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Święta Bożego Narodzenia zwykle 

malują się w naszej wyobraźni mru 

ganiem gwiazd i świeczek choinko- 

wych, Dzieciątkiem w żłobeczku na 

sianeczku.z pastuszkami i królami 

koło najświętszej tajemnicy wciele- 

nia się Boskiego pierwiastka w istote 

ludzką. Religia chrześcijańska i tra- 

dycja każdego kraju stroi owe dni w 

cudne pieśni kolędowe, bajki. poda- 

nia, w cały pogodny, dziecięcy Świat 

narodzin nowego porządku społecz- 

nego, nowego, nieznanego jeszcze, mi 
łowania maluczkich przez wielkich 
tego Świata. Tak bywało od wieków. 
taki panował nastrój wśród narodów 

chrześcijańskich na tę chwilę. Czy 
teraz” można wywołać w sobie, w 
wieku dojrzałym, ten tradycyjny mi- 
ły, słodki nastrój? Wątpię. Chyba 
malutkie dzieciąteczka, klaszczące w 

" dłonie koło zapalonych świeczek cho- 
inki cieszą się, bliższe nieba i świata 
Chrystusa. My opasani żelaznymi 

kręgami linii bojowych, gazów, tan- 

ków, trwamy w napięciu: Kto, ko- 

go, kiedy, gdzie? 

Narodziny Boga, zdarzone w. skal 

'- nej grocie krainy Judejskiej, wśród 

pastrzerzy stad, w tym:roku dzieją 

się w naszej wyobraźni pośród istot 

na obraz i podobieństwo Boga stwo- 

rzenych, a ubranych przez bliźnich w 
żelazo i gazy trujące, z rękami peł- 

nymi szrapneli i granatów. Ponad po- 

jęciem  Boga-Człowieka, w tym co 

widzimy na ziemi, wyrosło widmo 

Człowieka - Szatana, _wysilającego 

wszystkie dary Wszechmocnego dla 

udoskonalenia sposobów ušmierca- 

„ia innych istot swego gatunku. 

Zaiste, tej zasady nie wyznaje ża- 

den twór Boski, tylko wolna, nieprzy 

muszona wola Człowieka. Tępić. Tę- 

pić wszystko, co Bóg stworzył i do ży 

cia powołał. Zaczynając ой ludzi: 

zwierząt, lasów i owoców, lądu, mo- 

rza i powietrza, wszystko podporząd 

kowuje się systemowi zagłady. Wy- 

bija się zwierzęta, wierci dziury w 

skałach, gdzie woda — ma być ląd 

gdzie ląd — woda, gdzie szumiała 

puszcza — tam ma być pustynia lub 

grzędy kawy, którą się topi w morzu. 

Wytraca biały cywiłizator-chrześci- 

janin, czarnego Murzyna i czerwono- 

skórego Indianina, wieloryby i sło- 

nie, żubry i ryby. Zaduchem smarów 

i fabryk, gwiżdżących, wyjących po- 

nuro, dygocących strajkiem i dyszą- 

cych bezrobociem, zanieczyszcza jas- 

ne, Boskie powietrze i kryje niebo za 

brudnymi dymami. 

Zbytek pałąców i sutereny nędzy, 

procesje i wyszynki alkoholu, kon- 

gresy religijne i kongresy nad uchwa 

leniem budżetu na dozbrajanie... bło- 

gosławieństwa z góry, przeklęństwa z 

dołu, nieroby w puchu i bezrobotni w 

barłogu.. a ponad tym wszystkim 

krwawe opary wojny ogólnej która 

wisi, która już jutro być może, która 

pławi krwi Hiszpanię, Chi- 

ny, Japonię, Palestynę i daje znać 

© sobie poszczególnymi odpryskami 

Swych pocisków. W takim świecie ro- 

dzi się Bóg. W taki świat zstępuje 
Dziecko, które ma zbadać ludzi Wv 

daje się, że w takiej epoce krzyż dźwi 

- gany na Golgotę przez Chrystusa jest 

we 

  

  

jeszcze cięższy niż zwykle, że męka 

Jego straszniejsza. 

Wydaje się, że zgnębiona, stra- 

szona ludzkość, która własnymi rę- 

kami buduje sobie coraz bardziej 

cbronne barykady i coraz bardziej 

się boi sąsiadów, głośniej, niż kiedy- 

kolwiek, woła z głębi sponiewieranej 

duszy o narodzny  Boga-Człowieka. 

o to, by wreszcie zaczęli działać lu- 

dzie, przynoszący na Świat odblask 

betlejemskich Narodzin a nie widma 

pyska bestii z gazową maską. 

Nie odpowiedni, nie bożenarodze- 

niowy piszę „kawałek*, takie zjadli- 

we obrazy nasunęły się same pod pió 

ro.. Gdybyż. można było, gdyby się 

  

  

Narodziny Boga-Człowieka 
godziło zamknąć oczy i zapomnieć 

przez tę jedną, świętą noc o tym, co 

się kłębi na świecie, o tych nastawio 

nych paszczach armat, o tej ziemi po 

prutej głębokimi schronami. liniach 

Maginota, Zygfryda itp. Ale chyba 

tylko tam, gdzie są małe, nieświadome 

dzieci, dorośli zastosują się do nich 

i udawać będą wiarę w pokój dla lu- 

dzi dobrej woli, wesołość i bezfraso- 

bliwą pogodę. ; 

Widok dzieci koto choinki, to chy 

ba jedyna moc, zaklinająca, by im 

wywalczač bardziej ludzką przysz- 

łość, niż nasza przeraźliwa tera“-iej- 

SZOŚĆ. 

Hel. Romer. 
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D domoliteralizmie į total 
Wyniki odbytych wyborów do rad 

miejskich w zachodniej i centralnej 
części państwa zwróciły ponownie 
uwagę powszechną na zagadnienia 
ustrojowe, wyrażane najczęściej 
wśród szerszej publiczności dwoma 
przeciwstawnymi sobie pojęciami: to- 
talizm a demokracja. 

Umysły rudymentarne, skłonne 
zwykle do sądów krańcowych, widzą 
w tych określeniach dla praktyki ży- 
cia polskiego bądź niewolę obywate- 
la wobec państwa bądź rozpasanie 
demo-liberalizmu, który wieści „nie- 
rząd czasów przedrozbiorowych i u- 
padek władzy kierującej życiem pu- 
blicznym. 

Zapewne, że w narodzie naszym, 
iak i każdym innym, istnieją nielicz- 

  

Pożar pałacu inwalidów 
PARYŻ (Pat). W czwartek 22 grud 

nia około godz. 9 wiecz. z nieustalo 
nej dotąd przyczyny w jednym z naj 
piękniejszych gmachów Paryża t. zw. 
pałacu Inwalidów wybuchł pożar, któ 
ry rozszerzając się z dużą szybkością 
zagroził całemu kompleksowi budyn 
ków pałacu. 

Jak wiadomo, pałac Inwalidów, 

zbudowany przez słynnego urchitek 
ta Massard'a za czasów Ludwika XIV 

mieści budowlę kopułową. grobu Na 

poleona I, kościół, muzeum Wojska o 
raz komendę wojskową Paryża. 

Akcja ratunkowa oddziałów stra 
ży ogniowej natrafiała na znaczne 
trudności ze względu na zamarznięcie 
przewodów wodnych. Po kiiku godzi 

nach ogień zdołano jednak zlokalizo 
wać. 

PARYŻ (Pat). Pożar pałacu Inwali 
dów ugaszony został © godz. 23.15 Pa 
stwą płomieni padły archiwa. Podczas 
akcji ratunkowej obecni byli marsza 
łek Petain i min. oświaty Zay. Następ 
nie przybyli również premier Dala- 
dier i min. Sarraut. 
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ni zwolennicy obu tych ekstremów. 
Przecież doświadczenie ostatnich lat 
150 nie poszło w las. Ogromna więk- 
szość społeczeństwa polskiego obecnie 
nie tęskni napewno ani za jednym ani 
za drugim. Wahania skłonności peli- 
tycznych w masach inteligencji naszej, 
tak wielkiej amplitudy nie posiadają. 
Nie chłoniemy już dziś tak łatwo, jak 
przed laty jeszcze dwudziestu cu- 
dzych doktryn, szczególnie skrajnych, 
i nie upajamy się nimi. Urok radyka- 
lizmów przygasiło poczucie rzeczywi- 
stości; wśród szerokiego ogółu okrze- 
pła skłonność do umiaru. 

Zagadnienie ustroju Rzplitej zna- 
lazło swe rozstrzygnięcie w ustawo- 
dawstwie. Jest nim Konstytucja z 23 

kwietnia 1935 r. Wielki Marszałek 
położył na tym dokumencie stvgnącą 
ręką ostatni swój podpis. Obecnie 
przychodzi obowiązek społeczeństwa 
i rządu pospołu w ramv tej ustawy 
wlewać żywą treść, zgodną ze zdro+ 
wymi zasadami, na których jest opar- 
ta. W  „kwietniowej* Konstytucji 
Rzplitej nie ma napewno miejsca ani 
na „totalizm* ani na „demolibera- 
lizm*. Zapewnia ona potęgę państwa 
równie zdecydowanie, jak i krąg swo 
body indywidualnej obywatela. Odpo 
wiada koniecznościom zarówno nasze 

geograficznego, które 
wymaga dyscypliny ogółu i sprężystej 
władzy, jak i koniecznościom psychi- 
ki polskiej, która w niewoli ani ros- 
nąć ani kwitnąć nie potrafi. W treści 
łączy zatem harmonijnie koniecznoś 
ci życiowe: wewnętrzne, psychologicz- 
ne i zewnętrzne, polityczne. Staraimy 
się, by łączyła je i w praktyce. Bę- 
dzie to napewno najskuteczniejsze słu 
żenie naszej mocarstwowości na przy- 

szłość i najistotniejszy hołd potomno- 
ści dla pamięci Marszałka Pilsudskie- 
go, wskrzesiciela Polski niepodległej, 
który na tym zagadnieniu przedwcze- 
śnie siły swe do dna wyczerpał, wal- 
cząc z warcholstwem polskim. 

Przeszłość Rzplitej prezdrozbioro- 
wej wykazała dowodnie, że opieranie 
bytu państwa na cnocie jednostki hez 
żadnej asekuracji stojącej poza nią, 

jest szaleństwem; wprawdzie sublimo 

wanym, lecz zabójczym. Poczucie od- 
powiedzialności obywateli, mierzome 
wyłącznie ich sumieniem wyradzać 
się musi u jednostek potężnych w ego 
centryczną dumę, u maluczkich zaś 
w zwykłą bufonadę i warcholstwo. 
Wszyscy tknięci zostają manią wiel- 
kości, odpowiednią do ich skali psy- 
chicznej. Potęga narodu, zmielona 
przez egoizm ludzki, rozwiewa się w 
proch nicości... 

Współcześnie już nam to nie gro-. 

zi. W nowej konstytucji z 1935 r. po 
nad. rządem i ponad społeczeństwem 
stoi i czuwa czynnik nadrzędny, Pre- 
zydent Rzplitej, Konstytucja daje Mu 
wystarczający arsenał środków praw- 

nych a rzeczywistość państwowa wy- 
konawczych, by poskromić wszelkie 
warcholstwo i jawną, bądź zamasko- 
waną złą wolę jednostki, czy grupy, 
które by chciały wynieść swoją prywa 
tę ponad dobro powszechności i rzą-. 
dzić się nią w życiu codziennym. 

Ogólnoświatowy rozwój stosunków 
sprawia, że w pewnych dziedzinach 
życia np. w gospodarczej, wkraczanie 
państwa, jako regulatora i iniejatora 
poczynań rozszerzać się musi stałe a 
przeto i krąg liberalizmu ekonomicz- 
nego jednostki skazany jest tutaj na 
stale postępujący proces zaciešnia- 
nia się. 

Natomiast nie istnieją, o ile się 
zdaje, żadne konieczności, które by 
miały działaniem jakiejś „vis major* 
totalizować nasze stosunki w dziedzi- 
nie politycznej i kulturalnej. Przykła- 
dy obu wielkich sąsiadów Rzplitej nie 
są i nie mogą być napewno czynnika- 

е 
\ 

(Dokończenie na str. 2).



mi w tym względzie zachecającymi. 
Nie mogą być już choćby tylko ze 

względu na pierwiastek wychowaw- 
rzy, jaki je przynika a przeto na typ 
moralny człowieka jaki tam powstaje 
i upowszechnia się. 

Polska potraci się ostać i rozwijać 
jako potęga nie tylko gospodarcza 
i zbrojaa ale przede wszystkim jako 
zbiorowa indywidualność duchowa. 
Rozwijarie i krzepnięcie osobowości 

nej naszego: narodu odbywać 
aś może Wyłącznie na fundamen: 

cie tych pierwiastków moralnych; ia 
kie Są źródłem naszej odrębności 
i przenikają jestestwo narodu od lat 
tysiąca: pierwiestków cvwilizacji śród 

ziemnomorskiej, chrześcijańskiej. 
- Psychika polska potrzebuje, zgod- 

nie z. powyższym, określonego klima- 
tu duchowego, by móc żyć. rozwijać 
się i pracować. Każda praca a Szcze- 
gólnień twórcza: na: której: dorobku 

  

    

wanosiystę jkażdawinna, przebiegać mo: : 
że pomyślnie jedynie w: warunkach 
określonych; bynajmniej zaś nie w 
každvch. 

Bvć może, że praktyka Rosji So- 
wieckiejj gdyby trwać raiała wieki, 
potrafiłaby wyhodować kiedyś tvp 
twórców. którzy w warunkach, iakie 
istnieją na wygnaniu w Sołowkach, 
w kazamatach GPU, obozach koncen- 
tracyjnych gdzieś w Woiogdzie ezy 
na Murmaniu — potrafią pisać dzieła 
filozoficzne, poematy, symfonie, czy 
prowadzić twórcze dociekania w nau- 
kach ścisłvch. Bvć może .. 

Wszakże napewno do tego, by u 
nas, w Polsce, w wieku XX geniusz 
twórezv narodu „rozwinąć mósł swe 
skrzydła, winien on pracować -rrv 
niezbednvch do tego akcesoriach mo- 
ralnych: poszanowania godności ludz- 
kiej, atmosfery zaufania i pewnego 
krę*n swobody osobistej. 

Bez tych danych — błyskawica 
powzięcia twórczego w duszy polskiej 
zrodzić się nie potrafi. Dotyczy to rów 
nież nauki i sztuki, jak pracy spo- 
łecznei czv politvezne“ 

Jakież warunki istnieją w powyż- 
szej dziedzinie w ustrojach tzw. ..to- 
talnych**? Tam istnieje wyłączność pa 
nuiącej doktryny i wyłączność jedno- 
stki wodza, jako jedvne źródła auto- 
„rvtetów i to we wszystkich bez wy- 
jatku dziedzinach żvcia. Nie tylko w 
Świecie widzialnym lecz i transceden- 
talnr m. 

Najklasvezniej wystenują te obja- 
wy w totalizmie sowieckim. Nakazal 
on 160 milionom obywateli iednolite 
wiarę w materię, jako metafizyczne 

  

  

  

0 demoliberalizmie i totalizmie 
(Dokończenie ze str. 1). 

podścielisko bytu. Oto jedyna dopu- 
szczalna tam religia. Ciekawe, že do- 
gmat jej jest w świetle współczesnej 
teorii poznania, (wspartej na kryty- 
ce czystego doświadczenia) szczytem 
niedorzecznej naiwności naukowej. 

Totalizm nie może znosić dwuch 
Źródeł autorytetu. To też wyniszcza 
on te źródła zarówno z indvywidualne- 
go sumienia człowieka jak i spoza 
jego osoby Widzimv jak wzrasta os- 
tatnio „Kulturkampf“ hitleryzmu prze 
ciw autorytetówi Kościoła (szczególnie 
katolickiego) na terenie Trzeciej Rze- 
szy. Jest to konsekwencją założeń 
wszelkich totalizmów i dziwić się im 
można. 

"Najmniej może konsekwentnym 
(a przeto i naibardziej ułomnym) jest 
totalizm włoski: prowadzi on woinę 
podjazdową przeciw. Kościołowi. Mus 
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„KURIER“ [4670]. 

solini jest jednak zbyt trzeźwy by z 
frontu zaatakować we Włoszech to 
inne, konkurencyjne źródło autoryte- 
tu, ze względu na jego potęgę, wroś- 
niętą historycznie w psychikę narodu 
italskiego. 

Zdaje się, że w społeczeństwie pol- 
skim wszelkie inicjatywy totalizmów 
„politycznych lęgną się wyłącznie na 

gruncie nieprzemyślenia do końca 
tych skutków, jakie doktryna ta po- 
ciąga w życiu publicznym oraz nie- 
wysondowania do, dna konieczności 
psvchicznvch polskiego ducha iako 
indywidualności przez dzieje ukształ- 
towanei a posiadającej w dziedzinie. 
o którą tu chodzi, rvsv nadzwvezaj 
wyraziste i maoene. Przeto i niemożli- 
we do zlekceważenia notrzebv. 

W. Wielhorski 

Na Święta 
i LEMONIADY 

Deklaracja nowego 
rządu 

Siły wewnętrzne — Anel do prasv — Sprawa Kłajre”"v — , 

Litwy 
Propozycja wy,azdu członka rządu @з Niemiec — Rząd 

odrzuca koalicję partyj 

(Informacja własna z Kowna) 

Wczoraj 23 grudnia, premier Miro 
nas wygłosił w sejmie litewskim de- 
klarację nowego rządu. Mowa premie 
ra trwała godzinę i objęła całokształt 

spraw państwowych. I ' 

Dinžszy wstep pošwiecony polity- 

ce zagranicznej roznoczął premier ud 

stwierdzenia, iż Litwa. podobnie iak 

inne małe narody. widzi główną gwa 

rancię niepodległości w sobie sameł 

a za niebeznieczeństwe uwsża jedno 

stronną oniekę kłóresnkntwieck z Sa- 

sładów: Malae nolna świadomość swe 

so położenia geoeroffezneso. Litwa 

musi nrzede wszystktm nolesać na se 

nio, na jednamyć'nośri swesn nartin 

! loco twardei wó'i zachowania żywa 

ności, swobody i nienagłoctości. Te 

też słówny czynnik jej nolitski zacre 

nłagnni na niezym innym nie mo=- 
  

tak włośnia na wzmażonia st wow 
rafrznych. krzawianty afnąrnośni, far 

shy każdw ohywotol bsł jednostka 
s stano | mocna. nówiadamtona, pianoddotan 

sta żądnym zwndniezym Nnriom. Sta 

wany. nolttolra manana ® оНО 

zaaraniezna stala Sie dziś wiecej niż 

       
  

ORYGINALNE WYROBY PCL. KIEGO PRZEM. LUJOWEGO 
   

I SZTUKI LUDOWEJ 

T Kkkanimų dekoracyjne i ubraniowe, lniane i wełniane. 

HAFTY, KORONKI, WYROBY KOSZYKARSKIE, CERAMIKĘ, 

|; ze wszystkich ziem. polskich oraz inne wyroby ludowe jak: 

piesi "IP ŁÓTNA, RĘCZNIKI, OBRYSY I SIECI RYZACKIE 
MOŻNA NABYĆ: 

w BAZARZE PRZEMYSŁU LUDOWEGO 
' Zamsowa 8. Tel. 16-29. 

    
WILNO Zarzecze 2. Tel. 16-63. ° 

DET AL 
  

  

  

  

    

  

Księgi buchslteryjne, Teki rozdzielcze, Skoro- 
szyty, Teszki wszelkiego rodzaju i inne artykuły b.u- , 

rowe i kancelaryjne na nowy 1939 rok 
POLECA: 

| „Papier Spółka Akcyjna" 
Hurtowy Skład Favieru i M-terizłów Piśmienaych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

    

  

kiedykolwiek czynnikiem jednoznacz 
nym. 

Następnie premier ostrzegał społe 
ezeństwo i prasę przed poraszaniem 
fematów, m ych obi 
drażnić kraje: ss$iednie, /zaznaczaiac 
przytem. jż fa żyewonie nie ma nir 
wspólnego z przypisywaną rządowi 
nrzez czynniki nienTnowiedzła'ne „no 
Btyka phozeronteznych ustenstw*. Jest 

to bowiom ty!ka zdcevdawana wola 

skunienia wezvstkłoh s$t narodu na 
nezycizeh nafżywo?niojszych i — u 
trzymania sie na niech za wsze'ką ce 
ne. Ten kierunek nrzvn'ósł ivż pew 

S 

dzie, Wysiłki rzedn. wločnio w tvm 
kierunku,—ješli ehnčzi o Polskę, nie 
nozostały hez o”łów*ekn. zaś podn* 
sany wezoraj układ kandlowy ne! 
ska - Hfaryski narwalą snacz'ować sio 

nezytywnową skntku dla żsela sosna 

Harozneq Fitwv, w szezególności por 
tą HFainadrkiecą, 

W stosunkach z Niemcami bardza 
ważną rolę odgrywają sprawy kłaj- 
pedzkie. W związku z tym ze strony 
Niemiee został wysunięty szereg ży- 

czeń. których realizacia, jak nas za- 
pewniono, nie tylko nie osłabi nasze 
%0 bezpieczeństwa. lecz jeszcze je spo 
teguje. Zastosowaliśmy się do tvch 
życzeń i już wybory do seimiku klai 
pedzkiedo toczyły się w nowvch oko 
fFezneśc'ach. Wvboery te mineły i moż 
na oczekiwać, jź wraz z nimi ustania 
nienokói. Wierzymy. iż nowy seimik 
wraz z innymi orcanami anfonomiez 
nymi hodzie Jafalnia  wsnółnraenwał 
z rządem a wszełkie datvehezocowe 
nienorczumienia zostana usnr*afe w 
dendze hoznośrefdnieh rozmów. Ta me 
toda będzie stosowana i w przyszłości 

Doceniajse za”n*erasawyania Nie. 

miee snrawami Klofnodv, rzad dwu- 
krotnie nrononowsł Niomoam nstali“ 

ra przyszłość snesėh szsbkiara roz. 
wiozanią wrntkałoaveh Kkwęstvi. hr 

SER ZModzaKża fakwara nie wre   
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Najlepsza do przetworów * mleczarskich, 1 | 

jedyna do użytku stołowego | | 
jest 

Drobna — Biala — Sypika 

SÓL STOŁO! 
Polsk ego Manopułu S0lne373 ‚ 

(eny detałczne: | н 
1 kg — 46 gr 

1/ą kg — 25 gr 

Ceny w Hurtowazac! Sa! : 
Skrzynka: 10 paczek po 1: kg — 4 zł 17 gr 

. Skrzynka: 20 paczek po *%» kg — 4 zł 53 gr 

  

     
Nejzpszym naszym przyjacieiem i 

jest | 

miasta 

Ne da | 

AD. MICKIEWICZA 11 i 

płaci od wkładów wysokie procenty, | 

udziela klijentom swym taniego kredytu. 4 
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loki kasowe | 
zapewniają kontrolę i skuteczną reklamę 
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aLoKÓW DRUKARNIA H:-LESZCZYŃSKI 
KASOWYCH WARSZAWA, SIENNA-9-« TEL. 20706. © 
Wzory 1 Mfórtmacje: Wilno, Jagiellońska 16 m. 9, tel. 22-77. 
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Polska żąda zaprzestania wrogiej propagandy i u«rócenia 

bojiwek : 

PRAGA (Pafj. W dniu 23 bm. poseł R. P. w Pradze min. Kazimierz Papea 

dokonał osobiście interwencji u ministra spraw zagranicznych Chvalkowskyego w 

sprawie stanu rzeczy, panującego nad granicą polską na Śląsku. 

Min. Papee doręczył min. Chvalkowsky'emu noię, zwracającą uwagę na 

działalność czeskich bojówek, prasy i radiostacji na tych terenach i zawierającą sta- 

nowcze żądanie zlikwidowania w krótkim czasie tego stanu rzeczy, sprzecznego 

z deklaracjami oficjalnych czynników praskich, a A 3 Rządowi Rzeczy- 

pospolitej Polskiej uregulowanie dobrych stosunków sąsiedzkich z nową Czecho= 

Słowacją. 

'Bojówka czeska 

znowu obrzuc ła cranatami dom dza'acza 

pols ie"o w (Cieszyn e 
CIESZYN (Pai). Z Łazów donoszą: ub. nocy koło godz. 24 zen bojówka 

która przekradła się przez granicę obrzuciła granatami dom, zamieszkały przez 

znanego dzałacza I posła na Sejm Śląski dra Franciszka Bajorka. Terroryści e ją 

li rzucić kilka granatów do mieszkania, które jednakże odbiły się od ramy okiennej. 

Wybuch spowodował wypadnięcie wszystkich szyb. Członkowie rodziny dra B»- 

jorka zostali ogłuszeni. 

Władze polskie zmuszone były | 

do odwetu 
KATOWICE (Paż). W związku z masowym wydalaniem Polaków przez a 

czeskie oraz w związku z kierowaną z terenu czeskiego terrorystyczną akcją bo- 

lówek czeskich na Śląsku Zaołziańskim, a w szczególności z powodu OJ 

w nocy z dnia 22 na 23 podrzucenia małeriałów wybuchowych po polen 

policji woj. śląskiego w Dziećmorowicach oraz pod mieszkan'e dra Bajorka w > 

zach. Urząd Wjewódzki Śląski zarządził w dn. 23 bm. jako odwet BROS 

wysiedlenie 50 obywateli czeskich z Dziećmorowice I 50 obywateli czeskich z Łazów. 
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ne bylo ošwiadezenie premiera, iž 

rząd odrzuca mysl koalieji partyjnej 

(czego się domagają obecnie ludowcy 

i ehrześcijańsey demokraci), nato: 

miast pracnie konsolidacji. którą utoż 

samia z karnością narodową. 

Deklaracja bez dyskusji 
przez Sejm przyjęta. 

noTEL | 

„ST. GEORGES" | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach zosłała !  
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STANIEŁ*W STO MA 

Nipponizacja Europ 
Czytając sławną książkę Rosen- 

berga „Der Mythus des XX Jahrhun 
derts* trudno jest uchwycić właściwy 

stosunek autora do chrześcijaństwa. 
Na podstawie niektórych  urywków 
można powziąć przekonanie, że Alfred 
Rosenberg — jakkolwiek nieubłaga- 
ny wróg Kościoła katolickiego — nie 
jest jednak wrogiem chrześcijaństwa. 

Wiemy, że mówi się obecnie w 
Niemczech o tzw. „pozytywnym 
chrześcijaństwie. Termin ten wzię- 
ty jest z wyżej wymienionego dzieła 
Rosenberga. Dobierając najprzychy!- 

niejsze dla chrześcijaństwa cytaty, 
można by bronić twierdzenia, że Ro- 
senbergowi chodzi tylko o nową re 
formację, uzupełniającą Lutra. W 
świetle dzieła Rosenberga, owe ..pozy 
tywne* chrześcijaństwo wyglądałoby 

mniej więcej tak. 

Chrystus, genialny Nordyk (sie! 
stworzył nową filozofię i nową etykę. 
Jednak — niestety — owe dzieło nor 

dyckie dostało się odrazu w ręce Ży 

dów, którzy je spaczyli i zdegenero 
wali. Święty Paweł — zdaniem ideo- 
loga hiHerowskiego — ambitnv sne- 
kulant żydowski zatruł chrześŚciiań- 
siwo duchem żydowskim i syryjska- 
judajską magią. Papieże — „szarlata 
ni z Watykanu* niszczyli dalej 
dzieło Jezusa, naginając Jego piekną 

filozofię do własnych celów oportu- 
nistycznych. Sobór Watykański osta 
tecznie wygnał Chrystusa z Kościoła. 
„Szarlatan z Watykanu* został b 

Chrześcijaństwo „pozytywne” 
to chrześcijaństwo oczyszczone od na 
leciałości syryjsko-żydowskich i od 
późniejszych „fałszerstw Watykanu 

Może się więc zdawać, że Rosenberg 
głosi tylko nową herezję, pozostając 
na gruncie chrześciiańskim. 

Tylko, dość trudno jest doszukać 
się wskazań, co mianowicie z nauki 
Chrystusa mogłoby pozostać w owym 
„zreformowanym i „pozytywnym 
chrześcijaństwie". Rosenberg odrzu- 
ca dogmaty wcielenia i odkupienia, 
nie uznaje bóstwa Chrystusa. odrzu- 
'ca Zmartwychwstanie, wyśmiewa cu- 
da w ewangelii podane, nazywając 
je magią syryjską. Tak samo odrz"ca 

sakramenty, odrzuca dogmat o powo- 
łaniu św. Piotra i założeniu Kościoła. 
Odrzuca też całą naukę miłości w 
ewangeliach zawartą. Werset o nasta- 

wieniu policzka jest — zdaniem anto: 
та — oczywiście sfałszowany. Tak 
samo sfałszowano kazanie na górze 

jak też sfałszowano „Ojcze nasz”, bo 

jakżeby Nordyk czystej rasy mógł gło 
sić przehaczenie. puszczenie w niepa 

mięć cudzych win. 

Jak widać trudno doszukać się re 

sztek choćby nauki Zbawiciela w o- 
wym „pozytywnym _ chrześcijańst- 
wie*. Zadałem sobie trud uważnego 

prześlęczenia 1000 stron książki 

Rosenberga, aby jednak znaleźć ja- 

kieś resztki. я 
+ „anlarłom... Jest coś co 

zosi.,-. »..anowicie fragment ewan 

geliczny, gdy Chrystus wypędza prze 
kupniów z kościoła. Ten werset po- 
doba się Rosenbergowi. Chrystus wy 
ganiający przekupniów żydowskich 
z kościoła — to fragment nordycki i 
autentyczny. Ale to wszystko... Pozy- 

tywna czy negatywna będzie ta nau- 
ka, ale napewno nie będzie chrześci- 

jańską. 

Jest dostatecznie jasne, że całe 

owe „pozytywne chrześcijaństwo 

jest absolutną fikcją oszczędzaną 

chyba jedynie ze względów oportuni 
stycznych. Koncepcja „religijna“ Ro 
senberga nie tylko nie ma nie wspó! 
nego z chrześcijaństwem, ale nie jesł 

nawet religią teistyczną. Teoretyk 
narodowego socjalizmu nie pozosta- 

wia miejsca na żaden stosunek uczu- 
ciowy lub racjonalny, wychodzący 
poza naród. 

W którymś rozdziale Rosenbrre 
się zapala, zaczyna pisać w podnie 
ceniu, unosi się. „Ani jednego krzyż. 

ani jednego krucyfiksu** — woła. Mu 
Simv wygnać z Niemiec ów symha! 
miłości, „rezygnacji* i  „bierności* 
przyniesiony ze wschodu”. Niemev 
odrodzone mają inne symbole. innv 
kult i innvch świętych. Przedmiotem 
ultu będzie dla nas żołnierz za oi- 

Czyznę poległv. Pomniki nieznanege 

żołnierza to „miejsce święte" narodu 

  

  

_ Niemieckiego. W ustenie tym praw 

A wvnłowa na wierzch. Szydło wyła 
2i z worka. : 

, Chodzi nie tviko 0 wveliminowa 
Nie relicij chrześcijańskich i teistvcz- 
lych, ale o wytworzenie innego i no 

  

wego kultu immanentnie z nacjona- 
lizmem związanego. Ma to być nie tyl 
ko kult narodowy, ale kult narodu. 
Wymysłem są opowiadane często w 
Polsce, wersje, że hitlerowcy wskrze 
szają kult Odyna. Ale prawdą jest, że 
relgie teistyczne usiłuje się zastąpić 
nowoczesną mitologą narodową. Dla 
tego też nie są kłamliwe twierdzenia 
narodowych socjalistów odrzucające 
materializm. Ruch narodowo-socjali 
styczny zajmuje postawę idealistycz- 
ną, przyjmuje kult, ale kult w posta 

ci mitologii narodowej. 

Rosenberg mówi dużo o nowych 
„Świętych*. Będą nimi żołnierze daw 
nych Prus i żołnierze polegli w cza- 
sie wielkiej wojny. Ze szczegółami 

opisuje Rosenberg bohaterstwo marv 

narzy floty niemieckiej, przesuwa się 

mrzed naszymi rczami film enizodów 

rzeczywiście heroicznych. Oficer za- 

topionego „Breslau* stojacy na dzio 

bie okretu do ostatniej chwili i po- 

wiewajacy dumnie sztandarem nie- 
mieckim. Innv oficer, którv chcąc 
oralić szyfry marvnarki rzucił się z 

nimi do morza. dalej epopeja „Em- 
Aen“ itd 

Czytając te kartki coś nam się 

przypomina, wracają ciągle jakieś 

skojarzenia bardzo, zdawałoby się 

odlesłe. 

Przypomnijmy sobie historię lat 1904! 

1905 — przykłady niezwykłego boha 

terstwa marynarzy japońskich. Ku 

naszemu zdumieniu odkrywamy co- 
raz dalsze i dalsze analosie. ..Mvthus   

„KURIBA” [4478]. 

des XX Jahrhundert.* zaczyna się 
przyoblekać w żywe kształty. 

Rosenberg chce wyeliminować re 
ligie teistyczne, zastąpić je mitologią 
narodową i kultem bohaterów. Za- 
miast pojęcia Boga podstawia poję- 
cie narodu, bo jak zaznaczyła ency- 
klika Piura XI „Mit brennender Sor 
ge* pojęcie „Deutscher Gott“ nie ma 
nic wspólnego z chrześcijańskim po- 
jęciem Boga, a jest tylko figurą svm 
boliki narodowej. A przecież to wła- 
śnie w Japonii religia jest mitologią 

narodową a Bogiem symboł narodu 
Syn Nieba — Tenno. To w Japonii 
kult bohaterów narodowych jest in- 
tegralną częścią religii. Pamiętamy 
zwycięzcę spod Cuszymy, czcigodne- 

go i bohaterskiego admirała Togo 
Dziś Wiełki Admirał jest najwięk- 
szym świętym Japonii, do grobu jegc 
dażą tysiące pątników. Innego kultu 
i innej symboliki nie zna szyntoizm. 
uznany oficialnie za panującą religię 
Nipnonu. Mit Rosenhersa inż ncieleś- 
nionv i przez tradvcię uświęcony. 

Rosenberg przeciwstawia słusznie 
kulturę szlachecko - militarystyczna 

cywilizacji materialistycznej, kapitali 

stycznej. Narodowy socjalizm jest wy 
razem renesansu kultury idealistycz 
no-rycerskiej organicznie związanej z 
ziemią. Rolnik i rycerz są symbolami 
owej idącej kultury, jak spekulant i 
kapitalista symbolizowali materiali- 
styczny liberalizm. Kultura nowych 
Niemiec będzie militarna. Tvlko tehó 

rze unikają walki. Walka jest žywio   

łem mężczyzny. Wojna nie degeneru- 

je ale uszlachetnia i hartuje, wydo- 

bywając z człowieka akordy bohater 

skie. Śmierć na polu walki jest zasz 
czytem i szczęściem: 

Tak mówi Rosenberg. A wiemy, 

że w okresie kapitalizmu i liberaliz- 

mu, w okresie skomercjalizowania 

Europy jeden był tylko kraj ne Świe- 

cie, gdzie konserwowano zwyczaje i 

prawa rycerskie: szlacheckie i feu- 

dalne. To Kraj Samurajów — Japo- 

nia. Niepisany rycerski, feudalny 

kodeks Samurajów zwany Bu-Si-Do 

stał się obyczajem całego narodu, 

wszedł w krew i wrósł w tradycję. 

Japonia jest do szpiku kości rycerską 

— militarną. Śmierć w polu za ojczvz 

nę jest szczęściem i marzeniem Ja- 

nończyka. Bu-Si-Do podaje taką opo 

wieść. W czasie jakiegoś oblężenia 

kazano. młodemu Samuraiowi nilno- 

wać taboru. Siedemnastoletni książę 

"łakał jak dziecko, że nie może wal 

czyć. Pocieszał go stary sługa, że jesz 

ze nieraz bedzie brał udział w bit 

wie i moża kiedv$ś noleanie za oiezvz 

nę. Ale młody samuraj odparł przez 
łzy. „„Tak! Ale mój 17 rok życia zo- 

łał zmarnowany. 

Znów mit Rosenhersa urzeczywist 

nionv w najidealnieiszej nostaci. 

Rosenberg odrzuca chrześcijańst- 

wo z powodu nauki miłości. Miłość to 

zniewieścienie, słabość i dekadencja. 

Etyka nowych Niemiec ma dwa na- 

kazy — honor i wier ość (Ehre und 

Treue). „Cześć i lojalność to funda- 

  

ANTONI GOŁUFIEW 

|| KARCZRA 
Wciąż jeszcze pokazują miejsce, 

gdzie stała owa karczma. W pamięci 
ludu wielka wyprawa na Północ żyje 
do dziś w całej potędze niezwyciężo- 
ności i w całej okropności klęski. W 
niskich chatach wiejskich wstają w 
opowiadaniach starców (a ci z kolei 
sami znają te opowieści od dziadów, 

patrzących jako wyrostki na Pochód 
i na Odwrót) owe zastępy żołnierzy da 

lekiego południa, wierzących jedynie 
w cesarza i zwycięstwo, owe narody, 

które prowadzili ze sobą w sojuszu 
czy poddaństwie, ową postać cesarza, 
wyrasłającego w oczach legendy na 
olbrzyma, na potęgę, której nic skru- 
szyć nie zdoła. I nawet Odwrót nie za 

łamał wiary. Odwrót i klęska w tych 
opowieściach — może o tysiąclecia 
starszych od czasów cesarza i Pocho 

du, może opowiadanych jeszcze w jas 

kiniach przy płonącym ognisku i głu 

chej grozie przed czarną tajemnicą ist 

nienia, czającej się tuż za kręgiem og 
nia — wyrasta na kosmiczny kata- 
klizm, na mistyczną zemstę przyrody 

nad człowiekiem, który chciał zapano 

wać nad światem. Tylko zima, sroga 

jak nigdy przed tym, kładąca swym 

tchnieniem armie, jak burza kładzie 
zboże, warząca życie, jak mróz warzy 

motyle zbyt wcześnie witające wios- 
nę, tylko mściwa przyroda nieusta ją- 
ca w odwiecznej walce z człowiekiem 
zdołała zmiażdżyć Wielką Armię, wy 
trącić broń z ręki żołnierzowi, złamać 
cesarza. 

Widziano ich, jak szli i widziano 
jak wracali. Tak, jakby rmaroźny wi- 
cher północy przywiał z powrotem 
strzępy mundurów, przed pół rokiem   

wspaniałych i lśniących, teraz zetla- 
łych na proch. Strzępy te wolno prze 
suwały się tą samą drogą zwycięstwa, 
śród zasp i wądołów, brudząc nieska 
zitelną biel zimy prawdziwego zwycię 
zcy. A jednak wicher i mróz nie zdołał 
zwarzyć wszystkiego. Jeszcze się wlok 
ły resztki, a do żadnego odwrotu nie 
da się słusznie zastosować określenia 
o żywych trupach, jak do tego. 

Mimo to fałszem jest, co czytamy 
w uczonych księgach o tym, że zetlało 
wszystko. Uczone księgi piszą o pół- 
milonowej armii lecz milczą o tych 
kilku tysiącach, co zdołały wrócić. Po 
święcają im jedno lub dwa zdania, lek 
ceważące i błahe, takie mniej więcej: 
„Z Wielkiej Armii wróciło do kraju 
zaledwie parę tysięcy niedobitków*. I 
zapominają, że było to parę tysięcy lu 
dzi, którzy przetrwali, "arę tysięcy 
zwycięzców, owe parę tysięcy, które 
nie ugięły, się przed zimą. Były to wi 
dma o czarnych jamach w miejsce 
twarzy, o odmrożonych kikutach rąk 
i nóg, ale kikuty te doniosły muszkie- 
ty do kraju. To wystarczy, to owym 

„paru tysiącom zapewni nieśmiertel 
ność. Nieśmiertelność bohaterstwa. 

Ich nazwiska? Powinny być wyry- 
te na białej płycie marmuru i każdy 
Francuz powinien je znać na pamięć. 
Ale większości ich nie znamy. Czasem 
wybłyśnie któreś na moment, jak mu 
siały wybłysnąć przed oczami każde- 
go żołnierza Wielkiej Armii wizje roz 
słonecznionych w upale winnic ojczy 
stego kraju i zaraz gasnąć w mroźnej 
zamieci. 

Nazwisko kapitana Franciszka Bus 
sac wypłynęło jedynie w związku z 

  

incydentem walki o karczmę. Z kar- 

czmy tej zachowała się do dziś muro 

wana piwnica, w której ongiś musiały 

stać rzędem beczki z miodem i winem, 

obecnie zaś używa się jej jako dołu do 
kartofli. Prócz tej piwnicy pozostała 
legenda, jedna z legend, rozsia- 
nych wzdłuż całej trasy pochodu Wiel 
kiej Armii, jako jedyne nagrobki pole 
głych żołnierzy. 

Franciszek Bussac był jednym z 
tych paru tysięcy, którzy na upiornej 
pustaci rosyjskiej, przez którą los i wo 
la cesarza kazała im przejść tam i na 
powrót, nie zostawił muszkietu ani do 
wództwa. Prawda, że gdy dobrnął do 
owej karczmy, oddział jego liczył za- 
ledwie jedenastu ludzi. Gdzie pozosta- 
ła reszta, o tym kapitan Bussac nigdv 
nie był w stanie złożyś swym władzom 
raportu. Pozostali na cmentarzu, ciąg 
ńącym się nieprzerwanie od Moskwy 
do Wilna, a raport o nich złożyły 
pieśń i lenegda. 

Karczmę zbudowano za czasów je 
szcze niepodległej Rzeczypospolitej z 
olbrzymich pni sosnowych, z obszer 
nym przejazdem, w którym stawały 
konie i powozy, wielką izbą z szynk- 
wasem i kilku mniejszymi ubikacja- 
mi. Gdy oddział kapitana Bussac do- 
wlókł się do tej cudem nie rozebranej 
przez maruderów budowli, na zacho- 
dzie paliły się już krwawe smugi, 
zwiastujące na dzień następny takiż 
wicher, jaki szalał w dniu dzisiejszym 
i wczorajszym. Wysoki kaszkiet Bus 

saca owinięty był chustą, zawiązaną 

( Dokończenie na str. 4) 
  
  

menty wszelkich enót* — mówi dewi 
za kodeksu samurajskiego Bu-Si-Do 

Zbieżność znów zdumiewająca. Ety- 

kę nowych Niemiec chce Rosenberg 

oprzeć na zasadach obowiązujących 

w Japonii od tysiąca lat. 

Rosenberg opowiada o lojalności 

i honorowości starożytnych Germa- 

nów, cytuje Nibelungenlied. Gdy cho 

dzi o lojalność Niemców, . możemy 

mu jeszcze dorzucić fragment z „Og- 

niem i mieczem“. Ale wszystko to ra- 

zem zakasują opowieści japońskiega 

Bu-Si-Do. 

Pamiętają wilnianie jednoaktową 

sztukę „Terakoja*. Wygnany samu- 

raj zostawił syna за opiece jedne- 

go z rycerzy. Ale oto przychodzi na 

kaz zgładzenia dziecka wygnańca. 

Rycerz bez: wahania zabija własnego” 

syna, którego rysy twarzy przypomi 

Czyni to: za” nają młodego księcia. 

zgodą ofiary i za zgodą matki Tak 

każe lojalność. 

A nakazy honorul... Przypomnij- 

my tylko instytucję rytualnego samo 

bójstwa — hara-kiry. Albo taki przy 

kład znów autenty_zny, zachowany 

w tradycji Bu-Si-Do. Samuraj Ken- 

Si walczył z samurajem Sin-Gen. - - 

Przyszedł mu z pomocą Samuraj Ho- 

jo, który zamknął wąwozy otaczają 

ce posiadłość Sin-Gen, aby go głodem 

zmusić do kapitulacji. Wtedy Ken-Si 

wysyła list do swego wroga oświad- 

czając, że przerywa działania wojen- 

ne. Nie może się bowiem solidarvza 

wać z Hojo i sięgać po zwycięstwo 

zbyt łatwe. Jest rycerzem i walezy 

po rycersku, walczy szablą, nie gło- 

dem. 
Czy można widzieć lepsze przy- 

kłady dla zadokumentowania „Ehre 
und Treue“... Za to chrześcijańskie 
pojęcie miłości jest w Japonii nie- 

znane. 
Sumuję wnioski tych impresji. 

Zbieżność ideałów Rosenberga z tra 
dycją i etyką japońską jest absolut- 
na. 1) Zamiast religii teistycznej — 
mitologia narodowa, 2) absolutne ze 
spolenie jednostki z narodem, 3) 
przepojenie narodu moralnością ry- 
cerską, 4) etyka nie uznająca naka- 
zów miłości, a onarta na zasadach 

czci i honoru. 

Rosenberg powołuje się na przy- 
kład. „nordyckiej* Sparty i „nordy: 
kiego* Rzymu. Widzimy jednak wzo 
ry bardziej bezpośrednie i bardziej 
wierne. Wzór jednak  nierasowy, 

nieeuropejski — wzór azjatyckiej 
Japonii. Nie twierdzę przez to, że 
Rosenberg kopiował. Ale faktem 
jest, że uznał za ideał zasady od wie 

ków w mongolskiej i azjatyckiej Ja- 
ponii obowiązujące. 

W okresie kapitalizmu Japonia 
musiała przyjąć cywilizację mate. 
rialną Europy. Ale nie zdradziła 
tradycji. Przykłady bohaterstwa i 
honoru samurajów budzą w Euro: 
pie coraz większy podziw i z pew- 
nością stają się jedną z przyczyn re- 
nesansu kultury rycerskiej w  sta- 
rej Europie. Tak zwane ustroje totał 
ne idą w kierunku ostatecznej i cał 
kowitej japonizacji stosunków, prze 
kreślając nawet własne tradycje 
chrześcijańskie. Jest to dziś zemsta 
Japonii za wiek XIX. а; 2 

Japonizacja Niemiec ma swoją 
wymowę groźną i złowrogą, szcze- 
gólnie dla nas Polaków. р 

Claude Farere zapytał kiedyś ją; 
pońską posługaczką, * czy chciałaby. 
pójść na wojnę. Zwrócił to pytanie 
do proletariuszki biednej, skrzyw- 
dzonej i sponiewieranej, do dziew- 
czyny, którą rodzice sprzedali jako 
dziecko i która w małym hoteliku 
zmuszona jest spełniać wszelkie po- 
sługi, których gość zażąda. Ta ule- 
gła i zawsze zrównoważona dziew- 

czyna po raz pierwszy się uniosła. 

Oczy jej zabłysły — „chciałbym ty- 

siąc razy na nowo się urodzić i ty- 

siąc razy — choćby w najcięższych 

mękach — umrzeć :a moją ojczyz- 
nę* — wykrzyknęła w uniesieniu. 

Japonia jest 
ubogim ale Japonia jest potęgą świa. 
tową. Paradoks łatwo zrozumiały 
ady się rozumie, choć troche. duszę 
Nipponu. Można mówić, że Francja 
może wystawić trzy, a Anglia cztery 

miliony wojska. Ale nie da się tego 
zastosować do Japonii. Japonia ma 
tylu żołnierzy ilu jest ludzi. 

Dlatego ninponiżacja Niemiec jest 
w Europie faktem epokowej donio= 
słości. Sasiadów obowiazuje grun. 
towny rachunek sumienia. Е 

Stanisław Stomma 

krajem małym i 
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pod brodą — chusta ta chronila ezolo, 
uszy, policzki. Chroniła? — jakby ist 
niała jakakolwiek ochrona przed wi- 
chrem, przenikającym człowieka na 
wskroś, wpijającym się pazurami w 
serce. Zdawało się, iż mróz stopił po 
wietrze w olbrzymią, mroźną bryłę, 

„łak zwartą, ze wszelki ruch był w nież 
niepodobieństwem. A przecie przeszli 
już setki mil, dzielące ich od Moskwy. 

Kapitan Franciszek Bussac zbliża- 
jac się do karczmy patrzył z natęże- 
niem w jeden punkt — w komin. A 
nuż się dymi — nie śmiał marzyć o ta 
kim szczęściu. łstotnie, szczęście się 
odwróciło od żołnierzy Wielkiej Ar- 
mii Znaleźć nocleg napalony — tego 
nie zaznali od wielu już dni. Ale budo 
wla była nienaruszona, okna były о- 
biłe deskami, ramy okienne nie powy- 
łamywane, drzwi nienaruszone. Cud! 
Jeżeli nawet nikogo w karczmie nie 
było, wyłamie się po prostu z tyln=j 
części budynku parę szczap: nikomu 
niepotrzebnych — w owym czasie 
Franciszek Bussac przestał już my- 
Śleć, że zanim wlecze się jeszcze tv- 
siąc jego półzmarzniętvch kolegów, 
którzy z takąż jak on tęsknotą wvnat 
rywali na horyzoncie jakiegokolwiek 
schronienia. 

Karczma była opuszczona — wi- 
dzieli to dobrze, gdv się zbliżyli. Zam 
knięte drzwi do połowv zawiała Śn'e- 

życa. U samego niemal celu kapitan 
Bnssac zapadł w śnieg po pas i gramo 
lł się długo. mimo że żołnierze nie- 
zdarnie mu pomagali. Bussac widział. 
że raczej udawali pomoc, ale w sereu 
kapitana nie rozbłysła nawet skra o- 
burzenia — Dzielni chłopcy — poiny 
Ślał z wpółzamrożonym  rozrzewnie- 

niem — a jednak doszli ze mną aż tu 
taj. — Wiedział. że są to jego najbliż 
si, bliżsi od rodziny. oczekującej go z 
pełnią niepokoju w kraju. 

Na chwilę myśl jego uleciała ku 
swoim. Dom otoczony kwiatami. da- 
leka „obla linia wzgórz, zrudzialvch 
od żaru, cichy plusk morza za pleca 
mi — tak, lubił siadywać w tej alta- 
nie, a obaj synkowie dokazywali na 
trawniku. Teraz zapewne bawią się 
w wyprawę na Moskwę. — Kapitana 
Bussac ogarneło coś w rodzaju niena 
wiści do synów. 

W tej chwili poczuł, že grzežnie 
głębiej. —- Czy zobaczę was jeszcze 
— pomyślał. bez żadnego uczucia ża- 
lu, czy tęsknoty: zdali się być ne innej 
planecie I nagle zrozumiał, że nie 
starczy mu iuż sił nie tvlko do dobr- 
nięcia do Francji ale na wydobycie 
się ze Śniegu. 

Spojrzał w zabiłe okna karczmy, 
które miał przed sobą. Ramy okienne 
były wymalowane na niebiesko i obie 
cywałv cichv, spokojny ' wypoczynek 
przez tę noc. A przecie od tego wvpo 
czynku załeży wszystko — powrót. 
życie, obowiązek żołnierski. Kapitan 
Bussac wiedział jedno, — nie wołno 
mu ulec pokusie i zostać w Śniegu. 

Żołnierze zwiększyh wysiłki i u- 
dało się mu wykarabskać się na po- 
wierzchnię. Co prawda w tej powierz 
Г . а 
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EGASECZHA 
(Dokończenie ze str. 3). 

chni grzęźli wszyscy powyżej kolan, 
a każdy krok naprzód zdawał się być 
krokiem ostatnim. Kapitan Bussac po 
irafił jednak zrobić jeszcze dwadzieś- 
cia tych ostatnich kroków, aż dotarł 
do drzwi raju. 

Mimo, że był przekonany, że raj 
był opustoszały, zastukał trzykrotnie 
w drzwi kolbą muszkiełu. Nikt się nie 
odezwał, co było całkiem naturalne. 
W ciągu tych dni odwrotu oduczyłi 
się rozumienia głosu ludzkiego — pra 
wie go nie słyszeli. Teraz Bussac mu- 
siał stoczyć ze sobą wałkę, żeby otwo 
rzyć usta. Wreszcie udało mu się po- 
wiedzieć: > 

— Trzeba, chłopcy, odsypać Śnieg, 
a potem drzwi wvwalimy. 

Widział że nie ruszyli się nawet 
przerażeni ogromem czekającego ich 
trudu. Bussac odrzucił  muszkietem 
pierwszą garść Śniegu. To otrzeźwiło 
towarzyszy, którzy posunęli się ra- 
przód, by mu pomóc. Jeden z żołnie- 
rzy powiedział: 

— Zdaje się, że nadciąga nowy 
oddział. Ci powinni pracować z na- 
mi. 

Bussac odwrócił się i spostrze”ł 
wychodzących z zarośli żołnierzy W” 
dział, jak idą zmeczeni, podpierając 
się muszkiełami. Bnssac dojrznł ofice 
ra, który wyciasnał rekę do karezmu 
i — widać to było odrazu — obiecy 
wał żołnierzom wygodny nocleg. 

To, co Bussaca zanienoko'to, nrzv 
szło nań zupełnie nagle. Przesłonił 
dłonią oczy od przeraźliwej bieli. br 

tokła”niej się przyjrzeć nadchodza 
cym. W tej chwili usłyszał za sobą 
głos żołnierza: 

— To Rosjanie. 
— (hca zajać na noc karczmę — 

powiedział inny. 

Od czasu bitwy pod Berezvna ani 
razu nie pochwveono muszkietów tak 
sprężyście. — Chcą zająć karczmę. 
„naszą karczmę”. Poczuli do tej cięż 
kiej budowli drewnianej coś w rodza 
ju miłości, takie uczucie — jakie ma 
zwierz do swe”o legowiska. Bvła to 
niewatpliwie ieh karczma. Bussac с- 

bejrzał się na żołnierzy — stał 7 
Mmuszkietami gotowymi do strzału. 
Bussac nazawsze zansmiętał ich twa 

rze w porządku, w jakim stali — ma 
ty dobosz z gława owinięłą w chnustv. 
spod której błvskały oczy złe i zacie 
te; drni — ubranv w korzneh hora 

ni, osmalonv ale cienłv, iedvnv cien 
Iv korzuch ich oddzinłn: trzeci z twa 
rzą owrzedziałą, z ropiejncą sina ra 

ną w mieiseu nosa: czwarty otulonv 
w strzepy sukna, porznconv przez 
oddział zaonatrzenia. i tak ieden no 
drugim. niezdarni i bezsilni. gotowi 
teraz do boju © jedną noc w cieple i 
spokoju. 

Tymczasem tamci się zbliżyli. Za 
pewne, mimo że zima i na nich wycis 

nęła swoje niszczące piętno, mimo, że 
i oni całym swym jestestwem pożąda 
li ciepła i oapoczynku, byli wiele. wie   le razy silniejsi. Szli znacznie raźniej, 
NOE Vadinas V DEC 

  

Jasny Ii mocny duch 
Krótki życiorys pod tym tytułem, 

napisał o Ś. p. Antonim Wiwulskim, 
o. Franciszek Świątek, redemptory- 
sta. Bardzo trudno było znaleźć tę 
książeczkę, gdyż nie ma jej w handłu 
a przecież. w Wilnie szczególnie war 
to by rozpowszechniać ją jak najwię- 
cej. Bo wszak za Wilno zginął na po- 
sterunku żołnierz Chrystusowy, żoł- 
nierz wolności i jeden z największych 
artystów w Polsce: Antoni Wiwułski. 
"Tu, na jakimś odległym przedmieś- 
ciu, gdy przy zmianie warty oddał z 
karabinem i swój korzuszek chłopa- 
kowi, mającemu strzec  miasła, 
mróz poraził mu ckore płuca łodo- 
watym uściskiem śmierci. 

A jeszcze tej samej zimy mówił 
przyjaciołom „Przeszedłem niebezpie 
czną granicę lat 40, teraz mię już nie 
mogą suchoły”. I gdy patrzył swymi 
entkowanymi, słonecznymi oczami 

na wznoszące się rusztowania kościo- 
la Serra Jezusowego. przy którem 
tkwił dzień i noc w skleconym z de- 
sek pawilonie. powtarzał trzęsąc nu- 
klami wichrowatej czupryny „Wie 
Pani. czasami w nocy Śnię, że mi się 
to wszvstko wali nr głowe i zry- 
wam się z krzykiem... czy mi Bóg poz 
woli skończyć? Mvślę, że tak, bo to 
dziełn mego życia”. 

Jakoś mi się zawsze zdawało. że 
Wiwnlski buduje tę ogromna światy- 
nię tyle samo własnymi rękami, le- 
piąc glinę, własną głową, rysując pla- 

ny, sercem, szukając w nim natchnie- 
nia, jak i modlitwą i tą franciszkań- 

ską, Chrystusową pobożnością, któ 
rej był pełen jak źródło przesłonecz- 
nione. 

« Dziwny przedziwny to był czło- 
wiek. Żyć wśród Świata, wśród arty 
stów, wśród elity Połonii polskiej w 
Paryżu, i nie zarazić się ani snobiz- 

|mem ani plotkami, ani polityką, 
nie ulec pokusos.a kobiet, knajpy 1 
hulanki... to przecie bvł fenomen. 1 
czy stronił od wesołości, od żartów, 
od zalotnych dam? Gariežtem, aw 
szem był z najweselszych, najpogod- 
niejszvch, miły. bezpośredni w oh. 

jawach uczuć, figlarz i cygan „a iak 
go nazywano „Dziki*, dla kompletnej 
ohoietności wzgledem stroju i wygód 
życiowych. Robota pomnika grun- 
waldzkiego męczyła go. Wraz z Ś. p 
Rałznkiewiczem, z którym dobrali się 
jak bracia pod wzeledem letcewnże. 
nia elegancji i komfortu, biedzii sie 
jak tn konia zrobić. „Jnż mrśleśliśm" 
knnić w HFalach teriezo narszorona: 7a 
bić i odlać z sinsn. bo to żaden 7 nas 
*ania nie rzeź”ił nieńv. ale nnżałową 
liśmv zwierzęcia... choć można hvsła 
na befszł ki snrzado£ mięso, tu obok 
w naszej jadładaini*, 

Słynna bvła ieso awantura z mo- 
delem. olbrzemim i dzi*im nanrawde 
naszem. który mu nago nozowsł   Znaleźli sie sami w pracowni. Rał=" 

kiewicza nie było. Model źle stał 

  
  

„KURJER” [4670). 

muszkiety nię były dla nich tylko 
kołkami do podpierania się. 

Zatrzymali się na widok Francu 
zów — byli już w odległości strzału 
muszkietowego. Bussa: przysłądał się 
jak zawrócili na rozkaz oficera — 
dojrzał już ż tej odlełośgci jego ba- 
ijecznej długości wąsiska — i zaczę': 
brnać po Śniegu, by zaatakować od 
fianku. 

— Myślą, że nas jest więcej w tej 
xarczmie — powiedział Bussac do żoł 
nierzy, a każde wypowiedziane słowa 

bolało go, jakby rozdzierał w ustach 
żywe mięso. Musimy dojść do tego 
rogu. 

Oba oddziały poczęły się ścisać 
Ye mimo, że Rosjanie mieli kilkanaš 
sie razy wie*szą odległość. dotarli da 
ela zanim Francuzi zdołali ominąć 
zaspy Śniegu, leżnce wzdłuż ścian. Sło 
zeli też, że tamci już szturranją do 

"srezmy od tvłn. Bussac kazsł narn 
zołniarzom próbować otworzyć drzwi 

—- obie stronv sie zorien'owałv że kto 
weidzie pierwszy, ton nos'adzie nac 
leg i spokój do rana. Sam ska- 
szył do rogu, Fdzie muszkietawa na! 
ha iuž sie zaczeła. Skoczył — tak mu 
sie zdawało. ale mineło dobre dzie- 
sieć minut, nim przebył te kilka me: 
rów. 

Nie próhowali się naweł nkrewa? 
le zsrabiełe rece uniemoż'iwiałv i" 
xiekolwiek celowanie, a o atak 
wrecz nie można bełc w tezh zasnarh 

nawet marzyć. Dziką wśriet-łość dn 
tała tem cieniom Indzkim sił. strzel» 

** nabifali z pnznnara i nianswićnin 
w.seren. W pewnei chwili 
uirzał jak dowodznrv rneviskim o? 
iyiełam wnsacz wrmarhnia w ich 

strone pieśriami. klnqs j złarzeczac. 

nie rozumiot ni słowa. ale 
wiedzio! že sa to nrzellenstwa. nie 

nace ze Ślanej nienowićni. iaką i on 
odezuwał. Zanamietsł sie rałriem i no 
"zał noń svnać ohałei w swvm oje7v- 
"lvm iezvku i stali tak. nanrze- 

"jw siabia wórńd rzodkinh ctrzełósy— 

Russn- 

BRuesar 

"zeż można w terh warunkach nah* 
iaf enrawnin ij zrodnia z paznlami 

nam9—qroznminlon swola npezurią i 

Hałwy 7 ła datłafnośnia, jara ro7n 
minią sinbia nrzeloniala na śmierć * 

żenia Inh wrorowie. 

Rasą 

„miemiolą svtnarii, Tei į tomei zasr7 

nalba  mnsrhietaavą nio 

Kali Sta qę Eninmn_ pln zwalną nnenwa 
"r sja In sobie T nagla Rnesac noeznł 
laąwaćsknza= Portomihn. włe ma 

przed soba. Z ta iasnowidzaca intui- 
cią „jaka mn Świne'ła w walee o kar 

rzmę — wyraźnie o karezmę. a nie 

o Francię czy Rosię — zrozumiał co 

łamten rohić zamierza. Pvła to bez 

sensowna wała. bez  jakiajkniwia" 
myśli przewodniej, nie mówiac już 
nie o sztnce wojennej. To też Pnssar 
nie wvsłnł nikogo. lecz zawrócił sam 
| poknsztylsł wzdłoż śrianv budvn- 
ku, minsł własnvch żołnierzy — wsi- 
łajanvrh weiaż wusadz'A drzwi karcz 

my i Śpieszył za róg. Tu wnadł z nie 

Wiwulski kilka razy go skarcił. Aż 

nagle, jak się apasz wścieknie „Co 1; 

mnie tu brudny  cudzoziemcze bę 
dziesz męczył, uczył? Ja ci kiszki w; 
puszczę”. I z wściekłym spojrzeniem 

zabiera się skoczyć ze swej platfor- 
my na tę, na której stał Wiwulski 

Ten nie tracąc głowy skoczył jednym 
susem do stolika wyrwał z szuflady 
stary i nie nabity rewo!wer i wrzas- 
nął: „Ach ty zbójn, to tak? Liczę do 
trzech i strzelę, żeby ciebie za mo- 
ment nie było". 

„Myślałem, że mię żarżnie i pomni 
ka nie skończę* — opowiadał nam 
„Dziki, a ten jak sie porwie. jak we 
vali drzwi i dalej w nogi po ulicy i 
w aleje Parku Mont-Sour's.. a bv? 
nagusieńki... Wiec leci, a ja jakoś sie 
'ak zanamietałam, że lecę za nm | 
'rzvcze: „słój bo st zele”. i tak mi 
de śmiać chce .. Ro człe chrta anar 
sier wrlasło. dzieci. hon”. rokotniev 
tło żyw biernie į gwołfu krzvczw. 

Tak ohbiegliśmv pare Ścieżek. aż An- 

nadł nas agent i zerwawszy swą ne- 
'ervnże zrrbił z niei snodniczkę dla 

annsza. i ohn nas zabrał do komisa- 
riatn. „„Czeso*, nvtafa. „obrażnłoś mn 
ralnniś nnhlrzna. nagi hbiesalac no 

uiev?* A mói anasz prawie nłaczae 
mówi: „Ą 663 miełnm robić. isb łan 

nrzekleły eudzoziemiec nastawał na 
mnje życie, chciał zastrzelić... ota 
Francia nrzygornia takich ohbiażvświ” 
*Aw, a oni nałaom mordnią ohvwate- 
" frananskiah*] daklomnia z natosnm 

zhói Wiwniski zanoszac sie od śmie 

ni pokazał mordercze narzedzie. nic 

do użytkn. Obn nuścili wo'no. a c?ł* 
komisariat śmiał się do łez. Trzeba 

  
p z 
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"WSZY;CY zakubują na Swięta 

WANA, WOBDECE, EKCNIAKI 

W Wiparm „vod Ukretgn" 

FELIKSA ŻEBROWS IEGO 
ul. Mick ewicza 11 v.s-a-vis „(ibisu“ 

Każdy gatunek można bezpłatnie próbować 
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Znama SOL REOBSZYNISZAA es tekże w sprzedaży w paczkach 

<ena 1 groszy a jednorazowe Užyč.<. . Ządać w aptekach i ssładzch apiecznych 

  

nacka na wąsatego dowódcę, któ- 
ry skradał się z gotowym do strzału 
pistoletem. Spotkali się tak odrazu, i 
że tamien nie zdążył unieść broni | 
Bussac zwalił się całym ciężarem na 
wroga i obaj stoczyli się w Śnieg. 
Francuz leżał na Rosianinie, ale był 
zbyt słaby, by móc coś tamtemu zra 
bić. Rosjanin, opatu!ony baranicą, k 

żący na wznak w głębokim Śniesu 7 

Francuzem na sobie również był bez 
silny. Szamotali się więc tvlko cza 

sem, aż staczany Śnieg zaczał na nich 
spadać wielkiemi rłotami. 

Patrzvli na siebie. a w oczach i" 
nałoła pierwotna iostininwa nienn 
w'ść. Bussac na całe życie zanamie 

'oł przekrwione, nałajace wile 

Sienia. ogromne rudawe wosiską żó! 
'e od sonk tvtoniowesc zehv i wv”' 
"ie hiałe niemal sut*alna ezrło: iern 
>arłrat nodrbmie n'rwolił sie w o- 

zach tamteso — zsinieła. nobrzerło 
'waTrz. z ponekanemi waream! i 7 78 

Hnmi ki-ehaianemi dia snnd 75r0- 

=fn. Cłohokia trwawa rzożania nrzn- 

rywołn addash nhn, CThwilami lażrii 

snokoinie, wvezernrni An cena, i zrów 

maszvnali beznadzieimie się szamo 
tać 

Znieruchomieli, rav dobiegł ich 
t rzvk озА вОч 

raw w żełorh 
wiatr zwiałną nich dnżv kłah demu 

Trzyk trwnłPrsena onarł sie obu ro 

> zabawie. 
Drar!a. Indran=oinin 

ami 0 niarś rosriesinen ofinara * 
viena? cia na nami Ohbai nameśle" 
ta sama | nagln Rosena wvrieenoł ro 
ta, hu famtamy nomóńr nowstań, S*- 

+1 

mnianinanai npza7 siabla famia | nańize 

  

pakils errika ina o ram 

Płonełą jak świeca, mimo grube“ 
; AK Uola Лкач iai a as EZ   

  

siała zamaić 
nei 

е ой strzóbą słoma. któ 
AR a 5 ARR CZD 

Russac, Płamiań zbliżał sie kn nim 
4 wiatr czomoten cełoł dem na śninan 

Nagle Bussze norzuł szarnnieci. 

w tył. był to znak wasatego Rosja- 
nina Bnssn» wiedzieł. co to znacz 
stanie zbyt blisko ognia oznaczało dla 
tych przemarznietvch ludzi newn: 
śmierć. Bussac w milczeniu uścisną” 
rekę wraga i ruszył ku grupce swoici: 

żołnierzy. Patrzyli na Nonas In. 
mę, skamieniali w roznaczv. bez ste 
wa. O dziesięć kroków stali tak Ros- 
janie. 3 

bvło słuchać jak to Wiwulski opowia- 
dał. bawiąc się tym jak dziecko. Ta 
jego słoneczność duchową, to polaty 

wanie ponad szarzyznę i nizinami, 
ta beztroska, połączona z tak głęboką 
wrażliwością artysty i tak żarliwą 
wiarą, to było coś niezwykłego. Ja- 
kaś niespotykana harmon'a najpięk 
nieiszych wysokich wartości, połą- 
czona z dziecięcą ufnością do ludzi. 
jakąś niewinnością duszy, która go 

skutecznie broniła od nastawania i 
żartów kolegów artystów, od zalot- 
ności kobiet. 

Nanrawdę to bvło franciszkańskie 
wcielenie z nadbudową artyzmu. 
Przecie niczego literalnie dla siebie, 
dla wygody, lub nawet estet""i. n*e 
notrzebował. Cały wysiłek, całe zdro 
wie, umysł, to należało do Sztuki, do 
twórczości. temn chciał i poświęceł 
wszystko, Ale inżeli z sorliwością. któ 

ra go kosztowała kilka krwotoków 
sbienvch, wykończył. pracując nad 

siły, pomnik gronwaldzki. dzieło du- 
żej wartości, m'mo newnvch błedów 
z powodu krótkieso terminu i braku 
wprawv. ta kościół Serce Jezusowo- 
70, dzieło doirzewairce powol., bez- 
'orminowe, dzieło bndowane i renlizo 
wane bez żadnego przymnsu lub ne 
rzuconej doktrenv, mosło się stań 
"zymś wsnaniałem i iedynvm w na 
szem mieście. Inż som nomvsł. žehv 
7 ołtarzy odtwarzało w rzeźbie 7 
słów Pana Jezusa na krzyżu, było orv 

1 finalna kkaneanaia Urmeletiamą. Nin 

snotvkaną nisdzie. Widział. oczyma 
dnszy tę swoją Światynie, której nie 

heło mu dane wykońszyć. Pozostał" 
nlanv. ale on ie ciasle zmienieł i wv 

kańczał. Czy da się skończyć kościół   

nnmanni pawim on namia wow | 

W pewnej chwi.i jęk przeszedł 
przez grupkę uie?obilków Wielkiej 
Armii -- о10 jak los się na nich zaw 
ziął. Czekała ich spo! rc 
odpoczynku, gdyby wygrali walkę 
w ciepłym schronieniu, w śmierci 
gdyby wałkę przegruli. Ten pożar oz 
naczał najgorsze, coś stokroć gorsze 

go od Śmierci — dalszy: pochód. 

    

  Bussac usłyszał ten jęk, pierwszy 
ięk swoich żołnierzy od Moskwy. Od 
wrócił się i spojrzał na Rosjan. Stali 
zbici w ciasną kupę, zapatrzeni w 

Aomien. 

  

  

Wąsaty oficer poczut wzrok Bussa 
'a. Zwrócił się ku niemu i przyłożył 
Man do czapki. Francuz odsalutował. 

Potem zbliżył się nieco do karczmy i 
adszukali swój muszkiet. Ujał so ned 
pachę i skierował ludzi na południe. 
Jeden po drugim zawracali za nim 

żołnierze. 

Wąsaty oficer rosyjski długo pa- 
trzył za tym wvcia”niętym sesiero. 1- 
tykającym szeresiem wrorów. Zaczął 
nrószyć śnieg. ostro kłujący w twarz. 
Mimo to Rosianin patrzył. dosńk: ad- 
dział Francuzów majsczył jeszcze 
wśród śnieżycy. Gdv znikne'i zakia! i 
nie natrząc na karezmę ponrowodził 
swoich ludzi kn dalekiej linii lasu, 
szukniąc w nim schronienia przed za- 

dymką. 

A. Gołubiew. 

tak, jak on go projektował, z ogrom- 
nym Chrystusem, widocznym z dale- 
ka, wyciągającym ręce nad miasto? 

Teraz spoczywa On w swoim koś- 
ciele, u stóp wzniesionych przez sie- 
bie murów; wierny druh, Bałzukie- 
wicz, wyrzeźbił jego pogodną twarz 
na płycie pamiątkowej. W ołtarzu nie 
rzeźba, gdyż jedną tylko naszkico- 
wał, ale widnieje obraz przedstawia- 
jący wzlot postaci ku światłości. Tak 
właśnie wędrował przez życie, tak 

skończył ten człowiek, urodzony ze 
światłości i jej zwrócony. 

Broszura o. Świątka, będąca, jałk 
sam autor pisze, tylko szkicem życio- 

rysu, powinna zachęcić wydawców 
do wydrukowania większej pracy, po 
święconej twórczości i życiu Wiwule 

skiego. Powinny się tam znaleźć foto- 
grafie jego dzieł, jako to: piękna ka 
plica w Szydłowie na Żmudzi, pom- 

doskonały w ruchu | 
skradających się postaci w koło króla | 
na žmudzkim koniku, liczne popier- 

nik Gedymina, 

sia-nortrety, rysunki. ż 

Może zrobi to Zw. Samoobrony? 
Może wyd. magistrackie? Ale życio- 

rys taki musi się ukazać. Z całego 
epizodu Samoobrony wileńskiej, po 
śród wielu czynów dobrej woli, odwa 

gi i poświęcenia, wznosi się jakby 
przewodni duch miłości do miasta 
do Polski, genialny  artvsta, 
poniósł swe życie w ofierze z tak 

który 

   

          

   
   

                          

    
   

        

    

     

    

    

      

     

   

  

     

  

prostotą, jak co dzień ofiarowywał si | 
Bogu w Sakramencie ołtarza. 

Pogoda śmierci sprawiedliwego gi 
ma w sobie piękność niezrównaną” — 

Hel. Romer« 

  

   
  



   

                                                                                              

       

„WrODZimMIERZ HOLUSOWICZ 

Najstarsze z dotychczas znanych 
prehistorykom zabytki, które moż 
na przypisać pra-Litwinom, z terenu 
Wileńszczyzny pochodzą mniej więcej 
z przed 1500 lat temu. 
dotychczas stwierdzony Ślad istnienia 
osadnictwa słowiańskiego w  woie- 
wództwie wileńskim przypada na VIII 
wiek tj. na około 1100 lat temu. Do- 
piero od tvch dat początkowych moż 

na mówić w prehistorii (dziś) o osad- 
nietwie Słowian i Litwinów na Wi- 

| leńszczyźnie. 
у Dotychczas sądzono, opierając się 
głównie na wvnikach badań iezyko- 
znawców, że pra-Litwini zamieszki- 

wali pierwotnie (jeszcze w okresie 
 wezesnaniastowskim ti. w wiekach 
od IX do XI po N. Chr.) prawie całą 
Wileńsz"zvzne Granicę ich osadnict- 

wa wvznaczano na poludniowvm 
wschodzie linia. biegnącą w przvh'i- 
ženiu od graniev sowieckiej kolo 
Dokszve na Wileikę i na Niemen mię 

dzv Nowosrėdkiem a Lida. A więc 

we wschodniei cześsi wojewódz'wą, 

dziś zamieszkałej głównie nrzez Ria 
ornsinów (nronołomków Frvwiezów 

1 Drehowiezów) cał= nowiat dziśnień 
Ski. postławsti. brasławski j cześć wi 

 leiskiego miała hvć zajeta nrzez od 

wianznvrh fn antochtonów T itwinów 

   

Słowianie zać hvli nrzedstąwioni ia- 
kn element zabarezv. który narł 7 no 

 łndnioweco wsehodn na ziemie Iław 

Sbię | ndrzyrał Litwinów na zochó? 
To „odrzneanie* należy rozumień w 
łan enncńh. ża zhrojne starrią (na 

przed A) 

 wiańchimi Irnńrzyłv 
drużyn litewskich 72: sło- 

sie norażkami 
Tikwinów: Sławianie szli iako zdn- 

hrwnv. osiadoli | wrkłoniali no tem 
Rasa 

osad View: 
arodrista 

W piesn o wal- kw pasz'lej 

Na mieicen etnieznvrh 

$kinh Titwini 

mes) 
ZG 

sławioli onór. jednak 

  

k W ten sposób przedstawiane pra 

dzieje Słowian i Litwinów na Wileń 
_ Szczyźnie nie znajduja jednak natwier 
dzenia w zabytkowym materiale ar 
cheoJogicznym.. Materiał ten ukazuje 
ham inny obraz (trzeba przyznać na 
į nieoczekiwany) pierwotneso osad 
 lietwa oba tych ludów na Wileńsz 
 Czyźnie. W tym artykule postaramy 
Się obraz ten podać w; ogólnych zary- 
„Šach 
„- Słowianie i Litwini grzebali swo- 
Ich zmarłych w okresie, który nas in 
 teresnie, pod kurhanami, bronili się 
Zaś przed napadami wrogów na gro- 

 dziskach (..pilikalnie*). Do naszych 
 Cząsów zachowało się dość dużo tych 
Niewątpliwych Śladów stałego osad 
Rietwa obu srun Indności. Czas znisz- 
Czył wiele tych zabytków, nieświado 

_ Mość ludzka niszczy je i teraz zatrwa 
žainco licznie. Oczvw/ście, jak można 

przypuszczać, najwięcej zniszczono 
Szczególnie kurhanów na terenach 

 Bęściej zaludnionyct, wziętych pod 

ntensvwną uprawę rolną (pług żela: 
A8R Mimo to iednak rozmieszczenie 
W terenie zachowanych  dotvehezas 
rodzisk i ementarzysk kurhano- 

  

   
     

    

  

    

     

    

     

    
   

   

    

KA IMIER” LEC УС 

rag me 

    

  

    

   

  

   
   
    

     

    

    

   
   

      

    

|, bawem komedię Kazimierza Leczyckiego. 

osnutą na tle życia i przygód na bruku 

warszawskim maturzystów i maturzystek 

z Ziem Wschodnich. 

Drukujemy poniżej fragment komedii 

(Red. „K. W.“) 

Zebranie członków perzdni 
brzececzaminacyinei jednego 

z kół req'nnalnych 

(ODSŁONA 3). 
, Przewodniczący: Szanowna tłuszczol 
Ško przewodniczący zainicjowanej, zało- 
nej i prowadzonej przez siebie poradni 

"zedegzaminacyjnej mam zaszczyt mia- 

"Ować siebie przewodniczącym, udzielić 
ie głosu i prowadzić zebranie. 

Szanowna tłuszczo, urocze tłuszczan- 
kochani tłuszczacy! 

Trzy rzeczy są najważniejsze w życiu 
dego prawdziwego akademika. Dobry 
or, prowianty i egzaminy, Pierwsze 

"My zawsze, drugie czasem, trzecie ma- 
dzišį 

Chronicznie głodna i chronicznie we- 
A ciżbo! Ścinając się dwa lata w pocie 

cła na egzaminach, zdołałem nareszcie 
p, jrAĆ z benedyktyńskim próżniactwem 
łystkie fak zwane „koniki profesor- 

Pierwszy zaś - 

  
  

    
see a Granit zitunię 4a si 
== enw 

Mapa województwa wileńskiego. G an'ca 
i słowiańskiego (jednoliłe kropki) przed 
między jeziorami koło Brasławia a Naro 
cej z granicą, kreśloną przez Łowm ań 
dl oszdn'=twa iifoewskioro w XIII wieku. 
nica osadnictwa liłewskiego w okresie wczesnopiastowski 

    
Sowia. 2 Litwina 

ditwi wow (ix-4 wiew)=wytycŁa 
na dodgcnetaś 

„KURIER” [4670]. 

   

    

zełknięcia się osadnictwa litewskiego 
sławiona jest schemalyczn.e, szczegó!n e 

m. Granica ła pokrywa się mniej wię- 
go na podsławie źródeł historycznych 

Doiychczas wyznaczana w prehistorii gra 
(kropki i kreski na 

  

   

  

przemian) podana jest za Antoniewiczem („Archeologia Polski” 1928 r.). 

wych mówi nam wiele. 
Na terenie województwa wileń- 

skiego zanotowano dotychczas istnie 
nie ponad stu grodzisk i do 250 cme1 
tarzysk kurhanowych, liczącyeh ra- 
zem kilkanaście tysięcy kopców 
Wszystkie powiaty ©ą zbadane pod 
tym względem mniej więcej jednako- 

wo. Procent nieznanych dotad arche 
ologom tego rodzaiu zabytków praw- 
donodnhnie wszedzie. na terenie ca- 

łei Wileńszczyzny, jest ten sam a ie- 
żeli waha się, to w małych granicach 

Dzisiejsze rezmieszerenie srodzist: 

i kurhanów daje nam prawdonodoh 
nie wierny obraz rozmieszczenia osad 
n'etwa przedhistorv:znego. Przema- 
wia za tym ten fakt, że największe 
zagęszczenia grodzisk i kurhanów ist- 
nieją tam, gdzie i dziś gęstość zalud- 
nienia jest stosunkowo większa, a 
więc tam, gdzie, jak mówiliśmy, za 
bytki te mogły być najintensywniej 
niszczone. Skoro mima wszystko du- 

żo zachowało się do dziś, to praw- 
dopodobnie w przeszłości było wię- 
cej. Cóż nam mówi mapa grodzisk i 
kurhanów na Wileńszczyźnie? 

Przede wszystkin. to, że człowiek 

w okresie omawianym unikał puszcz 
oraz bagien. Zakładał zaś swoie sie 
dziby prawie wvłącznie w pobliżu ie- 
zior i rzek, które mr prawdopodob- 

nie służyły jako prawie jedvne drogi, 
łączace go z większymi ośrodkami 

handlowymi. Przy tym, co jest bar- 
dzo charakterystyczne, działy wód 
były rzadziej zaludnione i prawdopo- 
dobnie stanowiły pierwotne granice 

i komedii 
"Teatr na Pohulance grać hędzie nie. « skie”. Dzięki tej oto kartotece słabości 

lumfesores, zdołałem urałować niereden 
dzieziątek virgines mocnych w kajaku, ale 
jakże „3abych w prawie rzymskim! Dzięki 
mojej pesadni przedegzaminacyjnej oca- 
lał niejeder dwudziesiątek juvenes, po- 
chłoniętych stujjami nad pięknym ogo- 
nem lisa, szarłą + zpadą. Dzięki poradni 

piękne oczy królowa naszego Wydziału 

nie ślepły zbyłnio nau nrawem małżeń- 

skim. 
Proszę o zadawanie pyrań! 
Słuchaczka: Proszę o radę 
Przewodniczący: Ofiara ustroju u kogo 

dziś zdaje? 

Słuchaczka: Prawo rzymskie. 
Przewodniczący: Paragral pierwszy sta- 

łułu naszej poradni brzmi: „Nie jest rze- 
czą ważną, co się zdaje, jest rzeczą waż- 

ną, u kogo się zdaje”. Szanowna ofiara 
ustroju pęta się dwa lata po Wydziate i 
po Wiśle a jeszcze nie zna podstawowych 

praw Alma Mater! 
Słuchaczka: Zdaję u profesora 

skiego. | 
Przewodniczący: Nie zazdroszczę, nie 

zazdroszczę! Cięki kat na stare lenie. 
Poradzimy się jednak naszej kartoteki. 
Może ona coś doradzi koleżance! 

Aczyński.., Al... miński... Ar... dziński, 
lat 59, kawaler, prezes T-wa Antyalkoho- 
licznego... poradnia przedegzaminacyjna 
stawia diagnozę następującą... należy w 

Ardziń   

zamieszkani. grup etnicznych. 
Uwzględniając teraz zawartość 

zbadanych dotychczas kurhanów. 

snrohójmy  przenrowadzić granicę 
Słowian i Litwinów w osóle oraz wy 
odrebnić naistarsze tereny zamiesz- 
kania na Wileńszczyźnie obu tych 
grup. š 

Koło jezior powistu brasławskie- 
%0 na zachód od Rrasłowia stwierdza 
mv Šadv osadnictwa litewskieso, na 
wschód zaś wszystrie z dotvchczas 
konenvch cmentarzvsk kurhanowveh 
należy nrzynisać Słowianom. We 
wschodniej cześci nowiatu brorłow 

skieso nie znamv ieszeze ani iednesa 
cmentarzvską litowskiaro. które bv 

nochodziło z czasów nrzed i wczesno 
historvcznych Tolo Wiaty i Czurvlo 

wa (w pobliżu Dr) rozkonano 
wprawdzie w roru 1937 cmentarzy 
sko, skłodaijnce się z „nustych* kur- 

hanów (to znaczy nie zawierających 
srohów), jednak nie można go okre- 
śląć iako lfowskie. Padnhne cmenta 
rzvsko znane iast również z nad je- 
ziora Mindzioł z iso wsrhodnieso 

brzegu koło folw. Świnki. Rozwiaza. 
nie zagadki tych cmentarzysk należy 
sznkać nrawdonndohnie na Łotwie w 

ieziorze koło Talsi. Vdkrvto tam ist- 
nienie w okresie wczesnohistorvcz 
nxm b. oryginalnego ciałonalneso oh- 
rzodkn grzehalnego. nolesajacero na 
tvm. że kośri no snolanin zmarłero 

na stosie oraz nrzedmioty wrzucano 
do jeziora. Możliwe. że zamierzone 
przez Muzeum Arch. Preh. USB bada 
nie jeziora Miadzioł w pobliżu emen 

tok rozumowań ściśle prawniczych wpleść 
zdanie ...„największymi abstynenłami sła- 

rożytnego świata byli Rzymianie”. 

(Słuchaczka wychodzi). 

Następny! 

Słuchacz: Ja. 
Przewodniczący: Słabość organiczna? 
Słuchacz: — ekonomia polityczna. 
Przewodniczący: Kiedy? 
Słuchacz: — zaraz. 
Przewodniczący: Kło ścina ofiarę ustro- 

ju? 
Słuchacz: — prof. Markiszewski. 

Przewodniczący: Zaraz zapiszemy le- 
karstwo. Nie pyłam, czy ofiara coś umie, 
bo po qębie widać, že nie za w'ele.., Mar... 
Mar... Mar... Niech kolega odłoży egza- 
min. Markiszewski chory, egzaminuje za- 
stępca, Koniki zastępcy nieznane! 

(Słuchacz wychoczi). 

Następny! 

Słuchaczka Il: Proszę o recepię. 

Przewodniczący: Kło ścina? 

Słuchaczka Il: — docent Jedwabiński. 

Przewodniczący: Ofiara ustroju ma 
szczęście, Moja karłoteka pod liłerą J. nie 
zawiera nic groźnego. Docent Jedwabiń- 
ski, lat 35, przystojny, kobieciarz, forytuje 

przy egzaminach ładne słuchaczki. Kole- 
żanka może być spokojna. Zda napewno. 
Radzę tylko za wiele nie mówić. 

Słuchaczka I: Dziękuję. (Wychodzi). 

Po kilku radach: 

Przewodniczący: ..a teraz, kochane 
ofiary ustroju Alma Mater, wasz Maestro     

tarzyska, przyniesie rozwiązanie za- 
gadki tych stanowisk. 

Na południe od Brasławia granica 
zwartego osadnictwa przedhistorycz- 
nego Litwinów cofa się na zachód pra 
wie pod Święciany aby po tym zawró 
cić na wschód i dotrzeć do jezior 
Miadzioła i Narocza. a słamtąd koła 

Kurzeńca i W'leiki zdążać łukiem w 
kierunku na ТтаБу. 

Granica zaś zwartego osadnietwa 
Słowian również na południe od Bra 
sławia cofa się ale na wschód, omija 
iąc niegościnne lasy. W powiecie 
Wileiskim kurhonv Słowian zbliżają 
się znowu dość Meznie do Litwinów 

Na wschód od na"treśŚ'onej grani 

av nie stwierdzono dotvrhczas šla- 
dów Litwinów w zabytkach ani przed 
Mistarveznveh, ani wezesnohistorvez- 
nych. 

Głównym terenem zwartego (licz- 
ma knrhanv i grodziska) ocaTniotwa 

Słowian na nólnoen=m wschodzie bv 

3a nrawą ezość dorzeczą Dzisnv w po 
ZE AE 
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oławskim. Tu też stwiardzono. jak 
Iatvchczas. najstarsze Ślodv ish po- 

hutq. nochadzare 7 VT wietn. 
Nalažali 

ernnv Słowian, 

ani nrawdonoadobria An te: 

T. 

skish znana jest foka nlemie Krewi- 

отАху, Fasrzvły ich bliskie stosunki z 

Pełhekiem. 

Ną nołedniowrym wschodzie v mo- 

wieria Wilaistim Ww sórnym dorze- 

> Wi westennie Aruma dnš6 Vie7 

na i stosnnkawa 7zwartąa crura kur 

hanów, która równiaż możną nrzyni- 

którą z kronik 

saA Glłhwiannm, noaznetajan=m w ЪМА 
szym kontabalia słównia 7 Mike inm 

PH łą rrawdanodobnie znani z kra 

nik Drohowirze. 

Kurhanv Ntavyskie wvstannią lisz 

nie w zachodniej cześci nawiatu świe 
siańskiaso 6ra7 w Porzeszn Ii w 

wine. nawiasie oszmiańskim į 

trnatim (w tem ostotnim torże w dn-   

5, 
r 

Granica osadnictwa Słowian i Litwinów 
| na Wiieńszcz, źnie w czasach przed i wczesnohistorycznych 

kie z przed 1500—1,100 lat znane są 
m. in. z okolic Żodziszek i Kurzeńca 
w powiecie wilejskim i Smorgoń pow. 
oszmiańskiego, jeżeli chodzi o punk- 
ty wysunięte najbardziej na wschód. 

Już to wszystko, cośmy wyżej po- 
wiedzieli, przedstawia nam w nowym 
świetle dzieje pierwotnego osadniel- 
wa litewskiego i słowiańskiego na Wi 
leńszczyźnie. Istnienie między obu 
grupami swego rodzaju ,.pustki gra: 
nicznej* we wschodniej części pow. 
święciańskiego i zach. postawskiegn, 
oraz b. słabe zaludnienie w okresie 
wczesnohistorycznym we wschodniej 
części powiatu brasławskiego (ca wy 
nika z mapy grodzisk i kurhanów) na 
suwa przypuszczenie o tym. że za- 
równo Litwini jak i Słowianie w cza- 

sie współżycia we wspólnych grani- 
cach politycznych kolonizowali te te- 
renyv. Kolonizacja ta mosła przeni- 
kać słebiej zarówno z jednej jak i z 
drugiej strony. Z tego też, być może 

wrniklo to przemieszanie języków, 

które stwierdziły tutaj pierwsze spi-. 

sy Indności. 
Nie bvliby więg  „autochtonami 

przedhistorycznymi* ci Litwini. któ 
rrch istn'onie stwierdziły snisy no 
stronie „słowiański jak również 
ei Słowianie, którreh stwierdzono no 
stpania „Nameliai“, 

  

Na nodstawie materiału nprzedhi- 
stareeznaro. znanaro datvrhezas. MO- 

żamy nrzynnszeza% że osadnietwo li- 
tławstrie, elrenanAnioro w najstarczaj 
swni fFazia słównia Wiią na wsebóĄ, 
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Chrzest Litwy. 

pokaże, jak się zdaje egzaminy przy ;po- 

mocy kartoteki koników. Mam aż trzy ko- 

niskal Wio, mój kaszłanku, wio, mój bu- 

łanku, wio, mój siwku! Pokażemy ciżbie, 

jak się zdaje egzaminy! (Wychodzi). 

Słuchaczka: (Wpada rozpromieniona). 

Wszyscy: Zdalaš, zdalaš?! 
Słuchaczka: Zdałam! To doprawdy ja- 

kiś cud! 
Wszyscy: lle?1 
Słchaczka: — dostatecznie. 
Wszyscy: O co cię pytał? 
Słuchaczka: — na początku zadał mi 

jakieś straszliwe pytanie. Nie zrozumiałam 
nawet, o co chodzi. Daje mi drugie pyta- 
nie... ja nicl!! Trzecie... ja nich! Już miał 
powiedzieć „dziękuję pani”, kiedy nagle 
przypomniałam sobie radę poradni i rzu- 
cam na wpół przyłomna.. _ „Rzymianie 

byli abstvnentami!“ 5 
Wszyscy: No i... i...211 
Słuchaczka: — cała komisja wybucha 

gło*n”m śmiechem. 
Wszyścy: No... i... i... pała? 

- Słnchaczka: — gdzieżłam... pan profe- 
sor pyta mię, czy pani pali?... Broń Boże— 
odpowiedziałem — i weszłam na ścieżki 

mnisi karkołomne. 

Wszyscy: | co... no i?! : 

Słuchaczka: — a połem pan profesor 

sławiał pvłania, coraz łatwiejsze, na któ- 
re ja odpowiedziałam z coraz większą 

przytomnością umysłu. 

(Wchodzi Il Słuchaczka). 

  

Wszyscy: Zdałaś? 
Słuchaczka li: mam b. dobrze!   (Z dumą). 

wvstawja w M, Jorku 

Rok 1386. 

BOSS TTT TTT RSS "TRO 

Słuchaczka I: (Dotknięta). Niemożliwe? 
B. dobrze! Ty? Za co? 

Słuchaczka Il: — cóż w tym dziwne- 
go, moja droga. Docent Jedwabiński nie 
mógł postawić samemu sobie mniej, niż 
„bardzo dobrze”. 

Słuchacz: Jakto, koleżanko, samemu | 
sobie! Jak to koleżanka rozumie? : 

Stuchaczka II: — bo tylko pan do- 
cent mówił. Ja glęboko milczalam. Po 
skończonym egzaminie pan docent ро- 
wiedział: Pani jest bardzo inteligentna. 

(Wchodzi przewodniczący). 

Wszyscy: Oło zwycięzca! . | 

Przewodniczący: Najgorzej! Zlałem sięł 

Wszyscy: Niemożliwe! 

Przewodniczący: — ale prawdziwe! 
Słuchacz: Kolega, twórca poradni?! 

Przewodniczący: — Ja, autor recepf, 

a wy? 
Wszyscy: — Zdaliśmy wszyscy | 

Przewodniczący: — Niech to będzie 
osłodą w mej męcel 

Słuchaczka II: — Jakże się to stałoł 

Przewodniczący: — B. prosto. Mój pra 
fesor zachorował, egzaminował mnie za- 
stępca, świeżo przybyły z Krakowa, a 
więc jeszcze nierejestrowany w mojej kar 
fotece. 1. pytanie nic, 2. nic, trzecie nier 
wiele. Był b. grzeczny. „Niech pan kos 
lega przyjdzie później”, powiedział. 

Dobrze! Przyjdę później! 

(Koniec). 
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„Patria” 

  

Herb miasta Łucka. 

Gdy poraz pierwszy zobaczyłam nowo 

czesne witryny cukierni „Patria* w Łucku 

aż mię zatkało ze zdziwienia. 

Niby dlaczego? Czyżby z tego tylko po- 

wodu, że mały, czterdziestotysięczny Łuck 

posiada lokal, jakiego nie powstydziłoby się 
żadne większe miasto, nie mówiąc już o 
Wilnie? 

Powódź zdziwienia był innej natury i wca 
le a wcale nie graniczył z uczuciem zbliża 
nym do zazdrości, Popostu rzuciła mi się 
w oczy wywieszka, oznajmiająca krótko pt 
Konsumentom, iż znajdą tutaj „filipowskie 

pierożki”, Specjał to obcy dła gości z Zacho 
du, a dobrze znany dawnym bywalcom Mo- 

skwy. Znają go ci, których za dawnych przed 

wojennych czasów tosy zagnały do „sziro- 

koj biełokamiennoj* lub w szare, zimne 

nudy Petersburga — i tam bowiem sławnv 

Filipow posiadał filie swej moskiewskiej cu- 

kierni, wśród wielu innych przysmaków pra 

dukującej „Spócialitć de la maison*, słynne 

pierożki, które cieszyły się u znawców cał- 

kiem zresztą zasłużoną popularnością. 

Że jakoś te moskiewskie, filipowskie pie 
rożki niebardzo harmonizują z nazwą „Pa- 

tria", to w grumcie rzeczy drobiazg, o któ 

ry nikt rozsądny, w stanie jakiej takiej rów- 

nowagi psychicznej, nie rościłby pretensj; 

do właściciela zakładu. 

Rzecz inna, jeśli ktoś zatrzyma się przed 

witryną, dosnuwając w duchu wątek nie 

wesołych rozważań na temat np. nalotu ro- 

syjskości w charakterze miasta. Wówczas 

każdy szczegół, nawiązujący do tradycji mo 

skiewskich, nabiera specyficznej ostrości 

niepokoi i drażni. Nie dziw więc, że wraca 

jąc z dłuższej wędrówki po świeżo pozna- 

nym mieście, gdy jeszcze w oczach mi sto 

ły różne „cudeńł:a" architektury, datujące 

się właśnie z epoki filipowskich pierożków. 

  

który zapewni radosny, beztroski nastrój 

podczas świąt i będzie cieszył wszyst- 

kich przez długie lała — to wspaniały 

odbiornik z klawiaturą 

BRILIPS027-38 
Do nabycia w. fr 1ie: 

Składy 
radio-elektrotechniczne 

О ОЛМ 
WILNO 

UL. TROCKA 17 
telefon 781 

Duży wybór 

majmocniejstych żyrandoli 
I lamp biurowych 

Ceny konkurencyjne 
Warunki dogodne 
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Nowootwarta 

BIBLIOTEKA 
Teresy Łopuszyńskiej 
Wilno, ul. Śniadeckich 3 

(róg Mostowej) 

Beletrystyka w języ olskim i fran- 
cuskim. Książki dla dZieci i młodzieży. 

Nowości powieściowe, Ę 
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te ostatnie urosły w moje. wyobraźni do roli 

symbolu. 

Dawny Łuck ma swz dostojną wymowę 

w malowniczych ruinach zamku Lubarta 

w konfiguracji ulic i zabudowań starego 

miasta, starej dziełnicy żydowskiej i karaim 

skiej, monumentalnych świątyniach i gma- 

chach poklasztornych, kamieniczkac+ miesz 

czańskich i pełnych rzewnego uroku btało 

tynkowanych krytych gontem dworkach wo- 

łyńskich. Łuck dzisiejszy rozbudowyje sie 
w niebywale szybkim tempie, na miejscu 

pustych placów i starych walących się le 

pianek z dnia na dzień niemal wyrastają do 
my - pudełka lub monumentalne g.aachy 
użyteczności pubłicznej, przyczyniając się 
do zatarcia charakteru zapadłej prowincji z 
czasów przedwojennych (w parze z wzro 
stem ambicji Łucka idzie ostateczne ustale- 
mie tego herbu przez zarząd miasta). 

A jednak rosyjski „ujezdnyj gorodzisz- 

BEM 

ANATOL MIKUŁKO 

  

Niedawno pisałe.1 o potrzebie za- 
cieśnienia współpracy pomiędzy Spo- 
łecznym Komitetem  Radiofonizacji 
Kraju, a Związkiem Nauczycielstwa 
Polskiego. Wyraziłem wtedy zdanie, 
że współdziałanie ze Zw. Nauczyciel- 
stwa utoruje Komitetowi Radłofoni- 
zacji drogę do najbardziej zapad- 
łych kątów wsi i odrazu spotęguje ca 
łą akcję. 

Bo któż, jak nie nauczyciel styka 
się bezpośrednio codziennie z ludnoś 
cią wiejską, któż ją lepiej zna, do 
kogo, jak nie do nauczyciela zwraca 
sie ta ludność po dobrą radę i opie- 
kę? 

Słowem nauczyciel — to spiritus 
movens sprawy. 

Zresztą i dotychczas nie w inny 
sposób „kontaktuje się'* Społecz- 
nv Komitet Radiofonizacji Kraju ze 
wsią. 

Listy ze wsi które nadchodzą do 
Komitetu, są przeważnie pisane ręką   nauczyciela. Odbywa się w szkole 

  

  

ko* coraz to daje znać o sobie w sposób 

wysoce niedyskretny. Już u wstępu do mia- 

sta witają nas budynki koszarowe, rozloko- 

wane w głębi placów, gdzie wszystko, oł 

chów i parkanów poczynając, a kończąc na 

rozplanowaniu zadrzewienia, mogłoby wzbu 

dzić sympatię chyba u jakiegoś „urożeńca* 

tulskiej czy tambowskiej gubernit. Podobnie 

„Rusju pachniet" i na znacznej przestrzen* 

ulicy Jagiellońskiej. Pretensjonalne kamien. 

czki z nietynkowanej cegły, gęsto „zdobio- 

ne* czymś na kształt gzymsików, kolumie 

nek, nawet attyki std. z tejże cegły lub kra- 

tą żelazną — czasem z rokiem budowv 

(czasem znów dła odmiany — rok budowy 

mamy wyłożony cegłą) — są zdecydowanie 

brzydkie, a w charakterz- swym tak wyraź- 

ne, że można by całą połać tej ulicy bezkar 

nie przenieść o dobrych kiłkaset kilometrów 

na wschód... 

Całe szczęście, że w-zystkie te wystające 

Zamek Lubarta w Łucku 

EK   
Lśsty ze wsi 

  

Nie prosimy ale błagamy 
gromadzkie zebranie. Uchwala to i 
tamto. W wyniku nauczyciel pisze 
list, a gromada się podpisuje. Ze wsi 
Stamierowszczyzna, gm. ejszyskiej. 
pow. lidzkiego — Komitet Radiofoni- 
zacji otrzymał aż trzy listy. — Od 
kierownika szkoły, od rodziców i od 
dzieci. Wszystkie list" są nastawione 
na jeden ton. Pisze nauczyciel: 

„Przesyłając przy niniejszym podzię- 
kowania ludności i dzieci szkolnych za 
ofiarowany przez Komitet radioodbiornik 
— donoszę, że radioodbiornik jest bar- 
dzo dobry, audycje odbiera głośno i wy 
raźnie. Korzystają z radia nie tylko dz'e- 
ci szkolne, lecz i ludność wiejska. W dniu 
zainstałowania radia słuchało audycji 160 
osób. Byli tacy, co pojęcia jeszcze nie 
mieli o radiu i z wielką ciexawością przy- 
glądali się odbiornikowi i rozpyływali o 
jego urządzeniu i własnościach”. 

Zważmy: 160 ludzi. W. mieście 
„najbardziej ideowe* zebranie rzad 
ko kiedy gromadzi tle osób. Piszą 
rodzice i starsza młodzież: 

  

  

„Tilipowskie pierożki” 
ozdóbki* i nie grają żadnej roli architekto 

nicznej i że można je będzie w przyszłości 

również bezkarnie postrącać z murów, któ- 

re po otynkowaniu AKpENAC przestaną ra 

zić nas obcością swą i brzydotą. Takiž los 

spotka chyba i niejedno z „krylieczek“ (ga- 

neczków) również niepotrzebnie szpecącycih 

ładne skądhnąd budowle. Sporo ich już 

przerobiono, ale i pozostałe krzyczą 0 usu- 

nięcie. Exemplum: na tyłach dawnego kla 

sztoru O. O. Bernardynów (dziś urząd woje 

wódzki tam się mieści) pięknej późnobaro- 

kowej budowh o śmiałym półkolistym zał 

żeniu architektonicznym, przylepiono do 

muru widnieje takie właśnie rosyjskie ',kry- 

lieczko”. Drobiazg to zresztą w porównania 

e innym „kwiatkiem* o pokteNN y charak 

terze 

W pięknym gmachu dawnego klasztoru 

O O. Trynitarzy mieści się dzisiaj siedz'ba 

sądu okręgowego. Zbudowany w podkowę, 

Axwarela Kazimierza Wojniakowskiego (ok. 1772—1812). 
Ze zbiorów Biblioteki Pawlikowskich w Ossolineum. Fot. Kazimierz Skórski, 

  

„My i młodzież nasza zamiast marno- 
wania wolnych chwil mamy teraz drogie- 
go przyjaciela radio. Słuchamy audycji w 
świetlicy w każdą niedzielę i w czasie 
wolnym od pracy”. 

Dzieci: 
„Składamy panom, którzy ofiarowali 

nam czierolampowe radio serdeczne Bóg 
zapłać... Napisaliśmy listy do Cioci Hali, 
która często do nas mówi...". 

Komitet Rodzicielski przy szkole 
powszechnej w Duksztach Pijarskich. 
pow. wileńsko-trocki uważa, że radio 
potrafi skutecznie zwalczyć... prze- 

mytnietwo: 

„Śmiemy twierdzić, że radio ustawio- 
ne w świeflicy skutecznie wpłynęłoby na 
zmniejszenie procentu przemytników... 
Nie prosimy, ale błagamy o ten radio- 
odbiornik lampowy dla tutejszej szkoły... 

Jak ważną rzecz stanowi radio w 
szkole i jak wdzięczni są za nie miesz 
kańcy wsi świadczy list ze szkoły w 
Tawalunach, gm. Ejszyszki, pow. 
lidzki: 

„Dziś zebrani w liczbie 70 osób słu- 
chaliśmy, — niektórzy nawet poraz pierw 
szy w życiu — głosów cudownej skrzy- 
neczki. jaką nam Komiłet łaskawie nade- 
słał Wdzięczność nasza nie ma granic", 

Pisałem już, że szkoły muszą stać 

    

   

jest on cofnięty w głąb placu (w swoim cza 

wie od strony ulicy zamykał go czworobok 

kościoła), na którym wznosi się cerkiewka, 

również pamiątka po przedwojennych go- 

spodarzach kraju. Cerkiewka ta, „echt* mo 

skiewska, sama przez się zdecydowanie 

brzydka, aż się prosi o usunięcie z tego pla- 

cu, który nadawałby się raczej juko tło dia 

pięknego pomnika. 

Rzekomo nawet mówiono już i pisano © 
tym, ale cóż „czasowienka“ jak stała. tak... 

stoi, podobnie jak (pomimo czynionych ojużó+ 
w tym kierunku usiłowań) nie zdołano 

pchnąć naprzód sprawy zamku Lubarta, 

gdzie również gospodarka rosyjska zostawi- 

ta swoje ślady w postac: zabudowań, szop, 

przybudówek itd., dziś niestety za przykła 

dem rosyjskim wykorzystywanych w dal- 

szym ciągu gwoli użyteczności publicznej 

ze szkodą zarówno dla piękna ruin oraż 

pietyzmu wobec nich, jak i dla ich kon- 

serwacji. 

Słowem, są to takie sobie  „filipowskie 

pierożki" które z biegiem lat winny całko- 

wicie zniknąć, jako coś, co wyrosło z obcej 

nam tradycji i kultury moskiewskiej i co 

niepotrzebnie rzuca cień na dostojne „wczo 

raj“ i pełne rozmachu sił żywotnych „dzi- 

siaj“ Łucka. 

  

    

   

    

    

     

    

    

      

    

    

    

  

   

    

   

   

    

   

   
    

   

   

Alexandrowiczowa. 

TEERITE5ESIP PASTA 

Pół żartem, rė! serio 

z 

NASZE DZIECI. 
— Mamo, jestem twoim skarbem, praw: 

da? 

— Tak, Juleczku. 

— Pożycz mi dwa złote na 

tego 'skarbu. 

rachunek 

W SZKOLE. 
Nauczyciel. — Co zrobi osioł mając do 

wyboru wiadro z winem i wiadro z wodą? 

Uczeń. — Wybierze wodę. 

Nauczyciel. — Słusznie, a czemu? 

Uczeń. — Bo jest osłem. 

WYMIANA DEPESZ. 

Student, który ściął się na egzaminie te. 

legrafuje do swego brata: 

— Ściąłem się. Przygotuj ojca! 
Odpowiedź brzmi: 

— Ojciec uprzedzony. Przygotuj sięl 

OSZCZĘDNOŚCI. 
"Tatusiu, zaoszczędziłeś 50 złotych. 

W jaki sposób? 

— Obiecałeś mi 50 złotych jeśli przy! 

niosę ze szkoły dobrą cenzurę. Nie wydas4 — 

tch... 

AKTORZY. 

Aktor I. — Gdy gram, zapominam 0 

wszystkim. Wżywam się w moją rolę. Pu* 

bliczność znika mi z oczu. 

Aktor II. — Nie można jej brać tego 18 

złe. 

ABY NIE MYŚLANO, ŻE... 
Kelner I. — Śmieszne! Niezamożni daj4 

duże napiwki, a bogaci — małe. Й 
Kelner II. — Zrozumiełe: biedni nie chcą. 

aby myślano, że są biedni, a bogaci, aby. 

ich brano za bogatych. 

W SĄDZIE. 
— Dlaczego oskarżony popełnił defraw 

dację? 1 

— Miałem dostać pcsadę kasjera, panie 
sędzio, ale trzeba było złożyć przy tymł 

kaucję. /   
  

   

            

     

na pierwszym miejscu w piźnie radi? 

fonizacji wsi. W szkołach stuchają r2 

dia nie tylko dzieci. List ze wsi Szeż0 
pany, gm. Solska, pow. oszmiańs 

zawiera taki urywek: 
„Bo trzeba zaznaczyć, że z radia bę 

dą korzystać nie tylko uczniowie, lec? 
łakże i starsze społeczeństwo, młodzi 
których nie słać na zainstalowanie was“ 1 
nego odbiornika“, 

Interesujące byłyby indywidual0“ 
listy od poszczególnych gospodarzy: 

Niejednego zapewne powstrzymuj 

przed pisaniem fakt, że inaczej nie 
umie, jak tylko po... białorusku. 

Z przytoczonej „wiejskiej kor 

pondencji* wynika: Po pierws”y La 
Wszyscv, wieś masowo chce słuchać 
radia. Po drugie: Mało kto może L 
bie pozwolič na kupno aparatu, pak 

ważnie trzeba dostarczać oma | 
albo udzielać znacznej pomocy- jt 
trzecie: Sama ludność docenia kw 
ralny wplvw audycyj (przykład 
przemytnietwem). 

Przy tym wszystkim, mimo w» 
tępu*, „wysiłków, „ofiarności” 
itd. dla biedoty wiejskiej radi 
nik będzie jeszcze przez bardzo 
czas marzeniem, gwiazdka z nie 

Anatol Mikułko: 
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Grarica rolsxo-czes <a P 

Przyznać się muszę, że przed pier- 
wszym osobistym zetknięciem się z 
franicą polska-czeską — pojęcie ta 
wadawało mi się.czymś dziwacznym.i 
„mažo realnym. Owszem, granica. .nie- 
niecka, rosyjska — te były oczywiste. 

Ale granica z Czechami? Znaliśmy 
2 przedwojennych podróży do Wied- 
nia czy Italii austriacką „„Kolej Polno 

ną”, co biegła od Trzebini, przez 
| Dziedzice, Piotrowice, Bogumin. ale 

kolej ta była gruntownie opanowana 

przez niemczyznę. O germanizacji Slą- 
„Ska Cieszyńskiego, o. walkach z. nią, 

toczonych przez miejscowych Pola. 
ków, noszących jakieś. dziwne dla na- 
Szego ucha nazwiska — pisał nawet 
kiedyś „Kurjer Litewski*. Ale Czesi 
jako bezpośredni sąsiedzi? Dla nas 
„litwinów* było to pojęcie całkiem 
Nowe i obce, zgoła „powojenne. 

Ceszyn i Pobię zie 
Dalej pociąg nie szedł. 

Z zaciekawieniem wysiadłem wśród 
Ciepłej nocy lipcowej na malutkiej 
Stacyjce, słabo oświetlonej, która by- 
ła ostatnią stację polską: „Cieszyn — 
Bobrówka". Bvło to czternaście lat te 
mu. Przez jakieś planty, również nie- 
OŚwietlone, szliśmy potykając się o 
Niewidzialne przeszkody ku miastu. 
które bvło granicą przecięte na dwoie, 

dak jabłko lub ananas. Ciche, wąskie 
: ticzki, pelen uroku stary rynek z ma 
Owniczymi  podeieniami w okolo i 

_ słudnią po środku. 
Jakiś gmach z wieżyczką i dziwa- 

 tznvm napisem: „Przełożeństwo mia 
Sta“ — to ratusz. I wielki. niemal że 
komfortowy hotel „Pod brunatnym 
Jeleniem“ („Zum braunen Hirsch“). 
Hotel zbyt wielki. zbyt wspaniały na 
ło małe miasteczko. 

Bije zegar na wieży ratuszowej. 
Potem skądś z oddali odpowiada in- 

ny. To stamtąd. Zza granicy. Ź Czech. 
Nazajutrz wśród słonecznego ranka 
 biegłem ulicą Głęboką w dół ku owej 

Braniey. W odległości kiłkuset kroków 
%4 rynku ulica skręca nagle ku rzece. 
Most Z obvdwu stron budki strażni- 
Cze W obie strony płynie przez most 

 śwvkłv, poranny potok przechodniów. 

 Bfżdy przystaje raz po tamtej stronie. 
Е okazuje jakieś papierv. potem pa tej 

 Iidzie dalej swą zwykłą. obojętną. co 
dzienną drogą. Szynv tramwajowe le 

łą bezużyteczne. Przecięte granicą 
_ Miasto nie miało już co począć z tram 
Wajem. Szvnv pozostałv, jako wspom 

_ Nienie dawnej świetności. 
Więc to tam Czechy, za tą rzecz- 

: © Potem z Góry Zamkowej, gdzie sto 
baszta, zwana „Piastowską“, choć ża 

еп z Piastów pono już jej nie oglą- 
dał, spoglądałem na tamten brzeg. U 
Mych stóp ćwiczyła kompania piecho 
ty. Tuż nad rzeką. Ale już za granicą. 

więc kompania czeska. Dalej od pół 
Rocy biegł pociąg naładowany wę- 
Blem . 
| Skąd idzie ten pociąg? 
| „Toė. panie. z Karwiny*. 
__. Karwina. Zagłębie węglowe. Wę- 
Biel koksuiącv. który musimy impor- 
lowąć. To tam dalej, gdzie błękit- 

3 BY kosyzont styka sie z ziemią Na pół 
Nowp-zachód. A tu bliżej, wśród og- 

dów — rozłożyło się miasto, prze- 
 fięte szerókimi, nowoczesnymi ulica- 
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- łącznie dobru publicznemu, 

Inspektor 
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mi, obramowane na południowym 

wschodzie kominami fabryk. Czeski 
Cieszyn. Nowa, uprzemysłowiona 
dzielnica Cieszvna. Im przypadły fa- 
bryki. Nam podcienia w rynku i wie- 
ża piastowska. 

Kraj za Olzą ożył'dla mnie w o- 
powiadaniach cieszvniaków Przestał 
być zwvkłą ,„zagranicą*. Dla nich bvł 

on zawsze i pozostał bliski, swój, wła 
sny, ohecnie przez Czecha zrabowanv 

Staliśmv na wzgórzu za Cieszvnem 

skąd widać było kominv Trzyńca i 
dalej. het, całv kraj za Olzą po Witko 
wice i Morawską Ostrawę. Obok mnie 
stoi prosta: robotniea: Tedno. dziecko 

na ręku. Drugie... No, drugie powiedz 
my w projekcie. Spracotvane dłonie, 
zmęczona życiem, choć młoda twarz. 
Zatoczyła ręką szerokie półkole. 

„A ćós tak patrzicie na, tyn: kraj? 
Pewnoście z dalyka? —, Noszo tam 
ziemiczka. Noszo była i bvdzie noszo 
Ta gronica sie nie utrzimo. Polska 
musi bvć po Morawskom. Łostrawe. 
Qi, civrpi tom teroz łod stodiohelnego 

pepika bivdnv noród, civrpi. Ale przi 
dzie kuniec czvyskimu panowaniu, fa 

rona' Polsko zaś tam bvdzie!'* 

Rozumiałem ją Dla niej ta grani- 
ca, przecinająca jej rodzinny Cieszyn, 
była tak bolesna i sprzeczna ze zdro- 
wvm rozsądkiem, jak dla nas granica 
pod Mejszagołą, gdzie posterunek gra 
nicznv nosi nazwę „Pobłędzie* (no- 
men omen). A 

Czternaście lat trzeba. było czekać 
zanim runęły bariery graniczne na mo 
slach „Gl6wnvm“ i „Jubileuszowym“ 
na Olzie w Cieszynie. Czternaście lat. 

Z okien bu 'aneszteńskiego 

e*s-resų 

Przejeżdżałem tamtędy kilkakrot- 

nie międzynarodowym ekspresem do 
Budapesztu. Belgradn... Biegł on tam 
tą stroną Olzy. Po długieh nostojach 

na granicznych stacjach „Zebrzydo- 
wice“ i „Petrovice“ (to tak wvelada“ 
prawdziwa zagranica?“ — Pełen zdzi 
wienia okrzyk moiej młodej towarzv- 
szki podróży, €o po raz pierwszv wy 
frunęła na-sżerszv Świat i uirzała:. 
mała. biała niotrowieka -staevike: — 

czeski punkt eranicznv) po przecze- 
nieniu wagonów i manewrowaniu w 

Romuminie (doskonałe parówki) oc: 7 
chciwie wnatruiace.sie w ten kraj któ 
rv „mósł hvć Polskim* ezytoły nazwv 
stacvi; „Orłlova*. ..Karvinna*. ..Louki 

n. Olzou*. „Cesky Tesin*. Trinec" 3 
„Mosti*. Dzieci machały nam raczka- 
mi. dvmiłv kominv. biesty pociagi z 
weelem. Na staciach jakieś kobiety w 
*hustach orvsinalnie w'azanech sno- 
eladalv ku pocingowi. Wzrokiem sta- 
rałem się przeniknąć twarze tvch dzie 
ci. kobiet. meżczyzn. Co myślą? Czv 
nadal cznia sie Polakami? Czv nie ule 
gli wynarodowieniu? — Okrasłe ron 
delki czeskich kolejarzy, mundury żan 
darmów, czeska mowa. A oni — tam, 
za barierą stacyjną. dalecv. niedostęp 
ni. Tylko serce zabiło szyhko, garącz 
kowo, tylko coŚ Ścisneło dziwnie za 
gardło. gdv tuż przy dworcu w Czes- 
kim Cieszvnie czytałem na wspania- 
łym gmachu wielki napis, jakby na 
urągowisko Czechom  umieszczonv: 
„Towarzystwo Oszczędności i Zali- 
czek”, 

A więc oni tam żyją. Czuwają. 

  

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
jako instytucja, która nie zabiega O zyski, lecz służy wy- 

najtańszą kalku'acje składek,: solidną likwidację 
szkód, szybką wypłatę odszkodowań 

przy ubezpieczeniu 
od ognia, gradobicia, kradzieży, rabunku, odpowie- 
dzialności cywilnej, następstw 

padków — auto-casko. 
| Ubezpirczenie ruchomości domowych od ognia i kradzieży 
| nakorzystniej załatwia P. Z. U. Ww. 

Informacyj udziela: Inspektorat Wo'ewódzki w Wilnie 
przy ul. Mickiewicza Nr37, tel. 108 oraz wszystkie 

aty Powiatowe P. Z. U. W. 

nieszczęśliwych - wy- 

  

Tam, gdzie runeły 
słupy graniczne 

"gdzieniegdzie jeszcz: 
choć przez deszcze pi 

  
  

„KURIER“ [4676]. ° 

Kędy wkracz:ła polska 
kaweleria 

Teraz wróciłem na tę ziemię, już 
polską. — Z wzruszeniem przejeżdża 
łem w górach koło Jaworzynki (za 
Wisłą. Istehnąl mostek-graniczny. kę- 

dy tak niedawno wkrączała na Śląsk 
polska kawaleria. 

Znów wvpatrywałem ciekawie. jak 
teraz ten kraj wygląda. Już nasz. Wła 
sny, najwłaśniejszv. 

Piekne, murowane domki-wille, 

dostatnie hudvnki gospodarskie. Pło- 
tv szare, niemalowane (kultura płoto 
wa stała w Czechach. znać to od razu, 
niżei niż u nas|. Naprzeciw nas jedzie 
nowóz-.faeton*. Para dobrych koni. 
Staneret powozi W. faetonie kobiety 
w chustach ślaskich i.szerokirh snódni 
each — włościanki. Tdą robotnicy. W 
kombineronaeh. Twarze mizerne zmę 
czone Praca w hutach, stalowniach. 
kaksowniach — cieżka, goraco, wvzie 
wy, nieheznieczeństwo czvhą za każ- 
dvm ruchem. To nie srrzvia zdrowej | 
cerze, ładnemu wygłądowi. 

Sz''"v,  lak=ty mówą 

Jabłonków. Stolica najbardziej pol 
skiego -z odzyskanych czterech .,po- 
wiatów sądowvch“ Zaolzia (Jabton- 
ków, Cieszyn, Frvsztat, Bogumin). W 

r. 1914 stały tu legiony i przebywał 

Komendant Piłsudski, " Miasteczko 
schludne, czyściutkie. : 

Na ścianach jakieś 
farbą malowane: i 

* „Katolicy! Głosujcie na 8%. Dużo 
tych napisów. Wszystkie Ściany nimi 
pókryte To śladv wvborów jeszcze cze 
skich. Ale ślady polskie. — Jabłonków 
miał nawet przy Czechach burmistrza 
Polaka. 

Są i ślady Polski, która teraz nasta 
łą: „Zebranie OZN;. „FE, Wedel' — 

jezaklejona, 
r zczona, pię 

kna. krótka. rycerska odezwa genera 
łą Bortnowskiego, przy zajęciu Zaol- 
zia wydana. A ohok: ..Żvd jest komu- 
nistą. Żyd to wróg narodu, nie kupuj 
n Żyda” i tuż obok plakat reklamowy 
; Elektritu", — Szyldy nowiutkie. zda 
je się, że jeszcze farha nie wvschła. 
Wszystkie polskie. Jednolicie polskie. 
Rvwa .że zużytkowano stary szyld. 
Zamazano z góry napis czeski, zama 
zano z dołn napis niemiecki — za 
stał polski. To samo z nanisami ostrze 
sawczvymi, orientacyjnymi w Trzyńcu 
Bo bvłv tróiiezyczne. , W Bosguminie 
zmiana szvldów bvła już kosztowniej 
sza. Trzeba było malować od nowa. 
Bo polskich nanisów nie bvło. Po dro 

dze niektóre sklepv nieczynne. zamk 
nięte. opuszezonć przez Czechów. Tvl 
ko sklepv Bata, które tu istnieją w ka 
żdej wsi, prędziutko, składnie zmien: 
ły szyldy: dziś czyfamy ..Polska Snół 
ka obuwia: Bata, Fabryka w Chełm 
ku „woj. krakowskie“ (by Cieszyniaev 
w geografii Polski iesżeze nie wvedu 
kowani, nie pomvśleli, broń Boże, że 
Chełmek leży koło Zlina!), 

W królestwie tvtanów 

Już z daleka widać strzelające ku 
niebu liczne kominy. Zbliżamy sie do 
nich. Rośnie miasto gmachów fabry 
cznvch, kominów, składów, ogrom 
nych zwałów szlaki. Trzyniec. Huta 
Kolos. 65%/ dotychczasowej polskiej 
produkcji stali, 50%0 gotowych wvre 
hów odlewniczych. Błądzę wśród wiel 
kich pieców i pieców martenowskich 
lieden z głównych dvrektorów, tvch 
nowych — jak wiadomo zwie się Mar 
tin), wśród dźwigów i potężnych mag 
nesów jakichś kranów, wyciągów, ko- 
lei i kolejek. Zaczarowany świat, gdzie 
posłuszne człowiekowi potwory pełnią 
jakieś tajemnicze funkcje. Potężne u- 
rządzenia przesuwają się nad nami i 
obok nas. Weże ogniste płvną po po- 
sadzee. jakieś rozmaite niezrozwn: łe 

nbrzędy dokonywnią się w około Lu 
dzi nie widać. Gdzieś tam, wśród ol 
brzymich hal fabrvcznych mienie je- 
den, drugi człowiek. Więcej ich pracu 
je w koksowni, która bucha ogniem 
Nieco kobiet w dziale. gdzie szlakaą za 
mienia się w wełnę (tak, w wełnę). 
Tvch ludzi, których niemal nie widać 
wśród ogromnej huty, jest pięć tysię 
cy Do tego dochodzi pięcinset praco 
wników umysłowych. I pięćdziesięciu 
inżynierów Robotniey w 95% Pola- 

napisy białą 

   

  

  cy. Majstrowie, inżynierowie byli do- 
tąd Czesi i Niemcy. Tak, Polak był tu 
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za Austriaka, za Czecha pariasem, nie | rzyszący mu prześwietny magistrai 

mal pociągowym zwierzęciem. 
Większość Czechów ponoć pousu 

wano, i to w dość szybkim tempie. Ro 

| botnicy Polacy awansowali na majst- 

rów. Na tym tle nię brakło wzajem- 

nych zazdrości, niechęci. Ale jakoś się 
to ułożyło. Duch wśród robotników 

dobry. Inżynierowie Polacy, którzy 
przyszli tu z wojskiem polskim i obję 
li kierownicze stanowiska — chwalą 
sobie miejscowego robotnika. Zóstało 
też, na razie przynajmniej, sporo in- 
żynierów-Niemców. Ale u góry, Za- 
rząd, dyrekcja — już potska. Właści- 
ciel hut — potężne ..Fowarzystwo 

Górniczo-Hutnicze'* —— „Banska a Hut 
ni Spolecnost'* — trnst, potężny. bodaj 
że większy. niż „Wspólnota  Intere- 
sów* — posiada jeszcze dużą koksow 
nię w Karwinie i fabrykę drutu w Ro- 
suminie. (109%/0 dotychczasowej pols- 
kiej produkcji). De facto włada tu 
kapitał francuski, koncern Sehneider- 

Crenzot. Wedbig słów Dyrekcji — 
Trzyniec pracuje bez zmian. w tvch 
samvch rozmiarach e6 przy Czechach 
Od miejscowvch ..prostvch* ludzi słv 
szałem. że temno praev w Trzyńcu w 
czasach ostatnich panowania czeskie 
so było wzmożone wobec gwałtow- 
nvch zbrojeń. .Gdyby Czesi zostali, 
zbrojenia by osłabły, tobyśmy dopiero 
mieli zastój i bezrobocie* —— mówił mi 
stary emervt trzvniecki: Dziś Trzyniec 
nadal wywozi swe.odlewy na te same 
rynki, co przedtem. Także na czeski. 

Czynny jest nie tylko Trzvniec.-=- 
le i kopalnie i koksownie w Karv125% 
i potężny przemysł metalowy i chemi- 
czny w  Boguminie i inne zakłady. 
„Nie to co w Sudetach*, jak mi mó 
wiono w Cieszynie. „Tam ani koleje 
nie chodzą. ani fabryki nie pracnią. A 
u nas Polska prędko wprowadziła po 
rządek!“, 

Cały Cieszyn leż” w Polsce! 

Z Trzyńca, wśród mroznego słoń- 
ca jedziemy ku Cieszynowi. Amfitea 
tralnie wznosi się nad nami dawny 
polski Cieszyn — dziś według urzędo 
wej nomenklatury „Cieszyn Wscehod- 
ni*, gdy dawny czeski zwie się ,„,Za- 
chodni*. Wolałbym osobiście nazwy 
„Zaolziański* i „„Przedolziafski“. „Za' 
chodni*, , Wschodni'—to nazwy dla 
dworców a nie dla starego, history*z- 
nego miasła. W „Cieszynie Zarhod- 
nim“ — szeroka, piękna ulica przy 
dworcu, obrzeżona wspaniałymi gma- 
chami. Ku mostowi, niegdyś granicz- 
nemu, biegnie dawna „Saska Kupa“ 
główna ulica — dziś ul. Marszałka 
Piłsudskiego. Bvły płac Benesza — 
zwie się placem płk. Becka. Estetycz- 
ny gmach ratusza w Cieszynie Zacho- 
dnim stoi pusty, martwy. Widać ślady 
zdjętego herbu nad portykiem. Teraz 
zjednoczony Cieszyn rządzony jest z 
„dawnej polskiej części miasta. Tu w 
tym ratuszu miała miejsce znana ro- 
dzajowa scenka, gdy wojewoda Gra- 
żyński odmówił przyjęcia kluczy od 
byłego burmistrza miasta „Šlązakow- 
ca“ Koždonia „nazywając jego i towa-   

„Cesky'ego Tesina* — „typami pośre- 
dnimi“. 

Zatrute strzały 
O Ślązakowcach-czechofilach, bys. 

łych „aktywistach*, jednym słowem 
tych, którzy tu na ratuszu cieszwńs- 
kim rządzili, mówi się dziś znowu w 
Cieszynie. Oni, podobno, łącznie z 
Czechami i Niemcami, przepowiadają 
bliski powrót Czechów na Zaołz:e a 
nadejście Niemców do Katowic i Biel 
ska. W tymże duchu pracuje czeska 
radiostacja w Radwanicach, zaraz ko 
ło Pietwałdu, ale po czeskiej już stro- 
nie. Jak mi mówiono ogłasza już ona 
nawet wyroki śmierci na Polaków za 
olziańskich. Czeskie i niemieckie pis 
ma, wychodzące w Morawskiej Ostra- 

| wie czy Opawie („Troppau'). „Sonder 
ausgabe fir das polnische Industriege 
biet*, Sączy się tą drogą wroga propa 
ganda. Szczególnie śmiało sobie po- 
czyna ostrawski .,Telegraf", taki ..ich- 
ni*, czeski „IKAC*, który jest maso- 
wo rozrzucany na Zaolziu. Zżymsją 
się na to tamtejsi Polacy przypomina 
jąc, że Czesi w ciągu długich lat nie 
dopuszczali pism polskich. Jedyny 10- 
kalny organ „Dziennik Polski* z Cie- 
szyna — stale był, jak tam mówią 
„bielony* (przez cenzurę). — „Czemu 
nie odbiorą „Telegrafowi“ debitu“ — 
pytają Cieszyniacy. — Myšlę, že wkrėt 
ce odbiorą. — Agitacja czeska dociera 
i innymi drogami. Przyjeżdżają Czesi 
i Czeszki, a zwłaszcza te ostatnie, pa- 

| nie domu, gospodynie, które tu poprze 
dnio mieszkały, Dla likwidacji pozosta 
łych interesów. Zapowiadają, że tyiko 
do wiosny przeczekać a wrócą Czesi, 

„Cyganstwol... Nieprowda, tamto 
sie już nie wróci!" —. wybucha przy, 

mnie pełen ad Płoski gozecjarz,j 
t i gdy ktoś o zapowiedziach oštat-! 

nio przybyłej Czeszki opowiada. 

Owszem, słychać skargi, że korona. 
za tanio na złoty przerachowana. Że 
wyroby przemysłowe w Polsce dro- 
gie, droższe niż w Czechach. Ale rów 
nocześnie przyznają, że Polska przeję 
ła administrację szybko i sprawnie. z 
planem. z myślą. I że „choćby ta jės- 
ce roz droży było i na bida zaś 'przi- 
szło — niech:bydzie, a pepik ni ma tu: 
nie do godania, nie poredzi nazod 
przijść. My tu som Poloki“. 

Zresztą, jeżeli chodzi o ceny nie do 
ceniają tego, że wzrosły zarobki (Cze | = 
si ekploatowali robotników dotkliwie 
akordówkami), że staniały produkty | IE 
spożywcze. 

Jest to zrozumiałe. Jakoś tak jest, 
że człowiek prędzej zwykle w życiu 
dostrzega minusy, aniżeli plusy. Poza 
tym stopa życiowa miejscowego robot 
nika jest stosunkowo wysoka. Stąd 
wydatki na żywność w ogólnym bud- 
żecie rodziny o wiele mniejszą grają 
rolę, niż np. u nas na Wileńszczyznie, 

(Dokończenie nastąpi) 

L. Tański. 

 



  

UUDAS GIRA, 

Pieni się morze... huczy... Bryzga fala 

lo brzegi piaszczystych wciąż uderza wzgórz. 

Zda się — wszystko zagarnie, uniesie hen! w dale, 

Na szerokie przestworza atlantyckich mórz. 

Goni fala za falą, toczy się, przewraca, 

Jakgdyby na nierówny wzywa z sobą bój... 

O, morze! Ty mi powiedz: gdy się raz upadnie, 

Można powsioć | podnieść śmiało sztandar swójł 

O! ty twierdzisz, że można... słyszę to i czuję. 

A więc dzięki. Boś zdarło z ducha mego pleśń. 

Znowu wraca mi męstwo. Poświęcę ci za to 

. Nalpiękniejszą z mych pleśni wyśpiewaną pieśń. 

PETRAS VAICZIUNAS. 

Pre Iusel óunego 
Gdybyś słońca nie pragnął i nie czekał świtów, 

Na' rozterki w swym sercu gdziebyś znalazł lekit 

Zagasłyby | gwiazdy, spadłe ci z błękitów, 

_ I pełzając przyziemnie, fliłbyś się przez wieki. 

Gdyby wichry szalone żagiel twój wciąż rwały; 

A w twym sercu zaległy moleł ciężarne zwoje, 

Może wtedybyś prędzej świt powitał b'ały, 

Prędzej w walce z wichurą smutki swe ukoił. 

   
Gdybyś zechciał, wy. | 
| odrzucić mai przed | 3 

Tobyś poczuło „sziro- że Bóg w twym sercu gości, 

I na krawędł <Zimsią jużbyś śmiało kroczył, 

  «ach —pojąć sny wieczności! 

p'erś ziemi tłoczy, 

  

Gdyby wichry ci zamęt, burze tylko, niosły, 

Tobvś wichrom swe serce niespokojne zlecił 

I jako pan potężny — swą mocą wyniosły — 

W skrach podniebnych błyskawic duchem swoim świecił. 

I uczciłbyś tryumiem to święto pokolu, 

Ucztą razem ze słońcem, ziemią odrodzoną, 

Czerpiąc radość z miłości ożywczego zdroju, 

Że słońce nam już świeci I że noc zwalczona. 

VYTAUTAS SYRIJOS GIRA. 

Płatek śniegu. 
Słyszę, jak płatki śniegu lekko trą się w locie 

I pieśń ta mię porywa, pieśń spadła z przestworzy... 

Gdzież ja sam się zaczynam, a gdzie płatek śnieguł | 

Bo takim nikłym puchem I ja jestem możeł 

Szronem życia okryty, jako dach ten biały, ` 

Chociaż na świat przyszedłem — zda się — ledwie wczora.., 

— Ach, fak wielu nas białych od samej kołyski, 

Bez siwizny — sędziwych, bez izy — niewesołych. 

Widzisz srebrny krysztaliki Rozszczep go i rozdziel — 

Poznasz nowe w nim światy, fajniki obfite, 

I znajdziesz nieczytaną, nową kalewalę 

W tej postaci molekuł, atomów ukrytą. 

Słyszą, jak płatki śniegu lekko trą się w locie, 

Śledzę, kędy je wiatry rzucą i zawioną, 

Może jednym jesteśmy — ja i ta śnieżynka, : 

Bo gdzież ja się zaczynam a gdzie kończy onał 

/ANTANAS JASIUNAS, 

Jeodia ślińócerka 

  

Onegdaj pedał śnieg... Białymi gałęziami 

Pochyliły się misko drzewa ośnieżone 
I przyszedł srebrny księżyc, ażeby podziwiać 
Diamenty jodły zielonej. 

A ona — jak tancerka znużona — 

Zda się, zastygła w bezruchu, 

Wsparta lekko o łoża swego srebrne, zimne puchy... 

Q! Dopóki nie skończy snów czarownych swoich, 

Nie obudzi się, nie zrzuci kosztownego stroju. 

O północy wiatr przybiegł i u stóp jej legł 

I czekając pokornie, by wyrzekła słowo, 

Zapatrzony w błyszczący diadem brylantowy, 

Tego snu jej cudnego i tej ciszy strzegł. 

a Przełożyła 

JULIA KAJRUKSZTISOWA. 

|EZBETEROSZORE 

  

„byla. przyniesiona do“ izby, 

  

JUOZAS GRUSŽAS 

Podróż 
Żył sobie gospodarz Walulis. Sta- 

ry, siwy, jak przymrozek jesienny. 
Gdy przeżył osiemdziesiątkę — ро- 
stanowił umrzeć; zostawić całe gospo 
darstwo, o dwadzieścia lat młodszą od 

siebie, bezdzietną żonę, szerokie po- 
la i szafirowe niebo z białymi obło- 
kami. 

Wszelkie roboty wykonywał za- 
zwyczaj szybko i na czas lecz pod sta 
rość wyczerpał się, stracił odporność 

— i umierać przyszło mu się bieda- 

kowi, bez temperamentu, przewlekle. 
Przez całą zimę kaszlał, pochrząki- 
wał, gderał na żonę i mruczał: 

— Teraz to już umrę, już ostatki... 

starczy tego... 

Żona była wzorową gospodynią 
i nie wyrywała sobie włosów z roz- 
paczy. Wiedziała, że porządek musi 
być wszędzie; wszystko postępować 
musi według planu ustalonego przez 
praojców, ojców i Pana Boga. Gospo- 
darstwem rządziła sama od dawna, 

karciła często męża i, jak na wzorową 
gospodynię przystało, nie skarżyła się 
na nic Nie czytała nigdy poezji ro- 
mantycznej, nie roniła łez w teatrze 
ze wzruszenia i nie zdradzała męża. 
W jej gospodarstwie nic wielkiego nig 
dy się nie działo. 

I śmierć męża musiała mniej lub 
więcej należeć do wypadków  pow- 
szednich. Umrże, to umrze. Przecież 
i inni umnrą. Chodzi tylko o to, aby 
zmarł jak należy, w odpowiednim 
czasie. I sąsiedzi wspominali nieraz. 
żeby starzec nie umarł tvlko w czasie 
sianokosn. žvtniego żniwa czy też 
nrzed jakimś dorocznym Świętem 
Wtedy to i tak wszvscy mają dość 
spraw na głowie. TTmieraiac tak dłu- 
go, starzec musi wybrać najodpowied 
nieiszą porę. Cóżby to bvło, gdyby w 

adwencie powział zamiar a zmarł do 
niero przed Wielkanoca, nic nikomu 
nie mówiąc? Takie fiele płatać moż» 
tylko błazen. podrostek, ale nigdy po- 
ważnv i szanowany gosnadarz. 

Porządek jest podstawową rzeczą 
i gospodvni doskonale zdawała sobie. 
z tego sprawę. Na wypadek śmierci 
męża bvła już przygotowana, powiedz 
my. jak redakcia jakiegoś dziennika. 
podczas choroby króla, patryarchy, 
wieszcza lub jakiegoś innego wielkie- 
go meża stanu. 

Miała więc. najniezbędniejsze rze- 
czy na wszelki wypadek pod ręką. 
Darzka świece _gromnicznvch również 

wyjęta 
ze. skrzyni stojącej « komorze. Czar 
na trumna ze srebrnymi otokami sta 
ła spokojnie na strychu parnika, ocze 
knjąc swego przeznaczenia. Kilka- 
krotnie. sprowadzane księdza, który 
nrzygotował starca należycie do wie- 
czności. 

Słowem wszystko było. już tak 
urządzone, że zdawałoby się — wy- 
słarczy zdmuchnąć świeczkę... Tecz 
czyjeś palce ciagle nie. mogły się zde- 
cydować na dotknięcie, tajemniczego 
dzwonka śmierci. Sąsiedzi zaczęli już 
się niepokoić; żonie także uprzykrzy- 
ło się to ciągłe, bezskuteczne wycze- 
kiwanie. 

Przeznaczenie jest jednak wielkim 
figlarzem. Niejednokrotnie obraca w 
żart rzeczy doniosłe, wielkiej wagi, a 
niekiedy podnosi niepokój dla bła. 
hostki. Przeznaczenie i śmierć — to 
tworr neaimniei sodne zanfanie. 

Mimo wszystko, do izby gospoda- 
rza wkradała się atmosfera niezbyt 
pożądana. Zmeczona kobiecina no tru 
dzie dnia Śpi twardym snem i słyszy: 

— Marta, Marto. duszyczko... — 
Nie może się obudzić. 

— Marto, stara, czyś znikła? 
Żona podnosi  słowe. przecierą 

pięściami zasnane oczy i leniwym gło 
sem przebakuje: 

— Nawet snać nie daje... 
— Zapal świecę — umieram... 
— (o? — pvta żona, waleząc ze 

snem i ciagle jeszcze nie pojmuje, o 
"0 mu rhndzi 

| — Umieram zaraz... zapal grom- 
nicę. / 

Wstała. Zapaliła lampkę i zbliży 
łą się do łóżka chorego. Starzec cięż 
kody szy, płuca skrzypią, czoło pot 
zlewa. 

— (o ci, niedobrze? 
— Podaj święconą świeczkę, u- 

mieram... — mówi dysząc ciężko i 
przewraca oczami. 

Nie ma żartów, gdy człowiek ko- 
na. Lecz gospodyni ciągle jeszcze nie 
może w to uwierzyć... Przez chwilę 
stoi, spogląda na chorego, ale widząc, 
że ten nie zmienia swego zdania, wra 
ca leniwie do swego. łóżka, wyjmuje 

    

  
    

     

    

    

  

Z ŻYCIA KULTURALNEGO LITWY 

z przeszkodami 
Gospodyni zrozumiała, że cielęta 3 

wypuścił nowy parobek, który nie 

udał się jej — czysta niedołęga. 
— To już parobek... Najęłam ta- 

kiego, że gdzie tylko idzie, tam szko- 

dy wyrządza... 
Rożkiem fartucha oczyściła ławę, 

prosząc swacię, żeby usiadła, i zaczę: 

ła opowiadać o chorym: ° 
— Może jeszcze dzień, drugi... nie 

na długo... Już i gromnieę paliłańt w 

nocy... 
Swacia zbliżyła się do chorego - 

spojrzała, wzruszyła ramionami, po* 

tem zerknęła na sąsiadkę: 
— Widzisz... 
Postanowiła dokładnie obliczyć, 3 

ile zostało mu jeszcze kroków tej | 
ziemskiej wędrówki. Jeszcze raz ob- 
rzuciła chorego okiem znawcy, jak | 
dobry kupiec upatrzony towar, na* 
chylila się nad uchem starca i szep- 
nęła: 

— Może wstaniesz, sąsiedzie? 

Chory przetarł zaspane oczy. 
— Słabo, bardzo słabo... 
Swacia klapnęła rękami po bio- 

drach i ukradkiem pociagneła gospo 
dvnię za rękaw. Gdv oddaliły się od | 

spod wezgłowia wielką, choć już nie 
co nadpaloną, żółtą woskową świecę, 
zapala i podaje choremu do rąk. Sta- 
rzec Ścisnął kurczowo: gromnieę w 
dłoni, oczy skierował na światło i za- 
myślił się. 

Żona rozejrzała się po izbie. Cóż. 
będzie tu stać tak na środku chaty, 
marznąć i czekać? Dojdziesz tu końca 
z zachciankami, starca? Myśli sobie, 
że dobrze byłoby zajrzeć do chlewa. 
krowa pewnie ocieliła się. Lecz nie 
może otrząsnąć się ze snu. Taki 
mróz!..  Machnęła ręką i zgasła 
lampkę W łóżku tak ciepło, przyjem- 
nie. Przewróciła się na bok i zaczęła 
z miejsca chrapać. 

Chory leży spokojnie. Długo pa- 
trzy w migocące światełko świecy, 
wzdycha żałośnie i czuje, jak Śmierć 
do niego się zbliża, niby czarny cień 
Za oknem ciemno, cicho. Na Ścianie 
tyka .stary zegar. Liczy pewnie ostat- 
nie minuty jego życia. Drogie, ostat. 
nie minuty suną powoli, jednakowo 
padają jak krople z dachu. — Umrę 
czy nie umrę, umrę czy nie umrę — 
!aniwie. dłuso myśli starzec i zaczyna 

aa Zamyka PY i słodki łóżka chorego, zaczęła dowodzić: 
sen go osarnia, jak rzeźwy wietrzyk ZW YYisz: Gerdiszko: T nikas 
wiosennv.. 

przygotowniesz. Już konajacy, zaraz 

umiera... Zobacz, oddechu złapać nie 
może. Wołaj co żywo Sniewaczki. I 
czas teraz taki odnowiedni... 

Gospodvni zrobiło się gorąco. Nie 

miała już żadnej watpliwości. że jej 
kochany maż przeniesie się dziś do | 
wieczności. Szkoda słów. Śmierć jak 3 
na dłoni. Szaulisowa świetnie się zna 
na takich rzeczach. 

Swacia wyszła Marta wzięła 
się natychmiast do roboty. Wszystko 
odbyć się musi wzorowo, należycie 

Ksiądz był nie tak jeszcze dawno, 

Ranek. Żona zerwała się z posła- 
nia, zarzuciła coś na siebie i zapaliła 
lamnkę. Lecz cóż to? Czecoś podobne 
gon ie spodziewała się. Tego by czło 
wiek nie Ścierniał nawet o najsilniej. 
szych nerwach! Chory spał z odrzu- 
coną głową, oddychając głęboko, a 
świeca była całkiem spalona. W dło- 
ni chorego sterczał malutki kawałek 

gromnicy, jak gdyby po to tylko, żeby 
nodsycić oliwy. do ognia oburzenia! 
Pościel i łóżko oblane były woskiem 
W ten sposób to stary wypalić jej 
może wszystkie gromnice, niegodzi. więc ta sprawa odpadła. Najpotrzeb* 
wiec — a gdy umrze, nie będzie | niejsze są teraz śpiewaczki. Jakże by 
czego posławić przy niebos'czvku | stary mógł się rozstawać z tym świa Jak dziecko, nieostrożnie mógł się tem bez śpiewaczek. I piwo jeszcze 
przecie sam spalić. I zaśnij mu tu ze 
śmiercią i gromnicą w reku. Takiego 
sapia jeszcze nie widziała. Im dłnżei 
medvtowała, tym wiekszy ponosił ją 
gniew. 

= Ojciec, wstydu nie masz, mo- 
głeś jeszcze snalić sie cały... 

Starzec rozchylił leniwie ocięż»: 
powieki, spojrzał ną rozgniewaną żo- 
nę i znowu zamknął oczy. Potem pod 
niósł rękę, zrobił nią jakiś nieokre- 
ślony ruch w powietrzu i opuścił bez- 
władnie na pościel, jak pończochę wy 
pełnioną popiołem. 

Żona umilkła. Taki gest ręki za- 
niepokoił ją. Ten dowód był wymow- 
niejszy od wszelkich zapewnień. Zro 
zumiała, że nie w czas zaczęła go 
strofować i pragnąc naprawić błąd 
spytała łagodnie: 

— Może słabo? 
'— Oj, słabo, słabo... 
Żałośnie zajęczał chory, 

spod ziemi — i znowu zasnął. 
To dowód niezbity. Nie ulega wąt 

pliwości, że ostatki. W takim stanie 
nie widziała go jeszcze. Nagle poczuła 
zbliżającą się śmierć do jej drogiego 
męża. Żałość szczera Ścisnęła jej ser- 
ce, jak kleszczami. Teraz wydało jej 
się wszystko całkiem inaczej. niż w 
nocy, gdy zapalała gromnicę. Wtedy 
to było śmiechu warte... 

Na czułości nie było jednak czasu 

Szkoda, to szkoda, ale post przecie, 
czas taki odpowiedni, spokojny. A do 
tego wszystko już od dawna przygo- 
towane. Szczerze mówiąc — nie jest 
już tak i źle, jeśli teraz umrze. Prze- 
cież wszystko jedno... przygotował 
się. Cóż z tego, gdyby zmarł w takiej 
chwili, kiedy nikt nie będzie miał 
czasu nosa pokazać na pogrzebie 
Marta od dziecka przyzwyczajona 
jest do porządku i dla byle marnezo 
żalu w sercu nie zamierzała rozpa- 
czać. Pamięta dobrze, że za mąż wy: 
szła także dla tego samego porządku 
Rodzice tak chcieli, kazali. Taka by. 
ła ich wola. Nie podnosiła skandalu. 
choć kawaler był i podtatusiały i nie 
najpiękniejszy. Ważny tu jest nie ka- 
waler lecz porządek ustalony przez 
Boga, gospodarka, dziadowie, rodzice. 

Tymczasem weszła do izby, nie 
pukając, według miejscowego zwy- 
czaju, najbliższa sąsiadka  Szauliso- 
wa, kobiecinka cokolwiek zdewocia- 
ła, ostrego języka, ale milutka. W 
izbie otrzęsła nogi ze śniegu, pochwa- 
!а Chrystusa i zaczęła kwilić na 
swój sposób: 

— To serduszko, już prawnie szy 
kuje się.. Widziałam, cieluki samo- 
pas chodzo, weszłam powiedzićć.. 
Może już mu lepiej? Wola Boska.. 

potrzebne. W konaniu to kobietki po 
mogą mu i bez piwa ale siedzieć przy | 
nieboszczyku nikt bez piwa nie: ze- 
chce. Byłoby nawet wstyd domowi 
Co by ludzie powiedzieli... j 

Parobkowi, temu niedołedze, ka* 
zała robić piwo a dziewczynę wysłł 
ła do wsi, aby sprowadziła śpiewacz 
ki, sama zaś zaczęła dreptać po izbie 4 
porządkować łóżko chorego, zmywać 
ławy, przygotowywać świece sromni- 
czne. Gdy izba była już zamieciona, 
Marta przykryła stół obrusem Zaraź 
przecie zaczną się zbierać... 

Gdy wszystko  uporzadkowala: 
odetchnęła z ulsą, jak kosarz po prze 
kosie pszenicy, Teraz nie widziała już - 
żadnych przeszkód dla śmierci. Jesź 
cze raz rozejrzała się po izbie, czy 
nie brak czego. Wreszcie podeszła do 
chorego: 3 

— No c02.. 
Starzec stęknął kilka razy, porw _ 

szył się i mruknął: 2 
— Umrę juž... dziš chyba... 
— Biedactwo... A glowa nie boli?4 | 

— mówiła, nie zwracając uwagi na 
własne słowa. : 

Lecz oto zaczęły się zbierać ko” | 
bietki. Przyszły te, które umieją śpić | 
wać z kantycze, i te, które mają wie ° 
ką praktykę dopingowania choreg0 
w konaniu. Wszystkie miały na sobić — 
odzież czystą, odświętną. Oczami - 
znawczyń obejrzały chorego, starajač 
się obliczyć, ile minut życia został 
jeszcze temu biedakowi. „20 

— To cėž, dziadku, chcesz naš 
opuścić?.. — zagadywały człowiek? 
nutą pożegnania, jagdyby się wy” 
bierał do Brazylii. „2 

Lecz chory, jakby umyślnie, nić | 
okazywał do nich zaufania. Szczerć | 
mówiąc starzec zdziwił się z powodź 
przybycia śpiewaczek. Nawet sennoś ‘ 
opuściła go. Można БуЮю х Фаг | 
wyczytač, že swacie wywarly na nij 
niezbyt dobre wrażenie. Przewrać” 
oczami, nie rozumiejąc jeszcze cześ 
one tu przyszły. I zamiast odpowi 
dzi mruknął sobie pod wąsem: 

— Hm... ай 
— Biedaczysko... widać, že J, 

ostatki — słowa nie może wymów 
Już nie ma co i przekonywać... sed 

— Sąsiadko, zaczynaj, odśpie” 

my litanię. 00 ) 

— Ojciec, może zapalić gromničė, 1 
— pytała Marta, ocierając łzy Ё DY 
chem, choć, jak widzieiśmy, nie 
ła skłonna do wzruszeń. 

Chory jednak bronił się, jak gg 
padnięty przez osy. Machał ob! 0" 
rękami i mruczał niezrozumiale, gg 
waga chwili zmusiła go do skup” ed ż 
wszystkich sił. Kobietki tymcża” | 

jakby 

ga   
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Bój w tajdze syberyjskiej 
Mało kto w Polsce wiedział, a dziś 

już niewiele osób pamięta, że w Кой- 
cu roku 1919 przy 25—40 stopnio- 
wym mrozie przez Tajgi Syberii po- 
suwało się powoli na Wschód prze- 
szło 60 pociągów 5 Dywizji Sybe- 
ryjskiej, osłaniając odwrót wszystkich 
cofających się wojsk sprzymierzo- 
nych. Stałe napady partyzantów. po- 
tyczki, pożary, wybuchy, sabotaż ko 
lejarzy, trzymały w ciągłym napięciu 
żołnierza polskiego. 

Przemęczenie fizyczne przez ciąg- 

łe alarmy, pogotowia bojowe, ładowa- 
nie śniegu do tendrów, prace związa- 

ne z dostarczeniem opału dla lokomo- 
tyw, bezsenność a wreszcie mróz — 
straszny mróz syberyjski szarpią si- 
ły żołnierza polskiego. Wreszcie i psy- 
chicznie źle się on już czuje, widząc 
wśród nieopisanego chaosu i zamętu 
uciekające w panicznym strachu woj. 
ska admirała Kołczaka. Gnębi go sta- 

le myśl o *rogich nastrojach legio- 
0131 w cze -h Zdaje sobie sprawę. 
Że nie ma żadnego oparcia, i że w osło 
n'2 odwrotu żadne wojska go już 
nie zastąpią. 

Nie traci mimo to nadziei i swo- 
jej gotowości bojowej, chociaż sv- 
tuacja staje się coraz bardziej kry- 
tyczna. Z zachodu napiera 30 Dv- 

„wizja sowiecka, traktem Barnaulskim 

posuwa się 27 dywizia sowiecka, od 

południa zdążają partvzanckie oddzia 
ły Kuźniecowa i Rogowa a od półno- 
cy ciągną jak wilki na żer powstańcze 
oddziały. z Tomska. 

W sąsiedztwie straży tylnej pol- 
skiej, stale znajdowała się 5 armia 
sowiecka w sile 2 dvwizyj piecho- 
ty i dywizji jazdy. W rejonie węzło- 
wej stacji Tajga, w środkowej Syberii 
nieprzyjacielskie dywizje mają wziąć 
w śmiertelne kleszcze bohaterską dy- 
wizję polską. słusznie określaną w na 
szej historii wojskowej mianem 
„Ostatnich Legionów*. Zarówno sta- 
cja jak miasteczko tejże nazwy roi 
się od bolszewickich agitatorów, któ- 
rzy jawnie namawiali kwaterujące od- 

działy kołczakowców do przejścia na 
stronę bolszewików.'W związku z tym 

. nazajutrz w dzień bitwy należało każ- 
dy niemal pozostały oddział rosyjski 
uważać za przeciwnika. 

Dla umożliwienia dalszego odsu- 

nięcia siły głównej, zapada decyzja 
utrzymania st. Tajga na parę dni, ja- 
ko narzucona polskiemu dowództwu 
wbrew jego woli i przywidywaniom. 
Tego rodzaju zadanie było bardziej 
niż ciężkie wobec tak przewyższają- 
cego liczebnie wroga. Nawet zrobiło 
wrażenie, że oddziały, wyznaczone do 
tego, zostały poświęcone dla ratowa- 
nia reszty dywizji polskiej. Bezmała 
cały drugi pułk, część pierwszego, ba- 
оп szturmowy i pancerka „Poznan“ 
zostają. 

Dowództwo grupy umieszcza się 
na dworcu. Poszczególne oddziały zaj- 
mują pozycje. .W parowozowni na 
żołnierzy polskich patrzą spodełba ro- 
botnicy. Wyraz ich twarzy złowrogi, 
zdaje się mówić: 

Do pracy trzeba ich zapędzić ba- 
gnetem. Na stacji panował chaos, za- 
męt i tłok. Wszystkie tory zapchane 
pociągami. Do tego wszystkiego szpie- 
dzy podpalili pociąg z amunicją i ma- 
teriałem wybuchowym. 

Słychać zewsząd żebrzące, żałosne 
wołania: uciekinierów: — Zabierzcie 
nas! 

Obok ciągną konno, na saniach i 
pieszo rozbitki wiekiej armii admira- 
ła Kołczaka. Śpieszą się przemykając 
chyłkiem, by ich kto nie zatrzymał, 

oglądały Świece, przewracały kantycz 
ki, potakiwały coś do siebie, niecier- 
pliwiąc się, kiedy nareszcie zacznie 
się ta uroczysta chwila wmawiania 

choremu Śmierci. inna grupka, stoją 
ca nieco dalej, omawiała już porzą- 

dek modlitw i sprawę pogrzebu. 
— Bez egzekwij nie obejdzie się 

kuma. Nie tak to już i drogo... Takie 
mu gospodarzowi... — krępa kobie 
cinka krzyczała na całą izbę. 

Chory słyszał to najwyraźniej. Ca 
ła jego niemoc znikł: nagle, jak kam 
fora. Obrócił się gwałtownie twarza 
do ściany. Po chwili, skrobiąc w gło- 
wę, przewrócił się na drugi bok. — 

Wreszcie dla wywołana większego 
efektu zrzucił kołdre na podtovę. Na 
gle jakoś ożywił się „i wzmocnił 
Chciał już nawet wyłazić ” łóżka lecz 
śpiewaczki nie dopuścił*-do tego. Po 
łożyły go siłą i okryłv troskliwie. 

— Majaczy biedaczysko, dogory- 
wa. 

— (Ciężko kona... 

— Dai Boże szczęśliwą śmierć. 
Tego było już zawiele. Chory ścis 

nął pięść z zamiarem uderzenia nią   

w oczach mają przerażenie. Widząc 
polskie oddziały na pozycjach mówią 
z otuchą: 

„Polaki ostajutsia“, to znaczy bez 
pieczeństwo zapewnione.  Zapada 
zmierzch. Mróz tężeje. Trudno wprost 
oddychać. Gołą ręką nie można chwy- 
cić karabinu, skóra na dłoniach od- 
staje jak oparzona. Zewsząd dochodzą 
trwożne wieści: | 

Idą stąd — idą stamtąd — już są 
blisko! 

Groza wisi nad stacją! 
— Zdaje się rozszarpią nas w ka- 

wałki — mówi z flegmatycznym spo- 
kojem jeden z żołnierzy. 

_ — Do pieruna! Nie damy się! — 
Odpowiada drugi, jakiś Poznaniak z 
zaciętością w głosie. Mijają godziny, 
długie jak wieki... 

Nagle o północy wybucha gwał- 
towna kanonada. Gdzieś blisko na po- 
łudniu od stacji, w rejonie miastecz- 
ka Tajga. Pociski padają na stację— 
Co jest? Czyżby już tam byli? 

Odwodowa kompania wprost z wa- 
gonów rozwija się w tyralierę i posu- 
wa się w kierunku strzałów. Zapada- 
ja po pas w Śnieg, zbliżają się do mia 

steczka. 
Zabrzmiała salwa — jedna, druga 

a kilkanaście jęków przejęło jej echo. 
Bvć rannym w taki mróz. Lepiej 

odrazu „kitę odwalić!* Naprzód. hur 
ra! — rozległa się komenda i widać 
w blasku księżyca jak zrywają się 
szeregi czerwonych: bezładnie. od- 
dzielnymi grupami toczą się w tvł. Bv 
ło zapoczątkowanie boju. Wkrótce 
rozwinęli bolszewicy natarcie ze 
wszystkich stron na stację. Powstało 
istne piekło na ziemi. Wyły przelatu- 
jące szrapnele, grały nieprzerwanie ka- 

rabiny maszynowe i przelewał się jak 
huczący potok dziki wrzask atakują- 
cych* 

— Urra! urraa! Е 
Przez caly czas dzielna postawa 

żołnierza polskiego odbija ataki kil- 
kakrotnie silniejszych sił nieprzyja- 
ciela. 

Około godziny 7 ponawiają czer- 
woni ataki. Udaje się im obejść skrzy- 
dło nasze, zajmując linię kolejową na 

wschód od stacji, odcinajs w ten spo- 
sób drogę odwrotu. Ale wkrótce wypie- 
ra ich stamtąd obsługa naszej baterii. 
Walka trwała cały dzień. Znużone są 
obie strony. Tylko mróz nie słabnie. 
Wyciska białe plamy odmrożeń i w; 
dyma spuchliznę na porażonych częś- 
ciach ciała: 

Straty duże — około 25 procent 
Punkt opatrunkowy na dworcu zapeł- 
niony. Stukilkadziesięciu rannych leży 
na kamiennej podłodze. Z trwogą wsłu 
chuią się w znowu ożywiony bój. 

Trwa on do zmierzchu i dopiero 
wtedy przychodzi rozkaz wycofania 
się. Zadanie spełnione. 

Wyczerpan: śmiertelnie brną przez 
zaspy śnieżne Polacy żołnierze — sy- 
biracy. Przez całą noc robią dwa 
dzieścia parę kilometrów. A przed ni- 
mi — jeszcze tvsiące. 

Z tyłu nozostały czerwone watahy 
wściekłe z powodu poniesionej klęski 
na st. Tajsa, a dookoła otaczała nas 
Śnieżysta, mroźna pustynia — a w 
sercach pełno tęsknoty za daleką, jak 
bardzo daleką, Ojczyzną — gdzie te- 
Taz... 

Prawda, przecież to Wigilia dziś. 

Inż. W. Pieślak. 

  

  

  

[CZEKOLAD 
A. PIASECKI S. A. 

FABxYKA CZEKOLADY w 
Zsa SZER: 

Samozatrucie bywa przyczyną wielu do- 
legliwości (bóle artretyczne, łamanie w ko- 

ściach, bóle głowy, podenerwowanie, bez- 

senność, wzdęcia, odbijania, bóle w wątro- 

bie, niesmak w ustach, brak apetytu, swę- 

dzenie skóry, skłonność do obstrukcji, pla 
my i wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, 

mdłości, język obłożony). Trucizny wew- 
nętrzne wytwarzające się we własnym orga- 

niźmie, zanieczyszczają krew, niszczą orga- 

Ėė 

    

  

  

po glowie pierwszej lepszej, ktėra 

mu życzy szczęścia w takiej chwili 
O śmierci starzec nie chce nawet sły- 
szeć. 

Przez cały czas, gdy żona mówi- 
ła, że nic mu nie jest, że uroił tylko 
sobie zbliżający się kres życia, sta-* 
rzec upierał się prz” swoim, powta 
rzając ciągle, że już umeira, już dziś 
jutro W tej chwili jednak, gdv mu 
życzą szczęśliwej śmierci — zbunto- 

wał się, nie chce opuszczać tego pa- 

dołu płaczu. 
Sytuacja stawała się niewyraźna 

Lecz, ku zdziwieniu wszystkich, we- 
szła nagle do izby najenergiczniejsza 
kobieta wsi, Szymkusowa. Nikt jej 
nie wzywał. 

No. czego tu pozbieraliście się?— 
zwróciła się szorstko do Śpiewaczek, 

i nie czekając na odpowiedź rzekła do 
chorego: 

— Pędź ty te baby precz. Nie um- 
rzesz. Jeszcze nieraz wykłócimy się 

na miedzy. Patrz, o, wyłamali wrota 
na wygonie. Ludzie brodzą po polu, 
wydepczą jeszcze moje żyto. 

Oczy starca zaiskrzyły się. Śpie-. 
waczki zaczęły wołać oburzone: 

: Samozatrucie na tie wątroby 

  

   

   

+0 kwestla zaufania, 
azaufanie — to firma 

  

     
    

KRAKOWIE 
  

| nizm i przyspieszają starość, Wątroba i ner- 

k* są organami oczyszczającymi krew i so- 

ki ustroju. 20 letnie doświadczenie wykaza- 

ło, że zioła lecznicze H. NIEMOJEWSKIEGO, 

jako  żółciowo moczopędne są naturalnym 

czynnikiem odciążającym soki ustroju od 

trucizn własnych. Bezpłatne broszury otrzy- 
mać można w laboratorium fizjologiczne - 

chemicznym  „Cholekinaza* H. Niemojew- 

skiego, Warszawa, Nowy - Świat Nr 5. 

TEST S IESS    

    

    

znakowane dekalumenach gwarantują małe 

› — Widziałaś, znalazła sie... zamie 
szanie robić przy konającym. Pomo- 
głaby lepiej nakłonić go do Śmierci, 
jeśli już taka dobra... 

— Mówię ci, pędź ty te baby precz 
z chaty a sam idź wrota naprawiać 
wiać. 

Powiedziała i wyszła uśmiechając 
się, żegnana złymi spojrzeniami ko- 
biet. Obrządek dopingowania chore- 

g0 w konaniu obrócony był wniwecz 
Kobietki spoglądały bezradnie na sie- 
bie, nie wiedząc,co począć. Takiej 

przeszkody nie oczekiwały, mimo, że 
każda miała długoletnią rutynę w te- 
go rodzaju praktykach. 

Tymczasem chory stał się śmiel- 
Szy, uczuł że wcale nie jest tak Яе 

Nawet gębę zdolny był już otworzyć: 

-— A wy, czego tu?... Czy nie pój- 
dziecie won... Hm... 

Co za niewdzięczność, formalnie 

oczy wydziera. Kobiety uczuły się 
bardzo głęboko dotknięte. Żona też 
zauważyła, że cuda tu się dzieją. Nie 
dawno jeszcze konał a tu już wype 

  
       

    dza swoje dobrodziejki. Gdy będą po 
trzebne, to i z pierogiem nie upro- 

9 

Nożycami przez prasę 

O PRACĘ DLA MŁODZIEŻY 

Zagadnienie znalezienia pracy dła mło 

dych pokoleń, powraca coraz częściej na 

łamy prasy warszawskiej. „Kurjer Poran- 

ny” zamieszcza w tej sprawie artykuł ilu- 

strowany ciekawymi cytrami. 

Corocznie zwalnia się na polskim 

rynku pracy 245.000 stanowisk, z czego 

jednak 145.600 przypada na rolnictwo, 

w którym w wielu wypadkach młodzie 

niec pracuje na własnym kawałku grun 

tu, czyłl w warunkach nieco odtęb- 

nych, niż w innych zawodach. Toież 

za najbardziej charakterystyczną po- 

zycję uważamy liczbę 70.000 stanowisk 

pozarolniczych, na które kandyduje 

140.060 młodzieży ze środowiska po- 

zarolniczego oraz, — jak słusznie po- 

daje cytowana praca Instytutu Spraw 

Społecznych, — część młodzieży wiej- 
9 > "+, przyrost sił na 

wsi w liczbie 230.000. 
W ten sposób dane statystyczne 

świadczą, że w obecnych warunkach 

naszej rzeczywistości co roku po- 

wstaje dodatkowe zapotrzebowanie na 

300.000 stanowisk. 
Te 300.000 stanowisk, to minimum 

zapewniające w chwili obecnej zatrud- 

nienie młodych sił kraju, które obec- 

nie marnieją nieraz pozostając bez pro 

dukcyjnego zużycia. 
Trzeba dodać, że obecnie najważniej- 

szym zadaniem na tym polu jest naucze- 

nie młodzieży jakiegoś fachu. Stopniowe 

nadawanie szkołom ogólnoksztatcącym 

charakteru szkół rolniczych i rzeraieślni- 

czych, troska o istniejące szkoły*zawo- 

dowe i rolnicze, oraz dokładna  sła- 

tystyka rynku pracy — oto metody zarad- 
cze. Wreszcie rozwój marynarki i stoczni 

okrętowych znakomicie zwiększa zapo- 

trzebowanie na ręce robocze i siły fa- 
chowe. 

KTO I GDZIE! 

„Dziennik Poznański" zastanawia się 
nad problematem, kto będzie rządził mia 
„słami Polski? Oczywiście w wyniku wybo- 
rów 18 grudnia. 

Zaczynają się już pojawiać pierwsze 
pogłoski co do kandydatur na stano- 
wiska prezydentów miast. W Warsza- 
wie mówi się o frzech nazwiskach np. 
prezydenta Starzyńskiego, wicem Kor- 
saka [ła kandydatura jest wymieniana 
stale od szeregu lat) I b. min. Kuehna. 
Ponieważ żadna z grup nie ma w ra- 
dzie miejskiej większości, więc należy 
przypuszczać, że najwyższe szanse ma 
P. min. Kuehkn, gdyż cieszy się uzna- 
niem we wszystkich grupach, w szcze- 
gólności zaś i w OZN i w Sir. Narodo- 
wym. 

W Łodzi, gdzie socjaliści mają 
większość, kandydatem na prezydenta 
miasta ma być b. poseł Arciszewski. W 
Krakowie p. Kaplicki bodaj się nie 
utrzyma. W Poznaniu plotka niesie na- 
zwiska dr St. Celichowskiego, sędzie- 
go Kałamajskiego, dr Mieczkowskiego, 
inż. Rugego. Oczywiście realnych pod 
staw do tych płotek nie ma. Decyzje 
zapadną dopiero po zebraniu się ra- 
dzieckiego Klubu Sfr. Narodowego 
a to nastąpi dopiero po świętach. 

POCHWAŁA NOWOGRÓDCZYZNY.   W „Gazecie Polskiej” znajdujemy na- 

upczyjemnia Życie, 
Dajcie zawczasu każdemu dziecku dobre światło, chroniąc jego oczy przy czytaniu, odrabianiu 
lekcji i w czasie zabawy. W pokoju dziecinnym stosujcie Osramówki 

prześcignionej jakości i rozgłosie światowym. 

     

  

    

  

ie prądu. 

R,     
zużyc. 

sisz. Ot, stary. W końcu spytała go 
troskliwie: 

— Możebyś zjadł coś? 
— Jeśli dasz... 
Poszła do kuchni i przyniosła sma 

cznego barszczu ze śmietaną. Chory 
usiadł i zaczął ieść. Apetyt miał cał- 
kiem normalny. Widząc taką scenę. 
śpiewaczki zaczęły się ulatniać. Tego 
rodzaju żarty nie sprawiły dla nich 
żadnej przyjemności. Chory wypróż- 
nił miskę i otarł wąsy. 

— Może jeszcze? — spytała żona, 
głaszczac jego siwe włosy. 

— Jeśli dasz... 
Przyniosła znowu pełną misę bar- 

szczu, zaprawionego jeszcze lepiej 
śmietaną. Nie zdążyła podać choremu 
miski, gdy do izby wpadła zdyszana 
dziewczyna z krzykiem. 

— Parnik pali się. 
Walenisowa dopadła do okna i 

spostrzegła kłęby sinego dymu, wy- 
dobywai>ce się z dachu parnika. 

— O Boże. 
Schwyciła co żywo za kożuch i wv 

biegła. karcac parobka, tego niedołę- 

na 125 Dlm o nie- 

  gę, który robiąc piwo, wzniecił pożar 
w parniku. o 

stępującą pochwałę Nowogródzkiej 
Ziemi. 

W życiu Nowogródczyzny zazna« 
czają się duże przemiany społeczno- 
gospodarcze. W dziedzinie rolnictwa 
wielkie postępy robi komasacja, mel.o- 
racja gruntów a w parze z tym rozbu- 
dowa spółdzielczości mleczarskiej I 
podniesienie kultury rolnej. Rzemiosło, 
zasilane nawymi siłami, wganizuie no- 
wocześnie swoje warsztaty, ulepsza 

produkcję i zwiększa. W dziedzinie 
handlu, obok rozwoju spółdzielczości, 
podkreślić należy bardzo duży w sto- 
sunkowo krółkim czasie „dorobek ku- 
piectwa chrześcijańskiego, które zało- 
żyło wiele nowych sklepów, umacnia 
się w swoich placówkach, zwiększa 
obroty I wykazuje w dalszym ciągu 
niespożytą ekspansję coraz lepiej ro- - 
zumiane i popierane przez ogół spo- 
łeczeństwa chrześcijańskiego. Żywy 
udział w tych przejawach życia bierze 
inteligencja pracująca, tutaj bowiem 
nikt nie ogranicza się do spełniania 
jedynie swoich zajęć zawodowych, 
lecz | poza swoją pracą zawodową 
Ima stę pracy społecznej w różnych 
organizaciach kulturalnych I społeczno« 
gospodarczych. 

300 TYSIĘCY ŻYDÓW WYJEDZIE 
DO AMERYKI PÓŁNOCNEJ 

„Goniec Warszawski“ przynosi nastę- 
pującą, sensacyjną wiadomość. 

Z Waszyngtonu nadeszły do tondy 
nu wiadomości, że konsulaty amery- 
kańskie w Niemczech, Austrii, Czecho- 
słowacji i w innych państwach europej- 
skich, otrzymały przeszło 300 tysięcy 
zgłoszeń od Żvdów. nragnących em'- 
grować do Słanów Ziednoczonych. W 
Waszyngtonie zgłoszenia te są przed- 

miotem rozważań władz amerykań- 

skich. Jak słychać, rząd amerykański 
odnosi się do sprawy — przychylnie, 
ulegając opinii Żydów amerykańskich, 
Zdaje się, że są to po prostu niewyzy- 

skane przez Anglików kwoty emigracyj- 
ne. Wyjazd ma nastapič w przeciagu 5 lat. 
Jak na obszar i liczebność USA nie jest 
to kwota zbyt wielka, 

CZY TAK BYŁO! 

„Polska Zachodnia” zapytuje co było 
tematem rozmów min. Ciano w Budapesz- 

cie i dochodzi do wniosku, że wspólna 
granica polsko-węgierska: 

Szereg dzienników paryskich prze- 
widuje, iż jednym z głównych tematów 
rozmów budapesztańskich włoskiego 
ministra spraw zagr. będzie sprawa Ru- 
sl Podkarpackiej | wspólnej granicy 
polsko-węgierskiej. 

O ile chodzi ściśle o kwestię roz- 
mów politycznych ministra Ciano w Bu 
depeszcie, to rozmowy te niewątpli- 
wie będą miały znacznie większe zna- 
czenie polityczne niż się przypuszcza. 

Prawdopodobnie będzie poruszo- 
na sprawa dalszego rozwoju polityki 
węgierskiej w związku z polityką osi 
Berlin — Rzym, następnie kwestia 
mniejszości węgłerskiej w Rumunil 
I możliwości układu między Bukaresz- 
tem a Budapesztem, a wreszcie -0z- 
oe sprawy Rusi Podkarpac- 

tej. 

Niedługa przyszłość wykaże, czy t 

naprawdę było? L 
EEZSEA 

   

  

We wsi powstal wielki krzyk. Zbie 
gli się sąsiedzi, krzyczeli, wołali, 
dzwonili wiadrami, a parnik trzesz- 
czał w ogniu, jak benzyną oblany. 
Gdy się zapaliła słomiana strzecha — 
nic nie poradzisz. Strażacy musieli pił 
nować, żeby ogień nie przerzucił się 
na sąsiednie budynki. Lecz wiatr 
dął dość mądrze, tak że dla innych 
zabudować nie poważnego nie grozi- 
ło. 

— Kto podpalił? 
Ludzie obejrzeli się. A tu chory. 

przydreptał. Najadł się, wziął laskę 
i przydreptał. Teraz to już całkiem 
dobrze uwijał się, pokrzykiwał, pota- 
kiwał i sam chwytał za wiadro. | 

Lecz — cóż to! Zobaczył dziwną 
rzecz: dach parnika był już spałony, 
a na strychu pięknie płonęła trumna. 
Prawdziwa trumna, dla niego prze- 
znaczona. Człowiekowi ostatni ka- 
mień spadł z piersi. Twarz jego roz- 
jaśniła się w uśmiechu. Ależ powodzi 
mu się dziśl Lekko trącił w bok 

stojącego przy nim sąsiada i pokazał: 
— Pali się... 

Przełożył 

Władysław Abramowicz. 

 



10 

Ze świata kobiecego 

  

Wigilie przechodzą jak gwiazdy, 
nizane na sznur powszedniości. Dziec- 
ku mąci się w głowie od Išnien i po- 
łyskiwań — od zapachu i radości te- 
go jedynego dnia młodość też 
uśmiecha się do choinki szukając rę- 
ką ukochanej dłoni, ciepłej od wigilij 
nego szczęścia. Rodzice aż mrużą 
oczy gdy zapalają świeczki na choin- 
ce, mrużą oczy od blasku szczęścia , 
I tylko samotnych jasność dnia tego 
jakby obraża. Ale samotnych i opusz- 
czonych na ziemi kołysze w obie 
ciach wiara. Kościoły jarzące od świa 
teł otwierają dla nich szeroko drzwi 
swoje kolęda przenika do serc 

zziębniętych i póty w nich dzwoni 
skowrończym trzepotem, aż się rcz- 

grzeją i w zimie poczują wiosnę Na- 
rodzenia. 

Nie ma--piękniejszych świąt. nad 
ięła Bożego Narodzenia To święta 

dzieci — a przez to i święto kobiet 
Żeby to uzupełnić — powiedzmy so- 
bie: to L dobrej ra 

  

! 

  

Trzeba uczynić wszystko w domu, 
żeby umilić te dni swym najbliższym. 
W epoce dancingów, kawiarni, re- 
stauracji i barów święta stają się cza 

- eisi ak idikis. 

    

  

„KUREER” (4670). 

IGILIE 
sami jedynym  przytułkiem dla ro- 
dzinnych uczuć. Któryż z ojców — 
wielbicieli restauracyjnego życia 
mógłby zapomnieć o dniu wigilij- 
nym? Gwiazdy świecą wtedy inaczej 
i srebrnym palcem wskazują drogę 
do domu. 

Ludzie zbliżają się do siebie. Naj 
bardziej surowe usta składają się do 
uśmiechu. Przecież to „wigilia”. Tej 

i ludziom jest zawsze. za mała 
Wigilie harcerske, solidacyjne, szkol 

ne, organizacyjne, urzędnicze — tyie 
ich bywa. A na kažlej rozkwita w 
newnej chwili coś, co sie nazvwa ra 
dością. Na każdej ludzie mają oczy 
rozmarzone i serca bardziej miekkie 

dla innvch. Pozdrawiam was, człon- 
kinie ZPOK nową wigiilą roku 1933 

  

wie 

Życzę każdej z nas, aby się podzie 
ła swym szczęściem z kimś. kto jest 
radości spragnionv. Niech jak naj 
więcej dzieci w Wilnie radość otrzy- 
ma z Rec ZE E. K. M. 

а su ao k Ma 

  

Nowe koncepcje spoleczne a kobieta 
Zamieszczona poniżej praca p. Leny Madesin Phillips, adwokatki mowojorskiej, 

przewodniczącej Międzynarodowej Federacji Kobiet Pracujących Zawodowo, jest frag- 

mentem przemówienia inauguracyjnego, jakie wygłosiła na Kongresie 

Budapeszcie. Przekład Eugenii Dziewulskiej. 

Rok 1918 dzieli nasze życie na dwa 
okresy. Oczywiście zbyt trudno jest wy- 
mienić wszystkie zmiany, jakie zaszły w 
koncepcjach społecznych. Ale możemy 
ustalić, co następuje. 

Handel i migracja międzynarodowa, 
międzynarodowa wymiana zarówno idei, 
jak i ludzi oraz towarów, zniosły linie gra- 
niczne. Surowce muszą być sprowadzone 
z innych krajów, nadwyżki sprzedawane 
do innych krajów. Idee polityczne prze- 
noszą się przez powietrze i przedosłają 

się do umysłów niezadowolonych, do ciał 
niedożywionych — wszędzie, gdzie one 
istnieją. Żaden naród nie może żyć w 
odosobnieniu. Świat jest całością, w któ- 
rej zdrowie i dobrobyt każdego narodu 
odbija się na innym narodzie. 

Dążyć do dobrobytu powinien nie tyl- 
ko każdy kraj, ale cały naród tego kraju. 
Ponieważ dobrobyt materialny osiąca *!ę 
pracą mózgu i wysiłkiem mięśni, przy po 
mocy maszyny i kapitału, korzyści muszą 
być dzielone sprawiedliwie. 

Pojęcia klasy i masy, lepszych i gor- 
szych stanowisk, nie są już aktualne. Go- 
dzenie się z dobrobytem i zbytkiem jed- 
mych i z jednoczesnym niedostatkiem i 
cierpieniami innych — należy do prze- 
szłości, Żadna klasa społeczna nie może 
już opierać się na zgięłych barkach innej 
klasy, i żaden naród nie może budować 
swego dobrobytu, na ucisku i niedoli in- 
nego narodu. 

Utarty sposób myślenia i działania, 
dawne tradycje, straciły swą moc autono- 
miczną. Nastąpiło  przewarlošciowanie 

warłości, każda teoria czy aforyzm, przed- 
łem przyjmowany bez zastrzeżeń, podda- 
wany jest obecnie analizie i badany pod 
kątem widzenia potrzeb chwili „obecnej. 
Dawne fetysze przestały istnieć, 

Wszechświałowym godłem XX-go w. 
jest znak zapytania. 

Ludzie współcześni chcą żyć pełnią 
życia i każda jednostka chce pełnego 
rozwoju swej indywidualności. 

Pragnienie poxoju nie było nigdy tak 
powszechie, jak obecnie. Pokój i spra- 
wiedliwość pozostają w ścisłym związku 

  

ze , =<pokój inależy. uważać raczej 
za r śhaf niż ża słan, kłóry osiąga się 
ia pomocą układów, rezolucji, słów i 
pobożnych życzeń. 

Mamy obecnie świadomość, że ma- 

szyna, od której spodziewaliśmy się nie- 
słychanych dobrodziejstw dla ludzkości, — 
spowodowała konieczność przekszłałce- 
nia ustalonego porządku, który istniał jed- 
nak przez tyle pokoleń. Nie znaleźliśmy 
jeszcze rozwiązania tego problemu, w 
związku z kłórym muszą powstać nowe 
formy rządzenia, 

Nędza zrodziła wiele zła, Marnotraw- 
stwo ignorancja, nietolerancja, chciwość 

 pówsłtały jak szumowiny w tym wrzącym 
kolle. Krew i łzy płyną w wieku ujarzmie- 

ja przez człowieka siły fizycznej, które 

o dać kulłurę, dosiatek, komfost. 

Jak i gdzie szukać chleba i szczęścia, 
pracy i sprawiedliwości dla wszystkich — 
©!o pyłanie, które każdy naród chciałby 
dziś rozwiązać. Od łego uzależniony jest 
pokój i cywilizacja. 

Rodzaj ludzki opanował mechanikę, 
nauczył się leczyć choroby, przedłużać 
życie; odjął ludziom trudzenie się nad 
narzędziami. Czy nie potrafi rałować sam 
siebie? Jak dołąd, możemy tylko mieć na- 
dzieję, że tak będzie, dzięki '|dobrej woli, 
którą znajdujemy w każdym narodzie, a 
hisłoria poucza nas o stopniowej ewolucji 
i posłępie cywilizacji. 

    

     

A jakież są zadania kobiet? Każde z 
nas reprezentuje przede wszystkim pewien 
naród, i jako taka musi wnieść do peli- 
tyki tego narodu swój wkład, przez od- 
ważne i twórcze myślenie i działanie. W 
większości wypadków oddziaływanie bę- 
dzie raczej pośrednie, gdyż władza po- 
liłyczna i ekonomiczna jest jeszcze w rę- 
kach mężczyzn. Ale kobiety dotąd ura- 
biają tych mężczyzn. 

Nie mniej ważną jest ochrona infere- 

sów kobiet pracujących zawodowo. W 
krajach, gdzie prawa jednostki mają 
pierwszorzędne znaczenie, musimy bronić 
naszego prawa do pracy na równych wa- 
runkach z mężczyznami, 

Jesłeśmy starą grupą ekonomiczną, 
która od wieków pracowała w domu nad 
dorobkiem świała przemysłowego i za- 
wodowego. Ale na polu pracy zarobko- 
wej pracujemy stosunkowo niedawno, i w 

czasie obecnej walki o byt stałyśmy się 
łarczą do- pocisków. W każdym kraju u- 
siłują odesłać nas z powrotem do domu.   

Federacji w 

Znamy wszystkie ustawodawstwa pracy 
(;zekomo ochronne zarządzenia w słosun- 
ku do kobieł zamężnych, ograniczenia 
poza prawem „iip.). Kobiety same powin- 
ny bronić swego prawa do pracy. 

W zeszłym roku w Szłokholmie na 
kongresie Międzynarodowej Federacji 
Kobiet pracujących zawodowo przyjęto 

3-lefni program: a) realizowanie hasła: 
„więcej kobiet w służbie publicznej”, b) 
„więcej kobiet na stanowiskach kierowni- 

czych”, c) zwalczanie błędnych wyobra- 
żeń o kobietach pracujących. W czasie, 
gdy poddaje się krytyce każdą koncepcję, 
zanim ją się przyjmie, trzeba także zrewi- 
dować nieprawdziwe twierdzenia zarów- 
no o nas, jak i o naszej pracy. 

Do wykonania tego programu wzy- 
wam wszystkie kobiety, a wszystkich męż- 
czyzn. do moralnego poparcia naszych 

wysiłków. » 
LENA MADESIN PHILLIPS. 

  
(Przedruk z „Bluszczu”'). 

ZOFIA BOHDANOWICZOWA 

spiew BZóraateg 
Była wiosna wśród rokicin ! minęła wiosna, 

powikłane, poplątane wszystkie nici w krosnach, 

pozrywane, zapomsiane wszystkich piosnek zwrotki. 

Krew! Korale to rozsułe! Krasnej przędzy motkił 

Na wrzecionie u ogniska siwa Iniana broda, 

za ostrogiem wiafr się kąpie po zielonych wodach, 

u okienka cień rycerza — helm w mesiącu błyska... 

Serce płacze! Wiatr zaszumiałł Skrzypnęła kołyska? 

Luli, luli, żaśs”, =muiky —- łuczywo dogasa... 

Czarny Puszajt liczy sosny po miesięcznych lasach... 

Na podgrodziu psy szczekają... Zbroje w sieni brzęczą... 

śmierć to wołał Piak zakwiłiił Dziewki we śnie ięczął 

Niechaj leżą złofogłowia w modrzewowych skrzyniach, 

sznur korałi chrońcie dobrze, aby nie posiniał, 

mnie obleczcie w Inianą szatę, co we słońcu rosła... 

Była wiosna wśród rokicin i minęła wiosna. 

  

„Mi ołzjki* w Liceum 

gesrań»rrzvm 7.Р.0.К. 
7 grudnia 1938 r. w lokalu Liceum 

Gospodarczego Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet odbyły się tradycvjne ,, 

tajki“. Obchód urządzony został staraniem 

wychowanek wymienionego Liceum, ila 

nczniów i uczenie szkoły dla ociemniałych w 

Wilnie. Sekcja społeczna klasy I Liceum Ge 

spodarczego stale się opiekuje ociemniałym: 

koleżankami i kolegami, spełniając tę serde 

czną funkcję przy wsnół racy uczenie kl. II 

W niedzielę: dziewczynki odwiedzają 

ociemntałych śpiewają im i deklamują, pro 

wadząc przyjacielskie pogadanki, co obu 

szkołom zapewnia stały kontakt, 

mika- 

Obecnie na program „Mikołajków* zł. 

żyły się śpiewy i deklamacje, po czym zja 

wił się Św. Mikołaj z dużym koszem podar 

ków, które zostały rozdane 45 ociemniałym 

Uczennice Liceum zebrały te prezenty po 

śród siebie i grona nauczycielskiego. ora7 

wśród swych znajomych. Każde z dzieci do 

stało coś z ubrania, ciepłe szaliki, rękawice, 

poza tym zaś zabawki i słodycze. 

Wzruszającym był moment, gdy ociem 

niań otoczyli osobę mającą przedstawiać 

Św. Mikołaja i drobnymi dłońmi badał 

jak też to ów dobry święty wygląda i czy 

posiada brodę, gdyż ta okoliczność wzbudza 

ła najżywsze zainteresowanie. Po herbatee 

ź ciastem i kanapkami własnoręcznie przy 

gotowanymi przez młode gosposie — mal 

goście opuścili progi Licewmm, unosząc za   pewne w duszy trochę radości i wesela. 

  

Jal jesi u sąsiacikci 
(0 opiece społecznej na Łotwie) 

W momencie gdy tyle się mówi o 
opiece społcznej, a za«res jej działalności 
z każdym dniem się rozzarsta, wkraczając 
w coraz to inne dziedziny życia — cie- 
kawa jest struktura tej działalności w in- 
nych krajach. W Łotwie zagadnienie to 
uwypukliło się w sposób niezmiernie inte- 
resujący, przez dążenie do zlikwidowa- 
nia szeregu powikłań życiowych w spo- 
sób radykalny i jasny. Ustawa łotewska 
z 1928 r. o zaopałrzeniu socjalnym wraz 
z nowelą z 31 lipca 1937 r, w oparciu 
o odnośne artykuły kodeksu cywilnego 
z 1937 r., między innymi bierze też w ob- 
ronę kobietę i dzicko niešlune. I tak nie- 
ślubne dzieci wobec matki i jej krewnych 
mają prawa i obowiązki dzieci ślubnych, 
zaś od ojca nieślubnego dziecka można 
żądać, aby dał na utrzymanie matce dziec 
ka 4 tygod. przed i 8 tygod. po porodzie 
i aby pokrył koszta z połogiem związane, 
nawet gdy na świat przychodzi nieżywe 
dziecko. Art. 157 kodeksu cywilnego: obo 
wiązek opiekowania się nieślubnym dziec 
kiem, najmniej do 14 lat, ciąży głównie 

na ojcu, matka zaś zobowiązana jest do - 
go tylko zależnie od swego stanu material 
nego. Sprawy sądowej o zabezpieczenie 
nieślubnego dziecka nie można zakoń- 
czyć polubownie bez zgody sądu dla sie-. 
"of t. zw. barintiesa. Wysokość alimentów 
sąd ustanawia zależnie od słanu maiątko- 
wego i towarzyskiego ojca. Jeżeli dziec- 
ko jest chore i wymaga specjalnej opieki 
lub jeżeli matka udająca się do pracy zmu 
szona była do zosławienia dziecka bez 
opieki, sąd zobowiązuje ojca do utrzy- 

mania matki nieślubnego dziecka. W wy- 
padku śmierci ojca zobowiązanego do 
płacenia alimentów na rzecz dziecka nie- 
ślubnego — alimenty spadkobiercy wypła 
cać muszą z masy spadkowej, chyba że 
spadku przyjąć nie zechcą, wiedy bowiem 
nie mają obowiązków materialnych wobec 
dziecka. 

Jeżeli ojciec nie może utrzymać nie- 
ślubnego dziecka, matkę zaś też nie słać 
na to, obowiązek ten spada na jej naj- 
bliższych <rewnych. 

W tymże kodeksie cywilnym wyszcze- 
gólnione są osoby obowiązane do udzie- 
lenia opieki in1ym. Jeżeli ten, na kim cią 
ży obowiązek materialnego zabezpiecze-   

nia, nie uczyni łego, osoba zaintereso- 
wana zwraca się do Fautas labklajibas mi- 
nistrijas sabie sabiedriskas apgadibas no- 
dalai — czyli do wydziału opieki spo- 
łecznej przy ministerstwie ludowej po- 
myślności z prośbą o przekazanie jego 
sprawy odnośnej gminie. Gmina daje 2 
tyg. terminu, w którym osoba zobowiąza- 
na winna zacząć pomagać, jeżeli tego nie 

uczyni, gmina sama udziela pomocy na 
rachunek zobowiązanego, zaś należność 

swą ściąga w drodze egzekucji przymu- 
sowej. Osoba zmuszona przez gminę do 
alimentacji w ciągu 1 mies. może zaskar- 

żyć tę decyzję do Wydziału Adm. przy 
Ryskim Sądzie Oxręgowym. Jeżeli zobo- 
wiązany nie zaskarżył decyzji lecz nie pła 
ci z powodu trudnego 'stanu materialnego 
— daje mu się pracę fizyczną opartą na 
ogólnych zasadach i opłatach za pracę 
przyjętych w danej miejscowości. Osobę, 
która nie chce pracować dobrowolnie, 

oddaje się do domu pracy przymusowej 
będącego w rozporządzeniu Ministerstwa 
Sprawiedliwości, gdzie też znajdują się 
osoby skazane wyrokiem. O daniu pracy, 
jak też o umieszczenie w domu pracy przy 

musowej decyduje komisja, zorganizowa- 
na przy Wydziale Opieki Społecznej w 
Ministerstwie Ludowego Dobrobytu, któ- 

rej ło komisji przewodniczy sędzia Sądu 
Okręgowego, członkami zaś są dyrektor 
wydziału opieki społecznej, dyrextor de- 
parłamentu samorządowego i inni, wszys- 
cy mianowani przez m'nisterstwa. 

Opornego — do domu pracy ściąga 
się przymusowo. To co zapracuje tam 
może iść tylko na cele alimentacyjne, zaś 

50'/6 zarobków pozosłaje na własne wy- 
datki umieszczonego w domu pracy. Po- 
byt w domu pracy nie może p'zekraczać 
dwóch lat, Jeżeli jednak po zwolnieniu, 

w ciągu 6 mies., zobowiązany do udzie- 
lania opieki tej znów odmawia, może być 

powtórnie umieszczony w domu pacy na 
następne 2 lata. Ponieważ często bywają 
ucieczki z domu pracy, czas, który upły- 
nie, nim delikwenta doprowadzą, nie za- 
licza się na poczet dwuletniego okresu. 

U nas w Polsce na wokandy sądowe co- 
dzień wpływają sprawy alimentacyjne, 
przy czym często chodzi o alimenty dla 
dziecka nieślubnego. Trudno je uzyskać, 

l. moralną swego czynu. 

  

gdyż pozwany niemal zawsze zasłania się 
tym, że dziewczyna źle się prowadziła, 
czemu przyświadczają życzliwi koledzy 
Gdy się zaś wysok otrzyma, jakże niełat- 
wo jest nieraz wyegzekwować należność 
| włedy nasuwa się myśl, jaka szkoda, że 

u nas policja nie może wpakować gagat- 

ka do domu pracy przymusowej, gdzie 
by odpracował zaległości materialne i 
miał czas do zastanowienia się nad stroną 

Cz. M. 
EEE STS TEPEE BEER ZODORZOZTOPOREZACE: 

Życzenie świateczne 
Gwiazda daleka 

Złoci się nad nami — 

Daj, Boże, doczekać 

— Granicy z Węgrami! 
OMT DZIAC TEZ TE ZTOWZOWYPTCOZE CZY 

#5 ВЕ 6) № Е е А 
— Droga do Daugiel. Czy wiedzą już czy- 

telniczki nasze, o wyniku plebiscytu, w któ 

rym czytelnacy mieli się wypowiedzieć na 

temat dwóch powieści konkursowych „Mi 

chała" Znanieckiego i „Drogi do Daugiel“ 

Bohdanowiczowej (wydawnictwa Św. Woj 

ciecha)? Okazało się. że większość czvteln* 

ków zdobyła sobie kobieta — Zofia Bohda 

nowiczowa. Gratulujemy! 

„Droga ło Daugiel* pozostanie trwałą pe 

zycją w literaturze naszej, a nieznana do- 

tychczas jej autorka może rywalizować 

pięknością swego stvłu z najświetniejszym' 

ze współczesnych. W. niniejszej kolumnie 

podajemy jeden z wierszy Bohdanawiczo 

wej, zakończenie jednego z rapsodów no 

wego jej dzieła pt. „Krzyż nad Litwą”. 

— Kurs dla piestunek niemowląt. Zorga 

nizowany staraniem Pol. Kat. T-wa Opieki 

nad Dziewczętemi w Wilnie rozpocznie sie 

10 stycznia 1939 r. i trwać bedzie 2 miesią 

ce. Wymagane ukończenie szkoły powszech 

nej. Opłata za kurs 1 zł. Zapisy przyjmuje * 

szczegółowych informacvj udziela Biuro Po- 

średnictwa Pracy dla Kobiet Pol. Kat. T-wa 

Opieki nad Dziewczętami, ul. Gimnazjalna 4, 

w godzinach od 10 de 3, 
    

EUGENIA KOBYLIŃSKA 

Szare kamienie 
špieweją 

Przyłóż ucho do kamienia, 

zapytanie rzuć kolumnie, 

którą księżyc opierścienia, 

słuchaj, jak odpowie dumnie. 

Mury uniwersytetu, 

astronomii błyszczy wieża!... 

Tutaj królom i poetom 

sówna chwała się należy. - 

„oc zastygnie w srebrny pomnik, 

dźwięczny księżyc szkło rozsypie, 

śnią przodkowie i potomni 

o wyniosłej polskiej stypie. 

Na Zamkowej góry zębach, 

na kamieniach Jagiellonów 

księżycowy stanie trębacz, 

będzie trąbił w cztery strony. 

i szafirem niebo dźwięknie 

v rzeki wodę kryształową, 

Wilno się obudzi w pięknie, 

Wilno powie swoje słowo. 

Tak nas szary dzień obarczył, 

zzoło oblał gorzkim znojem, 

aż zabłysła jasna tarcza 

i wszedł księżyc w pełnej zbrol, 

Lśniącym grotem zdarł codzienność, 

rzeczywistość srebrem rozciął... 

Batrzcie w cud wysokopienny 

w Święto-Jański biały kościół. 

Oto Fiłomaci z Wieszczem, 

sam Mickiewicz drzwi odmyka... 

Czyj się mundur zaniebieszczyłi 

„„Naczelniku! Naczelnikui | 

Cicho! Krzykiem sen rozdzierasz, 

pogasiłeś modre znicze — 

nie ma tutaj Brygadiera, 

nie ma futaj Mickiewicza! 

Tylko Wilno pozostało 

srebrnym kłosem na ściernisku.., 

Żeby clałem pieśń się stała, 

bór rozhuśtał się w kołyskę. 

Zaszemrala jak kolebka 
woda Wilił księżycowa, :- 

rośnij zdrowo, rośnij krzepko 
utajone w Wilnie słowo! 

Dźwięknął miesiąc białym koniem, 

gwiazdy prysły mu spod kopyt: 

Wilno, Wilno, fo tak dzwoni 

twojej wiary szum i łopot. 

Rozśpiewały się kamienie, 

pieśń na Wilii w skry się łamie, 

księżyc srebrem opierścienia 

+“ emne kraty w Ostrej Bramie. 

Ą 
4 

| 
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„KURIER“ [4670]. 

Zatarg włosko - francuski 
wchodzi już w stadium dyplomatyczne 

RZYM (Pat). Urzędowo donoszą: 
W liście do ambasadora franeuskie- 
ga Francois Poncet z dnia 17 b m. 
rząd włoski oświadcza. iż nie uważa 

ta obowiązujące układy włosko-fran 
cuskie z dnia 7 stycznia 1935 r. 

PARYŻ (Pat). Dziś zbierze się ra 
da ministrów. celem rozważenia sytw 
acii. wytworzonej przez wynowiedze 
nie przez rzed włoski ukłodu nadni 
saneca przez Mussoliniera į Lavala 
w stvezniu 1935 r. w Rzymie. 

PARYŻ (Pat). Naczelnem nenktom 
zainteresowania nrasy franerskiej są 
sprawy stosrnków franensko - włns- 
pa 

kich. prasa paryska ze spokojem reje 
struje, jako naczelny fakt dnia. 
wypowiedzenie przez rząd włoski trak 

| tatu franensko-włoskiego z 19356 ro- 
ku 

Naogół ocenia się iż powyższe po 
sunięcie rzadu włoskiego oznacza że 

akcia polityki Rzymu wchodzi już w 

stafium dvniomatvezne, 
Prasa franeuska konstatuje. że 

rzad franenski nie ma naimn'eiszec" 
zamiaru odnowiadać iakimikolwiek 
kankratnymi pronazvejomi na pawvž 

sza nagyniecia prrodn włockiena Tażeń 

Włochy nezsknia ad Francji inkieh 

i kolwiek konkrntnvch nronozycii ać 

i wiadeza „Matłn* — to się słeboko   

myłą. gdyż Francja nie ma żadnych | 
żądań pod adresem Włoch i uważa. 
że całokształt stosunków między ohu 
krajami został uregulowany przez 
troktat z 1935 r.. zarówno z nunktu 

widzenia dyplomatyczneso. ink i tech 
nicznego. a nawet z punktu widzenia 

stoannków nsycholosicznych miedzy 
obu krałami. 

Naczełni publievści frenensecv 
zandnie zaznaczania, że w żadnym wy 
nadkn Francia nie zcodzi sie na no 
śradnietwa nremiarą Chąmharlafra w 

stasmnkarh miedzy. Francia а Wło 

chami. a tn 7 tei racji że Frannfo wn 

Aa nia ma nie da zanfiarowania TW 
chom. 

—к 

Wenierska arvimetyka rasowa 
Zinau zi, gpdłf= Zagdzi ii Ćwierć-Vupdzi 
BUDAPESZT [Pat]. Na zebraniu Zjed- 

noczenej Partii Rządowej, odbytym wczo 

łaj wieczorem minister sprawiedl.wosci 
Tasnadi Nagy przedstawił nowy projeki 

ustawy, dotyczącej Żydów Według iego 
projektu za Żydów uważani są Żydz! czy- 

stej krwi i pół krwi, naiomiast nie są uwa- 

tani za Żydów ci, którzy mają iedną 
czwartą krwi żydowskiej, a spośród >61- 
tydów ci. którzy urodzili s z małżeńst 
wa zawartego rzec 1 stycznia 1938 ›. @ 
lle strona żydowska ochrzciłz się przed za 
warciem małżeństwa. 

Ustawa nie dotyczy fych, którzy zdoby 
fi na wojnie złoty lub srebrny medal za 
| SC 

Pan Prezvdent 
w Jeworzyrja 

ZAKOPANE (Pat). Przybył do Za 
kopanego specjalnym pociągiem z 
Warszawy Pan Prezyden* Rzeczypos 
politej wraz z małżonką. 

Pan Prezydent udał się następnie 
w dalszą drogę do zameczku myśliws 
kiego w Jaworzynie. 

Przejęce n min. Charwat: 
członków delesecy' handi. 

KOWNO (Pat). Poseł R. P. w Ko- 
wnie Charwat z okazji parafowania 
polsko-litewskiego układu handlowe- 
go, podejmował członków obu delega- 
cyj z dyr. Norkaitisem i dyr. Wszela- 
kim na czele. W przyjęciu wzięli rów- 

nież udział p. o. ministra spr. zagran. 
min. Bizauskas oraz członkowie posel 
stwa. Krótkie przemówienie wygłosi- 
li min. Bizauskas, min. Charwat oraz 

przewodniczący obu delegacyj, pod- 
kreślając znaczenie umowy dla dalsze 
go rozwoju stosnnków molsko-litews- 

kich. 

Mete «wi: ywo dw „й + 
skazany za działalneść 

solityczną 
BUKARESZT (Pat). Agencja Ra- | 

dor donosi, że dyrektor Centralnego | 
Instytutu Meteorologicznego, prof. Te 
leckanu został przez sąd wojenny w 
Bukareszcie skazany na 12 miesięcy 
więzienia, trzy lata wvgnania i 10 tys. 

lei grzyw”” > Asiałal- 
SE 

„Zk 

Mies aścida (iutj. Sąd okręgowy w 

Radomiu na sesji wyjazdowej w O- 
pocznie skazał na karę Śmierci bandy 
lę Mieczysława Okeńskiego. który w 
dniu 26 września br. dekonał napadu 

z bronią w ręku na ambulans pocztu 
wy. zabijając Tomasza Kozerewskie- 

5o oraz jadacą również ambulansem 
Marie ENaszowa, 

ke nwiszdte 
at itera 

NORYMBERGA (Pat). 18-łu byłych ko 
munistów zostało wypuszczonych wczo- 
raj z okazji świąt z obozu koncentracyjne 
go. Gauleiter Streicher urządził dla nich, 
jako taż dla i.h krewnych przyjęcie, wv- 
rażając w przemówieniu nadzi-ję, że jako 
byli wrogowie narodowzgo socjalizmu 
zdołają dziś ocenić jego osiągnięcia. Ja- 
ko upominek Gauleiter S'aicher wręczy: 
wypuszczonym komunistom książkę Karo- 

la Albrechta pf. „Zc.adzóny socjalizm”. 

Nspad bandycki w Paryż! 
PARYŻ (Pat). Bandyci, jadąc samocho 

dem, napadli na inkasenta jednego z ban 
ków paryskich zabiera'»c mu przeszło mi 
fon franków. Inkasent jest ranny. 

M-n>4 У nany w 

blały dzień na jednej z ulic Paryża o go- 

TTT TUOS 

į odwagę lub byli dwukroinie wyrdžniani 
| za dzielność. W wyborach parlamentar- 
nych lub municypałnych Żydzi głosują na 
specjalną listę żydowską w okresie 30 dni 
p wyborach powszechn"ch Liczba pos- 
łów żydowskich, zam'eszczonych na ej li- 
ście, nie może przekraczać 6 proc. liczby 
wsz”stkich posłów. 

Żyd nie może kyć członkiem Izby Wy 
ższei z wyboru, nie może być dałej urzę 
dn'k'em publ'cznym, redaktorem odpowie 
działnym, wydawcą lub głównym współ- 
pracownikiem dzienn'ka, "1 dyrektorem 

teatru lub kinematoarafu, ani też sekreta- 
rzem artystycznym. Żydzi nie mogą mieć 

dostępu do monopołów państwowych zni 
do l'cencyj. 

W przedsiębiorstwach prywatnych li- 
czba Żydów-pracown'ków umysłowych nie 
może przekraczać 12 proc, a następnie 
3 proc. dla mających odznaczenia wsien 

ne. Stosunek 'en rusi być wprowadzony 
w życie do dn. 1 stycznia 1943 r. Nastep- 
nie projek! postanzwia, że Żydzi nie mo- 

aą być kierownikami stowarzyszeń lub ro 

botniczych związków zawodowych. 
Rząd otrzymuje upoważnienie do ure- 

gułowania w drodze dekretu pop'eraria 
emigracii żydowskiej i wywożenia fortun 
żydowskich. 

Śm erc ą rrzynłacaią An"lcy mrozy 

d 
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Czytelnikom „Kurjera Wil.“ 

składamy tą drogą najserdeczniejsze 

życzenia 

Wesołych Swiat 

Redakcja i Administracja 

  

A 
  

Szanownym Klientom 

najlepsze życzenia 

wesołych Swiąt 
przesyłają 

Zakłady Graficzne 

„SZA J CZE 

  

  

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

WSZYSIKIM SWOIM KLIENTOM 

SKŁADA 

BIURO OGŁOSZEŃ 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
GARBARSKA 1. ' EL. 82 

  

  

NOWA GOSPODA 
WILNO, NIEMIECKA 1 TEL. 21-28 
NINIEJSZYM SKŁADA SZANOWNEJ KLIENTELI NAJLEPSZE 

ŻYCZENIA 

LONDYN (Pat). Mrozy | silne śniegi we wschodnich dzielnicach kraju i bu- 

rze śnieżne, panujące na północy, całkowicie zdezorganizowały ruch dogowy I 

kolejowy, co w szczególności dało„się odczuć w Londynie, 
Poczta przychodzi z wielkim opóźnieniem. Odłoty samolotów wsirzymano 

całkowicie, a gęsta mgła, panująca w Londynie i u ujścia Tamizy, wstrzymała że- 
glugę. Zarejestrowano nowych 10 wypadków śmierci z powodu zamarznięcia. 

Od poniedziałku do dnla dzisiejszego niebywałe w Anglii mrozy spowo- 

ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE 
  

  

WIELCE SZANOWNYM NASZYM ODBIORCOM 

W PODZIĘCE ZA TY-E DOWODÓW POPARCIA 

NAS W SPRAWIE UNARODOWIENIA BARANOWICZ 
dowały śmerć przeszło 50 osób. 

. 

ROZEWIE (Pat). Rybacy polscy 
przeżyli ostatnio na wysokości przy- 
lądka rozewskiego niezwykłą przygo 
dę podczas nałowu dorszy. 

Na skutek panującego mrozu u 
paru kutrów zamarzły motory, jak 
również stery — tak, że o nawigacji 
nie mogło być mowy. Sytuacja sława 
ła się z godziny na godzine trasiez 

® 

Szczęśliwie zakeńczoną przygoda 
polskich rybaków 

niejsza, rybakom groziło bowiem za 
marznięcie. dzięki jednak snrzyjają 
cemu wiatrowi udzło się rybakom na 
małych żaslach debrnąć po wiełn trn 
dach szczęśliwie do portu we Włady 
sławowie. 

Podróż z Rozewia do Władysaławo 
wa, odległego o niesnełna 3 mile mor 

skie, trwała ponad 8 godzin. 

  

Chrześcijańska Firma 

Różnowski 
Baranowicze, Nowoqródzka 2, tel. 141. 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

zasyła dla swoich klientów 

i «Кага $ 

i NOWOROCZNE 

  

  

  
Kino „Apollo“ w Barsnowiczach 

Wielki świąteczny przebój film-bajka sensacyjny dramat wschodni 

Tygrys indyiski 
Będzie najmilszą rozrywką świąteczną dla amatorów ciekawych 

widowisk.     

NOZ т 

  

składamy najserdeczniejsze życzenia 

WESOŁYCH ŚWIĄT 
Poznański Dom Gialanterii 

Baranowicze, Szeptyckiego 31, 

tel. 248. 

  

  

Hurtownia i detaliczna sprzedaż Wyrobów Tytoniowych P. M.T. 

STEFANA JAGSCHA 
Baranowicze, u! Szeptyckiego Nr 68, tel. 291, 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE 

składa dla wszystkich swoich klientów 

  

    
chmurzeniu i niewielkich opadach | 
śnieżnych,   Z okazji ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

i pomyślnego NOWEGO ROKU 

zasyła najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne 
dla swoich klientów 

EKONOMIĄ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97,   

Przewidywany p zebieg bogady w dn. 24.XII 

południowych. Umiarkowane, miej. 
scami dość silne wiatry z kierunków 

zwłaszcza w dzielnicach l wschodnich i połudn.-wschodnich. 
8 RR: 

Mroźno przy dużym na ogół za- 

WERE ZGOS Z OGIER 00) 000 

Propozycja pokojowa Japonii | 
mokowemia trwają od dawna. — Saponia gotowa pertraktować z Kuomintan= 

giesn. — Projekt obalenia eksterytarialmości i zniesienia komcesji 
cudzoziesmsskich w Chinach     dzinie 10 rano. Bandyci zdołali zbiec. 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z Tokio, iż wczorajsze oświadczenie premiera 

ks. Kanoye, w którym premier zapowiedział, IŁ „nowy porządek na Dalekim Wscho 

dzie oraz poprawa stosunków chińsko-japońskich wymagają uznania Mandżukuo 

przez Chiny, przystąpienie Chin do paktu antykominiernowskiego oraz współpra- 

cy gospodarczej Chin z Japonią I Mandżukuo, uważane jest za rodzaj siormuło- 

wania przez Japonię warunków pokojowych pod adresem Chin. 

Mimo, iż oświadczenie japońskiego premiera zawiera postulat urzymania 

wojsk japońskich w niektórych punktach terytorium chińskiego, celem obrony prze- 

ciw komunizmowi, oraz zorganizowania w Mongolii Zewnętrznej bazy antykomuni- 

stycznej — w kołach politycznych zwracają uwagę na słowa premiera ks. Kanoy'e, 

że „Japonła nie żąda od Chin ani terytorium, ani odszkodowania I nie tylko 

będzie szanowała suwerenność Chin, lecz gotowa jest przyczynić się pozytywnie 

do obalenia eksterytorialności oraz likwidacji koncesyj cudzoziemskich, co jest 

konieczne z punktu widzenia całkowitej niepodległości Chin”. : 

Wspomniane warunki miały być przez rząd japoński ustalone Jeszcze w Ilsto« 

padzie i w dniu 30 listopada uzyskały aprobatę cesarza. { 

Jak słychać, przemówienie ks. Kanoy'e wywołało dodatnie wrażenie w ko- 

łach japońskich 1 chińskich. Oświadczenie ks, Kancye uważane jest za zerwanie 

z dotychczasowym negatywnym stanowiskiem Japonii wobec wszelkich projektów | 

rokowań z Kuominiangiem, zamanifestowanym w komunikacie z dn. 16 stycznia br. 

W. niektórych kołach japońskich wyrażana jest nawet nadzieja, że marsz. 

Czang-Kai-Szek zgodziłby się nawiązać rokowania pokojowe z Japonią na warun« 
kach sprecyzowanych przez ks. Kanoye. 

W kołach dobrze poinformowanych twierdzą, że poufne rozmowy pomiędzy 

czynnikami japońskimi a politykami chińskimi wszelkich odcieni trwają już od dawa 

na, pomimo obustronnych zaprzeczeń.



re 

JARO”ŁAW NIECIECKI 

W 
Pięć małych schodków i teras. a na nim 

starannie rozciągnięty mleczno-szary obrus. 

Taras opleciony był grubymi linami 

Wgłębi wisiał wielki talerz. Z tego talerza 

lało się słońce. 

W tym pięknym ogrodzie wysokich palm 

wrzało, jak w sumieniu niewinnie skazanego 

człowieka. Był jakiś dziwny zgiełk nielogicz 
nie powiązanych myśli. Tłok, który nie znaj 
dował żadnego usprawiedliwienia wśród 
tych, którzy pierwszy raz tutaj przybyli. W 
gwarze królem był uroczyście ubrany — 
żuk. 

Wystrojony w białe spodnie żuk wy- 
szedł na środek tarasu i ogłosił, że za chwi- 
lę odbędzie się mecz dwuch rasowych much. 

Chwile oczekiwania sączyły się znacz 
nie wolniej niż wiłgoć po ścianie. 

„Już idą! 

    

ktoś z Humu zawołał. 
I rzeczywiście. Wąskimi schodkami wcho 

dzih dwaj reprezentanci dwuch powaśnio- 
„nych obozów much. 

Jedną muchą miała na sobie białe spo- 
denki i czerwoną koszulkę ze znakiem re- 

К'ату sera szwajcarskiego. Mucha druga wy 
szła na taras w spodenkach niebieskich i 
zielonej koszulce z etykietą słodyczy wschod 
nich. 

Pozycja stojąca. Bić można tylko wyżej 
pasa. Żądłami nie wolno. Stały posłusznie 
muchy, a żnk tłumaczył półszeptem i przy- 
rzekał. że postara się być bezstronnym, cho- 
ciaż od niego mało zależy. 

Ktoś uderzył w miedziany iść. Japoński 
gong wzywał do wałki. Podskoczyły ku so 
bie dwie ambitne muchy i zaczęła się młóc- 

ka. Mucha walcząca 0 ser szwajcarski 

miała przewagę nad muchą, która walczyła 

o prymat słodyczy wschodnich. 

Tłum emocjonował się. Tysiące innych 

much, żuków I owadów z zachwytem przy- 

glądało się pojedynkowi. Cios w szczękę, to 

nów w podbródek i walka w zwarciu. 

Król żuków tańczył na obrnsie zgodnie z 
sesulaminem sędziów bokserskich i coś tam 
tczył. 

T w tym momencie, wówczas, gdy dobie- 
gała trzecia minuta walki, nad ringiem za- 
wisnał złowrogo sycząc ogromny pająk. 

Uderzono w alarmowy sygnał i walczące 
muchy schroniły stę w przeciwległe rogi rin 
gu. 

Wiatr wachlarzem palmowych gałęzi od- 
świeżał przeciwników, Przerwa trwała chwil 
kę. bo pająk widocznie nie miał zamiarów 
krwiożerczych. 

Pojedynek trwał dalej. Boksowały się 
muchy. Znawcy twierdzili, że ta w białvch 

spodenkach jest znacznie sprytniejsza i jeże 
Н dotrzyma do końca, powinna przynieść 
zwycięstwo tym wszystkim muchom, które 
modilłv się o zwycięstwo muchv Biceps. 

Któż wśród much nie znał Biceps. Słvne 

ła ona przede wszystkim z tego, że znacznie 
mniej naprzykrzała się łysym panom, sie- 
dzącym w cukierniach i nie piła ngdy wodv. 
Mucha Biceps twierdziła, że jeżeli pić bę- 
azte woję, to stanie się „kogutem*, wów- 
czas walka będzie nie równa i „kogut“ bę- 
dzie mógł już w pierwsz” rundzie zadziobać 
śmiertelnie muchę, a wtedy zginie ród mn- 
chy Biceps. 

Koleżanki i koledzy bijcie brawo i ciesz 
zle się z tego, że dzień dzisiejszy jest dmiem 
triumfu pupila, lecz oło mucha z pod zna- 
ku wschodnich słodyczy zadała cios w żołą-   
  

NA BRERIGOJ 

  

LKA MUCH 
bólu, a ból był tym większy, że nie było ko 

mau poskarżyć się. I jeszcze kilka ciosów » 

sypało się jak grad wiełkości kurzego jaja 

Trzeba mieć jednakże szczęście muchv 

Biceps, ponieważ w tym krytycznym dla 

niej momencie po raz drugi ukazał się pa 

jąk. Panika rozdzieliła przeciwników, a sę- 

dzia żuk zacierał ręce jak kapitalista po 

przeliczeniu zawartości ogniotrwałej kasy. 

Do żuka podleciał kolorowy motylek trzy 

mając w ręku małe pudełko zwane wśród 

ludzi mikrofonem. Korzystając z chwilowe | 

go zamieszania motyl przeprowadził wywiad 

z żukiem, który co chwiła podnosił i opu 

szczał ramiona, kręcił płaską głową uzbrojo 

ną w dwa długie, jak szable ułańskie, wąs 

i udawał, że on najmniej zna się na gatun 

kach much. Oczywiście nie mógł tego szcze- 

rze powiedzieć więc użył fortćlu i zapros'! 

motyla na kolację, w czasie której wszystko 

da się załatwić po przyjacielsku. Teraz tu 

taj — tak publicznie mówić o boksie, prze- 

cież nie wypada. Trzeba usiąść wygodnie i 

spragnione odpoczynku kości nieco wypro- 

stewać. Motyl tłumaczył. że musi, że ma za 

bowiązania, że straci posadę, lecz żuk był 

twardy jak skorupa. 

— Do trzech razy sztuka — powiedział 

pam sędzia. Wałka jeszcze nie jest skończo- 

na. Co wv, głupie muchy macie ohawiać sie 

pająka. My go czapkami zasvpiemy jeżeł 

tylko zechcemv. Nas jest milion. a on tylko 

jeden. Na nitkach pajęczyny położymy mu 

laseczn*ka, a wówczas cienko nam zaśpiewa 

Zlane potem dwie walczące muchy raz 

jeszcze zmierzyły się z sobą. Na biały obrus 

spadać zaczęły z nosa muchy Wschodu kra 

ple krwi jak krople szłachetnego wina. Krew 

mie przerwała wafkt. która z każdą chwilą 

zyskiwała coraz bardziej na atrakcyjności. 
Mucha Biceps zdohywała przewagę. Gęste 

powietrze przerywane bvło raz po raz sy 

kiem tłumu. Tłum żył sensacją. Jeszcze je- 

ilno uderzenie, a na macie leżeć będzie trup. 

Tłum wył z radości. Nawet wysokomienne 
pałmy nachvlały swe pieknie ondnlowane 

głowy, zaglądając dyskretnie w środek ri 

gu. Schyliła się głowa jednej z much jak 
złamana gałązka kwitnącego bzn. Ślady zmę 

czenia. Protest organizmu. Mucha Bicens 
biła bezlitośnie w sam tułów przeriwnika 

i kosiła sierpami. Znęcanie sięl Masakra! 

Przerwać walke bo bedzie nieszczeście. 

W tej wielkiej gorączce nikt nie słyszał 
nawet syku pająka. Tylko przytomny żuk 

  

  

„KURIER“ [4670]. 

Anons! 

TRADYCYJNY 

  

Dnia 7 stycznia 1939 r. (sobota) w Salonach Oficerskiego Kasyna 
Garnizonowego w Wiinie (ul. Micsiewicza 13) odbędzie się     

Zaproszenia i bilety w cenie 5 zł i 3 zł (akademick') można już nnbywać w biurze Ligi Morskiej i Kolonialne 
w Wilnie. zauł. Świętoj rski 3JI, tel. 22-34, od godz. 10—14. 

  

Trzeba kształcić strzelców 
Żółwim niestety krokiem posuwa się 

rozwój naszego sportu strzeleckiego, O 
sporcie strzeleckim dziś trzeba pisać na 
szpaliach wszystkich gazet i mówić w me- 
gafony. Trzeba także skupić wszystkie si- 
Jy I wykorzystać wszysikie możlrwości dla 
upowszechnienia sporłu strzeleckiego, A 

irzeba to robić szybko i sprawnie. Oto 
wnioski mjr. Obe:leiłnera — zastępcy Ko- 

Czy paliłeś 

„łaski Dra 
46 | 

podskoczył do walczących i rzucił zimne sło- 

wo „puść — koniec". 

To był koniec. Złośliwi twierdzą, że każ- 

dy koniec ma swój początek, to też 1 tym 

razem koniec walki stał się początkiem no- 

wych rozmów, komentarzy i pochwał. Ohóz 

much zpod znaku sera szwajcarskiego trium 

fował, a mucha Biceps na ramionach swych 

kolegów niesiona była aleją pałmową do 

oazy króla wiecznej młodości i sławy. 

W oazie tej na rozgrzanym piasku leża 

tv ście łamrowe. Ponętny odpoczynek nie 

kusił muchy Biceps. 

Gawiedź pędziła z tyłu. Jedni pvtali ile 

krążków sera otrzymał zwvcięzca. Drudzv 

chcieli się dowiedzieć kiedv bedzie nasten- 

nv mecz bokserski z udziałem reprezentan- 

tów wagi mnszej. 

Zaroią sie mtice, Zaszami sala. Zapata sie 

reflektory. Wvidzie sedzia rinzowy i dwnch 

  

karów Gam a SGO 
bedzie spotkania rmndowe i jeszcze jedn 
manicza sia kartką qwrennmniań  enartam=nh 

boksera wagi muszej — Stanisława Lendzi- 

na. ZOE 

Jarcsław Nieciecki. 

  

Naimilszv nra-s-' NĄ GWIATN*F_ na'fante! możn» zakupić w firmie 

D-H „„ODYAMSECSS wł, Irena Malirka 
Hurtowe składy szkła n*lanne-o, norcoianv, emalii, fejansu, naczyń, 

{ lamp, gramofonów I p'yt. 

WILNO Detał, Dyrekcia i Biur — Wielką 18, 'el. 4.74 
‘° Нигоме składy — Ostrobramska 27, tet. 31-24 

Wyprzedaż naczyń wysor'owanvych po zniżonych cenach. 

„Najnowsze przeboje płyt gramofonowych. 

  

  

„ Wyśmienite piwo 

ZYWIEC 
z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu 

į 

KIE 
  

  

  

    

   

  

mendanta Podokręgu Wileńskiego Związ- 
ku Sirzeleckiego, — wygłoszone 21 b. 

m. w Klubie Wileńskiego Koła Związku 
Pracowników Skarbowych (W.-Pohulanka 

14) z okazji wręczenia dyplomów i nagród 
odznaczonym w Pierwszych Ogólno-Pol- 
kich  Korespoadencyjnych Zawodach 

Strzeleckich Urzędnicków Skarbowych. 

W przemówieniu swym mir. Oberleit- 

167 zobrazowal stan strzelectwa w Polsce 

u bezpośrednich sąsiadów Polski. Po- 

$wnanie wypada na 1aszą niekorzyść 

isłonia i Łotwa postawiły sport strzeleck“ 
за bardzo wysokim poziomie. Obywatele 

óżnych warstw społecznych wykorzystu- 

a każdą wolną chwilę na doskonalenie 
.ę w trzelaniu. Organizacja sportu strze- 

eckiego jest łak przeprowadzona, że 

«ażdy robotnik, każdy gospodarz wiersk 
ma łatwy dostęp do broni, dostarczon: 
organizacjom, w których ci obywatele 

są zgrupowani. Umożliwia to powszechne 
niemal uprawianie spotu strzeleckiego, 
U nas natomiast zwraca się dużą uwagę 
na wyszkolenie strzeleckie w wojsku, iecz 

reszła społeczeństwa jest prawie zupeł- 

nie bezczynna w tej dziedzinie. Powodem 
tego są niewałpliwie, i w bardzo dużej 
mierze, zbyt droga broń i amunicja. 

* * * 

Zawody odbyły się we wrześniu b. r., 
zorganizowane przez Sekcję Strzelecką 
Soorłowego Towarzystwa Skarbowców w 
Warszawie. Do zawodów słanęły 22 ze- 
społy pracowników skarbowych z całego 
ferenu R. P. 

Zespół lzby Skarbowej Wileńskiej — 
w składzie: Piofr Masłowski, Jan Panko- 
nin i Henryk Jakubowski, — zajął zasz- 
czytne dla Wilna W! miejsce,  uzysku- 
jąc 529 punktów na 600 możliwych. I miej 
sce zajął zespół Wydziału  Skarbo- 
wego w Katowicach — 542 pkt., który 
zdobył zespołową nagrodę w postaci pu- 

haru, ufundowaną pzez vice-premiera i 
ministra skarbu inż. E. Kwiatkowskiego. 
II — Łódź — 541 pkt). 

Ponadło odbyły sie zawody -indyw'- 
dualne, w których wzięło udział 60 osób 
i 12 pierwszych miejsc zastało nagrodzo- 
ne. (Nagrody ufundowane przez Dyrek- 
torów poszczególnych !zb Skarbowych).   Z Wileńskiego zespołu zostali nagrodze- 
"i pp. Masłowski, i Pankonin. B. 

Ę Walka o spadek Miss Europv 
Do Wielmożnego Pana Redaktora 

„Kurjera Wileńskiego” | 
W Nr 351 z 22.XII. 38 r. „Kurjera Wi- 

leūskiego“ ukazal się artykuł pod tytu- 
łem: „Walka o spadek „Mis Europy" 
obok Tatiany Masłowej Józef Supko”, w 
rwiązku z którym proszę o vmieszczenie 

sprostowania: Wytoczyłem proces sądo- 

wy o unieważnienie testamentu, sporządzo 

nego przez moją żonę $. p. Nadzieję Sup- 
ko w czasie choroby na paraliż. 

Testamentem tym zostały zapisane 

— AEEDOZZORDDORE 1. н 

   

  

D,rek jaPKPwyjaśnia 
pOwOdy OplŹ siena 

KUL 4 

Wobec powtarzających się od kilku dni 

w prasie narzekań na opóźnianie się pocią 

gów, Dyrekcja PKP w Wilnie wyjasnia. że 

opóźnienie te są spowodowane poważnymi ża 

kióceniami w międzynarodowym ruciiu pa 

sażerskim, wskutek raptownego obniżenia 

„emperatury i gwaiiownych sn.eżye w połud 

uiowo-zachodnich częściach Europy. 

Pociągi zagraniczne, przybywające do Pol 

ski z kiikugodzinnym nieraz opóźnieniem— 

„owodują przetrzymywanie polskich pocią- 

ów Skomunikowanych z nimi, co znów od 

'ija się na ruchu węzła warszawskiego. skąd 

„ociągi w kierunkach wsehodnim i pólnoe 

iym odchodzą z odchyleniami od rozkładów 

„azdy. 

Ruch pociągów lokalnych na obszarze 

"OKP Wilno. nieskomunikowunych z pocią 

'mi dałekobieżnymi, mimo również bardzo 

ciężkich warunków atmosferycznych (silne 

wiatry, 1 dolna zamieć Śniegu z piaskiem) 

uległ w poszczególnych przyzadkach do 30 

minut opóźnienia. 

Włrdze kolejowe i orgary kolejowej służ 

by liniowej dokładają wszelkich starań. aby 

wzmożony ruch pasażerski w okresie świąt 

odbywał się ściśle według rozkładu jazdy. 

  

OBDAROWANY MA PRAWO ZAMIANY 

Skład w Wilnie 
Zamkowa 20. Tel. 28-08. 
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„olbrzymie sumy”, jak podano w prasie, 
na korzyść nie tylko Tałiany Masłowów- 
nej, lecz i szeregu innych osób (dalszych 
krewnych Piotrowi Kowalewowi, Eugeniu- 

szowi Kowalewowi i Lubie Ignaiowej). 

Testament ten bowiem uważam za krzyw- 

dzący bezpośrecnich spadkobierców š. p. 
Nadziei Supko, a przede wszystkim jej 
jedyną córkę p. Tałianę Masłowównę. 

Z poważaniem 

Józet Supko 
rotmistrz s s. 

oka + 

— Do nabycia wszędz'e — 
dek. Biedna muszka Biceps skręciła się z 

NE == " 

azimierz Leczycki 5 — Prowizoryczna tratwa przeprawiła zbiegów oka ek 

SierżantzChaco 
3 Wspanialy las o tysiącach gatunkėw, las z Posa- 
das na który nie zwracali ongiś uwagi, zatopieni w 
pracy zawodowej, rósł. na wysepkach nieznanej rzeki. 
Motyle wielkości jastrzębi, błękitne jak niebo Parag- 
waju, bezszelestne jak kolibry, unosiły się nad po- 
wierzchnią. Od wód i wysepek wiał lekki chłód, pierw- 
szy chłód kończącego się lata. Wielkie zielone plamy 
liści Wictoria Regia tworzyły coś w rodzaju grobli 
pomiędzy wysepkami i lądem. 

Pożerali ten cały krajobraz, z którym się zrośli 
od lat dziecinnych, jakby coś nowego, egzotyczaego, 
nieznanego sobie. Jak dzieci które się dorwały Śpi- 
żarni, Śledzili bieg niezłiczonych ryb w płytkiej wo- 
dzie przybrzeżnej. Szukali oczyma owoców, które 
kiedyś pogardłiwie odrzucali, poszukując egzotycz- 
nych pomarańcz, importowanych z Hiszpanii. Para- 
na! Parana już blisko! Ratunek przyszedł. Humani- 
tarny sierżant wojsk boliwijskich, mówił prawdę. 

dy płynęły, powoli sennie jak płyną wody Chaco. 
płynęły. Mogły płynąć tylko w stronę Paranyl 

Po dwuch, trzech dniach będą już w Argentynie! 
Nie dadzą się ująć żadnej żandarmerii. Nie staną się 
już mięsem armatnim ku chwale tego z koncernów 
naftowych, który zostanie na placu! Niech sami idą 
walczyć do kraju, w którym zamiast strumieni, są- 
czy się nafta. 

Karabiny musieli zostawić, na którymś z ostat. 
nich postojów. Nie mieli już sił ich dźwigać! A szko- 
da! Przydałyby się. Chmary wodnego ptactwa, kryły 
się w wierzbach parańskich, podobnych do europej- 
skich płaczących brzóz! 

Będą się bronili maczełą! Nie dadzą się wziąć 
żywcem. Będą myśliwymi, ale nie zwierzyną! 

    

  

na jedną z wysepek. Nie znaleźli tam żadnej większej 
osady. Mała chatka nawpół zdziczałego mieszkańca, 
okazała się jednak gościnna. Ryby, banany, wino 
i nocleg. Pierwszy spokojny nocleg od czasów pa- 
miętnej wycieczki do Paragwaju! 

Uprzejmy kaboklo sprzedał im jakąś starą łódź 
za scyzoryk, znaleziony przy jednym z samobójców. 
Obaj przemytnicy poczuli się teraz w swoim żvwio- 
le. Dnie spędzali na wysepkach, ukrywając się wśród 
zarośli, nocami płynęli w stronę Parany. 

° Ostrożności były zresztą zbyteczne. Kolczasty, 
ziełony mur Chaco z powodzeniem zastępował straż 
graniczną. Nigdzie nie spotkali zbiegów i tylko raz 
żandarmów. Žandarmi przemknęli jak widma na 
$lizgaczu wodnym, najnowszej konstrukcji północno- 
amerykańskiej, weseli, śpiewający, dobrze odżywiani, 
nie zwracając uwagi na skromną łódź indyjską. po- 
kornie tulącą się do brzegu. 

Wysoka fala uderzyła o trawy i leniwego kaj- 
mana. Przestraszony kajman rzucił się do wody. 
Trawy i fale wkrótce się uspokoiłv. Jedvne niebez- 
pieczeństwo minęło. Wieczorem tego dnia, ujrzeli 
przed sobą nurt szerszy i jaśniejszy. Parana! Łódka 
śpiesznie udała się pod ochronę przeciwległego 
brzegu. 

Argentyna! 
Kiedy wyłądowałi w Posadas zdawało się, że od 

chwili opuszczenia rodzinnego miasteczka, upłvnęło 
kilka lat. Z przystani puścili się pędem do domu Wy- 
chudli, opaleni, wrzeszczący, podobni raczej do ka- 
bokli. stanęli przed kantorem starego Augusta. 

Ojca nie było w domu. Stary myślał, że wypra- 
wili się do Buenos Aires po nowe kułomioty dla wal- 
czącego Paragwaju. Taka podróż trwa zwykle mie- 
siąc. Kiedy upłynęły dwa pojechał do stolicy. Był 
pewny, że chłopcy wydali pieniądze. w którymś ka- 
baretów i ukrywają się przed gniewem ojeowskim. 

Matka była zdziwiona i przestraszona ich wygłą- 
dem i opowiadaniem. Przyniosła im zaraz doskona- 

  
  

łej, wiedeńskiej kawy. Co się działo? A no nic. Mówią 
© pokoju pomiędzy Boliwią i Paragwajem! Ojciec 
jest z tego powodu bardzo zmartwiony! 

— Fred trącił łokciem Augusta. 
— Może pojedziemy do naszych seniorit? 
— Tak, ale po zawarciu pokoju, powiedział, 

śmiejąc się August. 
— A czy one będą czekały? 
— W Argentynie wyszłyby napewno za mąż, ale 

w Paragwaju. — Nie ma obawy. Zwłaszcza póki 
wojna trwa! 

W pokoju obu chłopców nic się nie zmieniło. 
Stare ubrania robocze wisiały na Ścianie. Paszporty 
i przepustki były w porządku. 

— Bvlišmy zakochani. 
— Macie świeże gazety... powiedział Mutter, 

wnosząc olbrzymią misę gotowanego mięsa wołowego. 
Chłopcy rzucili się na mięso i gazetv. Na pierw- 

szej stronie Diario del Posadas sąsiadowały ze sobż, 
umieszczone z całą bezstronnością neutralnego kraju 
dwa komunikaty wojenne — Paragwaju i Boliwiil 

Komunikat boliwijski. — „Bohaterski sierżant 

don Gonzales. ie la Paz, znakomity zdobywca fortin 
de los Allemanos, zdobył nowy fort, zwany przez 
paragwajczyków el fortin de los Italianos. Sierzant 
Gonzałes dostał wczoraj najwyższe odznaczenia 
wojennel“. 

KONIEC. 
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Nowa placówka włókiennicza 
Z uwagi na aktualny i dość powszechny 

Od niejakiegoś czasu temat unarodowienia 

handlu, przemysłu i rzemiosła, wypowiada 

ny najczęściej ogólnie wskazanym a może 

bardziej skutecznym okaże się przedstawie 

nie tego zagadnienia fragmentami branżo- 

wy mi. 

Otóż do jednej z bardziej upośledzonych 

branż w handlu detalicznym a szczególnie 

hurtowym pod względem chrześcijańskiego 

stanu posiadania należy niewątphwie dział 

handlu włókienniczego. Liczebny stosunek 

chrześcijańskich przedsiębiorstw do żvdow 

skich na terenie województw wileńskiego, 

białostockiego, nowogródzkiego i poleskiego 

układa się w tej branży mniej więcej od- 

wrotnie do stosunku zaludnienia tych tere- 

nów przez chrześcijan i Żydów. 

Naprzyklai w roku 1937 w województwie 

wileńskim przedsiębiorstw z towarami włó 

kienniczymi było — chrześc. 54. żyd. 529. 

w białostockim chrześc. 176. żyd. 805, w no 

wogródzkim — chrześc. 26, żyd. 472, w po- 

leskim — chrześc. 30, żyd. 397. Razem 

chrześc.-286, żyd. 2213. co w sumie stanowi 

dla handlu chrześcijańskiego niepełne 12% 

Jeżeli idzie o Wilno, to na rok 1936 ro- 

cznik statystyczny podaje ogólnie 164 przed 

tiębiorstw w tej branży. Przyjmując za pod 

stawę przytoczoną powyżej normę 12% dla 

handlu chrześcijańskiego, otrzymamy w Wil 

nie 18 przedsiebiorstw chrześc. i 146 żydow 

skich. Przyczyn tego niepomyślnego stamu 

rzeczy głównie doszukiwać się trzeba w bra 

ku większego własnego kapitału u chrześci- 

      

jan, jakiego ta branża z natury swego cha- 

  

Ł>w2 i tania 
'eoumina biszkontowa 
aja duże lub 4 małe, 

244 dkg mąki, 

12: dkg cukru mączki (pudru), 

1 p. cukru waniłinowego Dra Wandera. 
1ją łyż. kaw. proszku do pieczenia DAWA 

Dra Wandera. 

Żółtka utrzeć z cukrem, dodać cukier 

wanilinowy. na koniec tęgą pianę z pozo 

_tałvych białek. na przemian z mąką prze 
Staną z proszkiem do pieczenia DAWA. — 

Piec w tortowmcy lub podłużnej formie wy- 

smarowanej masłem i wvsypanej bułką tar 

ła. Podczas pieczenia nie pornszać formą 

by piana nie opadła. Biszkopt można podać 

jako deser, oblany sokiem malinowym lub 

Wiśniowym, bitą śmietaną z cukrem i cuk 
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Tem wanilinowym Dra Wandera. z lukrem 

czekoladowym, łub wreszcie nadziany ma 

За zrobioną z budyniu czekoładowego Dra 

Wandera. 

HOTEL BRUHL 
Warszawa, ul. Fredry 12|' 

Tei. Centr. 5-48-00 
vis-a-vis Ogrodu Saskiego 

  

Woda bieżąca zimna i ciepła. 

— Centralne ogrzewanie. — 

Telefon w każdym pokoju. 

Pod władzą chorych 
nerwów 

Przy zaburzeniach nerwowych, bezsen- 

ości, epilepsji — stosuje się zioła Oskara 

„Viet hurtowych* . Oskar Wojnowski, 

Wojnowskiego „Epilobin*, Żądajcie w ap- 

lekach i składach aptecznych po zniżonej 

tenie zł. 5. Adres dla bezpośrednich zamó- 

War- 

Rawa. ul. Wojciecha Górskiego 8 m. 4. 

Ё& aoczusć Oc 
— Boli głowa? 
Nic nie szkodzi, 

Bo „KOGUTEK“ nie zawodzi, 
Dzisiaj woła cały kraj: ` 

Na ból głowy „KOGUTKA* daj 
Ale tylko prawdziwego, 

Wyrobu Gąseckiego, 

Bo zrobiony bez dmuchania 

I rąk ludzkich dotykania. 

  

  

  

rakteru wymaga, a którym strona przeciw 

na swobodnie rozporządza, jak również w 

dużych trudnościach przy zaciąganiu poży 

czek, a do niedawna w ogóle niemożliwych. 

Nie bez ujemnego oczywiście wpływu na 

szybszy rozwój tego handlu oddziaływa 

brak chrześcijańskiego hurtu, na którego 

uruchomienie potrzeba już wiełu tysięcy zł., 

by swemu zadaniu odpowiadał, gdyż znale- 

zienie w rękach fachowych i w obecnych 

warunkach potrzebnej sumy jest zadaniem 

niełatwym. Jedynym przeto możhwvm roz- 

wiązaniem tego palącego zagadnienia, wy 

daje się konieczne zorganizowanie kapitału 

zbiorowego w formie spółek handlowvch 

to też wykazana ostatnio duża aktywność 

kupiectwa chrześciinńskiego kazałaby sie 

spodziewać, że dotkliwa luka w tak ważne: 

gałęzi handłowej zostanie wypełniona. Z 

prawdziwym przeto zadowoleniem przyjmie 

społeczeństwo polskie, a handel detaliczny 

wymienionej branży w szczególności podaną 

dzisiaj na innym miejscu wiadomość. o uru 

rhomienru w najbliższych dniach ho od 31 

stycznia „Pierwszej Wileńskiej Hurtown* 

Włókienniczej"* zorganizowanej przez pol- 

skich kupców i przemysłowców chrześcijan 

w Wilnie. 

Nowa ta płacówka chrześcijańskiego hur 

tu według posiadanych wiadomości. 

zcwana fachowo, ma wszelkie warunki jak 

a instytucje finansowe 

potrzeba 2 

  
organ 

najlepszego rozwoju, 

niezawodnie gdy zajdzie tego 

Istwą przyjdą pomocą, co pośrednio przv- 

czyni się do wyrównania tego nienormalne 

gn dziś stosunku procentowego Żydów w tei 

branży. r. £. 

  

„MURFER” [4676]. 

Utani wii- Ascy 
tp kuą sie sz«ołą 
Pułk ułanów wileńskich obdarował 

w dn. 21 bm. dziatwę szkoły powsz. w 
Łoźnikach, gm. mickuńskiej wartościowy- 
mi i praktycznymi upominkami, jak ubran- 
ka i obuwie, oraz słodyczami. Wdzięcz- 

na działwa za naszym pośrednictwem 
składa pułkowi, na ręce p. pułkownika, 
jak najserdeczniejsze podziękowanie oraz 
zapewnienie, że miłość dziatwy do żoł- 
nirza polskiego jest wielka i szczera, 

Ż*$:g068 naczelni: a U zędu 
Sterhosavo w Posts warh 

Referendarz Przemysław Nieciecki zosta? 

służbowo przeniesiony do Urzędu Skarbowe 

go w Święcianach, gdzie z dniem 20 bm. ob 

jął urzędowanie. 

Tester m. 

  

PFOESTUAR ŚWIĄTECZNY 

  

Niedzie'a dn 250 04: 70 w 

Sadzią z 7al-mei 

Pon edziałek dn, 6 o aodz. 6. 

G>!ązka rozmerysu 
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Godz. ‹( 
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į Sedzia z Zalamei 
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Rbotn cv Falwarylskiei h ty 

gh ej Tindn ą barabia 
mą >ynosy dl vojska 

Na zebraniu w Kalwaryjskiej Hucie 

Szklannej 16 b. m. ogół robotników u- 

chwalił ofiarować -5%o z dwułygodniowe- 

go swego zarobku na ufundowanie kara- 

binu maszynowego dla wojska. 

P. Ko-dratowiCZ 
nastu'a 

P. Kondrafowicz z Nieświeża nadesłał 

nam w związku z notatką p. t. „Prokurator 

oskarża Kondratowicza” sprostowanie. w 

którym twierdzi, że dochodzenie prze- 

ciwko niemu zostało umorzone 16 grud- 

nia b. r. 

  

Czy łosie poleskie 
zrkVmatyzuią sę w Puszc»v B'złowieskiej 
Książę Karol Radziwiłł ordynat 

dawidgródzki ofiarował parę sztuk ło- 
si do Puszczy Białowieskiej. Jest ta 

  

próba zaaklimatyzowania łosi poles- 
kich w Puszczy. 

Sterleta złowiona w Stvrze 
Rybacy polescy na wodach I 

złowili rybę sterleł. Jest ło już drugi wy- 
padek tego rodzaju. Pierwszy wydarzył | 
się w roku ubiegłym na rzece Pinie. Sier- 

| ski. 
let jest rybą niespotykaną w wodach Pol- 

Кга jej jest najwyžszym gatunkiem 

kawioru. 

"arawan porrzebowy... przeieca' koY'ete 
Wczoraj w Wilnie przy zbiegu ulicy 

Starej I Witoldowej na Zwierzyńcu kara- 
wan pogrzebowy najechał na przecho- 

  

drącą przez jezdnię 58-letnią Wiktorię 
Stabrowską [(M'ła 2). Stabrowska została 
przewieziona do szpitala św. Jakuba, 

Alkohol zawinił... 
Henryk Rynkun, będąc pijany napadł 

znienacka na ulicy na jednego z przo- 
| downikėw li komisariału PP i dotkliwie 
go pobił. „ liejanta. 

Wczoraj H. Rynkun zgłosił się do po- 
licji, przyznał się do winy i oświadczył, 
że sam nie wie dlaczego napadł na po- 

tel. 

IE PIJCIE PIWA EEE 
T-wa Handiowo-Przemvsłowego 

Horacy 
Sp. Akc. w Warszawie 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 
LELIWA KARMELKI 

1 EKSTRAKT 

LTV ns 

ŠNIEG TATRZAŃSKI 

KREM 
PUDER 

  

7 m 1 

    

POZNAŃ e ZAŁ. W R. 1911 W PARYŻU 

Ней ег 

  

Promyai 
„Rodziny W jskowe!" 

W szkole powszechnej Nr 6 przy ul. Wił 

komierskiej 36, którą opiekuje się Koło W: 
leńskie Rodzany Wojskowej odbyła się mi- 

ła uroczystość rozdania dzieciom upomin- 

ków gwiazdkowych. Na uroczystość tę przy 

były przedstawicielki R. W.: p. generatowu 

Felicja Jakoszowa, p. Uklaūska i p. Siero- 

rosławska opiekunka szkoły. 

zytelnia Nowości 
Wiłno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NO vOŚCI 

3 AAAAAAAAA DADA AA Ł AAAA DCC ŁA AAA ADA A AAAA? 

Lektura szkolna Beletrystyka — 

Naukowe — Wysylka na prowincję 

Książka kształci, bawi, rozwija Ę 

: 

Czynna od 11 do 18, Ė 

Kaucia 3 zi, Abonament 1.50 zł Ė 
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(Zebranie Spałecznega Komitetu 
Rad ofon zacji Kreju 

w WNaowegródócew 

W dniu 21 bm. odbyło się w Nowo- 
gródku zebranie organizacyjne Woje- 
wódzkiego Społecznego Komitetu Radio- 
lonizacji Kraju, w którym wzięli udział 
przedsławiciele kilkunastu czołowych or- 
ganizacji społecznych, działających na *е- 
renie województwa nowogródzkiego Or- 

ganizacje te wsłąpiły w charakterze człon- 
ków do Społecznego Komitetu Radioto- 
mizacji Kraju, by czynnie popierać radio- 

tonizację Nowogródczyzny. 

W planie swych prac Komiłet przewi- 
duje organizację swoich placówek w *e- 
renie oraz radiołonizację przede wszyst- 

kim szkół, świeflic i domów ludowych, 

'adiofonizację placów publicznych (ryn- 

ków i parków), lokali publicznych (ka- 

wiarnie, restauracje, herbaciarnie), auto- 

busów, zakładów fabrycznych | rzemiešl-   

niczych warsztatów, wreszcie poszczegól- 

nych miejscowości. 

Plan akcji będzie wykonywany etapa- 

mi w miarę posiadanych środków i mo- 

żliwości, 
Obecny na zebraniu dyrektor admini- 

stracyjny rozgłośni Polskiego Radia w Ba 
ranowiczach poinformował, że jest moż- 

liwość uzyskania za pośrednictwem Ko- 
miłełu Radiofonizacji Kraju pewnej ilości 

odbiorników radiowych dla szkół oraz 
zakupienia po tańszej cenie odbiorników 

radiowych. Dodać należy, że Komitet Ra- 
diofonizacji Kraju w Nowogródku zam e- 

rza zorganizować kursy w celu przeszko- 

lenia przynajmniej jednego na gminę ta- 
chowca radiowego, który by instalował na 
terenie wsi obiorniki radiowe oraz na- 
prawiał przynajmniej drobniejsze uszko« 

dzenia aparatów. 

wiadomości radiowe 
Boże Narodzenie В п“ан й # а»» @ и“ар па © пто ? ® [ 5я 

оР №У «вр с ае я 

niedzielę wieczorem przygrywać będzie 

do godz. 1-ej w nocy. W poniedziatek 
słuchać będziemy koncertu rozrywkowe- 
go ze Lwowa „do słuchu i do tańca” do 
godz. 23. 55. W poniedziałek wiele przy- 
iemności da radiosłuchaczom operetka 
Grathego „Wieczna tęsknota”, o godz. 
19.00. 

Z pośród koncertów muzyki poważnej 
nierelig'inej wymienić należy recital śpia- 
waczy Ewy Bandrowskiej-Turskiej w nie- 

dzielę o godz. 20.50 i reciłal fortepiano- 
wy Z. Drzewieckiego w poniedziałek o 
godz. 17.25. 

notei EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Plerwszorzędny Ceny przystępne 
Telefonv w pokojach. Winda osobowa 

I 

  

  

wWytworna Pani kupuje 

SUKNIE w firmie 

Irena Sawicka 

KAPELUSZE 

į Wilentyna Ponławska 

w firmie   
Zamkowa 26   
    

  

Dwa rodzaje audycyj muzycznych do- 

minują w okresie świątecznym: muzyka 
ściśle związana ze świętami, a więc o treś- 

ci religijnej oraz muzyka rozrywkowa. 

Koncerty muzyki religijnej, w pierw- 
szym rzędzie kolędy rozpoczynają się już 
na kifka dni przed Wigilią i firurowač be- 
dą w programach jeszcze dłuższy czas. 
Kolędy i pasłorałki ło jeden z najba'dz'ej 
wzruszających wyrazów wiary. W pieś- 
niach i muzyce wypowiada lud swój pro- 
sły i serdeczny stosunek do spraw reli- 
gii, nadaijac im formę sobie nsibliższą 
formę o rytmach nieraz tanecznych. Ko!e- 
dy polskie, stanowia jedna z najpiękniej- 

szych dziedzin polskieao fokloru. 

Wielka audycja zbiorowa wszysikich 
rozgłośni rozpocznie niedzielny poranek 
kolędami z różnych stron Poski. Kolędy 
na organach odegra o godz. 9 00 Fel'ks 
Nowowiejski. Po południu o godz. 19 00 

usłyszą radiosłuchacze w transmisji z Wa- 
tykanu najlepszy na świecie chór kościel- 
ny Kaplicy Sykstyńskiej, który wykona 
fragmenty z oratorium „Boże Narodzenie” 
Perosiego pod dyrekcją kompozytora Pa- 
storałki kaszubskie i „obrazki pastoralne" 
o godz 22.00 zakończą niedzielne au- 
dycje kolędowe, 

W poniedziałek, dn. 26 grudnia poza 
innymi audycjami tego rodzaju na wyróż- * 
nienie zasługuje „wizyta u śląskiego Kar- 
lika" o godz. 11.25; o godz. 16.10 Roz- 
głośnia Krakowska nadaje kolędy siaro- 
polskie, opracowane przez B, Wallek-Wa- 
lewskiego. O godz. 18.00 Orkiestra Sym- 
foniczna i Chór P. R. wykona wielką suitę 
kolędową Świerzyńskiego p. t. „Pójdzie- 
my wszyscy do Bellejem“; Копсей ten 
transmiłowany będzie na zagranicę. 

* &* 

Program rozrywkowy tych dwuch dni 
i się bardzo obiecująco: „mu- 

zyka obiadowa” nadawana będzie o godz. 
13.30 w niedzielę ze Lwowa, w ponie- 
działek z Poznania. Muzyka taneczna w 
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RONIKA 
Dziś; Adama i Ewy 

butro: Narodze ve Chr. P. 

Wschód słońca — g. 7 m. 43 

£achód słońca — 4, 2 m. 52 

GRUDZIEŃ 

  | 24 

  

opus ize enła Zakładu Meteorologii USE 

Wlse da. 23XII. 1938 r 

Ciśnienie 771 

Temperatura średnia — 10 

Temperatura najwyższa — 10 

Temperatura najniższa — 13 

Opad: 0.2 

Wiatr: wschodni 

Tendenaja: lekki spadek 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apte- 

ki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 

(Oswrobramska 4) Augustowskiego (Mickie 

wicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); Zasław- 

skiego (Nowogródzka 98). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 

tokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za 

jączkowskiego (Witolłowa 22). 

"RADIO 

— P. Abramowicz Wladyslaw, redaktor 

działu „Z žycia kulturalnego Litwy“ nasze 

go pisma udał się na parutygodniowy po- 

byt do Litwy w cełu bhższego zaznajomie 

nia się z przejawami litewskiego życia kuł- 

turalnego. 

MIEJSKA. 

— Urzędowanie. W sobotę 24 bm. u- 
rzędowanie we wszystkich instytucjach 
państwowych i samorządowych odbywać 
sę będzie tylko do godz. 12. Wznowie- 
«ie urzędowania nastąpi dnia 27 bm. o 
godz. 8 rano, 

— Zamiast węgla — ubrania dla naj- 
biedniejszych dzieci. Na ostatnim posie- 
dzeniu Magistratu rozpatrywany był dezy 
derat zgłoszony na posiedzeniu Rady 
Miejskiej w sprawie przydzielenia 100 ton 
wągla dla najbiedniejszej ludności miasta. 

Magistrat po rozważeniu tego wniosku 
posłanowił wyasygnować w gołówce 3 i 
pół tys. złotych, stanowiących równowar- 
łość 100 ton węgla i pieniądze te przez- 
naczyć na zakup ciepłej odzieży dla naj- 
biedniejszej dziatwy szkół powszechnych 

«1 kiłku przedszkoli. 
— Zwiększony zostanie dodatek komu 

nalny. Na posiedzeniu Zarządu Miejskie- 
po rozpatrywana była sprawa ewentua.ne 
go wypłacenia pracownikom miejskim 
gratyfikacji świątecznej, W myśl wniosku, 
zgłoszonego na ostatnim posiedzeniu Ra 
dy Miejskiej, gratyfikacja mogłaby być 
wypłacona przynajmniej w wysokości 25 
procent poborów pracownikom, których 
zarobki nie przekraczają sumy 300 zł. mie 

lsięcznie. 
Koncepcja fa po rozwaženiu upada, 

Zarząd Miejski postanowił jednak dążyć 
by do nowego budżetu wstawiony został 
kredyt na zwiększenie dodatku komunal- 
nego, który obecnie wypłacany jest pra- 
cownikom miejskim w wysokości 5 pro- 
cent poborów. 

— Tran dla biednych dzieci. Zarząd 
Miasta otrzymał z Wojewódzkiego Komite 
łu Pomocy Młodzieży i Dzieciom 500 <i- 
logramów tranu, który będzie rozdany naj 
biedniejszej dziatwie. 

RZEMIEŚLNICZA 

— P. p. Rzemieślniey uwaga! Zarząd Zw. 

Rzemieślników Chrześcijan _ powiadamia 

swych członków, że wykupywanie Świadectw 
Przemysłowych na 1939 r. załatwia sekreta 

METIN TTT STN OCE 

Nowy gmach Ubezrieczalni 
Społeczni w Wilnie 

W dniu 18 grudnia odbyło się w Wiłnie 

uroczyste poświęcenie nowego gmachu Ubez 

pieczalni Społecznej.     

riat Związku, ul. Ad. Mickiewicza 11 m. 9, 

cedziennie, prócz niedziel i świąt, od godz 

18—21. 

Interesowani, ze względu na krótki ter 

min, zechcą się zgłaszać jak wyżej podano. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Towarzystwo Polsko-Francuskie za 

wiadamia o zorganizowaniu pod kierown'et 

wem p. prof Georges Rousseau kursów je- 

zyka francuskiego. 

Kursy rozpoczną się dnia 10 stvcznia 

1939 r. w lokału Stowarzyszenia „Służba O 

bywatelska“ ul. Brskupa Bandurskiego 4. 

Kurs dla początkujących we wtorki i so 

boty godz. 19—20. Kurs starszy w te same 

dnie godz. 18-19. 

Ostatnie zapisy przyjmowane bedą w 

dniu rozpoczecia wykładów w lokalu Kur 

sów w godz. 17-18. 

W ZY +2 | GFOWYARNZTYSZYES 

— Zjednoczenie Młodzieży Praculacel 
„Orlę” komunikuje, że tradvcyjny opla- 

fek odbędzie się w dniu 28 bm., o g. 20 
w lokalu Koła Nr 1. 

— XII Walne Zgromadzenie Wileń- 
skłego Koła Zrzeszenia Sedzłów I Proku- 
ratorów Rzeczypospolitel Polskiej. Zarzad 

Wileńskiego Koła Zrzeszenia Sedziów 
i Prokuratorów podaje do wiadomośc), że 
7 stycznia 1939 roku o godzinie 17 m 30 

| w sali Nr | Sadu Okręgowego w Wilnie 
przy ulicv Mickiewicza Nr 36 odbedzie 

się doroczne Walne Zgromadzenie Koła 
z nasteoującym porządkiem dziennym: 

1) Zagaienia i wybór Przewodniczą- 
cego; 2) Przyjęcie porzadku dziennego* 
3) Odczytanie i zatwierdzenie protokułu 

poprzedniego Zgromadzenia; 4) Sorawo- 
zdania: a) ogólne, b) kasowe, c) Komisji 
Rewizyjnej; 5) Uchwalenie preliminarza 

budżełowego na rok 1939; 6) Wybor" 
a) uzupełniające członków zarządu i ich 
-asłepców, b) Komisji Rewizvinej. c) de- 

legałów na Walne Zgromadzenie. d) 
członków sadu honorowego i ich zastęp- 
ców; 7) Wolne wnioski. 

Zarząd Koła. 

RÓŻNE. 

— Podziękewanie. W związku z rorata- 

mi odprawionymi na intencję urzędników 

państwowych. które się odbyły 8 grudnia 

r. b. w košciete $w. Jerzego — wyrażamy 

niniejszym najserdeczniejsze podziękowania: 

Wielebnemu Duchowieństwu, chórowi alum 

nów Seminartum Wileńskiego, organiście ko 

ścioła św. Jerzego — za bezinteresowny u- 

dział w nabożeństwie roratnim: administac 

jom gazet wileńskich, które bezpłatnie umie 

ściły wzmianki o roratach. oraz firmie kw'a 

towej Jan Moczulak za bezinteresowną deko 

rację kwistową ołtarzy w dniu rorat. 

— Od niedzieli, 25 bm. w klnie 
„Helios“ snecialnv p*caram 5 g. 12 i 115 

w poł. dla wielbicieli Mickey Mouse, 

skład. się z 7 części. Prawdziwa świątecz- 
na uczła dla dzieci i dorosłych. 

NOWOGRODZKA 
— Zamiast życzeń świątecznych. Woje- 

woda nowogródzki p. Adam Sokołowski ofia 

rował 25 zł na rzecz Wojew. Komitetu Po 

mocy Dzieciom 1 Młodzieży. 

— [Inspektor Olszański Witalis komen- 

dant Woj. P. P. w Nowogródku zamiast ży 

czeń i powinszowań świątecznych ofiarował 

na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych 10 zł. 

— Zarząd ZPOK u p. wojewody. 22 bm. 

p wojewoda Sokołowski przyjął na audien 

cji nowy zarząd Wojew. Związku Pracy Ob. 

Kobiet na rzecz z pamią Wadasową i odbył 

dłuższą konferencję na temat planu pracy 

nowego zarządu. 
  

Prezent na Świeta 
EET 

Najlepszy 

najtrwalszy 

naįkorzystnieiszy 

prezent na Święta 

to 

ksąieczka OszczędnościOwa 

X. K.O. 
w Nowogród:u     

  

LIOZKA 
— Zamiast życzeń Świątecznych i Nowo- 

rocznych, starosta 1 urzędnicy starostwa lidz 

kiego składają zł 25 na pomoc zimową dla 

bezrobotnych. 

— Zamiast życzeń świątecznych i nowo 

rocznych, burmistrz, zarząd miejski i pra- 

cownicy zarządu miejskiego składają na za 

kup ciepłej odzieży dla dzieci najbiedniej- 

szych mieszkańców m. Lidy kwotę zł. 200.   

„KURIER“ (4670). 

Gw'azdka da na b edne'szych dz eci 
Tysiączne rzesze dzieci biednych i | Pomocy Bezrobotnym, który wyasyg- 

bezrobotnych spędzają w smutku 
święta. Do codziennej nędzy i chłodu 
na Boże Narodzenie dołącza się jesz- 
cze tęsknota za piękną, własną choin- 
ką i rozrywkami. Chodzą te biedne 
dzieci po ulicach miasta, zagłądają 
przez zamarznięte szyby do lokali, w 
których płoną ognikami Świec i mie- 
nią się kolorami zabawek dorodne i 
piękne choinki. Dzieci takich jest bar- 
dzo dużo. 

O nich to w pierwszym rzędzie w 
okresie świąt mvśleć powinno spote- 
czeństwo, organizacje charvtatywne, 
oraz władze W roku bieżącym 7 har- 
dzo wydatną pomocą gwiazdkową wy 
stąpił Wojewódzki Komitet Zimowej 

  

nował spore sumy na urządzenie 
świąt dla najbiedniejszych. Wojewódz 
ki zaś komitet Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży przyznał 8000 złotych na u- 
rządzenie gwiazdki w  ochronkach 
dziennych (gdzie przybywa 790 dzie- 
ci) w komisjach oddziałowych P. C. 
K., ogródkach działkowych it. p Wo 

jewoda Wileński niezależnie od tego 
wvasvgnował po 50 zł. dla Domu Noce- 
legowego Męskiego i Żeńskiego i her- 
baciarni, prowadzonej przez Narodo- 
wą Organizację Kobiet. 

Magistrat przeznaczył pewne sumy 
na polepszenie wiktu we wszystkich 
przytułkach i ochronach. a także szpi 
talach miejskich, gdzie również stanie 
choinka i będzie gwiazdka. 

Dwa mecze hokejowe w Wilnie 
W okresie świąt Bożego Narodzenia goś | pisywać się będą jazdą na łyżwach p. Ko 

cić będą w Wilnie hokeiści Kolejowego Przy 
sposob:enia Wojskowego „Pomorzanin* z 

Torunia. Pierwszy mecz z Ogniskiem roze 

frany zostanie 26 bm., spotkanie rewanżo 

we wvznaczone zostało na 27 bm. Oba me 

cze odbędą się w Parku Sportowvm Młodzie 
ży Szkolnej. Początek o godz. 17 min. 30 

W przerwach poszczególnych tercyj po 

kotkówna i wicemistrz Polski Kowasski. 

Drużyna Ogniska wystąpi w najsilniej 

szym składzie z Godlewskim na czele. Już 

8 stycznia wilnianie grać będą pierwszy mecz 

o mistrzostwo Polski z ŁKSem z Łodzi 

Spotkanie więc z hokeistami Torumia będzie 

doskonałym treningiem. 

  

Kino Teatr „PAN* 
w Baranowiczach 

Najmilsza rozrywka i niezapomniany wieczór można spędzić w czaie świąt w kinie 

„PAN“ na filmie polskiej produkcji 

Film młodości, piękna i miłości zachwyci wszystkich 

BIEŚWIESKA 

— Powiatowy Obywatełski Komitet Zi- 

mowej Pomocy Bezrobotnym w Nieświeżu 

% bm. rozesłał osobom prywatnym, urzędom 

t instytucjom zaproszenia na „Bał bez ba 

tu“, z przeznaczeniem osiągniętego dochc in 

ma „Gwiazdkę* dła dzieci rodzin bezrobot 

nych. . 

Imprezę uważać należy na udaną, gdyż 

składki wciąż napływają do Komunałnej Ka 

sv Oszczędności w Nieświeżu (konto czekowe 

PKO Nr. 80948) na r-k „Bal bez balu". 

Ostatnio wpłynęła wieksza kwota, przez 

naczona na ten ce! od Prezesa Rady Mini 

sirów. Pans , Generała Felicjana Sławoj 

Składkowskiego. 

Komitet Powiatowy wszystkim ofiarodaw 

com, którzy zechciefi łaskawie nadesłać swe 

datki tą drogą przesyła gorące „Bóg zap 

tat“ 

Jedmocześnie Komitet zwraca się z ape 

lem dn wszystkich osób dobrej woli, które 

pragmełvbv jeszcze złożyć swą ofiarę. аЪх 

nie zwiekajac zechciałv przesłać swoje datki 

na konto czekowe PKO Nr. 80948 (R-k KKO 

w Nieświeżu „Bal bez balu“), bo czas up 

ływa, zima się sróży, a dzieci zgłodniałe o 

czekują pomocy i ciepłej strawy — w Dniu 

Narodzenia Pańskiego. 

— Zebranie Przyjsclół KOP-u. W pogra 

nicznej gminie Hrvcewicze, pow. nieświeskie 

go odbyło się zebranie Stowarzyszenia Przy 

jaciół Korpusu Ochrony Pogranicza. Obecny 

był dowódca garnizonu Lubiebiec — kpt. 

Bobowski oraz przedstawiciele organizacyj 

I zrzeszeń sopłecznych. 

— Na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych 

złożyli zamiast życzeń świątecznych. 

Pp. Pigłowski Wacław — kier. Biura 

Wydz. Pow. — zł. 5; Terlecki Antoni — ag 

ronom powiatowy — zł. 5; Gruszecki Stani 

sław — inspektor samorządowy zł. 5: Bor 

kowski Edward — kier. rachuby zł. 5; Krup 

ski Kazimierz — inżynier drogowy zł. 5. 

РОГЕСКА 
— Dła biednej dziatwy Polesia. Poleski 

Komitet Wojewódzki Pomocy Zimowej 7a 

kupił 1025 par obuwia dla biednych dz'ec* 

Połesia. Brześć otrzymuje 425 par. Pińsk — 

250. pow. brzeski — 45. piński — 15. droh* 

ckt — 20. kobryński — 40, kosowski — 60 

koszyrski — 40. łuminiecki — 40, prużańsk: 

— 60 i stoliński — 40. 

Zamówiono dalszych 500 par oraz wskn 

tek znacznego zapotrzebowania  powzieta 

nehwałę zakupienia dodatkowo jeszcze 

1500 par. 

W najbliższych dniach będzie zakupiona 

i rozesłana w teren znaczna ilość ciepłe” 

bielizny swatrów *! nłaszczyków 

— ZABIŁA SIFWIERĄ W CZASTĘ SNT 

Na chut. Zawcze. około wsi Zeleśnien, now 

pińskiawa rozegrał sie dramat. ofiarą które 

go naa! Aleksy Jnkimiee. lat 32. 

Teściowa jego Fndokla Lehbedź. z zem 

sty zabiła go w czasie snu uderzeniem sie 

kiery. Zshóiezvni została aresztowana. 

— Poraz 17 kradł rowery... Sąd Grodz 

ki w Pińsku rozpoznawał sprawę m-ca wsi 

Tulatyn, pow. pińskiego Poucha Kalenika 

oskarżonego o kradzież roweru. Ponieważ 

Pouch był poprzednio 16 razy karany га 

tdentvczne przestępstwa i nie zdradzał imten 

cji poprawy — sad uznał za wskazane wy- 

mierzyć mu wysoką karę i skazał recydywi 

ste na 2 fata więzienia oraz na 5 lat robót 

przymusowych. 

  

    

MOŁODECZAŃSKA 
Podziękowanie. Kupcowi leśnemm z 

Wilna p. Izraelowi Szelubskiemu za ofiaro 
wane 20 zł. na gwiazdkę dla biednych dzie 
ci wsi Pronczejkowa, gm. gródeckiej, pow 
mołodeckiego „Komitet Gwiazdkowy“ 
składa „najserdeczniejsze podziękowanie. 

"MŁYŃSKA 
— Ośrodek zdrowia w Hucle Stepań- 

Sklej. Powiatowy Związek Samorządowy 
w Kosłopolu postanowił uruchomić ośro- 
dex zdrowia w Hucie Słepańskiej, znanej 
na Wołyniu i Polesiu miejscowości kura- 
cyinej, posiadającej silne źródła radioak- 
tywne, 

— Przewodniczącym obwodu OZN w 
Równem ma miejsce dyr. Tadeusz Szem- 
plińskiego, który ustapił т Фесо stanowi- 
ska, mianowany został p. Witold Eysmontt 
naczelnik wydziału w kurałorium okr. 
szk. wołyńskiego, 

— Zmłany w administracji. Naczelnik 
wydziału społeczno-polityczneqo Urzedu 
Wojewódzkiego wołyńskiego Michał Ste- 
fanicki mianowany został starostą powia- 
towym w Sfryju, zaś naczelnikiem wydzia- 
łu społeczno-politycznego został miano- 
wany dotychczasowy starosta powiatowy 
w Krzem!teńry mar Tadeusz Nižankowski 
Dotychczasowy starosta powiałowy w Rów 
nem Bazyli Rogowski został mianowany 
wicewojewodą tarnopolskim, zaś słano- 
wisko jego objął dotychczasowy wicewo- 
jewoda tarnopolski Hipolit Niepokulczyc- 
ki. Naczelnik wydziału komunikacyjno-bu 
dowlanego Urzędu Wojewódzkiego wo- 
łyńskiego inż. Wacław  Gordziałkowski 
został przeniesiony na równorzędne sta- 
nowisko do Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie. : 

— Wołyń — Warszawa II 9:7. W Rów- 
nem odbyły się zawody bokserskie pomię- 
dzy reprezentacją Warszawy (która przyby 
ła bez Rotholza i Czortka), a reprezentacją 
Wołynia. Wynik ogólny 9:7 na korzyść Wo 
łyma. Wyniki w poszczególnych wagach: W 
muszej Sadkowski (Warszawa) zwyciężył na 

punkty Owsianika (Wołyń), w koguciej Ko 

nuda (Warszawa) zremisował z Łatkinem 
(Wołyń), w piórkowej Łakońszyński (War 

szawa) przegrał przez dyskwalifikację : 

Frąckiem (Wołyń), w lekkiej Błażejowski 
(Warszawa) wygrał na punkty z Siwkiem 

(Wołyń), w półśredniej Grontkowski (War 

szawa) wygrał przez techmczny KO z Gału 

szczakiem (Wołyń), w średniej Ciszewsk“ 

(Warszawa) przegrał przez techniczny KO 

z Wierzbickim (Wołyń), w półciężkiej Kot 

kowski (Warszawa) przegrał przez dyskwał' 

fikację z Łogoszczowcem (Wołyń). w cięż 

-i Widziński (Warszawa) przegrał przez 

techniczny KO z Chłopeckim (Wołyń). 

    
  

  

  

przeciwko krzywicy, zołzom I t. p. 
chorobom wieku dziecięcego jest Tran 
Leczniczy, który dzięki swym od daw- 
na wypróbowanym własnościom leczni- 
ezym stanowi naturalny lek, stojący na 
strozy zdrowia naszych dzieci Tran 
Leczniczy zawiera tak ważne dlo pra- 
widłowego rozwoju organizmu dziecię- 
cego witaminy A I D w dostatecznej 
ilości ! właściwej naturalnej proporcji. 

ŻĄDAICIE PRAWDZIWEGO 
NORWESKIEGO 
+ R A N Ct 
LECZNICZEGO: 

*Irnnego na eolym twiacie zę swe! wysokiej wartośc: 

  

          

    
    

      

    
     

       

      
    

       

    

   
   
   

   

   
   

    

   
    

    
   

Pasterki 

Poniżej podajemy rozkład pasterek, któ | 
re zostaną odprawione w świątyniach wiled 

skich w sobotę o północy i w niedzielę zra | 

na. Pasterkę w Bazylice Metropolitalnej od 

prawi J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita Ro” 

muabd Jałbrzykowski o godz. 12 w nocy 4 

soboty na niedzielę, w kościele św. Jana pf 

sterka będzie odprawiona o godz. 12 w no 

cy, w kościełe św. Kazimierza (o. o. Jezui | 

tów) o godz. 12 w nocy podczas nabożeń | 

stwa chór św. Kazimierza wykona pienia re 

ligijne), w kościełe św. Józefa (Dobroczya* 

ności) o godz. 12 w nocy, w kościele Nić 
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pa 

ny (na Sołtaniszkach) o godz. 7 zrama w nie 

dzielę, w kościełe po-Bernardyńskim o g% 

dzinie 12 w nocy, w kościele Najświętszego 

Serca Jezusowego (przy ul. Wiwulskiego 0 
godz. 12 w nocy, w kościele św. Ducha (po 

Dominikańskim) w niedzielę o godz. 6 zr% 
ma, w kościęle św. św. ap. ap. Jakóba | r 

Ера o godz. w nocy (podczas nabożeństw” 

wykonane zostaną pienia rehgijne). w koś 
ciele św. św. Piotra i Pawła w niedzielę © 

godz. 6 rano, w kościele św. Rafała o godfe 

6 zrana, w kościele Wszystkich Świętych 9 

godz. 12 w nocy, w kościele 0. o. Bonifrat“ 
I6w o godz. 12 w nocy, w kościele ks. Ks © 

Misjonarzy o godz. 12 w nocy, w kościelć 
Św. Jerzego (Seminaryjny) w niedzielę o @° 

dzinie 7 zrana, w kościele św. Ваг ю е 

(na Zarzeczu) o godz. 6 zrana w dniu 

bm., w koścleie św. Trójcy (ul. Dominika” 

ska) o godz. 12 w nocy, w kościele św. Ка 

rzyny o godz. 12 w nocy, w kościele šw. M 

chała o godz. 12 wnocy, w kościele św. Ignś_ 
cego (Garnizonowy) o godz. 12 w nocy, « 

kościele o. o. Franciszkanów (przy ul. Troć 

kiej) o godz. 12 w nocy. 

  

  

GRYPA. PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW, 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW tm 
PATRZCIE JAKIE PROSZKI-WAM DAJĄ 

ODYŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNIĆ 'А. 

TADAJCIS PROSZKGW „MIGRENO-NERVOSIN“ 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TO R EBKACH HIGIENICZNYCH. 
z 

mmm 1 

Zamiast życzeń 

świątecznych 
— Prezydent m. Wilna zamiast ży > 

świątecznych i noworocznych przeznach 4 

25 zł na pomoc zimową bezrobotnym. 

           
cze! 

Zamiast powinszowań świątecznych pe 

wodniczący Okręgu Wileńskiego OZN 5"; 

Eugeniusz Dobaczewski złożył na pomoć | 

mową zł 120. 

Zamiast powtnszowań świątecznych i 

worocznych: * a 

Celina i Władysław Wielhorscy zł. 20. 
ręce Związku Polaków Ziemi Kowieńsk 
dla niezamożnej młodzieży polskiej z Lit 3 

Zamiast życzeń świątecznych i no' 1 

nych, Zarząd Okręgowy Związku ae 1 
Wojennych R. P. w Wilnie składa ojej” 2 

zł. 5 (pięė] na gwiazdkę dla najbiedni?) 

dzieci. 22 
Zamiast życzeń świątecznych — "jo 

i Komenda Podokręgu Zw. Strze wi 

Wilnie przesyła zł 5 (pięć) z przeznacz у у 

jej na cele Pomocy Zimowej Bezrobo й 

Zamiast życzeń świątecznych i 
nych na gwiazdkę dla dzieci be: 

składa Zł 2 p. Jan Krawczonek Wilno:



TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Sędzia z Zalamei* — Calderona w 

Teatrze na Pohulance. W niedzielę dn. 25 

gruduia 1938 r. o godz. 20 wiecz. Świetna 

komedia Calderona „Sędzia z Zalamei* w 

przekłądzie Edwarda Porębowicza, w imsce 

tizacji dyr. Kielanowskiego. Oprawa deksra 

tyjna — Jan i Kamila Golusowie. 

— „Gałązka rozmarynu* na poniedział- 

kowej popoludniowce. Świetne widowisko 

Nowakowskiego „Gałązka rozmarynu* — 

Bo będzie na poniedziałkowej popołud 

mówce w Teatrze na Pohulance jubileusz 40 

przedstawienia. Początek o godz. 16. Cenv 

Qularne. 

— „Sędzia z Zalamei* — Calderona na 

przedstawieniu wieczornym. W poniedziałek. 

dm. 26 grudnia o godz. 20barwne kome- 

diowe widowisko renesansowe „Sędzia z Za- 

lamei“ 

wicza. 

    
     

   

    

  

     
   

    

    

   
    

   

   

                    

    

  

    

    

    

     
   

  

    
   

    

    

     

    

      
   

  

   

— Calderona w przekładzie Porębo 

Inscenizacja dyr. Kielanowskiego. 

— Weseła Rewia Sylwestrowa! Na pożeg 

manie starego roku — dana będzie w Teat 

tze na Pouulance wesoła Rewia Sylwestro 

wa, w której złączy się humor, taniec. 

$piew w jedną miłą i interesującą całość-— 

W Rewii weźmie udział tradycyjnym zwy 
tzajem, rały zespół artvstvezny. 

— „Subretka* — Devała w Teatrze Miej 

tkim! We wtorek, dn. 27 grudnia o godz. 

18 (6 wiecz.) w Teatrze na Pohułance dosko 

nała komedia Devała „Subretka* w reżyserii 

Ziemowita Karpińskiego. 

Oprawa dekoracyjna — J. i K. Gohuso- 

wie. Ceny popularne. We środę, dn. 28 bm. 

» godz. 20 „Mariełła". 

TEATR MUZYCZNY .LUTNIA". 

— Teatr muzyczny »Lutnia* zapowiada 

la święta bardzo urozmaicony reperinar. A 

Więc w niedzielę jako w pierwsze święto o 

godz. 8 m. 15 będzie operetka „Adrienne* w 

premierowej obsadzie z J. Kulczycką, B. Hal 

mirską. W. Rychterem, K. Wyrwicz Wich 

Towskim na czele obsady. 

W akcie II piękny zainscenizowany ba- 

kt Lannera „Bal dworski* w układzie i z 
Mdziałem baletmistrza J. Ciesielskiego i M. 
aartówny. 

— W poniedziałek o godz. 12 m. 15 pre 

 Mmiera „Betleem Polskie* L. Rydla urozmai- 

Bone $piewami i tańcami, 

O godz. 4 m. 15 grana będzie poraz ostat 

ni przepiękna operetka „Krysia Leśniezan- 

ka“ ; Janiną Kulczvcką w roli Krysi w oto 

zeniu całego zespołu z W. Szczawińskim w 

Ń cesarza. 
| O godz. 8 m. 15 świetna operetka kame 

Mina „Kr6l na jedną noe“. 
Wspaniały balet „Mały kapral* w ukła- 

žie |. Ciesielskiego. 

— Występy K. Dembowskiego w Lutni. 

We środę i czwartek wystąpi dwukrotnie u- 

 lubieniec publiczności wileńskiej K. Dembow 

$kiski w operetkach: „Wiktoria i jej huzar“ 

z „Bal w Savoyu*. 

  

  

ta nowy adres 

znaneno zenarm!strza 

M. WYSZOWIRSKIEGO 
a. ale w Wini. 

UC Firma chrześcijańska.   

  

    
  

    
  

  
  

  

a a "Z 

„NA GWIAZDEĘ.. chcę mieć od Ciebie 
Maszynę do szycia z firmy „i'olski Dom 

Handlowy KRISCHER, Kraków, Zwierzy- 
go 6. Wydz. 13, którą dostaniesz na do- 

   

    

  
  | Z EZIEBIENIU 

VE KATARZĖ | 

RADIO 
SOBOTA, dnia 24 grudnia 1938 r. 

6,57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na dzisiaj 

8.05 Muzyka poranna. 8.50 Czytanki wiej- 

skie: „Chłopcy” opowiadanie Siefana 

Balickiego. 9.00—11.00 Przerwa. 11.00 Audv 

cja dla dzieci. 11.25 „Choinka* — audycja 

słowno-muzyczna dla czieci. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12,03 Audycja południowa 

13,00 Wiadomości z miasta i prowincji — 

15.05 Audycja życzeń dla dzieci wiejskich 

w opr. Cioci Hali. 13,35 Muzyka z płyt. 

14,00—15.00 Przerwa. 15.00 Teatr Wyobraź 

mi dla dzieci: „W szczodry wieczór” — słu 

chowisko. 15,30 „Witaj gwiazdko złoła” — 

koncert. 16.25 „Wigilia na strażnicy 

KOP-u“. 16.40 „Skąd pierwsze gwiazdy na 

niebie zaświecą* — felieton Kornela Maku 

szyńskiego. 16.55 Kolędy м wyk. Chóru Me 

szanego „Harmonia“. 17,20 „Drzwi zamknie 

te“ — fragment z powieści T. Rittnera. — 

17.40 Boże Naredzenie w polskiej twórcze 

ści. fortepianowej. 17.55—18.00 Przerwa 

18.00 Kolędy w wyk Poznańskiego Chóru 

Ratedraluego. 18.30 Przemówienie wigił ine 

Prymasa Polski ks. kardynała dr August» 

Hlonda. 18,45 Audycja dla Polaków za gra 

nicą. 19.15 „Serca ludzkie się radują" -— 

audycja muzyczna. 19,45 „Z opłatkiem u mio 

rynarzy*. Transmisja z Gdyni. 1955 Koncert 

Orkiestry Rozgł Wil. z udz. Zespołu Wo 

kalmego pod dyr. dyr. A. Ludwiga. 21.04 

„Nasza choinka“ — audycja literacko mnzv 

czna. 21.35 Koncert wigilijny. 22.40 „Adama 

Mickiewicza z Janem Czeczotem — dialog 

© przyjaźni". 23.00 Koncert solistów. 23.50 

„Boże Narodzenie na Zaolziu — felietan 
24.00 Transmisja Pasterki z kościoła w Jab 

łenkowie na Zaolziu. 1.30 Zakończenie pre 

gramu. 

NIEDZIELA, dnia 25 grudnia 1938 r. 

7.15 Kolędy z całej Polski — audycja zbio 

rowa ze wszystkich Rozgłośni P. R. 8.15 O 

kolicznościowa gawęda dła wsi. 830 Śląski 

kwartet ludowy. 8.55 Program na dzisaij. 

9.00 oKledy na organach w wvt. Feliksa No 

wowiejskiego. 9.20 Muzyka połska. — 10 0% 

Transmisja uroczystego nabożeństwa z Ka- 

tedry na Wawelu w Krakowie: Kazanie z 

Warszawy. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 

Muzyka symfoniczna. 13.00 Wyjątki z Pism 

Józefa Piłsudskiego. 13.05 „Od okienka do 

okienka" — obrazek kolędowy dła dzieci. 

13.30 Muzyka obiadowa. 15.00 Audycja dła 

wsi. 16.30 „Z kolędą przez Podhale". 16.56 

Muzyka. taneczna. 17.55 „Choinka u Jusa- 

ków*.— wieczorynka w wyk. zesp. „Kaska 

da“, 18.20 Muzyka z płyt. 18.35 „Wosk tra 

cony“ — nowela. 18.55 Przerwa. 19.00 Frag 

ment z oratorium „Boże Narodzenie" Loren 

zo Perosi'ego Transmisja z Watykanu. 19.45 

Koncert wieczorny w wyk. orkiestry Rozgłoś 

ni Wileńskiej, wokalny kwartet 1 2 fortepia 

ny. 20.50 Recital śpiewaczy Ewy Bandrow 

skiej  Turskiej. 2115 „Cyklon* — powieść 

mówioma. 21.30 „Kolejka pod choinką* — 

wesoła audycja świąteczna. 22.00 Pastorałki 

kaszubskie. 23.00 Muzyka taneczna. 24.00 Za 

kończenie programu. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 grudnia 1938 r. 

7.15 Kolędy. 8.00 Muzyka poranna. 9.00 

I Muzyka religijna. II. Muzyka popularna. 

9.45 „Dziadźki kołędują* — gawęda dźwię 

kowa w opr. Franciszka Krzeczkowskiego. 

10.00 „W 20 lecie powstania Wielkopolskie 

ge“. Nabożeństwo. 11.25 „W gościnie u Kar 

[ka - makówki, śpiew i muzyka" — lekka 

audycja muzyczna. 11.57 Sygnał czasu 1 hej 

nał. 12.03 Poranek symfoniczny. Wyk. Wi- 

leńska Orkiestra Symfoniczna pod dyr. Ka- 

zimierza Hardulaka. 13800 „Humor i satyra 

w dawnych czasach* — felieton Czesława 

Zgorzelskiego. 13.10 Muzyka obiadowa. 14.40 

„Dyłu, dyłu na choinkowym badylu* — świą 

teczny bał dzieci. 15.10 Audycja dla wsi: 1) 

Pieśni i melodie Świąteczne Wileńszczyzny 

— reportaż dźwiękowy. Wyk. zesp. „Kaska 

da". 2) Na Cieszyńskim weselu. 16.10 Kolę 
dy staropolskie. 16.40 „O Narodzeniu Chrv 

stnsa Króla" — misterium z XVIU wieku. 

17.25 Recital fortepianowy. 18.00 ..Pójdźmy 
de Betlejem" — suita kolędowa. 18.30 . Wi 

zerumek poczciwego człowieka" — gawęda 

„KURIER” [4670]. 

| POREBGBERGPEBCIJZCD GDADED ED CDD ED EW TOOBODEDEP ED TDEDEWDEDSE — 

| PIERWSZA 
VILEŃSKA HURTOWNIA ' ŁÓ IENNICZA 
ku ców i Przemys owców Ctrześc ian 

w WILNIE 
uł. Bazyliańska Nir 2, telefom 25-20, 

rozpoczyna z dniem 3 stycznia 1939 r. 
sprzedaż hurtową materiałów wełnianych 
bawełnianych, kortów, drelichów, płócien, 

flaneli i baji, po cenach konkurencyjnych. 

Korzystna okazja dia zaopatrywania się P. T. Odbiorców 

na prowincji. 

  

Pietra Wiszmiewskiego. 18.40 „Gwiazdka spe 

akerów* — audycja słowno-muzyczna. 19.00 

„Wieczna tęsknota“ operetka w 5 obrazach 

Franza Grothe'go. 20.35 Audycje informacyj 

ne 21.00 „Cyklon“ — powieść mówiona. 

2115 „Do słuchu i do tańca" — koncert roz 

rywkowy“ 2200 W przerwie: „Niech żyje 

Szczepan* — wesoła audycja. 23.55 Zakoń- 

czenie programu. 

WTOREK, dnia 27 grudnia 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na dz 

siaj. 8.05 Muzyka poranna. 850 Estetyka 

życia- codziennego” — pogawędkę dła kbiet 

prowadzi Dorota Szwykowska Kraszewska. 

900 Przerwa. 11.57 Sygnał czasu * kejna* 

1203 Audycja południowa. 1300 Wiadoawś 

€' z miasta 1 prowincji. 13.05 Sprawy wiej 

skie: „Wieś sięga po książkę" — pogadan 

ka Wiiołda Norberta Zieleniewskiego. 13 15 

Koncert muzyki lekkiej. 1400 Przerwa. 15.00 

„Mam 13 lat'* — powieść dła młodz eży. 1.20 

Małą skrzyneczkę jła dzieci miejskich pro- 

wadzi Ciocia Hala. 15.35 Mnzvka obiadowa 

w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wiłeńskiej. 16 00 

Dziennik popołudniowy. 16.08 Wiadomości 

gospodarcze. 16.20 Przegląd aktualacsci fi- 

nansowo - gospodarczych. 16.30 Pieśń o zie 

mi naszej — fragmenty z kantaty Bolesława 

Bembrńskiego. 

Powstaniu 

17.00 Czynnik społ=cznv w 

Wielkopolskim—pogadanka 17 10 

„Ojców swoich szlakiem** — audycja Mtera 

cko - muzyczna. 1800 Sylwetki sportowców. 

18.05 Utwory fortepianowe W. A. Mozarta w 

wyk. W. Trockiego. 1820 „Zima w lesie" — 

felieton wygł. Włodzimeirz Korsak. 18.30 Au 

dycja dla robotników. 1900 Koncert rozryw 

kowy. 2000 .Straszny dwór" — opera Stani 

sława Moniuszki. Ok. 20.52 W prze-wie I: 

Dziennik wieczorny i wiadomości sportcwe. 

Ok. 21.52 W przerwie TI: „Cvklom“ — po 

wieść mówiona. Ok. 2250 W przerwie TI: 

Rezerwa programowa. Ok. 22.55 Ostatnie wia 

domości i komumikaty. 2330 Zakończenie 

programu. 

W Swieta nemietūimų 

Teatr muzyczny „Ł''TNIRC 
  

Srółdzielnia Pracy 

Artystów Wileńskich 
SPAW 

przenosi się z dniem 31 grudnia 

1938 r. do noweao lokalu przy 

pl. Orzeszkowei 1]-a róg Wileń- 

skiej— pracownia czynna w godz, 

10—13 i 16—18.       
  

  
RADIO „TELEFUNKEN 
Najnowsze asa ab bateryjne 

przystosowane do potrzeb wsi i małych 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-0 

miasteczek — poleca 

    SERRA ŚWTA TECZNY.. 

występy Janiny Kulezyekiej 

Niedziela 25 XII. godz. 8.15 

Adrienne 

Das 26 XII. 

godz. 12.15 

B-tleem polskie 

godz. 4.15 

Fresia leśniczanka 

godz. 8.15 

Kró' na ledną noc 

Wtorek 27 XH. godz. 8.15 

Król na łedną noc 
Środa 28 XII. godz. 8.15 * 

Wiktora i 'ef huz>r 
występ K. Demhowskiego. 

Czwartek 29 XII. godz. 8.15 
Bał w *=vnv'u 

występ K. Dembowskiego. 
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A: 
ZADAJE 
s z cebulek lilił 
brajat mikroskopijnie mial 

ki nieszkodliwy, nie zaty< 
kający porów, naturalny 
w 14 odcieniach karnacji 

fuer 
ABARID 

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA 
KRAKÓW, UL. PIERACKIEGO 14 

Kursy przygotowują na lekcjach zbiero- 

wych w Krakowie oraz w drodze korespon- 

denejł, za pomocą zupełnie nowoopracowa- 

nych skryptów, programów i miesięcznych 

tematów do: 

1) egzamin dojrzałości gimnazjum sta- 

rego typu; 

2) egzaminu ukończenia gimnazjum ogół 

mokształcącego; 

3) z zakresu I i II klasy gimn. nowe- 

fo ustroju: 

4) egzaminu z 7 klas szkoły powszechnej. 

Uwaga: Uczniowie kursów koresponden 

cyjnych otrzymują co miesiąc oprócz całko- 

witego materiału naukowego. tematv z sześ 

riu głównych przedmiotów do opracowania. 

Nadto obowiązkowe eczamimv badają 3 ra- 

ty w ciągu roku szkolnego postepv uczniów 

Wykładają tvfko wybitne siłv fachowe 

    

  

„. a'anak nollenfai Lęr-='e7 

DOBRE FUTRA 
Lota? 

$ pers MI 
W'ino, Niem'ecka 37 

(l-e pietro) ró Rudniekiej 
Sprzedaż detaliczna po cenach hnrt. 
  

  

HANNA FROST. 
и f gGERCÓW 
nowoczesnych i narodowych 

Troc:a nr. 5 m. 2 
Zapisy co”zien'ie od + 4 do 9 wiecz. 

POKOJE| 
TANIE CZYSTE ł CICHE | 

w MOTELU ROYAL 

Warszewo Chmieina 51 

Ots pp. czytelników „Kuriera Wiieńsk,* 
15% balo 

      

Ogłoszenie 
Dnia 30 grudnia 1938 r. o godz. 12 sd- 

będzie się w magazynie odbioru ekspedycji 

bowarowej st. Wilno (ul. Ponarska) lieytacja 

następujących przesyłek: 

Nr. 3168/30. 5 przewodów elektrycznych. 

wagi kg. brutto 576, wart. szac. zł. 1.442, 
cena wyw. zł. 721. Nr. 7935/604. 3 kieraty 

oraz 7 części do nich wagi kg. brutto 1005 

wart. szac. zł. 510. cena wyw. zł. 255. Nr 
147832/750. 9 ultrymaryn, wagi kg. br. 570. 

wart. szac. zł. 905, cena wyw. zł. 45250. — 

Nr. 1973/2. 60 skór końskich mokrosołnych, 

nte wyrobionych wagi kg. brutto 939. 8 skór 

końskich suchych t niewyrobionych, wagi 

kg. brutto 63. war. szac. zł. 800, cena wyw. 

zł 400. Nr. 5883/72. 1 bela skór baranich, 
wyrobionych, wagi kg. brutto 54, wart. szae. 

zł 750, cóna wyw. zł. 375, 

Przesyłki powyższe oglądać można w dniu 

30 grudnia br. w godz. od 10 do 12 w maga 

zynie odbioru ekspedycji towarowej st. Wił 

nc (ul. Ponarska),   

15 

„SKLEP ASTY UŁÓW RADIOWYCH, 
ELEKTROTECHNICZA, I FO 'FRÓW 

A. BARTNICKI 
Wilno, ul. Wielka 48 

poleca: żyrandole, lampy biurowe, że- 
iaz*a do prasowania, kuchenki i im 
biyki e'ektrvczne. Sprzęt radietech- 
niczny i bate e anodowe Wiełki wy- 
bór kryształków i ałośn'ków do detek- 
tora, Komplety żarówek na choinki 

Poca'k, Zaoawki, 
OZDOBY CHOINKOWE 

W.ad. Borkowski 
Wilna, Mickiewicza: 5, tei. 872. 

  

  

    

    

Nowootwarta Chrzešci arska 

Snółdr'elnia Meblowa 

„OLZA 
z odpe wigdzia'nością udeiająmi. 

Wliro, Bosaczkowa 3—20... ,. 

poleca wielki wybór mebii własnych 

warsztatów oraz przyjmuje wszelkie 

zamówienia wchodzące w zakres ro- 

bót stolarskich i tapicerskich. 

  

WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 

spożywcze. Duży wybór broni, amu- 

nieji 1 artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześciiańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, zeptyckiego 51, tel. 97 

    

ne 

MIÓD, SERY, GRZYZY ! ZAJĄCE 
nabywa w każ ei ilości 

placąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześciiańska 

| „ EKONOMIA" 
Baranowicze, tel. 97 

I L 

Nieświeskie 

Szeptyc ieao 50, 

  ręvewvY"v* -yv"*YYYYTWT — 

ELEKTROWNIA niešwieska chcąc uprzy- 
stępnić szerokim masom ludności korzysta: 

| mie z prądu elektrycznego nie tylko do $- 
wietlania ale przede wszystkim dla potrzeb 
gospodarczych i domowych wprowadziła za 
zgodą władz nadzorczych t. zw tarvfe bło- 
kową. obniżającą cenę jednostki zużytego 
pradu do 21 groszy za kilowat-godz. Cel+m 
szybkiego wprowadzenia w życie tej przv- 

stępnej taryfy — elektrownia w Nieświeżu 
już sprzedaje na raty po 2 zł miesięcznie, 
żelazka. kuchenki. grzejniki itp. Ułatwienia 
te niewątpliwie zachęcą szeroki ogół u.i=<z- 
kańców Nieświeża + Klecka do taniego, bez! 
piecznego. szybkiego i wygodnego korzysta- 

nia z pradu elektrowni nieświeskiej. 
———————————— 

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu. tel. 

29. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze -- nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieś" ieżu jest najstarszą instytucją kredy- 
1ową w powiecie. Wydaje pożyczki człon- 
kom, przyinuie wkłady od złotego. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

aaa 

  

adi 

  

2 

Jan Giedroyć-Juraha  — »Waąrszawian- 

ka“. Niešwiež, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów. 

sz >PRBAAŁAŁMADAADAAŁANAAŁ 

BARANOWICKIE 
'""YTYPPTYWvY" 

FIRMA ROŻNOWSKI | KARAŚ, Baranos 
wicze, Nowvygródzka «, tel 141 Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę. radioodbiornik 
„Echo”, względnie rp" e ° 
—н REA 

POZNAŃSKI DON GALANTERII, Bara- 
mowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 

oe podarki gwiazdkowe. 

NAAAAKAA S SAS AB AAA, 

Stolpeckie 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stałpeckiego w Stołpcach (ul Piłsudskie 
go 8; !stnieje o! roku lvz. Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł 
K K O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 
— — — 

  

ааваа 

  

  

    

с 

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpcach, Plac Rościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, masžyty, Na- 
rzędzia rolnicze i galantemę żelazną, arty- 
kuły spożywcze, i koloni.!lne, nas:ona zbóż, 

materiały opałowe i budowlane, meb! wraz 
prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: - zboże wszelkich rudza 
oraz trzodę ehlewną. 

 



16 „KURJER” [4669] 

w sobotę dn. 24 grudnia k' na czynre beda tv'ko do godz. 6 wiecz. 
  

  

    
  

Dziś. 

  

    Ww rolne g ówńych: 

Grossówna, 

MUZA 
Nowogródzka 8 

telefon 21-67 

  

W rol. głównych:. 

Dita PARLO 

i Eryk von Stroheim 

Światowej sławy 

arcydzieło osnute 

na tle działalności 

tajnego wywiadu 

Koiorowy nadprogram. 

Tylko u nas! 
Wielk! wesoły program świąteczny 

Paweł i Gaweł w iednym stali domu: 
Paweł na górze, Gaweł na dole, 
Paweł spokojny nie wadził nikomu, 
Gaweł naidziksze wyprawiał swawole...? 

Komedia -pełna wspaniałych pomysłów 

bi — Bodo 
Orwid, Sempoliūski i inni, 

UWAGAI Specjalnie na świeta został sprowadzony. 
piękny nadprogram kolorowy p.t. 

„Wesoła GWiazika 
Z powodu wielkiej wartości nasz program zostanie 
transmitowany przez Polskie Radio na całą Polskę. 

Początek seansów punktualnie: 2— 

Od niedzieli 25 b. m. wspan. program świąteczny 

Po raz pierwszy w Wilnie. Potężny film szpiegowski 

Ultimatum 

  

Początki punktuainie 2—4—6—8—10.15 

    

      
      

       

  

       

        

       
4—6—8.10 —10.15      

        

Najpiękniejsza 

epopea miłości. 

Jedna kobieta... 

Dwóch mężczyzn... 

W ucisku Europy... 

Film wybitny 

o niebywałych 

wartościach. 

  

Kino MARS | Od niedzieli 25 b. m. świąteczny program. 
Dramat czystych serc w walce o szczęście. Perła prod. polskie 

„GEHENNA“ 
wą powieści Heleny Mniszek. 

W rol. gl.: Wysocka, Benita, 

  

Cwikiińska, Zacharewicz, Samborski i inni 
Nadproaram: Bajka kolorowa » Ali Baba i 40 rozbójników “ 

  

AKALLAAAAMAAAAAAAAMAA, 

Handel i Przemysł 

SKÓRY surowe wszystkie skupujemy. 
FUTRA wszelkie dostarczamy — naprawia- 
my — modernizujemy. garbujemy — far- 
bojemy. Prowincja pocztą. Ilustr. Katalogi 

„str. 25 gr. znaczkami. Przedstawicieli — 
oo Polska Centra- 

  

cha 27. 

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 
; firma chrześci jańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 
Na gwiazdkę: ubra ia męskie, 
czkolne. Futra. Ceny niskie. 

  

  

  

GUSTOWNE SUKNIE, bluzeczki, spód- 
ści. 30.0 miczki, sweterki, 

   
VNIA KRAWIECKA, Sukienki. tu 

tra, płaszcze. Przeróbki. Tanio — AR: 
Ul Antokolska 39—3. 

ór i Futer Sp. z o. o. w Fozlania Fo- 

damskie, 

W. „Nowicki,   

Obwieszczenie 
O LiCYTACJI RUCHOMOSCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wołożynie 

Brunon Gruźdź, mający kancelarię w Woło- 

zynie przy ul. Wojciechowskiego Nr. 77 na 

podstawie art. 602 KPC podaje do publi- 

cznej wiadomości, że dnia 16 stycznia 1939 

roku o godz, 9 w maj. Horodźki, gm. Zab- 

rzezie odbędzie się II licytacja ruchomości, 

należących do Marii-Kornelii Wołczaskiej, 

składających się z 10.000 kg. jęczmienia bro 

warnego, oszacowanych na łączną sumę zł. 

1800. ю 

Ruchomości možna oglądač w dmniu H- 

cytacji w miejscu i czasie wyžej oznaczo 

nym. 
Pala 19 grudnia 1938 r. 

Komornik (—) Gruźdź. 

REPO WOT EWC EW OSE 

Ponieraicia OW jaa 

  

HELIOS | 

FRANCISZKA 

Premiera. 

Początek o 2-ej, 

  

  

Program świąteczny. 

Rozkoszna „Csibi“ i „Piotruš“ 

GAAL 
w najnowszym filmie 

„Miodowy miesiąc 
Franciszka spiewa ur cze piosenki saniexna bo róż przez Florydę. Paryż 

1 plaże południowej Europy. Kolorowe atrzkcje Walta Disneya. 

UWAGA! 
zapreszaią swoich 
wielbicieli na 

Niespodzianka dła dzieci i dorosłych. MICKEY MOU>E + rodzeństwo 

specjalny program gwiazdkowy, 
składający się z 7 cześci w kolorach naturalnych. 

Codziennie 2 seanse: o godz. 12 i 115 w połudule po cenach zniżonych. 

BZEECRERKA NA   

CBIINE | 
Rewelacyjny film 

  

  

  

© 

  

Chrześcijsńskie kino Dziś. 

SWIATOWID Į Szczešii 

Na czele rokordowej obsady: 

w kolorach naturainych 

DOLINA 
ARTO 

W rol. gł.: Charies Bickiord, Wayna Morris, Ciaire Trevor. 
Malownicze krajobrazy! 

Bohaterskie zmagania o sprawiedliwość! 

    

Giera ŚWÓCGLECZMUJe 

      

  

Dynamiczne tlol 
Nadprogram: Dodatki 

  

Arcywesoly program świąteczny! 
Wspaniała polska komedia muzyczna 

wą trzynastka 
Grossówna i Sielański 

Początki seansów o godz. 4-ej, w niedzele : święta od godz. 1.ej 
  

OGNISKO | Swiąteczny program I 
Frcydzieło w1 dłośnei powieści T, D=ł--! Mostawicza p. t. 

Chluba polskiej kinematografii 

Z NA € Fi BER 
W rol. gł.. Junosza-Stępowski, Barszczewska, Zacharewicz, Cwiklinska, nęgczyn i inni 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

KINO Swiąteczny program. 

Rodziny Kolejowej 

Prez. srans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Pierwsza aktorka świaa Bette Davis oraz 
Humphrey Bogart w filmie o niezwy le śmiałyn ujęciu p. t. 

ZNICZ FORTANCERKI 
Wiwulskiego 2 

Nadprogram: DODATKI. 
Milionowa armia kobiet poza nawiasem życia l 

Początek codz. o a. 4. w święta 0 g. 2 pp 
  

KAŁAAAAAAAAŁARAAAAAAAAAAABAŁAAAAAAADŁAGABA 

Nauka i Wychowanie 

KURSY KREŚLEŃ Technicznych Inż. T. 

Gajewskiego, prywatne, roczne,  korespon- 

dencyjne albo słuchowe, Warszawa 22, ul. 

Przemyska 1l-a. — Wydziały: maszynowy, 

budowłany, mierniczo-drogowy. Opłata 15 

zł. mies. Programy wysyłamy bezpłatnie. 

    

„ECHO OBCOJĘZYCZNE* —. Angielsko- 
Polskie, Francusko-Polskie, Niemiecko-Pol 

skie — jedyne czasopismo ułatwiające prak 

tyczmie opanowanie języków (znającym po- 

czątki). — Szczegółowe prospekty, numery 

okazowe — bezpłatnie: Warszawa Waliców 

trzy. 

  

ZAGRANICZNE studia korespondencyjne, 

nermalne. Różne dziedziny. Ułatwienia. 

Frenkel. Warszawa. Żórawia 18 

  

KOSMETYCZNE Kursy Dra H. Łom- 

żyńskiego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11—. 

Tel. 908-35 — uprawniają do otwarcia sa- 

modzielnego gabinetu kosmetycznego. Po- 

czątek nowego 4-miesięcznego kursu w lu 

tym. 

LOKALE 
MIBSZKANIE 3 pokojowe ze wszelkimi 

wygodami do wynajęcia. Szeptyckiego 15. 

      

POKÓJ w śródmieściu z niekrępującym 

wejściem ze wszystkimi wygodami, ewentu- 

alnie z obiadami, do wynajęcia od zaraz.   Oglądać codziennie od 15 do 17, ul. Pieklei- 

ko 3 m. 9, 

  

AKUSZERK 
VTVYVYYVYVYVYY 

ARUSZERKA 

Pfaria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—? róg ul 

3-gx Maia obrk Sądu. 

        

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny. odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów, brodawek. łupieżu. usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odm! Izające 
wenny elektryczne, elektryzacja Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—.1. 

  

ARUSZERKA 

masaż leczniczy | elektrvzacjs UI. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec) 

OŻNE asa = 
STARSZA EMERYTKA poszukuje drugiej 

emerytki dla wspólnego urządzenia się w 

Wilnie. Oferty kierować pocz. Stasiły, J. Ja- 

kubowska. 

Grodz- 

    

  

Dnia 17 bm. przybłąkał się PIES WY- 

ŻEŁ,, duży, siwo nakrapiany. z bronzowymi 

łatami, ogon obcięty. Odebrać Karłsbadzka 

6/1. Za trzy dni uważam za własność. 
  

BOGATE Amerykanki z dolarami. Kilka 
tysięcy kamienicznych pań z posagiem od 
1000—500.000. Niezliczone zastępy panów na 
różnych stanowiskach poleca Najstarsze Riu 
ro Matrymonialne „GŁOS SERCA“ Stanisla.   LWÓW. Słowackiego 20. Podać dane z wyma 
ganiami. Wys. a adresy 1 fotografie. 

   

     

    

     
        

    

  
   

— 

$ 
„Arnold Fibiger* 

niech każdy pamięta. Przeł 

lat 60 w służbie klienta — 
* Kalisz, Szopena 9. 

) Jedyna polska fabryka forte" 
pianów i panin donuszczo” 
na do udziału w wistowel 
Wystawie w sowym—Vorku 
Przedstaw.ciei H. ABELOWy 

siad Pianin — Wilno, ul. Niemiecka 22. 

    

Kuro i oucoasdai 

eta Kupno i sprzedaż 

SPRZEDAM lub ZAMIENIĘ na gospodaf 

stwo z młynem albo na dom w większym 

mieście na Wiieńszczyźni. posiadłość swą W 

uzdrowisku Onikszty nad rzeką Świętą W 

Litwie, składającą się z domu dwupiętro* 

wego, domu piętrowego, tariaku parowego ' 

innych budynków oraz 1,5 ha ziemi z mło” 

dym sadem i 2 rybnych stawów (karp e) 

M:ejscowość bardzo ładna, w pobliżu sosn0 

wy las. 

Adres: Juozas Koplevskis; Anykszczia: 

Utenos apskr., Litwa. 

MOTOcykli używanych różnych marek | 

największy wybór. Ceny przystępne. Doged- 

ne warunki.” Największy w* Polsce skład | 

części zamiennych i akcesoryj motocykio | 

wych. Szybka dostawa. Dom Techniczno“ 

Handlowy Leon Leszczyński, Warszawa. 

Trębacka 10. Oddz. w Łodzi, Piotrowska 175. 

aa AS wa 

MOTOcykle angielskie Światowej sławy 

Ariel, B. S. A., Levis, Velocette. Sprzedał 

bez zaliczki do końca grudnia. Zwrot po 

datku/ 20%. Żądajcie szczegółowych warun 

ków sprzedaży. Dom Techniczno-HandlowY 

Leon Leszczyński, Warszawa. Trębacka 10: 

Oddział w Łodzi. Piotrowska 175. 
a Po a nak CA 

MOTOCYKLE MOJ produkcji krajowej” 
Jedyny motocykl małolitrażowy, przystoso* 

wany do naszych dróg. Silna budowa, este 

tyczny wygląd, nożna zmiana biegów, chro* 

mowane obręcze. Moc 3.5 KM. Łatwość ot 

rzymania części zamiennych. Do końca 

grudma sprzedaż bez zaliczki. Dom Techni* 

czno-Handlowy Leon Leszczyński, Warsza* 

wa, Trębacka 10. Oddział w Łodzi, Piotr 

kowska 175. 

a RA CA ‚ 

RA -aanomarywy tti 

25 ZŁ. tygodniowo zarobi każdy odwie 

dzający wsie t dwory. Wyjaśnienia udziela 

fabryka chem. farm. „Sanator”, Bydgoszcz: 

(1169). Dołączyć znaczek listowy. 

  

    

AAAADAADADADAE 

  

DR MED. JANINA ы 

Piotrowicz Jurczenkow 38 
ordynator szpitala Saw:cz. i 

Choroby skórne. weneryczne i kobiece * 
ul. Jagiełlońską 16 m. 6, tel. 18-66. 1 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery zne, skórne moczopłciowć | 
ui. Zamkowa 15, tel 19-60 Przyjmuje w godź | 

od 8—1 i od 3- 

DOFTOR MEL. ; 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, ke! 'ecė. | 
Przyjmuje w go_ -. 8—9. 12 -1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

DOKTOR 

Biumowicz 
chorohy wenervczne skórne i mo-zopłcio 8 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od god% 

  

9—13 1 3—8. i 
„— 

DOKTOF ] 
Zeldowicz 

Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narz4” 
dów moczowych od godz. © 1 1 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby' kotiece, sk6rne, weneryczne, narsi 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, 

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. 

  

DOKTÓR 

A. Libo 
Choroby nosa, uszu i gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ | 

na ul. Mała Pohulanka 3, tel. 5-99. 

Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 

DR. MEDYCYNY 

A.Cwmblier 
Choroby. weneryczne, syfilisjskórne - 

1 moczopłciowe 
ul. Miekiewieza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15 

Linu, od godz. 8—2 i 5—8. 
   

REDJAKTOSZY DZIAŁÓW: Władysław OZ — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidv; Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; włodzimierź. 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż 

humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 
Swłaniewicz — kronika MIE: Józet Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

„specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gosnodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-. Kobylińska — dział p. t. 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, - 

„Ze świata kobiecego , 

sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugenius* 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; CENA PRENUMERATY CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstefi 

   

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96, Brześć n/B.. ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Gród- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 3 Moja 13, Žo 9/1 

30 gi. drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne ak za 10 słów. Vyr zy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujem ika 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tyiko od Administracji. Krono 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłoś wy 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście S-lamowy, za tekstem toża a Ž 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja w a 

scowošciach, gdzie nie ma urzędu | sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. OgiO ® 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 + 17 — 20. 

Druk. „Znicz, Wilno, ul. -Bisk, Bojduąkizea 4, tel, 3-40 4 tłocz. u E. Kotlacewskiego, Wileńska il r 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno | 

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego. 4 

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Przedstawicietstwa ; 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o, ©,


