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U kolebki całej. współczesnej cy- 

wilizacji stoi ten jeden dzień. Cała po 

tęga t. zw. kaukaskiej rasy, jej wyż- 

szość tak wielostronna nad resztą glo- 

bu ziemskiego wywodzi się z niewiel- 

kiego i dosyć podłego... pomimo słów 

starej kolendy — miasteczka dawacj 

Judei. Potęga tak : jak 

bardzo zmaterjalizowany jest nowocze 

sny świat. Olbrzymi gmach kapitału, 

miljonów jego niewolników — mniej- 

szą, czy bardziej tragiczna, nędza, rzą- 

dy, armaty i gazy trujące, wielkie fa- 

bryki i banki, kolosy najrozmaitsze 

od miast kilkunasto-miljonowych do 

miast pływających po morzach, wiel- 

kie afery pieniężne, wielkie oszustwa 

dziejowe, zarozumiałe tyranje i dyk- 

tatury nieuków ‚ 1 doktrynerów —- 

wszystko to jest zwyrodnieniem po- 

siewu  Betlejemskiego Zdarzenia i 

dzieła Boskiego Nauczyciela ludzkoś- 

ci. i 
Dziś, kiedy od żarów równika do 

martwej ciszy biegunów, zarówno 

pod zwrotnikami, jak w blasku zorzy 

polarnej, ten dzień święcony jest wszę 

dzie i z jednakową czcią — szczegól- 

nie łatwo przychodzą nam na mysl 

różne problemy 0 zasadniczej mierze. 

Jedno z najpierwszych wysuwa się 

groźne pytanie — ku czemu idzie lu- 

dzkość? Jak łatwo zdołała zapomnieć 

czem była przed dniem betlejemskim i 

<w kj przyniósł Ten, który tam przyb- 

rał śmiertelne pozory i kształty. Za- 

pomnieć o tem, że święto dzisiejsze 

jest świętem rocznicy narodzin pełne 

go jej człowieczeństwa. Świętem prze- 

łomu w etyce i łosach świata. Zdołała 

zapomnieć o tem, że całą sumę wszys 

tkiego, posiadanego przezeń dobra, 

duchowych i materjalnych dziedzin, 

stamtąd wyniosła. 

I kiedy dzisiaj widzimy ją taką, 

jaka jest, kiedy pod pozorami wszyst- 

kich cnót, wszełkiej sprawiedliwości, 

prawości i tym podobnych i efektow- 

nych szyldów, kryje się robaczywe 

wnętrze najrozmaitszych zbrodni — 

tem większa ogarnia nas fala pesymi- 

materjalna, 

zu. I jeszcze większa wobec cynicznie. 

jawnych akcyj w kierunku tępienia 

tego czem nas - obdarzył Zbawiciel 

Świata. Pienią się i szaleją przeróżne 

nacjonalizmy; nienawiść święci się te- 

raz zupełnie ostentacyjnie. Gdy po- 

czątkowo jeszcze skrywano pod mas- 

ką obłudnych zapewnień istotne ten- 

dencje i akcje, dzisiaj już coraz sze- 

szej odrzuca się wielkie zasady ety- 

czne, najistotniejszą treść chrystjani- 

zmu. Więcej — bo nawet jest przekre 

šlany sam chrystjanizm. Nietylko roz- 

wiały się marzenia © stosowaniu 

chrześcijańskiej etyki jednostki w ży 

ciu narodów i państw, ale z zapano- 

waniem zasady „egoizmu narodowe- 

go“, zaczyna być wydalana etyka ta 

z życia jednostki. Przyglądając się te- 

mu wszystkiemu nie możemy oprzeć 

się myśli, że dzisiaj świat nieuchron 

nie do jakiejś prze katastrofy.. Co bę 

dzie tą katastrofą — czy nowa woj- 

na światowa, jeszcze straszliwsza niż 

miniona i najstraszliwsza w dziejach, 

czy rewolucja powszechna, czy -— 

„żółte niebezpieczeństwo* ?... To pew- 

ne, że zbliża się ono wielkiemi kroka- 

mi. Wskazuje na to nietylko owo 

grzęźnięcie świata w bagnie wymie- 

nionego zła, ałe i ciągle rosnące napię- 

cie antagonizmów i narastanie pow 

szechne chciwości _ nienasyconej, 

._ żądz zbogacania się cudzym kosztem, 

karmienia się cudną krzywdą. 

To jest przyczyną osławionego 

„kryzysu“. Źródła. tej klęski, może po 

przedzającej straszniejsze, leżą nie w 

złych obliczeniach, nietylko w sa- 

mych defektach równowagi materjal- 

nej świata, ale w jego psychice w 

morałe współczesnej ludzkości 

W Iej żarłoczności: powszechnej, nic pzez NN 

      

  

Ża numer dowodowy 15 gr. Ukłzd ogłosze! 

Święto narodzin Czło 

Kościół Bożego Narodzenia w Betleem u 

e S ge RABBI KE 

  
  
        zniesiony na miejscu ubogiej sta- 

jenki, w której Chrystus się narodził. 

’ 

ustającej chęci kradzieży, grabienia 

cudzego <łobra. 

Niema dziś apostołów, szerzycieli 

  

prawdziwegó chrześcijaństwa. Skąd- 

żeby wreszcie się wzięli. skoro па - 

fiejalniejsi jego obrońcy. wcale nie wy 

Zagranicą 6 zł. CENA OG 

BREEZE | 

silają się w tym kierunku, wcale nie 

świecą przykładem jego 

cnót, nietylko w życiu codziennem, a- 

le i Bronią najwięcej 

swych, " materjałnych zupełnie, po: 

trzeb i żądz. 

wcielania 

oficjalnem. 

Gdyby za rzeczywistość jedyną, u- 

znać materję i nie dopuszczać istnie- 

nia: żadnych czynników nadrzędnych 

nad nią, nad całym światem—-zaryso- 

wany tu obraz byłby wręcz rozpaczli 

wy. Nie mamy przecież istotnych po- : 

wodów, aby tak myśleć. Jeśli pojedyń- 

cze jednostki, czy teź całe gromady, 
ogarnia takie przekonanie, wina to u- 

łomności ludzkiej natury. Tej ułom- 

ności, która doprowadziła do. wypa 

czenia w zastosowaniu doczesnem na- 

uki Boga-Człowieka. 

Wielkie: jest piękne owej decydu- 

jącej w życiu ludzkości. chwili. Noc 

betlejemska już w prostym, ewange- 

dieznym opisie, w niewielu słowach za” 

wiera je w olśniewającej mierze. W 

«iszy zimowej w noc wigilijną, na wy- 

gwieżdżonem niebie naszej zimnej 

strefy, wydaje się, że — jest coś z te- 

go piękna. Zdaje się, że skądś, jakiś 

spokój, zsyłany, spływa na ziemię i do 

serc wszystkich ludzi. 

  

Mistrz-cudetwórca, jeden z naj: 

, większych artystów polskiego słowa, 

Sienkiewicz, mówił o cudnym spoko- 

ju równin nadmorskich Belgji. Mó: 

wił, że wieczorami zdaje się, że sam 

€hrystus przechodzi przez te wybrze- 

   

  

   
      

w sumerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżsi 

bie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

   

Wszystkim Czytelnikom,  Prenumeraiorom i Sympatykom tradycyj- 

nym zwyczajem składają najlepsze žgczenia Wesołych Świąt 

; REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
„KURJERA WILEŃSKIEGO". 

Torgier uniewinniony. 
Bułgarzy uniewinnieni. Luebbe skazany na śmierć. 

LIPSK, (Pat). Ostatni dzień sensa- 

eyjnego procesu 0 podpalenie Reich- 

stagu zgromadził w Trybunale Rzeszy 

a 

  
TORGLER. 

ООТУРВОЧЕРНЕМЕ ВОРЧИРССЫЙ ЧОО RZÓCDWEREĄ, 

ża. Może lo wlašnie w naszą šniežy- 

stą noc wigilijną, Chrystus po naszych 

cichych równinach chadza? I wtedy 

wszystko przenika i kładzie nam dło- 

nie na serca i uspakaja i godzi... 

Wtedy stajemy się lepsi, bogatsi 

duchowo, aż do następnej wigilji... 

To nas może ratuje... To jest może — 

w metaforycznem ujęciu — światłem 

rozjaśniającem ponurość życia na 

złeniyj 50) Kd ę SĄ 1 
й 

  

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTERSTWO SKARBU 
NN ASS ьн 

b W $ Z 

Ministerstwo Skarbu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że zgodnie 

z $ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 listopada 1933 r. (DZ UR 

Nr. 89, poz. 694) w przeddzień 1-g0 losowania Bonów. Funduszu Inwestycyjnego, 

Ł j. 27 grudnia 1933 r. o godzinie 12-tej w dużej sali konferencyjnej Ministerstwa Skarbu 

(Rymarska 3) odbędzie się w obecności Komisji Rządowej publiczne wsypanie do koła 

losowań 40.000 zwitków z numerami Bonów Funduszu Inwestycyjnego. 

Przed wsypaniem zwitków do koła każda osoba z pośród obecnej publiczności 

będzie miała prawo żądać sprawdzenia jednego dowolnego numeru bonu, czy znajduje się 

on w liczbie przygotowanych zwitków, poczem zwitki będą do koła wsypane, samo zaś 

koło zostanie przez Komisję opieczętowane. 

Pierwsze publiczne losowanie Bonów Funduszu Inwestycyjnego odbędzie się w tejże 

sali dnia 28 grudnia 1933 r. o godzinie 2-ej min. 30. 

MINISTERSTWO SKARBU. 

  

najwybitniejsze osobistości świata po 

litycznego, urzędniczego i prawnieze- 

go. Gałerje dla publiczności zapelnio-    
VAN DER LUEBBE. 

ne do ostatniego miejsea. Również i 

przedsawiciele prasy zjawili się nie- 

zwykle licznie. W sali obeene były 

żona i matka Torglera, matka i sio- 

stra Dymitrowa i żona Popowa. 

Wśród zupełnej ciszy przewodni- 

czący ogłosił wyrok, moeą którego 

oskarżeni TORGLER, DYMITROW, 

POPÓW i TANEW ZOSTALI UWOLe 

NIENI. Oskarżony van der LUEBBE 

SKAZĄNY ZOSTAŁ ZA ZDRADĘ 
STANU W POŁĄCZENIU Z CIĘŻKĄ 

ZBRODNIĄ PODPALENIA REICH- 

STAGU I TRZECH DALSZYCH GMA- | 

CHÓW PUBLICZNYCH — NA KARĘ 

ŚMIERCI i dożywotnią utratę praw 
obywatelskich. Koszta procesu pona- 

si skarb państwa. sia 

Oskarżeni wyrok przyjęli spokoj- — 

nie. Van der Luebbe pozostał ten sam, 

niewzruszony i całkowicie apatyczny. 

(Uzasadnienie wyroku na str. 2-€1). 

JUŻ SĄ 
NOWE 

ŻAGARY 
DO NABYCIA 

W KIOSKACH 

I KSIĘGARNIACH 

  

Kronika telegraticzna, 
— Doliuss — Mussoliniema. Posel aust- 

rjacki przy rządzie wloskim Rintelen wrę- 
czył szefowi rządu włoskiego Mussoliniemu 
wspaniałego białego wierzchowca, dar kanc 

Jerza Austrji, Dollfussa. 

— Rząd pruski wydał rozporządzenie. 
zakazujące rabinom należenie do t. zw. de- 
putacyj szkolnych. 

-— Były pruski minister opieki społecznej 
i przywódca centrum katolickiego Hirtsiefer 
został dziś wyrokiem sądu karnego w Bo- 
chum uznany winnym przekupstwa i ska- 
zany na 6 miesięcy więzienia oraz pozbawie 
nie praw obywatelskich na okres trzech łat. 
Sąd zastosował wobec Hirtsiefera najwyższy 
wymiar kary. . 

   

— Podpisana została konwencja kołejo- 
wa między Włochami a Stolicą Apostolską. 
Konwencję podpisali z ramienia Watykanu 
J. Em. Kardynał sekretarz stanu Eugenjusz 
Paccelli, z ramienia Królestwa Ifalji hr. de 
Vecchi di Vał Cismon,. ambasador króla 
Ttalji przy Stolicy Apostolskiej. 

Cia 
оу) кер ae - 

SĄOSTRZA DO GOLENIASS 

  
Fabr. „Rapid“, Warszawa, Graniczna 9.



  

   
Zdrowe dziecko- 

to szczęscie matki! 

  

Każda 'przezorna matka daje swemu dziecku od 
najmłodszych jego lat Emulsję Tranową Scotta, 
jako środek odżywczy i 
Scotta zawiera obfitujący w witaminy A. i D. 
oryginalny norweski tran leczniczy, który uod- 
parnia organizm dziecka. 
w skład Emalsji Scotta sole wapniowo-fosforowe 
wzmacniają i odżywiają kościec. Dzieci, które 
piją regularnie Emulsję Scotta mają proste nóżki 
i mocne białe zęby. Emulsja Scotta jest przyjem- 
na w smaku i lekkostrawna. Winna to jednak być 

wzmacniający. . Emulsja 

Ponadto wchodzące 

Emulsja Tranowa Scotta 
Do nabycia już od zł. 2. 

  

  

WSZYSTKIM SWYM SZ. KLIJENTOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
ZASYŁAJĄ 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

„ZNICZ“ 
  

Hiszpanja — Watykan. 
IPARYŽ, (Pat). Z Madrytu donoszą, 

że rząd hiszpański zdecydował się na 
wiązać rokowania ze Stolicą Apostol- 
ską. Na pierwszego ambasadora hi- 

szpańskiego przy Stolicy Apostol- 
skiej upatrzony jest Sanches Albornoz 
h. minister spraw zagranicznych. 

- Simon zwolennikiem Genewy. 

  

: LONDYN, (Pat). Analizując wczo 
rajsze rozmowy Simona z rządem fran 
cuskim „Times* stwierdza, że Simon 
zapewnił ministrów franeuskich o 

niezłomnem postanowieniu Wielkiej 
Brytanji poparcia Ligi Narodów i za- 
chowania zasad obecnego paktu Ligi 
Narodów. 

Wybory do senatu w Rumunii. 
BUKARESZT, (Pat), Wybory do 

senatu odbyły się w całym kraju w 
zupełnym spokoju. Wszędzie prze- 
$zli kandydaci strónnictwa liberal- 
nego z wyjątkiem 3-ch departamen- 

    

tów w Siedmiogrodzie, gdzie odniosło 
zwycięstwo trzech kandydatów wę- 
gierskich. Obrano 113 senatorów. Po- 
zostaje do wybrania jeszcze 91 sena- 
torów. 

: WSZYSTKIM SWYM SZANOWNYM KLIJENTOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
ZASYŁA 

BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABOWSKIEGO 
WILNO, GARBARSKA 1, TEL 82 

  
  

  

Nr. 345 (31861 
  

Dn. 23.XII. 1953 r. po krotkich i ciežkich cierpieniach zgasl nasz nieodżałowany 

MOJŻESZ RYNDZIUŃSKI 
Właściciei domu bankowego. 

Eksportacja zwłok ż domu żałoby przy. ulicy. Żeligowskiego 3 nastąpi 
w niedzielę dn. 24 grudnia r. b. o godz. IZ-ej. 

O czem zawiadamiają pozostali w nieutułonym żalu. 

Teatr Muz. „Lutnia” 

GRUDZIEŃ 1933 

31 
NIEDZIELA 
SYLWESTRA 

obchodzą wszyscy radośnie i wesoło 
o godz VO ec 

NA WIELKIEJ REWJI 
| w Teatrze Muz. „Lutnia 

  

  

  

SYN I KREWNI. 

GYYYYYYYYTYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYH Z 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* | 

« 

Repertuar świąteczny 

Niedziela 24.XII. g 815, „TARG NA 
DZIEWCZĘTA* 

© 

Poniedziałek 25.XII. g 4 p. p. „POD 
BIAŁYM KONIEM" (ceay zniżone), 
z.8.I5 w. „TARG NA DZIEWCZĘTA” 
Wtorek 26.XII. g. 1230 „BAJKA DLA 
DZIECI" e. 4 pp „POD BIAŁYM 

Ė KONIEM“ (ceny znižone), x. 8.15 w. 
3 „TARG NA DZIEWCZĘTA“, 
Ė Šroda 27.XII godz. 8.15 w. „TARG 
Ё NA DZIEWCZĘTA”. 
# WJ 

  

Aida 

  

Proces o podpalenie Reichstagu. 

zasadnienie wyroku. 
We wsłępnem uzasadnieniu wyroku prze- 

wodniezący stwierdził, że oskarżony van der 

Luebhe musiał mieć wspólników, którzy — 

jak rozprawa główna wykazała — rekruio- 

wali się z elementów zpośród partji komu- 

nistycznej, ponoszącej, wskutek swej wywro 

towej działalności, moralną odpowiedzial- 

ność za zbrodnię. 

'Torgitera, 

rozprawa 

Wi stosunku do oskarżonego 

Tanewa, Popowa i Dymitrowa 

główna nie ujawniła ich współudziału w 

zbrodni, jakkolwiek nie jest uzasadnione 

przypuszczenie, iż komunizm był głównym 

ośrodkiem, z którego rózchodziły się nici 

podpalenia Reichstagu. Wi dłuższym wywo- 

dzie przewodniczący poddaje „szezegółowej 

i ezęściowo krytycznej analizie zeznania po- 

szezególnych świadków, wśród nich Groi- 

bego, Kunezaka, Helmera i innych, które 

również i w łonie trybunału nie wzbudziły 

zaufania. Uzasadnienie wyroku poświęca 

również słowa krytyki Księdze Brunatnej i 

londyńskiej „komisji prawniczej. 

  

Zbrodnia podpalenia Reichstagu — ciąg- 

nie dalej przewodniczący — miała znaczenie 

wybitnie polityczne i służyć miała komunie 

mowi jako sygnał rewolucji. Minister Go 

ebbels powiedział słusznie, że narodowi 50- 

ejaliści, którzy większ: społeczeństwa od 

Stycznia r. b, mieli już za sobą, nie potrze- 

bowali uciekać się do nielegalnych środków 

przewrotu. Mła niet wynik wyborw z dnia 

  

-B.III był już przesądzony. Że współwinnych 

zbrodni nałeży szukać w łonie  partji 

komunistycznej, dowodzi fakt, iż van der 

Luebbe w pojęciu trybunału jest korauni- 

zawierają wielką ilość zarzutów pod adre 

stą. Dalsze uzasadnienia przewodniczącego 

sem niemieckiej partji komunistycznej, któ- 

rej jedynym celem—zdaniem przewodniczą- 

cego — było zniszczenie istniejącego ustro- 

ju i utworzenie dyktatury proletarjatu w 

Niemczech. 

UB OEPYERCIW RECO STRARRUE OZONE, 

° ё i dowolnej Działki ziemi >: 
nad brzegiem rzeki, 13 klm.od Wilna, 
3 klm. od stacji kolejowej, de sprze- 

dania na dogodnych warunkach. 

Wilno, Piłsudskiego 13 — 5. 
UL A I OIS, 

  

    

    

  

A jednak H ERBATA 2 

Kopernikiem” | 
Pod Protektoratem Jego Magnific. Rekt. U.S.B. prof. dr. Witolda Staniewicza i Gen. 

BAL SYLWEST W Salonach Kasyna 
Garnizonowego 

   
ч ПЙЕ 

Żądać wszędzie 

  

   

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. 
W wojsku. 

Może nigdzie tak skrzętnie trady- 
cje nie są przechowywane jak w woj- 
sku: wszelkie święta narodowe i reli- 

gijne są tu obchodzone z całą uroczy- 
słością. Tak jest też i ze Świętami Bo- 
żŻego Narodzenia. Tradycyjne drzew- 
ko rok rocznie zdobi szare izby koszar 
Władze wojskowe zdają sobie sprawę 
jak przykro jest, odbywającym powin 
mość, spędzać święta, mające swoisty 
urok i pełne wspomnień, zdala od swo 
ich bliskich, nie mogąc się z niemi 
podzielić tradycyjnym opłatkiem. Cho 
ciaż większość żołnierzy otrzymuje kil 
kudniowe urlopy, aby mogli święta 
spędzić w domu, to jednak w kosza- 
rach zawsze pozostaje dosyć liczna gro 
raadka, której trzeba jakoś ten czas 
uprzyjemnić. Muszą jednem słowem 
chłopaczyska czuć się w święta we- 
solo. 

Pierwsza rzecz — choinka —- a 
jakże. Bez tego przecież niema świąt, a 
wigilja wyglądałaby conajmniej smut 
no. Przed wieczorem jest już drzew- 
ko. Jak się znalazło w koszarach —. 
trudno dociec, może kupiono je na ryn 
ku. u chłopa, a może ktoś przysłał, 

mniejsza 0 to. grunt že jest. Jednocześ 
nie zjawia się zawiły problem, jak 
drzewko ubrać, no — i rzecz ważniej- 
sza -— czem. Kupić trudno, bo to i 
rzecz nieprzyjemna wydawać grosiwo 
w dzisiejszych ciężkich czasach, a przy 
tem gdyby się nawet chciało, to zno- 
wu brak forsy, bo chuda kiesa żoł- 
nierska ma jeszcze inne wydatki, trze 
ba przecież w drugi dzień świąt po- 
stawić się wobec Mańci od pani „ap- 
tykarzowej* i pójść z nią do kina. 
Wobec powyższego trzeba jakoś ra- 
dzić tańszym kosztem, robi się wszyst 
ko we własnym zakresie, mając na 
względzie samowystarczalność i wyro 
by ściśle „krajowe“. 

Nabywa się jedynie świeczki i coś 
świecącego, bo to trudno już samemu 
sprokurować. Po paru godzinach waż 
ne zagadnienie jest rozwiązane, chióin 
ka jest ubrana Czy dobrze? Napew- 
no, bo i tanio, i z humorem. Z pod 
choinki szczerzą swe żądła na dwie 
strony karabiny maszynowe, a na czu 
bek drzewa nałożony hełm wygląda 
jakby miał je chronić przed czemś. 
Wśród ozdób jest i maska gazowa, i 
bagnet i inne utensylja rzemiosła wo 
jennego. Obok tych militarnych „dro 

    

  

bnostek* są bardziej cywilne jak „cze 
kolada*, orzechy i t. p. zakupione już 
przez pułk. 

Pod drzewkiem leży kilka paczek 

  

2 drobnemi złośliwościami. Adresy 
brzmią: „Dla Pana Szefa” oraz kilku 
innych osobistości wyróżnionych 7 
racji piastowanych godności lub cech 
charakterystycznych. Wreszcie odzy: 
wa się trąbka. To „sam pan kucharz” 
daje znać, że upitrasił już kołację i 
można się po nią w należytym porząd 
ku zgłosić. Na kołację przychodzą о- 
ficerowie. aby ze swymi wychowan- 
kami podzielić się opłatkiem i serdecz- 
nie pogawędzić parę chwil. Przy spo- 
sobności przynoszą większe ilości pa- 
pierosów. Zaczynają się śpiewy. Ha- 
łas coraz większy. Wreszcie zegar ko 
szarowy — trąbka — daje sygnał na 
apel wieczorny, kładąc kres zabawie. 
Po godzinie słychać . tylko oddechy 
śpiących. : 

W pierwszy dzieh šwiąt odbywa się 
uroc: / obiąd. „Fasuje* się papie- 
rosy i piwo i, rzecz w służbie nader 
rzadką, —- wódkę. Na wieczór są prze 
pustki, w Domu Żołnierza można się 
zabawić i dobrze i tanio. Na drugi 
dzień przydzielana jest dla każdego 
oddziału pewną ilość biletów do kin. 
do których z uciechą podąża zwarta 
gromadka szarych mundurów, Śpiewa 

  

  

    

  

  

  

INa zakończenie wreszcie przewodniczący 

stwierdza, że czyn Holendra posiadał wszel- 

kie znamiona hasła przewrotu i wobec tego 

van der Luebbe — zgodnie z brzmieniem 

$$ 81 i 82 niėmieckiego kodeksu karnego— 
musiał być skazany na karę Śmierci. Pozo- 

stałych oskarżonych, z. braku dostatecznych 

dowodów winy, należało zwolnić. 

   - SŁOŃCE-POŁUDNIA 
POD-POLSKĄ: CHOINKA 

na wycieczkę morską 

okrętem „KOŠCIUSZKO“ 

MAROKKO — WYSPY KANARYJSKIE — MĄDEIRA 

od 5 do 29 kwieinia 1934 roku 

Ceny od zi. 650.— 

LINJA GDYNIA -AMERYKA 

Warszawa, uł. Marszałkowska 116 
Gdynia — Lwów — Kraków — Rzeszów 

Orbis, Wagons-Liis-Cook. 

  

     
To bilet 

  

      
      
    
    
     

     

  

Na tem o godzinie 10.30 rozprawę za 

kończono. a 

Pod koniee Dymitrow jeszcze usiłuje za- 

brać głos, przewodniczący jednakże katego- 

ryeznie prośbę jego odrzuca. 

Tak więc sensacyjny proces o podpa- 
lenie Reichstagu dziś, po trzymiesięcznem 
trwaniu, znalazł swe ostateczne zakończenie. 

Po wyroku 
LIPSK. (Pat.) Obrońca Torglera dr. Saek, 

zainterpełowany przez dziennikarzy bezpo- 

średnio po zakończeniu rozprawy, oświad- 

€zył, że klient jego zostanie bezzwłocznie 

z więzienia zwolniony. Jednakże ze swej 

strony, ze względu na osobiste bezpieczeń- 

stwo, załeci mu dobrowolne udanie śię do 

Schutzhaftu, czyłi innemi słowy, do obozu 

koncentracyjnego. Pozostali oskarżeni, mia 

nowicie Dymitrow, Popow i Tanew — w-g 

słów Teicherta — mają być niezwłocznie 

wydaleni z granić Rzeszy. : 

LIPSK. (Pat.) Rodziny oskarżonych: mat- 
ka i żona Torglera, matka i siostra Dymit- 
rowa' oraz żona Torgiera przyjęły wyrok 
ze izami w oczaea'i ńatychmiast udały się 
do więzienia, aby oskarżonym złożyć pierw- 
sze gratulaeje. Najbardziej wzruszona z ra- 
dości była żona Torgiera. 

  

T-WO BROWARU 

czzama ;SZO
PEŃ” m WILNIE S A. 

STALE DOSTARCZA W JEDNAKOWEJ DOSKONAŁEJ JAKOŚCI 

PIWO DUBELTOWE — ŻÓRAWINĘ 
NETEM TE NWOOWORWRCEEA 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Wschód — Orient. Wyszedł z druku 

Nr. kwartalnika „Wschód wydawanego 
przez Orjentalistyczne Koło Młodych w Wu 
szawie, 

   

     

Artykuł wstępny podkreśla jeden z nai- 
ciekawszych przejawów życia politycznego 
powojennego świala, a mianowicie neouni- 
wersalistyczną koncepcję ZSRR. w walćc z 
coraz to potężniejszemi prądami nacjonali- 
stycznemi. Znakomity znawca teorji bolsze 
wizmu Stanisław Glass podaje obszerną ana 
lizę jego zagadnień rozwojonych na przest 
rzeni ubiegłego trzydziestołecia, przeprowa 
dzając piezwykle ciekawe zestawienie Marxa 
i innych klasyków komunizmu ż ideami Ie 
nina i inn. Czesław Bobrowski daje ob - 
ny artykuł o elicie rządzącej w Rosji Sowiee 
kiej — o tych prawdziwych „udarnikach“ 
nowego ustroju społecznego. Dr. Abduiluch 
Żihni, z okazji 50-lecia pisma „Terdžyman “, 
poświęca "wspomnienie jego založycielowi 
Ismail Beey Gasprińskiemu. Podpisany litera 
mi R. D. Artykuł zajmuje się najważniej. 
szym problemem Europy, a mianowicie teor 
ją i praktyką wschodniej polityki Niemiec, 
analizuje zarówno dążenia epoki wilhelmow 
skiej jak i dzisiejszych hitlerowskich Nie- 
miec. Wreszcie dwa artykuły poświęcone 
Dalekiemu Wschodowi — jeden Jana Jawor 
skiego o roli tajnych związków w rewolucji 
chińskiej, drugi W. A. Zbyszewskiego o nac 
jonalizmie japońskim. 

Miscellenea dają nam ciekawy przegląd 
aktualji orjentalnych ze szezególnem uwzglę 
dnieniem orjentu polskiego. W dziale litera 
ckim znajdujemy świetne przekłady Inwo 
kacji z I księgi „Pana Tadeusza* i sonet „Ste 
py Akermańskie" — A. Mickiewicza na ję 
zyk ukraiński, dokonane przez Maksyma 

      

  

jąc po drodze „Oj, nie wiecie, wy cy- 
wile, jak to w wojsku służyć mile”. 

U sportowców. 
Padające płatki śniegu budziły i 

budzić chyba zawsze będą wspomnie 
nia przeżytych zim. Śnieg działa roz- 
weselająco. Jego biel ma jakąś taje- 
mniczą siłę, która tworzy szereg za 
miarów, projektów. Siła ta buduje pla 
ny, które zostają wprowadzane w 
czyn już u samego początku pięknej 
zimy. 

    

  

Zima jest bodaj najpiękniejszą po 
rą roku, a treść jej znacznie wzboga 
ciła się przez szereg urozmaiconych 
atrakcyj sportowych. 

Jeszcze do tak niedawna zima by- 
ła porą roku, w której ludzie zamy- 
kali się w szczelnie okiejonych pok»- 
jach, spędzając dni w sposób niezbyl 
zachwycający. Życie w zimie przyga- 
sało zupełnie, a tylko od czasu do cza 
su słyszało się w oddali dźwięki trąb- 
ki myśliwskiej, lub dzwonki sanek pę- 
dzącego kuliga. 

Życie' pędzi jednak dalej. Na dro- 
dze nie widzimy już utartych śladów, 
ani kierowniczych słupów, bo życie 
sportowe nie lubi snobizmu płynie 
swobodnie bez specjalnych ograni- 
ezeń. 

  

  

REGULUJE ŻOŁĄDEK 

A Herbata Przeczyszczająca 

„Plantol“ Maj, A. Buowskiego 

AWR i iii ii 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIĄ 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 9 

Komgle na beletrystyka do oa- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy »bonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. | |-ej do !8-ej. 

Warunki przystępne. 

    

   EAT AKA T in     
Ryiskiego oraz fragment poematu gruzińs- 
kiego poety XII w. Szety Rustaweli, łączą- 
cego czar wschodniej poezji z romantyzmem 
średniowiecznych Minnaesiingerów. Całości 
wreszcie tego interesującego numeru dopcł- 
nia szereg recenzyj z aktualnych wydaw- 
nictw. 

Miła szata zewnętrzna i staranne wykona 
nie graficzne harmo: je z poziomem tre 

  

ści tego jedynego w swoim rodzaju pisma w 
Polsce. 

Do nabycia w Administracji pisma, War- 
szawa, Instytut Wschodni, Miodowa 7, lub w 
większych księgarniach i kioskach w War- 
szawie i na prowincji. 
'N-ru wynosi zł. 1,50 

Cena podwójnego 

  

Brygady Stanisława Skwarczyńskiego odb 

ROWY 
  

Tradycją było ongiś spędzanie 
świąt w domu. Siedziało się przy roz- 
grzanym piecu. łuszcząc smaczne о- 
rzechy. Młodzież słuchała bajeczek n- 
partych treścią swoją na prz i 

  

iach 
nieznanych. Wolno sączyło się sza- 
remi godzinami stare życie. 

Teraz życie zmieniło się zupełnie. 
Dzisiejsza młodzież nie lubi siedzieć 
w domu. Ba Nawet świąt nie chc- 
marnować przy piecu. 

Młodzież rwie się do sportu. Woii 
wolne chwile od zajęć spędzić na świe 
żem powietrzu. biegnąc wzgórzami. 
względnie kręcąc się na lodzie. 

Sport jest dzisiaj największa roz- 
koszą życia. 

Stwarza się jednak dość wielki 
kontrast między teraźniejszością, 4 
przeszłością. Kontrast ten odczuwa 
się w każdem najmniejszem nawet o- 
gnisku rodzinnem, ale czyż mamy dzi 
siaj prawo oceniać. te dwa różne 
światy! 

Świat porywów, chęci i upodobań 
dzisiejszej młodzieży jest nadzwyc aj 
iekawy. Nie zrywa ona z tradycją. 
Umie uszanować wszystko, co jest 
Święte. ale w końcu postąpi tak jak 
będzie jej lepiej, wygodniej, weselej. 

Dłatego też przeważnie święta spę 
dza poza domem. Nie ubiera sie w 
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Akad. Oddz. Zw. Strz. 
początek o godz. 29-ej. 

  

UŚMIECHY I UŚMIESZKI, 

Miłość. 
historyjka, którą tu powtórzę, 

przypomina mi się zawsze przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Nie pamiętam <już gdzie 
to czytałem, ani nawet, gdzie się to działo. 

Zdaje mi Szwecji, może nawet 
przed wojną. 

  

Rzewna 

się, (że % 

W jakiemś małem miasteczku żyło mał 
żeństwo, trwające już parę lat. Ona liczyła 
sobie dwadzieścia wiosen; a jej przyjaciółki 
nie liczyły jej więcej. On był o kilka lat 
starszy. Dzieci nie mieli, dochody posiadali 
skromne, żyli oszczędnie i z każdym rokiem 
kochali się bardziej. 

Pewien stary. cyjik francuski, w XVII 
wieku jeszcze uchodzący za mędrca, powie- 
dział, że „ z prawdziwą miłością jest tak, jak 
z pojawianiem się duchów; wszyscy o nich 
mówią, ale mało kto je widział”. 

Tu było inaczej. Oboje.kochali sie szcze- 
rze i głęboko. 

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. 
Hołdu jąc starej tradycji i on i ona, na długo 
przedtem zastanawiali się — oczywiście w 
tajemnicy przed sobą — jaki podarek ma 
jedno drugiemu ofiarować na gwiazdkę. 

-—- Gdybym mógł — wzdychał on: w 

    

   

du- 
szy = iłbym jej samochód i kolję bry- 
lantow Cóż, kiedy nie stać mnie na to... 

ybym mogła — myślała ona — 
podarowałabym mu to mahoniowe biurko 
do pracy, które widziałam w oknie, wysta- 
wowem i wspaniałe futra. Cóż, kiedy nie 
mam pieniędzy... 

  

Rozw. 

doszła w końcu do wniosku, że najwłaściw- 
szym podarunkiem dla męża, będzie desa | 
ka do zegarka. 

Piękny ten srebrny zegarek, odziedziczo- 
ny po ojcu, nie był w kieszeni dostatecznie 
zabezpieczony. Zdecydowała się, że kupi de- 
wizkę, chociażby miała ją nawet drogo kosz 
tow: ' ' : ‘Б 

  

° Тушсхазет mąż, patrząc z miłością па 
ę, co jej sprawi naj- 

$ radość. Wieczorem był już zdecydo- 
wany. — Kupię jej piękny szyldkretowy 
grzebień -- powiedział -—- widząc jak roz- 
czesuje swe wspaniałe, niemał do ziemi się- 
gające włosy. To ją najbardziej ucie- 

    

żonę, zastanawiał 

  

* szy! 

A kiedy w dniu wigilijnym zabłysła pierw 
sza gwiazda, zbliżyli się do siebie, tuląe w 
dłoniach swoje podartinki. 

Mimo wszystko drżeli oboje i serca ich 
biły bardzo głośno. Nie dziwnego. Oboje 
czuli, że zdobyli się na wiełką ofiarę Ona, 
by mu ofiarować dewizkę do zegarku dała 
sobie, obciąć swoje wspaniałe włosy, a on 
sprzedał zegarek, 'by jej kupić grzebień. - 

  
   

Stara, znana historja i nadaje się raczej 
do rubryki: „Uśmiech z łezką”. * 

    Wei. :     

  

ędzie się 

smokingi. Nie siedzi w domu, czeka- 
jąc wizyt i t. d. В 

Spotyka się na Śniegu i na nim 
właśnie składa sobie szczere sportowe 
życzenia. 

Biegną rozpędzone narty. iągną 
się długie tajemnicze ślady. Śnieg 
Iśni w słońcu, a słońce uśmiecha się 
pełne radości, że może nareszcie nie 
przez zamarznięte szyby przyglądać 
się synom ziemi. 

Rozwesela nas czar Śnieżnej zimy, 
a bajkę szemrze oszroniona pełna pię- 
kna i poezji, przydrożna sosna. 

Prostota i swoboda. Młodość i 
ęście. Zima i narty. Sport i zdro- 

    

57 

wie. 
Powyższe słowa wiążą bogatą 

treść najrozmaitszych Przeżyć, które 
pozostawiają na całe życie niezatar- 
te wspomnienia, a czy wspomnienia 
te są milsze od wspomnień naszych. 
babek i dziadków, trudno osądzić. 
Mam jednak wrażenie, że my w cza- 
sie świąt bawimy się lepiej. 

Tamte, co kiedyś dawno już było, 
pozostanie pięknym obrazkiem, obok 
którego zawisać zaczną nowe, prześ- 
liczne malowanki w stylu modern. 

Zaczyna kształtować się nowa tra- 
dycja, która powstaje ze sportu, śnie- 
gu i mrozu. J. N. 

нНЕ В, 

     



  

Tradycje ludowe Bożego Narodzenia 
na naszych ziemiach. 

Przyśpieszony bieg współczesnego 
życia kładzie nowe warstwy na naszą 
kulturę. Tworzy się powłoka. która de 
finitywnie zatwierdza: proces niwela- 
cyjny międzynarodowego oblicza kul- 
turalno-obyczajowego. 

Dawne formy idą siłą rzeczy do 
lamusa historji, jak strzępy zniszcze- 
nego ubrania, — starsze myśli ustępu- 
ja miejsca młodym i odmłodzonym 
lepiej dostosowanym do nowych wa- 
runków. 

Coraz mniej interesuje nas przesz- 
której wieki stworzyły dzisiejsza      łoś 

  

rzeczywistość. Żyjemy za to pełnią jut ` 
ra, szukamy bezustannie nowych 
dróg. 

To my z miasta, my zapatrzeni we 
własny „intelektualizm' jak joga we 
własny pępek. 

Za nami w pewnem oddaleniu kul- 
turowym kroczy wieś, przechowują- 
ca żywe echa prastarych tradycyj i 
będąca pod wielu względami praw- 
dziwym skarbcem historycznej prze 
szłości kulturalnej. 

Z tych też względów możemy ob- 
serwować ostatnio w niektórych pań- 
stwach ostry zwrot twarzą do wsi —— 
jakby nagłe spojrzenie we własne nie- 
doceniane przedtem oblic: 
we Niemcy szukają pod 
strzechami wykładników gefm: 
kultury, — Mussolini usiłuje pr 
cować stare pędy wsi na współczesną 
kulturę miast. 

Ludność 

  

    

   

   

  

  

  

ej i dalszej 
przeszłości z dziejów może wielu na- 
rodów, następujących kolejno na tych 
ziemiach. 

"nteresuje nas w tej chwili Boże 
Narodzenie.. Przyjrzyjmy się więc ob- 
rzędowości tego Święta u ludu na- 
szych ziem, uwzględniając możliwie 
starsze tradycje. 

Pierwsza fala chrześcijaństwa 
przyniosła na nasze ziemie obrzędo- 
wość Bożego Narodzenia, która obok 
zasadniczych pierwiastków  chrześci- 
jańskich niewątpliwie miała w sobie 
sporo ruchliwej i psotliwej wesołości 
rzymskich Saturnalij. Ziemie Północy 
zmroziły jednakże tę wesołość. Oh 
rzędowość Bożego Narodzenia na na 
szych ziemiach nabrała cech spokoj- 
nej powagi i zapatrzenia się w Świat 

duchów. й 
Boże Narodzenie na południu jest 

świętem wielkiej radości i psotliwegc 

  

  

    
  

rozkrzyczenia, — u nas na wsi — ra- 

czej jakiemś misterjum cis i zamy- 
ślenia. 

Lud nasz prowadzący życie prze- 
dewszystkiem rolnika i organicznie 
związany z „matką ziemią” oraz kul- 
tywujący cześć dla przodków, wpro- 
wadził do obrzędowości B. N. także 
kult przodków — i trwał przy tem 
długo, bo trwa jeszcze dziś, głuchy 

na prądy biegnących stuleci, 
Kulminacyjnym punktem B. N. 

jest wieczór _i noc wigilijna. 
Fantazja ludowa wielu narodów 

nadała temu okresowi przedziwny 
czar, przekształcający świat rzeczywi- 
sty w niesamowitą bajkę. Jak podaje 
prof. Klinger — „Zgodnie z wierze- 
niem sycylijskiem. francuskiem i uk- 
raińskiem, otwiera się wtedy wnętrze 

  

ziemi i jasnym płomieniem goreją uk- 
ryte w niem skarby. Zgodnie z wie- 
rzeniem jeszcze bardziej rozpowszech- 
nionem, bo - obejmującem . Francję, 
Czechy, Polskę, Ukrainę i t. d., woda 
w źródłach, potokach i rzekach za- 
mienia się na chwilę w wino, czasem 
w. wino i miód, niekiedy nawet w 

płynne złoto”.. i t. d. i t. d. 

W wierzeniach ludu naszych ziem 
wieczór i noc wigilijna mają równie 
silną ekspresję niesamowitości. Opi- 
szę je tu na podstawie  informacyj, 
udzielonych mi przez p. M. Pieciukie- 
wicza, bibljotekarza Instytutu Badań 
Europy Wschodniej. 

Dzień wigilijny w gospodarstwie 
wiejskiem upływa na przygotowa- 
niach. W okresie świąt pracować nie 
wolno pod groźbą Ściągnięcia na sie- 
bie niełaski duchów, , które przycho- 
dzą wtedy na ziemię i mogą szkodzić 
kydłu i ludziom, — dłatego każdy 
skrzętny gospodarz porządkuje gospo- 
darstwo nazewnątrz domu. Doprowa- 
dza narzędzia rolnicze do porządku 
przygotowuje drzewo na opał na 
„Światyje wieczary* t. j. na okres od 
wigilji aż do Trzech Króli, tnie siecz- 

  

kę dla bydła również na zapas, miele 
mąkę ha żarnach na chleb lub na bli- 
ny — słowem zabezpiecza się grun- 
townie: przed niemiłą ewentualnošci 
złamania. zakazu pracy w okre 
świątecznym, co może pociągnąć za 
sobą przykre następstwa. Naprzykład 
kręcenie żarn w czasie świąt może być 
przyczyną .„„kręcka* u owiec, a nawet 
i u ludzi. Niektórzy gospodarze w 
tym dniu okręcają drzewa owocowe 

   

  

    

  

-słomianą ,„wiaźmą*, co ma moc za- 

bezpieczającą przed robactwem. 

Dzień wigilijny gospodyni upływa 
również na przygotowaniach — jed- 
nakże już wewnątrz domu. Robi ge- 
neralne sprzątanie w mieszkaniu i 
sporządza tradycyjne potrawy wigi- 
lijne. A więc przedewszystkiem „kuć- 
cję —zasadniczą potrawę wigilijną— 
jęczmienną, robioną w stępie. W nie- 
których okolicach „kućcia* robiona 
jest z pszenicy. Następnie — kisiel 
owsiany, kisiel „czyrwony* z żóra: 
winy. suszone jabłka, gruszki oraz 
śliwki, — „klocki“ jęczmienne albo 
pszenne zalewane wodą słodzoną & 
makiem, — potem idzie ryba. kapu- 
sta z grzybami i t. p. w zależności od 

  

  

zamożności danego gospodarstwa. 
Gospodyni, gotując potrawy wigilijne,    zdejmuje łyżką tak zwany „nakip* i 
rzuca go w kąt dla duchów przodków. 

Przez cały dzień wigilijny starają 
się jeść najmniej albo wcale. W pare 
godzin po zmięrzchu gospodarz przy 
nosi naręcz siana i rozkłada je na sto- 
le. Gospodyni zkolei przykrywa je 
czystym i nowym obrusem. Potem 
przynosi „„kućcię*, opłatek (w domach 
katolickich) i inne potrawy. 

  

Wreszcie następuje moment naj- 
ważniejszy. 

Zasiadają do stołu. Pierws zaj- 
muje miejsce na „pokućciu* pod ob- 
razem najstarszy mężczyzna w rodzi- 
nie. Pan Pieciukiewicz dopatruje. się 
w tem odgłosów ustroju patrjarchal- 
nego. Następnie gdy już wszyscy. sie- 
dzą, najstarszy wstaje z pełna łyżką 
„kućci* w ręku i mówi — „Maroz, 
maroz, chadzi kućciu jeści* — albo 

— „Wasil, Wasil, chadzi kućciu jeś- 
ci. Jest to zmodyfikowane przywo- 
ływanie przodków na wieczerzę wi- 
gilijną. 

Trzeba tu zaznaczyć, że profesor 
Klinger całą obrzędowość B. N. na 

    

   

   

  

naszych ziemiach uważa za poświęco- 
ną pamięci zmarłym. 

Piece w pokoju, w którym spoży- 
wa się wieczerzę, jest dobrze napala- 
ny, by duchy przodków, przybyłe na 
wezwanie, mogły się dobrze ogrzać. 

Wieczerzę spożywa się w nastro- 
ju b. uroczystym w skupionej ciszy. 
Odbiera się wrażenie, że moment ten 
łączy człowieka z duchami. 

Wieczerza skończona. Ws kie 
niedojedzone potrawy pozostają na 
stole. Wstający od stołu zostawiają 
łyżki swoje naokoło misy z „kućcią' 
Wierzą bowiem, że w nocy duchy 

przodków będą te potrawy spożywa- 
ły. 

W południowo - wschodniej Wi- 
leńszczyźnie i w niektórych miejsco - 
wościach w wojew. nowogródzkiem 
najstarszy mężczyzna czy też gospo- 
darz, rozpoczynający wieczerzę przy- 
wołaniem duchów przodków, rzuca 
trzy łyżki „kućci* w kąt dla „dzieda* 

Przed wstaniem od stołu wiecze- 
rzy odbywają się wróżby. Kto wyciąg 
nie z pod obrusa długie źdźbło, tego 
len będzie długi. W podobny sposób 
wróżą o długości życia. 

  

2 ” : 
Budowa mauzoleum królewskiego. 

Budowa mauzoleum królewskiego 
w Bazylice Wileńskiej szybko posuwa 
się naprzód i w niedługim czasie bę- 
dzie ukończona konstrukcja krypty. 
przedsionka i schodów. Komunikaty 
prasowe informowały już dawniej, że 
mauzoleum powstaje w temsamem 
miejscu, w kiórem zamierzał je wybu 
dować król Zygmunt ILI. Świadczą o 
tem podmurowania pod nasady skle- 
pień, zachowane na ścianach funda- 

mentów, świadczą pokłady gliny, za- 
kładane między drewniane ruszty dla 
załamowania wody gruntowej. Posia 
dany dostateczne wskazówki w mu- 
rach fundamentowych kaplicy, by 
stworzyć sobie obraz, jak wyglądać 
miało mauzoleum w projekcie z przed 
trzystu lat. Zejście do mauzoleum pro 
jektowano urządzić z małej zakrystyj 
ki przy kaplicy św. Kazimierza, znie- 
sionej w czasie Gucewiczowskiej prze- 
budowy Katedry w związku z budo- 
wą południowej galerji kolumnowej. 
Wąski korytarzyk w zachodniej ścia 
nie fundamentowej kaplicy, dziś wią- 
żący się z kanałem odwadniającym 
dokoła Katedry, łączyłby klatkę scho- 
dową ź kryptą, w któr: па 4 а- 
rach wspierać się miało sklepienie. 

Przeszkody, które przy ówczesnym 
stanie wiedzy technicznej były nie do 
pokonania, obecnie dają się doskonale 
przezwyciężyć. To też projekt nowe- 
go mauzoleum, opracowany przez ś 
p. prof. Juljusza Kłosa, oparł się w 
ogólnych zarysach na dawnej kon- 
cepcji. Tylko sprawę dostępu do mau- 
zoleum trzeba było rozwiązać w in- 
ny sposób, gdyż nie istnieje zakrystyj- 
ka przy kaplicy, a poprowadzenie 
schodów z pod otwartej galerji kolu- 
mnowej byłoby niemożliwe. Zapro- 
jektowano więe początkowo umiesz. 
czenie klatki schodowej wgłębi pra - 
wej nawy bocznej, w podziemiu mię- 
dzy kaplicą św. Kazimierza i ołtarzem 
wikarjackim. Przestrzeń tę zajmowa- 
ła krypta, wybudowana nie wcześniej 
niż w drugiej połowie XVII w.. w któ 
rej odnaleziono przed 2 laty liczne 

poprzerzucane 

   

  

     

   

   

  

     

trumny, zbutwiałe i 
przez wodę. Że krypta ta powstała do 
piero po najeździe moskiewskim. czyli 
po r. 1661, wnioskować można z no- 
tatek w aktach kapitulnych o grzeba- 
niu zmarłych pod nawą przy kapli- 
cy św. Kazimierza: w r. 1642 czyni 
zapis ks. Olaw Alginus z warunkiem, 
by kapituła pochowała go w kątku 
przy kaplicy św. Kazimierza, a w r. 
1649 zezwala kapituła na wstawien- 
nietwo biskupa Tyszkiewicza pogrześć 
pode drzwiami kaplicy św. Kazimie- 
rza marszałka litewskiego Antoniego 
Tyszkiewicza. 

Pierwszy projekt schodów do mau 
zoleum miał tę ujemną stronę, że. ot- 
warta klatka schodowa uszczuplałaby 
dość ograniczoną przestrzeń przed 

ciem do kaplicy św. Kazimierza i 
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utrudniałaby dostęp do schodów ołta- 
rza wikarjackiego. Projekt ten został 
więc zmodyfikowany i to w sposób 
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bardzo  szezęšliwy. = Postanowiono 

  

rzem wikarjackim, zwaną popularnie 
a całkiem błędnie „Zniczem*, i stąd 

poprowadzić schody zejściowe. Przejś 
cie prowadzi dalej w grubości ławy 
fundameniowej między ostatnim fila- 
rem międzynawowym 1 ścianą 
wschodnią do przedsionka, utworzo- 
nego na miejscu wspomnianej poprzed 
nio krypty pod prawą nawą boczną, i 
stąd w grubości muru fundamentowe 
go między nawą i kaplicą św. Kazi- 
mierza — do właściwego mauzoleum. 
W krypcie mauzoleum 4 kwadratowe 
filary dzielą wnętrze na 9 pół i wspie- 
rają żaglowe sklepienia. 

      

Absurdalne opowieści, jakoby kryp 
ta pod ołtarzem wikarjackim była po- 
zostałością świątyni pogańskiej i ja- 
koby tu właśnie mieścił się Znicz”, 
już wielokrotnie były gruntownie w 
świetlone. Ponieważ jednak zdarza się 
czasem, że oprowadzający po Kate- 
drze powtarzają bezkrytycznie tę fan 
tastyczną legendę, co mogłoby wywo 
lać błędne przypuszczenia, że nie usza 
nowano dostatecznie tak cennej pa- 
miątki przeszłości, adaptując ją dla 
nowych celów, trzeba jeszcze raz wy 
jaśnić, że krypta podołtarzowa nie mo 
że pochodzić z czasów pogańskich, a 
więc z XIV wieku. Krypta ta znajdu- 
je się ponad sklepieniami wielkiego 
podziemia, rozciągającego się pod ca- 

  

  

  

ać niewielką kryptę pod ołta- 
lem prezbiterjum, a wybudowanego w 
pierwszej połowie XVI w., powstać 
więc mogła najwcześniej w tymsamym 
czasie, a stanowi część podmurowa- 
nia pod wielki ołtarz. 

Najlepiej zorjentujemy się w ukła 
dzie mauzoleum, jeśli rozpatrzymy re 
produkcje projektu, zamieszczone przy 
niniejszym artykule a — wejście do 
krypty pod ołtarzem wikarjackim, o- 
becnie równocześnie wejście z kościo- 
ła do mauzoleum, b — krypta pod oł- 
tarzem wikarjackim, t. zw. „Znicz”. 

Krypła będzie otynkowana, c — men 
sa murowana w krypcie, d — kory- 
tarz ze schodami zejściowemi do przed 
sionka. Szerokość klatki schodowej w 
świetle 1 m. 40 cm.. wysokość 2 m. 
15 em., odległość od krypty do przed- 
sionka 5 m. 55 cm. e — przejście, wy- 
kute w ławie fundamentowej między 
ostatnim filarem prawej nawy bocznej 
a pilastrem przy ścianie wschodniej 
Bazyliki, /f — przedsionek mauzole- 
um o wymiarach 4 m. 60 em. X 38 
m. 30 cm. Przedsionek będzie pokryty 
sklepieniem beczkowem z lunetami 
nad otworami wejściowemi. 

  

    

      

Okienko dawnej krypty i wylot 
schodów, prowadzących do niej z na- 
wy, zamurowano, g — korytarz w gru 
bości muru fundamentowego między 
nawą i kaplicą św. Kazimierza, łączą- 
cy przedsionek z mauzoleum. Koryta 
rzyk przechodzi przez fundament po- 
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Przysłowia 

ludowe 
Wigilja piękna, a jutrznia jasna, będzie 

stodoła ciasna. 

  

— Dzień Bożego Narodzenia jasny i пос 

wprzód z wieczorem — urodzajem darzy 

sporym. 

-- Śnieg i wicher, ziąb i grudzień na 

  

na Boże 

Narodzenie 
le masa słomy i Dzieciąt- 

  

dworze, a w ka: 

ko Boże. 

—kKulig, kulig mknie po połach jak rze 

ka, a 2 pod kopyt raźnych koni rok ucieka. 

— Grudzień ziemię grudzi i izdebkę stu- 

dzi. 

łudniowej ściany Katedry i przymuro 
wany do niego po r. 1623 fundament 
kaplicy św. Kazimierza. Wysokość ko- 
rytarzyka 2 m. 50 cem., długość 4 m. 

65 cm. й — mauzoleum. Długość 
ściany 9 m. 84 cm. Najwvžsza wyso- 
kość w sklepieniu 3 m. 70 cm..i —- oł. 
tarz w mauzoleum, j — filary kwa- 

dratowe w przekroju, k — pilastry 
przyścienne. I -— korytarzyk z XVII 
w. w fundamencie ściany zachodniej 
kaplicy, projektowane wówczas wejś- 
cie do mauzoleum. 

   

   

Pierwszy etap robót przy budowie 
mauzoleum obejmował: wykonanie 
wykopu pod kaplicą św. Ka- 
zimierza, częściowe rozebranie fun- 
damentu dawnego narożnika Katedry, 
rozebranego przy budowie kaplicy św. 
Kazimierza, zabetonowanie podłoża i 
wyprawienia ścian tynkiem tricosalo- 
wym. Drugi etap robót objął: rozebra 
nie sklepienia krypty pod prawą na- 
wą, boczną, gdzie mieścić się będzie 
przedsionek mauzoleum, wyrównanie 
ścianki północnej i wschodniej oraz 
wybetonowanie ścianki zachodniej i 
południowej przedsionka, ułożenie be- 
tonowego podłoża w przedsionku, prze 
kucie ławy fundamentowej pomiędzy 
filarem międzynawowym i pilast- 
rem przy ścianie wschodniej Katedry, 
wykucie sklepienia w krypcie pod oł- 
tarzem  wikarjackim dla wykonania 
przejścia z pod ołtarza do przedsionka 
i przekucie bloku fundamentowego 
między przedsionkiem i mauzoleum. 
Przed rozpoczęciem przekuwania blo- 
ku fundamentowego wzmocniono za- 
pomocą zastrzyków cementowych 
ścianę, w której mieszczą się schody 
na chór kaplicy św. Kazimierza, i ła- 
wę fundamentową między wielkim oł 
tarzem a przedsionkiem, oraz wzmoc- 
niono_za pomocą zastrzyków cemento 
wych grunt pod przejściem z przed- 
sionka do mauzoleum w miejscu us- 
koku fundamentu. 

Ё tkie wyżej wyszczególnione 
wykonano. W najbliższym 
otynkowane ściany przed 

sionka i obu przejść z użyciem tricosa- 
lu dla stworzenia gładkiej powierzchni 
pod ułożenie właściwej izolacji. Izolac 
ja w mauzoleum przedsionku i przejś- 
ciach składać się będzie z tynku tri- 
cosalowego. obłożonego warstwą kor- 
ku grubości 2 em.. bituminy, blachy 
ołowianej i drugiej warstwy biłuminy. 
Konstrukcja ścian, filarów i sklepień 
będzie wykonana z żelazobetonu. 

Kierownikiem robót z ramienia Ko 
mitetu Rządowego Opieki nad Groba- 
mi Królewskiemi w Wilnie jest inż 
Henryk Wąsowicz, z stępcami jego są 
arch. Pekszo i inż. Jurewicz. 

Roboty wykonywa firma M: Łem- 
picki, reprezentowana w Wilnie przez 
inż. Matusewieza. Umowa z firmą prze 
widuje, że wszystkie wymienione wy: 
żej prace oraz ułożenie posadzki w ka 

  

    
  

        

plicy św. Kazimierza wykonać ma 
przedsiębiorca najpóźniej do dnia 15 

S. L. kwietnia 1934 r. 

Jeżeli siano było zmieszane z ró- 
żnemi gatunkami zboża, niemłócone- 
ge jeszcze, to po wieczerzy, po zdję- 

ciu obrusa gospodarz pilnie rachuje 
ziarenka zboża, które znajdzie na sto- 
le Zboże, którego ziarenek było naj- 
więcej, urodzi w przyszłym roku naj- 

    

lepiej, dlatego też na wiosnę gospo- 
darz sieje go najwięcej. 

Po wieczerzy gospodarz, posiada- 
jacy pasiekę, podsłuchuje przy ulu 
rozmowę pszczół. W noc wigilijną bo 
wiem rozumie on ich mowę, a posły- 
szeć możć wiele, bo mówią o przys+- 
łym życiu, o doli nowej, o szczęściu, 

a zwiastują nieraz wiele rzeczy waz- 
nych. Potem idzie do chlewu i słu- 
cha, co mówi bydło. W tę noc bowiem 
bydło mówi ludzkim językiem. 

Doświadczony gospodarz uważa 
także na przeróżne oznaki w przyro- 
dzie także w ciągu dnia wigilijnego. 
Mianowicie, — jeżeli pada śnieg — to 

pszczoły będą się roiły dobrze, a je- 
żeli na drzewach owoeowych jest 
szron, to będzie dobrv urodzaj na a- 
woce. . 

Młodzież, przedewszystkiem dziew 
częta, wróżą w noc wisilijaą. Wróż- 

by te przeważnie są związane z za- 
pójściem. Niektóre dziewczęta 

wybiegają boso na podwórze i obej- 
mują parkan. Jeżeli liczba objętych 
żerdzi będzie parzysta, wyjdzie za- 
mąż, jeżeli nieparzysta — zostanie sa- 
ma. Inne biorą naręcze drzew na о- 
pał i przynoszą do domu. Parzysta li- 
czba polan wróży rychłe zamążpójś: 
cie. Inne przynoszą ż obory jagnię --= 
jeżeli będzie samiec — zamążpójście. 

Śmieci, zebranych w dzień wigi- 
lijny, nie wysypuje się, lecz przecho- 
wuje do wieczora dnia pierwszego. 
Dziewczyna bierze je wtedy i wynosi 
na rozstajne drogi. Sypie na cztery 
strony. Z której strony pies zaszcze- 
ka w tę i zamąż wyjdzie. : 

Chłopcy nie wróżą i usiłują pop- 
suč dziewczętom humory. Ciągną w 
tym celu dookoła wsi bronę, starając 
się wybronować koło, zamykające 

wieś, — a to w tym celu, by żadna 
dziewczyna nie wyszła zamąż po za 
obręb wsi. Pan P. dopatruje się w 
tem echa prastarego zabezpieczania 
się środkami magicznemi przeciw po- 
rywaniu dziewcząt ze. wsi na żony 
Przez inne rody. 

_ W noc wigilijną nikt nie śpi. Każ- 
dy stara się być na pastercė, po któ- 
rej ukończeniu biegną wszyscy czem- 
prędzej do domów, bo kto przyjdzie 
pierw: — łen zawsze w pracy bę- 
dzie pierwszy. > 

Po sprzątnięciu stołu wigilijnego 
gospodarz zabiera siano į niesie je 
dla bydła, udziela jąc każdej sztuce 
choć szczyptę. Jest to bowiem siano 
„Święte”. 

Tak wygląda w pobieżnym prze- 
glądzie, oczywiście, obrzędowość Bo- 
żego Narodzenia wśród ludu na tere- nie ziem naszych. Zawiera ona obok 
elementów chrześcijańskich wiele pra 
starych tradycyj, przekazanych nam 
Et AE z PE jeszcze po 

jów. gdy obszar półnacnoswschogniej 
Europy. krystalizowal sie ad > и wa Z się pod wzglę- dem etnicznym. : 

Włodzimierz Holubowiez. 
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Dr. HANS ZB!NDEN. 
A O m - 

Miody uczony szwajcarski dr. Hans Zbin- 
den znany z parokrotnego pobytu w Wilnie, 
nadesłał nam artykuł, zawierający streszcze- 
nie tez, wypowiedzianych przez niego w od- 
czycie, który się odbył w Zw. literatów wi 
leūskich jesienią r. b. Odczyt ten był niez 
miernie ciekawą próbą analizy przeżywane- 
go obecnie przez cały świat cywilizowany 
kryzysu materjalnego i duchowego. Dr. Zbin 
den opiera się w swoich rozważaniach na 
systemie filozoficznym wybitnego uczonego 
szwajcarskiego Rudolfa Marji Holzapfla. 
który -w dwóch kapitalnych dziełach „Pani- 
deał* i „Przeżycie Świata” już przed wojuą 
przewidział i zanalizował tak aktualne dziś 
problemy, jak zagadnienie demokracji i jej 
kryzys. Dr. Zbinden kilkakrotnie bawił 
przez dłuższy czas w Polsce, studjując jej 
kulturę i psychologję społeczną, a obecnie 
pisze książkę na ten temat. Rozważania wy 
bitnego uczonego socjologa szwajcarskiego, 
a zarazem przyjaciela Polski, oparte na głę: 
bokich studjach i wiełkiej kulturze umysło- 
wej, zasługują zewszechmiar na zapozna 
nanie z niemi szerszego społeczeństwa. Na- 
desłany nam b. obszerny artykuł w języku 
niemieckim musimy podać w streszczeniu, 
by móc go zmieścić odrazu w całości. Stara- 
liśmy się zrobić to streszczenie w taki spo- 
sób. aby zawarte w artykule myśli nie stra- 
ciły na swej wyrazistości. (Red.). : 

  

IL 

. Przedewszystkiem | dr. Zbinden 
stwierdza, że przeżywany obecnie 
przez demokrację kryzys nie jest 'w 
żadnym wypadku rezultatem wojny 
światowej, czy trapiącego całą ludz: 
kość kryzysu gospodarczego. Dr. Zbin 
den twierdzi, że demokracja nieraz 
już przeżywała wojny i wstrząsy gos- 
podarcze, zawsze jednak wychodziła 
ź nich zwycięska. a nawet wzmocnio- 
na. Przyczyny obecnego kryzysu de- 
mokracji muszą więc kryć się głębiej. 

Схет się to dzieje ,że wysunięte 
przez rewolucję francuską i żywotne 
w ciągu stukilkudziesięciu łat hasło 
wolności, równości i braterstwa 

dziś zdaje się mieć coraz bardziej 
problematyczne znaczenie? — zadaje 
sobie konsekwentnie pytanie dr. Zbin 
den. Stara się też dać na nie odpo- 
wiedź. 

Wolność? Nieograniczona wołność 
nie da się w życiu społecznem osiąz- 
nąć. Zawsze bowiem wynikną na tem 
tle nadużycia. Dzięki wolności prasy 
np. masy zaczytują się w tanich, sen- 
sacyjnych brukowcach i romansi- 
dłach kryminalnych. Dzięki wolnoś- 
ei zawodów znów rozpętała się istną 
anarchja gospodarcza w postaci wal 
ki konkurencyjnej, systemu trustów i 
karteli, nieprodukcyjnego marnotra- 
wstwa sił na reklamę i t. d. 

Równość? Wprowadzenie jej wy 
wołało szabłonowość i płytkość życia 
zbiorowego. Nacjonalizm i ideologja 
rasowości stanowią w dużym stopniu 
usprawiedliwioną reakcję przeciw nie 
liczącej «się z warunkami życia idei 
równości. : 

* Braterstwo? Czy mamy uważać za 
swych braci zdecydowanych wrogów 
idei braterstwa, stronników siły przed 
prawem. katów, ciemięzców, morder- 
ców? 

W praktyce wprowadzenie haseł 
równości, wolności i braterstwa pro- 
wadzi bądź do demoralizujących kom 
promisów, bądź też wywołuje gwałto- 
avną reakcję, której jesteśmy właśnie 
świadkami: zamiast wolności — dv- 
%tatura, zamiast indywidualizacji -—- 
kult kolektywu, zamiast równoścł —- 
wielbienie nadczłowieka, zamiast bra 
terstwa — wałka w najbrutalniejszej 
i najprymitywniejszej postaci. 

II. 

Po tym wstępie, dr. Zbinden, opie 
rając się na wymienionych poprzed- 
«do dziełach Holzapfel'a, poświęca 
więcej miejsca analizie idei równości. 

Równość, zarówno z punktu widze 

    

GREKIN 
Pan Antoni był zgryźliwym peda 

gogiem nieco staromodnego pokroju. 
Nie miał POS. i lubił spać po obie- 
dzie. Pozatem robił sam „nalewki“. 
Przeglądał butelki pod światło, a ru- 
binowa łub bursztynowa słodycz w 
zamkniętej w szkle zawartości napeł- 
niała go rozmarzeniem. Miał bzika 
na tym punkcie „kołor i smak, panie 
tego a przedewszystkiem kolor! Przy 
patrz się pan, bo.to rzadki widok. 
Tu trzeba artysty! Fabryki zabijają 
natchnienie. A tu w butelce mieni się 
hellenski twór. Kwintesencja słonecz 
mościl...* 

Tak mówiąc, roztargniony pan An 
toni chował znowu smukłą rubino. 
wość flaszki do kredensu. 

— Hallo! — powiadał gość — No 
a smak? 

— Smak? — przeciągał pan Anto- 
ni — Aha! Zaraz pan zobaczysz. 

Szkło kieliszka niechętnie napeł- 
nialo się miodną zorzą, a p. Antoni 
bolał w głębi serća, że ta maleńka, 
płynna ballada w kieliszku zginie mar 
nie w ordynarnej a powikłanej prze- 
paści pospolitego żołądka pana Mi. 
chała. Miał on sklep z wędlinami (M; 
chał — nie żołądek!). 

— Chrumi... mruchał p. Michał. —— 
owszem, owszem (tu mlaskał obrzyd 
liwie) ałe zapachu brak. Nie doprowa 
dził pan swego dzieła do smaku. Nie 
ma kropki nad „i*. 

— To panu brak kropki! — ziry 

    

ARNA GO 
cznego nie dą się praktycznie urzečzy 
wistnić. Zawsze, czy to w życiu zbioro 
wem, czy też jednostkowem występu 
je pewna zróżniczkowana podług sto 
pnia rozwoju struktura duchowa. Za 
wsze pewna jednostka, czy pewna 
grupa jednostek będzie górowała nad 
*innemi dzięki swym uzdolnieniom czy 
zasobom duchowym. Zawsze też ta: 
ka jednostka, czy grupa będzie posia 
dała dla całej zbiorowości większe 
znaczenie niż inne, uboższe duchowo 
jednostki, czy grupy. W duszy ludz- 
kiej drzemie wrodzony i bardzo istoi 
ny pęd do różniczkowania, selekcji, 
wyboru. Tem się tłumaczy dłaczego 
ideał równości tak nikłe w zastosowa 
niu praktycznem daje rezultaty. Oczy- 
wiście, o ile chodzi o równość bezwz- 
ględną. W życiu dzieje się natomiast 
tak, że tworzą się grupy klasowe, na- 
rodowe, czy rasowe, i dopiero w ich 
łonie panuje zasada równości. W ten 
sposób krzyżują się egoizmy klasowe, 
nacjonalne i rasowe z niwelującemi 
kosmopolitycznemi tendencjami dokt 
ryny tówności. Ponadto równość, 
trwale i przymusowo stosowana pro- 
wadzi do podciągnięcia pod jeden stry 
chulec wszystkich wyższych ponad po 
ziom i twórczych elementów, a w kon 
sekwencji —- do szybkiego obniżania 
się ogólnego poziomu zbiorowości i 
przeceniania elementów małowartoś- 
ciowych. Końcowym wynikiem takie- 
go procesu bywa panowanie elemen- 
tów najgorszych ezyli „kakokracja“ 
— jeżeli użyć terminu Holzapfel'a 
Przykładów daleko szukać nie trzeba 

Jak zaradzić tym fatalnym konse 
kwencjom praktycznym idei równo- 
ści? —zapytuje dr. Zbinden.— Šrod- 
ków zaradczych szukać trzeba w su- 
mieniu ludzkiem, gdzie ideał równości 
ma siedlisko i skąd przerzucił się do 
nauki o prawie naturalnem, konsty- 
tucyj i kodeksów prawa. Należy 
„stworzyć nową etykę socjalną, nową 
bazę moralną, ze szezególnem uwzglę 
dnieniem zbiorowości i potrzeby jej 
doskonalenia. Etyki takiej dotychczas 
nie było. Ftyka chrześcijańska opiera 
się jedynie na zbawieniu jednostki, 
wychodząc z założenia, że los zbioro 

wości jest jedynie sumą losów jedno- 
stek. Ten punkt widzenia jest błędny. 
Los zbiorowości jest czemś znacznie 
więcej niż zwykłą sumą losów jedno. 
stek, Dobro zbiorowości wymaga nie- 
raz poświęcenia dobra jednostki. No- 
=== 

Och! 
Czemu?! Och! Nie rozumiem! 

Tak publicznie, na widoku, nieostrożniet 

dak można! 

Te dziewczyny jak gejsze. Toż nawet klery- 

cy zwarjowali z tym sportem! Poprostu 

nieskromnie 

O, w Krakowie nie znałam takiej atmosiery 

Ludzie byli inni, sami swoi: tutejsi, tamtejsi 

Opowiem państwu z osobistych wspomnień... 

>, 
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(rys. Józef Maśliński). 

EA 

ALEWKA. 
tował się artysta. — Ta nalewka na: 
zywa się „Dytyrambem*, Jest w niej 
djonizyjski rytm (bo p. Andrzej był 
naprawdę „antyk'* — układał nawet 
historję starożytną). 

— Rytm? On może i jest — zgodził 
się obficie uwłosiony pod nosem i na 
brodzie p. Michał. — Ale brak... pie- 
przyku. A może mi się zdawało? 

— Pewnie Bo się pan nie wczuł: 
— dowodził oburzony czciciel Djoni: 
zosa, nalewając z zaciśniętemi zęba 
mi drugi kieliszek. Rzadko kto mógł 
przymówić się o więcej, chociaż by- 
wały szalone wypadki, że p. Antoni o- 
próżniał całe butelki, Od czasu do cza 
su bowiem wybuchał w nim ukryty, 
a zwichnięty przez losy i zamaryno- 
wany w szkole Grek i wtedy urządzał 
procesję panatenejską butelek przed 
oczyma zachwyconych gości. Dawa- 
no wówczas na spodeczku trochę hel 
leńskiego płynu mądrej, a niezmiernie 
kudłatej suczce Kiki, którą potem o: 
garniał bachiczny szał. Polegał on na 
stawaniu na głowie i tarzaniu się po 
kanapie, a potem na zasypianiu w 
tkliwych objęciach pierwszoklasisty, 
starszej latorośli greckiego męża, za 
poznanego w trywjalnem Wilnie. W 
takich chwilach pan Antoni posuwał 
się tak daleko, że zaczynał Śpiewać. 
Bo zwykle nie miewał humoru. Cała 
słoneczność życia stała zakorkowana 
w djonizyjskich butelkach. Do użyt. 
ku domowego oddawał Hellen swoje 

  

wa etyka uwzgłędniałaby więc w ca- 
łej pełni interes zbiorowości i to zbio- 
rowości całej, bez wyjątku. Socjalizm 
bowiem podkreśla jedynie * potrzeby 
mas pracujących. Nietscheanizm 
znów uwzględnia jedynie interesy ma 
łej garstki wybranych genjuszów, nad 
ludzi. Nowa etyka społeczna ogarnia- 
łaby całość z uwzględnieniem, rzecz 
prosta. różnych stopni rozwoju 
warstw tej całości. 

III. 

W świetle powyższych postulatów, 
wolność stanowiłaby jedynie w takim 
wypadku dobro etycznie pozytywne, 
o ileby przyczyniało się do rozwoju 
twórczych sił zbiorowości. Podobnież 
równość byłaby dobrem etycznem -po-.. 
zytwnem, o ileby „równała* klasy, 
narodowości, rasy, a uwzględniała ji: 
dynie duchowe zróżniczkowanie da- 
nej jednostki, czy grupy. Człowieka 
by się oceniało wtedy nie według te: 
go czy jest'on Żydem, czy Aryjczy- 
kiem, Chińczykiem czy Francuzem, 
a według tego, czy wykazuje on wyż- 
sze, czy też niższe uzdolnienia, zasoby 
duchowe. : s: - 

Dotychczasowa, uchodząca za „de 
mokratyczną* szematyzacja w usta- 
wodawstwie, życiu, pedagogice, szkoł 
nictwie byla w gruncie rzeczy jak naj 
większą nierównością. Tak np. czło- 
wiek tępy i prymitywny znacznie łat 
AMARA 

    

wiej znosił ciężką nawet karę za ja- 
kieś przestępstwo, aniżeli człowiek u 

_ duchowiony — karę o wiele łagodniej 
szą. Podobnież krzywdzi się inteligen 
tnego i pełnego fantazji chłopaka, ka 
żąc mu w szkole przechodzić kurs 
przystosowany do poziomu przecięt 
nie tępych uczni. Szkoda, jakiej doz- 
na w szkole chłopak o umyśle Edisso- 
na czy Faraday'a odbije się na społe- 
czeństwie, tak, że nie zrównowałży jej 
korzyści nauka tysiąca hebesów. Rów 
ność w pedagogice i szkolnictwie 
stwarza warunki w których wykole- 
jają się umysły wyższe i naprawdę 
wartościowe. Jakże często ludzie o 
wielkich uzdolnieniach i niemniejszej 
wrażliwości opuszczają zniechęceni 
gimnazjum i uniwersytet, by — miast 
twórczej pracy, — marnować siły i 
zdolności na jałową krytykę. W szkol 
nictwie panuje zabójczy wprost sze- 
matyzm. 
"Czy można sobie wyobrazić, by dó 

rosłego człowieka zmuszano do czyla- 
nia w danym momencie takiej a nie ia 
nej książki, do poznawania takiego a 
nie inn. dzieła sztuki? Tymczasem w 
szkole w ciągu 8-miu i więcej lat zniu 
sza się do takiej, ułożonej szematem 
zgóry roboty wrażliwy umysł uzdol: 
nionych dzieci i dziwi się następnie, 
gdy dziecko stawia czynny lub też bie 
rny opór. 

Chodziłoby więc o zróformowanie 

  

POKÓJ NA ZIEMI. 

JERZY PUTRAMENT. 

Wieczd IECZOF. 
Brzozy napuszone na okrągło szronem 
kolumnadą, dwurzędem miękkich, białych kopuł 
piętrzyły się na Zachód, który tłem czerwonem 
osiadł na pniach, a szczyty mroźnem niebem okuł. 

Nad zbielały horyzont sinych dymów pas 
wypływał, mącąc spokój przezroczystych gtębin 
aż czołem jasnożółtem oparł się o las 
gdzie padło słońce garścią zamarzłych jarzębin. 

Czubata gałąź sosny kształtem białych jeżów 
trzy kity igieł szronem odciętych od siebie 
puszyście nastroszyła przed mrozem i leży 
na tacy z siwej blachy, na stygnącem niebie. 

Cień z rozdołów pasmami wyłaził i rósł, 
po drzewach pełzł na góry, gasił rude wierzchy 
Na śniegu mokre palce porozwijał mróz 
ścinając strzępy zorzy nim zbladły i pierzchły. 

I oto koniec dnia. © zamazane drzewa 
niebo stromo kryształy granatu opiera. 
Spojrzyj na Zachód. Biało od mrozu dojrzewa 

niezadowolenie i gniewne pomruki, 
przypominające parskanie  Arbonu. 
Szczególniej nie lubił, gdy proszono 
go o pieniądze. To też małżonka jego 
wolała wziąć kontraktowe zajęcie w 

banku, aby zatykać luki domowe. 
Pan Antoni uznał, iż pani Isia jest za 
rozumiała i niedbała. 

— (o ona sobie wyobraża? —- 
zizędził — Pola kaszle, Henio ma 
wrzód na nosie — a ta po bankach 
wysiaduje. Bodaj to w  Helladzie! 
Tam kobiety siedziały w domu, przę- 
dły odzież i były piękne. Dlaczego o- 
na się spóźnia na obiad? Podawaj, 
Wikta Co? to ma być grochówka? 
Przecieraną należy robić! Nie dotknę 
tego paskudztwa! 

— A Spartanie jedli czarną polew- 
kę — zaryzykował Henio. 

— Durnie byli! — odgryzł się oj- 
ciec. — Ja mówię o Ateńczykach. 
(Polu, nie wierzgaj nogami). Ach, ta 
Isia! Zwarjować można! W tym domu 
niema kobiety! 

— Mama, ja, Mikcia i Kiki jeste- 
śmy kobiety — zaoponowała siedmio- 
letnia Pola. 

— Tylko Kiki — powiedział stano 
wczo pan domu, patrząc tkliwie na 
kudłate dziwadło. — Reszta wszysi- 
kie do luftu! 

Służąca, obecna w pokoju, poskro 
bała się z wdziękiem jednym pałcem 
po głowie i pociągnęła nosem z nie- 
zadowoleniem. 

Właśnie na horyzoncie zjawiła się 
pani. Mąż zdruzgotał ją spojrzeniem. 
lecz ona rzekła spokojnie. 

ostatnia kropla słońca, jaskrawa Wenera. 

— To ostatni raz się spóźniam. 
Zredukowano mię. Za swoje pienią. 
dze będziesz miał teraz wzorową żo- 
nę. Dzieci nie okazały zadowolenia 
po oświadczeniu matki, a stropiony 
nieco pan Antoni rzekł, smakując pró 
bkę nałewki „Chios'. 

— Dopóki mnie masz, możesz się 
nie obawiać głodowej śmierci! 

# * * 

No, więc żona była w domu, dzie- 
ci hałasowały, Kiki szczekała na da- 
żego kota, faworyta pani Isi, Wikcia 
przepierała skarpetki  zgryžHwego 
Hellena, a on sam przeglądał w kre- 
densie nalewki, gdy rozległ się dzwo- 
nek, Wikcia zaanonsowała: 

— Podatek za psa! — poczem zni 
kła w kuchennych czeluściach. Prze- 
straszony pan Antoni rozpoczął w 
przedpokoju pertraktacje. Do uszu ro 
dziny dochodziły groźne, a bezowoc- 
ne warkoty jego wymowy. Wreszcie 
zjawił się sapiąc z gniewem, wyrwał 
Kiki z ramion zaniepokojonego He- 
nia i zademonstrował ją natrętnemu 
przybyszowi: 

— Czy to jest pies — panie tego” 
Patrz pan — to małpa! Kiki zagubio- 
na w kudełkach, z kozią bródką i ce- 
sarskiemi baczkami nie wyglądała 
rzeczywiście na psa prawomyślnego. 
Była zagadkowa. Zaskomliła przymil- 
nie: — Mniau — niau — jau... Byla 
nadzwyczaj serdeczna. Udawala, ža 
nie jest psem. Ale „podatek“ nie dal 
się wziąć na kawał. 

— To jest pies — orzekł stanow - 
„czo. Należy zapłacić dziesięć złotych. 

DEN 

    

szkolnictwa. Nietyle przytem ważne 
byłoby zreformowanie techniki nau- 
czania, która zresztą stoi dziś wysoko, 
ile samego ducha nauki szkolnej Na- 
leżałoby wprowadzić zasadniezo no- 
wy sposób oceny człowieka, zmienić 
gruntownie sposób myślenia i reakcji 
uczuciowej, wprowadzić nowe poję- 
cia „dobra* i „zła, stworzyć nowy 
ideał etyczny, urobić — jak powiada 
Holzapfeł — nowe „panidealistyczne” 
sumienie. Wszystko to miałoby na ce 
lu rozwój wszystkich twórczych sił 
w duszy ludzkiej i ocenę ich w sposób 
różniczkujący, odpowiednio do ich 
siły, napięcia i bogactwa, tak, by za 
chowana była harmonja w odniesie- 
niu do całości. Takie kryterjum było 
by ważne dla wszystkich ludzkich czy 
nów i zamiarów. 

   

Iv. 

Dr. Zbinden rozwija dalej — za 
Holzapfel'em — myśl reformy nauki 
szkolnej. Dzieciom wpajałoby się 
w przystępny dla ich młodych i wra- 
żliwych umysłów sposób kult dla 
wielkich twórców i łuminarzy kultu- 
ry. Przetrzepałoby się przykłady z 
przeszłości i teraźniejszości. Ilustrowa 
łoby się wykład opowiadaniami o ży 
ciu wielkich łudzi. Rozwijałoby się sy 
stematycznie w dzieciach zrozumienie 
dla istoty i znaczenia twórczych uz- 
dolnień. Zauważone w jednostkach uz 
dolnienia nauczyciel otaczałby specja 
Iną pieczą i umiejętnie je rozwijał. 
Nie chodziłoby przytem o uczniów 
„zdolnych* w dzisiejszem tego sło- 
wa znaczeniu. Nie chodziłoby o spry 
„ciarzy, obdarzonych dobrą pamięcią, 
czy chwytliwości umysłu. Chodziłoby 
o dzieci uczuciowe, szłachetniejsze, 
wrażliwsze, skromniejsze, spychane 
dziś do roli kopciuszków przez but 
nych kolegów, spryciarzy i nieorjen- 
tującego się w sytuacji nauczyciela. 
Dla oceny i wyróżnienia tych wartoś 
ciowszych jednostek wśród młodzieży 
szkolnej należałoby słosować nową, 
swoistą, różniczkującą psychologję i 
porównawczą typologję uczuć i pracy 
twórczej. * 

Należałoby —dowodzi dałej autor 
—stworzyć specjalne ustawodawstwo 
przewidujące szczególne względy dla 
uzdolnionych. Należałoby stworzyć in 
styłucję, któraby się zajmowała ba- 
daniem cech i właściwości stopni roz 
wojowych jednostek twórczych. Insty 

  

Dwa światy. 

Jaka to lalka i w czem zatopiona? 

— Monsałwat godzi z Dekameronem... 

Dokąd prowadzą te „Złote Schody*? 

— w ogrody, przygody i uczuć głody... 

Tyłko ty Zbyszku nie czytaj nie mamy! 

Bo mama w książce — nie taka sama. 

A twój świat w szkole. Jest to Świat inny: 

błogi, kochany t taki niewinny! 

  

3) 
(rys. Jozef Mašliūski). 

— Nigdy! — krzyknął p. Antoni. 
zamykając drzwi za natrętem, ale za. 
raz musiał je otworzyć, bo zjawił się 
przedstawiciel magistratu z zawiado- 
mieniem, że należy złożyć kaucję za 
licznik. Tego się pan Antoni nie spo- 
dziewał i wypił trochę „Dytyrambu'*'. 
Pani domu poradziła dzieciom, aby 
się udały do kuchni, a sama ostrożnie 
pokazała mężowi papierek, opiewają 
cy o terminie płatności weksla za lek 
komyślnie w djonizyjskim nastroju 
kupione radjo. 

— Nie masz tam trochę pieniędzy? 
— zapyłał z przyzwyczajenia p. An- 
toni 

—— Nie pracuję już! —— stwierdziła 
żona. Miejsce kobiety przy ognisku 
rodzinnem, a nie w banku. 

— O, psiakość! — powiedział nie 
po helleńsku mąż, i poszedł znów 
drzwi otworzyć. Była to delegatka I. 
O: BB: ; 

— Ja sam należę do Ligi! to nie 
kobieca sprawa! — zagrzmiał pan do 
mu. — Żona moja wypisuje się z Ko- 
łą Pań. Nie będzie płaciła składek! 

Prychając jak niedźwiedź udał się 
p. Antoni w kierunku kredensu, gdzie 
się pocieszył kieliszkiem nalewki 
„Maraton“. Zaraz odezwał się w nim 
Miltjadės, pobudzony do życia poma 
rańczową słonecznością napoju. 

— Qzasy są okropne, ale mimo 
tego musimy urządzić święta — zde 
cydował, skubiąc resztki włosów na 
głowie. — Zresztą kobiety umieją 
wszystko zrobić z niczego. 

    

IOKRACI! | 
tucja taka ingerowałaby w sprawy 
wychowania w domu i szkole. jak ro 
wnież w życiu publieznem. 

Gdy tego rodzaju wychowanie o- 
raz opieka nad jednostkami twórcze 
uzdolnionemi osiągną należyty sto- 
pień rozwoju, wtedy powstać może 
prawdziwa demokracja t. zn. panowa 
nie najlepszych przy współpracy 
wszystkich warstw społeczeństwa, od 
powiednio do ich uzdolnień. 

Taka etyczna przebudowa, zgodna 
z panidealistycznym obrazem Światła 
jest — jak wynika z powyższych roe- 
ważań — głównem zadaniem na dro 
dze do odnowienia demokracji. 

V. 

Nie wystarcza jednak stworzenie 
nowego, rozumowega poglądu. Nie 
wystarcza rozum. Chodzi jeszcze o u- 
czucie, o serce. Wyłania się tu drugi 
zkolei problem demokracji: kryzys 
fantazji i upadek wzorów sztuki 
współczesnej. Za pośrednictwem 
sztuk pięknych ludzkość we wszyst- 
kich epokach poznawała wzory i was 
tości duchowe w najbezpośredniejszy 
sposób. Ogromny był wpływ bohate 
rów legend, eposów, biblji na kształ- 
towanie się jednostek, że wymienimy 
tyłko Aleksandra Wiełkiego, Cezara, 
Napoleona. Takie wzory bohaterów 
są niejako gwiazdami przewodniemi 
ludzkości. 

Sztuka dzisiejsza zatraciła * swój 
wpływ na duszę ludzką, przekształca 
jąc się z jednej strony w „art pour 
art* z drugiej zaś w płytki reportaż 
i naturalistykę. Sztuka dzisiejsza zat. 
raciła zdolność wynajdywania i cha- 
rakteryzowania wielkich,  szlachet- 
nych postaci, które ongiś wychowywa 
ły całe miasta i łudy. 

Należałoby przeto zreformować ró 
wnież sztukę tak, by mogła ona zno- 
wu stać się pótęgą społeczną. Prob- 
lem kierowania masami ludzkiemi 
jest przedewszystkiem problemem 
kierowania fantazją. Hitler i komu- 
nizm wywierają swój wpływ głównie 
dlatego, że wypełniają oni fantazję 
szerokich mas obrazami lepszej przy: 
szłości, chociażby się to odbywało na 
wet w sposób bardzo prymitywny i n 
topijny. Demokracja dotychczas z tym 
głębokim pędem dusz łudzkich za ma: 
ło się liczyła i dłatego traciła eoraz 
więcej swe wpływy, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o młodzież. : 

Gdy powstanie nowa sztuka, któ- 
ra zdoła w porywający sposób odma | 

lować moc bohaterstwa i wskazać 
bojowym instynktom mas nowe cele, 
wyparte zostaną zwycięsko ubogie 
„ersatzideały* dzisiejszych  społe- 
czeństw, a zwłaszeza dzisiejszej mło- 
dzieży. . į 

NE 

Ludzkość stanowi —— powtarza dr. 
Zbinden za Holzapftiem — najkosz- 
towniejszy materjał, z którego genjal 
ny twórea społeczny tworzyć będzie 
coraz bardziej harmonijny tum z 
krwi i ciała. Pokój powszechny i roz- 
brojenie dojdą do skutku gdy energ- 
ję mas ludzkich, wyłądowywaną do- 
tychczas na wojny i nacjonalistyczną 
rywalizację skieruje się ku nowym, 
wielkim celom kulturalnym. 

Tak więc z jednej strony, demok- 
racja załatwiać musi problemy bieżą- 
ce, co do których istnieją bodaj tylko 
półśrodki, z drugiej zas—dążyć winna 
do reformy sposobu myślenia i uczuć 
społeczeństwa. To drugie zadanie wy 
maga długich lat pracy. Innego wyjś- 
cią jednak niema. Dopiero po przeksz 
tałceniu duchowych założeń  nasze- 
go życia, zdoła powstać nowa, praw- 
dziwa demokracja. 

   

    

— Hm! To pewnie te... greckie? 
--- zwątpila žona. — Bo ja niebardzo. 
A może coś odłożyłeś na święta? 

— Ja? Z czego? A radjo? A moje 
buty? A to, co matce posłałem? Zre- 
sztą składki na L. O. P. P., na Czer- 
wony Krzyż, na Budowę Szkół. na 
głodne dzieci, na podarek dla odcho- 
dzącego kolegi, na Związek Nauczy 
cielstwa, na Strzelca, na Bratnią Po- 
moc, na Związek Literatów (nie napi- 
sałem to trzech podręczników?), na 
czytelnię czasopism artystycznych... 
— tu p. Antoni wpił nalewki „Sala- 
mina* i wyjaśniło mu się nagle w 
głowie. 

— Radosna twórczość! — powie- 
dział trochę bez sensu. — Jakoś to bę- 
dzie! Poradzimy! 

— Ze śledzi dużo co można urzą - 
dzić — zamyśliła się żona. 

— Brr... — wstrząsnął się Grek - - 
ani mi się waż! Nie łubię potraw z= 
śledzi. Uznaję tyłko marynowane do 
wódki. 

— Nie będziemy mogli sobie poz- 
wolić na frykasy — zgromiła go żo- 
na, patrząc niespokojnie na śwież» 
nalany kieliszek „Salaminy*. Ja teraz 
nie pracuję! Grek zabulgotał „Salami- 
ną i rzekł: е 

— Właśnie dłatego możemy mieć 
frykasy, bo nareszcie dopilnujesz po- 
rządnie kuchni. 

Tu spojrzał triumfująco na żonę. 
Żona schowala czempredzej „Sala 

minę“ i „Maraton“ do kredensu czego 
p. Antoni nie zauwažyt. Nucit juž. W 
przystępie dobrego humoru obiecał 
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AWyzwolenie Wilna w 1661 roku. 
Grudzień 1661 roku był szczęśli- 

wym miesiącem w- dziejach Wilna: o- 

to po 6 zgórą latach okupacji moskie 
wskiej wracało do Macierzy. 

Obce rządy straszliwie zniszczyły 
miasto. Kościoły, pałace, domy uleg- 
ły zrujnowaniu lub spaleniu, a te, któ 

re ocalały, były ograbione. Znaczna 
część ludności zbiegła jeszcze przed 
wtargnięciem wroga w sierpniu 1655 
roku; . pozostałą zdziesiątkował oręż 
najeźdźcy, przetrzebił głód i morowa 
zaraza. Życie gospodarcze oczywiś 
cie zamarło z braku wytwórcy i od- 
biorcy. Zresztą wszelki „towar% za- 
brał okupant: zboże, bydło, sól, skóry 
płótno i sukno — cokolwiek można 
było zjeść lub włożyć na siebie. 

.. Nadzieja wyzwolenia zaczęła świ- 
tać Wilnu w maju 1660 roku na wieść 
że Rzeczpospolita, skończywszy woj- 
nę ze Szwecją, zwraca wszystkie siły 
przeciwko Moskwie, że poniechane 
zestały pertraktacje pokojowe, a woj 
ska polskie pod dowództwem Stefana 
Czarnieckiego Śpieszą na pomoc het- 
manowi litewskiemu Pawłowi Sapie- 
że. 

Mieszczanie wileńscy weszli w kon 
takt z pułkiem Siesickiego, który za- 
pędził się pod Wilno. Dokładnie poiu 
formowany o sile garnizonu moskiew 
skiego w Wilnie i o stanie fortyfika- 
cyj. 8 maja w nocy opanował Siesic- 
ki stolicę przy pomocy mieszczan, któ- 
izy wyrąbali bramy, zamknięte przez 
Moskali. Jednak załoga wyparła Pola 
ków po kilku godzinach walki i okru 
tnie porachowała się z mieszczańst- 
wem. Moment wyzwolenia miał na- 
dejść dopiero 11 lipca, gdy śmiałyn: 
szturmem zdobywa miasto regimen- 
terz Michał Pac, niestety bez grodu 

gdzie zamknął się z załogą woj. mos- 
kiewski Daniel Myszecki, zwany przez 
wilnian dla młodego wieku (nie miał 
jeszcze lat 30) wojewódką, a dla okru 
<ieństw jakich się dopuszczał w sto- 
sunku do łudności —- krwawym tyra- 
nem. 

Gród, czyli obwarowania zamka: 
we stanowiły północną część Wilna. 
rozmieszczoną w rozwidleniu Wiłen- 
ki, która jedną z odnóg obejmowała 
wówczas dzisiejszy plac Katedralny. 
płynąc ulicą dziś Królewską, następ 
nie naukos do baszty zamkowej (wie- 
ża katedralna), wreszcie ulicą dziś Ar 
senalską do Wilji W obrębie grodu 
mieściły się dwa zamki — dolny i gó 
rny — katedra oraz budowle publicz 
nego użytku, jak sądy państwowe, 
więzienia, zbrojownie i t. d. Obwaro- 
wania grodu były oczywiście konser- 
wowane i naprawiane przez okupan- 
tów staranniej niż mury miejskie -— 
to też mogły im dać schronienie przed 
wojskami polsko-litewskiemi. Znacz 
ny obręb umożliwiał nagromadzenie 
wielkich zapasów zboża i amunicji, 
które nie zostały przez załogę wyczer 
pane w ciągu roku i pięciu blisko mie 
sięcy oblężenia. | 

Dla miasta wytworzona teraz sy 
tuacja była nad wyraz ciężka. Nie po 
zwałała swobodnie odetchnąć po 
przejściach niewoli. Ogień dział mos 
kiewskich niepokoił ludność nietylko 
w okresie ataków polskich, lecz rów- 
nież w chwilach zawieszenia szturmu. 
np. w czasie uroczystych nabożeństw 
świątecznych. Na Wielkanoc 1661 ro 
ku zwrócił Myszecki ogień na koś- 
ciół św. Jana. Szczęśliwie kula działo- 
wa, przebiwszy okna przeleciała przez 
kościół, nie wyrządzając krzywdy 
modlącym się, którzy poczytali ten 
wypadek za specjalną dla siebie łaskę 
Opatrzności. Popłoch wśród ludno$- 
©1 szerzyły również wycieczki z gro- 
du. Zwłaszcza cierpiały od nich do- 
my, położone bliżej obrębu zamkowe 
go. Jak wynika z rełacji właściciela 
jednej z kamienic w jurydyce kapi- 
tulnej przy ul. Zamkowej, nie było się 
pewnym życia R mienia ani nocą, ani 

a Heńko- 
Ale dzieci 

Poli kieliszeczek „Aspazji“ 

wi odrobinę „Peryklesa“. 
nie osząlały z radości. 

— My chcemy łyżwy i narty — 
cdrzekly, trzymając się za ręce. Wte- 
dy dotknięty pan Antoni zwrócił się 
de Kiki, która nie miała żadnych wy- 
magań i tkliwie lizała go, skomląc nie 
samowicie. Przy tym psim akompan 
jamencie pan Antoni wysłuchał zgry 
źliwie wyliczeń Heńka, ile mu „pan* 
kazał przynieść pieniędzy na Opiekę, 
na Przychodnię i na teatr. Odesłał 
go do matki. A Poła udała się do ku- 
chni zadręczać Wikcię. 

— Musimy przynieść do szkoły na 
Jutro słoniny, cukru, mąki, jaj i tre: 
che pieniędzy na święta dla biednych 
dzieci — powiedziała wyniośle. 

— O, zdziwiła się „klempa*. —— A 
pani mówiła, że niema pieniędzy na 
"nasza kucja. 

— Więc dajcie mi tej słoniny. 
wszystkiego, bo muszę sobie na jutco 
przygotować — rozkazywała Pola. 
"— O Jezu — stęknęła Wikcia. U 

nas nijakich słoninów, ani mąków nie 
ma. Ot! tyle co na obiad biora w kram 
ce. Żeby człowiek był językiem cały 
bufet wylizawszy, tak ani kroszki nie 
znajdzie tyko te pana „Salami* i 
„Martyny“, niechaj ich! — wyjaśnia - 
ła Poli pucułowata dziewoja. 

— Qzy my jesteśmy biedni, czy 
co? — zapytała groźnie dziewczynka. 

— Musi, że tak. Inteligenty! Takie 
najgorsze! Podłoga froterowana, a 
przy obiedzie i pies nie poza sie — 
chyba ta Kika! 

  

dniem, mimo stróżowania żołnierzy. 

Nie wolno było mężczyznom wycho- 
dzić z domu nieuzbrojonymi — dla 
niebezpieczeństwa natknięcia się każ- 
dej chwili na wroga; Kobiety nie poka 
zywały się na ulicy. Wśród żebraków 
snuli się szpiedzy moskiewscy; w ra- 
zie zdemaskowania podlegali oczywiś 
cie inkwizycji na ratuszu z zastoso- 
waniem mąk w celu wydobycia wiado 
mości o stanie załogi; rachunki miej 
skie zawierają m. in. pozycję na świe 
ce do przypalania przez kata „białej 
głowy z zamku wyprawionej*. 

Mieszczaństwo w miarę sił współ- 
działało z władzą wojskową w osa- 
czaniu grodu. Wybudowano szańce 
na górze Łysej i koło kościoła Bernar 
dynów, a również z zachodniej stro- 
ny obwarowań dla oskrzydlenia oblę 
żonych i odwrócenia kontrataków. od 
południa, czyli od miasta. Atoli twier 
dza była w dostatecznej mierze silna, 
przytem mężnie broniona przez zde- 
terminowanego Myszeckiego. Zaś do- 
wództwo litewskie, mając wroga w 
potrzasku, nie chciało narażać wojs- 
ka na zbyteczne straty w szturmach, 
zwłaszcza iż pięć zostało bezskutec7- 
nych. Zdawało się, że załogę, całko- 
wicie odciętą od swoich, pokona sam 
czas. 

Gdy jednak sprawa się przewleka 
ła, zdecydował Jan Kazimierz, mają: 
już odzyskaną całą Litwę, skończyć z 

niewygodną sytuacją stolicy. Przybył 
do Wiłna w końcu października 1661 
roku dla osobistego zlustrowania sta: 
nu rzeczy, a w listopadzie skupił po 
miastem większą siłę zbrojną, obej- 
mując kierownictwo ostatecznego 
szturmu przy pomocy francuskich in 
żynierów Connetier'a i Saint Jean'a. 
których nazwiska podaje Gazette de 
France z 21 listopada. Wogóle ze źró 
deł francuskich, niemieckich, holen- 
derskich, angielskich i watykańskich 
tegofczasu widać, że łosy stolicy W. 
Księstwa Lit. wzbudzały żywe współ- 
czucie zagranicą. 

W grudniu wrócił gród do rąk pol 
skich zawdzięczając zdradzie załogi 
moskiewskiej. Stopniała ona w ciągu 
17 prawie miesięcy oblężenia do 78 v- 
sób, wyczerpanych strażą na długiej 
linji murów zamkowych. Myszecki 
nie zamierzał się poddać i teraz; stra 

ciwszy zaś wiarę w sukurs ze strony 
wojsk moskiewskich, postanowił wy- 

sadzić w powietrze ostatnią carską re 
dutę na Litwie. Istnieje legenda (za- 
notowana przez Naramowskiego w 

Facies), że popem, który go chciał 
skłonić do kapitulacji, nabił działo i 
wystrzelił do obożu litewskiego. Os- 
tatecznie miał zażądać przez parla- 
mentarjusza 600 podwód pod nagro- 
madzony w magazynach zamkowych 
łup dla dostarczenia go carowi — 
pod tym warunkiem decydował się ja 
koby oddać gród. Tymczasem udało 
się dowództwu litewskiemu nawiązać 
porozumienie z załogą, która nie 
chciała ginąć ze swym wodzem. Wtar 
gnęła do prochowni, gdzie się był u- 
dał z trzema oficerami, związała ich i 
wydała oblegającym. „Okazją do tak 
pięknej ekspedycji* był podobno for- 
tel jakiego użył książę Bogusław Ra- 
dziwiłł po przybyciu do Wilna w no- 
cy 3 grudnia. Oto rozciągnąwszy swo 
ich ludzi od strony Werek w długą lin 
ję, rozkazał rozniecić każdemu żoł- 
nierzowi, a także czeladzi po 8 ognisk 
co uwiełokrotniło oddział złożony z 
600 dragonów i 200 rajtarów, a w kon 
sekwencji napędziło strachu załodze i 
i skłoniło ją do kapitułacji — jak to 
sama następnie przyznała (według pa 
miętnika ks. Bogusława Radziwiłła). 

Wyrokiem królewskim za okru- 
cieństwa, jakich się dopuścił w czasie 
rządów w mieście, skazano Myszeckie 
go na ścięcie. 10 grudnia na placu 
przed ratuszem zginął wojewoda, któ- 
rego niezachwiane męstwo i nieugię- 

Matka przyszła na pomoc zrospa- 
czonej Poli, dając jej 20 gr. na mąkę, 
a zmierzywszy okiem obfite kształty 

Wikci, zdecydowała, że na przyszłość 
będzie się obchodzić bez służącej. To 
postanowienie mało jej ulżyło. W sko 
łatanej głowie prażyły się i gotowały 
rozmaite potrawy, wigilijne, robione 
z niczego, a wiercące w nosie smako- 

witym zapachem. Stawały jej przed 
oczyma ,przedwojenne* torty i stru- 
cle, a już specjalnie uwziął się na jej 
wyobraźnię duży zarumieniony indyk 
świąteczny, który oddawna stał się w 
tym domu tylko pieczoną i nadziewa- 
ną legendą. Rozgoryczona pani Isia 
pożyczyła od sąsiadki „Bluszczu” i je 
dnym tchem przeczytała „Dwanaście 
wilij“, co ją zupełnie zdezorjentowa- 
ło, gdyż w „najskromniejszych“ @- 
gurowały nieodmiennie znienawidzo- 
ne przez męża Śledzie — smażone, 
siekane, gotowane, duszone i w najro 

zmaitszy inny sposób męczone. Znów 
rozległ się dzwonek. Pan Antoni bur- 
cząc i sapiąe, położył przed nią ar: 
kusz, wysłany przez „Zarząd Śródmie 
ścia”, który to papier opiewał, że pani 
Isia ma pomóc moralnie i materjalnie 
przy urządzeniu choinki dla dzieci 
bezrobotnej inteligencji. Lista skła- 
dek była załączona osobno, a w rubry 

ce „Imię i nazwisko było aż 25 
miejsc do wpisania szlachetnych ofia 
rodawców. Pani Isia zdrętwia.ła, a p. 

Antoni machnął ręką, bo się w nim 
jeszcze slonecznila „Salamina“ i przy 
łożył się z wdzięczną Kiki na kanapie. 
Pani Isia zaś otrzymała z rąk woźnej 

ta determinacja są świadectwem, jaj 
wiernym materjałem oficerskim roz 
porządzał car Aleksy, jak ciężką mu- 
siała być wojna z fanatykami obowią 
zku, ustępującymi tylko przed siłą, 
nigdy przed trudnemi okolicznościami. 

Nieszczęśliwe miasto odetchnęło. 
Czekały je radosne święta Bożego Na 
rodzenia, które postanowiono obcho- 
dzić wyjątkowo uroczyście dziękczyn 
nemi nabożeństwami. Nie we wszyst- 
kich kościołach mogły się odbyć, a 
najmniej w katedrze ze zburzoną wie 
żą, zrujnowanym dachem i sklepie- 
niem, z pod którego rumowisk trzeba 
było usuwać trupy moskiewskich żoł 
nierzy. Przysypane gruzami, opyłone 
popiołem miasto cofało się pamięcią 
do dawnej — z przed okupacyjnych 
lat — świetności i, przeżywając szczę 
ście wyzwolenia, rokowało sobie roz- 

poczęcie z Nowym Rokiem nowego 
życia. Marja Łowmiańska. 
ANESĘSZARCAW 
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Wrażenia z Polski Francuza w XVI w. 
Imć pan Jakób Esprinchard uro- 

dził się pod koniec XVI. w. w dobrem 
mieście la Rochelle, położonem w śro- 
dkowej Francji, nad Oceanem, han- 
dlującem sardynkami, solą, wódką i- 
drzewem. Bronili się w tej twierdzy 
hugenoci (kalwini) w połowie XVI w 
długo, aż im dał rady chytry kardy- 
nał Richelieu, a w 1685 r. odwołanie 
wolnościowego edyktu  nanteńskiego 
przez Ludwika XIV wypędziło z mia- 
sta 300 rodzin kalwińskich. 

Imć pan Jakób Esprinchard, wy- 
brał sobie zawód prawnika i studjo- 
wał w kraju i zagranicą, mianowicie 
w Londynie i Leydzie, gdzie poznał 
wielu ludzi „uczciwych i znacznych” 
jak pisze. Ukończywszy nauki, po zło 
żeniu doskonałem egzaminów i obro- 
nieniu tezy, postanowił zobaczyć tro- 
chę świata i w 1597 r. zabrał się z 10 
kupcami holenderskiemi na jarmark 
do Frankfurtu, potem przez Turyn- 

  

HUMOR ŚWIĄTECZNY 

  

KRYZYSOWY DZIADEK. 

ŚWIĄTECZNE POLOWANIE PANA 

KLACZKI. 

— (o zające po 2 złote i 50 groszy?! — 
wykrzyknął Euzebjusz Klaczko, przegląda 
jąc pozycje świątecznego preliminarza bud. 
żetowego, jaki mu przedłożyła małżonka. — 
Zabójstwo! 

— Mój kochany, — odpowiedziała pani 
Petronela —- przecież trzeba zrobić pasztet i 
urozmaicić jakoś menu świąteczne. Zapro 
siłeś Madrygalskich, Pępuszków, Fajtłapskie 
wiczów, nie można przyjąć ich po dziadow- 
sku. 
— Tak rozumiem to i bynajmniej nie kwe 

stjonuję zajęczej pozycji, oburza mię tyt- 
ko drożyzna. Do czego to podobne, aby taki 
szarak kosztował 2 zł. i 50 gr.? Skandal 
Przecież to nie kura, ani gęś, którą trzeba 
tuczyć. To kwestja jednego strzału, a nabój 

wszystkiego kosztuje 25 groszy. Wiesz nie 
kupuj zajęcy. 

— Tylko co? 
— Ja ci upoluję kilka szaraków. Mam 

przecież dubeltówkę. Po licha ma rdzewieć 
na ścianie, kiedy można zaoszczędzić wyda!- 
ku na zwierzynę? 

Nazajutrz, jeszcze przed świtem, pu 
Klaczko z przewieszoną przez ramię flintą 
i przytroczoną do boku olbrzymią torbą myś 
liwską — pojechał do Suchych Dubek, gdzie 
według opinji powag myśliwskich były zna 
komite tereny łowieckie. 

Długo brodził po pas w śniegu zanim 
dostrzegł pod krzewem wspaniałego ptaka. 

— Bażant! — jęknął wzruszony Euzeb 
jusz i wygarnął z flinty. 

Niestety, bażant okazał się zwyczajną 
chłopską kurą, a nadomiar złego, przybiegła 
właścicielka niedoszłego bażanta, pyskata, 
czupurna kobiecina i w dość niegrzecznej for 
mie zażądała odszkodowania. 

Musiał Klaczko dać babie 10 zł. odczep- 
nego i przeszedł w pole, gdzie spodziewał się 
upolować zająca. 

Nagle stanął jak wryty i stłumił oddech. 
O kilkadziesiąt kroków, ryło w śniegu pot- 
worne, czarne cielsko. 

—Dzik! — zaskowyczało coś w duszy 
nemroda. 

-Rozdygotany, zmienił naboje śrutowe na 
kule i jak nie trzaśnie z obu luf! Dzik za 
kwiczał śmiertelnie, podskoczył 5 metrów 
w górę i legł martwy. 

jeszcze jeden cienki papierek, na kró- 
rym Związek Kobiecy wzywał ją do 
wzięcia udziału w wilji wspólnej w ce 
nie 1 zł; do kupienia biletu na „Syl- 
westra“. Slowo „Sylwester“ zaszumia 
ło w głowie Pani Isi szampanem i 
przypomniało jej o mężowskich na- 
lewkach. Właśnie przyszedł pan Mi- 
chał. 

— Męża niema? 
— Spi. 
— Nie budzić licha, kiedy śpi — 

rzekł dowcipnie sąsiad. — Pani Jad- 
wigo, czy mąż pani nie sprzedałby mi 
trochę... tego... jak ono?... Ser-Her?.. 

— Peryklesa? 
— Oho-ho! Przydalby mi się! Bo 

to mój brat się żeni (samochód wła- 
sny ma hycel!). Więc naleweczka... 
Bo wesele ma być — palce lizać! Ta 
ka cholera (oj!) może sobie pozwolić. 
On ma nos do interesów. Ho! Ho! 
Pił on raz nalewkę pana Antoniego. 
Powiada mi: „odkup kilka butelek. 
Choć po 10 zł. — zapłać! Taka moja 
fantazja. Bo to kogo on nie zapro: 
sił?|... Pani moja! Samego p. starostę! 

— Może nie przyjdzie? — zwątpiła 
p. Isia. 

— A może i przyjdzie! Trzeba god 
nie wystąpić. Prosił on samego Hule- 
wiczą z radja i pana Wyrwicza z te: 
atru — to dla szyku. A żeby było so- 
lidnie i praworządnie zaprosił p. Jut- 
kiewicza i p. Christę z B. B. Pani mo- 
ja! On zaprosił nawet... nawet... pana 
Charkiewicza! 

— Nie może być! krzyknęła pani 
Isia. 

— Нигга! — wrzasnął pan Klaczko — 
będzie wspaniały comber! 

Omylił się. Dzik nie był wcale dzikiem, 
lecz zwykłą ordynarną i niechlujną świnią. 
Gospodarzowi, który wyrósł, jak z pod zie 
mi, zapłacić musiał 100 złotych odszkodo 
wania. 

Klnąc, na czem świat stoi, pan Euzebjusz 
przeszedł do gaju. 

Nagle z za drzew wyskoczyło smukłe, ro 
gate zwierzę i w lekkich podskokach, umy- 

kało w stronę wsi. 
—eleń! — wrzasnął Klaczko i rąbnal 

z obu rur. 
Jeleń fajtnął jak długi; Klaczko podbiegł 

doń z fińskim nożem, lecz o zgrozo! 
— To koza! zgrzytnął ze złości zębami. 
— A juści, koza — przytaknął za nim 

głos kmiotka i rychtyg moja koza. 
Kłaczko nie miał już pieniędzy, więc ty- 

tułem odszkodowania dał chłopu dubeltów 
kę, nóż i torbę myśliwską. 

Zły okrutnie wrócił do Warszawy. 
Pani Petronela zagadnęła ciekawie: 
— No, jakże tam, dużo masz zajęcy? 
iKlaczko odpowiedział poważnie : 
— Wiesz co, duszko, ostatecznie, po za 

stanowieniu doszedłem do przekonania, że 
zające nie są takie drogie i że wobec tego 
nie warto na nie polować. ю 

— Jutro dam ci pieniądze, kupisz pięć 
zajęcy... 

ŚWIĄTECZNY APETYT. 

Gospodyni: — Trzynaście osób zasiąda do 
stołu. Jestem przesądna.” 

Gość: — Bez obawy, łaskawa pani. Ja 
będę jadł za siebie i za czternastego. 

NIE TAKI MURZYN GŁUPI. 

Misjonarz poucza w Afryce, murzyna — 
wdowca, że nie wolno mu zawierać nowego 
acz: dopóki nie minie okres żało- 
y. 
— Twoja żona, która patrzy z raju, by: 

łaby rozżalona. 
— Czy naprawdę moja żona być w raju? 

- pyta murzyn. 

— Naprawdę, mój synu. 
— To jaka cholera, ja starać się iść da 

' raju?! — jęknął rozczarowany murzyn. —- 
Teraz ja być wielki grzesznik!... 

NUMER. 

Pani Tosia kupuje mężowi na gwiazdkę 
koszulę. 

— Który numer? — pyta sklepowa. 
— Nie wiem, — mruczy zakłopotana mę 

żatka, ale niech pani da rozmiar dla 30-let- 
niego mężczyzny. 

SŁÓWKA. 

— I cóż powiedziałeś żonie, gdy wróci- 
łeś od Piklasińskich ze świątecznej biby? 

— Ja nic. Żona mówiła. 
EA 

  

— A co? prawił rad z efektu wą- 

gję, Saksonję, do Wrocławia na Ślą- 
sku, gdzie poznaje wielce uczonych 
doktorów: Monaviusa i Scholtziusa 
Dalej najętą bryką, rusza cała kom- 
panja do Krakowa przez Tarnowskie 
Góry, pięknym krajem, bogatym w 
kopalnie srebra, ołowiu, żelaza i siar- 
wi w celu wzięcia udziału w tamtej- 
szym kiermaszu. 

Podróżni jedzą obiad w Ujściu. 
miasteczku kardynała Radziwiłła, bi- 

skupa krakowskiego, i tam oglądają 
z ciekawością gotowanie i oczyszcza- 
nie soli, przywiezionej z Wieliczki. 
Nocują znów w Strzemieszycach wiei- 
kich i tem zaciekawia ich stan licz- 
nych kopalni ołowiu i srebra. „Wi- 
dzimy wielkie pustosze*, pisze w 
swych notatkach podróżnych imć pan 
Esprinchard, lasy, góry i piaszczyste 
miejsca, zrzadka wioski, a jeżeli spo- 
tykamy domy, to budowane są z gru- 
bych belek, okrąglaków od funda- 
mentów do dachów. Do Krakowa do- 
jechaliśmy 20 maja, przebywszy gó- 
ry i piaski, ale Polska tylko tutaj gó- 
rzysta, a cała jest płaska i bardzo w 
zboże bogata. Z Krakowa widać gó- 
ry pokryte śniegiem, które od Wę- 
gier Polskę oddzielają. Zamieszkaliś- 
my u imć pana Lisbonne, uczciwego 
kupca z Antwerpji, który mieszka i 
kramę trzyma na rynku, vis a vis Ra- 
tusza i tuż koło wielkich hal krytych. 
gdzie kupcy towary rozkładają. (Su- 
kiennice). 

Cracauvie „pisze Francuz* jest 
stolicą dolnej Poulongne i położony 
jest nad rzeką Vistula, przez staro- 
żytnych Vandalus zwaną. Tu siedzi- 
ba królów, zamek ich na wielkiej gó- 
rze Vavel, stói, a ta jest całkiem wy- 
drążona, jak powiadają przez smoka, 
od którego krzyku, gdy ia zamieszki- 
wał, miasto nazwali, inni atoli pra- 
wią, iż od jednego ich króla Kraka. 
który miasto założył. 

Piękny jest tam kościół, gdzie kró 
lów chowają, oglądaliśmy grobowce 
bardzo wspaniałe króla Zygmunta į 
Stefana Batorego, który pochowany 
w cudnej kaplicy swej królowej mat- 
ki (?) pełnej we środku rzeczy pięk- 
nych i rozmaitych, a zewnątrz pokry- 
ta miedzianą, złoconą błachą w łus- 
kę. Prócz tego i innych grobowców, 
ogłądamy i srebrny, bardzo pracowi- 
cie wyczyniony grobowiec Stenslausa, 
biskupa i patrona kraju, postawiony 
dia dowodu jego niewinności. 

Tak mi opowiadano całe zdarze- 
nie które jest w ich kronikach za- 
warte: jeden król polski poszedł wo- 
jować z Tatarami i tak daleko zaszedł 
że słuchy o nim zaginęły na długie la: 
ta. Wtedy królowa i wszystkie żony. 
wielmożów i żołnierzy, wierząc że już 
się nie wrócą, poszły do biskupa Sta- 
nisława i prosiły o rozwiązanie ze 
ślubów, żeby nowych pojąć mogły 
mężów. Co im tenże uczynił, i zwolił 
brać małżonków. Aliści, oto po latach 
dwunastu, wraca król zwycięski ze 
swoją armją, i taki stan rzeczy znaj- 
duje: żony, z królową na czele, in- 
nych mężów sobie pobrały i z niemi 
żyją. Dowiedziawszy się, że to biskup 
im zwolił, zapłonął wielkim gniewem 
i poszedł ze swemi rycerzami do jego 
domu i kazał go na niezliczone kawa- 
łeczki pokrajać i rzucić one cząstki 
do stawu pobok. Wnet jednak przy- 
leciał orzeł wielki, który uporządko- 
wał one żałośne szcząteczki tak skła- 
dnie, że się zdały całe, tylko jednego 
palca zabrakło, który ryba pożarła i 
ten znaleziono w jej brzuchu w kuch- 
ni królewskiej, dokąd ja zaniesiono, 
złapawszy. To król ujrzawszy, w nie- 
winność biskupa uwierzył snadnie i 
szczątki kazał wspaniale pochować w 
srebrnej trumnie, a sam za pokutę u- 
dał się do Bawarji. Tam na dworze 
księcia służył pokornie za kucharza 
przez nikogo nie poznany. Jeno gdy 
zmarł s kilku latach i do as 8о 

— Panu Michałowi. W domu tyl 
saty p. Michał. Więc prosiłbym o ja- * ko 20 zł. mamy w kasie! — odparła zu 
kie 6 butelek. 

Pani Isia obejrzała się na kanape. 
Pan Antoni leżał przykryty „Kurje- 
rem Wileńskim' i sapał cichuteńka 
zasalaminowany z kretesem. Szalona 
okazja! Oto nastręczał się sposób u- 
niknięcia smażonych śledzi na wilję. 
Więc pani Isia z rączością Artemidy 
rzuciła się do kredensu. 

° — Ma pan Salaminę! Oto Chios! 
Tu Maraton, tu Aspazja, bierz pan Pe 
ryklesa, a tu Amaltea. 

— Amaltei nie chcę! To dla dzie- 
ci. 

— Nie mam pod ręką nic innego. 
Bierz pan i zmykaj — syczała pani I- 
sia, jak woda sodowa, patrząc podej- 
rzliwie na kanapę. — Tprru! gdzie 
pieniądze? Aha! 

* * * 

Pan Antoni obudził się po godzinie, a 
że miał stanąć do radosnej twórczoś- 
ci na Radzie Pedagogicznej, więc ci- 
chym krokiem ruszył do kredensu. że 
by się pokrzepić „Peryklesem*. 

Zajrzał i zdębiał. 
— Čo to jest? Widzę tylko pół „Sa 

laminy*. Gdzie jest reszta butelek? 
Pani Isia pokazała mu pieniądz 2, 

przyczem włosy staneły jej na głowie. 
Dzieci pochowały się pod kanapę. Wi 
kcia zasunęła się w kuchni na zasuw 
kę, tylko niefrasobliwa Kiki ziewała 
słodko, patrząc namiętnie na pana An 
toniego. 

— Sprzedałaś? -— ryknął Grek. -- 
I komu? 

chwała żona. 
Tu stało się coś okropnego. Paa 

Antoni zamierzył się na żonę „Salami 

ną'. Ale Kiki wrzasnęła w niebogłosy: 
ац — мац — jau! dzieci zapłakały 
pod kanapą, a poniewaž pan Antoni 
w roztargnieniu już przedtem odkor- 
kował butelkę, więc część słonecznej 
zawartości wylała mu się do rękawa. 
Pan Antoni się wzdrygnął, opuścił rę 
kę, a usłużna Kiki pobiegła oblizywać 
podłogę. Katastrofa była zażegnana, 
tylko pani Isia spoglądała na męża 
wzrokiem  iPentesilei, mordowanej 
przez Achillesa. 

Pan Antoni, złamany na duchu, 
usiadł ciężko na kanapie! Wypełzły 
z pod niej czemprędzej wystraszonie 

latorośle. 
— To jest kobieta! krzyknął, po- 

kazując roztropnej Kiki swoją żonę. 
Za nędzne pieniądze oddała słoneczny 
czar Hellady. Takich rzeczy się nie 
sprzedaje — rozumiesz. Jest we mnie 
ból artysty. 

— Nawet pan Ślendziński sprzeda- 
je swoje obrazy — rozjątrzyła się żo- 
na. 

— To źle robi! — zawyrokował 
Grek. 

— Jeszcze masz kilkanaście bute- 
lek w piwnicy — rzekła ponuro prze- 
stępczyni. 

— Nie gadaj! — krzyknął artysta. 
Popełniłaś wprost šwietokradztwo. 
Moje płynne słońce! moja rubinowa 
zorza! Kto je wypije?.. Ordynarny 

kładli, znaleziono na nim pieczęć kró 
lewską i poznano kto on taki. Zaczem 
książe bawarski wspaniały: pogrzeb 
mu sprawił i pogrzebać polecił po kró 
lewsku, a nad grobem wzniósł pięk= 
ną świątynię, która do dziś dnia wi- 
dzieć się tam daje. (?) Ч 

Kościół gdzie Stenslaus został za- 
bity jest za miastem i tamże staw, 
gdzie szczątki rzucono. Poszliśmy taa 
w miejsce bardzo błotniste, kędy - 
rzeł zbierał części biskupa (Skałka), 
opodal jest bardzo stara świątynia, 
zbudowana przez jakiegoś francuskie 
go króla, jak nam mówiono. (Czy to 
św. Katarzyna”). Na zamkowej wie- 
ży wielki i wspaniały dzwon fundo- 
wał krół Zygmunt, (Wyłany przez mi- 
strza Jana Rehama z Norymbergi, 
waży Zygmunt 5 tys. kilo, a cudny je- 
go dźwięk pochodzi jak legenda nie- 
sie, od dużej ilości srebra, którą król 
kazał wrzucić w topieł metali). 

Miasto, ..pisze dalej francuski po- 
dróżnik* dzieli się na trzy Cracauvie, 
otoczony murami obrenńemi, gdzie 
zamek, Stradam, dokąd się mostem 
drewnianym idzie, i Casimir, któren 

- również murami otoczon. Tamże mia 
sto Żydów, których tu dużo bardzo, 

gdyż nigdzie w całem chrześcijańst- 
wie nie mają takich pięknych przywi-. 
lejów jak w Polsce. (W 50 lat potem 
było ich 20 tys.) Miasto Casimir ohe-. 
cenie dzielnica ma swoją osobną jury- 
zdykcję i piękne przywileje, a to dla- 
tego, że kiedyś się Kraków zbuntował 
przeciw monarsze, a Kazimierz wier- 

nym został, za co im król daje nagą 
rękę do całowania, gdy w ich miasto 
wchodzi, a innym mieszczanom w rę- 
kawiczkach podaje. 

Płynie przez miasto mała rzeczka 
Rundissa (Rudawa) główny kościół 
nazywa się fara i jest pod wezwanie:n 
Maryji, podle niego Św. Barbara OO. 

Jezuitów, którzy mają jeszcze Św. 
Stefana i wspaniały dom, pobudowa- 
ny obok, koło Św. Andrzeja, tuż przy 
murach miejskich, w których upro- 
sili króla by mieć wyjście swobodne 
na zewnątrz, a wadząc się o ten plac 
z kanclerzem Polski Zamojskim, któ- 
ry dowodzi, że to miejsce wyłudzili 
od jego krewnego. S 

Opodal Krakowa jest mala mieš- 
cina Vuelitschi, (Wieliczka), znana na 
całym świecie z kopalni soli, które da 
ja tylko królowi 70 tys. florenów do- 
chodu. Spuszczają się tam na sznu- 
rach, które konie ciągną, na ćwierć 
mili głęboko, * (następuje opis wydo- 
bywania soli i kanałów płynących sło 
ną wodą) koni zatrudnionych przy 
tych robotach zdycha do 600 rocznie, 
a tak wielkie bryły soli wyciągają, że 
cztery rumaki trzeba zaprzęgać. Pra- 
cuje tam do 500 chłopa, całkiem na- 
gich, z latarniami każdy, większość. 
pięknie po łacinie gada. Są jeszcze 
kopalnie soli w Bochni, a w Kielcach 
niedawno złoto wykryto, zaś w Suń-, 
sovitsche (Sosnowiec), kopią siarkę b. 
smrodliwą. (Opisuje wytop siarki i 
stan pierwotny kopalni). „Zauważo- 
no że jeśli kto na dżumę choruje, a 
tam pojedzie, to w 25 albo 30 godzim 
zdrowieje. Gdy ona wybucha w Kra- 
kowie, co często bywa, mieszkańcy 
wychodzą z miasta i jadą tam, na- 
mioty stawiają, jak obóz wojenny, i 
nikt nie choruje. Dobrze też w do-. 
mach zarażonych palić siarkę”. ; 

Ubiory w Polsce piękne, podobne 
jak w Śląsku, tylko panny noszą czap. 
ki aksamitne i jedwubne na chustkich 
i piękne płaszczyki, podbite bogatem 
futrem, mężatki wielkie czapki fu- 
trzane noszą, a chłopki słomiane i du 
że buty skórzane. Niektóre panny mają 
płaszcze z płótna Cambrey, albo z ni- 
romplu. Mężczyźni noszą czapki ma- 
łe, z dwoma rogami, ubranemi wiel- 

5 Hel. Romer. 

(Dokończenie art. na str. 6-€j). 

rzeźnik. Pogardzam tobą! To mówiąe 
pan Antoni czemprędzej dopił Salami 
ny i zwalił się do przedpokoju, gdyż 
mógł się spóźnić na Radę Pedagogicz 
ną, gdzie miał wygłosić referat p. t.: 
„Różnica między schizophraenią a 
histerją u dzieci”. $ 

Pani Isia z potomstwem i w towa 
rzystwie podnieconej Kiki udała się 
w stronę kuchni. Oznajmiono Wikci, 
że niebezpieczeństwo minęła, więc 
może drzwi odryglować i przystąpio- 
no do rzeczy najważniejszej, czyli do 
omawiania jadłospisu wigilijnego. 

* * о& 

„Między zdrowiem, a chórobą u- в 
mysłową, mamy jeszcze stany przej- 
šciowe, typy psychopatyczne“ — refe 
rowal p. Antoni sennej Radzie Pedago 
giczneį swoją „Schizophraenię“, a w 
duszy mu płakała sprzedana zdradzie 
cko „Salamina* i jątrzył się rubino- 
wy „Perykles“. ы 

— Mniejsza o Analteę — powie- 
dział głośno p. Antoni, zamiast odczy 
tać następną kwestję referatu. Zaczer 
wienił się i spojrzał bystro na zespół 
koleżeński. Ale nikt nie zauważył te-- 
go wykrzykniku. Wszyscy koledzy. 
myśleli eo będzie, jak ich przesuną do. 
niższej kategorji iczy da sk co urato 
wać na papierosy. ‚ 

— Pan Antoni pdeżaiai. 

E. Kobylińska. | 

   



_ (W każdym okresie historji liiera- 
tury pojawiają się płody grafomań 
skie, nieszkodliwe zabawki wierszem 
łub prozą osobników, żądnych sła- 
wy lub ulegających nieprzepartej po- 
tzebie rymowania. Należy je trakto- 
wać jako literaturę humorystyczną. 

Zle się dzieje dopiero wtedy, gdy 
produkcja grafomanów przytłacza li: 
teraturę wartościową, a przez ogół 
czytających brana jest bezkrytycznie. 
"Taki właśnie okres mieliśmy w dzie- 
jach naszego piśmiennictwa w wieku 
XVIII. Smutnej pamięci czasy saskie 
osławiły się między innemi bujnem 
rozplenieniem się grafomaństwa. Do- 
piero w ostatnich latach panowania 
Stanisława Augusta zapchnięto je do 
kąta. Odrodzenie:-kultury artystycz- 
nej, podniesienie się poziomu poezji 
dzięki Krasickiemu, Naruszewiczowi 
i Trembeckiemu dało czytelnikowi 
możność orjentacji . w wartościach 
słowa drukowanego, dało miarę ро- 
równawczą. 

Z tych czasów też pochodzi przy- 
słowie „szkoda czasu i atlasu“, któ- 
rem król Stanisław August odprawił 
jakiegoś grafomana, co panegirykiem 
na atłasie wypisanym, chciał przypo 
dobać się monarsze. Ale okres po- 
przedzający czasy stanisławowskie 
pozostawił w spuściźnie stosy makula 
tury, zadrukowanej potwornymi ry- 
mami i litanję nazwisk ich autorów, 
których próżnoby dzisiaj szukać w 
historji literatury. Wertowanie poe- 
matów z połowy wieku XVIII jest 
dla dzisiejszego czytelnika źródłem 
rzetelnej wesołości, o której nie my- 
śleli z pewnością twórcy swych as- 
cydzieł. £ 

Za wiele czasu i miejsca zajęłoby 
skompletowanie bukietu z przedniej 
szych kwiatów ówczesnego rymot- 

wórstwa. 

Tutaj więc wybieram paru naj- 
głośniejszych 

Gwiazdą pierwszej wielkości jest 
niewątpliwie ojciec jezuita ksiądz 
Józef Baka, który w 1776 roku ogłe: 
sił drukiem „Uwagi o śmierci nie- 

chybnej wszystkim pospolitej wier 
szem wyrażone. Zawierają one w 16 
rozdziałach morały przystosowane 
do różnych stanów. Zwraca się ksiądz 
Baka osobno do młodych, osobno dv 
starych. Potem do panów, dam, ryce- 
rzy, duchownych, mieszczan etc. 

Szczególnie komiczny efekt wy- 
wołuje kontrast namaszczonej, mo- 
ralizatorskiej treści tych uwag z ich 
formą. Pisane są wierszem trzy—lub 
czterozgłoskowym, a więc rytmem 
wyjątkowo żywym nieomal  tanecz- 
rym, jakgdyby w takt polki, a wyra- 
-żają tę myśl przewodnią, że życie 
ludzkie jest marnością, że śmierć jest 
silniejsza nad wszystko, należy wiec 
pamiętać o zbawieniu wiecznem. Na 
ten temat pisze autor szereg warja- 
cyj. Ale co chwila natrafiamy na 
zwrotki, z których nic zrozuinieć nie 
można. Słowem na stuprocentowa 

grafomanję: 
„Stare grzyby—Choćby ryby — 

Pożarły — Potarły, Brzęk łuska —- 
Nie łuska! Złota siatka — Ta im mat- 
ka I ciotulą, Precz babulo..  Trzos 
bratem z Eufratem Pieniążek — To 

božek.“ i t. d. 

LEÓN WOŁŁEJKÓ. 

ASI SŁYNNI GRAFOMANI | 
— Pułkownik Molski. — Trubadur Rozbicki. Ksiądz Baka. 

Sens tych i wielu podobnych 
zwrotek pozostaje  niewyjaśniony. 

Jest to poprostu igraszka dźwięków, 
w której upodobał sobie ksiądz Baka 
i jemu podobni. To odkrywanie jed- 
nakowo brzmiących końcówek stane- 
wi zapewne jedną z głównych rozko- 

szy grafomaństwa. 
Oto jeszcze kawałek z Baki: 
„Cny młodziku Migdaliku. Czerst- 

wy rydzu Ślepowidzu — Kwiat mdle- 
je — Więdnieje Być w okresie—Czer- 
kiesie. Ej, dziateczki Jak kwiateczki 
Was pozrzyna Śmierć kosą Z lat ro- 
są, Gdy wschody Zachody... Twa 
główka Makówka W swawoli Nie bo- 
li. Tobie w głowie skoki, tany Charty 
Żarty naprzemiany, Śmierć kroczy 
Utroczy Jak ptaszka Nie fraszka. W 
ślepą babkę gdy śmierć. skacze, O, 
czy jeden młodzik płacze — Jej dygi 
Złe figi Nie strawne Dość dawne. 
Śmierć jawna Nie strawna Połyska 
Młodzika. Świat gomółka Tyś pi- 
gutka“ i t. d. 

Po przeczytaniu kilkuset takich 
rymów czytelnik słusznie może po- 
wziąć podejrzenie, że kto te rzeczy 
pisał, nie był przy zdrowych zmys- 
łach. A przecież Baka był zdrów na 
umyśle i był profesorem poetyki w 
akademji jezuickiej. A Kraszewski 
uważał, że ksiądz Baka jest jednym 
z ludzi, których nie umiano ocenić. 
„Nasz wiek szyderski — pisał o nim 
twórca „Starej Baśni* — widział w 
Bace tylko kolące w oczy formy, nie 
poznał się na myślach, dlatego, że je 
smieszny strój okrywał i zrobił z nie- 
ge straszydło na  kleciwierszów* 
I twierdził Kraszewski, że „.jest myśl 
pcetyczna wielka w  Uwagach o 
śmierci niechybnej“. 

Ta obrona Baki przez młodego 
Kraszewskiego wydaje się jeszcze 
jednym dowcipem z serji tych, które 
na temat nieśmiertelnego rymopisa 
w początkach ubiegłego wieku pow- 
stawały. Ksiądz Baka umarł w roku 
1780, kiedy już stawiał pierwsze kro- 
ki godny jego zastępca. 

Był nim pułkownik Marcin Mol- 
ski, komiczna figura, bywalec salo- 
nów warszawskich za Księstwa War 
szawskiego. Jego dzieła: wierszopis- 
kie, za życia niedrukowane, krążyły 
w odpisach. Miał Molski w tych sa: 
łonach renomę utalentowanego lite- 
rata, miał jednak i krytyków, którzy 
dobrze znali się na go twórczości 
i dokuczali mu złośliwemi epigrama- 
tami w rodzaju takich naprzykład 
wierszyków: 

Jakikolwiek jest los Polski — 
Zawsze pisze wiersze Molski... 

Albo inny: 
Idzie Molski, w ręku oda 
Do Chrystusa i Heroda... 

Był to przytyk do  panegiryzmu, 
cechującego wszystkie poezje tego 
„winszujacego wierszopisa“, jak в0 
nazywa Kazimierz Brodziński. Te 
wiersze nie sięgają (tak jak cytowane 
przed chwiłą wiersze księdza Baki) w 
regjony czystego absurdu. Wskazują 
tu i ówdzie ślad ogłady pisarskiej i 
większą przytomność umysłu. .„We- 
szło to w naturę Molskiemu — pisze 
wydawca  pośmiertnych pism tegoż 
Radliński — aby za najmniejszą spo- 
sobnością pisaf nie prozą, nawet o 
zwyczajnym interesie, ale zaraz wier- 

  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„WRÓŻBA” 

(farecja świątec:na), 

Już jeśli kiedy — to przed Boża 

Narodzenio wieski narod śpi akurat- 

nie. Żyta wymłócona, w okurach wsta 

wać nie przychodzi sie — tak chrapio 

sobie wieskie ludzi do białego dnia pó- 

ki baby blinow nie napieko i do šnia- 

dani nie poproszo. Ale Wincuk i šnia- 

dać nie miał ochoty. 

Leżał na piecu osłabszy od gorą- 

cości, czyrwony jak gil, mokry od po- 

tu i świstał i chyrchotał na cała cha- 

ta aż dzwonili nożnicy na stole i że 

gnała sie ze strachu stara Wineukowa. 

Sniło sie Wincuku co w swaty on je- 

dzi. A przy drodze chatka ze słoniny 

siedzi. Ściany ma z kiełbasy — okny 

z kwaszeniny i dwa garcy wódki styr- 

czo jak Kominy! Kapi sadła z dachu 

aż po ziemi pływa — a miejsce podmu- 

rówki — sto baryłek piwa! Śmieji sie 

Wincuk przez seu i widzi sie jemu co 

dwum garcom wódki wyrośli długie 

cienieńkie nożki i dawaj oni skakać i 
lancować. Ziąk sie Wineuk coby wód- 
ka nie uciekła i chwycić jo chciał — 
ale dał sie głowo ob stalowanie i zwa- 
lił sie z pieca na ziemia... 

Krzykneła gwałłu Wincukowa, po 

budziła dzieci —- patrzajo: a tatka sie 
dzi na ziemi z guzem jak kartofla i 
stęka: „Ot ja miał sen, żeby on na roj- 
sty! Musi cości zdarzy sie bo taki sen 

zadarmo nie przychodzi. Żeb mnie 
chto na kont jego powróżył tak jaby 
jemu i kopy jajek nie pažalowati“ I 
poczoł babie tłumaczyć jak to było a 
baba tyko ręcy z dziwu rostawuji i tak 

jemu raji: 
„Jest taka Onufrycha co u leśnika 

na pustoszy żyji. Leć czymprędzej do 
- jej, zanieś garniec grochu — tak ona 

  

tobie okuratna wróżba zrobi i cały ш- 

teres wytłómaczy*. Na taka rada Win 

cuk zapomniał ob guzie i ob wszyst- 

kich zgryzotach a, doczekawszy Sie 
wschodu słońca, —— zawiązał torebecz- 

"ka grochu i poszed do tej pustoszy 
gdzie żyła stara Onufrycha... 

W chacie u Onufrychy było zaw- 
szystkim ciemno. Gdzieści w konte- 
niutku paliła sie malusinka lampinka 
co narod „oczkim* przezywa  (żeb, 
znaczy sie. oki przy jej nie wybić). 
Onutrycha, posadziwszy Wincuka na 
zydelku, wyszła do komorki i przy - 
niosła trzy marchwi, trzy kartofli i 
trzy cybuli. Położywszy warzywa na 
stoł, nakryła przetakim,  poszeptała 
cości i mówi: „suń ręka pod przetak i 
ciągni co popadni, a jak jak obacza co 
ty wyciągnoł — to w tą pora wrożyć 
hęda!* Słabo zrobiło sie Wincuku ale 
wsadził ręka pod przetak, chwycił i 
wyciągnoł... cybuła! 

Onufrycha zmarszczyła sie jak 
gąbka. Pokiwała głowo, wzieła cybula 
do ręki znowu poszeptała i prawi: „ga 
daj mnie teraz jaki ty miał sen?*. A 
žeb ja wiedziała co ty nie malarujisz— 
zjedz ta cybula i ni razu nie pluń! W 
ta pora ja tobie cały sekret wytłóma- 
CZA 

Wkąsił Wincuk cybułla, gęba skrzy 
wił, z oczy poleli sie łzy — i tylko 
konezył opowiadać swoj sen kiedy 
raptownie chtości skoczył jemu na szy 
ja i poczoł drapać pazurami. 

„Zły duch!!“ krzyknot Wincuk i 
złapaw „złego ducha” za ogon —* 

z całej siły lepnoł im ob ziemia. Cości 
zafyrczało, zamiaukało, na piecu za- 

  

    

szem, choć rzecz nie była wcale po te 
mu odpowiednią*. Naprzykład: miał 
poeta sprawę z jakimś żydkiem Sza- 
ją, z którym procesował się o dzier- 
żawę ogrodu. Gdy proces przegrał —— 
jakiś dowcipniś posłał sędziom wiersz 
niby pisany przez Molskiego ze skar- 
ga na wyrok. Mistyfikacja się wydała. 
Molski odpowiada wierszem i karci 
nieproszonego zastępcę: 

„Ogólne prawdy wolno głosi w rymie, 
Ale któż cię upoważnił 

Abyś w moje przybrawszy się imię 
Skład szanownych sędziów drażnił... 
Wojny i prawa skutek jest wątpliwy 

Niech ciebie to nie obrusza 
Iż Szaja wygrał, a ja mniej szczęśliwy 
Śpiewam piosnkę Tadeusza. 
Jeśli mi kurtę skroili sędziowie 

„ To mnie swoim zastąp groszem, 
Albo na stare pamiętaj przysłowie: 
— Od spraw cudzych na bok z no- 

SEM... ; 

W innym znowu wierszu w związ- 
ku z tą samą sprawą czyni wyrzuty 
komornikowi za jego bezwzględność 
w ściąganiu należności. Te zwrotki i 
dzisiaj brzmią aktuainie, więc posłu- 
chajmy: 

„Komornik gdy przyjaciel postę- 
puje skromnie 

Z rachunkiem przyszedłby do mnie 

  

Bez nakazów. spokojnie przy kie- 
liszku wina 

Obliczyłby dług Marcina, 
Jak wiele wybrali Szaje, 
Co im dopłacić zostaję. 
Łaskę czyni kto dzisiaj płaci choć 

nierazem 
Trudny pieniądz — nie da się wy- 

musić nakazem. 
Mnie także dłużnicy moż 
Sumy z procentami winni,, 
Lecz czasowi ulee muszę: 
Trudno sekwestrować duszę! 
Jakież z ogrodu pożytki 
Obiecują sobie żydki? 
Niżli reszte wybiorą, upłynie czas 

długi 
Umarł jeden onegdaj — może um- 

rzeć drugi. 
Pan Bóg który prawdę lubi 
Szachrajów karze i gubi”. 

Jak widać z tego wiersza Molski, › 

jako prawy szlachcic, bardziej niż na 
własną zdolność płatniczą liczy na in- 
terwencję Boską, która wybawi go z 
długów, zabierajac wierzycieli na ło- 
no Abrahama. Słuszny ma więc żal 
do komornika za niepotrzebny po$- 

piech. 
Dwa tom wierszy Molskiego, wy 

dane w 1855 roku, wypełniają całko- 
wicie takie właśnie i podobne bania- 
luki. W latach posuchy literackiej, 

Wrażenia z Polski Francuza w XVI w. 
(Dokończenie art. ze str. 5-ej). 

kiemi piórami. Całą głowę golą, tylko 

na szczycie zostawiają włosy, a to, by 

zginąwszy w boju, nie kaleczono tru- 

pów. jeno za włosy je brano, odciąw- 

szy głowę, jako jest zwyczaj, by ka 

pitanowi pokazać iłu się zabiło. No- 

szą wielkie kaftany niebieskie, czex- 

wone, zielone, nigdy czarne, aż do ko 

lan, na to suknia, niby płaszcz, jed- 

nakiej barwy, o rękawach szerokich, 
odrzuconych na plecy, szyja odkryta, 

żadnych kołnierzy, ni frezy nie noszą, 

ani też koszuli, a jeśli mają, to tylko 
do pasa, portki trzymają się na bia- 
łych haczykach, a buty mają koloro- 
we: czerwone, zielone, żółte i zawsze 

bardzo podkute. Nie spotkać też Po- 
laka bez szabli, pistoletu albo siekie- 
ry wojennej. Wielmoże podobnie ub- 
rani, ale w jedwabie, złotogłów i lamę. 

Studenci, mieszczanie i ci co na woj- 

nę nie chadają, noszą włosy długie. 

Zegary tam dzwonią wszystkie 24 go- 

dziny. 
We wszystkich oberżach i miejs- 

kich hotelleries, dostaje podróżny tyl 

ko izbę i słomę, a resztę musi mieć ze 

sobą. A to dlatego, że tu ludność jest 

niewolnicza i gdyby chłopi coś mieli, 

to im wielmoże zabiorą, a nawet i ży- 

cie, więc też nic nie posiadają. W 

stronę miasta Varsau zbierają ludzie 
mannę, która pada z wiosenną rosą o 

wschodzie słońca i trzeba ją zbierać 

nim wzejdzie, bo stopnieje całkiem; w 

smaku do koriandru podobna, jeno 

biała, dużo tego tu jedzą. Sprzedają 

tu też rodzaj soli, smaku białka jaj- 

ka solonego, bardzo pożywne, a cie- 

kawe jest tó, że sól w Wieliczce na 

dnie kopalni jest lekka, a ten sam ka- 

wał, co go jeden człowiek tam ciąg- 

nął, taki się staje ciężki u góry, że 

brazgali garki — i znow zrobiło sie 

cicho. Wincuk zdurniał ze strachu a 

Onufrycha zachichotała jak kukawka 

i dawaj Uomaczyč co to „jej kaciuk 

lak z cudzymi ludźmi wita sie”... Po- 

czeła sie nareście i wróżba. Onufrycha 

wzieła z przypieczka głownia, zama- 

chała i grubym głosem poczeła wró- 

żyć: „oj, ojoj co ja widza! Ta chata ze 

słoniny — to twoja truna a te garcy 

z wódko —- to robaki co, stoczywszy 

ciebie, uciekajo... Oj. hora tobie bę- 

dzi niewidana i śmierć i żałość ha- 

niebna...“ 
Chciała Onufrycha jeszcze cości 

gadać ale Wincuku oczy zaszli miiko 

i powalił sie on na ziemia jak nieży- 

wy... Obaczywszy co z Wineukim kiep 

sko — Onufrycha nachilila sie nad u- 
cha i dawaj pocieszać „leć czymprę- 

dzej mówiła do miasteczka, na dzwo- 

nica wleź i czekaj nocy, ciemności. 

Jak tyko pietuch zaśpiewa — wderz 

trzy razy w wiełki dzwon i uciekaj żeb 
łudzie ciebie nie widzieli! Jeżeli tak 
zrobisz, cała hora skasujisz i na dob- 
ra twoj sen pójdzi!* To powiedziaw- 

szy, wysuneła z pod: kafiana długa, 
chuda ręka a Wimeuk, oprzytomniaw- 

torbeczka grochu do przetaka 

ał i jak pijany wykulił sie na 

   

      

   

   
W miasteczku był ruch niewidany. 

ym dniem miała być Kucja— 
tak trzebaż było różnych przypasow 
nakupować. I kupował narod wieski 
śledzi i drożdży i cukier dla dzieci i 
tabaka na święta — a w kramach był 
taki scisk co baby aż stękali z cias- 

noty. W Wincuku poruchała sie sum 
ienia i myślał on co już kużdy wie zna 
kim czego on tu znachodzi sie. Lękał 
sie napotkać znajomych i cały. dzień 
badział sie gdzie popadło: leżał w od- 
rynie na sianie, siedział na smentarzu, 
chował sie w stajniach pod żłobami i 
ciągiem czekał wieczora. Zimowy kró- 
cinki dzień ciągnoł sie bez konca jak 
zmora i byłby moży Wincuk powró- 

  

czworo ludzi nie da rady. Pełno tu 

kopalni w tym kraju, ale Polacy takie 

leniuchy, że nie dbają o nie, żadnej 

sami nie odkryli, tylko cudzoziemcy. 
Wieliczkę też Francuz odkrył. (Mnie- 

manie podróżnika pochodzi stąd, że 

jednym z pierwszych  administrato- 
rów kopalni soli był Paulinus Galli - 
cus). Bardzo się tanio żyje w tym 
kraju, i podróżuje idem, picie jest pi 
wa słodkiego, bo w nim miód kładą. 

którego dużo w ulach, zwłaszcza w 
stronę Litwy, z czego wielmoże mają 

dochód nielada. W stronie Nokau i 
Paluki (Nochowa i Pałuki w Poznań- 
skiem) są takie kopalnie, że w nich 

gotowe garnki znajdują i tak przemy- 
Ślnie uczynione, jakoby pałcami ludz 
kiemi). I Długosz wspominał o tych 
„rosnących* pod ziemią garnkach. 
które twardnieją na powietrzu (były 

to zapewne wykopaliska przedhistory 

czne). „Cały kraj takowych używa”. 

Imćpan Estrinchard pisze jeszcze 
o oleju ziemnym, który leczy rany w 
dzień lub dwa, o starożytnem miaste- 
czku Cheioua (?) dokąd  Owidjusz 
wygnany został, o wielkiej potędze 

tego państwa, posiadającego tak pięk 

ne prowincje zdobyte wojną lub ukła 
dami, o drewnianych miastach peł- 
nych błota „że konie po brzuchy to- 
ną”, a ostatniego dnia maja żegna 

Połskę w hotelu miasta Strumień, kę- 
dy nocowal Henryk III Valois, gdy г 
Polski bieżał ukradkiem, co tablicą 

herbową upamiętniono na murze. 

Te wrażenia i ploteczki o Polsce 
podróżnika z XVI w. zebrał w archi 
wach la Rochelle i podał w 12 n-rze 
Pologne z b. roku p. J. Morawski. 

  

  

  
  

Hel. Romer. 

ciwszy do chaty żeb nie strach przed 
wróżbo Onutrychy. Tymczasem przy- 
szło południe i w miasteczku poczeło 
robić sie pusto. Narod rozchodził sie 
na wszystkie strony, rozjeżdżali sie 
sani i kałamaszki, żydzi zbierali z ryn 
ku garki i perkali—kończył się dzień 
i pomalusinku przychodziła ciemność 
Cicho zrobiło sie nawkoło po chatach 
zapalili łuczyny, baby wzieli sie do go 
towania kolacji a z kościoła odezwał 

sie dzwon na pacierzy... Wincuk na 
srożył uszy, podcieło jemu ręcy i no- 

gi ale skoczył z miejscy i jednym du- 
chim stanoł przy dzwon Obaczyw 
szy eo drzwiczki odemknięte —- wsu- 
noł sie do strzodka i schował sie do ką 
teczka pod schodami. Serca biła jak 
młotem ale siedział cicheńko póki 
dzwonnik nie zlazł zgóry i, zakluczyw 
szy drzwi na zamek, nie posunoł sie 
do chaty. W ta pora Wincuku zrobiło 
kapeczka sie lżej. Obmacał ręcomi dra 
bina i poczoł ieźć coraz wyżej póki 
nie trafił na wierówki, co w kłębusz- 

kach i moikach wisieli na ścianie. W 
dzwonicy gdzie — nie — gdzie drapa: 
li sie szczury i piszezeli nietoperzy. W 
aniasteczku narod już dawno spać po- 
łożył sie i nawet nasz Wineuk, siedząc 
na drabinie kiwał sie na wszystkie 
strony i naczekiwał północy. Czas 
szęd jak na raku”) i tyko nad raniem 

-gdzieści daleko zakukarekał jeden 
pietuch. później odezwał sie drugi, po- 
tym trzeci — i poszła muzyka po ca- 
łym aniasteczku jakby chto wiełka wuj 
na był objawiwszy i pietuszyna wuj- 
ska zwoływał. 

Zrozumiał Wincuk co przyszła po 
ra dzwonić. Namacał najgrubsza wie- 
rówka i targnoł jo trzy razy — ale na 
górze odezwał sie malusińki, cienien- 

ki dzwoneczek! „Nie ten!* jęknoł Win 
cuk i chciał pociągnąć za inszy ale rę- 
cy zaplątali sie w wierówkach, drabi- 
na pękła pod nogami — Wincuk zach 
wiał sie jak skoszona trawa i poleciał 
stoćgłowo na ziemia... 

Byłby moży na śmierć zabiwszy sie 

  

  

    

  

   

  

  

które nastały bo epoce stanisławow- 
skiej, w pierwszych dziesiatkach lat 
wieku XIX, tego rodzaju wypociny 
reprezentowały parnas warszawski. 
Bvły niemal bez konkurencji. A w 
tym samym roku, gdy umierał Mols- 
ki, młody Mickiewicz składał wydaw- ` 
cy rękopis pierwszego tomu swych 
poezyj. „Ten jednak wydawca — pi- 
sze prof. Semkowicz — odmówił ku- 
pienia rękopisu, bał się yzyka, jako- 
że poezje nie piszą się w Wilnie, ale 
w Warszawie*. Molski umarł w kwie- 
tniu 1822 roku, a w miesiąc później 
ukazał się pierwszy tom poezyj Ada- 
ma Mickiewicza, zwiastujący nową 
erę w literaturze. 

Zupełnie osobliwym okazem na 
niwie grafomanji wieku XIX był nie- 
jaki Soter Rozmiar Rozbicki, dzisiaj 
prawie zapomniany, lecz w swoim 
-czasie, w drugiej połowie zeszłego stu 
lecia niezmiernie głośny. Krytycy ów - 
cześni jego nazwiskiem straszźyli po- 
czątkujących poetów, prasa warsza- 
wska bawiła czytelników anegdotami 
o dziełach i czynach Rozbickiego, wy- 
pisując o jego osobie brednie tak sa 
mo fantastyczne, jak płody pióra o- 
wego dziwaka, który ogłosił kilka to- 
mików drukiem. Pierwszy tomik u- 
kazał się w roku 1856. Tytuł brzmi 
jak następuje: 

„Śpiewy ulubione humorystyczne 
ułożone w czasie podróży muzykał- 
nej naokoło wielkiego i małego Świa- 
ta w Królestwie Polskiem przez So- 
tera Rozmiar Rozbickiego, pacjenta 
filozofji*. W istocie — są to utwory 
humorystyczne, ale humor ich mieś- 
ci się nie tam, gdzie zamierzył sobie 
autor. Śmiech budzą sentymentalne 
dyrdymałki o czułych  kochankach. 
opiewanych przez Rozbickiego i od- 
wrotnie: wesołe w założeniu swem 
wierszyki mogły doprowadzić najwe- 
selszego czytelnika do śmiertelnej 

melancholji. 
O ile ksiądz Baka tworzył swe la- 

pidarne rymy ku umoralnieniu bli 
nich, a pułkownik Molski pisał — jak 
byśmy to dzisiaj powiedzieli „pod 
wpływem nakazu wewnętrznego”, о 
tvłe Rozbicki tem się od nich różni, 
że pisał dla chleba. Był więc niejako 
literatem zawodowym. W przedmo- 
wie do pierwszego zbiorku swych ry- 

mów wyjaśnia, co skłoniło go do 
wzięcia za pióro, w słowach następu- 

jących: Ž 
„Publicznie muszę wyznać, że 

mam gust bardzo fatalny, bowiem 
przy częstej epidemji na goliznę, bar- 
dzo wielkim jestem amatorem mio- 

dych kurcząt, wina szamnańskiego i 

pięknych panienek. A tu na nieszezę- 

Ście zamiast skórek baranich dostał 

mi się w sukcesji zapleśniały futerał 

z herbem i dotąd na wartość jego na- 

si kochani bankierzy i szeląga nie 
cheą pożyczyć. Więe takim sposobem 
niżej podpisany pacjent filozofji jest 
prześladowany od termometru z dziu 
rawych bułów. w czasie poznawania 
stopni zimna. Szukając więc sposo- 
bów do wyratowania moich nóg od 
czułej przyjaźni z mrozem stycznio- 
wym, natrafiłem wreszcie na szczęś- 
liwą myśl, która była pierwszym po- 
czątkiem do zmiany połatanego fra- 

ka na dystyngowany ubiór, a to ta- 

kim sposobem: Judka Majufes, znak» 

  

  

  

  

   

  

  

żeb nie wierówki co, napiewszy sie i 

targnewszy wszystkimi dzwonami — 

podchwycili jego i zatrzymali w po- 

wietrzu. Blady ze strachu, latał po 

dzwonicy jak wiadra po studni, bry- 

kał nogami i jeszcze smaglej targał 

dzwonami aż trzęsła sie i hudziała ca- 

ła okolica. Poczeli ludzi wyskakiwać z 

chat, w oknach pokazali sie rozczoch- 

rane baby, obudził sie dzwonnik i or- 

ganisty. Sam proboszez, narzuciwszy 

futra, wyskoczył na ganek. Ostatni 

przyleciał milicjant a, obaczywszy co 
dzieji sie, chwycił za pałasz i puścił 
sie biegiem do dzwonicy. Nogo wy- 

krzyknoł: „Zlazuj! bo będa strzelał!” 

krzyknoł: „Zlazuj! bo będa strzela! 

Na górze dzwony przycichli ka- 

peczka i jakiści żałosny głos odezwał 

sie jak z nieba: | 

„Panoczku, nie strzelaj! —- ja za 

ra zlaza“... 
Ale milicjant nie chciał czekać. Za- 

palił sierniczki patrzy: a Wineuk, ob- 

motawszy sie sznurami, bołczy sie od 
ściany do Ściany i nijak zieść nie mo- 
ży. Skoczył milicjant na schody, rąb 

noł pałaszem po wierówkach i Win- 
cuk jak gruszka spad na głowy ba- 
bom co Zz ciekawości byli do dzwoni- 
cy wścibiwszy sie... Mięcienko zleciał 
Wincuk ale baby, z poruszenia, byli- 
by na kawałki jego rozerwawszy żeb 

nie sam proboszcz eo akurat nadeszed 

w ta pora i kazał Wincuka zaprowa- 

dzić do włości, do aresz - 

  

    

    

  

Godzina szedła za godzino; czas le 

ciał i przychodził dzień kucyjny. 
„Ot! Jutro Boża Narodzenia 

Śłał Wincuk „i będo ludzi pirogi 

i opłatki z famieljo łamać a ja je 

den — jak ta żywioła — cała święta 
tu przebadziam sie i śleżykow nawet 
nie pokosztuja!“ 

Żałość jego brała niewidana i prze- 
klinał on swój sen, swoja ciekawość 
i wróżba Onufrychi. Tymczasem przy- 
szło południe. zrobiło się znow. ciem- 
nóa do Wincuka nie jawił sie i ży- 

  

    

mity skrzypek z miasta Ryczywoło, 
głośnego z handlu szczacin i skórek 
zajęczych, był mi profesorem tego ta- 
lentu.Zatem wyruszyłem w świat jak 
one dawniejsze trubadory i dawałem 
koncerta w każdym dworku, miaste- 

czku i nawet w większych miastach. 
gdzie się znaleźli amatorzy i prole- 
ktorzy. Następnie poznałem się z gi- 
tarową muzyk». a dobrawszy z wła- 
snych konceptów śpiewy, zupełną o- 
trzymałem sławę z z pełnych kieszeni 
rubelków i tytuł „Nadwornego $р1е- 
waka wszystkich obywateli jarmarko 
wych...'* Na każde żądanie mogę chę- 
tnie śpiewać te kompozvcje, a osoby 
życzące sobie posłuchać, mogą mnie 
zamawiać. Mieszkam pod Nr.28 przy 
ulicy Piwnej”. 

W tym samym roku, co „Šwiewy“ 
ukazuje się druga książeczka Rozbic- 
kiego: ., Bajki ulubione humorystycz- 
ne*. Tutaj już poeta i trubadur jar- 
marczny przeszedł samego siebie. Oto 
niektóre z tych bajek: 

„Nie było w świecie 
Dwóch gołąbków przecie, 
Żeby się * 
Kochali się 
Jak my się 
Kochamy się. 
Lecz ojciec, o zgrozo, 
Zagroził nam kozą. 
Lecz ja byłbym cymbał, 
Żebym się bym bał. 
Z tego się morał wywodzi, 
Że bocian na długich nogach 

chodzi“. 
Zacytowana bajka nosi tytuł: „Ко- 

chali się i koza”. A oto inna, p. t. „Ko 
pernik i garnek*: Pytał dzięcioł Ko- 
pernika, Co to jest matematyka? & 
on mu na to: Co to komu szkodzi, że 
Rozbicki w szlafroku chodzi. Z tego 
morał bywa, Że starszy garnek jak 
pokrywa. I jeszcze jedna bajeczka: 
„Cheiała raz kucharka — Złotego ze- 
garka, Kotka wysłuchała — Co ona 
gadała. I zaraz w te chwile — Wie- 
ciały motyłe. Zegarek jej dały, — Ale 
patelnie złamały. Ta bajka takie ma 
zalety, — Że są na świecie piękne ko- 
hiety*. 

Ale bądźmy bezstronni. Rozbicki 
zdawał sobie jednak sprawę z głupo- 
ty owych wierszyków. Wypierał się 
w przedmowie autorstwa, nazywająe 
siebie tylko wydawcą tvch tekstów. 

Rehabilituje go poniekąd jeden, 
jedyny utwór, który przeżył swego 
twórcę, a który sprawia, że w hierar- 
chji grafomanów Rozbickiemu przy- 
sługiwać powinno miejsce nienajyort- 

lejsze, Wszyscy znamy popularną, 
zwł za w wojsku chętnie śpiew+- 
ną piosenkę, zaczynająca się od słów: 
„Hej, panowie, posłuchajcie, I: gaze- 
tki poczytajcie. — Dzisiaj dziwne są 
nówinki, —- Będzie pobór na dziew- 
ezynki...* 

Autorem tej miłej piosenki jest 
właśnie ów z głupia frant trubadur 
Soter Rozmiar Rozbicki. Z powodzi. 
nonsensownych rymów, któremi dła 
zarobku  częstował _ współczesnych, 
ocalało w pamięci ludzkiej kilka rze- 
czywiście udatnych strofek, składają- 
cych się na tę piosenkę. Z wierszydeł 
księdza Baki i Marcina Molskiego nie 

pezostalo nic. Ale grafomanja wogó- 

le, „grafomanja jako taka“ pozostała 

Tadeusz Lopalewski. 
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wy duch... Tyko kole północy — chto- 
ści odkluczył drzwi, postawił podynka 
z wodo, położył skiba chleba i wyszed. 

„Ot tobie i kucja!* pomyślał Win- 
cuk i odwrócił sie plecomi do podyn- 

ki. * 
Ale przyszła i północ. W miastecz- 

ku poczeli dzwonić na pasterka. Za- 

ruchał sie narod, kużdy spieszył witać 
Pana Boga. Tyko biedny Wineuk sie- 
dział w kąteczku pod kratami i kuła- 
kim wycierał łzy... 

Żałował na swoj grzech i byłby go- 

tow niewiadomo jaka pokuta spełnić 
żeb tyko do chaty powrócić. Gorzko 
zrobiło sie jemu na sercu i ukląk on 

biedulka, na słomie i z całej siły ЫЙ 

sie w piersi... 
I wysłuchał Pan Jezus prośby Win 

cukowej... Do aresztu weszed pro- 
boszcz z milicjantem i poczoł gniewać 

sie haniebnie: „idź, mówił, durniu do- 

kościoła i Pana Boga przeproś — a pa 

tem uciekaj stąd żeb twojej nogi tu 

nie było!* Wineuku nie trzebyło dwa 

razy tego gadać. Chwycił za ręka pro- 

boszcza. podziękował i jak grzmot po- 

leciał do kościoła 

Już dzień był okuratny kiedy Win- 
cuk dobił sie do swoich. Weszedszy 
do chaty obaczył cały stoł zastawiony 

pirogami i kiełbaso i aż zdurniał z ra- 

dości kiedy zejrzał swego brata Piet- 

ruka, eo z miasta na Święta był do 
jego przyjechawszy. Cała famielja 
obstąpiła Wineuka i dawaj pytać sie: 
gdzie on do tej pory badział sie?, ale 
Wincuk, miejse odpowiedzi, chwycił 
butelka wódki ze stołu i zaśpiewał: 

„Ej. wino. wino, wino i 
Lepsze niż przedtem było — 
w... Kanie Galilejskiej... 
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JON WAM„ŚWIATŁO ZASŁANIA 
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To jest cieh prądožercy. Weiska się 

o swej rzekomej taniości. Jest to kłamstwo, 
które wydobyliśmy na światło dzienne dro- 
gą próby fołtometru. Fołometr 
że pełnowartościowe żarówki Philipsa da- 
Wam pełną wartość za Wasze pieniądze. 

  

0-02 U. 

о Waszego domu wraz z każdą na- 
t. zw. „tanią” żarówką i kradnie po- 
światła. Oszukał Was przekonywujge 

dowiódł, 

Fotometr posiada komórkę fotoelek- 
tryczną i jest przeznaczony do porów- 
nania zużycia prądu i wydajności 
światła dwuch dowolnych żarówek. 

PHILIPSA 
JĄ O WASZĄ KIESZEŃ     

„Kredyty na drobne 
budownictwo. 

Plan akcji finansowania budownictwa 
mieszkaniowego z funduszów państwowych 
ma rok 1934 — zóstał ustalony prźez Komi- 
tet Ekonomiczny Ministrów jeszcze w mie- 
siącu listopadzie b. r. W tych dniach Bank 
Gospodarstwa Krajowego zawiadomił już 
Komitety Rozbudowy poszczególnych miast 

"© wysokości sum. przeznaczonych na finanso- 
wanie w tych miastach drobnego budownict- 
wa mieszkaniowego oraz o zasadach, jakie 
mają obowiązywać przy uchwalaniu przez 
Komitety Rozbudówy wniosków pożyczko- 
wych. 

Kontyngenty kredytów budowlanych na 
rok 1984 olrzymały tylko te miasta, w któ- 
rych odczuwane jest bezrobocie i brak mie 
szkań, przyczem kontyngenty przeznaczone 
„zostały wyłącznie na finansowanie drobnego 
budownictwa mies 

Z miast, na do  terytorjalnych 
kompetencji Oddziału Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Wilnie następujące miasta o 
drzymały kontyngenty kredytowe: 

  

   

  

Baranowicze 65.000 
Lida 40.000 
Mołodeczno 25.000 
Nieśwież . 20.000 
Oszmiana . 20.000 
Stołpce 25.000 
Smorgonie 80,00 
Wilno i miejsc. podm. . 150000 
Nowa Wilejka 25000 

Razem . ‚ 390000 

W granicach tych kontyngentów mogą Ko 
mitety Rozbudowy wymienionych wyżej 
amiast uchwalać wnioski pożyczkowę i prze- 
syłać je do Oddziału Banku Gospodarstwa 
„Krajowego w Wilnie. 

Przy uchwałaniu wniosków :przez Komi 
iety Rozbudowy obowiązywać będą w roku 
1934 następujące zasady: 

1) pożyczki udzielane będą zarówno na 
budowę domków murowanych, jak i drew 
nianych — bez żadnych ograniczeń, 

2) pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki 
będą mieli ci budujący, którzy w stosunku 
do całkowitych kosztów budowy będą po 

trzebowali jmniejszej pożyczki, 

  

3) wysokość pożyczki na jeden budynek 
nie może adnym wypadku przekraczać 50 
proc. kosztów budowy, 

„4) nie będą w z asadzie udzielane pożyczki 
ze od suuny zł. 1.000, х 

+5) pożyczki będą udziełane za „zabezpie- 
czeniem hipotecznem. Z tego. wynika, że te 
osoby, które nie będą mogły dla. pożyczki bu, 
dowlanej udzielić hipotecznego . zabe piecze 
nia — nie mogą liczyć na. jej uzyskai 

*-6) pożyczki budowldne — jak obecnie - 
oprocentowane są w wysokości. 3,3/4. proc. w 
stosunku rocznym, zaś od chwili spłaty pier- 
wszej raty kapitałowej 3 i pół proc. w stosun- 
ku rocznym i podlegać mogą gotówkowej a- 

      

amortyzacji w okresie do łat 25-ciu, a to w . 
zależności od technicznego wykonania budo- 
wy i przewidywanej rentowności domu. 

Do podania dołączyć trzeba: 1) zatw 
sdzony. plan budowy, 2) kosztorys i 3) Ś 
deotwo hipoteczne, stwierdzające, że nieru- 
<chomość na której ma być zabezpieczona po- 
życzka Banku stanowi własność budującego. 

Zwrócić jeszcze należy wwagę na koniecz- 
ność budowania racjonalnych pod względem 
«konstrukcji i wartości architektonicznej dom 
ków, gdyż dotychczasowe budownictwo m: 
łych domków pozostawia w tym zakresie wie- 
łe do życzenia. 
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Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galantervinvch 

    

BEZSENNOŚĆ 
wyniszcza organizm 

i powstaje głównie wskutek zaburzeń układu 
nerwowego. Sztuczne środki nasenne nie dzia 
łają na głużej, a wywołują stępienie i zanik 

wraźliwości. nerwów. 
Tylko zioła Magistra Wolskiego „Pasiverosa“ 
zawierają Kwiat Męki Pańskiej (Passiflora) 
i idealnie łagodzą zaburzenia. systemu nerwo 
wego (nerwicę serca, bóle głowy, histerje) 
oraz sprowadzają krzepiący sen, identyczny 
ze snem naturalnym. Już po krótkim czasie 
stosowania cały system nerwowy powraca du 

stanu normalnego. 
Zioła ze znak ochr. „PaSiverosa* 
Do nabycia w aptekach, drogerjach (składach 
aptecznych) lub w wytwórni: Magister Wolski 
Warszawa, Złota 14. Objaśniające broszury 

wysyłamy bezpłatnie. 

OFIARY. 
Jerzy Tramecousrt Starosta Powiatowy 

Wilensko-Trocki niast życzeń świątecz 
nych i noworocznych 10 zł. na wpisy Gia 
niezamożnych uczenic gimnazjum im. Czar 
toryskiego w Wilnie. 

    
  

  

Związek Księgowych w Polsce, Oddział w 
Wilnie. składa ofiarę zł. 10 Ludmile Borysie 
wiczowej zam. w Wilnie, Antokol ul. Sucha 
4. 

& 

  

Zamiast powinszowań świątecznych i no 
worocznych płk. Pełczyński — 5 zł, na naj 
biedniejszych. 

# 

3 Drużyna Harcerska zł. 50. 
Szkoła Państwowa Rzemieślniczo-Przemy 

słowa ul. Kopanica 5 — zł. 100. 
* 

Zamiast powinszowań świątecznych zł 
%5 na bezrobotnych —- Eugenja i Witold Sta 
niewiczowie. 

  

Z4. 10 zamiast kwiatów na grób $. p. ks. 
prof. Zygmunta Lewickiego składają dla P: 
Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo dla naj 
biedniejszych Eugenja i Witold Staniewiczo 
wie » 

Do Zarządu Opieki Rodzicielskiej prz 
Państwowem Żeńskiem Gimnazjum im. ks. 
Ad. Czartoryskiego w Wilnie. złożyli przez 
Sekretarjat Gimnazjum ofiary na wpisy dla 
niezamożnych uczenie tegoż gimnazjum, za 
miast. życzeń Świątecznych i Nowego Roku, 

1) p.'Dąb-Biernacka Zofja — 20 złu: 2) 
b. Łodziewski prezes —- 5 zł., 3) p. Hrynasz 
kiewicz — 5-zł., 4) p. Czarny G. — 5 zł, 
5) p. Winer Aron -—— 3 ak, 6) p. Tomaszew 
ska Helena — 3 zł., 7) p. dr. Lerenman E. -- 
3 zł, 8) p. dr. Wroński Stanisław — 2 zł, 
9)-.p. Dąbrowska Stefanja — 2 zł, 10) p. Zeł 
dowiczowa H. 2 zł., 11) p: Kleszczyńska D 

  

   

  

2 zł. 12) p. Fiodorowiczowa — 2 zł, 131 p. 
Dzik — 2 zł.,.14) p. Ehrmanowa Janina — 
2 zł, 15)—.p;:S. 2 zł., 16) p: Rymiński"— 
1,50 zł., 17) p. Lebiedź Antoni —- 1 zł.,*18; p. Sidorowicz Bronisław 1 zł, 19) p. Zych 
Henryk 1 zł., 20) p. Narkowiczowa 1 zł, —- 21) p. Kudelska — 1 zł., 22) p. Korejwo B. — 1 zł, 23) p. Geneja St. — 1 zł, 24) p. Kin kulkinowa — 1 zł., 25) P. Kwiatkowska M. "-- 1 zł, 26) p: Judyeki Piotr 50 &г., 27) Czap linska.— 50 gr.; 28) P. Rožkowa J. — 50-gr. 29) p. Lao W. 20 gr. 

® + * 
Na wezwanie P. Wł. Bronowskiego skła- 

dam na. gwiazdkę dła dzieci bezrobotnych 
1 zł i wzywam: do łańcucha gwiazdkowego pana Stanisława Kuleszę. 

Mieczysław Zambrzycki. * 
„ „Komenda Okrogu L. M. zamiast życzeń świątecznych i noworocznych składa na na - 
biedniejsze dzieci zł. 10. ; 

< * 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- nych leg. Kazimierż Bieliński składa na rzecz 
slarców bezdomnych zł. 3. 

+ * * * 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych złożyli na gwiazdkę dla majbiedniej- 
szych dzieci szkół powsz. m. Wilna e 

Oficerowie, podoficerowie i urzędnicy Pro- 
kuratury przy Woj Sądzie Okr. III zł. 9.89 
Zarząd Koła Wił. Związku Prac Umysłowych 
Administracji Wojsk zł. 10.00. 

* * * 

P. Stanisław Antoszczuk składa 3 zł. na 
gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych urządza- 
ną przez Legjon Młodych. 

  

Najpoważniejszą spółdzielczą Instytucją bankową w Polsce 
jest 

Leniralna Naga Spółek Rolniczyt 
Istniejąca od roku 1909 I działająca 

IM 
SKŁADAJAC SWE OSZCZĘD 

I NAJWYŻSZE 

resów kraju, 2 gdyž 
niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
wspiera kredytem najlicz- 

NOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65, 

   

   

Gwdwalki | 
jaki dają powszechnie 

  

FABRYKI „SOKÓŁ". 

Postępuje Pan właściwie, gdyż wykwintny wygląd 
gilz, aromatyczna woń i wyborny 

dziej odpowiadają nastrojowi uroczystych dni 
iątecznych. 

EEEFEFFFEFFEEEEEFEEFEEFEFEFE 

EEEEELECEECEECGECOEROCEECOEEEOECLL 
Do artykułów świąteczeych pierwszej potrzeby 
niewątpiiwie zalicza Pan również 

PATENTOWANE GILZY 

Proparowatki 
smak tytoniu, 

znane sączki, — najbar- 
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Tajemnicza historja w wesołym 
domku przy ul. Sofjanej. 

Kradzież czy symulacja. 
Było to już po północy. Drzwi komi- 

sarjatu P. P. na Zarzeczu nagle Szybko 
uchyliły się i do lokalu wpad! jakiš moeno 
podenerwowany osobnik. 

— Jestem urzędnikiem Dyrekeji Lasów 
Państw. — proszę ratować mój honor!!! 

Dyżurny funkcjonarjusz P. P. poprosił » 
uspokojenie się i wyjaśnienie o co właściwie 
chodzi. 

Z dalszych zeznań petenta wyjaśniło się, 
€o następuje: 

Skarżącym jest niejaki M. U. (nazwiska — 
ze względów zrozumiałych nie wymieniamy). 
Będąc w stanie podchmielonym wstąpił 
„przypadkowo* do jakiegoś łupanaru przy 
uliey Safjanej 6, gdzie zabawił w towarzyst- 
wie dwóch kobiet lekkich obyczajów. 

Gdy p. U. znalazł się później na uliey 
stwierdził z przerażeniem, że z kieszeni znik 

ła portmenetka zawierająca 1,100 zł. stano 
wiących w dodatku własność urzędu, w htó 
rym pracuje. 
W związku z tym mekdunkiem policja prze 

prowadziła rewizję we wspomnianym lupa- 
narze, aresztując pod zarzutem wykradzenia 
p. U. 1,100 zł. dwie „dziewczynki* — Hele- 
nę Jaglińską (Popławska 14) i Idę Zatowę 
(Sofjana 6). 

Rewizja nie dała pozytywnych wyników. 
Przy aresztowanych, które nie przyznają się 
do winy, nie znałezione żadnych pieniędzy. 

Zachodzi również inna meżliwość, że meł 
dujący kradzież symuluje dla zrozumiałych 
powodów. 

Policja prowadzi dalsze dochodzenie, ee- 
lem wyjaśnienia tajemniczej historji. 

Zatrzymane kobiety osadzono narazie w 
areszcie centralnym. 

Włamanie da biura „narodowych socjalistów". 
Złodzieje wykradii maszynę do pisania, patefon 

1... „akta 
Ubiegłego wieczoru dokonano kradzieży z 

włamaniem w biurze jednego z dwóch istnie 
jących w Wilnie odłamów „Polskiej Partji 
Narodowych Socjalistów*, mieszczącym się 
przy ulicy Wileńskiej Nr. 37. 

Jak wynika z zameldowania złożonego w 
policji złodzieje przy- pomocy  wytrychów, 
przedostali się do lokału kaneelarji biura i 
po splądrowaniu szuflad w biurkach i szały 
wykradli stamiąd maszynę do pisania, pate- 

partyjne", 
ton oraz rozmaite papiery i akta partyjne. 

Meldujący oceniają straty na zgórą 709 
złotych. 

e 
W związku z tą kradzieżą funkejonarju 

Sze wydziału śledczego przeprowadzili w no 
cy szereg rewizyj w podejrzanych lokalach. 

W: wyniku trzech podejrzanych zatrzy- 
mano. 

Dalsze dochodzenie w toku. 

Trzy pożary w Wilnie. 
W eiągu ubiegłej doby zanotowano w 

Wilnie trzy pożary. 

W godzinach porannych pogotowie stra- 
ży pożarnej zawezwano na ulieę Niemieeką 
10, gdzie wskutek nadmiernie napalonego 
piecyka zajęła się Ściana. : 

Straż ogniowa po półgodzinnym wysiłku 
rozszerzający się Szybko pożar zlikwidowa: 
ła. 

Drugi pożar powstał nieeo później w pie 
karni Kronika przy ulicy Straszuna 12. — 
Naskutek wadłiwego urządzenia przewodów 

kominowych zapaliły się belki na sufieie. 

Straż pożarna ogień zlikwidowała. Nas- 

  

Broszury bezpłainie 
Lab. „ŽERMATOL“ Warszawa, Jerozolimska 24 

GERMATOL p ZDROWIA 

  

Pojedynck 4an_uchowy 
Legjonu Młodvch. 

Przyjmując wezwanie wice-prezesa S. U 
S. p. Koreckiego Mieczysława kierownik Wy 
działu IV Izby Skarhowej w Wiilnie p. Gu- 
staw Hałkowicz składa tytułem. ofiary na 
gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych urządzoną 

przez Legjon Młodych kwotę 5 zł. i równo- 
cześnie wzywa do dalszych ofiar na powyż- 

cel p. Ludwika Żołądkiewicza, kierowni 
Urzędu Skarb. w Wilejce, p. Henryka Se 

perka kierownika lótnej brygady w Wilnie, 
i p. Aleksandra Winiarskiego zastępcy kier. 
łotnej brygady. 

    

     
  

* 
Przyjmując wezwanie kol. Skoczkowskie 

go Irena Lachowiczowa da tytułem ofia 
ry na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych 1 
zł i wzywa do dalszvch ofiar rewizora 
akcyzowego p. Wacława Klemma. 

$ ® * 

    

Przyjmując wezwanie kol. Bohdanowicza 
Stanisława Witold Sielicki wpłaca zł. 2 na 
gwiazdkę dla najbiedniejszej dziatwy urzą- 
dzoną przez L M. i wzywa  Dyrektorkę 
Olechnowiczową Wiktorję oraz inżyniera 

Trzeciaka Dyrektora Instytutu Handlowego 
do dalszych składek. 

Podziękowania. ' 
W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły 

Powszechnej Nr. 20 w Wilnie składam tą 
drogą Panu Staroście Wacławowi Kowal- 
skiemu w / serdecznego podziękowania 

    

    

   za łaskaw szczycenie swą obecnością 
Wieczerzy Spółdzielców szkół Nr. 5 i Nr. 20 
w dniu 16 bm. — Jednocześnie wyrażam głę 
bcką wdzięczność za roztoczenie troskliwej 
opieki nad ubogą dziatwą tutejszej szkołył 

E, Kutyłowa, Kier. Szk. Nr. 20 w Wilnie. 
4 + > 

  

Patronat Wiezienny sklada tą drogą ser 
deczne podziękowanie firmie „Tuhan-Waj 
sow” za ofiarowane pieczywo @ dzieci 
zebrane Patronału z racji Świąt Bożego 
narodzenia. Zarząd Patronsta. 

* + * 
Zarząd Szkoły Powszechnej Nr. 27 łącznie 

z Komitetem Rodzicielskim serdecznie dzię- 
kuje Dowództwu 1 p. p. Leg. (Dyw. Tel.) za 
wiłję i obuwie dla 8 najbiedniejszych dziew- 
czynek, Dowództwu 5 p. p. Leg. za sumę 90 
zł. ofiarowanych na dożywianie dziatwy w 
miesiąccu grudniu b. r. oraz za wilję urządzo- 
mą dla 3-ciej żeńskiej drużyny harcerskiej; 
Dowództwu 6 p. p. Leg. za 10 par ciepłej bie- 
lizny, oraz dziatwie Rodziny Wojskowej za 
hojne dary w postaci ubrania, obuwia, pro- 
duktów i słodyczy na gwiazdkę. 

kutek szybkiej intereweneji straty poniesio- 
ne przez Kronika nie są znaczne. 

Trzeci z rzędu pożar powstał w wytwórni 
aparatów radjowych Chwolesa przy ul. Wi- 
leńskiej. 

Pożar powstał od maszynki spirytusowej. 
Ogień przerzucił się na leżący wpobliżu pa: 
pier poczem zaczęły się pałść nagromadzo- 
ne towary. 

Straty są dość znaczne, lecz narazie nie 
obliczone. 

Pozatem zanotowano jeszcze kilka drob- 
nych pożarów. W' większości wypadków po- 
żary te powsłały w czasie odegrzewania rur 

  

   
< dabrze/ 
działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Juś 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
Ta się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach, 

Marszałek Senatu 
Raczkiewicz w Wilnie. 

Do Wilna przybył marszałek Senatu Racz- 
kiewicz. P. Marszałek Raczkiewicz spędzi w 
Wilnie święta Bożego Nu.odzenia. 

Rozkład pasterek 
w kościołach wileńskich. 
W roku bieżącym pasterki w kościółach 

wileńskich odbędą się podług 'następującego 
rozkładu: 

Kościół św. Jana w niedziele godz. 12 w 
nocy. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświęt- 
szej Marji Panny w poniedziałek godz. 7 r. 

Kościół Serca Jezusowego, niedziela godz. 
12 w nocy. 

Kościół Św. Ducha w poniedziałek 6 rano. 
Kościół św. Jakóba w miedzielę godz. 12 

    

  

  

w nocy. 
Kościół Ostro-Bramski w niedzielę godz. 

12 w nocy. 
Kościót św. Piotra i Pawła w poniedziałek 

godz. 6 rano. 
Kościół św. Rafała w poniedziałek godz. 

6 rano. : 2 
Kościół W. W. Świętych niedziela godz. 

12 w nocy. 

Kościół św. Jerzego w poniedziałek 6 rano. 
Kościół Bernardynów w niedzielę godz. 

12 w nocy. 
Kościół św. Kazimierza niedziela godz. 12 

w nocy (w czasie nabożeństwa pienia religij- 
ne w na doskonały chór pod wezwaniem 
św. Kazimierza). 

Kościół Misjonarzy niedziela godz. 12 x 
nocy. 

Kościół 
6 rano. 

Kościół św. Teresy niedziela godz. 12 w 
nocy. 

Kościół $w. Józefa niedziela godz. 12 w 

  

Bonifratrów poniedziałek godz. 

kanalizacyjnych czy wodociągowych. (e). nocy. 
 REWPEEIECE Kościół św. Michała niedziela godz. 12 

w nocy. 

Z historji pewnego 
„Diura“, 

Pierwsze starcie nastąpiło w sali 
sądu grodzkiego w Święcianach. Występujący 
w procesie o spadek mec. Tobjasz Sole chcąc 
pomniejszyć wagę autorytetu jednego ze 
świadków, podał w wątpliwość jego prze- 
szłość. Powiedział, że świadek ten, pan Wojt- 
kiew filar biura obozu Narodowej Demo- 
kracji ną terenie powialu święciańskiego, ma 
skłonności do przywłaszczania pieniędzy. Dia 
„obozu narodowego* było to niemal moral- 
nym. policzkiem.., Jakto, zaufany współpra- 
cownik długoletniego kandydata na posła en- 
deckiego z tego okręgu p. Kownackiego, pod 
tak ciężkim zarżutem!-W rezultacie pan Wojt- 
kiewicz obraził się i pociągnął p. mec. Solca 
do odpowiedzialności sądowej za zniesławie- 
nie. 

Drugi akt historji rozegrał się w sali sądu 
grodzkiego w Wiłnie. Obrażony Wojtkiewicz 
musiał wobec  niezbitych dowodów, jakie 
przedstawił p. mec. Solc, przyznać się do 
niejednego procesu, w którym figurował jako 
oskarżony o defraudacje. 

Sąd uniewinnił mec. Solca. 
Na sali sądowej, podczas rozprawy widzie- 

iiśmy „filarów* miejscowej endecji. W „го- 
dzinnych* stosuneczkach, jak widać, nic się 
nie popsuło. Włod. 

     

  

Wykrycie meliny 
przemytniczej. 

Wskutek otrzymanych informacyj 
w wyniku przeprowadzonych "wywiadów i 
obserwacyj, funkejonarjusze 6-40 komisar- 
jaiu P. P. przeprowadziti wczoraj rewizję 

oraz 

w mieszkaniu niejakiego 
przy ulicy Kalwaryjskiej 85. 

MW mieszkaniu Welesa znalęziono 12 klg. 
sReharyny w kryształach, 9 zapalniczek, 44 

Eljasza Welesa 

szłuk kamieni, wszystko pochodzące z prze- 
myta. = 

Szmuglowane materjaly skonfiskowano i 
przekazano do dyspozycji władz celnych. 

‚ Przeeiwko Welesowi wszczęto dochodze 
nie. 
: Zw 4:6 
Aresztowanie poszukiwanej 

przez sąd. 
Wezoraj wieczorem w czasie rewizji w 

podejrzanym lokału przy ulicy Subocz 3R, 
aresztowana została przez funkejonarjuszy 
wydziału śledczego, poszukiwana przez sąd 
grodzki dla odbycia kary więzienia niejaka 
Regina Sciepanowa, ukrywająca się przed 
władzami bezpieczeństwa od dłuższego eza- 
su. — Zatrzymaną skierowano do dyspozy- 

eji sądu grodzkiego. (e). 

  

""TZCZYT POLSKIEJ. 

WYTWÓRCZOJCI 

  

  

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE 

TEATR MUZYCZNY „LUTN 

Repertuar świąteczny. 

Dziś, w niedzielę o godz. 8,156 w. odegra 
na zostanie operetka Jacobi'ego „Targ na 
dziewczęta”. 

Jutro, w poniedziałek Teatr czynny bę- 
dzie dwukrotnie: popoł. o godz. 4 ukaże się 
po cenach zniżonych op.-, Pod białym ko- 
niem”, wieczorem zaś o godz. 8,15 —- w dal 
szym ciągu „Targ na dziewczęta”. 

We wtorek świąteczny o godz. 12,30 baj 
ka dla dzieci „Dziadzio Piernik i Babcia Ba 
kalja' (ceny od 25 gr). — Popoł. o godz. : 
po cenach zniżonych op. „Pod białym «o- 
niem“, wiecz. o godz. 8,15 „Targ na dziew- 
częta“. 

W środę o godz. 8,15 w. ,, 
częta”. . 

— Bajka dla dzieci w „Łutni, W drugie 
Święto o godz. 12,30 —odbędzie się premje 
ra efektownej bajki świątecznej p. t. „Dzia 
dzio Piernik i Babcia Bakalja“, w wykona- 
niu zespołu dziecięcego i artystów drania- 
tycznych. Widowisko to ze wszechmiar god 
ne ujrzenia, wyposażóne zostało w nowe de- 
koracje i kostjumy. Tańce zespołowe w uk 
ładzie Sawiny — Dolskiej. Ceny miejsc od 
25 gr 

TA“ 
  

  

  

Т arg na dziew 

  

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

Repertuar Świąteczny. 

Dziś w niedzielę dnia 24 bm. — przed 
stawienie zawieszone. 

W poniedziałek dnia 25 (na pierwszy 
dzień świąt) o godz. 8 w. dana-będzie sensa 
cyjna sztuka ostatnich czasów „Fraiilein Da 
ktor* z H. Skrzydłowską w roli tytułowoj 
w toczeniu koncertowo zgranego zespołu. - 
Ceny zniżone. 

We wtorek dnia 26 bm. (na drugi dzień 
świąt) Teatr czynny dwukrotnie: o godz. i 
po poł. odegrana zostanie jedna z najświet- 
niejszych komedyj współczesnych Deval'a — 
„Stefek* z M. Węgrzynem w roli głównej. -- 
Ceny zniżone. 

Wieczorem o godz. 8 „Friulein Dokto: 
— reportaż sceniczny z wojny światowej, z 
H. Skrzydłowską w roli szpiega niemieck'e 
80, w reżyserji W. Czengerego, po cenach 
zniżonych. 

— Sylwester w Teatrze na Pohalanee. — 
Początek Nowego Roku przywitają Artyści 
T. M. Wielką Rewją Sylwestrową w 20 ob 
razach. Udział całego zespołu. Humor, pio- 
senki, groteska, skecze. Wiystępy baletmi- 
strzów: C. Januszkowskiego i W. Mordwskie 
go, oraz primadon: Gėreckiej i Januszkow 
skiej. Szczegóły w afiszach. 
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“joga    
Nicsrczęśliwy wypadek 

Wezoraj w godzinach porannych, przecho- 
dząc jezdnią na ulicy Św. Ignacego poślie- 
gnął się i upadł doznając bardzo ciężkich 
obrażeń twarzy i tułowia niejaki A. Brudny 
zam. przy ulicy Tatarskiej 10. 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto- 
wie ratunkowe przewiozło go w stanie bar: 
dzo ciężkim do szpitala żydowskiego. (6). 

Paszporty zagraniczne. 
W ciągu ubiegłego miesiąca Starostwo 

Grodzkie wydało 43 paszporty zagraniczne. 
Zaznaczyć należy, że w porównaniu z takim 
czasokresem w roku ubiegłym iłość wydanych 
paszportów wzrosła o 7. 

Paszporty zagraniczne w wiej części wy- 
dawane są w celach naukowych i emigracyj- 
nych. o 

Zatrzymanie agitatora. 
Na terenie wsi Koszaty w gminie orań- 

skiej władze bezpieczeństwa zatrzymały mie- 
jakiego Mikołaja Dunieckiego, stawiając go 
w stan oskarżenia za konspirację i działal- 
ność agitacy jną. 

RIOTRON 
najfańsze lampy / 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 24 grudnia 1033 r. 

9.00: Czas. 10.00: Nabożeństwo z Panaw- 
nik na Śląsku. 11.57: Czas. 12.05: Program 
dzienny. 12.10: Komunikat meteorołogiczny. „ 
12.15: Poranek muzyczny. 15.00: „Tęsknoty i 
proroctwa Mickiewicza — odczyt. 13.15: D. 
c. poranku. 14.00: Słuchowisko wiejskie. 
14.30: Audycja dla wszystkich. 15.00:,Gdy na 
wsi“ — gawęda. 15.20: Koncert. 16.00: Au- 

dycja dla dzieci. 1.30: Ignacy Paderewski na 
płytach. 16 Kwadrans literacki. 17.06: 
„Wigilja Świata”. 17.15: Transmisja z Kru. 
kowa 18.0: Słuchowisko. 18.40: Recital śpie 
waczy. 19.00: Litewska audycja Hterar 
19.15: „Ciotka Albinowa mówi". 19.30: Ra“ 
djotygodnik dla młodzieży. 19.45:. Program. 
na poniedziałek. 19.50: Wieczór sonat. 20.50: 
Dzienik wieczorny. 21:00: „Pomnik Mickiewi- 
cza w Warszawie* — feljeton. 21.15: Koncert. 
22.00: Na wesołej lwowskiej fali. 23.00: Mu- 
zyka lekka (płyty). 24.00: Pasterka z Ostrek- 
Bramy w Wilnie. 

  

  

  

  

    

  

   

  

PONIEDZIAŁEK, dunia 25 grudnia 1933 r. 
10.00: Nabożeństwo z Krakowa. 15499: 

Koncert. 16,00: * Słuchowisko dla dzieci. 
16,30: Recital śpiewaczy. 16,45: „Cud pastar 
ki*. 17,00: Koncert. 18,00: Słuchowisko. —- 
18,40: Program na wtorek. 18,45: „Sen* -— 
pog. mejszagolska.L. Wołłejki. 19,00: „Pokój 
ludziom dobrej woli* — audycja. 20.00: Au- 
dycja ze Lwowa. 21,00: „Wesoła wilja* -— 
telj. 21,15: Recital foterp. 22,00: Muzyka z 
płyt. 22,11: Transmisja audycji na Rozgł 
Amerykańskie. 22,15: Sport z Rozgłośni. —- 
22,25: Godzina życzeń (płyty), 23,2: Muzyka 
taneczna (płyty). 

WITOREK, dnia 26 grudnia 1933 r. 

9,00: Czas. Muzyka. 10.05: Nabożeństwo 
12,05: Program dzienny. 12,10: Kom. meteor. 
12,15: Koncert. 14.00: Audycja dla wszyst- 
kich. 15.00: „Korzystajmy z lodu w gospo 
darstwie wiejskiem* — odczyt. 15,20: Kon- 
cert. 16,00: Aud. dla dzieci. 16,30: Utwory 
Dworzaka (płytyji 16,45: Kwadr. liter. 17,00* 
Feljeton. 17,15: Kolędy. 18,00: Słuchowisko. 
18,40: Koncert. 19,15: Wil. kom. sport. 19,25: 
Pogad. radjotechn. Mieczysława - Galskiego. 
19,40: Program na środę. 19,45: „Bolidem 
przez Polskę". 20,10: „Bał w Sawoyu* — 
operetka. 

ŚRODA, dnia 27 grudnia 1933 r. 
7.00: Czas. Muzyka. 11,40: Przegl. prasy. 

11,50: Pieśni ukraińskie. 12,05: Balety Piotra 
Czajkowskiego (płyty). 12,30: Utwory Edwar 
da Griega (płyty). 15,10: Program dzienny. 
15,15: „Ruch młodolegjonowy* — pog. -- 
15,40: „Społeczne zwalczanie gruźlicy” — 
pog. 15,50: Recital śpiewaczy Marji Kaupe 
(sopran). 16,10: Audycja dla dzieci. 16,40: 
„W świetle rampy*. 16,56: Muzyka z płyt 
17,10: Transm. koncertu. 17,50: Program na 
czwartek i rozm. 18,20: Muzyka lekka. 19,04: 
Przegląd litewski. 19,15: Codz. odc. pow. — 
19,25: „Dramaty książkowe" — felj. 49,40: 
Sport. 19,45: Wil. kom. spart. 20,00: Muzyka 
lekka. 21,00: Transm. felj. 21,15: Recitał 
spiew. 22,00: Aud. świąteczną. 22,40: „Dźwi- 
ną wielką droga handlowa Wileńszczyzny 
— odczyt. 
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CZWARTEK, dnia 28 grudnia 1933 r. 
7,00: G. 11,50: Chór murzynów na pły- 

„ 12,05: Muzyka operetkowa (płyty). — 
12,35: Utwory Rachmaninowa (płyty). 15,10: 
Program dzienny. 13,15: Chwiłka strzelecka. 
15,40: Muzyka lekka. 16,10: Audycja dla 
dzieci: 16,40: „Humor to zdrowie* — pogad. 
16,55: Rola zapobiegania w zwal. gruźlicy — 
pogd. 17,05: Felj. muzyczny. 17,20: Recitał 
fortep. 17,50: Progr. na piątek i rozm. 18,00: 
„15 lat w odrodzonem Wilnie" —- odczyt 
zbiorowy. 18,20: Słuchowisko. 19,00: „Skrz. 
pocztowa Nr. 276%, 19,25: „Polityka współ: 
czesna w oświetleniu Shaw'a*. 19,40: Kom. 
sport. 19,45: Wil. kom. sport. 20,00: VIF kan 
kurs muzyczny rozgłośni wileńskiej. 21,08: 
Kwadrans poetycki. 21,15: Koncert. 22,00: 
„Gdybym miał miljon* — V Hist paryski. —+ 
22,25: Muzyką taneczna. 
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Zsbawy. 
‚ świetnie zabawią się przy dźwię 

kach wspaniałej orkiestry, w świetle reflek 
torów, w pięknie odnowionych salonach Og- 
miska Akad. (ul. Wielka 24) na „Dorocznej 
Zabawie Tanecznej" Związku Absolwentów 
Ginm. Jezuitów. Początek zabawy o godz. 
21. Akademicy zaproszeń nie potrzebują. 

& ® 

  

  

Akademicki Oddział Z. S. urządza BAL 
SYLWESTROWY który odbędzie się w sało- 
mach Kasyna Garnizonowego dnia 31 grud- 
mia 1933 r. Zaproszenia do nabycia u pań 
gospodyń. 

WIELKA ZABAWA TANECZNA. 

„Przed Choinką*, odbędzie się dnia 
26 grudnia 1933 r. w Małej Sali Miejskiej 
przy ul. Końskiej 3. Tańce do rana przy 
dźwiękach orkiestry jzzbandowej i Świetie 
reflektorów. Początek o godz. 8-ej. Wejšcis 
1 zł. 

  

   

  

Komitet Rodzie. Szkoły Pubł. Nr. 24. 

LECZNICA 
Litewskiego Stow. Pomocy Sanitarnej 

al. Mickiewicza 33-a, tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28). 

Przyjęcia chorych ambulator. przez lekarzy 
specjalistów w godz: w dzień od 9—2 
i wieczorem 5—7, oraz obłożnie cho- 

rych o każdej porze dnia i nocy.     
Program Świąteczny ! 

Ceny nabiału i jaj w Wiinie 
w. dn. 22 bm. 1933 r. 

MASŁO za kg. zł: 

wyborowe hurt 3,70, deta 4,20, stołowe 3.50, 

4.00; solone 2,90, 5,30. 

SERY za kg.: 

Nowogródzki hurt 2,10, 
cki 1,90, 2,10: litewski 1,70, 

JAJA: 
Za kopę (60 szt.) Nr. 1 — 7,80, Nr. 2 — 

7,20, Nr. 8 — „60. 

Za sztukę Nr. 1 — 14 gr., Nr. 2 — 13 gr. 
Nr. 3 — 12 gr. 

detal 2,40: lechi- 
2,00. 

Energiczni 
poszukiwani do objęcia га= 
stępstwa na Wilno i prowincję 

Zgłaszać się codziennie 
od godz. 10—12 i 17—19 

Wilno, ullca Subocz 7, m. 9. 

Z życia ,żydowskiego 
Zjednoczony Żyd. Komitet Pomoey Ucho- 

dźeom Niemieckim w Polsce otrzymał ofi: 

jalne pismo od Wtysokiego Komisarza @'а 

tych spraw przy Lidze Narodów p. James 

Mac Donałda zaproszenie do wydelegowania 

przedstawiciela Zjedn. Komitetu do ciała do 

radczego przy Radzie Zarządzającej dla 

spraw uchodźców niemieckich w Lozannie. 

  

MODA. 
Bluzka i pasek. 

eZszłego roku bluzka była atrybutem re- 

wołucyjności i ekscentr ości /'w' tualecie 

pani, w tym: zaś roku stała się elementacną 

wprost potrzebą, przedmiotem, bez którego 

niepodobna się obejść. Bluzki nosi się w naj 

rozmaitszych wypadkach i w zastosowania 

do najrozmaitszych ok: Rodzajów blu 

zek jest bez liku. Począv od koszulowe] 

bluzki sportowej, a kończąc na iuksusowych 

okazach, nadających się do powłóczystych 

sukien wieczorowych. Przedew 
leży omówić błuzkę na codzień 

się nosi do kostjumu i pod 
między bluzką na przedpołudnie a bluzką 

popołudniową zachodzi duża różniea. Pierw- 

sza jest gładka, bezpretensjonalna i całą jej 

ozdobę stanówi dobry gatunek jedwabiu, z 

którego jest uszyta, podczas gdy popołut- 
niowa zastępuje często sukienkę do brydźa 
lub na fiwe o'clack; jest ona skomplikowana 
w linji i przedstawia niezliczoną ilość moz: 
liwości. Bywa wykonana z mory, rypśu, 
aksamitu, nie mówiąc już o fantazyjnych je- 
dwabiach i krepach. Gdy zeszłego roku obo 
wiązywała do tweedu gładka bluzka w le- 
ciutki, ledwo dostrzegalny rzucik, w tym 
sezonie dopuszczalna jest nawet krata. Bluz- 

ka z gładkiego lub wzorzystego jercey'u jest 
rzeczą samą w sobie; spotykamy tak śŚliez 

nie i gustownie tkane jersey'e, że trudno od 
różnić je od ręcznie dzianych. Co do bluzek 
fantazyjnych, jest ich niezliczona ilość. Nie- 
które mz jące kołnierze, baskinki, inne 

4 wycięcia podchodzące pod samą Szy ję, 
niektóre marszczą się pod szyją. Typowa 

bluzka poobiednia zrobiona jest w tym roku 
z aksamitu, a w tałji związana jest na Sze- 

roką kokardę. Zapina się taka bluzka prze- 

  

    

  

  

   

     
   

   

   

    

  

    
      

  

    

Eugenja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz* 
ijest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich, 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. 
    

ważnie na płecach, również dekołt ma z ty: 

łu, przez co wygląda. jakby była źle włożo: 

na: przodem do tyłu. Niektóre bluzki-kazaki 
są długie i ozdobione pięknemi paskami; 
niektóre wyglądają jak obcisłe kaftaniki. 

zapięte od góry do dołu i spięte pod brodn 
staroświeckiemi broszkami. Wieczorowe blu 

zki uszyte są z drogocennej lamy i stanowią 
z długiemi, zakończonemi trenem sukniami 

A teraz parę uwag o paskach: dotychcz s 
pasek traktowany był tylko z punktu widze 
nia utylitarnego, używało go się w razie po- 
trzeby. Był niewymyślny, wąski, zapinał się 
na nieskomplikowaną klamrę. Nosiło go się 
przeważnie do sukien sportowych lub kost 
jumów angielskich. Obecnie modny pasek 
to cały problemai: przedewszystkiem jest 
bardzo szeroki, często stanowi jedyną ozde- 
bę, jedyne upiększenie sukni. Niepodobna 
wprost wyszczególnić wszystkich  materju 
łów, które składaja się na upiększenie pas 
ka. Skóra, futra, guma, pióra, jedwab, ręcz- 
nie dziane tkaniny, sznury, lama, meta, 
kość, ceHułoid, haki, klamry, kamienie, gwoż 
dzie, guziki, klipsy, zamki, kłódki, łańcu 

chy — to tylko część tego, z. czego może 
zrobiony tegoróczny pasek. Rozumie się, 
„drobnostka* taka kosztuje nieraz drugi 

    

być 
   

tyle co suknia, ale można i warto wykosz . 
tować się, tembardziej że można go nosi“ 
do każdej tualety i nawet do okrycia. Gżline 

Sędzia, Lama i śmierć. 
Nakoło. tajemniczego wypadku samobój- 

stwa, które popełnił znany sędzia londyński, 
Mae Cardio, krążą najtantastyczniejsze pa 
głoski w Londynie. Mae Cardie należał d» 
grona najwybitniejszych prawników angiet- 

skieh i cieszył się ogromną popularnością 
w wyższych sferach londyńskiej „society*. 
To też fakt, że ten zrównoważony, opano- 
wany człowiek, nie pierwszej już młodości, 
zastrzelił się ze starego, zardzewiałego re 
wołweru w zakładzie dla nerwowo chorych, 
gdzie przebywał ostatnio na kuracji, wywo- 
łał potężne wrażenie w pewnych kołach sto- 

liey. 

Motywy, które mogły spowodować czyn 
sędziego, pozostawały w mgle tajemniey 
Nie mając nie konkretnego do przeżuwania 
opinja londyńska poczęła snuć na tea temat 
łegendy: a to Mae Cordie popełnił jakoby 
jakieś czyny wbrew moralności i- z obawy 
przęd konsekwencjami odebrał sobie życie, 
a Wo przyczyną miały być kłopoty jakohy 
materjalne i t. d. 

      

Z sensacyjnem oświadczeniem nałomiast 

wystąpił teraz lekarz naczełny zakładu, w 
którym leczył się i odebrał sobie życie Mac 
Cardie. Doktórr Canon ogłosił nawet bro. 
szurkę p. t. „The invisible influence“ (nie. 
widzialny wpływ), w której, opierając Się 
na pewnych, objektywynyeh danych wyjaś- 
nia przyezyny i okołieznoścei, jakie spowe- 
dowaly targniecie się Mae Cardie na własne 
żyeie. 

Otóż, jak pisze dr. Canon, Mac Cardi: 
podróżował przed laty po Indjach i Tybecie, 
przyczem zwiedził klasztory lamów, do któ 
rych dostęp dla Europejczyków jest bardzo 

trudny. W pewnym z tych klasztorów ze 
tknął się sędzia 2 lamų, ktėry przypomaiai 
mu, że przed czterema laty zwiedzał Indjs 
pewien poważny Anglik, pono sędzia, pod 
przybranem nazwiskiem. W trakcie swege 
pobytu i wędrówek po klasziorach lamaie 

h spotkał si z człowiekiem, o któ 
rym nie wied: cieszy się sławą najwię- 

kszego w Indjaech I rodzieja i tx 
kira. W toku rozmowy imiędzy nimi dosaiė 
do gwałtownej i ostrej kłótni. Wkońcu fakie 
rzucił klątwę na Auglika: „W siódmą roez- 

nieę dzistejszego dnia — umrzesz ze starej 
broni, edbierzesz sobie życie na mój rezkąg, 
hańha otoczy twój ezyn, gdyż nikt nie kę 
dzie wiedział, że giniesz nie z własnej wołń, 

lecz Zz mej niewidzialnej dłoni*. 

   

     
   

  

  

   

Sędzia opuścił klasztor i wrócił do ni: 

    

p 
Cardie odebrał sobie życie. Czy ów sędzia, 
6 którym mówi dr. Canon, byl to Mac Car- 
die? Autor twierdzi, że tak. A opiera swoją: 
opinię na tem, że Mae Cardie w ostatniele 

tygodniach przed zamachem skarżył się czę: 
sło na jakąś zjawę, która go prześladuje 
po nocach, na „ciemne oczy”, które wpa- 
trują sięweń groźno i budzą go ze smi. 

Dr. Canon próbował rozproszyć sny i oba" 
wy zapomocą hipnozy, ale bez skutku. Oez; 
zjawy, oczywista oczy lamy tybetańskiega, 
wpędziły Mae Cardie'go w objęcia Śmieret. 

Tyle dr. Canon o wydarzeniu, które poza 
swoją treścią sensacyjną ma jeszeze I wymo- 

  

wę zjawiska natury tełepatycznej, domaga- 

jącego się komentarzy naukowych i objek- 
tywnyeh. 

  

NA EKRANIE: Gigantyczne arcydzieło genjuszu ludzkiego 

TEATR-KINO 
a 4 Ž 

Rozmaitošei 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 King-Kong 

który w triumfalnym pochodzie przez wszystkie najwybitniejsze 
ekrany Świata trafił nareszcie do Wilna. 

Jasełka Polkie 
w 2 obr: 1—-W Betlejem, Il—Śmłerć Heroda 
Ceny miejsc: Parter wszystkie miejsca ВО gr., 
ulgowe dla uczącej się mł 54 gr. Balkon 48 gr. 
Dzieci i żołnierze 25 gr. — Początek seansów 
w dnie świąt. od g. l-ej. Sala dobrze ogrzana 

  

  

  

  

> W I 
Premjera! Świąteczny program! Film, który przeszedł w stolicy z niebyw. sukces. 
Film o oryg. tzmacie, bajk. przepychu, z uczestn. 100 najpiękn. tancerek w Hollywood 

AT 
BEZ MĘZCZYZN 

Film nieznanych emocyj, — bo czy może istnieć świat — bez mężczyzń, 

NAD PROGRAM: Szereg wspaniałych dodatków. Sala dobrze ogrzana. 

  

Dziś największa premjera! 
ajlepszy z dotychczas wyprodukowanych filmów polskich 

ok życia (ili 
W rol. gł: Niezapomn. „Dziewczę w mundurku"*—Jadzia Andrzejewska, genialna „Freulein 
doktor"—irena Eichierówna, oraz Dobiesław Damięcki. 
NADPROGRAM ŚWIĄTECZNY: 
Niebywała atrakcja! Wielka Parada Nowej Polski 

— potężny reportaż Francuza o Pomorzu 

Os/A2 9. 
„Obiad o 8-ej" — to arcy- 

Już 0ziś! 
8 Film, ktėry przewyžsza 

° wszystkie oczekiwanial 
Największe wydarzenie 

sezonu! Wytworne, pa- 

3 tężne arcydzieło 14-tu 

genjuszów ckranuł 

Wyr 

Na ten film niema słów — trzeba go osobiście zoboczyćł 

dzieło, otoczone aureolą wszechświat. sławy! NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. 

Wiełki program świąteczny! 
Ё 

е © 

Muzyka i piosenki M. Warsa. 

Cień nad Europą 
JOHN BARRYMORE 
JEAN HARLOW 
Lionel BARRYMORE 
wALLACE BEERY 
MARJA DRESLER 
Philips Holmes 
Lee lt 
Edmund Lowa 
Billie Burke 
Magde Ewans 
Karen Morley 

i inni 

  

Lux| 
Dziś Wielki Świąteczny program! Najlepsza 
polska tryskająca rakietami dowcipu i pogodnego 
humoru, najweselsza komedja muzyczena p. t. 
W rol. gł. kwiat aktorstwa polskiego: Adolf Dymsza, Maszyński, Zimińska, Zlellńska, 

Porywające melodje i pieśni. NAD PROGRAM; Dodatki dźwiękowe. 

Każdemu wim kochać 
w. Contl i w. innych 

  

Tryało Qele Jiofanana-idecdre dla. dzi 

E 

    

LECZCIE SIĘ. 
Specyfikami ziołowemi 

Żioła 
Zioła 
Zioła 
Zioła 

grze i ischiasowi 
Zioła 
Zioła 
Zioła 
Zioła 
Kąpiele siarkowe roślinne 

  

* | 

a vista na 3 mies, na 6 mies, 

4,75% 5,25% 5,5% 

- W ZŁOTYCH W ZŁOCIE: 
= na 3 mies. na 6 mies. 

E 4% : 4,5% 
н 5 WKŁADY CZEKOWE 

Niezałeżnie od terminu — 3,50% w stosunku rocznym. 

  

„NOUVELLES DE 

   
   
   

  

   

    
   

  

   
   
   

    

OSKARA-WOJNOWSKIEGO: 
ptzeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego żn. sł. „Irotan“ 

przeciwko wymiotom oraz atonii kiszek 

przeciwko chorobom płucnym i blednicy 

przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi; poda- 

przeciwko niedomaganiom skrofulicznym 

przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji 
przeciwko chorobom nerek i pęcherza 

przeciwko cierp. narząd. trawienia i wątroby 

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych, 

Broszurki informacyjne Oskara Wojnowskiego p.t. „Jak leczyć choroby 

ziołami leczniczemi* — wysyła bezpłatnie 

Oskar Wojnowski — Warszawa, ul. Hortensja 3, m. 4. 

PRETEC ZZOZ O R AEO ZWAWO CEO, 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
podaje do wiadomości, że z dniem |-go stycznia 1934 r. zostaje ustalone 

następujące oprocentowańie od złożonych w Kasie wkładów: 

"Na książeczki oszczędnościowe W ZŁOTYCH OBIEGOWYCH: 

NOWO OTWORZONĄ WYTWÓRNIA GORSETÓW 

| WILEŃSKA 34 m. 21. 

у poleca: GORSETY OD 5 ZŁ. I! PASY LECZNICZE 

gotowe i na obstalunek z krajowych i zagran. materjałów. 

dorosłych 

  

zn. sł. „Gara” 
zn. sł. „Elmizan* 

zn. sł. „Artrolin 
zn. sl. „Tizan“ E 

zn. si. „Epilobin“ 
zn. sł. „Urotan“ 
zł. sł, „Chogał* 

zn. sł „Sulfobał” 

  

       
    

  

LA MODE"   
|. Wydawnictwo. „Kurjer Wiieński*'S'ka x ogr. odp. 

TANIE MEBLE | 
Fabryka koszykarska poleca meble sa- 

lonowe, klubowe, werandowe. oraz do 

pensjonatów, lampy, bujaki, i najroz- 

maitszą galanterję, dziecinne mebelki 
i łóżeczka. 

: W.SLONICZ, W. Pohulanka 5 

jr mea   
  

— 

1-10) 
MIGRENĘ, NEWRALGJĘ 

BÓLE ZĘBÓW. 
GRYPĘ: PRZEZIĘBIENI 
BÓLE: ARTRETYCZNE, - 

STAWOWE,KOSTNE i 

PROSZKI. TE WYRABIAMY i W.POSTACI. 

ZNANE LI   LOL 
i A M M M 

PERU VITRINA AL ESRT RPN ЕСЫ ОНО 

  

  

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 6.X. 1933 r. 
618.1. Firma: „Dom Handlowy Warwil Spółka 

& ograniczoną odpowiedzialnością*. Handel różnemi 
towarami różnych branż na rachunek własny i komi- 
sowo. Siedziba w Wilnie przy ul. Wielkiej 36. Przed- 
siębiorstwo istnieje od 30 sierpnia 1933 r. Kapitał 
zakładowy spółki 2000 złotych podzielony na 40 u- 
działów po 50 zł- każdy całkowicie w gotowiźnie 

wpłacony. Zarząd stanowią zam. w Wilnie: Naum 
Załkind przy uł. Krupniczej 3/1, Rebeka Szczybuk 
przy ul. Wielkiej 30/16 i Aron Gurwicz przy ul. $а 
wicz 11/10. Wszelkiego rodzaju akty, umowy, pełno- 
mocnictwa, prokury, weksle, czeki*i indosy na wek- 
slach i czekach oraz obligi i inne zobowiązania 
i dokumenty winny być podpisywane przez wszyst- 

    

   

kich trzech zarządców łącznie pod stemplem firmo- 
wym, natomiast każdy z zarządców uprawniony jest ! 

jego jedynie pokwitowaniem | 
wszelkiego | 

do samodzielnego za 
otrzymywanią z. d skąd wypadnie 

rodzaju sum pieniężnych, towarów i ładunków, prze 
sylek kolejowych, pocztowych zwykłych i rejestro 
wanych wszelkiej korespondencji i dokumentów oraz 
do prowadzenia spraw spółki w sądach i urzędach 

    

  

Spółka z ograniczoną odpowiedzinlnością zawarta na 
mocy aktu zeznanego przed Napołeonem Rutkiewį- 
czem p. o. Władysława Strzałko Notarjusza w Wil- 
nie w dniu 22 sierpnia 193 r. za Nr. 1494 na czas 
nieograniczony. 

W dniu 7.X. 1933 r. 
315. Н. Firma: „Dawniej Nadzieja Spółka z ogra- 

niczoną odpowiedzialnością”. Spółka została zlikwi- 
46wana i wykreśla się z rejestru. 

  

570. III. Firma: „Polskie Zakłady Radjotechnicz 
ne Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialno 
ścią”. Kapitał zakładowy powiększony o 5.400 złotych 
obecnie wynosi 8.100 zł. podzielony na 108 udzia- 
łów po 75 złotych każdy całkowicie w gotowiźnie 
wpłacony. Powiększenie kapitału zakładowego uch- 
wałono na Walnem Zgromadzeniu udziałowców w du 
7. VII 1983 r. 

577. 1I. Firma: „Wapno Wileńskie Spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnošcią“. Spółka została zlikwi 
dowana i wykreśla się z rejestru". 

  

614. I. Firma: „Arkoł* — Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością*. Prowadzenie handlu artykuła- 
mi spożywczemi i innemi towarami. Siedziba w Wil- 
nie przy ul. Szpitalnej 11. Przedsiębiorstwo istnieje 
od 12 stycznia 1933 r. Kapitał zakładowy spółki 
3500 złotych podzielony na 50 udziałów po 70 złotych 
każdy całkowicie wpłacony. Zarząd stanowią zam 
w Wilnie Fajwusz Szamaj przy ul. Szopena 3 i Abram 
Fejgelson przy ul. Nowogródzkiej 6. Wszelkiego 
dzaju zobowiązania, weksle, czeki, umowy, akty i peł- 

nomocnictwa w imieniu spółki podpisują dwaj za- 
rządcy pod stemplem firmowym. Korespondencję nie- 
zawierającą zobowiązań może podpisywać każdy 
ż zarządców jak również każdy z nich uprawniony 

jest do otrzymywania korespondencji poleconej i pic- 
niężnej, przekazów, przesyłek pocztowych i kolejo 
«ych i pokwitowania z odbioru tychże. Spółka z ogra 
niczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy akiu 
zeznanego przed Janem Buyko. Notarjuszem w Wił 
nie w dniu 12 stycznia 1933 r. za. Nr. 162 na czas 
nieograniczony. 

W dniu 30X. 1933 r. 
620. I. Firma: „Warszawscy Fryzjerzy Wacław 

i Józet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *. 

Prowadzenie zakładu fryzjerskiego i wykonywai 
wszelkich czynności w. zakres fryzjerstwa wchodzą- 
cych. Siedziba w Wilnie, uł. Wileńska 42. Przeds 
biorstwo istnieje od 14 stycznia 1932 r. Kapitał ха- 
kładowy 2.000 złotych podzielony na 100 udziałów 
po 20 złotych każdy, całkowicie w gotowiźnie wpła- 
cony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Józef 

Leszczyński przy ul. Bołtupskiej 8 i Wacław Silski 
przy ul. Słomiance 19. Wszelkie weksle, czeki, zobo- 
wiązania, umowy, pełnomocnictwa, akty notarjalne 
winny być podpisywane przez obu członków zarządu 
pod stempleni firmowym, każdy z członków. zarządu 
ma prawo w imieniu spółki podpisywać korespon- 
dencję nie zawierającą zobowiązań oraz kwitować 
z odbioru dla spółki korespondencji zwykłej, poleco 
nej, towarów, przesyłek pocztowych i kolejowych, 
przekazów, pieniędzy oraz w: kich należności. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | zawarta 
na mocy aktu. zeznanego przed Bazylim Kotłowem 
pełniącym obowiązki Władysława Hołowni Notar ju- 
sza w Wilnie w dniu 16 grudnia 1931 r. za Nr. 2910 
na czas nieograniczony. 1433-—V1 

      

         

  

„Wolwort — Spółka z ograniczoną 
*. Handel różnemi towarami róż- 

nych branż. Siedziba w Wilnie, uł. Wielka 42. Przed- 

siębiorstwo istnieje od 22 sierpnia 1938 r. Kapitał 

zakładowy 2000 złotych podzielony na 20 udziałów 
po 100 złotych każdy całkowicie w gotowiźnie wpła- 
cony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wiłnie przy 

ul. Sadowej 4, Gerhard Kochman i Ewa Kochma- 

nowa. Każdy z członków zarządu ma prawo samo: 

dzielnie reprezentować spółkę wobec władz i urzędów, 

prowadzić w imieniu spółki wszelkiego rodzaju spra- 

wy we wszystkich instytucjach i wszędzie gdzie zaj: 

dzie potrzeba podpisywać pod stemplem firmowym 

wszelkie dokumenty, zobowiązania i korespondencję 
oraz kwitować pod stemplem firmowym z odbioru 
wszelkiej korespondencji, towarów, przesyłek, prze- 

kazów pieniężnych i pieniędzy zewsząd skąd №у- 

padnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7a- 
warta na mocy aktu zeznanego przed Wła”,sławem 
Strzałko Notarjuszem w Wilnie w dn. 25 lipca 1935 1 

za Nr. 1334 na cząs nieograniczony. 1435—VI 

  

   
     

    

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

  

  

  

618. I. Firma: „Restauracja Europa $półka z 05 
raniczoną odpowiedzialnością* w Wilnie”. Prowadze 
nie zakładu restauracyjnego. Siedziba w Wilnie, ui. 
Dominikańska 1. Kapitał zakładowy 4.440 złotych 
podzielony na 111 udziałów po 40 złotych każdy 
całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zarząd spółki 
nowią zam. w Wilnie jako prezes Charyton Minicz. 
przy ul. Wileńskiej 33, jako wiceprezes Klemens Pup 

ko przy ul. Wileńskiej 29, jako sekretarż Bronisław 
Tunkieł przy. ul. Belwederskiej 11 i jako skarbnik 

Bolesław Wojniłowicz przy ul. Skopówce 7. Ws 
kiego rodzaju zobowiązania, umowy, weksle, czeki. 

żyro na weksłach, pełnomocnictwa, akty notarjalne 
hipoteczne oraz wogóle wszelkie dokumenty 2 tytułu 
których mogą powstać dla spółki jakiekolwiek b: 
zobowiązania winny być podpisywane przez trzec 

członków zarządu pod stemplem tirmowym w tej licz 
bie konieczny jest podpis prezesa lub wiceprezesa. 
wszelką zaś korespondencję zwykłą, poleconą:i war- 
tościową jak również pokwitowania z odbioru pocz 
ty, kolei i instytucyj przewozowych, listów, przeka- 
zów oraz przesyłek podpisuje każdy członek zarządu 
samodzielnie. Spółka 7 ograniczoną odpowiedzialne 
ścią zawarta na mocy aktu zeznanego przed Alek/ 

sandrem Różnowskim Notarjuszem w Wilnie w dn 
5.X. 1933 r. za Nr. 3040 uzupełnionego aktem zezi:a- 
nym przed tymże Notarjuszem w dniu 17.X. 1933 r 

za Nr. 3161 na czasokres trzyletni licząc od daia 

          

   

   

    

    
    

10 października 1933 r. я 1436—\ * 

W dniu 9 XI. 1933 r. 
621. 1. Firma: „Wileński Przemysł Drzewns 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Handel 

  

i przemysł drzewny, jak na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej tak i na eksport. Siedziba w Wilnie, ul. Szo- 
pena 4/3. Przedsiębiorstwo istnieje od 13 
1933 r. Kapitał zakładowy 2000 zł. podzielony na 20 
udziałów po 100 złotych każdy całkowicie w goto- 
wiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wii 
nie przy ul. Szopena 4/3 Morduch Baran, Joel Korn 
reich i Maurycy Lustig. Każdy z zarządców ma pra- 
wo samodzielnie podpisywać w imieniu spółki wsze! 
kiego rodzaju korespondencje nie zawierającą zobo- 
wiązań i umów względnie nie mogącą spowodować 
powstanie zobowiązań jak również ma prawo otrzy 
mywać samodzielnie w imieniu spółki wszełkiego ro 
dzaju korespondencję pocztową i telegraficzną a w tej 
liczbie przesyłki i przekazy pieniężne, z poczty tu- 
dzież wszelkiego rodzaju umowy, akty i zobowiąza 

nia prywatne, notarjalne i hipoteczne, pełnomocnie 
twa, pokwitowania z odbioru wszelkich sum i walo 
rów prócz przewidzianych wyżej przekazów z poczt 
winny być podpisywane w imieniu spółki przez 
dwóch członków zarządu a mianowicie przez Mor 
ducha Barana bezwzględnie i jednego z pozostałych 
członków zarządu Joela Kornreicha lub Mauryci 
Lustiga. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
warta na mocy aktu zeznanego przed Antonim Ma 

karowskim pełniącym obowiązki Wincentego Ło 
dziewskiego Notarjusza w Wilnie w dn. 13 sierpnia 
1933-r. za Nr. 1364-ńa czasokres do dnia. | stycznia 
1935 r. 1434--Vi 

  

  

   

   

      

MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŻNIE 

FIRMA MEBLI 
Dom 
Hana, M. WILENKIN i S-ka 2 99 

WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatareka 20) 
poleca wszełkiego rodzaju meble w dużym wyborze 

tanio i solidnie 
  i 

a 

El PŁYTY GRAMOFONOWE @ 
„ODEON“ 

stoją na najwyższym poziomie technicznym 

i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 

uznanie. Stala nowości na płytach „Odeon* 
z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 

bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL" — Wielka 9 
Wielki wybór patefonów. 

Górnośląsk. konc. 

WĘGIEL „Progress“ 

poka BB DEULL one 

MMM ML 

Zakłady Graficzne 

ZNICZ: 
Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
«zenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

LJ 
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sierpnia į 

  
  

КАС 
% Гут 
LOLO 

LEUSU WA 
SWAŁJUPORCZYWSIŁ 

BÓLE GŁOWY 

  

DOKTÓR 

0. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

moczopleciowe. 
od g. 3—1i 5—8 wieca. 

Dr. Zeldewiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wieca 
przeprowadzili siłę 
z Mickiewicza 24 na ub 

Wileńską 28, tel. 277 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 
ryczne | moezopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
od godz. 8—1 i 4—8, 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

wiieńska Т, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

H Kenigsberg 
Ghoroby skórne, 

weneryczne 

1 moezopłeiowe, 2 

ulica Mickiewicza 4, | 
telefon 10-90, 

od godr. 9-—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja Lalnetówa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadziła się na 
uł. J. Jasińskiego 5—20 

(obok Sądu) 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyez- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki. kurzatki i wągry, 

      

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
sa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 

POTRZEBNE SĄ 

4lub2 pokoje 
z kuchnią, łazienką, etc. 
Możliwie blisko centrum. 
Oferty do administracji 

  

  

    

  

„Kusjera Wileńskiego 

ZIOŁA ci; 
przepisów sławnych leka- 
rzy przeciw chorobom żo- 
łądka, kiszek, płuc, ner- 
wów. wątroby, nerek, pę- 
cherza, hemoroidom. 
upławom, obstrukcji, ka- 
mieniom zółciowym, ka- 
szlowi, astmie, blednicy, 
Sklerozie,  artretyzmowi, 
reumatyzmowi etc, Žądaj- 
cie bezpłatnej broszury 

pouczającejli! Adres: 

Apteka 82, — Liszki... 

DO WYNAJĘCIA 

POKÓJ 
z osobnem wejściem, 

światło elektryczne, może 
być z vżywaln. kuchai. 
Skopówka Nr. 5 m. 3. 

  

Redakter odpowiśdziałny Witold Kiszkis. 

 


