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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Uzyskaliśmy nowe gminy na Śląsku 
oraz tereny w Tatrach i Pieninach 

  

Obszar turystyczny polskich Tatr i 

PRAGA, (Pat). W wyniku wymia- 

ny not, dokonanej w dniu  dzisiej- 

szym między czeskosłowackim mini- 
strem spr. zagr. dr Chvalkovskym i 
posłem R.-P. w Pradze min. Papee 

ustalona zostaje definitywnie nowa 

granica państwowa między Rzeczypo 

spolitą Polską a Republiką Czeskosło 

wacką. Jak wiadomo linia demarka- 

cyjna, ustalona w rezultacie wymia- 

ny not z 30 września i 1 październi- 

ka rb. nie stanowiła jeszcze stałej gra 

nicy państwowej. 
Nowa linia granicy państwowej 

między Polską a Czechosłowacją, któ 

rej-szczegóły mogą jeszcze ulec pew- 

nym lokalnym modyfikacjom w wy- 

niku porozumienia mieszanych komi 

Byj delimitacyjnych w ogólnych za- 

rysach ma przebieg następujący: 

Odrywając się w rejonie m. Wie- 

rzbica od dotychczasowej granicy, li-   

nia ta biegnie dalej w kierunku wscho 

dnim obok Gruszowa, pozostającego 

po stronie czeskiej następnie wzdłuż 

jezior w rejonie Hermanice w kierun 

ku południowym, obejmując miejsco 

wość Michałkowice, oraz linię kole- 

jową idącą z Wojkowie w kierunku 

Orłowej — przechodząc przez skrzy- 

żowanie dróg pod Wojkowieami. Gra 

nica biegnie dalej wzdłuż rzeki Lucy- 

ny i morawki, przechodząc przea 

szezyt Wielki Połom, skąd skręcając 

ponownie na wschód obejmuje linię 

kolejową Jabłonków — Zwardon (t. 

zw. Węzeł Czadecki), co umożliwi 

obeenie bezpośrednie połączenie przez 

Jabłonków z Cieszyna do Zwardonia 

i dalej w głąb kraju. Czadca właściwa 

pozostaje po stronie słowackiej. 5 * 
pół km. na południe od Zwardonia 
na szczycie Stara Kikula nowa linia 

powraca ponownie do starej graniey 

Glaczogo rząli polski odstąpił 
WARSZTWA. (Tel. wł.) Wymiana 

not pomiędzy posłem R.. P. w Pradze 

a ministrem spraw zagranicznych Cze 

chosłowacji w dniu 1 bm. ustala osta 

tecznie nową linię graniczną pomię- 

dzy Polską a Czechosłowacją. W sto- 

sunku do granicy przyjętej miesiąc 

temu na Śląsku Cieszyńskim i oddają 

cej Polsce dwa powiaty, frysztacki i 

cieszyński, nastąpiło wyrównanie gra 

nicy, POWIĘKSZAJĄCE W SWYM 

CAŁOKSZTAŁCIE TEN OBSZAR O 

NIEKTÓRE CZĘŚCI GMIN POWIA- 

(TU FRYDECKIEGO, ŚCIŚLE ZWIĄ- 

ZANE Z TAMTYMI DWOMA PO- 

WIATAMI. 

Tego rodzaju załatwieni esprawy, 

oparte na wzajemnym porozumieniu 

stwarza nadzieje co do lepszego ukła 

dania się stosunków polsko-czeskich 
w przyszłości. To też mając przeświad 

czenie, że przyszłość pomiędzy obu 
państwami jest ważniejszą niż doraź 
ne korzyści i uważając, że istotniejszą 

rzeczą jest rozwiązanie liczące się z 
obustronnymi interesami niż szukanie 

jednostronnych beneficjów, rząd pol- 

ski uwzględnił jak najszerzej życzenia 
rządu czeskosłowackiego w tej spra- 

wie. 
W KONSEKWENCJI RZĄD POL 

SKI ODSTĄPIŁ OD PLEBISCYTU, 

KTÓRY BY WNIÓSŁ NIEWĄTPLI- 

WIE NOWE NIEPOTRZEBNE ZA- 

DRAŻNIENIA I SPRAWĘ REKTYFI 

KACJI GRANICY ZAŁATWIŁ: W 

DRODZE OBOPÓLNEGO POROZU- 

MIENTA. 

Co do postulatów polskich w sę 

niesieniu do granicy ze Słowacją, rzą 
polski poszedł po linii takiego ich ure 

Bulowąnia, aby licząc się z narodowy 
Mi aspiracjami młodego państwa sło- 

Wackiego i TRAKTUJĄC CAŁĄ 
WAGĄ PRZYJAŹŃ POLSKO-SŁO- 
WACKĄ, w niczym nie zamącić Przy 
szłości pozytywnie układających Się 

stosunków. W państwie słowackim 
Polska pragnie widzieć dobrego SĄsia 

da i wiarę swą opiera na fakcie, Ż€ 
chodzi o naród o tej samej zachodniej 

cywilizacji, podobnie jak i polski £0- 
rąco przywiązany do katolicyzmu, 
moralnie zdrowy i pełen widoków roz 

wojowych. Granicząc z Polską na dłu 
gim odcinku Karpat, Słowacy są tym 
sąsiadem, którego lojalności możemy 
być pewni i w stosunku do którego 

Pojęcie wspólnej ganicy łączy a nie 

dzieli. Ten stan rzeczy stwarza ponad 
to właściwe podłoże dla głębokiego i 

istotnego rozwoju stosunków kultural 
nych między obu narodami. 

Przyjazne od szeregu lat stosunki 

polsko-słowackie przeszły w ostatnich 

miesiącach pozytywnie swoją próbę, 

co wyraziło się w obustronnych szcze 

rych przejawach, odpowiadających ży 

wo tendencjom wzajemnym obu spo- 

łczeństw. Tak kształtujący się stosu- 

nek obu narodów i jego widoki roz 

wojowe na przyszłość brał rząd polski 

pod uwagę jako ważki element przy 

regulowaniu polskich aspiracyj 
tery- 

terytorium w odniesieniu do Słowacji, 

ZWŁASZCZA, ŻE WOBEG NIE- 

WIELKIEJ POWIERZCHNI, PAN- 

STWO TO SIŁĄ RZECZY ODCZUŁO 

BY BOLEŚNIE KAŻDĄ STRATĘ 

TERYTORIALNĄ. 

Nowe wyrównanie terytorialne u- 

zyskane w toku ostatnich pertrakta- 

cyj włącza do Polski obszar, na któ 

| osób. bv znana „Łopa- 
niona w ten sp } ; : 

ta“, tamująca rozwój Żegiestowa, zo- 
› ] 

  

  

Dalsze zmiany dotyczą granicy 
tatrzańskiej, gdzie nowa linia obejmo 

wać będzie dział wodny Spiskiej Ja- 
worzyny wraz z miejscowością Jawo 
rzyną, przechodząe od Rysów po 
przez przełęcz Polski grzebień oraz 

szczyty Lodowy i Baranie Rogi, skąd 
wraca następnie w kierunku północ- 
nym, łącząc si ęponownie w rejonie 

Wielkiej Bryji z linią dotychczasową. 

Pozostałe zmiany mają rozmiary 
drobniejsze, dotycząc m. in. rejor 

Pienin w okolciy miejscowości Nix- 

dzica, w którym to rejonie powraca 
do Polski szosa, biegnąca wzdług Du 

najea, zbudowana swego Czasu przez 
b. Galicyjski Fundusz Krajowy oraz 
rejonu Żegiestowa, gdzie nowa gra- 
niea obejmie m. jn., tzw. Łopatę Ma- 
łą, Enklawę Słowacką, wcinającą się 

dotychczas wgłąb terytorium pols- 

kiego. 

DIebióCYKA 
stała objęta nową granicą. Wreszcie 
uwględniono na rzecz Polski wypadki, 
gdzie polskie linie kolejowe znajdują 
się w pewnych odcinkach na teryto- 
hium słowackim. 

Ostateczne uregulowanie stosunku 
granicznego polsko-słowackiego, po- 
większające Polskę O NIEWIELKIE 
WPRAWDZIE, LECZ Z RÓŻNYCH 
WZGLĘDÓW WAŻNE OBSZARY 
jest jednocześnie wyrazem rozważnego 
i przewidującego umiaru ze strony po 
lityki polskiej, która, wierna swym tra 
dycjom, przez stosowanie właśnie te- 
go umiaru w stosunkach międzyna- 
rodowych potrafiła wzbudzić do sie- 
rym leży kolej, idąca ze Żwardonia 
przez część powiatu czadeckiego do 
Mostów pod Jabłonkowem i w ten 
sposób przypadają Polsce gminy 
ŚWIERCZYNOWIEC, CZARNE I 
SKALITE. ZAMIESZKAŁE PRZEZ 
LUDNOŚĆ  RDZENNIE POLSKĄ. 
OBSZAR TEN STANOWI GEOGRA- 
FICZNĄ. KOMUNIKACYJNĄ I GOS- 
PODARCZA CAŁOŚ ze Śląskiem Cie- 

większa się w dwójnasób. 
yłączona do Polski 

  

wa granica obejmie teren Jaworzyny, 
który swego czasu stanowił przedmiot 
sporu między Polską a Czechosłowa 
cją i gdzie znajduje się część Tatr wy 
sokich i bielskich. Jest on ważnym 
uzupełnieniem gospodarczym w zakre 
sie pastwisk i hal dła szeregu wsi pol- 
skiego Spisza. Dalsze wyrównanie gra 
niczne na rzecz Polski dotyczy odcin 

  

Szosa wzdłuż Dunajca 

ka Pienin, gdzie szosa, idąca dzdłuż 
Dunajca przypadnie Polsce, ponadto 
granica na Popradzie zostanie zmie- 
bie zaufanie i przyjaźń mniejszych 
narodów i zapewnić sobie konstruk- 
tywną z nimi współpracę. Takie sta- 
nowisko odpowiada głębokie pojmo- 
wanemu interesowi państwa i jego 
racji stanu. 

Co uzyskaliśmy 
WARSZAWA, (tel. wł.). Rektyfi- 

Kkacje granicy polsko - czeskosłowac- 

kiej scharakteryzować można w spo- 

sób następujący: 
Zaczniemy od przebiegu granicy 

na Śląsku Zaolzańskim. Poczynając 
od północy, granica obejmuje część 

gminy Hermanice, obejmując obszar 

jezior. Dalej granica biegnie przez 
miejscowość Michałkowice, obejmu- 

jąc część gminy Michałkowicie i Szo- 

nów z dwoma szybami węglowymi 
oraz bocznicę kolejową, biegnącą od 
wsi Szumbark do szybu „Postęp. 

Dalej linia graniczna obejmuje 

część Błędowie Górnych, Średnich о- 
raz gminę Żermanice, wzamian za co 
oddajemy część gminy Szebiczowice 
oraz skrawek gminy Domasłowice 
zamieszkały w znacznej mierze przez 

Czechów. 
Dalej uzyskujemy część gminy 

Woikowiee oraz Ligota Górna aż pe 

rzekę Morawkę, która w swoim gór- 

nym biegu stanowić będzie granicę na 

turalną polsko - czeską. Obszary te 

gminy Ligota oraz Morawka przedsta 

wiają tereny o dużym znaczeniu tu- 

rystycznym. 

Granica polsko - czeska przecho 

dzi tutaj przez szczyt Mały Połom 

wysokości ponad tysiąc metrów. 

Dalej, jeżeli chodzi o Czadeckie, 

rektyfikacja granicy obejmuje linię 

kolejową Jabłonków — Zwardon (t. 

zw. węzeł czadecki), co umożliwi o- 

hecnie bezpośrednie połączenie przez 

Jabłonków z Cieszyna do Zwardo 

nia i dalej w głąb kraju. Sama Czad- 

ca pozostaje po stronie słowackiej 5 

j pół kilometra na południe Zwardo- 

szyńskim: Na odcinku tatrzańskim no | nia na szczycie Stara Kikula nowa li- 

Rekonstrukcja rządu 
francuskiego 

PARYŻ, (Pat). Debaty gabineto- 
we nad sprawą dekretów finanso- 

wych, gospodarczych i społecznych, 

które miały przyczynić się do napra- 

wy sytuacji gospodarczej i finanso- 

wej Francji doprowadziły do rekon- 

strukcji gabinetu. Program min. Mar 

chandeau spotkał się z jak najdalej 

idącymi sprzeciwami większości mi- 

nistrów „tak, że minister finansów 

ostatecznie zrezygnował ze śwego 

stanowiska. 

Ażeby rezygnacja ta nie pociągnę 

ła za sobą daiszych komplikacyj po- 

litycznych prem. Daładier rozwiązał 

ia w ten sposób, że przeprowadził ty! 

ko przesunięcie w łonie gabinetu 

Marchandeau objał tekę sprawiedli- 

wości, oddając tekę min. finansów 

dotychczosowemu 
min. sprawiedliwo 

ści Reynaud, który już piastował raz   tę tekę przed 8 laty. 

  

Zmiana ta wywołała dość duże 
wrażenie w kołach politycznych. Acz 
kolwiek bowiem liczono się z ewentu 

alnością pewnej rekonstrukcji gabi- 
netu nie spodziewano się jednak, że 

przyjdzie ona tak szybko i nastąpi 

na skutek tak daleko idącej rozbież- 

ności zdań w łonie gabinetu. 
Min. Reynaud, który uchodzi za 

ców spraw finansowych obciążony 

jednego z najwybitniejszych znaw- 

алиНПНЕУНБУЧЕРННЫИЕРЕЕЧТИСИЕУЧПРОЕСКЕ 

był do pewnego stopnia opinią zwo- 

lennika dewaluacji, jaką posiadał z 

dawnych czasów, kiedy to przed dwo 

ma laty występował otwarcie na 

rzecz obniżenia parytetu. 

Pierwszym też wystąpieniem no- 

wego ministra finansów Reynaud by 

ło udzielenie przedstawicielom prasy 
oświadczenia, które ma zapobiec po- 

jawieniu sęi ewentualnych pogłosek 
o dewaluacji. 

nia powraca ponownie do starej gra- 
nicy. Obszar który tutaj uzyskujemy 
obejmuje trzy gminy z ludnością pol 
ską. Poza tym posiada on wielkie zna 
czenie ze względu na połączenie po- 
łudniowej części województwa kra- 

kowskiego z południową częścią Ślą- 
ska Cieszyńskiego. 

Dalsza raktyfikacja granicy doty= 
czy obszaru Wysokich Tatr, tzw. Ja- 
worzynę. Nowa linia obejmować bę- 
dzie dział wodny Spiskiej Jaworzyny 
wraz z miejscowością Jaworzyną. 
|Granica dotychczasowa szła od za- 
chodu na wschód główny grzbietem 
Tatr, jedynie do szczytu Rysv. W tym 
miejscu schodziła ona z głównego 
srzbietu, pozostawiając po stronie 
słowackiej obszar tzw. Jaworzyny. 
bok Morskiego Oka, Jaworzyna sta 
nowi jeden z najpiękniejszych obsza 
rów turystycznych po stronie północ- 
"ej. głównego grzbietu tatrańskiego, 
na który składa się kompleks wybit- 
nie malowniczvch dolin i ścian. No= 

wa linia graniczna przechodzić bę- 
dzie od rysów, poprzez Wysoka, Ga- 

nek, Polski Grzebień oraz szczyty Lo 
dowy.i Baranie Rogi, skąd wraca na= 
stępnie w kierunku północnym, łą- 
cząc się ponownie w rejonie Wielkiej 
Bryji z dotychczasową linią granicz- 
ną. Obszar własnych terenów turys- 
tycznych i wypoczynkowych tatrzań- 
skich powiększony zostaje niemal w 
dwójnasób. W  przywróconym do 

Polski terenie znajdują się dwie roz- 
ległe i piekne doliny wysokogórskie, 
Dolina Białei Wody i Dolina Tawo- 
rowa. Teren ten był celem bardzo 0- 
żywionego ruchu turystycznego ze 
strony polskiej. Niezależnie od war- 
tości turystycznej obszar ten repre- 
zentuje również dla ludności góral- 
skiej, zamieszkałej po danej stronie 
polskiej, duże znaczenie gospodarcze, 
gdyż szereg wsi polskich wypasał 
swe trzody na pastwiskach i halach, 
położonych po stronie słowackiej. 
Obecnie tej anomalii został położony 
kres. 

Idąc dalej na wschód zanotować 
należy kilka drobniejszych co do roz 
miarów zmian granic, dotyczących 
m. in. rejonu miejscowości Niedzica. 
w którym to rejonie powraca do Pol 
ski szosa, biegnąca po drugiej stro- 
nie Dunajca, zbudowana swego cza- 
su przez były Galicyjski Fundusz 
Krajowy oraz rejonu Żegiestowa, 
gdzie nowa granica obejmie tzw. Ło-   patę Małą, 

  

Orzeczenie arbitrów zapadnie dziś 
WIEDEŃ. (Pat.) Dzisiejsza konferencja 

toczyć się będzie w byłym cesarskim pa- 

łacu Belvedere. 
Minister Ribbentrop przyby łjuż o g. 

18.30 do Wiednła z Monachium. Wczoraj 

rano opuścił on Obersalzberg, gdżie kon 
ferował z kanclerzem Hiflerem. 

Przybył tu również premier Goerlng. 
Koła urzędowe ośwladczaą, że rzyjazd 
marsz, Goeringa ma charakter całklem p:y 

watny. 
2 

Konferencja rozpocząć się ma około 

10 rano. Ze strony niemieckiej liczą się 

1 możliwością, że orzeczenie arb'trów 

może zapaść Już dzisiaj wieczorem. 

 



„KURJER” (4619) 

Marian Zdziechowski 
wycerz etyki i homoru 

(Przemówienie wygłoszone na pogrzebie znakomitego uczonego) 

W dniu dzisiejszym myśli i uczucia 
nasze zwracają się ku Tym, co odeszli, a 
co tak niedawno byli wśród nas, 

To też gdy zapłonie dziś wzniecone 
miłującą dłonią światło zaduszne na 
.ależym grobie Mariana Zdziechowskie- 
go pragniemy dać raz jeszcze głęboką 

synłezę tej niezwykłej postaci, zawarłą w 
słowach Jegę ulubionego ucznia Prof, 
Wacława Lednickiego, którymi żegnał on 
swego Misłrza na dziędzińcu Skargi, dotąd 
nie drukowanymi w prasie w'ańskiej, 

i Red. 
=; 

„I usłyszałem głos z nieba, mó- 
wiący do mnie; Napisz: Błogosławie- 
ni są odtąd umarli, którzy w Panu 
umierają, Zaprawdę mówi duch im, 
aby odpoczywali od prac swoich, a 
uczynki ich idą za nimi". 

„Uezynki ich“ do nas także „idą“ 
i wśród nas pozostają. Wierzyć pra- 
gnę, że tak jest wbrew poecie, który 
rzekł: „Rychłe zapomnienie oto drugi 

eałun umarłych', Wierzyć pragnę, że 
„Wczynki* Zmarłego, któregc dziś 
chowamy żyć pośród nas nie przesta- 
ną, pośród tych nielicznych przynaj- 
mniej, co odezuwają prawdę słów filo 
zofa; „żywymi rządzą umarli*. Prze- 
eiwko tym rządom, dobrowolnie przy 
jętym i uznanym, któż protestować 
zechce i może? 

Odszedł człowiek  niepospolity, 

niezwyczajny, rzadki — w naszych 
stosunkach bodaj jedyny. Odszedł 

człowiek głęboko religijny, głęboko 
religijny katolik, Religijność Zdzie- 
chowskiego wyjątkowa — u nas 
zwłaszcza. Religia była najistotniej- 
szą treścią jego duszy i treść ta obo- 
wiązywała. Religia nie tylko zapew- 
niala  Zdziechowskiemu swoją po- 
moc wiekuistą, dzięki której mógł an 

zmosić zagadkę istnienia, była ona 
żywiołem kształtującym całe jego ży 
cie i żywiołem — w: jego rozumieniu 
— nadającym sens narodowemu by- 
towi.  Formalizmu wyznaniowego, 
bezsiłnego wobec konfliktów etycz- 

nych Zdziechowski nie znał. Więcej: 
odwracał się od niego. Bo nie był to 
umysł spekulatywny.— i w tem tkwi 
ła jego siła jako człowieka: 4katego- 
rvezny imperatyw“ moralny. rozbijał 
u niego wszelkie sklepienia i kopuły 
syntezy spekulatywnej, jak kamień 
puszczony w kryształy. : 

Apokaliptvezne usposohienie, na- 
siroje oschatologiczne, rządzące jego 
duszą, uczyniły go niezmiernie wraż- 

liwym i czułym na wszystko, eo było 
znakiem zbłiżającego się kóńca, co 
było złowieszczym zwiastunem nad- 
chodzącej katastrofy. W klimacie 

Apokalipsy i eschatologij żył i roz- 
wijał się wrodzony jego pesymizm. 
Bo. pesymistą człowiek się nie staje, 
lecz rodzi. Ź pesymizmem w sercu i 
w duszy przyszedł na świat Zdziecho- 
wski. Ale pesymizm jego nie kazał 
mu rąk opuścić lub w rozpaczy je za- 

łamać. Pesymizm Zdziechowskiego 
był pesymizmem twórczym, aktyw- 
nym. Nie miał on nic ani z negacji, 
ani ze sceptycyzmu, ani z nihilizmu. 
Był to pesymizm czynny. Śmiało sta- 
wał na wprost niebezpieczeństwa i 
szedł do walki z gotowością nieustra- 
szoną. Wrażliwość zaś jego wyjątko- 
wa i głęboka przenikliwość czyniły, 
że widział on i czuł niebezpieczeńst- 
wo i jego groźbę poza fasadą pomyśl- 
ności. Stąd nieraz, a nawet przewaź- 
nie, uznawał on za złe to właśnie, co 
większości wydawało się być dobrem. 
Nigdy nie dał siebie oszukać sukcesem 
chwilowym, zewnętrznym, bo on wi- 

dział dalej, bo on czuł lepiej, bo ucho 
miał czujniejsze, niż ta właśnie więk- 
szość. Dla niego vox populi rzadko 
kiedy była głosem Boga. I Bóg mówił 
do niego inaczej, niż mówił do wszyst 
kich: nie potrzebował trąb archaniel- 
skich. Zdżiechowski słyszał szept bo- 
ski uszami serca i duszy. 

Ta jego zdolność, te właściwoś:: 
jego osobowość charakteryzujące zro 
biły, że stał się Zdziechowski odrażu, 
od samego początku swej pracy ide- 
alnym reprezentantem duchowej eli- 
ty narodu. Wespół z innymi tworzył 
te poza i ponad klasową część spo 
łeczeństwa. I tu wypada zazna:zyć 
ctchę następną tej osobowości; nie- 
zależność myśli i odwaga przekonań. 
W tym właśnie sensie był on ideal- 
itym reprezentantem elity. Bo do n'ej 
należą ci tylko, co wiedzą, że na 
czyn człowiek może się nie zdecydo- 
wać wcale lub nawet postąpić inaczej,   

niż mu każe jego sumienie, nie może 
jednak myśleć inaczej, niż mu każe 
sama jego zdolność do myślenia I w 
tym się realizuje niedostępna swobo- 

da elity, w tym tkwi jej przywilej 
szczególny jako tej, która przede 
wszystkim myśl niezałeżną reprezen- 
tuje i niczemu innemu bezpośrednio 
nie służy, 

Należeć do niej jednak mogą 
prawdziwie ci tylko, co biologicznie, 
z tradycji intelektualnej, zdobytej i 
tworzonej, z wychowania, immanen- 
tnie są pacyficzni. Wiedzą oni, że ro- 
zum jest nietylko niezależnością lecz 
i więzieniem, także wiedzą, że to wię 
zienie wiotkim namiotem jest tylko, 
świadomi są atoli ji tego rówież, że z 
tego namiotu, jeden cel mając jedy- 
nie na względzie, wyjść wolno i wy- 

pada: dobro, I taki był właśnie Zdzie 
chowski. Urodzony moralista, głębo- 
ko wierzący w fakt immanencji mo- 
ralizmu w istocie ludzkiej. 

Był on rasowym rycerzem etyki 
i honoru, przy czy mrozumiał w spra 
wach publicznych i prywatnych tę 
cudną „religię* — religię honoru — 
ową  „wsłydliwość męską”, jak 
powiedział poeta — w pierwszym rzę 

dzie jako nigdzie nie pisany kate- 
chizm postępowania, wyłączający 
czyny honorowi uwłaczające. Nietyle 
obrona zagrożonego od zewnątrz ho- 

noru absorbowała go, ile troska o to, 
aby nikt swego honoru sam nie na- 
ruszał przez gesty lub akty-nierycer- 
skie, nie wspaniałomyślne. Ks. Józef 
Poniatowski — oto bohater umiłowa 
ny, w jego wyobraźni wypieszczony. 
„Bóg powierzył mi.honor Polaków 
i Bogu jedynemu go oddam — oto 

słowa, które głęboko w sercu prze- 
chowywał Zdziechowski i które prze- 
chowuj ąci z nas, komu pewna ciąg- 

łość , pewna tradycja typu historycz- 
nego Polaka jest droga bezmiernie. 

Był to profesor gentleman. Ale 

był to także Europejczyk. Olbrzymi 
zakres jego zainteresowań naukowych 
i duchowych świadczy o tym. 50 lat 
zużył on na obcowanie z tym, co w 
literaturze europejskiej było najpięk 
niejszego i najwźnioślejszego — bo 
cechowała go szczególniejsza szero- 
kość poglądów i osobliwa wzniosłość 
duchowa. Rzymianin rzekłby: animi- 
magnitudo. Grek: megalopsychia. 

I rązem z tym szła w parze deli- 
katność jakaś niezwykła, subtelność 
sumienia wyjątkowa, czystość prawie 
dziecięca. Człowiek ten oddychał pra 
wie powietrzem czystym — jak dziec 
ka modlitwa, aby użyć tu porówna*   

nia ulubionego poety Zmarłego. Wy- 
rozumiałość i wielkoduszność skoja- 
rzone z nieustępliwością niewzruszo- 
ną, integralną kategorycznych wymo 

„| gów moralnych i z energią walki ze 
złem. Ale walkę swoją prowadził 
Zdziechowski, wierny będąc propago 
wanej przez Tołstoja zasadzie ewan- 
gelicznej: „Nie sprzeciwiaj się złu 
przez zło”, 

I nie było w nim nic z ekskluzy- 
wizmna lub egoizmu narodowego. Nie 
było też nic prowincjonalnego. W 
Krakowie i w Wilnie życie swoje spę- 
dził, żył jednak w Citta Divina: w 
uniwersaliźmie. 

Miał swoje predylekcje, miał też 
jednak i swoje idiosynkrazje. Pióro 
jego spłomieniało się ogniem i blas- 
kiem szczególnym — pisarz i publi- 
cysta był to wielki — za każdym ra- 
zem, gdy dotykało ono migotliwej 
powierzchni rosyjskiej spekulacji in- 
telektualnej. Ale quod petiit, spernit; 
repetit quod nuper omisit. 

Przez większą połowę swego życia 
poddawał się pokusie Rosji i zarazem 
bronił się przed nią. Gdy zaś została 
przez bolszewizm opanowana, odwró 
cił się od Rosji z przerażeniem i 
wstrętem. 

Nie była to jednak ostatnia po- 
sława Zdziechowskiego w stosunku 
doniej. Zpoza ohydnego dlań Bolsze- 
wizmu z uczuciem wiernej i szczerej 
sympati: dostrzegł on miłe sereu swe 

mu oblicza dawnych „przyjaciół Mo- 
skali”. Pisał o nich często, a zawsze 
z szacunkiem. 

Był to kresowiee, czyli osobistość 
i typ szczególnego historycznego szli 
funku. Umysłowość i charakter Po- 

laka w kresowej szlacheckiej trady- 
cji wypielęgnowana, w której połą- 
czyły się żywioły mesjanizmu naro- 
dowego i kulturalnego imperializmu, 
przewodniczenia j umiejętności współ 
życia. 

To wszystko wniósł Zdziechowski 
do Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 
którym przez ćwierć wieku wykładał 
ściągając na tę najstarszą Akademię 
polską, blaski własnej swojej chwały 
Bo Zdziechowski był jednym z naj- 
świetniejszych profesorów Wszechni- 
cy Jagiellońskiej i na jego prelekcje 
przychodziły szeregi pokoleń nie tyl- 
ko młodzieży, lecz całego społeczeń- 
stwa krakowskiego, aby się włajem- 
niczyć w najbardziej istotną i naj- 
bardziej intymną treść humanistycz- 
nej kultury europejskiej. 

Ze szczerym żalem oddał go Wil- 
nu Kraków, oddał go jednak w zro-   
  

WIDOK NA KANTON. 

  

Przed Sercem Marszałka 
Hołd wojska i społeczeństwa na Rossie 
Wczoraj w godzinach wieczornych 

wojsko i społeczeństwo m. Wilna złożyło 
hołd Sercu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Rossie i uczciło pamięć poległych w 
obronie Wilna żołnierzy. 

Cmentarzyk Rossa był bogato ilumi- 

nowany reflektorami. Poczty sztandarowe 
związków kombatanckich i organizacyi 
społecznych ustawiły się półkołem przy 
grobowcu. Przedstwiciele władz państwo 
wych i wojskowych weszły na cmentarz, 
zajmując miejsca przy wejściu, Kompania 
honorowa oraz przedstawiciele organiza 
cyj kombatanckich i społecznych ustawiły 
się w dwuszeregu wzdłuż ulicy. Za nimi, 
jek również otaczające wzgórza, wypeł- 
niły tłumy mieszkańców Wilna. 
e 

BEBE 2 ENSS NIEKO 

zumieniu jego tęsknoty kresowej i w 
poczuciu szczególniejszego pobratym 
stwa dwuch naszych uczelni. 

Dziś w głębokiej żałobie składam 
imieniem Wszechnicy Jagiellońskiej 
ostatni hołd jej znakomitemu dokto- 
rowi. 

Dr Wacław Lednicki. 

  

Przede wszystkim dzieci wsi 
Zjazd w sprawie pomocy dzieciom I młodzieży 

Wczoraj odbył się w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie 1-szy zjazd 
delegatów powiatowych Komitetów Po- 
mocy Dzieciom i Młodzieży z terenu ca 
łej Wileńszczyzny. 

W zjeździe fym wziął udział p. mini- 
ster Opieki Społecznej M. Kościałkowski, 
wojewoda wileński Bociański, J. E. ks. 
arcybiskup metropolita wileński Jałbrzy- 
kowski, dyrektor departamentu w Minister 
stwie Opieki Społecznej E. Nakonieczni- 
kow-Klukowski, prezydent m. Wilna Male 
szewski oraz liczni delegaci powiatowych 
komitetów, przedstawiciele „organizacyj 
społecznych itd. 

Zjazd poprzedziła uroczysta msza Św. 
w Bazylice Wileńskiej, celebrowana przez 
ks. metropolitę Jałbrzykowskiego, który 
wygłosił następnie okolicznościowe kaza 

nie, podkreślając wielkie znaczenie mo- 

ralnej i materialnej opieki nad dzieckiem. 

Praca nad dzieckiem — powiedział m. 

in. ks. mefropoliła — jest nie tyłko na- 

kazem chrześcijańskiego miłosierdzia, ale 

wynika również z obywatelskie troski o 
zdrowie moralne i fizyczne przyszłych 
pokoleń, o siłę Państwa i jego potęgę, 

bo 
„Szczęśliwe dziecko — to silna Polska”. 

Na wstępie obrad wygłosił przemó- 

wienie p. min. M. Kościałkowski. 

„Dążeniem moim jest — powiedział m 

in. miu. Kościałkowski — aby akeja opieki 

nad dzieckiem 1 młodzieżą odpowfadała 

trzem kardynalnym zasadom: POWSZECH- 

NOŚCI, CELOWOŚCI I CIĄGŁOŚCI. Zasady 

powszechności nie potrzebuję szerzej uzasa- 

dniać, gdyż jest ona zrozumiała dla każdego 
Przejdę więc do omówienia dwuch pozosta-   

łych. Jeżdżąc po kraj wi wizytująć Szereg 

placówek opiekuńczych miałem niejednokro- 

tnie możność stwierdzić, jak szkodliwym zja 

wisklem jest dorywczość, fragmentaryczność 
opieki nad dzieckiem, jak fatalne daje ona 
wyniki. Np. niejednokrotnie spotykałem 

dzieci gruźlicze kierowane na miesiąc tub 

dwa do pięknego sanatorium, dzieci rabie- 

dzone i zahukane kierowane na krótki okres 

do internatu, czy kolonii, które następnie 

wracały do tym okresie dobroczynnej, leez 

krótkiej opłeki do poprzednich warunków 

nędzy i choroby, by stracić w krótkim cza- 

sie wszystko, €o w dziedzinie fizycznej | ma 

ralnej, zyskały pod opieką instytueji opie- 

kuńczych. Jeżeli Środki są tak małe w sto- 

sunku do potrzeb, to tym oszczędniej gos- 
podarować musimy, tym mniej marnotrawić 

wysiłków. Dłatego też wysunąlem zasadę cią 

głości, by powiązać poszczególne odcinki i 

etapy stałą troską o dziecko, by dziecko to 
nigdy nie znikało z oczu swych opiekunów 

I nie ginęło w tłumie". 

Wygłoszono szereg sprawozdań, do- 
tyczących różnych odcinków i form opieki 
nad dzieckiem i młodzieżą na terenie 
województwa wileńskiego. Ze sprawoz- 
dań tych wynika, że akcja ta poczyniła 
w ciągu osłatnich paru lał znaczne po- 

stępy. W r. 1937/38 dożywianie objęło 
26 tysięcy dzieci, 

co oznacza prawie trzykrolny wzrost licz 
by dożywianych w ciągu osłatnich 3 lat, 
Warto zaznaczyć, że gdy przed kilku laty 
dożywianie koncentrowało się głównie w 
większych miastach, a przede wszystkim 
w Wilnie, to obecnie około */, liczby 
dożywianych — to dzieci wiejskie. Na 
uwagę również zasługuje wzrost liczby 

  

dzieci na kołoniach i półokołoniach let- 
nich. W ubiegłym 

sezsnie letnim bylo Ich 14.130, 
czyłi o przeszło 5 tysięcy więcej, niż w 
r. 1935. Dziecińców wiejskich, których 
przed kilku laty wcale na Wileńszczyźnie 
nie było — mamy obecnie w całym woje 
wódziwie 101. Pozatym w ramach ogółno 
państwowej akcji specjalnie intensywnie 
rozwijana była na Wileńszczyźnie pomoc 
dla dzieci, zwłaszcza wieskich, w formie 
rozdawnictwa tranu, mydła, odzieży, a 
przede wszystkim obuwia. Ministerstwo 
Opieki Społecznej przekazało ostatnio 
2.600 par obuwia, które częściowo już 
rozdano, Jednocześnie rozwija się opieka 
sanifarno-lekarska nad dziatwą, co wiąże 
się z rozbudową placówek służby zdro 
wia, Przy okazji warto dodać, że liczba 
ośrodków zdrowia na terenie Wileńszczyz 
ny wzrosła w ciągu ostatnich kiłku lał z 
25 do 40, a obecnie są w budowie ośrod 
ki w Postawach. Podbrzeziu, Mołodecznie, 
Krzywiczach i Głębokiem, gdzie budowę 
tę już ukończono. Słacyj Opieki nad Mai 
ką i Dzieckiem, kióre pracują głównie dla 
wsi, jest obecnie 30, ł. J. dwa razy więcej, 
niż w r. 1935. Obok tego uruchomiono 

stałe punkty dojazdowe lekarskie, 
które bardzo ułatwiają ludności wiejskiej 
otrzymywanie pomocy lekarskiej. Dzięki 

tym punktom, których jest 45, sepcjalnie 
wzmocniona została akcja zwalczania jag 
licy wśród dzieci. 

Program precy komiłełów na najbliż 
szą „przyszłość przewiduje dalsze rozsze- 
rzenie i pogłębienie wszystkich tych form 
pomocy dzieciom i młodzieży w ramach 
ogólnopaństwowego planu, który omówił 
w swym przemówieniu na zjeździe p. min. 
M. Kościałkowski. > ROEE 

Wczorajsze uroczysłości żałobne na 
Rossie rozpoczęły się odprawieniem przez 
ks. kapełana Tyczkowskiego egzekwii, w 
czasie których chór kościoła garnizono- 

wego odśpiewał pieśni żałobne. 
Po odprawieniu modłów, przy dźwię 

kach werbli, nastąpiło składanie wieńców 
i wiązanek kwiatów. Wieniec od wojska 
złożył inspektor armii gen. Dąb-Biernacki, 
od Ziemi Wileńskiej wojewoda Bociański, 
od m. Wilna prezydent dr Maleszewski, 
Następne wieńce złożono od uniwersyte 
tu i federacji PZOO. złożeniu ostał 
niego wieńca orkiestra odegrała marsz 
żałobny Chopina. 

Z cmentarza Rossa ruszyła na cmen- 
tarz Obrońców Wilna procesja. 

Na cmentarzu Obrońców Wilna złożo 
ny zosłał hołd poległym bohaterom. Po 
odprawieniu egzekwii złożono u słóp 
pomnika pałegłych Obrońców Wilna licz 
ne wieńce. 

W uroczystošciach žalobnych wzięły 
udział wiełołysięczne rzesze przybyłych 
uczestników wycieczek z kilku woje- 
wództw do Wilna na „Zaduszki Wiłeń 
skie”. 

Również na cmentarzu. Wojskowym na 
Aniokołu groby żołnierzy przybrane 10 
słały zielenią i bogało iluminowane. 

Wczoraj w wigilię Dnia Zadusznego, 

garnizon wileński uczcił pamięć poleg- 
łych 1 zmarłych żołnierzy. 

Mussolini 4 b. m. 
wyalosi przemėūwjan:e 

RZYM. (Patį Mussolini wygtosi w dn. 

4 bm. z okazi 20-ej rocznicy zwycięstwa 
wielkie przemówienie do 90 tysięcy b. 
kombatantów, pochodzących z wszystkich 
prowincyj Włoch. W tutejszych 
politycznych twierdzą, że Mussolini w 
premówieniach swych poczyni ważne de- 

klaracje. 

OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

iielata Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

      
    

    

     

Uwaga, poberowi I 
WARSZAWA (Pat). Chcąc umożliwić 

wszystkim ulegającym wcieleniu wzięcie 
udziału w głosowaniu do Sejmu, pan mi 
nister spraw wojskowych przesunął ter- 
min wcielenia z dnia 7 listopada na 8 li- 
stopada rb. 

Paborowi, posiadający karty powoła 
nia z terminem stawiennictwa 7 listopada, 
mogą sławić się w wyznaczonych tonnac 
jach w dniu 8 listopada br. : 

Władze kolejowe będą honorowały w   tym dniu karty powołania, wystawione we 2 

' ważnością do 7.11 br. :



  

KRONIKA 
  

Wschód słońca — g. 6 m. 24 

Zachód słońca — g. 3 m. 42 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 

w dniu 2 listopzda rłu: 

Po przejściowych rozpogodzeniach nocą 

i rankiem w ciągu dnia ponowny wzrost za 

chmurzenia aż do deszczów, postępujących 

od zachodu ku wschodowi kraju. Umiarko- 

wane, a w dzielnicach półmocnych dość sil 

ne wiatry z kierunków południowych ze 

stopniową zmianą na zachodzie. Tempera- 

tura bez większych zmian. 

  

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w dyżurują następujące 

apłexi: Nałęcza (Jagiellońska s Sów 
Augusiowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rotkowskiego (Kalwaryj- 
ska 31). 

Ponadło stałe dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 
    

   
MIEJSKA. 

— Profokóły za handel w czasie świąt. 
Wczoraj policja spisała kilkanaście proto- 
kółów za uprawianie handlu w dzień 

RÓŻNE 
— Wieczorowe Kursy Dokszłałcające dla 

derosłych przy Akademickim Kole Połskiej 

Macierzy Szkolnej w Wilnie rozpoczynają 

się dnia 3-go listopada rb. o godzinie 18-ej 

w lokalu przy uł. Żeligowskiego 1 m. 20. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

LIOZKA 

— „Bławat Poznański" A. Miśkiewicz 
Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych 
jatek miejskich na rynku). Wielki wybór 
towarów. Ceny niskie | słałe. Obsługa 
szybka | fachowa. 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POQRULANCE 

— Dziś, w Środę dnia 2 Kstopada — z 
powodu Święta Zaduszek teatr nie- 

czynny. 
— Jutro, w czwartek, dnia 3 šistopada 

© godz. 20 wiełce interesująca sztuka an 

gielskiej autorki Keith Winter p. t. „MARI- 

ELLA* w. reżyserii dyr. Kielanowskiego. 

Udział biorą: Aleksandrowicz  (Mariella), 

Łęcka, Szczepańska, Błichewicz, Łodziński, 

Surzyński. 

Ceny popułarne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś z powodu Dnia Zadusznego — 

widowiska zawieszone. 

— „Krakowiacy i Górale" Jutro ukaże 

wię barwna opera narodowa Z muzyką K. 

Karpińskiego „Krakowiacy i Górale" w in- 

scenizacji dra Z. Nowakowskiego i reżyserii 

K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

— „Zakochana krółowa*. W piątek gra- 

Aa będzie ostatnia nowość seen zagramicz- 

nych słynna operetka Brodzky'ego „Zako- 
<haną królowa”. 

— Najbliższa premiera w „Latnf*. Zes- 

Pół artystyczny przygotowuje najnowszy ut- 
Wór operetkowy „Adrienne“ w/g Seribe'n | 
Ł muzyką Waltera Goetza w j wer- 

sji Jerzego Waldena. Reżyseria W. Rych- 
tera. 

— Dziś żegna Wilno słynny zespół 
węgierskich Cyganek. Po wczorajszym wieł 
kim sukcesie słynny zespół węgierskich 
Cyganek dziś daje ostatni pożegnalny wy- 
stęp w Zali b. Konserwaforium. Dziś uraz- 
maicony przepiękny program  najczarow- 
niejszyci melodyj cygańskich, cudownej 
muzyki cygańskiej i rapsodie węgierskie 
oraz efektowne tańce. Bilety w kasie sali 
od godz. 11 rano bez przerwy. 

  

„KURIER“ [4619] 

Burzenie domów na Zawalnej 
projektuje biuro urbanistyczne 
Biuro urbanistyczne Zarządu Miej 

skiego opracowało szczegółowy plan 
regulacyjny ulicy Zawalnej. Zgod- 
nie z tym planem odcinek ulicy po- 

między M. Pohułanką a Portową z0- 

stanie porzerzony, wskutek 

  

czego | Lokaterzy tych domów 

kilka domów będzie zniesionych. 
zostali już 

zawczasu powiadomieni o tym, że ma 
ją zwolnić mieszkania. 

Walke z przejazdami Śmierci 
podjęły władze kolejowe 

Ostatnie tygodnie przyniosły b. 
duży wzrost nieszczęśliwych wypad- 
ków na niestrzeżonych przejazdach 
kolejowych. W związku z tym, jak 
się dowiadujemy, Dyrekcja Kolejowa 

w Wilnie przedsięwzięła akcję, mają- 
  

cą na celu zwiększenie hezpieczeńst- 
wa na wszystkich przejazdach alba 

przy pomocy zaopatrzenia je w szła- 
bany ocronne, albo przez ustałenie 
stałych dyżurów. : 

Nareszcie! Względy oszczędnoś- 

Kurjer Sportowy 

Polonia—Cracovia 2:0 
Epilogiem tegorocznego sezonu ligo 

wego był powłómy mecz Cracovia — 
Polonia, rozegrany we wtorek w Krakowie. 

Zawody zakończyły się zasłużonym zwy- 
cięstwem Polonii 2:0 (1:0), co stanowi nie 

małą sensację. 

AZS. Wilno zdobył mistrzostwo 
na akademickim turnieju w siatkówce 

We wiorek zakończone zostały w Lub- 
linie 3-dniowe zawody akademickie o mi 
strzostwo Polski w siafkówce. Zawody orga 
nizowane były przez Lubelski AZS w ra- 
mach „Tygodnia Akademika”, 

W siatkówce | miejsce, fytuł mistrzow- 
ski oraz puchar wojewody lubelskiego zdo 
był AZS WILNO. Dalsze miejsca zajęli: 

2] AZS Warszawa, 3] Lublin, 4] Lwów, 5) 
Kraków. 

W koszykówce tyfuł akademickiego ml 
strza Polski oraz puchar rektora Unłwersy- 
fetu Lubelskiego, ks. dr Szymańskiego, zdo 
był AZS Lublin przed AZS'ami: Wilno, 
Warszawa, Lwów, Poznań | Kraków. 

  

Skończone i basta! W moim sercu 

Upadek człowieka 
nie nie zosłało z miłosierdzia dla lu- 
dzi. 

Jeszcze wezoraj do godziny szóstej 
wieczorem współezułem i  ceniłem 
ludzi, a teraz już nie potrafię, czytel- 
nicy moi. Ludzka niewdzięczność osią 
gnęła szczyt. 

Wczoraj, posłuchajcie, moją litość 
nad bliźnim gorzko odcierpiałem i, 
być może, nawet w najbliższej przy- 
szłości stanę przed sądem. 

Więc basta! Stwardniało moje ser 
ce. Bliźni mogą więcej na mnie nie li- 
czyć. 

Idę wczoraj ulicą i widzę — stło- 

czone społeczeństwo stoi przed wrota- 
mi, a ktoś rozpaczliwie stęka. I rękami 

trzepoce. A w ogóle widzę — zajście. 
Podchodzę bliżej. Zapytuję o przyczy 
nę rumoru. 

— A ot, odpowiadąją, nogę zła- 
mał pewien obywatel. Teraz nie może 

išč. 
— Istotnie, mėwię, ze złamaną no 

gą trudno iść... 
Rozepchnąłem publiczność i pod- 

chodzę do miejsca wypadku. I widzę: 
— rzeczywiście, jakiś człowieczyna 
na chodniku leży. Twarz: ma przera- 
žliwie bladą i nogę, w nogawicy spod 
ni, złamaną. Leży, ten bliźni serdecz- 
ny, wsparłszy głowę o narożnik, i beł 
kocze: 

— Bu, buu... przepraszam, oby- 
watele, ślisko było. Szedłem i, oczy- 
wiście, upadłem. Noga, wiadomo, 

rzecz nietrwała. 
Serce mam gorące, litości dla lu- 

dzi wiełe i w ogóle, nie mogę patrzeć 
na nieszczęście człowieka na ulicy. 

— Bracia, mówię, a może on 
członkiem związku? Zresztą, tak czy 
inaczej, trzeba coś przedsięwziąć... 

I, oczywiście, biegnę do budki te- 
lefonicznej. Wzywam pogotowie ra- 
tunkowe. Mówię: nogę człowiek zła- 
mał, pośpieszcie pod tym adresem! 

  

. jeżdża karetka. Wyłażą czte- 
rej lekarze w białyeh kitlach. Rozpę- 
dzają gapiów i układają nieszczęśli- 
wego na noszach. 

"Tymczasem, widzę, że człowieczy 
na kategorycznie protestuje przeciw- 
ko kładzeniu 2 1264 pa 
wszystkich cztt 
ostatnią zdrową nogą i nie dopuszcza 
ich do siebie. 

— lIdźcież wy, mówi, wszyscy 
czterej lekarze do diabła! €o wam po 
mnie! Może ja, mówi, do domu bar- 
dzo się śpieszę?! 

I sam, rozumiecie, omał nie pła- 
cze. 

— (o za zaćmienie, myśłę, 
u tego człowieka? "a> 

I naraz powstało jakieś szczegól- 
ne zamieszanie. I naraz słyszę, Ba e 
mnie wołają! 

— To, mówią, dziadziu, 
wałeś karetkę pogotowia? 

— Ja, mówię. 
No, więc, mówią, będziesz musiał 

ponieść karę i to w myśl najsurow- 
szych orzeczeń rewolucyjnych. Za nie 

alarmowanie pogotowia. 
Obywatel bowiem sztuczną nogę zła- 
mał. 

Zapisali moje nazwisko i odje- 
chali.- 

Po tym wypadku za nie w życiu 
na żadne lepsze odruchy swemu szła- 
chetnemu sercu mie pozwołę. Niech 
na moich oczach zabijają człowieka 
— nie uwięrzę w to. Dlatego, że, być 
może, zabijają dla zdjęć filmowych. 

A w ogóle niczemu nie wierzę — 
czasy teraz takie niepewne. 

(Z Zoszczenki przetł. jwm.). 

ty wzy- 

    
     ZAD 

Tai Nuras 
BUDUJMY SZKOŁY!   

ciowe, które nie pozwalały dotych- 

czas zabezpieczyć niestrzeżenych prze 
jazdów kolejowych, były bardzo ko- 
sztowne dla społeczeństwa. Zginęło 
na nich wiele jstnień ludzkich i zwie- 
rząt. . 

Tabela I gowa 
We wiorek zakończone zostały jesien 

ne rozgrywki piłkarskie o misrzostwo ligi 
PZPN. Ostateczna tabela ligowa przedsta 

wia się, jak następuje: 

  

gier: pkt.: st. br. 
1) Ruch 18 2179 57:35 
2) Warta 19 21:15 38:58 
3) Wisła 18 20:16 41:36 
4) Polonia 18 19:47 40:38 
5) Pogoń 18 19:17 23:26 
6) A. K. S. 18 18:18 4230 
7] Cracovia 18 18:18 37:42 
8] Warszawianka 18 15:24 34:47 
9) Ł. K. S. 48 12:24 25:45 

10) Śmigły 18 11:25 29:50 

    
Książka kształci, bawi, rozwijał 

Czytelnia Nowości 
Wilno, Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na Pe 

Czynna od 11 do 18-ej. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł. 

    

  
p 

Pani Wyszawi w odgowiedi 
W n-rze wczorajszym „Słowa* p. Wysz 

pozwolił sobie na szereg płaskich dowcipów 

z powodu naszega miedzielnego artykułu 

wstępnego. Gdybyśmy pragnęli skorzystać 

z usług pióra p. Wysza, napewno napisałby 

on w „Kurierze Wiłeńskim” artykuł połemi- 
czny z samym sobą, wytykając niezbicie pa- 

pełnione przez siebie grzecznie mówiąc, nie- 

ścisłości. Wykazywał on bowiem szczególnie 

szeroki zasiąg swego pióra, pracując jed- 
nocześnie w „Słowie”, „Kurierze Powsze- 

chnym i „Gazecie Polskiej”, oraz usiłując 
przed dwoma laty nawiązać kontakt z na- 

szym pismem. Ale myśmy już dawna zre- 
zygnowali z jego współpracy. Od naszych 

bewiem współpracowników wymagamy nie 

tylko talentu dziennikarskiego, który niewąt 
pliwie p. Wysz posiada, ale i charakteru, 

  

    KAWAŁEK, MYDŁA = 
TOALETOWEGO | 

орО 

  

Pożar w elektrowni prywatnej 
w Wilnie 

Cała dzielnica pozostała bez świalła 

W Wilnie m trzy elektrow- 

+; miejska, k a, oraz prywa 

= należąca do Zefa. Prywatna ele- 

ktrownia znajduje się przy ulicy Ste- 

fańskiej Nr 10. Z elektrowni Zefa ko 

rzysta ie dzielniea, zamk- 

nięta trójkątem ulic: Stefańskiej, któ 

tkiego odcinka Zawalnej, Kwiatowej, 

wej i Szopena. 

wi w nocy w elektrowni Ze- 

ta, jak stwierdzono, wskutek nieos- 
trożnego obchodzenia się z ogniem, 
wybuchł pożar. Ogień objął górną 
część gmachu. 

Na miejsce wypadku przybyły 
| wkrótee wszystkie odziały straży og- 
niowej, które po kilkugodzinnych wy 
silkach pożar ziokalizowały. Dach 
budynku elektrowni oraz strych spło- 
nęły. Część maszyn zostałą uszkodze 

na i unieruchomiona. 
Straty według prowizerycznych 

obliczeń sięgają 10 tys. złotych. Cała 
dziełniea, ohsługtwana przez elektro- 
wnię, pozostała narazie bez świafła 
elektrycznego. 

Należy zaznaczyć, że w dziełnicy 
| tej nieznaczna część domów włącze- 
na jest do miejskiej sieci elektrycznej. ATA (el 
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RADIO 
ŚRODA, dnia 2 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00% Dziennik poran 

ny 7.15 Muzyka poranna. 7.55 Program ne 

dzisiaj, 8.60 Transmisja nabożeństwa żałeb- 

nego z kościoła akademickiego Anmy, 

0.06—1157 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu. 

12.00 Hejnał. 12.03 Audycja południowa 

13.00 Wiadomości z miasta i 

13.05 „Chwilka dla myśliwych'* — Władysła 

wa Wysockiego. 13.10 „Trzebienie lasów" — 

korzyści i sposoby przeprowadzenia — po- 

gadanka inż. Bołesława Tekielskiego. 13.20 

Muzyka wokalna. 14.00—15.00 Przerwa. 15.60 

„Zapomniane groby" — pogadanka Jana 

Koraba. 15.10 Koneert w wyk. Kwartetu 

Smyczkowego Rozgł. Krakowskiej. 15.50 Za- 

gadnienia ludnościowe i gospodarcze w Kar 

patach Polskich — pogadanka. 16.00 Dzien 

nik popołudniowy. 16.05 Wiadomości gospo 

dareze. 16.15 Dom i szkoła: „Zakazy i na- 

kszy w szkole — gawęda. 16.35 Utwory Ce- 

zarego Franka. 17.05 Pierwsze walki o zie- 

mie polskie — odczyt dr. Wacława Lipiń: 

skiego. 17.20 Koncert sołistów. 18.00 Wileń. 

skie wiadomości sportowe. 18.05 Audycja ży 

czeń dla dzieci miejskich w opr. Cioci Hati. 

18.30 Nasz język — audycja. 18.40 Dyskutuj 

my: Plusy i minusy rekordów sportowych, 

| 19.00 Muzyka salonowa w wyk. Małej Or- 

kiestry P. R. W przerwie o godz. 19:50 Re- 

portaż zaduszkowy. 20.35 Audycja informa- 

cyjna (Dzien. wiecz., Wiad., met., wiad. spor 

łowe, nasz program na jutro). 21.00 Koncert 

Chopinowski w wyk. H. Sztompki. 21.30 

„Rozmowa o życiu i śmierei* — wieczór li- 

teracki. 22.00 Panorama muzyki współczes 

nej — Echa romantyzmu audycja w opr. 

Stanisława Węsławskiego. 22.30 Audycja ku 

czci Mariana Zdziechowskiego w opr. Wa- 

leriana Charkiewicza. 23.00 Ostatnie wiado 

mości i komunikaty. 23.05 Zakończenie pro« 

gramu. 

św. 

prowineji 

CZWARTEK, dn. 3 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik pa: 

ranny. 7.15 Muzyka (płyty). 8.00 Audycja 

dla szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Mu- 
zyka poranna. 8.50 Odcine kprozy — Zwe: 

rzenia — fragment z książki Luigi Papini= 

ego. 9.00 Przerwa. 11.00 Jak i na czym ludzie 

grają — audycja muzyczną dla szkół paw- 

szechnych. 11.25 Koncert w wyk. Orkiestry 

Wojskowej. 11.57 Sygnał czasu i hejmał. 

12.03 Audycja południowa. 13.00 W:adomo: 

Ści z miasta i prowincji, 13.06 Soliści z or- 

kestrą. 14.00 Przerwa. 15.00 Rozmowę tech! 

nika z młodzieżą przeprowadzi W. Frenk'el 
16.15 „Moja Basia kłamie'* — audycja. 1530 

Chėr i kapela wiejska „Kaskada*. 16.00 Dz, 

popełudniowy. 16.05 Wiadomości gospodauz: 

cze. 16.15 „Dwadzieścia minut w królestwie 
nici“ — odczyt. 16.35 Utwory fortepianowe 

Aleksandra Michałowskiego w wyk. J. Sai- 

dowieza. 17.00 Od ścieżki do amtostrady —. 

R. Olszewski. 17.15 Koncert myśliwski (w 

dzień św. Huberta). 17.50: Pingwin — poga: 

danka. 18.00 Przegląd prasy sportowej. 18.66 

Recital fortepianowy Włodzimierza T*rot- 

kiego. 18.20 Pagadanka aktualna. 18.36 O ty; 

tułach utworów muzycznych gawęda 

prof. Br. Ratikowskiego. 19.06 Muzyka lek: 

ka i taneczna w wyk. Małej Orkiestry P. R, 

i Trójki Radiowej. 20.35 Amdycja informa- 

cyjna: (Dziennik wieczorny. Wiadomości 
meteorologiezne, Wiadomości sport. Nasz 

program). 21.00 Nasze wielkie i małe inwe- 
stycje — odczyt. 21.10 Ze śpiewem i tańcem 
przez Połskę (Śląsk). 21.45 Eliza Orzeszko- 

wa — szkic hteracki M. Dąbrowskiej. 22.00 

„Ca interesuje słuchaczy" — pogadanka Ai 
dama Wyleżyńskiego. 22.10 Recitał Marii 
Skotniekiej - Mączyńskiej (kontralt). 22.30 

Muzyka taneczna. 23.00 Ostatnie wiadomości 
dziennika wieczornego. Komunikat meleo- 

rologiezny. 23.05 Koncert muzyki polskiej w 

wyk. Orkiestry P. R. pod dyr. G. Pitelberga, 
23.55 Zakończenie programu. я 

 PEZRTEFZT REZERW FRYCZ ZARZPZOESA 

Dlaczego Raosevelt 
<hedzi z eełą głową? 

Amerykanie, kiórzy interesują się każ 
dym przejawem życia swego prezydenta, 

nieraz zwracali uwagę na to, że: Roosevelt 
pokazuje się: prawie zawsze z gołą gło- 
wą, bez kapelusza. Dziennikarzam, którzy 
zawsze | wszysłico muszą wiedzieć, ucłało 

się dociec, jakie są przyczyny tego zwy- 
Czaju uśmiechniętego pana z Białego 

Okazue się mianowicie, iż Roosevelt 
chodzi przeważnie z gołą k й 
waż: kapel usz filoowy L 

rondem jest w „złym guście”, taki sam 
kapelusz z rondem płaskim nadaje twarzy 

wygląd zbył surowy, kapelusz filcowy 
zwany w Ameryce „foboggan”* jest nie 

fwarzowy, miękki kapelusz letni nie spra 
wia zowu wrażenia dostatecznie poważ- 
nego, kapełusz filcowy z zawiniętym brze 
giem jest zało zbyt zwyczajny i obno- 
szony, „panama” czyni prezydenfa USA 

| mieszkańcem Ameryki Południowej i wre 
szcie Franklin Delano Roosevelt nie: po- 
doba się w kapeluszu. słomkowym... swej 
małżonce. -=*  
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Napad rabunkowy na listonosza 
w pobliżu mostu kolelowego 

Wczoraj rano do II komisariatu 
P. P. zgłosił się listonosz Stepłukow- 
iki i zameldował, że padł ofiarą na- 
padu rabuńnkowego. Kiedy rano wra- 
cał do domu został w pobliżu mostu 
kolejowego przy ul. Beliny napadnię- 

ty przez dwuch nieznanych mu osob- 
ników, którzy pobili go i przemocą 
odebrali 48 zł. Napastnicy zbiegli. 

Policja wszczęła dochodzenie. 

(©) 

Awantura w Synagodze 
12 Żydów skazano na 

Starosta powiatowy oszmiański w try- 
ble postępowania administracyjnego uka 
rał za bójkę | zakłócenie spokoju pub- 
licznego w domu modlitwy (synagodzej 

grzywnę przez starostę 
12 żydów mieszkańców m. Oszmlany 
grzywną po 30 zł z zamianą na 2 tygod- 
nie aresztu oraz 3 żydów po 1 miesiącu 
aresztu bezwzględnego. 

„KURIER“ (4619] 

Z TE 
Aresztowano wczoraj na dworcu wileń- 

skim 15-letnisgo Feliksa Borowskiego (Ba 
zyliańska 7), przy którym znaleziono 10 
kg ołowiu, skradzionego na stacji Kiena, 

* * * 

Wczoraj do policji wpłynęło - КИа 
meldunków o bójkach, groźbach zabicia, 
znieważeniach czynnych i słownych. Tak | policja. 
np. Józefa Czerniawska (Tunelowa 4) za- 

  

Cc Jutro Premiera. Najstynniejsza špiewaczka šwiata 

KI POLICYJNEJ 
meldowała policji, że sąsiad jej Aleksan- W lasku pod puszkarnią znaleziono 
der Kulik grozi jej zabójstwem. 44 drzewka owocowe, pochodzące z kra 

* * * dziežy. 

W. szynku Nadziei Golubowskiej (Mo 1-2 
stowa 29) wywolala awanturę Weronika Stwierdzono, že na placu pod Rafuw 
Szelewiczowa (Kalwaryjska 55), która wy | szem zostala przejechana na šmierė Este+ 
biła dwie szyby. Szałewiczową zatrzymała | ra Widuczańska (Stefańska 24). Autobu= 

sem kierował szofer Jan Połoński (Szysz« 
| kińska- 21). * + * 

  

| «» »Jaglica, dur brzuszny, g'uźł' ca .. 
Choroby zakaźne na Wileńszczyźnie 

Według danych urzędowych w woje- | zgonów, 13 wypadków duru brzusz- 
wódziwie wileńskim zanotowano zacho+ | nego i.róży, 12 wypadków plonicy 
rowań i zgonów na choroby zakaźne i | i błonicy, 9 krztuśca, 3 zakażenia poło- 

inne, występujące nagminnie, za czas od | gowego, 2 odry, 1 duru plamistego, 1 
16 do 22 paždziemika rb.: 58 wypadków | czerwonki i 4 wypadki innych chorób. 
jaglicy, 22 wypadki gruźlicy — w tym 15 | 

  

Sala b. Konseruwatoriurm Końska | 
ż5ą z Kolosalne powodzenie zachwyt 

Dziś 25 KONCERT 
i 21.15 POŽEGNALNY 

Wszech- 

<a, Uiklosiry Wopiorskich Cyganek 
pod batutą słynnej LILI GIENES. Nowy urozmaicony program. Bilety od godz. 11 

cały dzień bez przerwy w kasie sali. 

  

Tysiące ich jest.,  mładych marzących o karierze dziewcząt 
lele wybiera łatwą drogę... Wiele rezygnuje .- 

Idą na kompromis Są takie które się załamują w walce życiowej! 

Najwytworniejsza gwiazda ekranu 

JOAN 

LCRAWIE-OFED 
i SPENCER TRACY 
w najlepszym z dotychczasowych ich filmów 

„M © DE LK AŚ 
Następny 

; Imperio Argentina 

*|-- PRZEKLĘTA 
CASIN

O l Nieodwołalni
e ostatni dz'eń. 

m= „CYGANKA“ 
W rol gł: RACHELE HUDSON | Jans Withers. Przedziwny czar cygaūskich melodyj.. 
Wzruszający romans filmowy. Tańce. Humor. Wetwa. Tempo. — Nadprogram: DODATKI 

H EL i o 5 Dawno oczekiwana rewelacja ekranów. Wielkie arcydzieło 
na skalę filmu „Bengali* w kolorach naturajnych 

„imdje mówią” 
D W rol. gl.: fenomenalny SABU i Raymond Massey. 
FUT Film pozostawia niezapomniane wrażenie. 

Nadprogram: Atrakcje i aktualności. Ulgi i honorowe bilety nie ważne. 

  

  

  

  

Kino MARS | Nowa wersja Gigantyczny film reżyserii 

Cecil B. de Milie| 
„W CIENIU KRZYZA 
Role główne: Cłaudette Colbert, Fredric March, Charles Langhton. 

Pożar Rzym. Walki gladiatorów. Uciechy pogańskiego Rzymu. 
Męczeństwo chrześcjan.., 

Chrześcijańskie kino _ Wielki dramat sensacyjno-obyczajowy wg pow Marczyńskiego 

ŚWIATOWID | KKobiety nad przepaścią 
Film ten poświęcony tysiącom shańbionych dziewcząt. W rolach gł: Nora Ney, Bogda, 

Andrzejewska, Wiszniewska, Brodzisz, Sfępowski, Samborski, Żabczyński I inni 
Uprasza się o przybywanie na początki s.: 4—6—8—10, w niedzielę | święta od godz, 1-e 
  

DYŻ SĄ 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „. 

TYLKO W MOWE 

  

AADAADA AAAA AAAA AKAD AA DAAD DD ANAAADAKAAADAK 

„ŁEKARZE_, 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobłecę 
uł. Jaglellońską 16 m. 6, tel. 18-66, { 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą+ 
dów moczowych, od godz. 5—1 1 5—8 w. 

Е powrėc 

DOKTOR 
Zeidowiczowa 

Choroby kobiece, skėrne, weneryczne, * 
» ul. dów moczowych od godz. 12—2 i 4—! 

Wileńska Nr m. 3, tel. 277. 

„AKUSZERKI 
AKUSZERKA 4 

Zofia Malewska-Kubińska 
z długoletnią praktyą 

przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1- m. 2. 

  

  

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do-godz. 7 wiecz, 

program 

Wlelki sukces. PAN| 

Jerzy Mariusz Taylor 83 

Czciciele Wotana 
Jakby każde stąpnięcie budziło drzemiące echa 

czegoś, co działo się tu przed wiekami. Góż to było? 
Dla kogo zbudowano te strome, ale szerokie stopnie? 
Kto schodził tędy w mroczną głąb tunelu, przepro- 
wadzonego pod wodami podziemnego jeziora? 

Oczami wyobraźni Alfred widział tłumy zbroj- 
nych rycerzy, pędzących po stromych stopniach w 
metalicznym szczęku ciężkich pancerzy, aby nagłym 
wypadem uderzyć na wroga, oblegającego zamek, z 
którego murów i wież nie pozostało ani śladu, po któ- 
rym zdążył zaginąć wszelki słuch. Tak! Te tajemnicze 
lochy musiały być o wiełe setek lat starsze od starego 
już pałacyku, którego smukłe kolumny w tej chwili 
zepewne, jak zwykle, promieniały w słońcu nieskazi- 
telną bielą swych marmurów. 
„ „7% prawdziwą ulgą powitał ostatni stopień, na któ- 
ry wdrapał się dość niezgrabnie i z dużym wysiłkiem 
bo ten był najwyższy ze wszystkich. Jakby budowni- 
czemu chodziło, aby utrudnić jak najwięcej dostęp 
do wyższej kondygnacji podziemi. Kto wie? Możny 
pan, który w zamierzchłej przeszłości stwarzał plan 
obrony swego nie istniejącego już zamku, powinien 
był przecież pamiętać, że lochem równie dobrze mogli 
posłużyć się napastniey, gdyby wpadli na pomysł 
owładnięcia zamkiem drogą podziemną. 

Ale na tym ostatnim stopniu czekała go nowa 
niespodzianka. A 

Skierował światło latarki w głąb ogromnego ot- 
woru, na którego progu stanął i zdumiał się, bo nagle 
otoczyły go mroki. Przez chwilę miał nawet wrażenie, 
że światło zgasło, przekonał się jednak niebawem, że 
latarka działa dobrze. 

Powszechny zachwyt. Ostatnie dni 

„WIĘZIENIE BEZ KRAT" ZNICZ ;:> 
Piękny. film o kobietach, walczących o prawo do miłości i szczęścia. Kolorowy nadprogram 

  

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

OGNISKO [ miosość"rs6o%0. piękno 1? tędy brzdae p.t 
„„BERZEDĄ 

Obsada: Lucien Baroux, 12 miesięczny Filipek, Pauline Cartom I inni. 
Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

@* — ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%, róg uk 
8-g. Maja obok Sądu. 

    

  

KINO   Wiwulskiego 2 

‚ — Ту№о вИпу snop; promieni rozproszył się niemal 
bez śladu w przeogromnej pustce, a wzrok przyzwy- 
czajony do refleksów wilgotnych, odbijających świat- 
ło. ścian ciasnego korytarza, na razie odmówił posłu- 
szeństwa, nie znajdując w tej czarnej próżni żadnego 
punktu oparcia. 

— Ależ, panie Alfredzie! — zagadnęła tonsm żar- 
tobliwego wyrzutu. — Przecież pan wprost ucieka 

ode mnie. 
Młody człowiek potarł czoło dłonią i uśmiechnął 

się do niej. 
— Widocznie działa na mnie atmosfera tego pod: 

ziemia — powiedział. — Sam nie myślałem, że mogę 
tak łatwo ulec halucynacji. 

Teraz Anka zaniepokoiła się nieco. > 

— Jakiej halucynacji? Co pan mówi? 
Alfred uśmiechnął się znowu. 

— Wydało mi się, że zobaczyłem ten legendarny 

skarb, o którym mi pani opowiadała. I... i... sam nie 
podejrzewałem, że mam taką bujną wyobraźnię, bo 

zobaczyłem go w całej okazałości. Ach, jakież to było 
wspaniałe, Jeszcze i teraz mam oczy pełne blasku, 
chociaż wszystko zniknęło w chwili, kiedy pani SIĘ 

odezwała. 
Anka spoglądała niedowierzająco to na swego 

towarzysza, to znów na czarną powierzchnię jeziora, 
której nie mąciło najdrobniejsze drgnienie. 

— Gdzież pan widział to wszystko? W wodzie? 

— Nie. Skarb ukazał mi się w krągu promieni 
latarki — wyjaśnił rzeczowo. — Dlatego też szedłem 
tak ostrożnie. Obawiałem się po prostu, że wszystko 
zniknie jak sen, jak fata morgana. Ach, prawda — 
urwał nagle. — Czy pani wie, co to jest fata morgana, 
panna Anko? 

— No chyba — odrzekła trochę urażona. — Czy- 
tałam o tym nieraz. To jest takie zjawisko, które po- 
kazuje się ludziom na pustyni, przeważnie na Saha- 

24
 

zi 

  

Kupno i sprzedaż 
wys" 

>= Gmina wyznan. żydowska w Wilnie 

    

Rodziny Kolejowej Jan Ki £ p U r d j Marta Egge rth sprzedaje na rozbiórkę budynki murowane 

„CZAR CYGANERII" 
Nad program: DODATKI. Pocz. seans. codziennie o q. 16 

przy ul. Sofianej 18. Inform. udziela wy= 
dział nieruchomości gminy (Orzeszkowej 7 

| tel. 6-88) w godzinach urzędowych. 
  

rze. Ale słyszałam, że to jest tylko odbicie czegoś, c4 

istnieje naprawdę i jedynie dzięki jakiemuś załamaniu 

promieni widzimy je czasami o setki kilometrów 

dalej. 
= Odbicie czegoś, co istnieje na prawdę—powtó- 

rzył w zamyśleniu. — Szkoda, że mi to pani powie- 

działa, panno Anko, bo mimo woli zaczynam wierzyć 
w prawdziwość tej pani legendy o skarbie ostrog-, 

w prawdziwość tej pani legendy o skarbie Ostrog- 

skich. Och, jakie to było cudne! — zachwycał się. 

Widziałem wyraźnie dwie ogromne beczki, z których 

wysypywały się błyszczące złote monety. Widziałem 
też wielką skrzynię, całą okutą jakby zieloną blachą, 
chyba miedzią. Wyglądała tak, jakby w jej wnętrzu 
ukryte były jakieś wspaniałe klejnoty. Z czego się 
pani śmieje, panna Anko? — skrzywił się nagłe. — 
Czy moje opowiadanie nie trafia pani do przekonania? 
A może podejrzewa pani, że zmyślam? i 

Anka śmiała się cichutko. i 

— Och, to nie — powiedziała wreszcie. — Tylko. 
tylko wydaje mi się, jakbyśmy zamienili role. Przed- 
tem nawet nie zwracał pan uwagi, kiedy mówiłam 
o tej legendzie, a teraz... ° 

— A teraz się nią entuzjazmuję — podchwycił 
Alfred. — I nie mogę zrozumieć, jak się to stało, ża 
pani nie widziała tej oszałamiającej zjawy, bo nie 

widziała jej pani, prawda? 

— Nie — przyznała. — Ale to nic nie znaczy. 
To dowodzi tylko, że nie patrzyłam wcale na światło 
latarki, bo cała moja uwaga była skoncentrowana 
na osobie pana. Strasznie się bałam, żeby pan nie zo- 
stawił mnie samej w tych mrokach — dodała. na- 
iwnie. i 

Alfred jednak zanadto pozostawał pod wrażeniem 
niezwykłego zjawiska, aby mógł zwrócić uwagę na tą 
małą wymówkę. 

(D. c. n.) 
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