- 
nie w przepięknych ozdobach ksiąg i 
różnych dziełach przemysłu artystycz 
nego zawędrowało ze Wschodu nn Za 
chód, zadatkowało rozwój przedro- 
mańskiej i romańskiej dekoracji, od 
pow-adając głęboko wyobraźni ów- 
czesnego średniowiecza. Wipływ tego 
Świata, aż po wiek XII rósł stałe, sze- 
rzony nie tyłko przez wspomniane 
drogi, ale i przez coraz bardziej oży- 
wiony handel z Lewantem, przez 

pielgrzymki do iZemi. Świętej i przez 
wojenne krzyżowców wyprawy. Przy 
pomnijmy teraz sobie że teren blisk e 
go Wschodu, na którem zwłaszcza 
pod egidą odrodzonej Persji rozwija: 
ła się sztuka dekoracyjna o takim cha 
rakterze, oparta o jeszcze starsze tra- 

dycje, — obejmował także wpływem 
swojem potężnym nie tylko Palestynę 
lecz i różne środowiska wschodnie, 

iększemi skupieniami ludności I[z- 
Duch wschodni tej pro- 

dukcji i jej-motywy zwierzęco-— roś- 
I'nne, oraz linearno —- geometryczne 
wsiąkły głęboko i: drogą tradycji u- 
Irwaliły się także w receptywnej ps:- 
chice żydowskiej. I stąd przyszło do 

   

  

   

  

SPOSOBY BALSAMOWANIA. 

Historycy starożytni Herodot i 
Diodor sycylijski podają nam dokład- 
ny opis sporządzania mumij, czem s'ę 
zajmowali egipscy kapłani niższego 
stopn a, zwana Far'cheutes i Cholch - 
tes, Przy zachowaniu odpowiednich o 
brzędów symbolicznych, w których 
brali udział krewni zmarłego, kapłan: 
ci rozpoczynali balsamowanie zwłok 
od wydobycia mózgu przez nos zapo- 
mocą metalowego haka, potem wnę- 
trze czaszki opłukiwali płynami bal- 
sam cznemi. W jamę ustną, po wycię 
ciu języka, wkładano znakomitym о- 
sobom złotą blaszkę, na której wyp sy 
wano pokrótce dzieje zmarłego. Krze 
m *nnym nożem robiono cięcie na le 
wym boku i wydobywano wnętrznoŚ- 
ci, które po wymoczeniu w płynach 
konserwujących (i aromatycznych 
wkładano do czterech urn, zwanych 

kanopamć. Ustawiano potem je po ro- 
gach sarkofagu. Jamę wnętrzności о- 
płakiwano winem palmowem, napa- 
rem różnych wonności i olejkiem ce- 
drowym, następnie wypełniano cyna- 
itonem, kassją, sproszkowaną myrra 
oraz najprzeróżniejszemi pachnącenu 
korzen'am!, korami, żywicam: i zioła 
mi. Po tych za abiegach wkładano 
do natronu (m eszanina chlorku, 5 
ezanu i kwaśnego węglanu ża, 
gdz'e pozostawało ono w ciągu 70 dni. 
Było to główną czynością balsamo- 
wana. Nasycano w ten sposób całe 
ciało solami antyseptycznemi. Po о- 
suszeniu i oczyszczen u namaszczan 
ciało starannie pachnącemi ołejkami, 

powlekano gumowym pokostem ‘ о- 
wijano zaczynając od palców rąk ca- 
łe ciało wąskiemi pasami z „byssusu” 

lub cienkiego płótna, zabezpieczonego 
przed próchnieniem  specjalnemi so- 
lami. Ogólna długość tych bandaży 

wynosiła około 5000 metrów, jak to 
wyliczył na jednej z mumij egiptolog 
Mar'ette. Pasy te sklejano potem ze so 
bą starannie specjalnym klejem, a co 
łą mumję powlekano jeszcze zewnątrz 

pokostem gumowym. Był to najdrož- 
ak sposób balsamowania, którego 
koszt wynosił jeden talent, na naszą 
walutę przeszło 6 tys. zł. 1, ko krėlo- 
wie, dostojnicy : zamożni gipejan'e 
mogli pozwolić sobie na taki zbytek. 

Tańsze sposoby były odpowiednio 
uproszczone. Z ciała ne wyjmowano 

nawet często wnętrzności, a włewano 
przez otwory naturalne żyw: lcę  as- 
falt, w którym też kąpano całe eiało, 
po wymoczeniu go w natronie. 

MUMJA MĘŻCZYZNY. 
Najlepiej z trzech sarkofagów i 

szczątków ludzkich, spoczywających 
w nich, a naogół dobrze zachowała się 
mumja mężczyzny w pięknym sarko- 
fagu, ozdobionym barwnemi malłow 
dłamó. Ją też jedynie można nazwać 
muinjų. 

Głowa mumji i korpus pokryte są 
twardą powłoką żywicy i asfaltu, two- 
rzącą z ciałem czarną, zbitą masę, na 
której można rozpoznać słabe zarysy 
żeber i wyraźne wklęśnięcie jamy 
brzusznej, wypełnionej podobną ma- 
są. Głowa posiada nawpół skruszony 
nos, zęby i pełne oczodoły, a na czasz- 
ce kawałki skóry. Cała mumja owinię 
ta jest szerokiemi płachtami z dosko- 
nale wyrobionego płótna, które pod 
wpływem tysięcy lat pożółkło, ale po- 
sada jeszcze znaczną moc. Z rąk, a 
zapewne i z nóg, które nie są odsło- 

nięte, skruszyła się powłoka konser- 
wująca wraz z c. iałem, Pozostały nag'e 
kości. 

Zawartość jamy brzusznej i klatki 
piersiowej mumji, jak ze wszystkiego 
można wnioskować, nie była jeszcze 
zbadana. Może kryć w sobie ciekawe 
posążki bogów i duchów opiekuń- 
czych, oraz amulety, jakie wkładano, 
podczas sporządzania mumji, na m'ej 
sce serca i innych organów. 

    

SARKOFAG EGIPCJANTNA. . 

Mumja spoczywa w sarkofagu z 
drzewa sykomorowego. Malowidła, ja 

stanu rzeczy osobliwego a zwykle nie 
dostrzeganego przez ogół nasz chrześ 
cijański: że oto choć minął od k'łku- 
set lat styl. romański, który w tym or- 
jentalnym świecie zdobnictwa głębo- 
ko sobie upodobał, dotąd  pozosta- 
ło dużo z charakteru wspólnych 
wschodn'ch prawzorów w umiłowa- 
niach dekoracyjnych konserwatywnej 
ludności żydowskiej, pomimo jej roz- 
proszenia po Świecie. Zwłaszcza w 
tych pozostało stronach, środkowej . 
Wschodniej Europy, gdzie, jak n. p. 
w Polsce, — a na kresach w szcze 
gólności zamknięta w sobie i we. 
wspomnieniach stroiła ona bez koń- 

ca swoje bożnice, rzezała kam enie 
nagrobkowe swych cmentarzy a na- 
wet ozdabiała doniedawna ściany 
wschodnie mieszkań, kompozycjami 
stworzonemi w duchu odwiecznych 
przekazów. Ciekawy to dla naukow- 
ca i dla każdego myślącego temat i 
nieodosobnieny. przykład niesłychanej 
długowieczności pewnych form arty- 
stycznych i nieustępliwych  przywią- 
zań i inklinacyj różnych ras. Do 
„wczoraj” nieledwie czynne podtr.y- 
mywanie tych artystycznych trady- 
cyj u naszej ludności żydowskiej, u 
trzymywało się nawet w szerszych jej 
sferach. Kto chce się o tem przekonać 
niech przeglądnie reprodukcje w „Wi! 
no i Ziemia Wilenska“ — fig. 327 a 

ха w pracy dr. G. Franklowej 
nanka Żydowska w Polsce" 

    

    

Nr. 205 (2637). 

kie pokrywają go zewnątrz i wew- 
nątrz zachowały zadziwiającą świe- 
žošč a niuwet soczystošė barw. Pokry 
wa, zrobona w kształcie człow eka, 
ma um ejętnie rzeźbioną w drzewie 
twarz ludzką, pomałowaną na żółto, 
o charakterystycznych rysach, które 
tchną spokojem i powagą. W brodzie 
jej znajduje się kwadratowy otwór, pu 
zostałość po zagub onej bródce Oziri- 
sa, z którą przedstawiano zwykle "ma 
rłych. 

Pokrywkę zdobią ornamenty * ses 
ny z wierzeń o życiu pozagrobowem. 
Bogin* nieba Nut otula ją w połowie 
skrzydiam'; bóg umarłych Ozir's wy- 
stępuje kdkakrotnie w białej koronie 
Górnego Egiptu; w nogach znajdują 
się sceny, wyobrażające zmarłego ko- 
lejno przed czterema genjuszami, 
dziećmi Horusa, a wzdłuż brzegu bie- 
gną miękkie, pełne wdzięku hierogl'- 
fy Nowego Państwa. 

Na ścanach sarkofagu nieznany 
artysta umieścił większe i bogatsze w 
szczegóły malow'dła. Są one charak- 
terystycznemi okazami malowideł e- 
gipskich, z przed kiku tysięcy lat. 
Pozbaw one perspektywy, bez cieni 
w barwach i o specjalnem ustawieniu 
ciał ludzkich: zwrócone wprost do wi 
dza klatką p'ers'ową, a y profilu noga 

    

Górna część pokrywy sarkofagu, w któ 
rym 3100 lat temu złożono inumję 
€gipcjanina. Rzeżba daje pojęcie o spe- 
cyficznym typie rasowego egipcjanina. 

W rękach amulety. 

mi i głową, o pełnem wprost patrzą- 
cem oku. 

Są tam różne symboliczne sceny, 
otoczone msternym ornamentem, 
szlachetne w rysunku i pomysłowe w 
kompozycji. Dostrzegamy barkę bo- 
ga słońca ze skarabeuszem —  jed- 
nym z symbołów tego boga. Ciągnie 
ją na Inie siedem postaci męskich i 
kobiecych. Na innym stosunkowo du- 
żym obrazku widzi imy boginię Izydę, 

klęczącą przed świętą krową w koro- 
nie — góry z piakam:, kwiaty łotosu 
— symbol szczęšcia i t. P. Wewnątrz 
sarkofagu malowidła zachowały się 
lepiej, jednak jaka aś barbarzyńska rę. 
ka uszkodziła je, częściowo ociosując 

toporkiem. 
Farby są kładzinone grubo, na 

trwałym podkładzie tynkowym, zapeł 
niającym nierówności powierzchni sar 
kofagu. Malowidła wyglądają przeto 
w wielu miejscach, szczególnie na po 

krywce, jakby były rzeźbione w drze- 

wie. 
Wyobrażen'a zmarłego mają płeć 

ciemno:rėžową, jaką artysta egipski 
oddawał zawsze skórę rdzennych Egi- 
pcjan (Rot-en-ne-rom, po egipsku — 
ludzi doskonałych), używając Śnią- 
dych i żółtych barw na oznaczenie ia- 

nych Tas. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

\ 

  

(Kwartalnik etnograficzny „Lud“ HH, 
T: VII, Lwów. 1929). Szkoda tyłko, 

że autorka cennych skądinąd Wyjuś- 
nień, rzeczowych, od tej strony, od 
strony historji sztuki sprawą sę ne . 
zajęła. Niechże więc czytelnik dla 
przekonania sę drogą porównań weżź- 
mie do rąk jakiekolwiek kompendja- 
do historji sztuki ornamentalnej bH- 
skiego Wschodu, — tego na. którym 

działały emu „wpływy. pO 

det. Spostrzeže wiadę nietyłke ogólne 
pokrewieństwa ale nawet niektóre te- 
same motywy w dzisiejszych wycinen 
kach żydowskich ten sam i tu i w na- 
grobkach t. zw. antytetyczny, t. j. 
przeciwstawny układ staroorjent iłny 
motywów zw erzęcych, wziętych orzy 
wiście mie z podniet lokalnych, nie 
z fauny np. polskiej, lecz z owych od- 
ległych czasem i przestrzenią światów. 
Bo choć powstały te ornamenty w Pol 
sce, oglądamy na nich tak bardzo nie- 
polsk'e np. łwy i słonie, obok ptaków 
jadących na innych  czworonogich 
dziwotworach, — nawskroś ujęte we 
wschodnim duchu. 

PROBLEM ETNICZNY W SZTUCE. 

    

Umyślnie zatrzymałem się dłużej. 
przy tym temacie z powodu Artura 
Szyka. Jest łodzianinem, patrjotą pol 
skim izrael'ckiego pochodzenia. Dla 
objektywnego badacza przy artyście 
zgoła niepospolitym a w utworach 

  

| 
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Księga ubogich. 
Świat współezesny (fo znaczy ten 

z roku 1933) stoi pod znakiem buntu. 

Do buntów w Chinach, Indjach czy 
w Mandżurji przywykliśmy. Marsz 
głodowy na Waszyngton w ojczyźn'" 
naszego sympatycznego doradcy p. 
Devey'a jeszcze przed paru laty bar 
dzoby zdziw i i p. Devey'a i nas. Ale 
„„bunt literatów" to już chyba skoń- 
ezenie Świata. 

Jeżeli są strajki w Sosnowcu. de” 
legacje bezrobotnych w Łodzi i pe- 
tycje do R. M. St. M. Warszawy każd: 
arważa za rzecz naturałną. Ale pety- 
cja 300-stronicowa łteratników do 
prześwietnej © przeobojętnej Opinji 
Publicznej to już wydarzenie ekstra- 
ordynaryjne. 

  

Leży przede mną Bunt —- książka 
p.t. „Życie i praca pisarza polskiego”, 
«opracowana na podstaw.e odpowied+,, 
madesianych na ankietę „Zw. Zaw. 
ter. Polskich w Krakowie* oraz list 
z prośbą o omówienie książki, pod- 
pisany przez p. Zotję Nałkowską. 
Prośba kobiety jest rozkazem — tedy 
omawiam. Trzeba przyznać, że omó 
mienie trudne nie jest. Wystarczy tyl 
ko przytoczyć ustępy, które same wć 
łają o pomstę... do Sejmu, a raczej 

«do pp. posłów Horzycy i Pochmar - 
skiego jedynych bodajże Uteratow w 
izbie Ustawodawczej. 

  

   

  

W artykule niniejszym pomijam 
«Ца braku iniejsca cały szereg cieka 
wych cyfr i przechodzę do o wiele 
bardziej charakterystycznych skarg. 

Zaznaczę tylko mimochodem, że na 
198 osób, które odpowiedziały na an- 
kietę 1056 zamieszkuje Warszawę, 4! 
woj. południowe, woj. wschodnie ty)- 
ko 7(7) i tyłko I literat zabłąkał się 
na Górny Śląsk (czy nie Morcinek). 
Wskazywałoby to na poważną luke 
sórnośląską, wiełkoprzemysłową w 

naszej literaturze, bo wszak pisarz 
<«zerpie przeważnie tematy z otacza: 
jącego środowiska. Zawarszawieni. 
tematów musi więc mieć miejsce ze 
szkodą dla prowincji. Główny wiek 

Biteracki przypada na okres życia 30 J. 
— 50. Główna znajomość języków — 
francuski i niemiecki, a główne war 
stwy — dostarczycielki literatów: zie- 
miaństwo i nteligencja. 82 proc. Ii 
Aeratów posiada wyższe wykształec- 
nie. Tylko 17 proe. trwa w stanie 
kawalerskim. 28 proc. kobiet litera- 
tek zapewne wbrew woli wierna jest 
panieństwu. Na 198 osób objętych 
ankietą mamy tylko t0-ciu autorów 
scenicznych, 70-ciu beletrystów. 59 
poetów, 33 krytyków i 1. d. Wśród 
osób, które popełniły grzech. wyższ. 
wykszi. przeważa fHozofja i prawo. 
"Teraz przejdźmy do źródeł buntu. 
Na 198 osób tylko 26 wymienilo pracę 
Aiteracką, jako główne źródło utrzy- 
mania. Wszyscy pozosłali traktują z1- 
wód Lteracki jako zajęcie poboczne. 
©o oczywiście nie zostaw”a czasu, ani 
ma głębsze opracowywanie pierwszych 
pomysłów, ani na tekturę lub podró- 
że. Zwłaszcza uskarżają się literaci na 

pracę biurową, która szarzyzną i au- 

tomatyzmem zabija twórczość. Po- 
zatem stanowisko urzędnika nie daj: 
się pogodzić z tą dozą wolności prze- 
konań, jaka jest potrzebna  pisar- 

‚ Btwu. 

   

   

  

Dalej na str. 96ej „Księgi ubo 
<gich* następuje wybuch buntu przecj 
wko wydawcom. Ostatecznie trudno 
jest wydawać wyroki na podstaw:e 

„orzeczeń tylko jednej,strony zainte- 
'resowanej. Księgarstwo polskie znaj- 
„duje się w sytuacji nie o wiełe lepsze/, 
miż literatura. Jednakże wiele ustę- 
ów z tej „K. U.* nadaje się dla pre- 
%uratora. Oto one: 

„Wydawcy przestrzegają umów b. 
zadko. Zawsze znalazło się sposób 
«sło niedotrzymania warunków. Nie 
znam wydawcy, płacącego solidnie w 
'terminie umówionym (ja znam). Nie- 
którzy podwyższali mi bezprawnie 
diczbę egzempiarzy. Jeden z nich za- 
«zął bić bezprawnie drugie wydanie. 
i$Odp. 1-a). 

swych podkreślającym również siln - 
swą izraelicką rasę jak polskie uczu- 
cia, powstaje poważny i tak zajmują” 
y problem: o ile i jak przejawiać s'e 
może w sztuce izraelickość; co ewen 
RZE ona zp jako taka lub co mo- 

  

dka je Szyka w znacznej bs poś- 
"więcona jest tematom z Polską zw:ą- 
zanym i wionie z tego wyboru ser- 
deczne przywiązanie do wspólnej poł 
-skiej ziemi i do jej historji, ba nawet 
świadoma woła głoszenia jej sławy 

«po Europie i Ameryce, — wszędzie, — 
wbrew zakusom wszełakich między- 
"narodowych intrygantów, — to po” 

wstaje niemniej interesujące drugie 
spytanie, jak taki artysta kształtuje w 
sohie i uzewnętrznia obraz polskość', 
jak ją widzi i płastycznie wciela. Po- 
mijanie pytań takieh w danym wypad 

    
"ku uważałbym za lekkomyślno 

Odpow iedź na drugie może też ode 
sgrać rolę przy pierwszem. Oba ws- 
„dają mi się tem ciekawszemi, że daw 
nych dobrych płastyków Izraelitów 
znamy niewiełu. Natomiast w ostat- 
"nich czasach zaczynają się oni mn-- 
«żyć i już to samo, jako przejaw, po- 
"winno nas poważnie zastanowić. Jed- 
"nostkom, które z tej czy tamtej 
-strony — probowałyby wmawiać, że 
problemy owe nie należą do ważnych, 

7bo sztuka działa przez międzynarodo 
"we wartości — odpowiem, że międry- 

"narodowe wartości to nie to samo co 

  

„Na 21 wydawców tylko 2-ch do- 
trzymało warunków umowy*. (Odp. 
2-ga). 

„O sto złotych trzeba pisać 10 1i- 
stów*. (Odp. 3). 

„Bardzo rozmaicie. Wogółe w cza- 
sach przedwojennych byli pod tym 
względem skrupulatniejsi (Odp. 4)*. 

Sprawiedliwość kazałaby w tem 
miejscu wymienić wypadki zarwania 

wydawcy, przez Fiterata. Rzecz prosta 
jednak. że na tak niedyskretne pyta 
nie w ankiecie niktby ne odpowie 
dział, Rubryka „Wzajemne zadłuże: 
nie” wskazuje na 29 wypadków za- 
dłużenia wydawców, tylko 8 wypad- 
ków zadłużenia literatów. Należy 
więc przyznać, fź pomimo niewątpli- 
wych trudności kryzysowych daje się 
zauważyć lekceważen'e słanu pisar- 
skiego przez wydawców. Ogłoszen e 
czarnej listy niesumiennych wydaw- 
ców .: zamknięcie kredytu przynaj 
mniej w instytucjach kredytowych 
państwowych i społecznych byłoby 
presją i słuszną i celową. 

Jednakże z drugiej strony nie sp: 
sób nie uznać, że i strona literacka 

pos'adała pewne grzeszki na sumie- 
uu. W okresie dobrej konjunktury 
należało do dobrego tonu pochwal:ć 
się, że albo się czegoś nie wykonało 
w porę, albo się napisało niechlujnie 

j pośpiesznie w ostatniej chwili. Cy- 
ganerja ecyganerją, a sumienność su- 
miennością. Albo się 'coś daje gratis 
albo niegratis obowiązuje obie strony. 
Uwaga ta powinna byłaby się zna- 
jeźć na marginesie omawianej ksią 
žki. 

Bardzo ciekawe jest zestawien:e 
pierwszych  honorarjów w okresie 
przedwojennym i obecnym. Zestawie 
nie wykazuje znaczny wzrost tantjem 
teatralnych i spadek honorarjów za 
beletrystykę. Podczas kiedy przed woj 
ną tantjema za ułówr dramatyczny 
wynosiła 556 zł. po wojnie 2.370 zł. 
Natom'ast za tom powieści płacono 
przed wojną 1,261 zł, obecnie 615 
Oczywiście mowa tu o debiutach. 
Spadek hkonorarjów beletrystycznych 
w stosunku do łat przedwojennych 
wynosį 45 proc. 

Bardzo ciekawe są uwagi o „na- 
kładach własnych. Napotykamy tan 
następujące uwagi o wydawcach, któ- 

re o ile są prawdziwe wymagają rów- 
nież wkroczenia prokuratora. Gdy 
ktoś wydaje nakładem własnym ks'ę- 
garz orzyna. Przytrzymuje, lub fai- 
szuje fachunki. Wielkie nadužyc'a 
dz ły się zwłaszeza w czasach 1ОЙ о- 
ej 

  

  

  

Stosunek dyrekcyj teatralnych do 
współczesnej literatury polskiej rów- 
nież pozostawia wiele do życzenia, 
pomimo tego, że teatry otrzymują 

subsydja miejskie, i państwowe. Oło 
odnośne ustępy. 

„Zgubiono mi 
pisów*. 

„Nie grali mojej sztuki, bo 
sztuk: obce! 

Naogół jednak biorąc, skarg na te 
atr jest o wiele mniej, niż na wydaw- 
ców. Zwłaszcza potok tłumaczonej 
lichoty wywołuje szereg słusznych u- 
wag, które muszę odłożyć do następ- 
nego artykułu, gdyż poprostu... koń- 
czy się już kontyngent przyznanych 
mi przez redakeję wierszy. 

: Kazimierz Leezycki 

BEP RA NEO RADZI 

Obywatełu! pamiętaj i wiedz, że wal- 

ka z gruźlicą jest możliwa! Wydaje 

piękne rezultaty! W Danji w 1890 ro- 

ku na 10.0600 mieszkańców z gruźlicy 

umierało 30 przeszło osób, w roku 

1922 już tytko 9 osób! Śmiertelność 

spadła przeszło trzykrotnie w ciągu 

32 lat, a to dzięki wysiłkom całego 

społeezeństwa. Plagę gruźlicy zwal- 

czyć może tylko eałe społeczeństwo. 

Niech nikogo nie zbraknie w tej wal- 

ee! Popierajcie walkę z gruźlicą. Po- 

  

w teatrach 6 ręko- 

grają 

brak narodowych czy rasowych nut 
odrębnych przy wspólnym akordzie 

i że przeciwnie, potężne dawne „„,szko- 
ły” artystyczne, włoska, np. lub fla- 
mandzką stworzyły największe ogól 
noludzkie walory, właśnie w związku 
z objawieniem genjusza swojej rasy. 
Kłarowne wody ukazują nam różne 
piękne barwy własne i barwy swege 
dna; — wody zbełtane nudzą nas 
swoją szarością. 

I właśnie międzynarodowa szarość 
bije z wysiłków pewnej liczby żydow- 
skich artystów, ze zbyt lekkiem ser- 
cem wyzbywających sę cech środo” 
wiska z jakiego wyrośli, lecących na 
Paryż i do Paryża, nie tyle dla jego 
skarbów wiełowiekowej kultury fran 
cuskiej, lecz dla tego, że jest on jed- 
nym z najważniejszych centrów świa 

towych i... dodajmy... rynków. Klecą 
tam oni swe obrazy według ostatnia- 
go „dernier eris* chwytając je dla- 
tego, że paryskie, biorąc za hasła re- 
prezentujące powszechne wartości. 

Niepomni, ile w tem przemijającego 
wrzasku zbiegowiska, jak często 
wśród niego nowy pseudoprogram bu- 
kiem ociera się o handłarską speku ła 
cję, co byle nowością chce budzić na- 

  

„bywców, znowu zobojętniałych, znu- 

  

dzonych. Tacy artyści nie dadzą nam 
wyobrażenia o możliwościach drze- 
miących w diiszy żydowskiej. Jeżeli, 
to chyba o wadach specyficznych Że 
dów przeciętnych a tacy jak każda 

KUR JOE—R Ww Lui EN KL 

Dwa „zatracone“ leguny. 
„.Otóż to, że nie pamiętam jak się 

nazywali... „Najgorzej”. — I dawno to 
było, bo w latach 1916-17 a czas woj- 
ny pełen był po brzegi i natłoczony 
wydarzeniami tak jaskrawemi, że za- 
tarły, zagniotły mizerne zaiste postacie 
tych obrońców Ojczyzny. 

Przykro mi, że zapomniałam ich 
miana i klasy... t. j. z jakiej mianowi- 
cie uciekli. do polskiego wojska, które 
nie było wtedy armią, nie było jedno- 
stką bojową, nie było... niczem nie by- 
ło, tyłko niedużą gromadą chudych, 
ubogo odzianych młodzików, którzy 
swe bohaterskie gęby przeciwstawiali 
z roześmianą zuchwałością wszelkiemu 
zjełczałemu w Polsce rozsądkowi. 

A twarze ich pamiętam doskonale, 
zdaje mi się, że poznałabym je i dziś 
jeszcze: jedna łypnęłaby ku mnie o- 
kiem... jednem okiem, druga... druga 
wyszczerzyłaby się drobnemi zębami 
z czaszki małej i kruchej... ach biedny 
Yorriku, był to chłopiec nieporówna- 
nej fantazji“, dlatego nie usiedział w 
domu. Z łamliwych okruchów wspo- 
mnień, odbudowuję twój cienki szkie- 
lecik, obciągnięty ciasno bladą skórą 
żółkniejącą co dzień trochę więcej, ob 
leczoną białą, jak sama śmierć koszu- 
lą szpitalną. A nad kocem kołdry, na 
poduszce puchatej, za dużej, ciemniai 
krągły łepek jak szpilka wpięta w 
Mont Blanc. Szczoteczka ostrzyżonych 
na jeża włosów, zachodzących cienia- 
mi na skronie o ściągniętej skórze, 
wielkie, jasne szare oczy, które co- 
dzień rozlewały się większą i mętniej- 
szą wodą, zatapiając całe to mizeract- 
mo o ostrym nosku, i wąskich, ściem- 

niałych bólem i chorobą ustach. Jak 
w puszce Pandory, tak w skrytkach 

jego cielesnej powłoki szarpały się i 
tłukły Bożbidranić „w bojach”  cho- 
róbska, defekty, čierpienia: 

Jakieś moce, widzialne tyłko dla 
lekarzy, a przez nas odczute tylko, 
znęcały się nad tą słabizną, która już 
i tak przeszła dawidowe borykania 
się z goljatowemi zdarzeniami wojen- 
nemi. Wyobrazić sobie takiego z ka- 
rabinem A nosił go przecie, był, a jak- 
że na froncie galicyjskim, wołyńskim, 
siedział w okopach, wiókł się, przewra 
cał i marzł, głodował, zapomniał sma- 

ku rzetelnego chleba, koloru mydła, 
dźwięku kobiecych, matczynych słów. 
Z jakiego był środowiska? A bo ja 
wiem? Nie bardzo było czasu się dopy 
tywać, nie miał zdaje się nikogo, bo 
przecieby kancelarje kogoś tam wez- 
wały. A on był zawsze sam, do końca, 
tylko się nad nim użalały dobre sio- 
slry i wściekłe Ligawki, babski legjon 
zawzięty, rzucający się do oczu wro- 
gom Legjonów, a przez to, wobec sta- 
łej przewagi nieprzyjaciela, chronicz- 
nie allegro furioso nastrojony. 

Patrzyłam na niego jak leżał bez 

pręeciętność nie ważnego ji trwałego 
nie tworzą. Będą zawsze pozostawać 
tylko na marginesie cudzej sztuki i 
to płytko pojętej. 

Artur Szyk zupełnie do owej gru- 
PY, nie podobny. Uderza tem, iż po- 
mimo długotrwałego pobytu w nad- 
sekwańskiej stolicy, okazuje przez 
dzieła swoje spokojną obojętność na 
kotłujące się tam radykalne hasła i 
hase.ka a zdradza zato na każdym 
kroku pełhe umiłowanie do zgłębia: 
nia wielowiekowych kultur, — uze- 

wnętrzniających się w illuminowa- 

nych rękopisach, — tak zachodnich 
i wschodnich, reprezentowanych 
przez tak przednie okazy w zbioraeh 
paryskich. 

Z dzieł jego bije chęć wyśpiewa- 
nia własnej pieśni zachwytu nad nie- 
mi; chęć oparta o ogromną pracę dyk 
towaną tym zachwytem. Taka forma 
miłości, rzadka, w swym charakter7e 
pociąga i zjednywa już przez sumą 
szczerość i siłę namiętnego oddanio. 
Rodzaj sztuki, jak obrał, jest. na- 
wskroś dekoracyjnym. W prawdziwej 
illaumacji nie chodzi tylko:o poszcze” 
gólne piękne motywy, obrazkowe 
wstawki, inicjały i litery tekstu. 
ale o skomponowanie w jedną całość 
każdej z osobna karty, przez należyte 
„zbudowanie* związanie, ustosunko 
wania wszystkich części składowych 
od minjaturowych scen figuralnych 

  

ruchu z przyczajonym wyrazem twa- 
rzy, jakby nasłuchiwał oddalającego 
się kroku życia i nadchodzących szeles 
tów śmierci, zbierał te w sobie postrzę 
pione resztki, rozłażące się siły, top- 
niejącą świadomość i lepił z nich swo- 
ją uśmiechniętą kukiełkę ostatniej go- 
dziny. Żadna zresztą trwoga nie ryso- 
wała się w jego nieświadomych, mgli- 
stych oczach. Odpływał sobie codzień 
dalej od nas, my to widzieliśmy, on 
nie. Wcale nie tracił widoku opuszcza- 
nego lądu i tego co się na nim znaj- 
duje, czem się jakoś życia jeszcze i je- 
szcze trzymał. Trzeba mu było opo- 
wiadać o tem co na dworze, jakie za- 
kwitają już kwiaty i czy prędko będą 
pachniały miodem lipy koło szpitała? 

„Cobyś chciał zjeść?" pytaliśmy, bo 
już mu było wszystko wolno, już mu 
przecie nic ludzkiego nie mogło po- 
móc, ani zaszkodzić, 

— „Co zjeść? Nano... 
serek“. 

— „To nietrudne, dostaniesz se- 
rek', odpowiedziano mu, wesoło oczy- 

wiście. 
Oderwał patyk ramienia od kołdry 

i skubnął mię za suknię, pochyliłam 
się, szepnął, rozciągając . żółtą skórę 
twarzy w uśmiechu, z błyskiem w za- 
gasłych zwykle oczach. 

— „Ale żeby z kminkiem. 
„Naturalnie, ile zechcesz, zjesz 

ile zechcesz“ powtarzalam mu, jako je 
dyny dar ziemski jakim można było 
wynagrodzić tego oto obrońcę Ojczyz- 
ny, który w swym kruchym kształcie 
zamykał bezcenną, utęskonioną przy- 
szłość. W imię tej przyszłości nie żal 
mi było chłopca. Był zapłatą za rzecz 
cenną. I jego, i siebie, i setki innych, 
gotowi byli ludzie tej grupy rzucić na 
ladę tego kramu, gdzie się o naszą nie 
podległość odbywały targi z losem. 

Kiedyś tam, mały umarł, zszedł z 
pola widzenia i nikt o nim nie wspomi 
nał. 

Byli inni,, którymi, nie tracąc czasu 

na sentymentalne wspominki, trzeba 
było się zająć. 

I znów był taki morówy, stary le- 
gun, 13-letni. Uciekł od matki wdowy, 
gdzieś z pode Lwowa, i przystał do 
wojska polskiego, niezgorzej mu się 
tam działo, bo nawet po zajęciu ja- 
kiejś opuszczonej rosyjskiej pozycji, 
znalazł, szperając jak szczur, do któ- 
rego był w całej zwinnej postaci podob 
ny, zwitek rosyjskich rublów, co mu 
zostało przyznane jako zdobycz wojen- 
na i odesłane matce „żeby se chałupę 
wyporządzila“. 

Ale potem na druty kolczaste na- 
dział sobie oko i poszarpał je tak dale- 
ce, że okazała się potrzeba: operacji. 
Chodził, a raczej jeździł sobie niefra- 
sobliwie po parkietach pawilonu szpi- 
talnego z opaską na połowie głowy, 

serek... biały 

  

  

aż do poszczególnej kreski i litery. 
Tę sprawę Szyk rozumie bardzo dob- 
rze, w to wkłada moc starania ' dla- 
tego także tak warto odwiedzić jego 

wystawę. 

Ale właśnie z powodu dekoracy ;- 
ności wspomniane wyżej pytania war 
to szczególnie postawić wobec naszć- 
go artysty. Prędzej przez niego znaj” 
dziemy w tej mierze pewne odpow:e- 
dzi. Na przestrzeni wieków bowiem 
trudno nam natknąć się na dowody 
większych uzdolnień w Izraelitach 
dla niektórych innych rodzajów sztu- 
ki. Weźmy jako przykład architektu- 
rę. Bożnice żydowskie w Polsce, stat- 
wiane od szeregu stuleci, dają nam 
w tej mierze szczególne potwierdze- 
nie, Wykazał nam już dawniej Z. Glo- 

gier, dowodnie, że te budowle za ma- 
łemi wyjątkami okazały się przede: 
wszystkiem dziełami: cieślów polskich 
i to nieraz znakomitych a powtóre, 
że pozostają one w ścisłym związku 
z całokształtem naszego specyficznie 
polskiego budownictwa drzewnego. 
Z punktu widze ńia piękna formy i jej 
charakteru wbrew temu, co próbowa 
no bezzasadnie wykazywać, przepisy | 
kultu dotyczące rozkładu naszych ba: 
žnie, nie wniosły do nich żadnych 
cech istotnych, nowych. Zadominc- 
wały tu wyraziście pomimo wszysto: 
polski, z dworów wzięty system pa- 
wilonowych—wieżyczkowatych form 
po bokach części środkowej, -— da: 

Śślizgając się w filcowych pantoflach, 
gotów zawsze do usług, ładny, ze swą 
opaloną twarzą, w kitlu w białe i nie- 
bieskie pasy. Któregoś dnia oznajmił 
mi że mu oko wyjmą, „bo się zepsuło 
na amen'', wytłumaczył poważnie. Te- 
go dnia maszerował spokojnie i pełen 
był namaszczenia. „To proszę pani 
wielka operacja?*- pytał. Odpowiada- 
łam mu że wielka, nie byle jaka, ale 
znów ani niebezpieczna, ani 'nie- 
zwykła, bo jednookich jest dużo wię- 
cej niż sądzi, Mają wszyscy ślicznie 
dobrane oczy i nikt nie zgadnie które 
jest od Boga, a które mądrzy ludzie 
zrobili. Któregoś dnia zobaczyłam go 
z daleka bez cpaski, podjechał ku mnie 
na pantoflach trzepiąc rękami, roześ- 
miany, patrząc dwojgiem lśniących, 
wesołych oczu koloru trawy w ciem- 
nym stawie. Co za cud!? Bliżej patrząc 
widać było sztywność nieprzywykłej 
do szklanego oka powieki, zaczerwie- 
nionej zlekka koło obcego martwego 
przedmiotu. 

— „Pani widzi, pani widzi, jakie 
mi oko wstawili*', zupełnie takie jak 
tamto! Widziałem w lustrze, pan dok- 
tór pokazał, pytał czy mi się podo- 
ba? Ja nie pamiętałem jakie to są mo- 
je oczy, aż tu mogę wybrać... mogę 
wziąć do ręki, ot tak*. Tu nim go zdo- 
łałam zatrzymać, wyjął swoje sztuczne 
oko i trzymał na dłoni, patrząc z za- 
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ciekawieniem, a ono spogiądalo na nas 
Iśniąc dziwacznie. 

— „Jaka to, proszę pani, robota faj 
na, jak żywe, nawet takie tu żyłki są 
narysowane, to pewnie artysta malo- 
wał co?* Kiwałam głową. „Ładne* 
mówiłam, „masz nowe oko, bliźniak 
starego". Śmiał się. „Ale wie Pani... ja 
bym wolał żeby mi pozwolili byli wy- 
brać, to jabym sobie wybrał nieb' s- 
kie... niebieskie jest ładniejsze i poka- 
zywali mi, są w magazynie błękitne, 
jaśniejsze, ciemniejsze, u takiego fabry- 
kanta oczu... to niechby dla mnie za- 
fasowali błękitne, czyby nie można? 

Perswadowałam mu że dopieroby 
miał: pstro w głowie jakby każde oko 
było innego koloru, że dopiero jest 
wspaniałe to, że mu zrobili takie do 
prawdziwego, jego dawnego oka po- 
dobne. 

Rozsądnie uznał słuszność tych 
wywodów, kiwnął ostrzyżoną jasną 
kulą głowy o różowych chrząstkach od 
stających uszu, włożył to swoje nowe 
oko i pojechał pięknym pasażem aż 
pod piec odbił się stamtąd pod okno, 
o mało nie roztrącił sunącego o ku- 
lach kalekę i prześlizgnął się dalej... 
A mnie latał po głowie trzepotliwy 
lśniący motyl kryształowych słów: 

„ŹŻrenica wolności! Źrenica wolności. 

Hel. Romer. 

Z intelektualnego Lwowa. 
Odczyt szwajcarskiego literata. 

Lwów w grudniu, 

Bawił tu niedawno, zwiedzając Poł 
skę, z ramienia półoficjalnego dzien- 
nika szwajcarskiego „Bund* dr. Jan 

Zbinden, literat szwajcarski. 
W czasie pobytu we Lwowie wygło 

sił on dwa odczyty. Przed kilku laty 
wykłady i odczyty dr. Zbindena spo- 
tkały się z wielkiem uznaniem w Ame 
ryce, we Francji i w Niemczech. Jed- 
na z ostatnich prac d-ra Zbindena wy 
szła niedawno w Monachjum i nosi 
tytuł „Technika a kultura duchowa. 
Jest ona niejako odpowiedzią na pesy 
mistyczne wywody słynnego Oswalda 
Spenglera, wróżącego jak wiadomo za 
gładę zachodnie) cywilizacji. 

Osoba prelegenta, który wykazuje 
zainteresowanie dla spraw kultury w 
Polsce, a także niemałą znajomość 
spraw polskich pobudziia lwowskie 
sfery intelektualne do żywego zaintere 
sowania się jego odczytami. 

Pierwszy z nich wygłoszony dnia 
12 bm. w Kasynie literack'em na za- 
proszenie Zawodowego Związku litera 
tów i pod tytułem „Walka o ducha w 
dobie współczesnej” stanowił z jednej 
strony jakby dynamicznie ujęty zarys 
współczesnej „fenomenologji ducha”, 
z drugiej zaś strony, potrącając o nerw 
współczesności i sięgając w aktual- 
ność współczesnych problemów ogól- 
nych, ukazał możliwość perspektywy 
w tak ciężkiej i poruszającej dziś naj- 
lepsze duchy walce o cele życia. 

Prelegent dał analizę prądów i kie 
runków duchowych, zarówno tych, 
kt. są powszechnie znane, jak i tych, 
które pracują w ukryciu. 

Niezmiernie oryginalne charaktery 
styki psychoanalizy i marksizmu, cha 
rakterystyki znanych myślicieli angiel 
skich jak Ruskina Russela, Wellsa, po 
słacie i orjentacje duchowe mniej nam 

dotąd znane, jak Whitehead, wreszcie 
psychologja Rudolfa Holzapfla, mogą 
się przyczynić do przemyślenia na no- 
wo niejednego ważnego zagadnienia 
orjentacyjnego, o którem nam, w na- 
szem odcięciu duchowem od świata wy 
daje się, że dobrze je znamy. Uznania 
godny jest artyzm prelegenta i jego u- 
miejętność konstruktywna z jaką u- 
miał tematy trudne, umiejętnie i suge 
stywnie wtłoczyć w ramy odczytu, któ 
ry trwał około półtorej godziny. 

Następny odczyt za inicjatywą prof. 
Bartła odbył się w towarzystwie poli- 
technicznem dnia 14 bm. i był nieja- 
ko autoreferatem z książki d-ra Zbin 
dena „Technika a kultura duchowa”. 

Prelegent obalając twierdzenie 'o „bez 
duszności* maszyny wypowiedziane 

chy brogowe łub inaczej polskie, —- 
łamane, nad masą główną ji pomniej- 
szemi, — polskie ganki, ze słupami, 
jak nasze, łączące pawilony i t. d. 

Na Wileńszczyźnie między innemi 
iw Litwie Kowieńskiej, — ,podobnie 
jak w etnograficznej Polsce, — boż- 
nice — zabytki, od Zabłodowa n. p. 
po Śniadów i t. d., wszędzie bardzo 
pokrewne, stanowią potemu doskona- 
łe przykłady. 

Podobnie ma się rzecz z božnicami 
murowanemi, które zależnie od epo- 
ki idą za stylem powszechnie przyję- 
tym w danym czasie i środowisku 
stanowiąc tylko zwykle prowincjonal 
ną a zajmującą ich barbaryzację. Na- 
wet i świeczniki wiszące t. zw. „żydow 

skie* mie są zwykle czem innem jak 
przeróbką lokalną. Formy importowa 
nej do nas wogóle, zasadniczo z Ho- 
landji XVI—XVII w. 

7 dekoracją śwątyn natomiast ma 
się rzzsz maczej. Pommo  nalsłu 
styłów u nas panujących, aż po ro- 
koko i empire włącznie, zdobnictwo 
w bożnicach okazuje się bardzo swai- 
stem; pełnem cech odrębnych i du- 
żego, bardzo interesującego bogact- 
wa, związanego jak już wyżej wspom 
niałem z dalekim od nas a t. zw. „bli- 
skim azjatyckim Wschodem*. 

Znalazły się też dowody, że są to 
dzieła żyjących u nas małarzy i'sny- 
eerzy żydowskich. (Świeżo notabene 
odnalazł p. konserwator Lorentz pięk 

przez znanego anagonistę techniki Os- 
walda Spenglera wykazywał, że tech- 
nika nie sprowadziła niwelacji wartoś 
ci lecz, że ją już częściowo zastała. 

Niezwykle ważne obszary ducha, 
dziedzina religji, etyki i sztuki nie doz 
nały odnowienia w ostatnich wiekach. 
Raczej przeciwnie, żyją z przeszłości i 
przez to są nietylko w zastoju, ale jak 
gdyby nawet w odpływie. I to powodu 
je, że technika, która w międzyczasie 
rozwinęła się niezmiernie, nie została 
wcielona organicznie i harmonijnie w 
ramy całego gmachu i hierarchji war- 
tości duchowych, i że nieraz nietylko, 
że nie służy celom wyszym, ale na- 
wet-znajduje się na usługach tendencji 
niszczycielskich lub wrogich samemu 
rozwojowi duchowemu. Zadaniem naj 
ważniejszem jest nowa orjentacja o- 
gólna i wzbudzenie, a zarazem zhar- 
monizowanie tych wielkich impulsów 
woli, które zawsze tworzyły kulturę. 
Lecz podobnie jak wielkie dzieła tech- 
niki wymagają znajomości materjału 
i studjów, tak samo przebudowa kul- 
turalna nie może być zrobiona na chy 
bił trafił, wymaga znajomości duszy 
ludzkiej i społeczeństwa i musi być 
oparta na wielkim planie. Prelegent 
wskazał na ważność psychologji, a w 
szczególności psychołogji Holzapfla, 
badającej siły kulturotwórcze duszy 
ludzkiej. 

Odczyt przyjęto z niekłamanym en- 
tuzjazmem. 

Jak słychać dr. Zbinden po powro- 
cie do Szwajcarji przygotowuje szereg 
odczytów o Polsce w szczegółności o 
polskiej kulturze. 

S. W. 

Przyp Rel. Do powyższej korespondencji - 
dodajemy, że dr. Zbinden przebywał również 
przez kilka dni w Wilnie i był zachwycony 
pięknem naszego miasta, Na „Karaimskicį 
Środzie literackiej" dr. Zbinden przed odjaz- 
dem dał wyraz w przemówieniu swojem wra- 
żeniom odniesionym z pobytu w Wilnie, 
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TE A AE A A i O OKTAWIANA 

ne a sygnowane przez artystę israe- 
litę, XVIII-wieczne dzieła snycerskie, 
ornamentalneė w jednej z Boa W- 
leńszczyzny). - 

АВТОВ SZYK I JUDAIZM. 

Otóż zestawienie tych izraeliekich 
zabytków dekoracji z dziełami A. Szy- 
ka uprzytomniło mi, skąd płyną pe- 
wne źródła niewątpliwego bogactwa 
i świeżości w jego dziełach. Nietylko 
z tego, co stara się zdobyć każdy. pra- 
wdziwy artysta, z bogactwa wiedzy 
pogłębionego studjwm sztuk dawnych 
i nie z tego tylko ogólnego a dziwne- 
go zawsze zjawiska, któremu na imię 
tałent, ale z tego, chyba przedewszyst 
kiem, że w przeciwieństwie do arty- 
stów innych, duchowo wypranych а- 
cna przez swoje internacjonalne zbie- 
gowiskowe skłonności, poszedł on za 
głosem *vewn;'rznym, istotnym, za 

tym, który się odnajduje tylko w sku- 
pieniu; a nie w rynkowym rozgwarTe, 
—tylko w wielkiej pracy nad sobą. 
Włedy to budzi się w nas przy poszu- 
kiwaniach na rozległym terenie ubie- 
głych kultur, przy wsłuchiwaniu się 
czujnem w różne głosy dawne, — 
nasz własny głos najbardziej wew- 
nętrzny, najbardziej ukryty a najpra- 
wdziwszy, bo odziedziczony po wielu 
przodkach, rasowy i-jak każda raso- 
wość mocny. ‚ 

„Jak się to dzieje — całkiem świa: 
domie czy podšwiadomie — jest to tu:
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Wielki demokrata norweski Bjórnson. 
Po raz pierwszy stał się ulubień- 

cem Norwegji i znakomitością euro- 
pejską dzięki opowiadaniom z życia 
włościan. W; owym czasie — koniec 
5:go dziesiątka XIX-go wieku — opo- 

„.wiadania z życia włościan nie były 
nowością. Zasłynęli już wówczas Au- 
erbach i G. Sand. Lecz spinozista * 
„femme ćmancipće* mogli być jedynie 
wyrazieielamii sielankowych poglą- 
dów inteligencji na włościan * przy- 
rodę. Bjórnson, syn wiejskiego pasto- 
ra, wnuk włościanina, którego dzie- 
aiństwo upłynęło na wsi, sam myślał 
i czuł, jak włościanin. W opow ada- 
niach Bjórnsona niema nic zmyślo- 
nego, nie pizypisuje nie obcego Śro- 
dowisku wiejskiemu. 

Nieobeznany jeszcze z prądam! 
myśli europejskiej, zupełnie jeszcze 
nie zaczep ony skutkami, dążącego do 
Norwegji ustroju  kapitalistycznego, 
Bjórnson stworzył demokratyczne, w 
pełnem tego słowa znaczeniu, dzieła 
współczesnej mu poezji. Przechodziły 
óne od narodu do narodu, jak bajk“, 
jak saga islandzka. (Saga — w litera- 
turze skandynawskiej znaczy: poda- 
nie, legenda). Związek z sagą islandz- 
ką jest również charakterystyczny 
dla początkowej dramatycznej twór- 
czości Bjórnsona. Treść tych drama 
tów, od „Między bitwami* do „Sy- 
gurda'* odnosi się do historji średnio- 
wiecznej i mocno przypomina formą 
tradycyjny styl sag. Nawet dramat 
„Marja Stuart* nasuwa myśl o tej 
Szkocji, która przedewszystkiem ule- 
gła najazdom rabunkowym norwes- 
kich wikingów. Dzięki tym drama- 
tom i opow'adaniom Bjórnson stał się 
narodowym. poetą Norwegji, więk- 
szym nawet niż Ibsen. 

Drugi okres jego twórczości rozpo 
czyna się od roku 1875-go. Poprzedza 
go cały szereg podróży zagranócznych, 
zetknięcie się z Darwinem, Strausem 
i Spencerem, wojna duńska 1864 r. 
i francusko-pruska 1870—1 r. Poeta 
norweski dopadł do skarbów cywili- 
zacji europejskiej z chdiwością świe- 
żego jeszcze umysłu. Silny prąd spo- 
łeczno-politycznych nastrojów owcze- 
snej Europy przedostał się do sielan- 
ki norweskiej, zastygłej od czasów 
sag i poezję romantyczną zastąpiła 
inna — ideowo- -bojowa. Od tego cza- 
su Bjórnson nigdy nie zapomina, że 
jest „nietylko już Norwegiem, lecz i 
człowiekiem. . 

Ogólnoludzkie nuty.zaczynają 46- 
rować w jego poezji, która jest już 
obecnie oderwana od sagi. Jest to już 
nowe życie współczesne. Bjórnson 
przedewszystkiem wy stąpił przeciwko 
filarom „ancien regime'u“: kapitaliz- 
mowi, monarchji i związanym z tam- 
tymi dwoma kościołowi państwowe - 
mu Norwegji. Widząc pewną chorobę 
w życiu współczesnem, stara się poeta 
nas uspokoić, że jest uleczalną i i na- 
wet wskazuje środki, jak ją uleczyć. 
W dramacie „Bankructwo* również 
jak Zola w „I'Argent* kreśli oszukań- 
cze machinacje bankowe, lecz gdy bo- 
hater Zoli Saguard ginie, bankier 
Bjórnsona po zlieytowaniu całego je- 
go mienia, rehabil'tuje się i rozpoczy- 
na nowe życie. Znakomity dramat 
„Ponad siły” poświęcony jest krytyce 
kościoła państwowego: 

Wszystkie te dramaty świadczą a 
bezgranicznem optymizmie autora. 
W pierwszym okres'e malował Bjórn- 
son piękno świata Bożego, czarujące 
nastroje ludzi, żyjących jednem 
c-em z przy rodą, teraz, gdy zbliża się 
do obrazów cywilizacji współczesnej, 
p'ękno, chociaż wydaje się być zatar- 
te jednak może być przywrócone w 
przyszłości. < 

Przykładem może służyć dramał 
„Nowy system“. System en zbudow2 
ny jest na oszustwie, oszukuje się na- 
ród, oszukuje s'ę prasę — całej Earo- 
py. Ujawnia to oszukaństwo „uczący 
się w Ameryce', i cóż z tego? Włas- 
ne dzieci wynalazcy nowego systemu 
opuszczają go, nie mówiąc już o par* 

    

i Ww setną rocznicę urodzin). 
jach i władzę mających. Optymizm 
pobudzał poetę do życia i nie w tem 
dziwnego, że Bjórnson zadziwiał świat 
od czasu do czasu komedjami w rodza 
ju „Geografja i miłość*, gdzie kreśl. 
konfkkt między działalnością społecz” 
ną, a miłością. U Bjórnsona często po- 
wtarza się typ bojownika demokraty- 
cznego. Jest to jego autoportret. Bo- 
hater „Nowego systemu tak jak | 
sam Bjórnson uczył się w Ameryce i 
przyglądał się reżimow _republikań- 
skiemu. Po powrocie do kraju staje w 

Finlandja i 

nocie stopniowej demokratyzacji 
we wszystkich dziedzinach życia. Nie 
mniej ważną zasługą Bjórnsona jest 
utworzenie norweskiego teatru naro- 
dowego w którym był nawet reży »- 

  

rem. Lecz przedewszystk em poświe- 
cił się walce o niepodległość Norwegii. 
Własny sztandar, właśni konsulowie, 
swój menister spraw zagran cznych — 
to są kolejne etapy ruchu który dopro 
wadził do powstania Norwegj. 
to zasługa poety. 

Jest 
L. Pajewski. 

    

jej stolica. 
(Wrażenia z podróży do Finlandji). 

Helsinki, stołica kraju, który przez 
setki lat był terenem ścierania się za- 
chodu ze wschodem, żachwyca cudzo 
ziemca swoją wysoką cywilizacją i 
kulturą. 

Wyspy i skały granitowe tworzą 
labirynt kanałów, przez które okręt 
toruje sobie drogę do zazdrośnie przez 
przyrodę strzeżonej „perły północy*. 
Średniowieczna forteca Suomenlinna 
na wyspie granitowej zamyka dostęp 
do Helsingforsu, który był portem dla 
wrogów niedostępnym. Z portu, poło- 
żonego w centrum miasta, otwiera się 
najpiękniejszy widok na Helsinki, nad 
którym dominuje potężna neoklasycz 
na katedra św. Mikołaja, otoczona po- 
sągami apostołów dłóta znakomitego 

rzeźbiarza Thouwaldsena. Naokoło tej 
katedry znajdują się najbardziej repre 
zentacyjne gmachy, Plac Senatorski 

ród fiński dążył do udoskonalenia 
swoich miast jest godna podziwu. 
Dworzec kołejowy w Helsinki zalicza 
ny jest do najpiękniejszych dworców 
świata. Wielka ilość doskonałych hote 
li, które odpowiadają najbardziej wy- 
magającym turystom. Wielkie sklepy 
i domy handlowe (D/H Stoekmann jest 
większy od Braci Jabłkowskich w 
Warszawie) wytworne restauracje, im 
ponujące gmachy spółek akcyjnych i 
towarzystw ubezpieczeń nigdy nie da 
ją do myślenia, że Helsingfors liczy 
tyłko 220.000 ludności. 

Architektura fińska imponuje każ- 
demu cudzoziemcowi. Najwybitniejsi 
architekci fińscy zaangażowani zosta- 
li do Stanów Zjednoczonych, gdzie pro 
jektują monumentalne gmachy. W dru 
giej połowie zeszłego stulecia w szyb- 
kiem tempie powstały potężne nowo- 

  

Gmach parlamentu jińskiego w Helsinki. 

jest sercem stolicy i jednocześnie naj- 
sttarszą dzielnicą miasta, liczącą jed- 
nak zaledwie sto kilkanaście lat. 

Helsinki jest miastem nawskroś no 
woczesnem. Założone w r. 1550 przez 
króla Gustawa Wazę z powodu wielo 
krotnych pożarów i dżumy nie mogło 
się rozwijać. Dopiero ogłoszenie w r. 
1812 miasta stolicą wielkiego księstw: 
finlandzkiego i przeniesienie uniwersy 
tetu z Turku do Helsinki przyczyni!» 
się do szybkiego rozwoju miasta. Gen- 
jalnemu architektowi K. L. Engelowi 
powierzono budowę stolicy. 

Podróżnik zwiedzający pierwszy raz 
stolicę „kraju tysiąca jezior”, zdumio- 
ny jest niezwykłą czystością tego mia- 
sta. Miasto to nie zna również nędz- 
nych przedmieść wielkomiejskich. Nie 
zauważyłem wielkich różnic klaso- 
wych. Tłum posiada charakter jedno- 
lity. Miasto robi wrażenie dobrobytu i 
postępu. 

  

N:e widać wcale żebraków. Op'e- 
ka społeczna, wszelkiego rodzaju świet 
lice i szkoły ludowe, sanatorja i szpi- 
tale są wzorowe. Na praktykę do Fin- 
landji należałoby posłać radnych na- 
szych magistratów. Piękne ulice Heł- 
sinki są świetnie asfaltowane. Brak do 
rożek konnych. Konsekwencja, wytrwa 
łość i planowość z jaką nieliczny na- 

  

czesne gmachy. które wybudowane z 
krajowego budulca, trwałego granitu i 
fińskiego piaskowca, nie straciły cha 
rakterystycznego piękna skandynaw 
skiego, zachowały łączność ze źród- 
łem wszelkich prawdziwych natchnień 
z prastarą fińską sztuką ludową. 

W architekturze fińskiej przejawia 
się siła i męskość narodu fińskiego. 
Budownictwo fińskie nie skrępowane 
starą tradycją, nieogran'czoną prze- 
strzenią i oloczeniem rozwija się wspa 
niale. Po wyczerpaniu się neokłasycyz 
mu, nastąpiła w końcu 19 i na począt- 
ku obecnego wieku reakcja, zapanową 
ła „narodowa romantyka”. Po krótko 
trwałej aczkolwiek bujnej twórczości 
„narodowej romantyki** w architektu- 
rze fińskiej zapanowały prądy moder- 
nistyczne, które przywróciły linjom w 
architekturze znów dyscyplinę i har- 
monję, nadając czasem gmachom na- 

5 Na firmamencie 
zabłysły gwiazdy 

Lars Soneck, Armes 

   

  

  

   

    

     światowej sław 

Lindgren, Eliel Saarinen. Imponuje 
sw symetrją i masywnością pate- 

    

1y kościół Kallion w Helsinki Lar 
sa Soneka (1910 r.). Do najwybitniej- 
szych dzieł europejskiej architektury 
przedwojennej zaliczyć należy dwa: 
rzec w Hełsinki Eliela Saarinen (1905 

1914). Efektowny jest gmach to- 
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warzystwa ubezpieczeń „Kaleva* pro- 
jektu Lindpena, wykonany z granitu. 

Powojenna architektura fińska u- 
wołniła się ostatecznie od wszelkich 
prądów klasycznych i romantycznych. 
Pod wpływem  wszechwładnej indu- 
strjal zacji i standaryzacj gachy sta 
ły się bardziej praktyczne i racjonal- 
ne, zastosowały się do nowej techniki, 

nowego budulea. Praktyczny stył fiń- 
ski nie stracił jednak zewnętrznej este- 
tyki, jest dalszym ciągiem rozwoju 
swej architektury. Po odzyskaniu nie- 
podległości powstały higjeniczne i pra 
ktyczne szkoły, wspaniałe sanatorja, 
racjonalne domy handlowe. Ukorono- 
waniem tej bujnej powojennej twórczo 
ści był wybudowany w r. 1931 parla- 
ment fiński S. S. Siróćn'a. Potężny 
gmach ten jest szczęśliwem połącze- 
niem klasycyzmu greckiego z moderni 
zmem. Czternaście prostych wysokich 
kolumn tworzy niezrównaną fasadę, 
nadając parlamentowi cechę wzniosłoś 
ci i wspaniałości jak przystoi miejscu 
gdzie rozstrzyga się losy państwa. 
Niestety dzisiejszy kryzys gospodar- 
czy przerwał wspaniały rozwój stoli- 
cy Finlandji. 

Lekceważąco wyrazić się o młodej 
kulturze starego narodu fińskiego po- 
trafi chyba tylko ten, który nie wi- 
dział architektury fińskiej, nie poznał 
dzieł jego malarstwa, jego swoistej 
sztuki ludowej, ani wniknął w piękno 
jego eposu narodowego ,„„Kalewala“. 
Epos ten stworzył Elios Lónnrot, Ho- 
mer fiński, na podstawie zebranych 
przez siebie w Karelji pieśni bardów 
fińskich, Literatura fińska posiada sze- 
reg wybitnych przedstawicieli jak Ale- 
ksis Kivi, Juhan Aho, Awid Jarnefelt, 
Johannes Linnaukoski, F. E. Silanpūš. 
Muzyka fińska wydała genjalnego Ja- 
na Sibeliusa, który zdobył sławę świa 
tową. 

Przed kilku dniami w poselstwie 
fińskiem w Warszawie odbył się dla 
zaproszonych przedstawicieli sfer po- 
litycznych i towarzyskich stolicy kon- 
cert na który złożyły się utwory Sibeli 
usa, T. Kuula i innych znakomitych 
kompozytorów fińskich w doskonałej 
interpretacji pianisty p. K. Veheneu 
barytona T, Bjėrkmana, 

O wysokiej eywilizacji fińskiej 
świadczy również rozwój prasy fiń- 
skiej. Pisma-jak i książki fińskie do- 
chodzą do najdalej oddalonej wsi. Fin 
landja posiada 664 pism codziennych 
i perjodycznych. .Przeciętny nakład 
pism fińskich wynosi 50—60.000. 

Piękna jest również przyroda fiń- 
ska. Ręką ludzką nie jest zniekształ- 
cona. Letnie i z”mowe sporty są dosko 
nałe. Sanatorja i suchy klimat fiński 
zalecany jest chorym na płuca. Jedy- 
nie mężczyźni, którzyby chcieli szukać 
tam pięknych kobiet, nie wiem czyby 
je znaleźli w Finlandji. Posiada jednak 
kobieta fińska inne cenniejsze walory 
niż uroda. W Finlandji kobieta bardzo 
wcześnie wywalczyła sobie emancy- 
pację i równouprawnienie. Finlandja 
była p'erwszym krajem, w którym ka 
bieta uzyskała prawo wyborów. W r. 
1906 kobiety fińskie zdobyły w parla- 
mencie 19 mandatów. Dzisiaj prawie 
że we wszystkich zawodach, które u 
nas są jeszcze monopolem mężczyzn. 
spotykamy w Finłandji liczne repre- 
zentanki płci slabej. 

Siedlisko poezji, ojczyzna rasy at- 
letów, wyrobionych ostrym klimatem 
i trening em sportowym naród ufający 
sprawiedliwości, łagodny, lecz energicz 
ny: sportsmeni o sercu bohaterskiem. 
Tak Finnów i Finlandję owreśli prof. 
Lapradelle, wielbiciel narodu fińskie- 
go. Pozatem charakteryzuje Finnów 
słowność, przysłowiowa wprost ucz- 
ciwość, spokój i opanowanie. Brak im 
temperamentu, impulsu i bystrości psy 
chicznej narodu połskiego, obcy mu za 
tem jednak jest „ogień słomiany”. 
M epoważnem potraktowan” em spra- 
wy i niedotrzymywaniem słowa zić 
sobie można zaufanie F:.nnów. Społe- 

czeństwu naszemu, rok rocznie odwie 
dzającemu południe, zaleczyć należy 
również i podróże na północ. W inte- 
resie narodu fińskiego jak i polsk eg-*. 
leży wzajemne poznanie i zbliżenie s 

Norbert Żaba. 
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DZISIAJ A PRZED LATY. 
(Wspomnienia lekarki z dywizji Syberyjskiej). 

Smutno i szaro. Kryżys szezerzy 
zęby. Coraz liczniejsze rzesze bezrobot 
nych, pracowników fiycznych i umysło 
wych, snują się przygnębione apatycz 
ne. Nie odczuwa się na ulicy ożywio 
nego ruchu przedświątecznego. Wysta 
wy sklepowe mienią się barwami, po- 
łyskują choinkowemi świecidełkami, 
nęcą gustown'e uložonemi smakolyka 
mi, ale kupujących malo. Kryzys niko 
go nie oszczędzil, to tež každy się kur 
czy i ogranicza wydatki do minimum, 
do zaspokojenia nieodzownie koniecz- 
nych potrzeb i aby bezbolešniej unik- 
nąć pokusy, woli nawet nie patrzeć na 
wystawy. Tylko dzieci nie zdające so- 
bie sprawy z sytuacji, przyciskają nos 
ki do szyb i iskrzącem. się oczkami po 
chłaniają zabawki, łakocie i ozdoby na 
choinkę, żywiąc nadzieję, że za kilka 
dni, te wszystkie cuda staną się ich 
własnością. Głodny nędzarz pożądli- 
wym wzrokiem pożera sterty wiktua- 
łów piętrzące się za wystawową szybą. 

Kupcy całkiem stracili rezon, za- 
wiedzeni w nadziei na większy obrót 
przed świętami; jeszcze sklepy spożyw 
cze i kolonjalne mają jaki taki targ, 
ale książki, zabawki, konfekcja i to- 
wary łokciowe prawie wcale nie idą. 
A na dobitkę i zima jakoś zastrajko- 
wała, śniegu ani śladu, a temperatura 
taka jak przed Wielkanocą a nie przed 
Bożem Narodzeniem, skutkiem czego 
najzagorzalsi zwolennicy sportów zi- 
mowych odkładają zakup łyżw, nart 
i kostjamów sportowych do czasu aż 
będzie prawdziwa zima. 

Aby się bodaj na chwilę odgrodzić 
od tych wrażeń, głębiej wtulamy się. 
w miękkie fotele zacisznego saloniku i 
pogrążamy w  rozpamiętywaniu in- 
nych przedkryzysowych świątecznych 

nastrojów. Przychodzą na myśl obra- 
zy dawnych tradycyjnych świąt w gro 
nie rodzinnem z czasów dzieciństwa i 
wczesnej młodości, i te święta pełne 
niepokoju i grozy, ale zarazem jakie- 
goś radosnego wyczekiwania lepszego 
jutra, z okresu wielkiej wojny. Towa- 
rzyszka moja sięga pamięcią ku świę- 
tom Bożego Narodzenia w latach 1918 
i 1919, które jako młodziutka lekarka 
spędziła na Syberji w Dywizji Syberyj 
skiej, 

— Dziwne ..ciekawe i niezapom- 
niane czasy. W grudniu 1918 roku. 
sztab naszej polskiej Dywizji Syberyj 
skiej, rozłokował się w Nowonikoła- 
jewsku. W skład naszej armji wcho- 
dzili oficerowie i żołnierze Polacy. z 
wojska rosyjskiego i Polacy jeńcy wo 
jenni z armji austrjackiej. Prócz nas 
stacjonowały w Nowonikołajewsku od 
działy wojsk kołczakowskich i korpu 
su czeskiego. Komenda miasta spoczy 
wała w rękach polskiego dowódcy. Był 
to najświetniejszy okres dla naszej Dy 
wizji, Bolszewiey pobici i odrzuceni 
czuli przed nami respekt, wojska na- 
sze w dobrej formie i wspaniałym na 
stroju zajęły kwatery w Nowomikoła- 
jewsku, tylko szpital nie miał jeszcze 
stałego locum, lecz mieścił się dotąd w 
sanitarnym pociągu. Wreszcie na tv- 
dzień przed Świętami, otrzymaliśmy 
w adómość, że na Wilję przybędą ran- 
ni. Nagwałt w c'ągu kilku dn: trze- 
ba było przenieść szpital z sanitarki, 
zainstalować go i urządzić tak, aby 
nasi ranni żołnierze mieli wszy: 

      

dycyjnie jak w ojczyźnie, Musi 
się dobrze uwijać, gdyż cały ciężar u- 
rządzenia szpitala spadł na mnie, pa- 
nie z kolonji polskiej w Nowonikoła 
jewsku pomagały gorliwie, tak że w 
dniu 24 grudnia rano, gdy przybył 
pierwszy transport rannych, wszystko, 
oprócz kuchni, było już na miejseu i 
w należytym porządku. 

Nie. zapomnę nigdy tego nastroju, 
/ wieczorem w dużej sali zapłonęły 

świeczki na choince, a ranni zasiedli 
przy długich stołach do tradycyjnej 
wieczerzy, z barszezem, rybą, makiem 
kisielem, tak jak u nas w Polsce. Ko- 
mendant i oficerowie ze sztabu przyby 
li, aby się z rannymi przełamać opłat- 
kiem... Potem śpiewaliśmy kolendy, 

  

  

  

przy akompanjamencie skrzypeczek, 
rannego podhalańskiego górala. Ta na 
szą Wilja, w mieście syberyjskiem, do 
której zasiedli Połący ze wszystkich 
trzech zaborów, miała w sobie dziwny 
czar i napawała otuchą o losy dalszej 
kampanji i dawała nadzieję szczęśli- 
wego przedostania się przez wschód 
hen až do dalekiej wytęsknionej oj- 
czyzny. 

Drugim takim radosnym i histo- 
rycznym momentem dla nas był ob- 
chód powstania Styczniowego w 1919 
roku, w tymże Nowonikołajewsku. Kar 
ta dziejowa się odwróciła, ziścił sę 
długo oczekiwany cud. Polski komen- 
dant przyjmował defiladę polskiego 
wojska, maszerującego ulicami sybe- 
ryjskiego miasta.Ci generałowie rosyjs 
cy stojący na baczność przed naszem 
sztandarami podezas śpiewów „Bože 
coś Polskę" i „Jeszcze Polska nie zgi- 
nęla“, to bylo jakby potężne apogeum 
sprawiedliwości dziejowej, a dła nas 
było najpiękniejszym momentem za- 
dośćuczynienia, ziszczenia się naszych 
najgorętszych marzeń. 

Wogóle ten początek roku 1919 był 
najlepszym okresem kampanji naszej 
Dywizji, potem położenie nasze zaczę- 
ło się psuć. Posuwaliśmy się ciągle na 
wschód osłaniając odwrót wojsk kor 
pusu czeskiego, napierani przez posu- 
wających się bolszewików. Czesi za- 
grabili większość taboru kolejowego, 
posuwali się bardzo powoli i robili 
ciągłe, trudności, z drugiej znów stro- 
ny zdemoralizowane wojska Kołczaka, 
pierzchły pod naporem bolszewików, 
albo nawet wręcz zdradzały i przecho 
dziły całem' oddziałami na ich stronę, 
tak jak to miało miejsce przed samem 
Bożem Narodzeniem w bitwie pod Taj 
gą. Wskutek tej zdrady, wojska poł- 

skie dywizji syberyjskiej w bitwie pod 
'Tajgą poniosły duże straty i musiały 
się cofać chociaż odniosły zwycięstwo 
i jeszcze raz porządnie przetrzepały 
bolszewików. 

Dzień 24 grudnia 1919 roku, w ni- 
czem nie przypominał radosnego na- 
stroju świąt z roku poprzedniego. Z 
okien pociągu sanitarnego obserwowa 
łam żolmierzy naszych dźwigających 
po kilka karabinów i ciągnących ka- 
rabiny maszynowe, aby nic nie pozo- 
stawić na placu boju... potem dzień i 
noc bez wytchnienia przyjmowaliśmy 
i opatrywali rannych, tak że nie było 
nawet czasu pomyśleć że to święta... 

  

— A dalej, pytam z zaciekawie- 
niem. — Co było dalej? 

- Dalej opowiadać nie warto... 
smutne wspomnienia. Internowanie 
przez bołszew'ków, tyfus... próby wy- 
dostania się... Do Polski wróciłam w 
1920-vm roku. 
Ze wspomnień docenta J. 

  

Hurynowiczówny. 

Z. R; 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
- Pierwszy Kalendarz Lotniczy, W” tych 

doidch wyszedł z pod prasy „llustrowąny 
Kalendarz Powszechny” na rok 1983 wyda- 
ny nakładem „Lotu Polskiego“, organu ofic- 

jalnego LOPP. Na treść tego pierwszego, nie 
tylko w Polsce, ale w całym świecie, kałen 
darza lotniczego yło się cały szereg arty 
kułów, omawiających wszechstronnie zarów 
no samą działalność LOPP.. jak i poszczegół 
ne dziedziny lotnictwa polskiego i zagraniez 

nego. Prócz tego „Iustrowany Kalendarz Po. 

wszechny** zawiera specj ny rozdział, poś 
więcony wspomnieniom w lkich zwycięstw 
naszych bohaterskich  lotażków Ś. p. por. 

Żwirki i inż. Wigury. 
„Ilustrowany Kałendarz Powszechny" za 

wiera ponadto kilkadziesiąt ilustracyj oraz 

bogaty dział tych informacyj, które zwykle 

w książko: h wydawnictwach kalendarza 

wych się znajdują. 
Cena pojedyńczego ezemplarza wraz 2 ko 

sztłami przesyłki pocztowej wynosf zł. 1 fr- 
50. Ponieważ ani za zaliczeniem pocztowem 
ani do Baj rozsprzedaży Kalendarza 
nie wysyłamy — należność winna być prze 
kazywana zgóry przekazem pocztowym, łub 
przez P. K. O. konto Nr. 7860. 

Jeszcze i to. 
Szał gry w yo — yo rozpowszechnił się 

w Niemczech de tego stopnia, że w tych 
dniach został założony „Związek ogółnopań: 
stowowy graczy w yo-yo*, Iniejatywę da zało 
żenia takiego związku dały zarządy istnie= 
jących klubów gry w yo—yo. 

  

     

    

  

   

  

  

taj drugorzędnem. W. malarzu tym 
przy zetknć ęciu ze staremi kuliurami 
rozbudził się najistotniejszy rodzaj 
artyzmu orjentałnego — dekoracyjnv 
I dlatego góruje on nad tylu innerui 
Izraelitami probującemi stać się pla- 
stykami, a którzy bakierują się przez 
łapczywe chwytanie najnowszej fał', 
byle której, byle modnej. Stąd też ich 
kierunek jest często zbyt wyspekule 
wanym, ma w sobie coś zbyt mózg 
wego i dlatego nieraz wręcz prowa- 
dzi do rozkładu. 

  

Oczywiście nie mó 
wię o jednostkach wyjątkowych jak 
n. p. Żak. U niego, izraelickość upal- 
rywałbym w właściwej zresztą nie 
sgo skłonności do abstrakcjoniz- 
mu swoiście pojętego i dlatego pewno 

ieranego jako kierunek ogólny Że 
wiada on jednej ze stron ob 

duchowego — wschodniego i żydow- 
skiego. Ale u Zaka wciela się ta te ne 
dencja w sposób bardzo 
skomplikowany. zdradza tak poważ- 
ne przemyślenia kompozy zyjne. Pod 
czas gdy u tyłu śnnych widzi 
sztuczne sadzenie się na rady kal zmY 

rymujące z nihiizmem i upadkiem 
prawdziwej sztuki na tle braku arty- 

nej w. ed т pośp ieszności i wsze 

lakiej powierzchowności. 
Szyk należy dostej rzadkiej grupy, 

„u której obserwujemy wręcz przeciw- 
nie ogrom wiedzy, jest on na drodze 
dobrze wybranej i wyczułej odrębnej 
właśnej. "Kroczy po niej z * wielką 

    

  

   

   

   

  

ciekaw 

  

   

  

      

sumiennością i powagą w pojmowa 
niu zadania. A to jest wiele. Ilumi 
nalorstwo A. Szyka ma zaś jeden rys, 
który wyraźnie wskazuje, że nietylko 
artysta poszedł za własnym głosem, 
za orjentalną wogóle pasją deki oracyj- 
ności, — ale że przejawia se przez 
niego bardziej specyficzny jej rodz ij. 
odmiana związana bliżej z terenem 
z jakiego wyszli jego przodków: e. 
Dlatego pź isalem wprzódy o szezegól 
nym charakterze dawnej sztuki połu- 
dniowo-zachodniej Azji, który oddzi:- 
łał tak silnie na dekoracyjność * illu- 
minatorstwo Europy w dobie styłu 
romańskiego. Otóż jest rzeczą Szcz" 
gólną, że A. Szyk pomimo obier i 
tematów z doby gotyku (jak w 
tucie kaliskimi i pomimo widocz 
nego rozmiłowania w rękopisach oz 
dobnych flamandzko-burgundzkich i 
innych, tej właśnie doby, ma w "obie 
mało zmysłu i upodobania dla właści 
wej gotyckości. Przewija się prze” j: 

     

      

    
     zla 

  

    

    

go prace, a zwłaszcza przez Słatuł 

kal wbrew tematowi wzorom 
gotyckim, uderza jąca skłonność i zdal 
ność do ornamentu romańskiego. do 

takich jego właściwość i motywów, | 
przez które stył ten najsilniej zdra 
dzal swe inklinacje orjentalne. Zrazu 
na wystawie uderza nas w tem tylka 
niekonsekwencja lub zbytni cklel- 
tyzm. Jakże to? Pytamy. Tyle ronnt- 
nizmu w gotyku? Ale im wicej patrzy- 
my, tem więcej spostrzegamy ©bhok 

  

tej inną stronę sprawy, tem więcej 
spostrzegamy, że łu sę artysta ni 
tylko najświetniej wyraz:ł, ale i zdra 
dził z najciekawszemi rysami indywi 
dualnemi i rasowemi. 

Świadomie czy podświadomie? ra- 
czej to drugie, a jeśli tak jest, lo by- 
łoby tylko tym ciekawszem, — A. 

Szyk daje upust swej pasji do świata 
fantastyki. romańskororjentalnej z mo 
tywami zwierząt i plaków przeobra- 
żonych w przedziwne Iwory, wyczh- 
ie nadewszystko w linearnych, kali 
graficznie — geometrycznych kompli: 
kacjach o wybitnie dekoracyjnych 
wartościach pomimo bystrego podj 
irywania prawdy reałstycznej. Jego 
osobliwie powyginane smoki albo te 
n. p. koguty z ciałami utworzonemi 4 
ultra wschodniego motywu  dywano- 
wego, któremu dano w tkaninach na- 
zwę  konwencjołną  zgeametryzowa- 
nych „ogorkow“ per sko- syryjskich, 
to niewątpliwie najświetniejsz 

kreacje. Najrawdopodobniej dlatego. 
że w nich jest duch tego wschodu. 
o którym tu się już Diono duch i 
zmysł, odziedziczony po długim łań 
cuchu przodków ze wschodu się on- 
giś wywodzących. Skłonność do geo. 
metrycznej abstrakcji ale wydobvłej 
po przez zaciekłe studjowanie pra- 
wdy danego realnego organizmu (n, p. 
zwierzęcia) wziętego z pryrody. I w 
połączeniu tych dwu światów znaj 
dujemy nietylko wysokie wartości ałe 

    

   

  

     

      

    

znowu owe cechy, które slworzył” 
Świetność prastarej sztuki orjentalnej 
irońskiej persko-sasunidz 
kiej sięgi z poprzedników aż 
po Chaldeę scy tyjską kulturę. Wyda- 
je mi się, że A. Szyk stworzy jeszcze 
w przyszłości najlepsze swe kreacj . 

gdy z temi światami,  jakkolwiekby 
je bowocześnie przekształcił, nie bę- 
dzie zrywał. 

   
   
   

      

   

Zatrzymałem się na tych  spra- 
wach najdłużej, bo za niemi mi 
sę duży i zbył mało wogóle przez 
krylykę poruszany problem. Podob- 
nie wschodneość i izraelickość prze: 
jawia się ciekawie u A. Szyka przez 
zamiłowanie do okazałości i żywości 
w barwie, dla nas, łudzi zachodu mo- 

że zbyt ni onej na pewnych kar- 
Iach. Podoh zdradza się ona wyraź 
nie przez rodzaj gestów w kompozyc- 
jach iralnych, przez tych gestów 
okazałość lub wyraźne wyszukanie. 

lubowanie się w ich osobliwości, to 
znów przez ich specyficzną teatralność 
nie naszego hodniego autoramentu 

i dlatego trochę dla nas  szłaezna 
zwłaszeza, gdy dotyczy to bohaterów 
scen batalistycznych wziętych z hi- 
storji Polski. 

   

   
      

   
   

      

       

      

Jest tu polskość w'dziana przez 

Izraelitę — pojęta inaczej niżby ło 
ujął artysta aryjski Połak. Ale byłoby 
błędem dużym patrzeć na lo krytycz- 
nie. Wprost przeciwnie właśnie tr 

  

  

  

upatruję stronę bardzo zajmującą i 
wartościową, że artysta szczerze dał 
wyraz swym właściwościom psy 
nym —— rasowym. Przy ogromn jį mi: 
łości dla wspólnej ojczyzny I 
te swoistości tem bardziej są na 
scu. Ukazał nam Szyk polskość wi 
dzianą i załamaną w psych'ce izrae- 
lickiej i właśnie to jest o wiele ce. 
kawszem aniżeli gdybv starał e 
wyprać z własnych cech. Stworzvłby 
włedy tylko rzeczy banalne. 

Te wszystkie odrębności przezie- 
rają, przeglądają przez formę oparta 
o zaciekłe słludjowawe wszystkiego 
najlepszego, co w zakresie lechniki 
iHuminatorskiej i poziomu artystycz 
nego dała europejska i wschódn'a 
szłuka. 

     

      

Jest Lo więe duch pewnych odręl:- 
ności wyrażony poprzez wspólną bar- 
dzo wysoką kulturę i ogrom mozołu 
w opracowaniu. To leż dzieła Szyk 
spotkały się х powszechnem pop: 
ciem zagran'cą -— zwłaszcza ster ar- 
tystycznych i oficjalnych Fr rancji, A- 
meryki i Polski. Pamiętajmy, że A. 
Szyk to Izraelita, który przez jedno ze 
swoich najlepszych i najbardziej mozol 
nych dzieł iltuminacje „Słatulu kalis- 
kiego* (zabezpieczającego Żydom od 
średnich wieków prawa i opiekę u 
nas) dał światu druzgocącą odpowiedź 
na kłamliwe wieści e ucisku Żydów w 
Polsce i zadokumentował przywiąza- 

  

   

    

    

nie Izraelitów prawdziwie spraw edti 
wych i myślących do naszej ojczyzny. 
Z niektórych kart poświęconych Pol- 
sce przebija lakże u A. Szyka piękne 
zrozumienie i odczucie, czem na prze 
strzeni wieków i po dziś dzień bvła 
i jest dia Polsk: nasza religja. Pozo- 
staje może dla kogo pytanie, czy w 
naszych czasach sztuka tak mozoln» 
a zbytkowna n'e jest anachronizmem. 

'Tak myśleć byłoby błędem wieł- 
kim. Każda epoka i nasza, ma swoje 
wielkie momenty | wyraz ich w 4o- 
n'osłych Iraktatach, statutach i księ“ 
gach wyjatkowego pamiątkowego znx 
czenia. A. Szyk słusznie uważa, że 
akty idzieła tego rodzaju, wielkie; hi 
storycznej doniosłości powinny m'eć 
leż oprawę wyjątkową. I mpoświęca 

też przeważnie swą twórczość. Dła- 
tego także sfery oticjame francuski 
zakupły jego iHuminowany  iekst 
„Paktu Ligi Narodów* zaś Stany Zje- 
dnoczone jego cykl „George Washing: 
lon* z okazi 200-lecia urodzin swega 
wielkego bohatera i t. d. 

Zaki czone o katalogu głosy kry 
tyki zagre padpiatie p 
znane nazw” ska, Świadczą że ten arty 
sta Izraelita i Polak, zaznączający 
swą polskość w podpisach swych dzieł 
dla zagranicy wykonanych. spotkał 
się z zasłużonem i wiełkierm m» Za- 
chodzie uznaniem, co może nas tyl- 
ko bardzo e'eszyć. 

  

   

  

  

    
  

    

 



  

Nr. 295 (2637). _ 

Teatr Lutnia. 
„Lady Chic“ operetka W. Kolło. 

" Operetka należąca do rodzaju lek- 

kiej muzy, w wiełu okresach swego 

rozwoju musiała być traktowaną nie 

jednokrotnie (od strony swojej warto- 

ści muzycznej) z całą powagą uznania 

należnego tym wartościom. Utwory 

Audran'a, Planquette'a, Lehara, Kal 

mana i in., były i są — pomimo bez- 

pretensjonalnej treśc' libretta --- ut- 

worami muzycznemi, w których na 

"wysokim poziomie stanęła bądź inwen 

«cja melodyjna, bądź opracowanie har 

smoniczne i instrumentacyjne, |ądź 

wszystkie te czynneki, złączone talen 

tem autorów w cełu wydobycia należy 

tej (nieraz o silnem napięciu) ekspre- 

sji poszczególnych fragmentów akcji. 

Jest też inny typ operetek w któ- 

rych pierwiastek muzyczn potrakto- 

wany jest niejako „od ręki", przygod- 

mie i z mniejszą pieczołowitością. Tu 

farsowy podkład libretta wysuwa się 

na pierwszy plan Tu też wykonawcy 

mają większy teren do ożywionej gry 

niż do manifestowania swych kwalifi 

kacyj wokalnych. Do takich operetek 

należy ostatnia premjera teatru „Lu- 

*nia — „Lady Chic* W. Kollo. 

Dlatego też musiała być potraktowa” 

na jako farsa, i dała połe do jaskrawe 

go podkreślenia wszystkich możli- 

wych czynników farsowych. Komizm 

sytuacji wynikający z wizytyty egzo 

tycznego maharadży w domu handla 

rza herbaty, wiełokrotne przebieranie 

się i t. p. wszystko to w reżyserji p. 

"Tatrzańskiego zostało wyzyskane 

bez reszty ku uciesze „wyższych sfer“ 

słuchaczy. Ruchu i gwaru na scenie 

było bardzo wiele, humoru i wesołoś 

ci — tyleż. Dekoracje p. Hawryłkie- 

wicza bardzo efektowne, szczególnie 

wspaniałe wnętrze w styłu wschodnim 

«w akcie trzecim, oraz małownicze tan 

ce pp. Goreckiej, Morawskiego i zespo 

du baleiowego ożywiały akcję skute 

«©znie. Nasi artyści operetkowi, którzy 

już niejednokrotnie mieli sposobność 

wykazania swoich bardo dużych kwa 

lifikacyj wokalnych, tym razem (wskn 

šek nikłych walorów muzyki Lady 

Chic) śpiewali swe partje bez specjał 

ego przekonania. Jednakowoż pp. 

Gabrielli, Dembowski, Szczawiński 

%tórych uważam za utalentowanych 

"wykonawców operetek prawdzwie mu 

<%ycznych nie ustępowali w doskona- 

łej grze farsowej reszcie swoich tewa 

rzyszy z pod znaku n e ściśle muzycz- 

mego: pp. Tatrzańskiemu, Hajdamo- 

«iczowi, Brusikiewiczowi, Detkuws- 

kiemu i Zubowskiej. P. Kulczycka. 

Która w „Fijołku z Monimartreu“ 

stworzyła tak miłą postać, tu ne czu 

ła się swobodnie: powodowała to, być 

może, niejasna dykcja oraz brak po 

trzebnej tu wyrazistej plastyki trak- 

ęowania takiej postac, jaką jest eks- 

pansywna i mocno ekstrawagancka 

„Lady Chic“. 

Orkiestra pod wodzą naszego dz el 

mego kapelmistrza p. Kochanowskie- 

go, sprawiała się. jak zwykle, dosko 

nale. 4. W. 

Święto w państwowej szkole 
powszechnej dla dzieci žy- 

dowskich. 

W. Wilnie jest takich szkół kilka. Poczt 

Słowo. nauczyciele pierwszej z nich dużo mu 

„sjeń przebyć trudów i kłopotów, i przykra 

Adi z powodu nieprzyjaznej propagundy, ZA- 

slim wreszcie ten typ szkół z połsk:m języ: 

%im wykładowym, znałazł uznanie w żydow 

kiem społeczeństwie wileńskiem. Są to jed- 

nak łudzie z charakterem co się zowie, | 

wszystkie te trudności nietylko ich nie zaio 

chęciły do pracy, ale przeciętnie pobudzały 

sdo wytrwałości. Oboje p. p. Bogdańscy, p- 
<Ghłopski, p. Rubinowicz i inni, trwale zapi- 

«gali się jako pionierzy tego typu grkół, któ 

se pozwałając zachować dziecku żydowskie 

«mu jego indywidualność narodową, wychowu 

„ją je na przyszłego dzielnego i pożytecznega 

„obywatela Rzeczypospolitej, 

Dziś szkoły te rozwijają się coraz pomyśl 

miej, ciesząc się bardzo dużą frekwencją. -— 

'Społeczeństwo żydowskie w Wiinie przekona 

ło się, że niebezpicczeństwn, któremi je stra 

<sryli przeciwnicy owych szkół, są płonna 8 

grzekonało się do nich wkrótce. Społecze 

stwo polskie nadai niewiele o nich wie. Nie- 

-chże się nieco dowie. 

Wiłaśnie szkoła Nr. 34 przed paru dniam- 

amiała swoją uroczystość. Byto to zakończeń 

pierwszego okresu w tym roku szkolnym -- 

Magistrat użyczył chętnie małej sali miej 

<skiej zaproszono dz 26 szkół innych. Pro 

gram bogaty. Bohaterem wieczoru jest nau- 

<zyciel szkoły p. Z. Szklar, reżyser i orgnin|- 

»ator popisu, niezmordowanie czynny; mu: 

+dzi artyści sprawiają się doskonałe palrząc 

© swego przywódcę jak. w tęczę. Odnosi s; 

smiłe wrażenie, że go nietylko słuchają, ale 

a lubią. Rezultaty są piękne. 

Np. chór. Dawno już nie słyszałem tak 

sprawnie zorganizowanego, tak zharmonizo- 

-wanego, tak czułego na skinienie dyrygenta. 

«chóru drieci. Spiewają dwie piękne pieśni 

ihebrajskie (język ten wykładany jest juko 

przedmiot), polem „Prząśniozki Moniuszki, 

potem „Taniec Noskowskiego. 

Numer baletowy wykonuje uczenica IV 

oddz. Rajchelówna, a potem dwie małe arty 

stki Esterowiczówna i Kaganówna odtwarza 

ją sceny „W” piwniczej izbie” według Konvp 

mickiej w inscenizacji p. Sklara. 

Potem jest „niespodzianka”. Uczyniła ją 
9. Igdal znana $piewaozka operowa | malka 
sicznia danej szkoły, śpiewając „Życzenie* 

Chopina, „Otwórz Janku" Niewiadomskiego 
i „Prząśniczki* Moniuszki. 

Wreszcie mała, utałentowana pianistka, 

©iberówna z IV oddz. grała utwory Ghickit. 
"Schuberta, Mozarta, słuchane z dużem na- 
pięciem. 

Po przerwie znów balet & bardzo ładny 

gokaz gimnastyki rytmicznej, dzieło nauczy 

«ielki p. F. Rubinówny, znów fortepian, da- 
dej koncert skrzypcowy ucznia V oddziału. 

Łidera i obrazek historyczny w jednej odsło- 

nie, p. t. „W obozie Machabeuszów* pióra p. 

Szklara, który poprzedzł go krótkiem omó 

wieniem tla historycznego, nawiązując do 

polskich walk o wałność. 

„ Chór zakończy? wieczór. Całość pozost:- 

-wiła miłe wrażenie zarówno Bla sympatycznej 

<aysto i starannie utrzymanej (25 proc. jed- 
mak irzeba doż j4 dzie „ jak I slar- 
szych, ich o W. s. z. kb, 

  
   

      

  

    

    

  

  

  

  

   

   

    

   

  

  

Wymiana więźniów 
politycznych. 

Dowiaduiemv sie. że projektowa 
na wymiana więźniów politycznych 
między Polską i Z. S. R. R. w bieżą- 
cym miesiącu nie odbędzie się. Wy 
mianę więźniów między temi dwoma 
poństwami odroczono na czas nieokre 
šlony. 

Rokowania w sprawie wym any 
więźniów politycznych między Polską 
i Litwą, toczące się już od dłuższego 
czasu za pośrednictwem międzynaro 
dowego Czerwonego Krzyża mają być 
ponownie nawiązane w przyszłym 
miesiącu. (Iskra). 

Lekarze Kasy Chorych 
m. Wilna na bezrobotnych. 

Na Walnem Zebraniu Zrzeszenia 
lekarzy Kasowych odbytem w dniu 18 
grudnia uchwalono na wniosek Zarzą 
du opodatkować się na rzecz bezro- 
botnych w ilości 1 proc. od poborów 
miesięcznych do 1-go kwietnia 1983 r. 
Podział tej kwoty będzie następnjący: 
75 proc. na dokarmianie dzieci głod- 
nych, 20 proc. na herbac'arnię dla 'n- 
teligencji (Dobroczynny z. 2 i z 
proc. dla biednej inteligencji żydow- 
skiej. Prócz tego uchwalono jednosa- 
zowo na Gwiazdkę dła najbiedniej- 
szej dziatwy ew. kawę z bułką wyasy 
gnować 100 złotych. Jako pierwszą ra 
tę zebraną jeszcze wcześneej przesła- 
no do Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrobocia (na dokarmisnie 
głodnych dzieci) 591 zł. 41 gr. 

  

  

Zgubiono 
w dniu 19 b. m. przed poładn. 

pęk kluczyków w czerwonym 

skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 

cza. Zualazca proszony jest 

© zwrot do Administracji „Ku- 

rjera Wileńskiego" za wyna- 

grodzeniem. 
    

  

„Martwe dusze” 
W połowie października r. b. poli- 

eja Śledeza miasta Wilna wpadła na 
trop afery, polegającej na niepraw- 
nem wyrabianiu emerytur osobom do 
tego nie uprawnionym. 

W tokn śledztwa prowadzonego 
przez wydział śledezy, pod osobistem 

m
 

  

     

  

sobie wzajemnie życzenia. 

Na ustach każdego jest życzenie ZDROWIA, 
które w pierwszym rzędzie zależne jest od 
wartościowego i właściwego odżywiania się. 

jest tradycyjną wieczerzą, przy której cała 
rodzina oraz krewni zbierają się, by złożyć 

Pijcie zatem codziennie filiżankę 

OVOMALTINE —- 
OVOMALTYNA to bogaty 

BREE 
w witaminy, wzmacniający Środek 

odżywczy, składający się z jaj, mleka, słodu i kakao, zawierający 

diastazę i lecytynę, 

Niech w żadnym domu nię braknie OVOMALTYMY, tej odżywki, 

której pełnię sił i zdrowia zawdzięczamy! 

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW 

Rokų © [хспигу wysyła szę Bezpłałnie: 

  

w Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. 
kierownietwem wiceprokuratora na 
miasto Wilno p. O. Klasse aresztowa- 
ny został przed kilku dniami niejaki 
Waeław Paszko emerytowany urzęd- 
nik kołejewy, który odegrywał niepoś 
lednią rolę w eałej tej aterze. 

Zkolei na zarządzenie prokuratu- 

  

SPORT. 
NARESZCIE! 

Ostatni Nr. Dziennika Ustaw zawiera za- 
rządzenie, które bez wątpienia będzie przy- 
jęte w uznaniem przez wszystkie kluby spor 
towe Polski. Jest to mianowicie zniesien'e 
wszystkich podatków miejskich ściąganyca 
dotychczas za imprezy sportowe. 

Podatki miejskie były naprawdę jedną z 
najbardziej dokuczliwych plag, trapiących 
kluby. Sport bez zawodów obejść się nie 
może, one bowiem są magnesem, przyciąga - 
jącym skromne sumy pieniężne do pustych 
kas klubowych. Bez pieniędzy zaś kłub nie 
może wynająć łokalu, zaangażować trenera 
i wogóle nie ma możności istnienia. Człon- 
kowskie składk* są tu kroplą w morzu, gdyż 
przedewszystkiem są one minimalne, a po 
drugie z reguły są opłacane nieregularnie. — 
Jedyną zatem możliwością uzyskania więk- 
szej gotówki były dla klubu zawody. 

Lecz przy urządzaniu imprez sportowych 
wisiała nad organizatorami, jak miecz Da: 
moklesa, groźba podatku miejskiego. Wyso- 
kość jego była nieustalona i nieustannie się 

zmieniała. Pewne rodzaje sportu cieszyły się 

większą względnością poszczególnych mag'- 

sratów, inne natomiast były bez litości szy- 

kanowane. 
I oto przed klubem wyrastał dylemat: ceny 

biletów. Jeżeli będą one zbyt niskie to zawo 
dy łatwo mogą przynieść dy a ile zaś 
względnie wysokie, to frekwencja publicza» 
ści zmaleje w zastraszający sposób. 

I tu zbłiżamy się do najbardznej ujem:- 
nej cechy podatku miejskiego. odstręczanie 

  

   

| publiczności. Sport bezwzględnie posiada moc 

atrakcyjna, lecz wpływ jego staje się zniko- 
my,o iłe brakuje podmiotu na którym ma 
się realizować. Prezez niskie ceny ściąga się 
liczne rzesze widzów i w ten sposób zasz 
czopia się w masach umiłowanie sportu. 

Zresztą podatek miejski zasadniczo byi 
absurdem. Sport podnosi stan zdrowotny mie 
szkańców miasta i magistrat to — powiede- 
my — unaje współpracując np. przy zakła- 
daniu boisk. Z drugiej strony zaś przez ścią 
ganie podatku miejskiego, podkopuje się tak 

że sport i uniemożliwia jego rozwój. Gdzież 
in konsekwencja? 

Obecnie zniesienie podatku miejskiego 

umożliwi klubom obniżenie cen za bilety co, 

beż wątpienia, wpłynie na polepszenie ich 

stanu finansowego oraz zwiększy frekwen 

cję publiczności. Te dwa' czynniki umożliw'ą 

podniesienie poziomu sportu polskiego i roz- 
szerzenie jego wpływu na najszersze masy 
ludności. wpj. 

РБАМ KURSÓW. NARCIARSKICH ORGANi- 
ZOWANYCH PRZEZ OKR. OŚRODEK W. F. 

W WIŁNIE 

Rozpcczną się od 5 stycznia i trwać be- 

dą do 10 lutego 1933 r. o ile dopisze pogoda 
Śnieżna. 

1. Kurs dla 40-tu dzieci R. wojskowej w 

wieku od 10 do 13 i od 14 do 15 — 3 razy 

tygodniowo po 2 godz. łekcja. 

2, Kurs dla 30 dzieci R. policyjenj. 

3. Kurs dla dzieci 250 szkół powszech- 
nych t. j. kursów po 25 dzieci na każdy. 

Sprzęt narciarski — narty daje Ośrodek. 

a ubranie | buty będą musiały mieć własne. 

W ceh1 udogodnienia i zabezpieczenia 
dzieci od mrozu. Okr. Ośrodek W. F. wynajął 
3-a schroniska w okolicy Pośpieszki, do któ 
rych dzieci będą dowożeni autem wojsko- 
wem krytem i ciepłem. 

Niezależnie od powyższych kursów Osro 
dek W. F. będzie organizował kursa w re- 

EET SS ET DNS SESI 

U ludz! cierpiących na żołądek, kiszki i 
przemianę materji, stosowanie naturalnej wa 
dy gorzkiej „bPraneiszka-Józefa* pobudza 
prawidłowość funkcji narządów trawienia i 
kieruje odżywcze dla organizmu soki dokrwo 
obiegu. 

jonie Zwierzyńca, Wilczej Łapy i Nowego 
wiatu dła mołdzieży szkół powszechnych i 

niestowarzyszonych. 

Wózelkich informacyj udziela i zgłosze- 
mia pojedyńcze przyjmuje Ośrodek W. F. 
codziennie (prócz świąt) od godz. 9 do 14. 

MEZ BOKSERSKI. 

W) dniu 22 grudnia 1932 roku w sal 
Okr. Ośrodka W. F. w Wilnie odbył się tnr 
niej bokserski, którego wyniki są następu- 
jące: 

Waga musza — Sandler — Kagan, zwy: 
ciężył Sandler w dużym stopniu. 

Waga piórkowa —. Roginiewicz — Си- 
dalewicz, zwyciężył Roginiewicz W. na 
punkty. 

Waga kogucia — Cwej — Zych, zwycię- 
żył Zych. 

Waga lekka — Cejdler — Bielaski, zwy: 
ciężył Bielawski i 2 para tej wagi Znamie- 
rowski — Guszawski, zwyciężył Znamierow 
ski. 

Waga półśrednia — Waszewicz — Michaj 
łowski, zwyciężył Waszewicz. 

Bilans tego turnieju jest dosyć duży i 
Wilno ma znaczny zapas młodych bokserów, 
którzy dobrze zapowiadają się jak — Zych, 
Guszański i Znamierowski, Którzy zastąpią 
wkrótce Pilnika i Wojtkiewicza. Naogół tur 
miej wypadł bardzo dobrze. W: ringu sędzie 
wał p. Nowicki M. zupełnie dobrze. 

  

ry aresztowani zostali w dniu wezo- 
rajszym i osadzeni w areszcie policy j 
nym do dyspozycji PKP Wacław Pal 
Józet Zybłoć, urzędniey 7 stopnia słu 
żbowego oraz urzędnik tegoż wydzia- 
łu Władysław Juszezyūski — urzęd- 
nik 7 stopnia służbowego. Wieezorem 
tegoż dnia aresztowany został również 
urzędnik 8 stopnia służbowego wy- 
działu finansowego dyrekeji PKP Ale 
ksander Popławski. 

Przeprowadzone doehodzenie poli 
eyjne wykazało iż zatrzymani, korzy: 
stająe z usług Waeława Paszko nawią 
zywali kontakt z osobami zaintereso 
wanemi w otrzymaniu emerytur i 
przy pomoey szeregu fałszerstw, pod- 
rabiania dokumentów i t. d. kierowali 
podania tych osób wraz ze sfałszowa 
nemi dokumentami do właściwej wła 
dzy emerytalnej. 

Nie robili to dla „pięknych oczu* 
osób nieprawnie ubiegających się o e 
merytury, lecz przez tegoż Paszkę żą 
dali od przyszłych emerytów pewnej 
zapłaty w postaci łapówek, uzależnia 
jąc od tego wyniki ich starań i ewen 
tualną możliwość otrzymania emery- 
tury. 

Dzięki tym maechinacjom 7 osób 
pobierało bezprawnie emeryturę ze 
skarbu państwa. 

Wszystkieh aresztowanych osa: 
dzono narazie w areszcie centralnym. 
Dalsze dochodzenie w tej sprawie 
trwa. 

*  Bliższych szczegółów ze względów 
zrozumiałych nie możemy narazie u- 
jawnić, (2) 

Aresztowanie dezertera-mordercy. : 
Żandarmerja wojskowa dokonała w tych 

dniseh niezwykle sensacyjnego aresztowania 
w Wilnie. W ręee władz śledczych wpadł 
przestępca, który przez 12 lat ukrywał się 
przed odpowiedzialnością. 

Szczegóły tej sprawy przedstawieją się 
następująco: 

15 września 1920 r. właścieieł jednego z 
domów na Rosie zauważył przez okno, iż 
do ogrodu przedostało się trzech osobników 
w mundurach żołnierzy, którzy niszezą mu 
drzewa i kradną owoce. Wybiegł więc niez- 
włocznie do ogrodu i zażądał od żołnierzy, 
by zaprzestali dewastacji drzew. Wówezas 
jeden z żołnierzy, jak później zostało usta- 
lone niejaki Wśtkiewiez w odpowiedzi pod- 
niósł karabin i zmierzywszy we właśeleiela 
ogrodu wystrzelił. Kuła trafiła nieszezęśiwe 
go w serce, zabijając go na miejseu. Po do- 
konaniu morderstwa żołnierze zbiegli, a póź 

niej zdezerterowali z wojska w obawie przed 
odpowiedzialnością. 

Od tego czasu upłynęło lat 12. Wkzełkie 
wysiłki żandarmerji, w celu ujęcia sprawey 
mordu nie dały pozytywnych wyników. U- 

ważano, iż Witkiewiez zbiegł zagranicę i © 
całej sprawie zapomniano. Dopiero niedawno 
do PKU. zgłosił się niejaki Witkiewiez, ee- 
łem wyjaśnienia jego stosunku do wojska. 

Kiedy zajrzano do ukt okazał się, iż Witkie 
wiez poszukiwany jest przez władze wojsko- 
wo-sądewe za zbrodnię morderstwa. 

Witkiewicza wzięto w krzyżowy ogleń py 
tań, podezas których przyznał się on do 
zbrodni 1 oświadezył, iż przez cały ten czas 
 WOZEPGIOTREWAZAPEZEYSTOAZTSYCYC PZTAAC ZZA WIKOYREAZKA 
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Cukiernia „Zjednoczenie 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 
Przyjmuje na Święta obstalunki. 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

ny zniżone. 
AZORY LASOWICE POZNAN BIURKA 

mieszkał w Polsee na podstawie sfałszowa- 
nyeh dokumentów. 

Witkiewicza aresztowane i osadzono w 
więzieniu. Stanie on przed sądem wejsko- 
wy. (e) 

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA I DRZEWA OPAŁOWEGO 

66 Zamkowa 18 „Centroopa Telefon 17-90 
PERU 

"17 

Zamiast życzeń świątecznych 
Senator Wioli Abramowicz na Patronat 

Wiięzienny 20 zł., na Komitet Pomocy Bez. 
robołnym 20 zł. 

« & * 

Pułkownik dyplom. Stachiewiez na Komi- 
tet Pomocy Bezrobotnym 10 zł. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworo 
cznych złożyli na rzecz dożywiania najbled- 
niejszej dziatwy szkolnej: 

Dowódca 3 Grupy Art. płk. Schótter Ka- 
rol — 20 zł. 

Dowódca i (Korpus Oficerski 6 p. p.. Leg. 
— 25 at 

Ppłk. dypl. Berling, z-ca d-cy 6 pp. Leg. aa p 8: y 9 pp. Leg. 

Major Wart Roman, kwatermistrz 8 pp 
Leg. 2,50 zł. 

Kpt. Misiewicz Narcyz z 6 p. p. Leg. — 
2,00 zł. 

Por. Pietraszun Antoni z 6 pp. Leg. -— 

Por. Żebrowski Ludwik z 8 pp. Leg. — 

iPor. Stefański Stanisław z 6 pp. Leg. — 
2,00 zł. 

St sierż. Kołodziejczyk Stanisław z 8 pp. 
Leg. — 160 zł. \ 

St. sierž. Nike Alfred 2 8 pp. Leg — 
1,50 zł. 

Sierż. Scczyński Wałenty z 6 pp. Leg. — 
1.00 zł. + 

    

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka — dziś z po 

wodu wigilji — nieczynny. 
REPERTUAR TYGODNIA ŚWIĄTECZNEGO 
TEATRU WIELKIEGO NA POHULANCE: 

25. 12. — o godz. 8 w. potężne dzieło Wy 
spiaūskiego „Zygmunt August“, którego wy- 
stawienie na-naszej scenie zostało zaszczyt- 
nie odznaczone przez przyznanie potrójnych 
nagród przez Miuisterstwo Oświaty w War 
szawie. 

26. 12. — o godz. 12 w południe piękna 
bajka Maeterlincka „Niebieski Ptak". 

26. 12. — o godz. 4 po pał. Koncert bale- 
towy primabaleriny Sawine;—Dolskiej craz 
jej uczenie. 

26. 12. o godz. B w. świetna komedja Mor- 
stina „Dzika Pszczoła”. 

27. 12. — o godz. 8 w. „Zygmunt August" 
Ceny. propagandowe. 

28.12, — Po raz ostatni „Sprawa, Drey- 
fusa". Ceny 50 proc. zniżone. 

29. 12. — o godz. 8 w. premjera przepięk 
nej, egzotycznej komedjo—sztuki „Marjusz* 
świetnego autora „Pana Topaza* — Pag- 
noł'a.— Dnia 30 bm. i 31 bm. po raz drugi 

i trzeci „Marjusz”. 
— Występy ulubieńca Wilna Leona Woł 

łejki! Po odniesionych sukcesach w Krako- 
wie i Częstochowie — prz. dża do Teatru 
na Pohulance ulubienice Wilna, świetny ar- 
tysta Leon Wołłejko, który wystąpi gościn- 
nie jedynie w sztuce „Marjusz, w roli ojex 
Marjusza. Świetna kreacja, jaką da w tej 
sztuce Leon Wołłejko, podniesie jeszcze bsr 
dziej wałory tej i tak nadzwyczajnie zapo- 
wiadającej się premjery. 

— Pewitanie Nowego Roku w Teatrze na 

    
  

  

   

*Pohulanee. Tradycyjna Noc Sylwestrowa w 

Teatrze na Pohulance zapowiada się nadz- 
wyczaj ciekawie. — Nie brak tu będzie ulu- 

bionych przez Wfilno „Rewełlersów* — Św. 
tochowskiego, pięknych piosenek, w wykona- 

niu uroczej gwiazdy operetkowej, której 

nazwisko pozostanie niespodzianką, zobaczy 

my także jak to śmiesznie pęknie rok stary 

i jak się odbędą narodziny nowego —a prze 
dewszystkiem będzie „kupa* beztroskiego 

śmiechu, kiedy świetny artysta Grolicki przy 

sięgnie wszystkim wytrzymać „Cały rok bez 

kłamstwa” i kiedy z tegą powodu będze 

miał moc kłopotów ku uciesze jego parine- 

rów pp. Detkowskiej — Jasińskiej, Niedźwie 

ckiej, Hajdamowiczówny, Paszkowskiej, Paw 

łowskiej, Bieleckiego, Janowskiego, Pawło- 

wskiego, Szymańskiego i wogóle całego zve 

połu, — zresztą eo i jak — wszystko jedno 

— dość że będze humor, radość  werwa 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Repertuar 

Świąteezny. W okresie świątecznym wielce 

urozmaicony repertuar leatri muzycznego 

„Lutnia* — przestawia się następująco: W 

miedzielę dnia 25 bm. ukaże się po raz 3-0 

opeertka Kollo „Lady Chic“. W. poniedzia 

łek dnia 26 bm. teatr „Lutnia czynny bę- 

dzie dwukrotnie: o godz. 4 po poł. po ce- 

nach zniżonych „Fiołek z Montmartre" — 

Kalmana. Wieczorem o g. 8,15 „Lady Ch'c“ 

— operetka Kolio. We wtorek dnia 27 bm. 

wieczorem grana będzie po raz 30 rekordowa 

cperetka Abrahama „Wiktorja i jej huza 

Ceny zniżone. W| środę dnia 28 bm. — w dal- 

szym ciągu „Lady Chic“ — Kollo. We wszy 

stkich tych widowiskach bierze udział zna 

komita artystka p. Janina Kulczycka. Znóżk: 

akademickie ważne na przedstawienia po ce 

nach normalnych. 
— „Yo—Yo Syłwestrowe*. W noc sylwe- 

strową odbędzie się w teatrze „Lutnia” -— 

niebywałe widowisko rewjowe. Humor, pe 

senka i taniec, ujęte w formę sceniczną, w 

wykonaniu najwybitniejszych sił zespołu ar- 

tystycznego „Lut — stanowić będą wiel- 

ką atrakcję nocy syłwestrowej. Bogaty pro- 

gram, składający się z 18 numerów, opraco 

wany został przez reżysera i inscenizatora 

K. Wźrwicz—Wfchrowskiego. Bilety już są 

do nabycia w kasie teatru „Lutnia” codzien 

nie od 11 do 9 w. 

— Nowości reperfuarowe w teatrze „Luł: 
nia*. Zespół teatru muzycznego rozpoczął 
przygotowania do wystawienia ostatniego 
dzieła L. Falla „Róże z Fłorydy*. Następnie 
ukaże się na jubileusz 30-lecia pracy arty- 
stycznej zasłużonego kapelmistrza M. Kocha 
nowskiego, niegrana dotychczas ® Wilnie, 
ostatnia nowość, świetna operetka Benatzkie 
go „Noc w San Sebastiano*. Wielkie zainte- 
resowanie obudziła również zapowiedź Ka- 
medji muzycznej „Mm i Jilly". 2 

  

  

   

Do koncertu baletowego L. Sawinej-Dołskiej. 

  

Jedna z uczenie studjnm baletowego 

Umieszczając fotografję jednej z uczenie 
studjum baletowego p. Sawinej — Dolskiej, 
przypominamy, że koncert popularny artyst- 

ki odbędzie się w poniedziałek 26 grudnia © 
godz. £ p. p. w Teatrze Wyelkim na Pohułan 
ce. W) prokramie balet „Wyspa fantazji" i 
diwertysmen. Hilety od 30 gr. do 3 zł. 

Oficerowie Wojsk. Sądu Okr. Nr. IIL., 
Prokuratury przy Włojskowym Sądzie i Woj 
skowego Sądu Rejonowego —+ 15,00 zł. 

Kpt. Siwkowski, kpt. Gęsior i por. Lau 
rentowski z Brygady KOP. „Wiilno* 22,00 zł. 

Ppor. Wojciechowski Stefan z 1 pal. Leg. 
— 2,00 zł. 

Kpt. Biłgorajski Eugenjusz z 6 pp. Leg. — 
2,00 zł. 

Por. Lazarewicz Jan z 6 pp. Leg. — 
2,00 zł. 

Ppor. Pastuszko Władysław z 6 pp. Leg 
— 1,50 zł. 

Ppor. Jaworski Tomasz z 6 pp. Leg. —- 
1,50 zł. 

OFIARY 
od Zrzeszenia Lekarzy Kasy Chorych m. Wil 
та — 100 zł. — na gwiazdkę dla dzieci beż- 
robotnych. — 591 »ł. 41 gr. — na dokarmia- 
nie głodnych dzieci bezrobot. — (Wojew. Ka- 
mitet do Spraw Bezrobot.). 

Popierajeio Przemysł Krajowy! 

  

  

RADJO 
SOBOTA, dnia 24 grudnia 1933 e. 

11,40: Przegląd pras, Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z młyt. 12,55: Kom. meteor. 
15,20: Program dzienny. 15,25: Włiad, wojsko 
we. 15,35: Koncert życzeń (płytyj. 16,00: „Po 
stedmiu latach*. 16,15: Koncert życzeń (pły- 
tyj. 16,40: „Zwyczaje wigilijne na północy” 
— odczyt. Od godz. 17,00 do 20,15 — Przer-. 
wa. 20,15: Przemówienie do rodaków na ob 
czyźnie. 20,30: Słuchowisko dla dziea. — 
21,00: Kołendy. 21,30 „Wigiłja samotnych“. 
22,00: Komunikaty. 22 Koncert chopinow 
ski. 22,40: „Anegdody 
22,50: Program na dzień następny. 
Koncert. W: przerwie wigilja dła członków 
polskiej ekspedycji połarnej na Wyspie № 2 
žžwiedziej. 24. Hejnał i pasterka. : 

  

    

NIEDZIELA, dnia 25 grudnia 1932 x. 

10.00: Transm, nabožeūstwa; 11.58: Слаз; 

15.25: Program dzienny: 15.30. Kolendy : 
muzyka ludowa (płyty); 16.30: Słuchowisko 
dla dzieci; 17.00. Koncert kolendowy; 17.20: 
Koncert muzyki ludowej; 18.00: Koncert; 
19.00: Piosenki lekkie; 19.25: Słuchowisko; 
20.00: Koncert; 21.00: Koncert solistów; 22.00 
Muzyka taneczna. 

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 grudnia 1932 r. 

10.00: Transm. nabożeństwa; 11.55: Od- 
czyt misyjny; 11.58: Czas; 12.10: Kom. mete 
or.; 1215: Poranek symf. z Filharm.; 14.00: 
„Sprawa nowelizacji Ustawy o ochronie ła- 
sów” — odczyt; 14.20: Muzyka; 14.40: „Echa 
leśne* — odczyt; 15.00: Audycja dla wszyst- 
kich; 6.00: Słuchowisko dla dzieci „Wigitij 
ni goście”; 16.25: Piosenki -Ordonówny. (pły 
ty); 16.30: „O czynnościach skóry* — +po- 
gadanka; 16.40. Piosenki Ordonówny (płyty!, 
16.45: „Czarownice wiłeńskie* — odczyt: 
17.00: Koncert solistów; Komunikaty; D. <. 

koncertu; 17.56: Program na wtorek; 18.60: 

Muzyka lekka; Wiiad. bieżące; D. c. muzyki: 

18.50: „Co može dać stacja opieki nad mat- 

ką?" — odczyt; 19.00: Litewska „audycja I: 
teracka; 19.20: Rozmaitości; 19.25: Słucho- 

wisko; 20.00: Operetka; Komunikaty; D. c. 

operetki; Wiadomości sportowe z Wilna i 

innych stacyj; D. c. operetki; 2200: Skrzynka 

techn.; 22.15: Muzyka taneczna; 22.55: Kom. 

meteor. i muzyka taneczna. 

  

WTOREK, dnia 27 grudnia Ł982 r. 

11.40: Przegląd pras.; Kom. meteor.; Czas; 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.; ' 
14.40: Program dzienny; 14.45. Muzyka po- 
pularna (płyty); 15.15: Giełda rolnicza; 15.25: 
Audycja dla dzieci; 15.55: Koncert dla mło- 
dzieży (płyty) Kolendy; 16.25: „Dom i szko 
la“ — odczyt; 16.40: „J. B. Załeski — port- 
ret Hteracki“; 17.00: Koncert; Komunikaty; 

D. c. koncertu; 17.55: Program na Środę; 
18.00: Muzyka: taneczna; Wiad, bieżące; D. 
c. muzyki; 18.40: Codz. odc. pow.; 18.50: 
Wil: kom sport; 19.00: „Młode pokolenie Lit 
wy a Włileńszczyzna* — odczyt; 19.15: Po- 

gadanka radjotechniczna; 19.30: Pogadanka 

muzyczna; 19.45: Pras. dz. radj.; 20.00: Go 

dzina życzeń (płyty); Wiad. sportowe; Dod 

do pras. dz. radj.; D. c. koncertu; 22.00: Słu 

chowisko. „O ziemio daleka!*; 22.30: Muzy 

ka taneczna; 22.65: Kom. meteor.; 23.00: 

Muzyka taneczna. 

  

ŚRODA, dnia 28 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 

12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.; 
14.40: Program dzienny; 14.45: Utwory Fe 

Iksa Mendelsohna (płyty); 15.15: Giełda ro! 

nicza; 15.25: Kom. Zw. Młode. Polsk.; 15.35: 

Audycja dla młodzieży; 16.00: Utwory Gouna 
da (płyty); 17.40: „Przysposobienie kobiet do 
pracy w przemyśle” — odczyt; 17.58: Prog- 

ram na czwartek; 18.00: Muzyka lekka; Wi 

domości bieżące; D. c. muzyki lekkiej; 18.40: 
Codz. odc. pow.; 18.50: Rozmaitości; 10.00: 
„Przegląd litewski”; 19.15. Recytacje w wyk. 

Ireny Ładośiówny; 19.30: „Pochód Wyspiań 

skiego przez Polskę" — fełj.; 19.46: Pras. 

dz. radj.; 20.00: Koncert; 20.50: Wiad. spor 

towe; Dodatek do pras. dz. radj.; 2100: Kon 
cert pośw. twórczości K. Szymanowskiego; 
22.00: „Na widnokręgu”; 32.16: Muz. tanecz 
na; 22.40: „Magnat rewołucjonist* — od- 
czyt; 22.55: Kom. meteor.; 23.00: Muzyka ta 
neczna. 

  

   

NOWINKI RADJOWE. “ 
AUDYCJE WIGILIJNE. 

'W wigilję świąt Bożego Narodzenia Pol- 
skie Radjo nada szereg okołicznościowych 
audycyj mówionych, z których wymieniamy 
tutaj najciekawsze: 

O godz. 15,40 radjostacja warszawska na 
daje odczyt o zwyczajach wigilijnych w Кта- 
jach północnych, który wygłosi p. Maszew- 
ska  Knappe. Prelegentka zapozna radjosłu 
chaczy z pięknym, zupełnie u nas niezna 
nym, a zakorzenionym u łudów Skandynawj: 
i Wielkiej Brytanji — zwyczaju wigilji zwie 
га at 

O godz. 22,40 w. Witold Bunikiewicz bę- 
dzie mówił o anegdotach wigilijnych zebra- 
nych z życia powstańców. 

Wreszcie na zakończenie programu 50- 
botniego usłyszymy przez radjo hejnał z wie 
ży Marjackiej i pasterkę o północy odprawia 
ną w kościele Marjackim w Krakowie. 

RADJO W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT. 

W! pierwszy dzień świąt, program dź eu- 
ny rozpocznie się tranśfiisją Uroczystego 
nabożeństwa (godz. 11) z kościoła Najśw. 

Marji Panny w Krakowie. % 
Q godz. 16,30 dla najmłodszych radjosta- 

chaczy transmitowane będzie piękne słucho 
wisko M, Sterbówny ze Lwowa p. t. „Gwiazd- 
ka gazeciarza“. 

Wieczorem o godz. 21,00 wystąpi przed 
mikrofonem dobrze znany radjosłuchaczom 
tenor, Wiktor Bregy, przebywający obecnie 
stale na scenach zagranicznych. Interesujący 
program koncertu składa się z pieśni francu 
skich i hiszpańskich oraz z szeregu ulubic- | 
nych. aryj operowych. W: koncercie weznią 
również udział profesorowie Jerzy Lefeld ® 
Ludwik Urstein, w wykonaniu których usły- 
szymy КИКа utworów fortepianowych na 4 
ręce, między innemi suitę Zarębskiego „Pa 

całej Polsce*, 

SŁUCHOWASKO DLA DZIECI 

Wi poniedziałek dnia 26 grudnia rozgło- 
Śnia wileńska nadaje na wszystkie rozgłośnie 
nastrojowe słuchowisko pióra cioci Hali p. 
t. „Wigilijni goście” (16,00). 

WIEDŹMY I CZAROWNICE. 
Tegoż dnia o godz. 16,45 p. Tadeusz Ło- 

palewski wygłosi odczyt p. t. Czarownice wi 
leńskie, transmitowany na całą Polskę. — 
Prelegent opierając się na nieznanych szer- 
szemu ogółowi materjałach archiwalnych, -—- 
przytoczy kilka spraw o czary jakie miały 
miejsce w Wilnie w wieku XVII. Odczyt tea 
rzuci nieco Światła na zabobony i przesądy, 
panujące wśród ówczesnego społeczeństwa. 

Mi 
ECHA PRZESZŁOŚCI 

We wtorek dnia 27-grudnia należy wytóż 
nić wśród audycyj wiłeńskich wysoce wartoś 
ciowe pod względem literackim słuchowiska 
p. t. „O ziemio daleka", według nowel: Ada 
ma Szymańskiego, odtwarzającej scenę z zy 
cia zesłańców sybirskich. Słuchowisko to na 
dane zostanie o godz. 22. 

  

Przy suto zastawionym stole, 
pamiętaj o biednym bezrobotnym! 
  

 



RONIKA 
К Dziś: Adama i Ewy. 

Jutro: Nar. Chrystusa Pana. 

Wschód słońca — g. 7 m. 43 

Zachód e —g., Zm. 52 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 23-Xli— 1932 roku. 

  

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

Temperaturs średnia: — 1° С. 
> najwyższa SEE: 
» najniższa — 2° С 

Opad: — 

Wiatr: połudn -zach. 

Tendercja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, dźdża. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym według PIM. 

Rano naogół chmurno i mglisto. W: ci 
dnia polepszenie się stanu pogody. Po 
nych przymrozkach temperatura w dzień 

wpobilżu zera. Słabe wiatry z kierunków po 

łudniowych. 

   

KOŚCIELNA 
— Rorkład pasterek w kościołach wileńs 

kich. W roku bieżącym pasterki w poszcze- 

gólnych kościołach wileńskich odbędą się w 

następującym porządku: 
W. kościele św. Jana, godz. 12 w nocy. 

košė. św. Michała, sw. Kazimierza, Ostrobram 
skim, św. Trójcy, Bernardynów, Dobroczyn 
ności — 12 w nocy; św. Piotra i Pawła, św. 
Ducha, św. Rafała — 6 rano; NPNMP —- 
godz. 7 rano. : 

OSOBISTA 

— P. Wojewoda Z. Beezkowiez rozpoczął 
z dniem 23 bm. tygodniowy urlop wypoczyn 
kowy, który potrwa do dnia 31 bm. Zastępu 
je p. wojewodę p. wicewojewoda Marjan 
Jankowski. 

Święta B. Narodzenia spędzą pp. wojewo 
dowstwo Beczkowiczowie w okolicach W:|- 
na. 

— P. Kurator Okręgu szkolnego Kazi 

  

mierz Szełągowski wyjechał w dniu dzis ej- 
szym na kilkudniowy pobyt do Warszawy. 

— Życzenia świąteczne dła p. Wojewody 

Beezkowieza. W dniu 23 bm. w wielkiej eał* 

konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego ze- 

brak się w południe wszyscy urzędnicy wo- 

jewództwa i podległych urzędów. Imieni2m 

zebranych przemówił do p. wojewody Bet: 

kowicza wicewojewoda Jankowski, składa- 

3 imieniem gremium urzędników gorące. 

najszczersze życzenia świąteczne. Odpowie- 

dział w krótkich serdecznych slowach p. WG- 

jewoda dziękując za ży zenia i życząc ze 

swej strany zebranym pomyślnych Świął i 

powodzenia. Następnie p. wojewoda dzielił 

się z podwład: i i dycyjnym opłst 

kiem. wymieniając ż. 

  

  

     

  

MIEJSKA. 

PONOWNA REWIZJA GOSPODARKI 

STRAŻY OGNIOWEJ. Onegdaj na skutek za- 

rządzenia prezydenta miasta wydział kontro 

li Magistratu przystąpił do ponownej rewizji 

gospodarki straży ogniowej. Rewizja prowa 

dzena jest pod kierownictwem naczelnika 

wydziału Piotra Jastrzębskiego. 

ARTYSTYCZNA. 

- Wystawa gwiazdkowa, W dniu 26 bm. 

o godzinie 12 w po.udnie w nowym lokalu 

przy ul. Wzżelkiej 32 odbędzie się uroczyste” 

otwarcie „Wystawy gwiazdkowej* przy sta- 

łej wystawie sztuki w Wilnie. Wystawa ta o- 

bejmować będzie najlepsze dzieła wybitnych 

malarzy wileńskich. 
W wystawie bierze ndz'ał około 20 mali 

ystawa potrwa do 26 stycznia 1933 roku 

i otwarta będzie codziennie od 10 rana do 

8 wiecz. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE 

-—- SKMA Odrodzenie zawiadamia iż w 

kościele św. Michała o godzinie 24 zostanie 

odprawiona pasterka. я 
W dniu 27 grudnia r. b. zostanie odpra- 

wiona msza święta o godzinie 9 w kaplicy Bo 

żego Ciała w kościele św. Jana. 

Po mszy św. agapa. 

      

K-U-R -J7E—R 

SPRAWY SZKOLNE 
— Wiieezór ku ezel St. Wyspiańskiego w 

szkole żydowskiej. W związku z 25-tą rocz- 
nicą Śmierci St. Wyspiańskiego odbył się w 
Gimnazjum Mat.-Przyr. w ubiegłą środę w 
Wilnie wieczór ku czci poety, zorganizowany 
przez koło polonistyczne Gimnazjum. W wie 
czorze brały udział dzieci od kl. I do VIII 
włącznie. 

Między obecnymi był również przedstaw. 
<iet Kuratorjum O. Szkol. wizytator E. Rze 
szowski. 

Na program złożyły się odczyty: nancz. 
pol. mgr. R. Gurewiczówny, ucz. kl. 8 
kesówny oraz p. Marka o wpływie Wy- 

spiańskiego na dramat żydowski. Nadto wy 
konany został fragment „Włesela* przez ucz 

niów klas starszych. Recytacje solowe i chó 
ralne wypełniły resztę programu. 

Wieczór wywarł bardzo miłe wrażenie i 

obudził zainteresowanie dla twórczości poety 
wśród młodzieży szkolnej. 

HARCERSKA 
— Wigilja harcerzy. — Wizorem lat ubie 

głych dzięki wydajnej pomocy Dowódcy 5 

  

6 

p. p. Leg. we wtorek dnia 20 bm., odbyła sę 

Wigilja 11 Męskiej Drużyny Harcerskiej :m. 

Tadeusza Kościuszki. Wieczór Wigilijny up 

łynął w miłym i serdecznym nastroju. w wi 

gilji wzięń również udział P. P. płk. dypl. 

Berling Zygmunt. mjr. dypl. Drotlew ref. 
KPM por. Pretn 

k Szkoły Nr. 11 P. Ci $ 

opiekun druży Graz Komendat Wił. Chor. 

Harcerskiej hm. I. Czarny Grzesiak. — Uro- 

czystość zagał p. kierownik szkoły, wyraża 

jąc 6wą radość z powodu rozwijani się pra 

ynie I życząc wytrwania w p 

naniach. Następnie w krótkich lecz serdec 

nych słowach emówił p. płk. Berling, skła 

dając druź imieniu D-cy 6 p. p 

p. płk. Biestka i całego Korpusu ОЁс: 

«enia owocnej i pełnej zadowolenia 

  

      Antoni, 

    

  

         

  

Ley.     

    
  

   

          

go 
pracy 

Na zakończenie zabrał głos Komenda! 

Chorągwi, podkreślając dobre rysy pracy dru 

uznaniem wyrażając się o 

pracy koła—przyjaciół złożonego z grona ofi 

cerów 6. p. p. Leg. о zasługach wielk:zgo 
żyny — delegata K. P. H. p. 

vie szkoły 

  i z wielkiem 

  

   

  

    

„11, która pracę drużyny otacza 

ną opieką. 
Z POCZTY 

— Zawiadamia się, że z dniem 23 grudniu 

br. zwija się agencję pocztową Miedniki po 

wiatu wileńsko-trockiego. 

  

     

  

     

W=U 

Z POLICJI 
-— Zmiany w połiejt śledezej. Jak się do- 

wiadujemy dotychczasowy Kierownik wy- 
działu śledczego miasta Wiilna p. kom. Wasi 
dewski mianowany został naczelnikiem Woj: 

wódzkiego Urzędu Śledczego. P. Komisarz 

Wósilewski obejmuje już w dniach najbjiż 

szych urzędowanie. 
Kierownictwo Wydziału śledczego obej- 

muje dotychczasowy kierownik 1 brygady 
Wydziału śledczego p. kom. Mroczek. 

KOMUNIKATY 

  

— lzka Skarbowa w Wilnie komanikuże. 
Z dniem 31 grudnia r. b. upływa termin na 
bywania świadectw przemysłowych na rox 
1933. Żadnych ulg w kierunku odroczenia te 
go terminu nie przewiduje się, przeto Izba 

Skarbowa wzywa płatników podatku prze- 
£a- myslowego, aby we własnym interesie 

stosowali się do powyższego terminu, g: 
z dniem 2 stycznia 1933 roku rozpocznie 

lustracja przedsiębiorstw i winni niewyku- 

pienia świadectw będą pociągnięci do dpo- 

wiedzialności karnej z art. 98 ustawy o Dan 

stwowym podatku przemysłowem, który prze 

widuje kary pieniężne do wysokości 20-krat 

nej wartości świadectw przemysłowych. 

RÓŻNE. 
2 do 6-ej 

  

Dziś kita są czynne od godz. 

Choroba znanego myzyka. I 

formują znany muzyk Władysław Szcz 

ski złożony chorobą, poddał się znakom 

opiece dr. Janowicza w szpitalu kolejow 

na Wilczej Łapie. 
—- Jasełka. Na drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia (26 bm.) w sali miejskiej przy ul 

Końskiej zostaną odegrane tylko jeden raz 
Jasełka (Betleem Polskie) L. Rydla przez spe 
cjalnie dobrany zespół dramatyczny im. WI. 

Syrokomli połączone z tańcami i śpiewem 5 

rali. 
Przygrywać będzie orkiestra. 
Początek o godzinie 1,30. 

— Podziękowanie. Wszystkim, którzy koż 

interesowanie przyczyniii si ędo uświetnienia 

dobrze udanej Akademji ku czei Stanisława 

Wyspiańskiego, urządzonej 18 grudnia 1932 

r. przez Kolejowe Przysposobienia Wojska 

we w Ognisku Koł., Zarząd Okręgowy K. P. 
W. Wiilno składa najserdeczniejsze podzięka 

wanie, w szczególności profesorowi Władys 

ławowi Oszywie za prześwietną prelekcj r 

kiestrze symfonicznej pod dyrekc 
niawski. 

   
   

    

     
i zespołowi amatorskiemu za ode 

    

granie II akłu „Wiesela”, a mianowicie: pa- 
niom Jenszowej Balbinie, Zarzyckiej Róży, 
Dunin-Marcinkiewiczowej Eugenji, Chmiele- 
wskiej Leokadji, Owczarkównie Irenie, Bu 

lówne Stefanji, Jabłońskiej Rozalj, Tomasze 
wskiej Krystynie, Szerberżance Irce oraz pa 
nom: Bieleckiemu Marjanowi, Jenszowi An 
tonemu, Szembergow  Witoldow, Wiśniew- 

skiemu Felikso Mintowt—Czyżowi Bohda 
nowi, Kossakowskiemu Wfłacławowi, Chrza- 

nowskiemu Stefanowi, Łapkowskiemu Raj- 
mundowi, Kołpakowi Konstantemu, Kulikow 
skiemu Juljanowi, Lės zowi Leonardowi 
Borykowi Antoniemu, Paszkiewiczowi P'ot 
rowi, Samojle Stanisławowi, Jeleńskiemu Ka 
rolowi, Stempkowskiemu Władysławowi, To 
maszewskiemu Romualdowi, Zaborskiemu Mi 
chałowi, Łokujeiow 
Jerzemu, Brzozowsi 
wczukowi Józefowi. 

Zarząd Okr. K. P. W. Wiino. 

— Umerzenie 355 tysięcy 152 złotych ро- 

    

   
   

    

        

   

     

    

21 т 22 grudnia T. b. 

Wojewódzkiej Kor 

doówę budynków, zniszczonye. 
ny. 

Z ogółu pobranych pożyczek z 
złotych Komisja postanowiła umorz 
zł. t. j. $4 procent. 

  

  

   iej szachowy klasy „B*. Wi 
kie Towarzystwo Szachówe organizuj 

iej owy o miślrzostwo klasy 
y członkowie T-wa oraz 2 
mają prawo w 

    
   

  

     

  

grudni. 
odbędzie się ‹ chowego przy 
ul. Mickiewicza 11 dnia 3 stycznia 1933 гоки 

o godz. 19. 
- Choreby zakaź 

skim zanotowano 7 v 
tyfus brzuszny 

   

  

     

„ W pow. dziśniańs-      

  

    
     

  

stego. Na terenie $ 
leńsze towano 11 wypadków tyfa 

su brzusznego (1 zgon) i 4 plamistego. Poza 
tem zanotowano horowań na płonicę 
(2 zgony!, blonicę 3, różę 4 ii zgon) 

т połogow zgonj, gruźlicę 23 

(9 zgonów), jagli į inne 30. 
Kolumny higjeniczno-lekarskje 

około 500 badań © 

     
   
   

        

przepra 
odwszonn     

1278 usól 

  

Nr. 295 (2637). 

ZABAWY 
— Staraniem Fowarzystwa P. Ż, P. dnia 

26 bm. o godz. 23 w cukierni B. Sztralla — 
(Czerwonego) odbędzie się przy dźwiękach 
nowozaąangażowamej orkiestry Dancing — 
Yo—Yo. 

— Czarna kawa. — W. dniu 26 bm. » g. 
22 w salonach Georges'a odbędzie się „Czar- 
na kawa Akademickich Kół Wilnian w Poz 
maniu, Lwowie i w Warszawie, 

Wielki sekrwestr ryb. 
Jak się dowiadujemy w dniach przedźwią 

tecznych sekwestratoerzy skarbowi zasekwe- 
strewałi na dworeu wiłeńskim od komisjone 
rów Rywkinda i Arena ogółem kilka tys. ki- 
legramów ryby, mimo że sekwestrowana ryba 
nie była własnością tych, u których i za któ 

h zaległości podatkowe sekwesirowano 
żnych dzierżawców jezior, 

Zasekwestrewaną rybę sprzedawane na- 

stępmie z Feytacji pro 30—40 groszy za kilo 
na pekryeie załegłośei podatkowych. Czyżby 
rzeczywiście istniały aż tak rygorystyczne 
przepisy? Przecież w ten spcsób za zaległości 
pciatkcwe kupca płaci jego dostawea. 

Pewołamą do wyjaśnienia tej sprawy i de 
chrcny interesów kapeów jest właściwie [z- 
ba Przem.-Handłewa. Rzecz wymaga wyjaś 
nienia ze względu na zamies ie, które me 
że powstać w handlu i straty kupców oraz 
ieh dostawców. 

SRT MNT 

Amerykańskie zakłady. 
Wł Afryce namiętneść do gry i zakładów 

jest bardzo silnie rozpowszechniona. Jas- 
nem jest, że nie przepuszezano też takiej oka 
zji. jak estatnie wybory na prezydenta Sta- 
nów. Niektóre z tych zakładów były w guście 
typówo amerykańskim. Ci. którzy przegrali, 
muszą teraz wykonywać najdziwaczniejsze 
zabęwiaązania. 

Tak np. niejaki Pahriek Jaegers miał na 
wypadck przegranej poślubić pannę Ruth 
Ofberding ze stanu Indlana. Jest to już fakt 
dokonany. 

Jeden z byłych sekretarzy prezydenta Ca- 
clidge'a musiał przewieść drogą powietrzna: 
z Camde (New Jersey) de Waszyngtonu tonę 
węgła w dwudziestu workach za cenę 120 

dolarów 
Najbardziej lekkomyślnie założył się jed 

nak niejaki William Healy. Ponieważ przeg- 
rał, musiał się poddać niezbyt miłej operaeji. 
Zwycięski jegó partner Manuel Alonzo rzuelt“ 
mu w twarz... dwanaście zgniłych jaj. (i. 1.). 
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