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WANDA N. DOBACZEWSKĄ 

KOLĘDY W ŚWIETLICY 

Wygłoszone na plenum sejmowem 
w dniu 16 grudnia eksposć budżeto- 

we ministra skarbu, jak należało przy 

' puszczać, nie wywołało rzeczowej re- 
_ pliki na łamach pism opozycyjnych. 
› Kilka trafaretowych uwag na temat 

- wybujałości wydatków  dyspozycyj- 
nych, reprezentacyjnych i nieprzewi- 

      
    

    

     
   
   

      
  

_ bodaj. Eksposć bowiem pod względem 
konstrukcji, podkreślenia rzeczy istot- 

% + nie ważnych, uzasadnienia zależności 

| preliminarza od sytuacji ekonomicznej 

| i obowiązków ustawowych — było 
_ wprost wzorowe. Minister ]. Matuszew 

_ ski nie wdawał się w uzasadnienie po- 

szczególnych wydatków. Mówił o ko- 

_ nieczności państwowej finansowej i 
gospodarczej zamknięcia budżetu, niż- 

(R szą niż przed tem cyfrą, konieczności 

_ wę zajmuje analiza i charakterystyka 

1. Panie jezu malusieńki, 

w Twoim żłobku nagusieńki! 
Radujże się, proszę, 

nam klęczącym wkoło, 
kolędeczki Ci przynoszę, 
i śpiewam wesoło! 

Zawaliły nas hurby śniegowe. 
jakże, Jezu, znajdziesz ku nam drogę? 
Noce czarne, złe t:0ce zimowe, 

a ja Tobie poświęcić nie mogę. 
Śpiewałam piosneczkę, zagubiłam świeczkę, 
jakże znajdziesz w szczerem polu zawianą 

įšciežeczkę? 
Jdźże drogą, a wilków się nie bój, 
nie pośmieją targnąć świętych szatek! 
Idźże polem z zawieją na przebój, 
a w zanadrze weż dla nas opłatek. 
Podzielim się z Tobą, Najświętszą Osobą, 
siądziem społem: i weseły, i tknięty żałobą. 

3. Czekamy Ciebie w świetlicy, 
my, weseli pracownicy. 

Patrzymy przez ślepe szyby, 
czy nadejdziesz bez ochyby, 

Maleńki! 2 
Czekamy Ciebie przy stole, 
zwarci w przyjacielskiem kole, 

odetchnąć nie mamy czasu, 

A ty idziesz ku nam z lasu 

Sameńki! 
Na drzewku świeczki jarzące, 

a nasze serca gorące! 
Zieleni się drzewko majem, 
przyszłe pąki śpią pod gajem 

w tej ciszy. 
Szeleszczą złote orzechy, 
dla naszej wielkiej uciechy! 

Zakrzykniemy kolędami, 
aż nas Pan Bóg nad chmurami 

usłyszy! ; 

4. Przychodzimy do stajenki 
tlumem wesołym. 

Uderzamy Ci, Maleńki, 
powinne czołetn. 

Pokłon Tobie, Jezu Chryste 
za nasz miły kraj Ojczysty 
żyjący w pokoju. 

Przynosimy Tobie dary 
z naszych zaścianków: 
Inu na płótno dla ofiary, 
grzybowych wianków. 
Pokłon Tobie Jezu — Panie 
za to nasze zmartwychwstanie 
do pracy i znoju. 
Chodziliśmy, jak rok długi 
w pracy poczciwie. 

Wodcziliśmy jasne pługi 
po twardo: niwie. 

Ty patrzałeś na nas z nieba 

i zważałeś, co nam trzeba: 

Na Twe skinienie: 
Oszczędzała nasze stogi 

żagiew ognista, 
omijała nasze progi 
siła nieczysta. 
Pokłon Tobie dziś i zawsze 

za to Twoje najłaskawsze 
v nas baczenie. 

5 Dozwól nani pojąć Ciebie 

i w serca wziąć. 

Dozwól nam w imię Twoje 

orać i żąć. 

Gdziekolwiek jeszcze się kryje 

zdradziecki gad, 

dozwól nam zdeptać mu szyję, 

wycisnąć jad. * 

Dozwėl nam šciežki prostowač 
w sloneczną dal, 
a Ryczącego Szatana 
piorunem spal. 
Ślad djabli omywaj wodą 
i ogniem czyść, 

i dozwół nam 
ku Tobie iść! 

-- odkupionym,   
budżetowej. Budżet przedłożony przez 

rząd zawiera właśnie. odbicie poglą- 

dów na położenie gospodarcze. Nie 
mógł być zamknięty jeszcze niższą cy 
irą z powodu konieczności uwzględ- 
nienia obowiązującego ustawodaw- 

stwa. 
Z eksposć wynikało, że minister 

skarbu zdaje sobie całkowicie sprawę, 

że zdolność płatnicza ludności została 

zachwiana w związku z ogólną depre- 

sją gospodarczą. Budżet jednak utrzy- 
many -jest na stopie konieczności pań- 

stwowej —- a wobec tego nie jest w 
możliwościach rządu rewizja obciążeń 
podatkowych w kierunku wydatnego 

ich zmniejszenia, tem bardziej, że sytu 

acja w rolnictwie wymaga pomocy ze 

strony skarbu państwa. Zresztą mini- 

ster ]. Matuszewski stwierdza, że u- 

dział państwa w obciążeniach publi- 

cznych nie jest znów tak wielki: 

   
budżet ubezpieczeń innych 100 mili. zł. 

jeżeli dodamy jeszcze obciążenia 

mieszczące sięw budżecie  państwo- 

wym a wynikające z obowiązującego 

ustawodawstwa socjalnego, jasne bę 

dzie. że dziedzina obciążeń jest bardzo 

rozległa, że nie tylko w redukcji ob- 

ciążeń państwowych należy szukać 

drogi do odciążenia ludności. 

Jest rzeczą bardzo symptomatycz- 
ną, że na ten ślad naprowadza właśnie 
przedstawiciel rządu. W części ekspo- 
sć, poświęconej zmniejszeniu obcią- 
żeń przez sanację samorządów i usta- 
wodawstwa czytamy: 2 

„Moja skromna obserwacja uczy mnie, iž 
gospodarka Państwa była bez połówaśnia 
oszczędniej i ostrożniej prowadzona, niż go- 
spocarka większości samorządów.  Szcze- 

gólnie samorządowa polityka inwestycyjna 
musi budzić najdalej idące zastrzeżenia. 
Zmiana organizacyjnej struktury samorzą- 
dów, chorych na liczne niedomagania ciał 
politycznych, dać może w skutkach  bar- 
dzo poważne zmniejszenie obciążeń życia 
gospodarczego, bez szkody dła Państwa, bez 
szkody dla samych samorządów. Droga do 
tego celu jest długa ——ale wstąpić na nią 
trzeba co rychlej. х 

Należy zdać sobie jasno sprawę, iż nie- 

różnorakich zagadnień rozwijali swoje. umi- 
łowane teorje w poszczególnych _ dziedzi- 
mach życia, nie cgłądając się na inne. Usta- 
wodawstwo socialne nie ogładało się na 
podatkowe ani odwrotnie. Dawało to w 

rezultacie coraz wieksze  zrožniczkowanie 
Państwa, zamiast scalania go". 

Nie możemy tego inaczej rozumieć 

jak enuncjację rządową, rząd wiążą- 

cą. Sfery gospodarcze niejednokrotnie 

zwracały uwagę czynników miarodaj- 
nych na nieodzowną potrzebę unormo 

wania kwestyj ubezpieczeniowych i 
innego nastawienia działalności związ- 

ków komunalnych, której efekt z każ- 
dyni rokiem coraz bardziej oddalał się 

w dół od krzywej obciążenia. Niestety, 
liczne memorjały, które w tym przed- 
miocie były składane, nigdy nie mogły 
doczekać się konkretnej odpowiedzi, 

ponieważ rząd od zainteresowanego 

społeczeństwa przedzielony był mu- 

rem obowiązujących ustaw. Najwięk- 

sze ciężary spadały na dzielnice pod 

względem gospodarczym najmniej 
sprawne, wybitnie przyczyniając się 

do powstrzymania procesu ewolucyj- 

nym. Przypomnijmy, że Wileńskie To- 

warzystwo organizacyj i Kółek rolni- 

czych w referacie odczytowym na kon- 

ierencji gospodarczej na Zamku, na 
czołowe miejsce postulatów rolnictwa 
wysunęło własnie sprawę obciążeń pu- 
blicznych, domagając się rewizji od- 
nośnych ustaw. 

Nawiązując do przemówienia mi- 

nistra ]. Matuszewskiego łódzka „Pra 

wda“ (tygodnik) pisala przed dwoma 
dniami: ,,...z każdych 100 złotych, wy- 
egzekwowanych od płatnika przez róż- 

nych egzekutorów, tylko 60 zł. idzie 

na potrzeby państwa, a reszta to jest 

40 złotych — na finansowanie skanda- 

licznej, rozrzutnej i wręcz szkodliwej 

gospodarki różnych magistratów, na 

nikomu nie potrzebne, a wielu szko- 

dzące Kasy Chorych, na pauperyzują- 

ce pracowników umysłowych zakłady 

ubezpieczeniowe, na znęcający się nad 

otiarami nieszczęśliwych wypadków 
zakład „ubezpieczeń* od wypadków 

we Lwowie i na szereg innych równie 

miljonów, których ciężar grozi nam u- 

duszeniem, ten dowiedział się z mowy 

ministra Matuszewskiego, że na budże 

Droga do zmniejszenia obciążeń. 
cie państwowym nie da się tego usku- 

tecznić, gdyż dwumiljardowy budżet 

jest zgoła niedorzeczną fikcją, której 

urzeczywistnienie mogłoby nas drogo 

kosztować. ...dziewiczym terenem dla 

oszczędności są budżety samorządów i 
przeróżnych „zdobyczy“ socjalnych““. 

W tym sensie wypowiedziała się 
większość prasy polskiej, stołecznej i 

prowincjonalnej, z wyjątkiem ma się 

iozumieć pism opozycyjnych, które, 

od czterech lat harcując na koniku wy 

datków dyspozycyjnych, utknęły w 
ślepym zaułku zacietrzewienia. 

Wracając do poruszonej sprawy, 

jeszcze raz musimy z całem uznaniem 

podkreślić zajęte przez ministra skar- 

bu stanowisko. Rozumiemy jego dobrą 

wolę, jalę i konieczność państwową, 

której musiał podporządkować układ 
budżetu przedłożonego do zatwierdze- 
nia ciał ustawodawczych. Z końcowe- 

dzinie obciążeń publicznych. 

H — ski. 

  

pewnej określonej sumy na główne budżet państwa: wynosi 2000 milj. zł. przez budżet można zmieniać  ustawodaw- nego i nawet odbudowy. Ziemie pół- szkodliwych i pasorzytujących na osła g0 ustępu jego ekspose utrwalamy sie | 
wydatki, — skąd już powstawała Str- budżet samorządów 'terytor- stwo, lecz przez ustawodawstwo trzeba zmie nocno - wschodnie wprost nie mogą pionem życiu gospodarczem instytucyj w pewności, że rząd nie zaniedba ini- | 
ma na wszystkie inne wydatki jalnych i Śląska 1300 mili zł. niać budżet. Praca ta jest olbrzymia, Do- _Oqołać tego rodzaju obciążeniom ia (hvo WASSAT je  cjatywy, b ione zostały błędy — , 7 A : budžet samorządėw gospod. 15 milj. zł. tychczasowe ustawodawstwo biegło po lin- POĆ "EB SA m, socjalnych. Kto chce wiedzieč, gdzie  Cjatywy, by naprawione y błędy | 

‚ — Dłatego też w eksposć dobrą poło budżet ubezpieczeń społ. 500 mili. zł. jach rozbieżnych. Specjaliści polityczni od obciążeniom przeważnie nieprodukcyj- można oszczędzić owych 600 do 800 poprzednich sejmów, zwłaszcza w dzie
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Tragiczna śmierć Ś. p. 
Ejsmonda przedsądem 

w N. Sączu 
Głośna była w czerwcu straszna katastro 

ia automobilowa pod Morskiem Okiem w któ 
rej utracił życie znakomity bajkopisarz pol- 
ski śp. Juljan Ejsmond, a znany poeta J.A. 
Gałuszka uległ ciężkiemu uszkodzeniu cia- 
ła jak również mszkodzeń ciała doznali żona 
jego p. Edyta Gałuszkowa i redaktor Zdzi- 
sław IE z Warszawy. 

Dnia 26 czerwca po obiedzie wydanym 
przez Tow. Tatrzańskie dia uczestników Kon 
gresu Pen-Klubów w schronisku przy Mor: 
skiem Oku nastąpił odjazd gości specjalnemi 
na ten cel przygotowanemi autobusami z 
Morskiego Oka do Zakopanego. Gdy Ga- 
łuszkowie wraz z red. Kieszczyńskim zajęli 
miejsca w autobusie, zjawił się koło autobu- 
su śp. Juljan Ejsmond w towarzystwie Ja- 
musza Donianiewskiego, kustosza Muzeum w 

Zako) „który zaprosił wyżej wymie- 
nionych do swego prywatnego samochodu 

Kiedy goście zajęli miejsca w samocho- 
dzie Domaniewskiego „Tatra“, Domaniew- 
ski ruszył z miejsca z zatrważającą szyb- 
kością a wszelkie uwagi towarzyszących goś 

ci, by Domaniewski zwolnił biegu, pozosta- 
ły bez skutku. 

W odległości mniejwięcej 1 kim. od Mor 
skiego Oka na zakręcie auto zarzucone zo- 
stało tylnemi kołami tak gwałtownie, że się 

przewróciło i wyrzuciło pasażerów na le- 
żące po prawej stronie gościńca dwie duże 

kupy kamieni. TSW SSE х eż 
Za pierwszą kupą leżał śp. Ejsmond, któ 

ry uderzył głową o te kamienie, opodal nie- 
go ]. A. Gałuszka i red. Kleszczyński, zaś 

dyta Gałuszkowa wyrzucona została na jez 

dnię w ten sposób, że tylne koło auta przy 

tlaczało jej nogi powyżej kolan. Domaniew 
ski trzymając się kurczowo kierownicy le- 

żał uapół w samiochodzie, a napół na go- 
ścińcu. ‚ 

Kiedy J. A. Galuszka oprzytomniat i za- 
uważył żonę swoją leżącą a raczej przy- 

gniecioną kołem do wozu, usiłował podźwi- 
gnąc samochód, aby wysunąć z pod koła 
nogi bezprzytomnie leżącej żony, z powodu 

atoli dotkliwego bólu w ręce prawej, nie 

mógł tego dokonać i zaczął wołać o pomoc. 
Przy pomocy jakiegoś człowieka i red. 

Kleszczyńskiego udało się wreszcie nieszczę 

śliwa kobietę wydobyć z pod auta, a wydo- 
byta przez chwilę odzyskala przytomność, 
poczem znowu popadła w omdlenie. 

W krótkim czasie po wypadku nadjechał 

samochód, prowadzony przez p. Wilhelma 

Rippera z Krakowa, w którym jechali wy- 

biini poeci Ferdynand i Walery Goetlowie, 
a za nimi nadjechał autobus wiozący gości 
Kongresu Pen-Klubów. 

Obecnym przedstawił się straszliwy wi- 

dok katastrofy. Opróżniono autobus, ułożo- 
no w nim bezprzytomnego Ejsmonda, pora- 

nionych Gatuszków, poczem odwieziono ich 
do schroniska w Roztoce, skąd po prowizo 

rycznem zaopatrzeniu rannych zawezwańe 
pogotowie ratunkowe odwiozło ich do szpi- 
tala w Zakopanem. Tu Gałuszkowie otrzy- 
raali zastrzyk przeciwtężcowy, a po opa- 
trzeniu ran odstawiono ich do pensjóonatu 

„Renaissance“, natomiast śp. Eusmond ро- 
został w szpitalu. i 

Oprócz kontuzji na całem ciele doznał 
śp. Ejsmond złamania kości sklepienia cza- 
szki i to w tak nieszczęśliwy sposób, że od- 
łamek czaszki wbił mu się w mózg, przebi 
jając tkanki. To zranienie tkanek mózgo- 
wych spowodowało utratę przytomności, 
ubezwładnienie całej lewej strony, a w kon- 
sekwencji śmierć znakomitego bajkopisarza. 

Dochodzenia policyjne i sądowe dopro 
wadziły do aktu oskarżenia, wedle którego 
Janusz Domaniewski pociągnięty został do 
odpowiedzialności za występek przeciwko 
bezpieczeństwu zdrowia i życia (par. 335 
uk.). Na skutek tego oskarżenia odbyła się 
we czwartek 18 hm. w sądzie okręgowym 
karnym w Nowym Sączu rozprawa karna. 

Oskarżony Domaniewski zaprzeczył, by 
jechał z nadmierną szybkością, tłumacząc 
nieszczęśliwy wypadek tą okolicznością, ze 
w krytycznym momencie zawiodły hamul- 
ce, które niespodziewanie przestały przy wo 
zie działać. 

Wedłe zeznań świadka Gałuszkirwirza 
samochód rtszy! z miejsca z zatrważającą 
szybkością i już w kilkanaście sekund po ru- 
szeniu samochodu zwrócił się red. Kieszczyń 
ski do p. Domaniewskiego ze słowami „pa- 
nie, niech pan tak nie leci, to nie wyścigi”. 

. а па te słowa Domaniewski odrzekł „nie mo 
gę jechać prędko, bo mam stare opony”, 
równocześnie zwiększając zatrważającą szyb 
kość jazdy. To samo odpowiedział na proš- 
bę śp. Ejsmonda, by zwolnił biegu, poczem 
jeszcze bardziej zwiększył szvybkość,  do- 
prowadzając do katastrofy. 

Wobec niejawienia się świadków Rippe- 
ra i Kleszczyńskiego sąd odroczył rozpra- 
wę, która wzbudziła ze zrozumiałych wzgłe 
dów wielkie zainteresowanie. _ Wnioskowi 
obrony o dopuszczenie znawcy automobiliz- 
mu trybunał odmówił. Termin następnej roz 
prawy nie został jeszcze ustalony. 

TAI 
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Otwarcie wystawy 

I. Wi © 

polskiej w Paryżu 
„POLSKA 1830 — 1920 — 1936“ 

PARYŻ. (PAT). — Wczoraj, przy udziale ambasadora Chłapowskie- 
go, podsekretarza stanu Ministerstwa Sztuk Pięknych Berthoda oraz licznych 
wybitnych osobistości ze świata politycznego, naukowego i artystycznego 
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tyt: „Polska 1830 — 1920 -— 
1936". Również obecny był między innymi minister Schaetzel, który przybył 
na parę dni do Paryża. 

Pierwszy przemawiał ambasador Chłapowski, następnie zabrał głos 
komisarz wystawy. Trzeci zkolei przemawiał podsekretarz stanu Berthord, 
który w słowach pełnych zachwytu wspominał o swej podróży do Polski z 
grupą francuskich parlamentarzystów, w czasie której to podróży miał о- 
kazję zapoznać się z bagactwami naturalnemi Polski, jej pracowitym ludem i 
uroczym krajobrazem. Wszystko to odnajduje on w obecnej wystawie. Wy- 
stawa przedstawia się świetnie. 

Umiejętne i staranne wyzyskanie eksponatów przyniesie niewątpliwie 
chwałę jej organizatorom. Publiczność wykazuje wielkie zainteresowanie wy- 
stawą. W pierwszym dniu wystawę zwiedziło 2340 osób, co stanowi prawie 
iekord, zwłaszcza że otwarcie wystawy miało miejsce o godzinie 2.30 po poł. 
a o godzinie 4 po południu w Paryżu jest już ciemno i po tej godzinie publi- 
czności może być już mało. 

Zgon Vintila Bratianu 
BUKARESZT (PAT) — Przywódca stronnictwa liberalnego Vintila 

Bratianu zmarł w poniedziałek o godzinie 23 m. 15. 
Przyczyną zgonu był atak apoplektyczny. 

SZCZEGÓŁY ŚMIERCI. 

BUKARESZT. (PAT). O śmierci przywódcy stronnictwa liberalnego Vintilla Bra-- 
tianu otrzymaliśmy poniższe szczegóły. 

Po pierwszym ataku apoplektycznym znaleziono Bratianu leżącego w parku w 
Mihaesti, gdzie ostatnio zamieszkiwał. O godzinie 11 wieczorem nastąpił drugi atak, 

który zakończył się śmiercią. Dziś rano Izba Deputowanych 1 Senat odbyły specjalne 
uroczyste posiedzenia podczas których przemawiali: premjer Mironescu, przewódniczą- 

ty obu Izb oraz przedstawiciele stronnictwa liberalnego. 

Król zawiadomiony został o Śmierci Bratianu w ciągu nocy. 

NA stanowisko przywódcy stronnictwa liberalnego wybrany będzie były minister 

spraw zagranicznych Duca.Dziennikiwyrażają opinję, że śmierć Bratianu mieć będzie do- 

niosłe konsekwencje polityczne. 

Niemcy przeciwko dumpingowi 
sowieckiemu 

BERLIN. (PAT). — Komisja łeśna prowincji Marchji Granicznej Prus 
Zachodnich przyjęła rezolucję, protestujacą kategorycznie przeciwko nie- 
ograniczonemu importowi drzewa sowieckiego na rynki niemieckie. Dumping 
sowiecki uniemożliwia kształtowanie się normalnych cen na niemieckich ryn- 
kach drzewnych. istniejące umowy drzewne między Niemcami a ZSSR nie 
nakładają na Niemcy obowiązku tolerowania tego rodzaju dumpingu ze stro- 
ny Rosji. 

incydent filmowy w Berlinie 
BERLIN. (PAT). — W czasie wczorajszego przedstawienia filmu monarchistycz- 

nego wytwórni „UFA*% pod tyt. „Koncert iletowy* doszło do ponownych prób zakłócenia 

spokoju ze strony grup widzów, którzy rzucali cuchnące bomby i wznosili okrzyki pro 

testetacyjne 
Po przedstawieniu doszło do starć między grupami widzów, przyczem policja in- 

terwenjowała, aresztując kilka osób. Na ulicy zebrały się większe tłumy publiczności., 

które głośno protestowały przeciwko wyświetlaniu filmu. / 
Policja musiała interwenjować craz rozpraszać demonstrantów, przyczem kilka 0- 

sób aresztowano. 

ui. Ostrobramska 5. Sala Miejska, ul. Ostrobramska 5. 
  

W SOBOTĘ, 

Poranek taneczny. 
dnia 27-go grudnia o godzinie 12-ej p. p, odbędzie się 

w zupełnie nowym programie AKADEMICKIE 
numerów homorystycznych specjalnie opracow. dla dzieci. Przedsprzedaż bi- 

letów w cukierni Rudnickiego, ul. Trocka Róg Wileńskiej. 

oO ni 

Wystąpi utalentowana ulubienica, 
młodziutka tancerka MUSIA DAJCHES 

„PIKOLO* wykona szereg 

Z Włoch do Ameryki 
ŚMIAŁY RAID LOTNIKÓW WŁOSKICH. 

— Rzym. (PAT) Pomimo niesprzyjających warunków zimosferycznych włoska wy 
prawa transatlantycka dotarła do Kenitry. Kierownik wyprawy minister Balbo przysłał 
trzeci swój raport, zawiadamiając premiera Mussoliniego o pomyślnym przelocie drugie- 
go etapu przez wszystkie aparaty z wyjątkiem jednego, który ze względów technicznych 
pozostał w Alkazarze i przybędzie do Kenitry jutro. Wzdłuż brzegów airykańskich lot- 
nicy przebyć mają jeszcze dwa etapy długości trzech tysięcy km., poczem od Во!ата 
rozpoczną właściwy lot nad Atlantykiem, stanowiący najtrudniejszy i najdłuższy, obli- 
czony na 18 godzin, etap wyprawy. 

Mgła przyczyną wypadków 
LONDYN. (PAT). W ciągu wczorajszego wieczoru zdarzyło się kilka wypadków, 

spowodowanych przez gęstą mgłę, leżącą nad miastem. Jest kilku zabitych i rannych. 

  

ŚLEPY TOR FILMU DŹWIĘKOWEGO? 
Co pani sądzi o filmie dźwię- 

kowym? 
Takie pytanie zadaje reporter 

Jadwidze Smosarskiej w chwili, gdy 
ta „gwiazda* przekracza progi Hieli- 
osu, aby rozdawać swym wielbicie- 
lom autografy na pocztówkach za 
50 groszy. : 

— Co sądzę?-—-odpowiada gwiaz- 
da: Myślę, że film dźwiękowy ma 
wielką przyszłość. 

Odpowiedź brzmi ładnie, dyplo- 
matycznie i kokieteryjnie. Gwiazda 
przytem uśmiecha się czarująco. Nie 
może jednak udzielić na ten temat 
dłuższego wywiadu, bo jest przezię- 
biona i mocno znużona uciążliwą i 
długą podróżą z Warszawy do Wilna. 

,_ Na to samo pytanie Al. Jolson lub 
Tibett--dobrzy Śpiewacy,ale kiepscy 
aktorzy—odpowiedzą: 

— Film dźwiękowy ma kolosalną 
przyszłość! 

Na to samo pytanie Mozżuchin, 
Chaplin, lub Glorja Swanson— dobrzy, 
aktorzy, ale kiepscy $piewacy—odpo- 
wiada'ą: 

— Film dźwiękowy wypacza i za- 
bija ideę kina. 

A więc: czy film dźwiękowy ma 
rację bytu? Komu wierzyć: Smosar- 
skiej czy Mozżuchinowi? 

Przedewszystkiem należy stwier- 
dżić jedno: film dźwiękowy musi 
istnieć. Musi istnieć dlatego, że wiel- 
kie wytwórnie amerykańskie, jak 
„Metro Goldwyn“, „Paramount“, „War- 
ner Bros“, i inne — wtožyly w film 
dźwiękowy olbrzymie kapitały, prze- 
budowały swoje ateliers, że prawie 
wszystkie kina we. wszystkich  wiel- 
kich miastach świata przeszły na te 
filmy—więc: zaangażowane miljony 
muszą procentować. Trudno. Czy po- 
dobają nam się te filmy, czy też nie 

będziemyje oglądali i wysłuchiwali. 

Pogodziwszy się tedy z tym fak- 
tem i pamiętając, że najważniejszem 
prawem, rządzącem Światem i jego 
sprawami, jest prawo ewolucji —może- 
my snuć domysły na temat. jakim 
przemianom ulegnie film dźwiękowy 
iw jakim kierunku będzie się. roz- 
wijał? 

Nie zadowolnią nas jednak w tym 
wypadku takie określenia, jak: wiel- 
ka przyszłość, kołosalna przyszłość. 
Należy kwestję ująć rzeczowo. Tak 
właśnie czyni w paru swych artyku- 
łach o filmie Stefanja Zahorska, i war- 
to się z jej rozważaniami zaznajomić. 

Dokonywa ona przedewszystkiem 
podziału dotychczasowych filmów 
dźwiękowych na kilka rodzajów. 

  

Pierwszy, powiada, najbardziej 
„Szlagierowy* i najmocniej eksploato- 

„ wany-—to film operetkowy (przypom- 
nijmy sobie 
Hollywoodu). 

— Nie. sądzę--pisze Zahorska— 
ażeby w powstaniu tego gatunku 
decydującą rolę odegrał sentyment 
do zanikającej operetki, aby miała to 
być poprostu koncepcja namiastkowa. 
Sądzę raczej, że jest to prymitywny 
i nieskomplikowany sposób wybrnię- 
cia z nowych problematów, bez ich 
rozwiązania. Ponieważ film jest dźwię- 
kowy--musi ktoś Śpiewać. Ponieważ 
istnieją możliwości mówienia więc 
gadają. Akcja musi wobec tego speł- 
niać tylko dwa warunki: musi być 
dostatecznie pozbawiona sensu oraz 
musi umożliwiać Śpiewanie i gadanie. 

Drugą „ulubioną* kategorję stano- 
wią filmy , mówione, talkies, które 
przedstawiają zagadnienie, być może, 
najtrudniejsze do rozwiązania i 
których stan aktualny jest dlatego 
bodaj najgorszy. Techniczna strona 
aparatury, ciągle jeszcze niedostatecz- 
nie udoskonalonej, wywołuje najwięk- 
sze komplikacje; wciąż jeszcze sły- 
szymy różne chrapania, dudnienia i 
świszczenia. Ale to oczywiście da się 
stopniowo usuwać. Ważniejszą w tal- 
kies jest strona artystyczna. 

Obraz filmowy, podkreśla Zahor- 
ska, musi być niesłychanie ruchliwy i 

„Pieśń opryszka* z 

Dźwiękowe Kino 

CGIJINO 
Wielka 47. 

Dookoła Brześcia 
WARSZAWA. 23. XII. (tel. wł. 

(„Stowa“) Protesorowie Uniwersytetu 
Warszawskiego złożyli oświadczenie, 
w którem przyłączają się do tekstu li- 
stu skierowanego przez profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego do prof. 
Krzyżanowskiego. Równocześnie pro- 
iesorowie zwracają się do wszystkich 
profesorów szkół wyższych będących 
w obecnej chwili posłami lub senato- 
rami, aby przeciwdziałali na terenie 
parlamentarnym „poniewieraniu god- 
ności ludzkiej i upadkowi moralnemu'* 
którego wyrazem są wydarzenia brze- 
skie. 

* 

WARSZAWA. 23. XII. (tel. wł. 
„Słowa*) Obrońcy więźniów brze- 
skich wnieśli do Sądu Apelacyjnego w 
Warszawie skargę przeciwko sędzie- 
mu tego Sądu p. Demantowi o naru- 
szenie przepisów prawnych w szere- 
gu poczynań w stosunku do uwięzio- 
nych w Brześciu b. posłów. 

* 
WARSZAWA. 23. XII. (tel. wł. 

,„Słowa*. Według pogłosek pochodzą 
cych z kół opozycyjnych PPS CKW 
nosi się podobno z zamiarem na jed- 
nem z najbliższych posiedzeń Sejmu 
złożenia wniosku o pociągnięcie przed 
Trybunał Stanu całego poprzedniego 
rządu jako odpowiedzialnego za spra- 
wę brzeską. 

ARESZTOWANIE ORDYNANSA RZE- 
KOMEGO KAPITANA MARYNARKI 

ANGIELSKIE. 
Władze bezpieczeństwa aresztowały wczo 

raj na terenie powiatu złoczówskiego Wasy- 
la Dreszczaka, ordynansa niejakiego Makohi 
na, obywatela angielskiego, rzekomo kapi- 
tana marynarki angielsk iej. Przeprowadzo- 
na u Dereszczaka rewizja dała sensacyjny 
rezultat. Znaleziono ulotki, broszury, doty- 
czące działalności Ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej w Małopolsce Wschodniej. 

Pisma lwowskie podają, że rzekomy ka- 
pitan marynarki angielskiej Mac Ohin (Ukra 
iniec Macohin) ułatwił swego czasu przy- 
jazd do Lwowa podającemu się za dzienni- 
karza kanadyjskiego Dey"*owia. Obaj wy- 
mienieni mieli przeprowadzić wywiad w 
sprawie pacyfikacji w Małopolsce, a następ 

z skompromitowani musieli opuścić Pol- 
s skę. 

WYWIAD PUŁK. RUSTEJKISA. 
KOWNO. (PAT). „Lietuvos Aidas“ za- 

mieszcza wywiad z szefem policji kryminal 
nej płk. Rustejkisem. W udzielonym wywia- 
dzie płk. Rustejkis stwierdził, iż działalność 
terorystów znacznie się zmniejszvyła po za- 

machu na niego. Kilkunastu członków orga 
nizacyj terorystycznych aresztowano, więk- 
szośc zaś wyjechała zagranicę. Mówiąc o ru 
chu komunistycznym, płk. Rustejkis zazna- 
czył, iż działalność komunistów po ostatnich 
aresztowaniach w maju i czerwcu została 
całkowicie sparaliżowana. 

OPÓŹNIENIE POCIĄGÓW Z 
MOSKWY. 

RyGA. (PAT). W ostatnich czasach 
pociągi pośpieszne z Moskwy przybywają 
do stacji łotewskiej Indra z wielkiem opóź- 
nieniem. Pomimo  kilkakrotnego zwracania 
się tutejszego ministerstwa komunikacji do 
komisarjatu komunikacji Rosji Sowieckiej” 
pceprawa nie nastąpiła. 

DYGNITARZ SOWIECKI PRZED 
SĄDEM. 

HELSINGFORS. 
sprawa p 

(PAT). — Główna 
nia w obieg fałszowanych 

weksli przez byłego kierownika sowieckiego 
przedstawicielstwa handlowego  Erzinkjana 
znalazła swój epilog w sądzie. Sąd uznał 
Erzinkjana winnym fałszowania i zrealizo- 
wania weksli na sumę 5.200 tysięcy mk. fiń 
skich i skazał go na 4 miesiące więzienia. 
Również szereg osób, które odegrywały rolę 
peśredników przy realizowaniu weksli, w tej 
liczbie artystka śrola, zostało skazanych na 
kary więzienia. 

  

   
   

Pod Protektoratem Pana Marszałka Senatu Władysława 
e Raczkiewicza w Salonach Kasyna Garnizonowego odbędzie się 

Il Doroczny Bal Prawników 
zmienny, inaczej zatraca swój charak- 
ter. Słowne. wypowiedzenie jakiejś 
treści, dialog, któryby posiadał jakiś 
sens, wymaga czasu, który w zasa- 
dzie musiałby być dłuższy, aniżeli na 
to pozwala norma trwania samych 
obrazów. Tradycyjny przeto dialog 
teatralny i powieściowy okazuje się 
niemożliwy do użycia na terenie no- 
wej sztuki: należy wynaleźć jakąś no- 
wą formę ldpidarnego, filmowego 
dialogu. 

Są to słuszne i bardzo trafne u- 
wagi. Widzieliśmy przed tygodniem 
Atlantic w Heliosie, a ostatnio Weso- 
ły Madryt. Jakże przeraźliwie nudne 
i ubezwładniające akcję są w tych 
filmach długie i nieciekawe pod wzglę- 
dem treści dialogi! 

Wobec tego, tak zwany 100 proc. 
film dźwiękowy, nie wydaje się być 
ideałem przyszłości. 

Pozostają jeszcze, według Zahor- 
skiej, dwa rodzaje filmu dźwiękowe- 
go, które przedstawiają bodaj jego 
najjaśniejszą kartę. Jeden--to rysowa- 
na dźwiękowa groteska, a właściwie 
nie tyle groteska jako genus, ile po- 
prostu Fleischer. Drugi rodzaj — {0 
džwiekowe reportaže. 

Oczywiście, między obydwoma te- 
mi rodzajami nietylko niema pokre- 
wieństwa, lecz przeciwnie dzieli je 
możliwie największa rozpiętość. Łą- 
czy je tylko jedna przypadkowa ce- 

| 25-go grudnia Uroczyste otwarcie!! 25-go grudnia. * 
Wielki Program Świąteczny 

Į Film w kolorach naturainych l 

Monumentalne arcydzieło 
dź więkowe 

Nad program: REWEL. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

WILJA LEGJONISTÓW 
W 16LECIE WYRUSZENIA NA POLE 

CHWAŁY 
Dnia 21 bm. w niedziele o g. 7 wieczorem 

zebrała się brać legjonowa na wsólną wilję 
żołnierską. (Obecnością swoją zaszczycili pier 
wszych żołnierzy niepodległości: JE ks. bi- 
skup Bandurski, wojewoda Kirtiklis, prezes 
poczt Żuchowicz, prezes Izby Skarbowej Ra- 
tyński, Płk. Pakosz, Płk. Furgalski, Płk. Bie- 
stek, Płk. Jaszczyński, mjr. Ossowski i 
wiełu innych ofic. leg. w czynnej służbie. 
Przybycie JE biskupa i gości witała wojsko- 
wa orkiestra 5 pp. leg. oraz gospodarze, za- 
rząd Oddziału Wil. Zw. Łegjonistów. 

JE ks. biskup Bandurski otworzył uro- 
czystość przepięknem i głebokiem przemó- 
wieniem. Trzy rodzaje wigilij przeżyliśmy: 
wigilje oczekiwania na chwile osobliwą, zrzu 
cenia jarzma, wigilje walki w okopach o zdo 
bycie wolności, a wkońcu wigilje pokoju w 
niepodległej Polsce.  Rozwinąwszy pojęcie 
idei legjionowej życzył wielki Biskup Polo- 
wy Legjonów siły i energii tym, co się 
bili o Polskę wbrew wrogom i części swo- 
ich, na dalszy trud legjonowy, by utwier- 
dzić potęge i przyszłość zdobytej Rzeczy- 
pospolitej. Poczem z każdym przełama ił się 
opłatkiem. 

Następnie prezes okręgu p. Młodkowski 
powitał gości, podkreślając, że w takim tra 
dycyjnym momencie myśl i serce zgromadzo 
nych wybiega najpierw do Twórcy  Pol- 
skiej Siły Orężnej, który dziś zdala na ob- 
czyżnie spędzi swięta, następnie do tych, 
którzy polegli i odeszli od nas, wreszcie do 
rozsypanej po całej Polsce i zagranicą sza- 
rej braci legjonowej z najserdęczniejszemi 
życzeniami. 

Prezes Oddziału p. Bniński uczcił przemó 
wieniem Pierwszego Obywatela Prezydenta 
Naijaśniejszej Rzeczypospolitej prof. Mošcic- 
kiego. 

Następnie zabrał głos wojewoda Kirtiklis 
i jako Prezes Federacji Związków Obroń- 
ców Ojczyzny i jako wojewoda wzywając 
dn pracy na terenie Federacji „najzasłużeń- 
szych z zasłużonych”, do walki o Polskę 
mecarstwcwą, wreszcie do przeciwstawienia 
się rozdmuchiwaczom spraw polskich na 
terenie zagranicznym wzniósł okrzyk na cześć 
Budowniczego Polski mocarstwowej  Mar- 
szałka Piłsudskiego, powtórzony gromko, 
wielokrotnie z zapałem przez słuchaczy. 

W dalszym ciągu przemawiali prezes 
Bniński, Wojcicki, pos. Kamiński i inni. 

Wieczerza wigilijna w serdecznym na- 
stroju przeciągnęła się do rana. 

OFIARY 
J. E. biskup Michalkiewicz, zamiast wi- 

zyt i powinszowań świątecznych i noworocz 
nych, złożył w Towarzystwie Pań Miłosier- 
dzia św. Wincentego a Paulo ul. Młynowa 
12 — sto (100) zł. dla biednych m. Wil- 
n 

  

a. 
Marszałek Senatu Władysław  Raczkie- 

wicz zamiast życzeń i wizyt świątecznych 
złożył 50 zł. na rzecz sierot po poległych 
obrońcach Ojczyzny Domu im. Marszałka 
Piłsudskiego. 

Na ten sam cel wojewoda wileński Ste- 
fan Kirtiklis złożył 50 zł.. 

Oraz urzędnicy _ Wileńskiego 
Wojewódzkiego 117 zł. 

Zamiast życzeń świątecznych i nowo- 
rocznych złożyli na łódź podwodną im. Mar 
szałka Piłsudskiego: inspektor armji gen. 
Dąb Biernacki 30 zł,  D-two 3 brygady 
Kaw. — 20 zł, 3 pac 10 zł., oficerowie 
3 KAP 43 zł. 90 gr., 7 szwadron pionerów— 
5 zł. plut. Żandarmerji Wilno — 10 zł. ks. 
proboszcz parafji wojskowej — 15 zł. 

Na dom Dziecka im. Marszałka Piłsu- 
dskiego w .Wilnie złożyli przy tej samej о- 
kazji Obsz. War. pułk. Pakosz 15 zł., szef 
sztabu DOW mjr. dypl. Drotlew — 5 zł. 
mjr. lek. dr. Garnsewicz — 5 zł, Komenda 
Plącu Wilno — 10 zł. 

Zamiast wizyt i powinszowań świątecz- 
nych i noworocznych: 

Helena i Gabrjel Wilczewscy 
na Ochronkę im. Marsz. Piłsudskie- 

Urzędu 

go zł. 5.06 
Z. i M. Świdowie na Żłobek im 

Maryi. zł. 10.00 
Dowódca brygady pułk. dypl. 

Marjan Przewłocki na Ochronkę 
im. Marszałka Piłsudskiego zł. 10,00 

1 Pani Aniela Sztrallowa na 
Ochronkę im. Marsz. Piłsudskiego zł. 25.00 

<*Pan Witold Hulewicz na Ro- 
dzinę Radjową zł, 10.00 

Generał Stefan Mokrzecki dla 

Zaproszenia i 

  

cha: ze wszystkich istniejących od- 
mian te dwie, najmniej głośne, ze- 
pchnięte na miejsca nadprogramowe, 
skromne i krótkie—są może najbliž- 
sze filmowej prawdy. Nie jako rodzaj 
—lecz poprostu dzięki temu, że nie 
dając pola wytwórnianym ambicjom 
i wielkim nadziejom kasowym -— stały 
się niejako przytułkiem zdrowych 
instynktów. 

Istnieją jakieś urywane chwile, 
kwadranse i półgodziny— powiada Za- 
horska— które same komponują się w 
montaż filmowy. Siedzę przy radju i 
bawię się przekręcaniem śrubki. Mię- 
dzy Londynem a New-Yorkiem świsty 
i szumy, może po oceanie Atlantyc- 
kim płyną lodowe góry? W Paryżu 
tango (na Montparnassie w „Jockeyn* 
trą się leniwie tańczące pary)—tuż o- 
bok na którejś sześćdziesiątej kresce: 
Amerikanische Baumwolle vier und 
fiinfzig Null fiinf=na ulicy przejeż- 
dża tramwaj z piskliwym hukiem —w 
domu naprzeciwko, gdzie jest melina, 
biją się pijani szoferzy. Służąca о! 
wiera okno, wrzawa uderza o słuchaw- 
ki (Warszawa nadaje, i źle słychać 
Szopena). „Ależ go wali, proszę pa- 
ni, i jak ona się drze, ta dziewczyna.* 
Jakiś samochód się niecierpliwi, ko- 
bieta krzyczy wniebogłosy, wołają: 
policja! policja] — wszystkie stróżki 
stoją w bramach i sklepikarki w 
drzwiach sklepów. „Czy aby go nie 

Odszczepieniec 
Sensacyjna sztuka dżwiękowa, z udziałem króla ekranu 

— Dodatki dźwiękowe. — 

  

24. |. 31 r. 
karty wstępu otrzymać 

można u P.P. Gospodyń i Gospodarzy, 
względnie w Sekretarjacie Koła Prawni- 
ków (Zamkowa 11) w godz. od 18—19-ej. 

TU PAST ETZ CE RZY TSA A TUE LTEN 

według znanej powieści 
Jacka Londona 

RICHARDA DIXA. 
Dla młodzieży dezwołone. 

Początek o godz. 2-ej 

RADJO WILEŃSKIE 
ŚRODA, DNIA 24 GRUDNIA 

12.05 — 12.50 Koncert solistów (płyty) 
_ 17.00 -— 17.35 Słuchowisko dla dzieci z 

Warszawy. 
17.55 — 18.15 Koncert z Krakowa. 

.,1815 —. 18.45 „Jasełka Ostrobramska" | 
pióra Tadeusza Łopalewskiego. 

21.00 -- 22.00 Transm. audycyj wigilij- 
nych ze Lwowa i Krakowa. 

„22.00 — 22.50 Audycja wigilijna — „Da- 
lekiia od domu rodzinnego KÓP zakopany” 
słuchowisko pióra jednego z członków Kor- 
pusu Ochrony Pogr. р 

22.30 — 24.00 Audycje wigilijne z War $ 
szawy, Poznania i Katowic. / 

24.00 Pasterka z Katowic. 
CZWARTEK DNIA 25 GRUDNIA 

10.15 Tr. nabożeństwa z Poznania. 
15.20 —- 16.00 Słuchowisko dła dzieci z 

Krakowa 
16.10 — 18.00 Muzyka taneczna z Kato- 

wic i Krakowa. 
Około godziny 17.15 Rodzina Radjowa 

podzieli się opłatkiem przed mikrofonem i 
złoży życzenia. : 

1) „Dwie matki“ — nowela Mauryce; 
Leblanca, 2) „Šlązak u ciotki Albinowej“ 
— wesoły obrazek międzydzielnicowy. Na- 
p sisali Kazimiera Aleksandrowiczowa i Gu- 
staw Morcinek w wykonaniu autorki i Józe- 
fa Łubiakowskiego. 

20.30 — 23.0) Koncert popułarny (płyty) 

PIĄTEK, DN. 26 GRUDNIA 
10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
12.15 Tr. porank: г Filhar. Warsz. 
15.20 — 16.20 Gawęda żołnierska z War 

szawy. a 
16.00 — 16.20 Muzyka z Warszawy. | 
16.35 — 17.00 Słuchowisko dla dzieci z 

Poznania. 
17.00 — 17.15 „O polskim stylu“ — od- 

ci z Warszawy wygł. prof. M. Limanow- 
SKI. 

17.25 — 17,40 Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne z Warszawy. 

17.40 — 19.00 Koncert popularny z War 
szawy. 

19.00 — 19.15 Feljeton humorystyczny. 
19.30 — 20.00 Aud. literacka z Warszawy 
20.00 — 20.15 Pogad. muzyczna z War 

szawy. 
20.15 — Koncert symfoniczny z Filhar- 

monji Warsz. 
23.00 — 1.00 Muzyka taneczna z War- 

szawy. 

    

    

   

    
   

    

    
     

   

    

   
    

        

  

    

    

   

  

    
   

SOBOTA, DN. 27 grudnia. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty) 
14.30 — 14.55 „Mała skrzyneczka” — li- 

sty dzieci ommówi ciocia Hała 
: 15 50 -- 16.10 „O rozkoszy i męce nar- | 

ciarsk iego zjazdu -— opowie z Katowic dr. 
K. Załuski. 

16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 -— 16.45 Koncert życzeń (płyty) 
1€.45 — 17.15 Koncert z Warszawy. 
17.15 —18.45 Audncje i koncert dla dzi 

ci z Warszawy. 
1845 — i9.00 Kom. Wil. Tow. Org. i 

Kół. Roln. > 
10.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.00 —.. 20.15 „Biały sezon mvśliwski— 

felj.j z Warszawy Al. Janta - Połczyński. 
206.15 — 20.30 „O potrzebie słuchania 

nowej muzyki”, — odczyt wygłł dr. Tadeusz 
Szeligowski. 

20.30 — 22.00 Koncert popularny. i or- 
kiestra pod dyr. M. Szabsaja. 

22.15 — Muzyka z Warszawy. 
22.50 — 24.00 Kom. i muzyka tan. z 

Warszawy. 

Zr 5 OBEC ESC ПИЫЕ 

najbiedniejszych m. Wilna zł. 20.00 
Oficerowie dowództwa brygady 

„Wilno“ Korpusu Ochrony Po- 
granicza na budowę Domu Dziec- 
ka im. Marsz. Piłsudskiego 

Profesor Stanisław Władyczko 
na T-wo Przeciwgruźlicze 

Kazimierz Leczycki dla in- 
teligentnej rodziny zł 5,00 

Zł. 100 (zł. sto) nieprzyjęte przez p. N. 
za obiady na Ochronkę im. Marsz. Piłsud- 
skiego składa A. B. B. 

M. R. dla inteligentnej rodziny zł. 2.00 

Brzozowska dla inteligentnej ro 7 
dziny. zł. 10.00 

H. P. na Dom Dzieciątka Jezus zł. 10,09 
Е „Bezimiennie dla inteligentnej ro- $> 
dziny 

Bezimiennie dla inteligentnej ro- 
dziny. 

zł. 25.00 

zł. 10.00 

zł. 3.00. 

2.00 
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zabiłł—mówi Marynia—tylko że ko- 
lacja stygnie*—i zamyka okno. War- 
szawa nadaje szopenowskie preludjum, 
a Wiedeń Strausowski walc, Marynia 
nie odchodzi od okna, bo szofer się 
nie rusza, i kto wie, może go zabili. 

— Chyba żadna inna sztuka prócz 
filmu—kończy autorka swe rozważa- 
nia;—nie jest w stanie dać tak boga- 
tego i wieloplanowego przekroju stu- * 
wymiarowej rzeczywistości. Żadna 
niema tylu rąk i ust, aby w ciągu stu 
dwadziestu sekund schwycić i skon- 
centrować nici, które oplatają jedno 
proste zdarzenie. Dlaczego przy ta- 
kiem bogactwie motywów i środków: 
nie znalazł się jeszcze żaden praw- 
dziwy filmowy poeta? — 

Zahorska ma słuszność. . Fleischer 
reportaż czy też montaż filmowy są 

to naprawdę najbardziej inqeresujące | 
dziedziny filmu dźwiękowego. Mieliś- 
my przykład takiego reportażu w 
Heliosie; „Notatnik repoftera* reali- 
zacji p. Urbanowicza. Brakło tam | 
wprawdzie dźwięków, ale to da się* | 
łatwo dorobić. Ale fragmenty mordu 
były zmontowane znakomicie. Zacho- 
dzi jednak w tym wypadku pewna o- 
bawa: czy istotnie, jak sądzi Zahor-/ 
ska, rzeczywistość jest tak stuwymia- 
roowa? Czy też taki filmomontaż 
ograniczy się tylko do meliny, szofe- 
rów,—ależ go wali, proszę pani -—i 
wrzasku wniebogłosy: policja! Er. 

 



Gdy bedziemy się dzielić opłatkiem... 
Gdy będziemy się dzielić opłatkiem, 

zostawmy przy wigilijnym stole jedno 
miejsce dla zapomnianego Polaka. 

„Oto wkroczylišmy w okres roczni- 
cy walk 1831. Każdy dzień przynosi 
nam jakieś wspomnienia; powoli, sy- 
stematycznie przesuwają się w naszej 
pamięci momenty zwycięstw i klęsk, 
obrazy szaleńczego bohaterstwa i bez 
władnej niewiary, straszliwych ofiar 
Graz ich często nikłych skutków... A 
gdy myślą przebiegamy cały splot tra- 
gicznych zdarzeń, dłużej zastanawia- 

‘ лу się nad okresem następnym, kie- 
dy rozpoczęła się stokroć cięższa wal- 
ka o wolność duszy narodu i kiedy 
trzeba było zdala od ziemi ojczystej, 
w piekle emigracji, składać ofiary, o 

/ wiele większe, niż spłacenie daniny 
krwi... 

Wówczas, w kraju, w wielu rodzi- 
nach (jak i później, po r. 1863) zosta 
wiano przy wigilijnym stole wolne 
miejsce — „dla niego*, — dla kogoś 
tak bliskiego, a jednocześnie tak dale- 
kiego, dla kogoś, kto ma wrócić do 
kraju, zwiastując swem przybyciem 
nową erę pokoju i szczęścia... 

Czekano długo, uporczywie, 
wierzono niezłomnie.... Dziś przy wła- 
snem się ogrzewamy ognisku i nie ma- 
my powodu do wkładania żałoby, a 
iednak... w wielu, wielu rodzinach za- 
braknie kogoś bliskiego, drogiego, kto 
pozostał „tam*, poza zbrodniczo za- 
kreślonemi granicami. 

Nie to jest straszne, że brata dzie- 
li od brata słup graniczny, —- nie to 
nawet, że w warunkach okropnych, w 
oeznadziejnej samotności giną tysią- 
ce Polaków, — lecz to jest potworne, 
że ich męka bezbrzeżna nikogo już 
nie wzrusza, ich ofiary nikomu nie 
są potrzebne, oni sami zostali przez 
wszystkich zapomnieni... 

W „braterskiej* Litwie, jak za cza- 
sów Murawjewa, nie wolno na ulicach 
mówić po polsku, w „zaprzyjaźnionej 
Łotwie, na Inflantach, bodaj doszczęt- 
nie wytępiono polskość, w „sąsiedz- 
kieį“ Bolszewji.... 

— W Bolszewji? — to jest naj- 
mniej wzruszające: przecież tam są 
bolszewicy, a więc... Nemezis dziejo- 
wa, kara Boża... zresztą ——dziki, ob- 
cy kraj... 

Zapytajmy inteligentnego Polaka, 
gdzie są Kresy polskie: ani się zająk- 
nie, wskazując na Wilno i Lwów; po- 
rozmawiajmy z młodzieżą polską (dale 
ko nie szukając, wileńska), czy wie 

r опа coś o Mińsku, Witebsku, Mohylo- 

     

  

а 

wie, a przekonamy się, że — nic, roz- 
pacznie nic, i dobrze, jeżeli choć Po- 
łock od Piocka odróżnia!... 

Mówimy z pogardą i nienawiścią o 
bolszewikach, mając w wyobraźni ja- 
kąś abstrakcję, symbolizującą wszyst- 
ko, co jest najobrzydliwszego i naj- 
nikczemniejszego; zastanawiamy się 

_ nieraz nad przyszłym Rosjaninem, ró- 
wnież abstrakcją, o której jednak wy- 
pada myśleć z rozczuleniem, . chrze- 
ścijańską miłością i gotowością do 
ofiar. 

Nie wiemy jednak, nie chcemy wie- 
dzieć, że w szeregach bolszewików-— 
z przekonania, czy z musu — są ty- 

_  siące i tysiące Polaków lub ludzi o 
'_ polskich tradycjach i polskiej kultu- 

rze, że w przyszłej Rosji spotkamy się 
oko w oko z ich niedobitkami —i czy 
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Imponujące, wspaniałą swą struk- 
turą, świątynie wileńskie erygowane 
były zarówno przez królewskie i wiel- 
koksiążęce rody, jak i tych możnowład 
ców z epok dawnych, którzy byli nie- 
tylko rycerzami z krwi, lecz i moca- 
rzami z ducha i wiary. W ten sposób 
naprzykład, przyozdobili Wilno prze- 
-pysznemi kościołami barokowemi Pa- 
cowie i Sapiehowie, z których jednak 
pierwsi, jako fundatorzy kościołów św. 
św. Piotra i Pawła na Antokolu i św. 
Teresy przy Ostrej Bramie, tak się 0- 
kazali pokorni z ducha przed Panem, 
że w świątyniach, ich sumptem zbudo 
wanych, nie widać wcale pomników 
grobowych ku chwale ich i czci wznie 
sionych. 

Owszem nawet, wielki bojownik i 
obrońca Wilna Michał Pac kazał, aby 
po śmierci zwłoki jego złożono pod 
progiem kościelnym z położeniem 
tam jedynie takiego oto napisu: „Tu- 
taj leży grzesznik” 

W świątyni znów  pokarmelickiej, 
założonej przez podkanclerza W. Ks. 
L. Stefana Paca, nie spotykamy żad- 
nego pomnika, któryby przypominał, 
że w podziemiach kościoła spoczywa- 
ją ten i ów z wielkich jego dobrodzie- 
jów. Dziś nawet nie jest znane do- 
kładne miejsce. gdzie się znajduje 
trumna ze zwłokami samego fundatora. 

Na szczęście zachowały się w za- 
krystji stare portrety olejne, a w ich 
liczbie najszacowniejsze  kontteriekty, 
wyobrażające: Stefana Paca i syna je 
go Krzysztofa, a nadto Ignacego Du- 
bowicza, rajcy wileńskiego, założycie- 
la klasztoru o. o. karmelitów w 1624 
r. i Szymona Młyneckiego, kanonika 
wil.. Snać jednego z benefaktorów 
świątyni. 

Jednak nie spotykamy tu narazie 
historycznych portretów, wzmiankowa 
nych w starszych przewodnikach po 

_ Wilnie, jako ta: Marji - Teresy, cór- 
Xi Marji Leszczyńskiej i Michała Po- 
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bez rumieńca wstydu będziemy mogli 
spojrzeć im w twarz!... 

* * * 

—Point de rėveries! — temi słowy 
zuchwały car wypoliczkował niegdyś 
naród polski!... Dziś my powtarzamy 
je, jako największą mądrość życiową!.. 
Żadnych marzeń!.. Precz z romantyz- 
mem! Zostawmy w spokoju mrzonki o 
granicach z przed r. 1772. Nie rozczulaį 
my się niepotrzebnie nad losem kilku, 
może kilkunastu, niech zresztą będzie 
— kilkudziesięciu tysięcy Polaków, 
skazanych na zagładę!... Trudno: gdzie 
rąbią drwa.... Mamy większe troski i 
kłopoty, niż myśl o tłumie niedołe- 
gów!.. Mogli przecież w swoim czasie 
za legalnemi paszportami wrócić do 
kraju.... Zreszią: co to są za Polacy, 
— Ю tylko — „katoliki”... I racja: ko- 
go może obchodzić los „katolika*- A 
jednak te katoliki coś czują, o czemś 
marzą, czegoś się spodziewają od nas... 

Leży przede mną pocztówka. Stem- 
pel pocztowy: „Mohylew Białoruski*. 
Drobnym maczkiem zapisana cała kar 
ta. Chwytam wzrokiem jedno zdanie: 
„Że listy często giną, nic dziwnego, 
bo*.. Dalsze wyrazy są wykreślone 
przez bolszewickiego cenzora.  Prze- 
kreślał chemicznym ołówkiem tak sta- 
rannie, że aż przedarł nawylot kartę... 
Czytam dalej: „Kiedyż wreszcie Wil- 
no będzie posiadało mocną radjosta- 
cje? Słyszymy tylko Warszawę... 

Co znaczy: tylko Warszawę? Czy 
chodzi im — dalekim, zapomnianym-— 
o jaknajwiększą rozmaitość programu, 
czy też może głos Warszawy jest dla 
nich głosem „tylko Warszawy''?... Mo- 
że pragną posłyszeć Wilno, aby móc 
nieraz. drgnąć z lękiem i dumą na 
dźwięk wymienianego przez wileń- 
skiego speakera ich własnego nazwi- 
ska?... Może się spodziewają, że Wil- 
no powie im coś, czego nie posłyszą z 
Warszawy?... Może... któż wie, dia- 
czego oczekują wzmocnienia  wileń- 
skiej radjostacji?.. 

Ale czy my (nawet my, posiadaja- 
cy za kordonem krewnych i bliskich 
znajomych!), czy my zdajemy sobie 
sprawę z tego oczekiwania i czy ro- 
bimy chociaż coś, aby wpłynąć na u- 
łożenie przyszłych programów radjo- 
wych? Czy zresztą nasz głos będzie 
wzięty pod uwagę?... 

Przy dokonanej już centralizacji pro 
gramów, głos decydujący ma Warsza- 
wa, która lokalnym stacjom pozosta- 
wia minimum samodzielności. Stąd — 
wielkie oszczędności i sposobność do- 
godzenia wszystkim: Wilno, Lwów, 
Katowice w tej samej chwili mogą słu 
chać tego samego odczytu czy kon- 
certu. 

Warszawa nie liczy się z tem, że 
my się znajdujemy w wyjątkowych 
warunkach, że możemy zazdrościć na 
wet Ślązakom, mającym granicę rów- 
nież absurdalną, jak i my, ale — gra- 
nicę, — nie chiński mur!.... Przecież 
tam ludzie przedzieleni granicą, mogą 
korespondować ze sobą bez obawy, iż 
adresat trafi do więzienia, mogą sie 
spotkać, otrzymując paszport zagra- 
niczny, tub nawet przepustkę przygra- 
niczną. 

My nawet listu szczerego napisać 
nie mamy prawa, wysłać paczki nie 
możemy, o zobaczeniu się marzyć nam 
nie wolno! 

nie u ich restauratora). Natomiast o- 
glądany w zakrystji tej, niewspomnia 
ny przez historyków tego kościoła, 
portret Karola Boromeusza, tego 
szczonego przez karmelitów świętego. 

Powodem do zastanowienia się na- 
szego nad zabytkami kościoła św. Te- 
resy była przeprowadzona gruntowna 
w paru latach ostatnich jego restaura- 
cja wraz z konserwacją cennych dzieł 
sztuki, które należą bezsprzecznie do 
do najciekawszych osobliwości wileń- 

skich. Е 
Ot6ž 19 listopada b. r. proi. Rut- 

kowski dokonał kompetentnej swej lu- 
stracji ukończonych robót, przeprowa- 
dzonych głównie pracą art. mal. Mar- 
jana Słoneckiego i licznych jego facho 
wych współpracowników. i4 b. m. 
odbyło się uroczyste poświęcenie koś- 
cioła przez |. E. metropolitę wil., ks. 
arcb. Romualda Jałbrzykowskiego. 

Piękną zasługą obywatelską sz. ka 
nonika, ks. Stanisława Zawadzkiego, 
proboszcza ostrobramskiego było pro 
wadzenie z niezmierną gorliwością i 
energją restauracji Świątyni, pomimo 
nadwątlonych chorobą jego sił fizycz- 
nych, oraz z trudem zdobywanych 
znacznych na ten cel funduszów. 

Całość robót konserwacyjnych, 
wykonanych podług wymagań  no- 
woczesnych pojęć o sposobach rato- 
wania zapoznawanych zabytków sztu 
ki, wypadła naogół bardzo pomyślnie, 
tak, iż komisja, która przyjmowała w 
tych dniach dokonane roboty, mogła- 
by być chyba zupełnie zadowolona. 

Zaznaczmy przytem, że bardzo 
trudna była sprawa odnowienia i re- 
konstruowania nader wadliwie do- 
tychczas tu konserwowanych zabytków 

A ci, co zostali po tamtej stronie 
granicy, gdziekolwiek bądź: w Niem- 
czech, Czechosłowacji, Rumunii... prze- 
cież mogą żyć po ludzku, oddychać ob 
cą, lecz nie zatrutą atmosferą... Los 
„katolikow““ jest okropny. Ale o tem 
mówić nie wypada... W. najlepszym 
razie można być posądzonym o pe- 
symizm, „a więc* — niedołęstwo, 
zwykle — o imperjalizm, a może na- 
wet  (najstraszliwsze oskarżenie!) — 
o marzycielskie mazgrajstwo!.. 

Zachciewa się „katolikom*  radja 
wileńskiego? — Będą mieli! Posłyszą 
koncerty z Filnarmonji warszawskiej, 
odczyty rolnicze (dla pozbawionych 
ziemi!) oraz najświeższe kawały z 
Qui pro quo... A i Wilno od siebie po- 
śle na falach eteru transmisję ze skle- 
pu z zabawkami, „Kukułkę wileńską'' 
lub „regjonalne'* błazeństwa ciotki Al- 
binowej. 

Tylko bez ślamazarnego rozczula- 
nia się nad losem „„mrodaków''!... 

Point de rėveries!... 

sk * 

Na akademįi Witoldowej z ust pe- 
wnego mówcy padły znamienne słowa 
o konieczności budzenia Wilna... 

Budzić Wilno? — Ależ ono wcale 
nie śpi! 

Wilno wczcrajsze, zapatrzone w 
przeszłość, walczyło, milcząc, i szło 
naprzód, pozornie nie ruszając się z 
miejsca. To Wilno już ginie. 

Wilno dzisiejsze, wyznające zasa- 
dę: carpe diem wydało niesamowitą 
ilość wszelkich genjuszy i, zadowolo- 
ne ze siebie, spoczywa na laurach. Jak 
Wilno Wilnem, nigdy jeszcze nie by- 
ło takiej ilości „profesorów*, „dyrek- 
torów*, „redaktorów*, „prezesów* i 
„radców*... I nigdy nie odczuwał się 
tak dotkliwie brak ludzi... Wilno dzi- 
siejsze nie śpi, tylko „robi karjerę -— 
maleńką, nędzną karjerę, urzędnika, 
marzącego o pięknym awansie z ka- 
tegorji XIV na XIII... 

Wilno jutrzejsze jeszcze nie nade- 
szło: czyżby jednak głos młodego wy- 
chowańca Wszechnicy Batorowej miał 
być zwiastunem odmładzania się Wil- 
na? 

Jeżeli tak jest, zbliża się czas, kie- 
dy o przeszłości narodowej można bę- 
dzie mówić bez obawy posądzenia o 
„imperjalizm“ lub  mazgajstwo, 
kiedy najlepsze „wczoraj” i najjaśniej- 
sze „jutro zespolą się w twórczem 
„dzisiaj *... 

Wówczas zmieni się nasz stosunek 
i de „katolików', ginących w bezna- 
dziejnej walce... 

Ale nim to nastąpi, ofiarujmy im 
choć chwiikę wspomnień, choć jedno 
westchnienie i słówko współczucia. 

l gdy będziemy sie dzielić opłat- 
kiem, zostawmy przy wigilijnym stole 
wo!ne miejsce dla skazanego na zagła- 
de, zapomnianego za kordonem  Po- 
laka!... 

W. Charkiewicz. 

    

PAMIĘTAJ, ZE ROK 1930 JEST 
ROKIEM CZCI DLA MOWY OJ- 

CZYSTEJ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konte 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 

rodzaju malowideł i dekoracyj, często 
zatracających swój pierwotny charak- 
ter. 

„ Bywało i gorzej, gdy wiele pięk- 
nyck rzeczy pokrywano poprostu, jeśli 
nie tynkiem, to warstwą farb t. zw. 
klejowych. у 

Jak utrzymuje pan Marjan Słonec- 
cki. kompetentny kierownik ogółu ro- 

1 

sztuki. Kościół dawniej nieraz był od- bót artystycznych świątyni, zastał on 
nawiany i przed kilkoma dziesiątka- o wiele gorszy stan licznych tu fres- 
mi lat i przed 35 - ciu laty, za czasów ków (jeśli tak nazwać można obrazy, 
probóstwa ś. p. ks. prat. 
Frąckiewicza. Lecz ówczesne pojęcia nach), niż jaki był 

Wiktora malowane sposobem al tempera natścia 
w 1895 r., gdy 

o sposobach przyozdobiania świątyń imał się robót restauratorskich znany 
cieje (zapewne znajdują się one obecwpływały ujemnie na stan wszelkiego artysta - dekorator świątyń i pałaców 

  

MAŁA KSIĄŻECZKA 
Zdawałoby się pozornie, że o ma- 

łej książeczce można mało powiedzieć. 
Wiemy jednak z doświadczenia, że 
czasem mała książeczka zasługuje na 
większą uwagę i przedstawia daleko 
większą wartosć naukową lub społecz 
ną, niż jakiś nawet wielki tom, dzie- 
ło całe. 

Taką właśnie książeczką jest w ©- 
czach moich praca Jana Reytana p.t. 
„Z pałacu do przytułku, którą mia- 
łem możność zbadać syntetycznie, wni 
kając w najdrobniejsze szczegóły tej 
porywającej opowieści i zgłębiając 
tem samem duchową i umysłową struk 
ture jej autora. 

Szczególniejsze znaczenie ma jesz- 
cze ten utwór dla' wrażliwego i 
predysponowanego czytelnika dlatego, 
że wskazuje mu żywym przykładem, 
jak należy się opancerzyć siłą woli i 
skutecznie bronić bram zdrowia, du-- 
szy i ciała od wpuszczenia do nich 
owego, trojańskiego konia, którym jest 
zgubny zwyczaj i tradycja zniewalają- 
ca często człowieka da wypicia pierw- 
szego kieliszka alkoholu, choćby rze- 
komo pod najidealniejszym pretekstem. 

Do tego rodzaju analizy zmusiła 
mnie wprost niesamowita prawda, try 
skająca z kazdego słowa, z każdej 

zgłoski tej książki, a dziwna prosto 
ta stylu, połączona z piękną formą lite 
racką, zaskarbiła sobie moją całkowi- 
tą przychylność. 

Jakże rad byłem stwierdzić następ- 
nie, że w swej ocenie nie dałem się u- 
nieść indywidualnemu wrażeniu i że 
moją opinję podziela cały szereg wy- 
bitnych znawców przedmiotu ze sier 
naukowych i społecznych, przyczem 
do tej tak najprzychilniejszej opinii 
przyłączają się także książęta Kościo- 
ła, 
Bandurskiego: „Książka jest napisa- 
na zajmująco i po mitrzowsku. Od- 
czytałem ją w porze, w której nigdy 
prawie nie oddaję się czytaniu, pochło 
nięty innemi sprawami i pracami. Przy 
kuły mnie do niej tytuł i barwne opo- 
wiadanie“ i Ks. biskupa  Szlagow- 
skiego, który tak pisze: „„Maleńka to 
książeczka, ale każda w niej zgłoska 
pali, każdy wyraz krwawi i jawi się 
przed oczami czytelnika tragedja ży- 
cia, pisana krwią i łzami, która woła 
do duszy człowieka, do jego ambicji, 
do jego woli, aby się strzegł przed u- 
padkiem, aby się podniósł czemprędzej 
po upadku, aby przez słabość woli, 
przez lekkomyślność nie stawał się 
swym najbliższym karygodną sposob- 
nością, która ich w życiu łamie na za- 
wsze. Niechże ta złota książeczka roz- 
chodzi się po świecie i woła i ostrzega'* 

Trudno mi było powstrzymać się 
od przytoczenia w dłuższym  cytacie 
tych cennych słów, gdyż nie mógłbym 
barwniej wypowiedzieć swego  wla- 
snego wrażenia. 

A mój wielce szanowny kolega i 
znakomity znawca przedmiotu prof. 
Mazurkiewicz, wziąwszy do ręki skał 
pel nauki i sondę głębokiego doświad 
czenia, tak powiada: „Kto przeczyta 
ten szkic psychologiczny p.t. „Z pa- 
łacu do przytułku”, ten odnosi wraże- 
nie, że jego treść nie jest zaczerpnię- 
ta z bujnej wyobraźni autora, ale z ży 
cia, które autor poznał dobrze, które 
wywarło na niego wrażenie głębokie, 
bolesne i nieprzemijające”. 

Jeśli uwzględnić przytem bardzo po 
chłebne opinie innych wybit*vch znaw 
ców, którzy zdążyli wypowiedzieć się 

w Polsce, Antoni Skrzałecki, mający 
przytem do pomocy i syna swego Zyg 
munta, malarza obrazów religijnych i 
Emila Lindemana, zdolnego, lecz może 
nieco zmanjerowanego artysty mala- 
rza. 

Tak np. ten ostatni wykonał 6 do- 
syć miernie malowanych obrazów — о- 
lejnych, wyobrażających św. ata 

Odrowąża, św. Teresę i inne posta- 
cie., i takiemi oto obrazami przykryte 
zostały wysokiej wartości dawne malo 
widła ścienne, wymagające mozolnej 
reparacji, zapunktowań i t. p. Cenne 
te „freski*, umieszczone w nawach 
bocznych, przedstawiają zaślubiny N. 

przytoczę tu słowa ks. biskupa | 

„mieścił na 

3 

O MN M NN 

Wszystkim Czyteln 

pisma naszego Redakcja 

ikom i Przyjaciołom 

„SLOWA“ 

składa serdeczne życzenia 

świąteczne 

J M A A M A 

Wszystkim Szanownym Swym Klijentom życzenia Świąteczne 

zasyła 
Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

  

  

Michał GI RD 
Akumulatory. 

Życzenia „Wesołych šwiat“ 
swym Szanownym Klijentom składa firma 

A Zamkowa 20 tel. 16—28. 

Elektrotechnika. 
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Tylko z kwadratową marką fabryczną 
z datą 1924 
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DOM BANKOWY 

  

M. RYNDZIUŃSKI i K. KAUFMANS 
Wilno, ul. Niemieck: 

Adres telegraf.: „ 

a 37, tel. 1—70 i 4—40. 
RYNDKAUFBANK*. 

Załatwia wszeikie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące 
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o tem dziełku, to pozostanie mi chy- 
ba tylko życzyć autorowi aby jego pra 
co jak najrychiej trafiła do wszystkich 
bez wyjątku warstw społeczeństwa a 
w szczególności do rąk młodzieży 
szkół powszechnych, średnich i wyż- 
szych, bo to przecież w jej ręku spo- 
czywa przyszłość Polski, która będzie 
tem promienniejsza, im większą tęży- 
znę ducha i ciała zaszczepi się za- 
wczasu młodemu pokoleniu. 

Według mojego głębokiego i szcze 
rego przekonania, ta mała książeczka 
powinna znależć się w każdym domu, 
w każdej rodzinie, a pożytek, jaki te- 
go rodzaju lektura przyniesie, nie da 
się nieraz nawet może należycie o0- 
cenić w znaczeniu moralnem i mater- 
jalnem. Mam tu na względzie wszyst- 
kie bez wyjątku warstwy społeczeń- 
stwa, a o słuszności mojego przeko- 
nania poucza mnie mój zawód, moje 
doświadczenie życia i codzienna jego 
obserwacja. 

Powiem więcej: ta mała książecz- 
ka jest wprost unikatem, krukiem bia- 
łym w tego rodzaju lekturze, a jej wa- 
lory literackie i artystyczne podnoszą 

M. P., potem św. ]. Chrzciciela, dalej 
św. Franciszka i in. 

Jeśli mię pamięć nie myli, to umie- 
szczone nad arkadami w onych  na- 
wach imitacje posągów świętych, wy- 
konane zostały w swoim czasie olej- 
no przez utalentowanego kierownika 
robót, sędziwego Antoniego Strzałec- 
kiego. Są to figury białe na tle szarej 
małowanej niszy, a wyobrażają one 
św. Eutrazynę i szereg innych. Dodaj- 
my przytem, że subtelnie wykonane 
te małlatury efektownie dekorują rów- 
nież kaplicę Pociejowską, gdzie miano 
wicie artysta przedstawił wyobrażenia 
św. św. Jana i Magdaleny, ale tu już 
na tle wgłębień szaro - szmaragdo- 
wych. : 

Kilku wychowańców = wydzialu 
sztuk pięknych USB. poniosło w kośc. 
św. Teresy moc trudu przy odskroby- 
waniu i zapunktowywaniu zepsutych 
dawną nieumiejętną restauracją obra- 
zów, lub nawet poprostu zamalowy- 
wanych bezcennych dzieł sztuki. 

Świątynię tę zapełniają obrazy 
ścienne w ilości przeszło 80-ciu, a 
przedstawiające historję życia św. Te 
resy i jej wizyj mistycznych. Zwła- 
szcza piękne są te, które artysta u- 

sklepieniu i poniżej na 
ścianach nawy głównej. 

Autora tych obrazów, 'tymczasem, 
nasi badacze sztuki nie wykryli, zato 
ks. Tadeusz Sieczka, opracowujący 
monografję ostrobramską, i klasztoru 
po-karmelickiego w Wilnie, napotkał 
w aktach dawnych imię miejscowego 
zaVonnika, znanego i cenionego jako 
artystę malarza, Mateusza. Więc mo- 
że nasz młody historyk jest na dob- 
rej drodze ku wykryciu właściwego 
wykonawcy wyżej wymienionych obra 
zów ściennych. 

Kościół posiada prócz powyższycn 
fresków i bardzo dobre obra- 
zy olejne jakoto wielki obraz patron- 
ki tej świątyni, domniemanie pędzla 
Szymona Czechowicza, w ołtarzu głó 
wnym, zaś w ołtarzach bocznych: о- 
brazy przedstawiające św. Michała, 

wartość pracy na niebywałe wyżyny 
utylitaryzmu. Mam wrażenie, że dzieł 
ko zostanie przetłumaczone na wszyst 
kie obce języki, gdyż bardzo trudno 
jest w tak prosty, dostępny i przeko- 
nywujący sposób rzucić snop światła 
na jedno z najciekawszych zagadnień 
życia, nad którego rozwiązaniem ludz- 
kość i nauka bezskutecznie się dotąd 
biedzą. 

Jeśli i dalsze zapowiedziane prace te 
goż aut. do których omawiana książecz 
ka jest niejako wstępem, będą pisane w 
tym samym duchu i z tą samą precyzją 
w sumiennem oddawaniu _ najtajniej- 
szych drgnień duszy ludzkiej i serca, 
to należy się spodziewać, że wygra na 
tem nie tylko odrodzona Polska, ale i 
inne narody świata, usiłujące za wszel 
ką cenę pozbyć się raka duszy i, ciała. 

Czym się pomylił w ocenie tej ma-- 
łej książeczki — powie sam czytelnik, 
ale wiem, że nikt nie mógłby mnie znie 
wolić do większej szczerości i bez- 
stronności, jaką tu ujawniłem, mając 
na względzie dobro szerokiego ogółu 
społeczeństwa. 

Prof. Stanisław Władyczko. 

ona 

0 odnowionym kościele przy Ostrej Bramie św. Piotra, św. ]ana od krzyża pędzla 
K. Rusieckiego. 

Reperacji pięknych rzeźb i sztuka 
terji w kościele dokonali młodzi ar- 
tyści rzeźbiarze ukształceni na wydzia 
le Szt. Pięknych na Uniw. Wil., zaś 
syncerskie i pozłotnicze prace sumien- 
nie wykonała warszawska firma Stani 
sława Dobrskiego. 

Wnętrze kościoła i wszelkie jego о- 
zdoby monumentalne i dekoracyjne jak 
nprz. zgrabna ambona, utrzymane są 
w stylu przejściowym z baroka do ro- 
koka. 

Kościół ten posiada 2 kaplice: 
Ukrzyżowanego Zbawiciela, pod któ- 
rą mianowicie znajduje się grób jej 
fundatora, Michała Pocieja i kaplica 
Matki Boskiej Dobrej Rady. 

Niektóre ołtarze w kościele mają 
piękne antepedja z blachy srebrnej re- 
pusowanej. | 

Godna jest uwagi nieduża w drze 
wie rzeźbiona chrzcielnica, w stylu 
barokowym, znajdująca się obecnie w 
zakrystji. 

Dotychczas nieznany jest budo- 
wniczy kośc. św. Teresy tego kunsztow 
nego pomnika naszej architektury z 
XVII w. (daty wzniesienia jego są 
1635 —1650 r.) Ma on wspaniałą e- 
lewację frontową o wysokim ganku. 
Cokół szeroki, wykonany z kamienia 
szwedzkiego. Okazałe oddrzwia z czar 
nego marmuru, po bokach 2 kolumny 
z szwedzkiego granitu. Balkon u gó- 
ry i inne ozdoby wyrobione są czę- 
ściowo z granitu szwedzkiego. 

Pod owym gankiem znajduje się 
wejście do nowourządzonego dolnego 
kościoła, przeznaczonego przedewszy- 
stkiem dla uroczystości pogrzebowych. 

Ubolewać należy, że nie zdołano 
jeszcze nadać tej frontowej części ko- | | 
ścioła bardziej estetycznego wyglądu. 
Narożna kaplica Pociejowska na ze- 
wnątrz przedstawia się wraz ze swą 
tablicą grobową nader gustownie. 
Dobrze się stało, że Wilno nareszcie 
doczekało tak szczęśliwie przeprowa- | 
dzonej restauracji jednej z najpięk- 
niejszych jego świątyń. 

Sulimczyk 

  

 



  

Wieczór wigilijny w Wilnie w 1910 roku 
Smutny był nastrój podczas świąt 

Bożego Narodzenia w Wilnie w 1918 
roku. Myśl że z każdym dniem bol- 
szewicy są coraz bliżej, napełnieła 
przerażeniem obywateli miasta. War- 
Szawa pomocy udzielić nie mogła, 
gdyż wojsko dopiero się tworzyło, a 
wycofującą się z Rosji armja niemiec- 
ka potrzebowała jeszcze na dobrych 
parę miesięcy linji kolejowej prze- 
chodzące; przez Lidę, Grodno i Bia- 
łystok i miała dość sił, żeby ją w 
swym ręku utrzymać. Pomimo tego 
Wilno postanowito-się bronić od bol- 
szewickiej nawały. Powstała t. zw. 
samoobrona w której współpracę 
podjęli Dowborczycy, Peowiacy, ska- 
uci, uczniowie, rzemieślnicy, ziemianie, 
nie zabrakło przedstawicieli żadnego 
stanu, fachu, czy też orjentacji po- 
litycznej. Gromadzono broń i amuni- 
cję drogą kupna u ewakuujących się 
oddziałów niemieckich, ziemianie sta- 
wiali się „konno izbrojno*. W gorącz- 
kowej akcji zapomniało się nawet o 
tem, że to ma być raczej manifestacja 
mająca znaczenie polityczne na przy- 
sztošė, raczej zbrojne wyjście niż o- 
brona Wilna. Do polskiej „Komendy 
miasta* wpływały wciąż meldunki 
wywiadowców o stanie ewakuacji og- 
działów niemieckich. 

Otóż jeden z wywiadowców zło- 
żył meldunek, że widział jak niemcy 
wrzucali zalutowane skrzynki z nała: 
dowanemi taśmami do karabinów ma- 
szynowych z mostt na Wilejce przy 
jej ujściu do Wilji. Wysłano kilku lu- 
dzi z rozkazem wyłowienia owych 
skrzyń. Ta pierwsza próba jednak się 
nie udała. W dniu 24 w południe, 
otrzymałem zeszczytny dla mnie roz- 
kaz wydobycia tych skrzyń. Zawiado- 
miłem kilku ludzi z mego plutonu, że 
mają się stawić punkt na godzinę 8-ą 
koło pałacu Tyszkiewiczów, na rogu 
Arsenalskiej, a przedtem jeszcze przy 
dziennem Świetle „obywatel Nledź- 
wiedź*, „obywstel Kozak* i Danek 
Pawlikowski, mieli dóbrze się przyj- 
rzeć czy widać te skrzynie i gdzie są 
płytkie miejsca pod mostem. Sam zaś 
musiałem się udać na zebranie o którem 
znajduję w swym dzienniku taką 
wzmiankę. „Przed kvcją byłem na 
zebraniu, gdzie wśród samej starszyz- 
ny ja jeden z młodzieży byłem. Było 
tam rozdzielanie dowództw nad о- 
kręgami, podział miasta na rejony, 
"wskazanie sił niemieckich i ich rozlo- 
kowania. Na tem zebraniu był też de: 
legat Rządu Warszawskiego, Stefan 
Mickiewicz, straszny socjalista...“ 

Wpadłem na Nadbrzeżną do bra- 
terstwa na petę godzin, na kucję. 

Zgasła elektryczność. Nadczekiwa- 
no, że sie zapali—gdyż nadeszła wia- 
domość, że to strejk wybuchł na elek- 

 trowni, siedliśmy więa do stołu przy 
swiecach. Tym. razem kucja mało 
miała w sobie nastroju świątecznego, 
redosnego, czić było niepokój przed 
wielkiemi zmianami które mają lada 
dzień nastąpić. W połowie spóźnionej 
wieczerzy wigilijnej musiałem iść na 

- zbiórkę. Stawili się wszyscy punktual- 
nie. Było nas óśmin uczni: Staś Gor- 
żuchowski, Janek Luboiński, Witold 
Jankowski, Markiewicz, Syrwid, Da- 
nek Pawlikowski, Zaćwilichowski i ja. 
Ruszyliśmy grupami po 2—3 w stro- 
nę Antokola. Zatrzymałem oddziałek 
na 100 kroków przed mostem, pole- 
cając aby swobodnie spacerowali i 
rozmawiali dość głośno na tematy 
świąteczne, sam z paru sztubakami 
przeszedłem przez most, zobaczyłem 
jak daleko odchodzi wartownik do 
mostu i zaile mniejwięcej minut wraca, 
poczem dołączyliśmy się do pozosta- 
łej grupki gdzie zaczęłem rozdzielać 
role. Na opustoszałych ulicach zrzad- 
ka szybkim krokiem przesunął się 
spieszący do krewnych przechodzeń, 
lub wolno, wyśpiewując zataczając 
się szedł jakiś pijany bezdomny. 

  

Od czasu do czasu słychać strza- 
ły. To wiwatują Niemcy. Cieszą się 
—wkrótce pejadą do Vaterlandu. 
Kończą się ich trudy, nie grozi im 
już posłanie na front zachodni. 

Z jedną z naszych grupek wszczął 
rozmowę jakiś pijany przechodzień, 
którego bolszewickie powiedzenia i 
uporczywe narzucanie swego towa- 
rzystwa wzbudziły w nas podejrzenia. 
Zapewne hył to poprostu strejkujący 
robociarz. Poleciłem 2-m peowiakom 
wciągnąć go w jakąś dysputę i za- 
manić go w stronę miasta, jeżeli się 
da, do naszej polskiej Komendy 
placu, celem zbadania go. Uwolniw- 
szy się od intruza już miałem przy- 
stąpić do rzeczy gdy nadszedł ront 
podoficerski. Ażeby nie wzbudzić po- 
dejrzeń rontu zaczęliśmy udawać tro- 
chę podhumorzonych. Jeden z moich 
gorliwych podkomendnych zwraca się 
do któregoś z chłopców o papierosz, 
a do innego niby przepitum głosem 
woła: Ognia! Ognia! Ront był widać 
naprawdę podhumorzony, bo prowa- 
dzący go podoficer—może poznaniak, 
wydał krótką komendę, chrzęst karabi- 
nów i salwa (oczywiście w górę) na 
żart. Tam gdzie dziś stoi Pronasz- 
kowy pomnik Mickiewicza odpowie- 
działo echo... powtórzyła je zamarła 
elektrownia, podchwycił je prąd Wilji 
i nniósł poprzez jasne smugi ślizga- 
jących się świateł i czarne jak atrament 
wody do stóp kościoła Św. Rafała 
ostro zarysowującego się na tle jaš- 
niejszego w tem miejscu nieba. 

Przebrzmiało echo strzałów, ucich- 
ły kroki i śmiechy oddalającego się 
patrolu. Gorżuchowski powiedział, że 
stanowczo nie da mi leźć do wody, 
zresztą oni jako uczestnicy I-go wy- 
ławiania dobrze zuali miejsce, ja zaś 
bym musiał łazić po omacku. Gorżu- 
chowski i Zaćwilichowski oraz Danek 
Pawlikowski przeleźli przez barjerę i 
znikli pod mostem. Szyldwach nie- 
miecki oddalał się znudzonym  wol- 
nym krokiem. 

Stosownie do umowy gwizdaniem 
jakiegoś modnego bostona, dodawa- 
łem im otuchy z mostu obserwując 
ruchy szyldwacha i wogóle badając 
sytuację na ułicy. Pomimp ciekawoś- 
ci nie rozmawialiśmy z pracującymi 
na dole, ani nie wychylaliśmy głów 
żeby ich zobaczyć, by nie ściągać 
niepotrzebnie niczyjej uwagi na odci- 
nek pracy. 

Markiewicza i bodaj že Luboin- 
skiego, czy Syrwida ulokowałem - tak 
żeby mogli przyjąć od „wodołazów* 
skrzynki, sam zaś sygnalizowałem 
zbliżanie słę i oddalanie wartownika. 
Poczciwy niemczura ani się domyślał 
że znajdą się aniatorzy aby w wieczór 
wigilijny leźć do zimnej wody, pod 
most którego on ucżciwie strzeże. 
Przejechała przez most dorożka z o- 
ficerami—wartownik wyprężył się na 
baczność, a potem z rozczuleniem 
wrócił zapewne do myśli, co w tej chwili 
zajada jego pulchniutka Hilda czy 
Berta i jak tam czekają jego powro- 
tu. W chwili gdy Niemiec oddalał się 
na paręset kroków posłyszałem ciche 
wołanie z dołu jest... jest... Podszedłem 
do barjery i syknąłem ciszej tam... 
dawajcie prędzej! 

Szybkim ruchem wziąłem  błysz- 
czącą jak lusłro, ociekającą zimną 

wodą skrzynkę długości bodaj 75 cm. 
i zakryłem ją połą palta. Druga jest? 
jest odpowiedział inny wodołaz 
Grupkami za mną do Pawlikowskich! 
i ruszyłem z Markiewiczem naprzód. 
Szyldwach zbliżał się do opustosza- 
łego przymostka. Mokrych trzęsących 
się jak w febrze wzięto w środek ani 
obejrzałem się jak zbliżyliśmy się do 
jasno oświetlonego placyku przy pa- 
łacu Tyszkiewiczów—nie bez trudu 
w ostatniej chwili wtłoczyłem skrzyn- 
kę do umyślnie w tym celu przynie- 
sionego i potwornie rozpychającego 
kieszeń worka fuż prawie na oczach 
szyłdwacha pałacowego. Jeszcze kil- 
ka kioków-i już jesteśmy przy Ar- 
senalskiej 6, koło domu z orłem czy 
sokołem nad wejściem. Aby przejść 
przez ciasne pół otwarte drzwi bra- 
my wystawiłem skrzynkę z pod poły 
przed siebie i ostatnim wielkim krokiem 
wpadam w bramę... wprost na lejte- 
nanta który z oburzeniem oświeca 
mnie latarką elektryczną. Worek do 
połowy się obsunął, skrzynka bly- 
snęła oślepiająco, tak oślepiająco, że 
Niemiec nie poznał co to za skrzynka 
i uspokojony, że to nie chcący go 
rozbroić legjonista a zwykły sztubak 
przypadkiem wpadł na niego, po- 
szedł, dalej. 

Za chwilę trynmfalnie wkroczyliš- 
my do mieszkania p. Pawlikowskich, 
gdzie zajęliśmy się suszeniem i roze- 
grzewaniem  szczękających  zębami 
„wodołazów*. Przyniosłem od brata 
konjak. Kto poszedł z (ustnym) mel- 
dunkiem, nie pamiętam. Dzielny Sta- 
siek Goržuchowski skąpał się po 
szyję i tak się przeziębił, że po na- 
stepnych peregrynacjach samoobrońy 
i po nieopalanych koszarach w Ostro- 
wiu zapadł na ciężkie zapalenie płuc. 
Danek Pawlikowski zarówno w samo- 
obronie , jak potem u Dąbrowskiego, 
czy w 18-tym pułku ułanów  wileń- 
skich z którym odbył świetny rajd 
na Litwę aż pod Kiejdany dał tysiącz- 
ne dowody męstwa, w uznaniu któ- 
rych otrzymał Krzyż Walecznych z 
okuciami i Krzyż Litwy Srodkowej. 

„Niedźwiedź* (pseudonim _peo- 
wiacki) Zaćwilichowski zarówno brawu- 
rową odwagą jak i żelazną wytrwa- 
łością nie ustępował Pawlikowskiemu, 
doslużył się szarży porucznika i nie 
złożył munduru jeszcze długo i po 
zawarciu pokoju pełniąc niebezpiecz- 
ne funkcje w II oddziale. 

Czynna natura Pawlikowskiego 
nie dała mu obrać spokojnego zawo- 
du—-podjął się pożytecznej, zaszczyt 
nej i niedocenianej w naszem spo- 
łeczeństwie pracy Komisarza Policji. 

Obaj ci dzielni wojacy którzy za- 
mienili tornister sztubaka VI klasy na 
plecak żołnierski, nie tylko że się nie 
wykoleili jak to się z wieloma tak 
młodymi ochotnikami stało, lecz prze- 
ciwnie, zahartowali się na dzielnych 
obywateli, prawdziwych ludzi idei, 
ludzi czynu. 

Obaj oni przedwcześnie tragicznie 
zmarli. Danek (Bohdan) Pawlikowski 
w 1926 r. S,Zaćwilichowski w 1930 r. 

Ta druga bolesna stratą i przy- 
padająca dziś 12-ta rocznica opisa- 
nych wypadków skłoniła mnie do o- 
twarcia dla wszystkich kilku kart me- 
go dziennika. 

Dr. Stefan Burhardt. 

  

> 
składa wszystkim swoim klientom 

Bazyljańskie „śródki” 
Narodziło się to w podziemiach 

św. Anny, w lokalu osobliwym, coś 
pomiędzy katakumbą, a spiskiem ko- 
ronacyjnym. Co prawda nikt tam nie 
szeptał, tylko wszyscy krzyczeli, a naj 
głośniej pewien mąż ze stanu  profe- 
sorskiego o wymowie płynnej, jak ot- 
warty wodotrysk. 

* * * 

Hej, dobreż to były czasy, nawet 
może lepsze niż w Konradowej celi. 
Szturm i drang unosił się nad oparami 
herbaty i rozsypanemi w skąpej iloś- 
ci herbatniczkami. Stare murki drżały 
od walk „na różne motywy* aż do 
sprawy posądzenia o dziewictwo. 

Wielu gości sławnych  przesunęło 
się tamtędy. Szymanowscy, Osterwa, 
Kaden-Bandrowski, prof. Zieliński—za 
mojej pamięci, która i piątej części nie 
obejmie. Przychodziło wówczas wiele 
ładnych panienek popatrzeć, jak ci li- 
teraci wyglądają (rozczarowanie nie- 
bywałe)... Środy były jeszcze wów- 
czas nowością.... przychodzili literaci 
i literatki, którym po 50-tce przyszła 
na myśl iskra Boża... wkradała się 
smarkaterja „pod pilarki' i różne znaw 
cy od Wallac'a do Pittigrilli... Sporo 
też było i istotnych łakomczuchów na 
nowe słowo i nową myśl, zwłaszcza 
'd człowieka obcego, a sławnego po- 

ie „wynośmy się”, więc skończyły się 
i romantyczne czasy św. Anny, a za- 
częła się praca realna w Betleem pol- 
skiego romantyzmu. Cichy, stareńki 
cudowny w swojej przytulności kla- 
sztor Bazyljanów przytulił trywolnych 
poetów, płochliwe meżateczki, kochli- 
wych prozaików i niesurowe recenzent 
ki. 

W niczem zresztą te bazyljany prozo 
-—poetissimo— -kritissimo --wierszokle- 
klety nie przypominały zdróżnej pamię 
ci Jamy Michalikowej. T-wo, które šię | 
tam zbierało, nie gorszyło świątot- 
ków wileńskich, jak _ Przybyszewski 
cnotliwych krakowczyków. Więcej tam 
było dysput uczonych, walk intelek- 
tów i uporczywego wsłuchiwania się 
milczącej większości, niż dymu, czar- 
nej kawy i ciemnej herbaty. Nawet 
Т - мо zwolenników - abstynencji 
też by tam właściwie locum swoje 
założyć mogło. 

ZW 

Były tam czasy : międzynarodo- 
we, kiedy to „Środy* roiły się od 
Cherchestonów i innych Anglików... 
Były i narodowe, kiedy przyszedł na 
nie faworyt Bellony „co to Wilna od- 
wojowawszy' i „wielki czarodziej serc 

_ ] 
Życzenia Wesolych Świąt | 

| 
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Za pół ceny t.j. za 75 gr. za miesiąc 

25 LAT ISTNIENIA 
pod redakcją Stefana Krzyweszewskiego. 

+ „SWIAT“ + 
Najpopularniejszy tygodnik ilustrowany w Polsce 

PISARZE POLSCY. 
Dobór najbardziej 

H. G. Wells „Filozof w opałach* © B. Ławrenjew — 

B. Tarkington — „Gentleman z Indiany* “ P. Morand 

W. Wiliams — „Walka o tajemniczy dokument *H. Boutet 

z wartościowemi nagrodami. 

interesujących, aktualnych artystycznych ilustracyj. 

Polityka, sprawy społeczne, nauka, literatura, powieść, nowela, 
sztuka, teatr, muzyka, humor, kino, radjo, sprawy kobiece, sporty. 

Korespondenci właśni we wszystkich większych stolicach. 

W odcinku nowa powieść Andrzeja STRUGA: „Ostatni film Evy Evans". 

Premjum dla wszystkich prenumeratorów: 
12 wybornych powieści cudzoziemskich w wytwornem wydaniu książkowem („Bibljoteka groszowa'). 

Co miesiąc jeden tom objętości od 13 do 15 arkuszy, t. j. około 200 stron. 

Pierwsze sześć tomów obejmują: 

DRUGIE PREMJUM: 
„DOM OSIEDLE MIESZKANIE” 

ilustrowany przez Teodora Toeplitza, interesujący każdą rodzinę. 

Liczne inne cenne książki po znacznie zniżonych cenach. 

RARE RAA RAA AREA 

„Drzeworyt* 

„Zwycięzcy Świata* 
„Zielony list“ 

pierwszorzędny miesięcznik 
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Podpis 

| GR LU Us Lan 

* tygodnika ilustrowanego „ŠWIAT“ 
w Warszawie. 

Szpitalna 12. 
Zgłaszam prenumeratę na rok 1931 wraz z premją książkową. 

Należność za kwartał zł, 22 gr. 20, za rok zł. 88 gr. 80, przekazuję równocześnie 

Zgłaszam prenumeratę „Dom Osiedle Mieszkanie" a należność za kwartał w sumie 2 zł. 25 gr., za rok zł. 9, wpłacam 
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PRZEZ PRZYPADEK 90000000000009000000000000 
DO FILMU 

W filmie bywa tak, jak to zwykłe w ży- 
ciu. Zdolności i wykształcenie często na nic 
się nie zdadzą, jeżeli się nie ma trochę 
szczęścia. Czasem drobny, niby nic nie zna- 
czący, przypadek stanowi o całem życiu. 
Jest wprawdzie w Hollywood cały szereg 
artystów, którzy dzięki niestrudzonej ener- - 
gji i świadomości celu od najwcześniejszej 
młodości zdołali wywalczyć pozycję, jaką 
zajmują dziś w świecie filmowym,  Więk- 
szość jednak z naszych ulubieńców filmo- 
wych zawdzięcza swoją  karjerę jedynie 
przypadkowi, który nadarzył się. w najod- 
powiedniejszej chwili ich życia. 

Jednym z takich jest Richard Arlen, któ 
ry należy do najmłodszych gwiazd. Przypad 
kowa nieudana spekulacja naftowa  przy- 
wiodła go z Texasu do Hollywood. Zna- 
lazł posadę motocyklisty w laboratorjum iil 
mowem. Pewnego dnia zderzył się jego mo- 
tocykl z jakimś samochodem. Wypadek ten 
pociągnął za sobą dłuższy pobyt w szpita- 
lu, co pozbawiło go jednocześnie posady. 
Szefowie jego interesowali się podczas cho- 
roby Richarda, stanem jego zdrowia. Gdy 
tylko opuścił szpitał dali mu małą rolkę sta- 
tysty. Byłby może pozostał przeciętnym ak- 
torem, gdyby nie sukces, jaki zdobył w 
swym pierwszym filmie dla Paramountu p.t. 
„Skrzydła”, po którym pasowany został na 
„gwiazdę“. 

Clara Bow została aktorką, ponieważ 
przypadkiem w jednym z pism ilustrowa- 
nych przeczytała o konkursie piękności. Cla- 
ra wysunęła swą kandydaturę i uzyskała 
pierwszą nagrodę, a wraz z tem rólkę w fil- 
mie, czem zwróciła na siebie ogólną uwagę. 

Podróż i niespodziewane spotkanie były 
głównemi przyczynami  karjery filmowej 
Gtorge“a Bancroita. Pewnego wieczoru, 
spacerując po ulicach Hollywoodu, gdzie 
spędzał swój urlop, zaczepili jakiegoś prze- 
chodnia z prośbą o wskazanie mu drogi. 
Nicznajomy wszczął z nim rozmowę, pod- 
czas której okazało się, że są byłymi kole- 
gami. Był *o producent filmowy i zapropo- 
nował Bancroftowi zagranie w filmie. - Od 
tej chiwili datuję się karjera filmowa tego 
wielkiego artysty. 

Gary Cooper, z zawodu rysownik ilu- 
stracji, przybył do Holływood, aby wydać 
swoją pracę. Przyjaciele jego ojca, którzy 
obeznani byli dobrze ze światem filmowym, 
zaproponowali mu, aby poświęcił się karje- 

niewieści p. Zofja, której dom snadnie ki urodziwych niewiast, legendy o Ie- 
domem triumfu nazwaćby można. P. 
Morstin upajał nas słowem madrem, 
wytwornem, iście krakowskiem, prze- liska Prowancji.... miły szlązak 

chickich księżniczkach, zabłąka- 
nych pomiędzy róże, trubadurów i ska 

rZu- 

  

Najtańsze żródło zakupów 
chromowe 24 zł, — 

у giemzoae 27 ZL— 
atłasowe balowe 28 zł — 

Półbuty damskie 

Pantofle 

modnego i gwaran- 
towanego OBUWIA 

Półbuty męskie chromowe 28 zł — 
> = lakiery 36 zł — 

Kamasze czarne chromowe 32 zł, — 
poleca Polska Wytwórnia obuwia 

W. NOWICKIEGO, Wilno Wielka 30 
SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERJI i TRYKOTAŻY 

Cenne bezpłatne podarunki na gwiazdkę. 
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PILZNEŃSKIE 
MARCOWE 
GABINETOWE 

  

WA 
Zamówienia na dostawę przyjmuje biuro browaru 

Popławska 31, tel. 16-19. 

TT 
rze filmowej, gdyż fach jego wiele mu nie 
przynosił. Po licznych staraniach otrzymania 
posady w swoim zawodzie, zgodził się na 
propozycię przyjaciół i rozpoczął karjere 
filmową, jako statysta. 

Również i Charles „Budy* Rogers za- 
wdzięcza przypadkowi swą karjerę filmo- 
wą. Właściciel kinoteatru w Olathe, w stanie 
Kansas, rodzinnem mieście Rogersa,  do- 
wiedział się, że wytwórnia Paramount ot- 
worzyła szkołę filmową w Long Island. Za- 
proponował on Rogersowi, by nakręcił krót 
ki jakiś film i posłał do tej szkoły. Wygląd 
zewnętrzny oraz talent Rogersa 
reszty. 

dokonały 

   

  

Księgarnia K. Rutskiego 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. 

Książki na Gwiazdkę 
poleca w dużym wyborze. 

     

      
uczyły nas pisać... a Rzymem i grecz- 

czyzną poiły aż do ekstazy. 

* * 

Jeżeli nasza skromnisia Bazyljań- 
ska nie zaznała  nieprzystojnych 
dyskusyj Jamy Michalikowej en trois, 
czy en quatre, to nie znaczy, iż nie 
miała swoich „,hejże na Soplicę*. Tyle 
tylko, że to były raczej wiece literac- 
kie, niż kawiarniane podjazdówki. Tu- 
tai szarżą laudańską gromił wódz z 
Pohulanki wiłeńską kołtunerję, co nie 
chodzi na Noce, tylko na Maman'y 
Stąd roznosił mikrofon stale echa 
przestęp.... cowatych namiętności. Tu- 
taj szły ciężkie boje kobiet z mężczy- 
znami, neoklasyków ze znowu - ro- 
mantykami, remarkiewiczów z contra 

i wielu innych z wieloma innymi. 

* * 

* Wracajmy jednak do właściwego 
tematu t.j. do wyjaśnień tego rysunecz 
ku u góry. Niewiasta na lewo o pięk- 
nym profilu i niebrzydkim kapelusiku 
to miiza od: muzyki i domów, w ogniu. 
Niewiasta na prawo to Pat i aprowi- 
zacja wieczorków u literatów. Mąż na 
Jewo do żydka podobny to syn naj- 
bardziej antysemickiej dzielnicy, a cho 
ciaż i mężczyzna — śród matka. Nie- 
wiasta w pośrodku to mężczyzn wilen 
skich a przedewszystkiem swojej re- 
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RADJOWE 

3i4 LAMPOWE 
STARYCH 

KONSTRUKCYJ 
OD 40 ZŁOTYCH 

Inż. KIERSNOWSKI 
i KRUŻOŁEK. 

Wilno, ul. Mickiewicza 23. 
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myłkowo za stół prezydjalny  zasa- 
dzony —- to ja. 

Całe to jednak nasze przygodne to- 
warzystwo nie wyczerpuje bynajmniej 
bogactwa literatury wileńskiej, widzia 
nej z podwórka karykaturzysty Pomi- 
neło się tu niestęty cały szereg parna- 
su podporków i podporczyń. Brak tu 
np. binoklowatego satyra i łagodnego 
okularnika, płodzącego kochanków 
bez. rozsądku. Brak męża zacnego, 
podtrzymującego codziennie od 9-ej 
do 3-ej stare mury, które walą się co 
parę miesięcy. Nieobecny ten 
wysoki, łysy co to „wśród księży 
pierwszy laik, wśród laików pierwszy 
ksiądz!*. Brak krytyka ze słodkiem 
piórem i gorzką gębą. Niema płaczli- 
wej twórczyni, wesołych nowelek. Nie 
ma poety kodaka, pogwałceń prawa 
autorskiego nieubłaga nego ścigacza. 
Brak tkliwej poetki, żony Marsa i 
POW Kochanek muzyki, a kobiet przy 
sięgły obrońca vacat — Kanclerz 
skarbów literackich przy stoliku prze- 
drzwiowym pilnujący, człek co same- 
go Bernarda Shaw'a bez 3-ch złotych 
by nie wpuścił nie obecny. Słowem 
literatów i artystów wileńskich, jest, 
jak piasku w morzu, jak liści w Ber- 
nardynce!... Na szczęście jednak nie 
wszyscy piszą książki. 

Kazimierz Leczycki. 

  

mpc   

  

cał w nas węglem i źniczem swoich dakcji postrach a pogromicielka. Po- 

hut... różne muzyki i śpiewaki brały deszły młodzieniec w wykrzywionych 

nas na tamten Świat... różne krytyki butach, przez Mistrza ołówczanego о- 
* 

ludzkich“ jakby w tem miejscu napi- /syconem Sukiennicami i Marjackim w 
" sał „mąż krew w żyłach ścinający!*. noc księżycową! Słowem wielkiej, ra- 

Ale że wszystko na świecie ma swo- Gościła czytając nam swój budynek sowej kultury. Czarowały tam piosen- 

chodzącą! 
—-;—  



  

„KONKURS NA DOWCIPY 
Na najprostsze powiedzenia možna 

odpowiadać normalnie, t.j. banalnie, 
jałowo i—dowcipnie. Np. mąż mówi do 
żony: „No kochanie, czy zdecydowa+ 
łaś już jaki prezent chcesz otrzymać 
odemnie jutro na swe imieniny?" „Nie 
jeszcze nic nie postanowiłam..." 

jeżeli mąż odpowie: „No to myśl 
prędzej”, albo „Ach cóż za idjotka!* 
lub „Skaranie Boże z temi babszty- 
lami* to będzie to odpowiedź normal 
na, może słuszna, ale w każdym ra 
zie niedowcipna Natomiast jest oka- 
zja rzec dowcipnie: „doskonale! daj? 
ci jeszcze rok czasu do namysłu". 1 
grzecznie, i miło, i sprytnie. 

Nasz konkurs polega właśnie na 
tem, by znaleźć zabawne powiedzenie 
na parę wykrzykników. By ułatwić czy 
telnikom pracę wybieramy specyficz- 
ne sytuacje, zapoczątkowujemy rozmo 
wę, parę słów dodać i dowcip gotowy. 

JAK SIĘ ZABRAĆ DO DZIEŁA? 

Ot choćby nr. 1. Widzimy gruba- 
sa, widzimy jakąś panią — może żo- 
nę. Trzeba zgadnąć co też oni sobie 
mówią, albo może tylko jedno z nich 
wypowiada parę słów i te już — w 
połączeniu z rysunkiem -— starczą za 
dowcip. 

Nr. 2 ma parę rozwiązań. Poda- 
jemy zawiązki paru rozmów — w każ 

  
napy 

— Nie wolno tu łowić ryb! 
pan. 

2222 
— I znowu złapiesz conajwyżej dziesięcio 

o karaśka. 
?2 
— Co ty chcesz złowić taką grubą liną? 

Dawniej łowiłeś przynajmniej aim 

wędką z cienkiem włosiem. 
2772 

Wynoś się   
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Niesamowit 
Było to lat ze dwadzieścia pięć te 

iu. 
4 Dla załatwienia pewnych  intere- 
sów akcyzowych byłem późną jesie- 
ią w Mozyrzu, skąd miałem je- 
Chąć do Wilna, wsiadając o 12-tej w 

cy do pociągu w Kalenkiewiczach, 
Adległych od Mozyrza 0 jedenaście 

iorst. 
Obstalowałem konie na dziesiątą, 

licząc że, wraz z przeprawą pro- 
mem prze Prypieć, zdążę na czas do 
Stacji. 

Bryczka pocztowa zajechała już 
0 9 wiecz. Więc zaraz wsiadłem i po- 
liezgłębionem błocie i jamach takich 
że błoto aż do bryczki się wlewało, 
jechałem ze stromego zjazdu na 
rom. 

Deszcz lał jak z wiadra. Na promie 
rócz mnie jechali trzej drwale ze 
„skladami* podobnemi do siekier ka- 
lowskich i jacyś dwaj urzędnicy, za- 

tani w burki z których tylko „Ко- 
” 

į 
  

dym wypadku jedna krótka odpowiedź 
wystarczy. I tak jeden obrazek może 
być tłem dla trzech odmiennych sytu- 
acyj i tzrech zgoła różnych dowcipów. 

Nr. 3 — jasne jest, że ten pan 
na brzegu coś mówi. Ale co? Pewnie 
coś niezbyt pocieszającego dla toną- 
cego, ale śmiesznego. 

Zatem należy znaki zapytania za- 
stąpić słowami -— 1 10 takiemi, by wy- 
wołały uśmiech. Nic trudnego, trochę 
gimaastyki klepkowej, nie wątpimy, 
że mnóstwo naszych czytelników świet 
nie wywiąże się z zadania. 

O ileż trudniej byłoby wymyślić 
cały dowcip, tutaj wystarczy go za- 
kończyć, trzeba tylko domyśleć się 
pointy; do pracy! 

JAK PRZYSYŁAĆ ROZWIĄZANIA? 

Na kartce papieru czytelnie wypi- 
sać Nr. 1, nr. 2, nr. 5 i t.d. Wystarczy 
pisać swoje domysły, zakończenie 
dowcipu — ale, jeśli kto ma ochotę, 
można wypisać i całość. Arkusik ten 
podpisać czytelnie, zaznaczyć adres i 
przesłać do Redakcji „Słowo* ul. Zam 
kowa 2, Wilno — zaznaczywszy na 
kopercie: „Konkurs. 

TERMIN I NAGRODY. 
2 tygodnie to chyba aż nadto wie- 

  

le czasu. Zatem 7-go stycznia upły- - 
wa ostatni termin przesyłania odpo- 

  

Nr. 3. 

Pewnej pani zrobił się okropny liszaj na 

twarzy. iłiedaczka została całkiem zeszpe- 
cona. Doktorzy orzekłi, iż jedynym ratun- 

kien: jest wkleić jej na twarz kawałek czy- 
jejś skóry — wtedy będzie znowu gładka 
i ładna. 

Skąd wziąć kawałek takiej skóry? 
Poczciwy mąż zaofiarował swoje usługi. 

Wycięto mu z najwrażliwszej części ciała, 

z tej poniżej krzyża, spory płat skóry i umo- 

cowano go na twarzy małżonki. Operacja 

udała się doskonale. Znajomi i przyjaciele 
zachwycali się metamorfozą i coraz mów /i 
do męża: „jakiś ty dobry i szłache' xy 
tak się poświęcić dla žony!“ 

A on na to: ????? 

wiedzi. Po tym dniu zabierzemy się 
do sprawdzania odpowiedzi i po kil- 
ku dniach ogłosimy wyniki konkursu 
rozwiązania właściwe i nazwiska tych 
co dobrze rozwiązali. 

Nie chcąc, by tak wielki wysiłek 
umysłowy nie -został należycie ocenio- 
ny redakcja przeznaczyła dla biorą- 
cych udział w konkursie cały szereg 
nagród, a więc 

1) Roczna prenumerata „Słowa”. 
2) pół-roczna 
3) kwartalna 5 

oczywiście ten co się domyśli -wszyst- 
kich dowcipów, co przyśle wszystkie 
trafne odpowiedzi będzie wskazanym 
do 1szej nagrody. Jeśli będzie takich 
paru — losowanie zadecyduje. 

Jeśli natomiast nikt się nie domyśli 
wszystkiego to I-szą nagrodę otrzyma 
ten co zgadnie najwięcej, inni kolej-- 
no 2-gą. 3-cią. Zatem niekonieczne 
jest przysłanie wszystkich odpowie- 
dzi, można doskonale otrzymać nagro- 
dę (pierwszą, albo dalszą) rozwiązaw 
szy nawet tylko połowę, albo trzecią 
część. Zatem papier, pióro i —- po 
dowcip do głowy! 

(Proszę wpisać co) 

э ” 

” 

Warto się 

postarač, do 14-g0 stycznia czekamy. 
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TEATRY WILEŃSKIE 
WYWIAD Z DYR. ZELWEROWICZEM. 

Czy zgodne są z rzeczywistością 
— zadałem na wstępie pytanie dyr. 
Zelwerowiczowi, głosy pewnych cza- 
sopism warszawskich „o kryzysie 
teatrów prowincjonalnych. 

— Nic nie wiem 0 żadnym kry- 
zysie —odpowiada p. Zelwerowicz. W 
teatrach wileńskich niema kryzysu, 
ani pod względem gospodarczym, ani 
artystycznym. Sądzę, że i w innych 
miastach nic się nie zmieniło od ze- 
szłego roku, a może nawet zmieniło 
się na lepsze. U nas przeciętna frek- 
wencja jest o 10 proc. większa od 
zeszłorocznej. Niektóre sztuki np. 
„Kres Wędrówki* i „Młody las" mia- 
ły 73 proc. kompletu. 

— A stosunek publiczności 
repertuaru teatralnego?! 

— Polepszył się w masach, lecz 
niestety pozostawia jeszcze dużo do 
życzenia w t. zw. sferach intelektual- 
nych. jest rzeczą charakterystyczną, 
że taka np. „Noc listopadowa” spot- 
kała się z nader gorącem przyjęciem 
w szerszych masach i chłodem wśród 
inteligencji. Znalazło się parę insty- 
tucyj filantropijnych, które wolały za- 
kupić przedstawienia „Szwejka*, niż 
„Nocy listopadowej. 

— Jak się przedstawia repertuar 
świąteczny i poświąteczny obu tea- 
trow wileńskich? 

— Podczas świąt odegramy „Noc 
Sylwestrową“ (rewja), Betlejki p. He- 
leny  Romer-Ochenkowskiej, oraz 
„Czupurek* (przedstawienie dla dzie- 
ci). Po świętach zostaną odegrane 
sztuki następujące. 

Bałamut — Shawa, Raz, dwa, trzyi 
Bankiet, dwie. nigdzie jeszcze nie 
grane jednoaktówki Molnara, Noc Syl- 
westrowa Krzywoszewskiego, Poskro- 
mienie złośnicy, Hamlet, Pani Mini- 
strowa, Grzymały-Siedleckiego, Oże- 
nek i Gracze Gogola w przekładzie 
Tuwima, Sztubą Leczyckiego, niezna 
na sztuka Andrzeja Rybickiego auto- 
ra „Okna“, Salome Wilde'a z muzy- 
ką Dziewulskiego, Chory z urojenia 
Moliera, © żonach złych i dobrych 
Nowaczyńskiego. 
— Czy projektowane są jakieś wy- 

jazdy na prowincję? 
— Owszem! Mamy zamiar w naj- 

bliższym czasie odwiedzić Nowogró- 
dek, Lidę, Baranowicze i t. d. Program 
nie jest jeszcze w tym wypadku de- 
finitywnie ustalony. k. 

  

Dnia 27 grudnia 1930 

e zdarzeni 

kardy* na czapkach wyzierały, — Би- 
dząc uszanowania promszczyków i 
żyda dzierżawcy promu. 

Urzędnicy siedzieli na bryczce w 
trójkę tęgich koni z poczty ziemskiej 
zaprzężonej. 

„Otezaliwaj“! „Z Boham“.  Dłu- 
gie jeliny zaczęły z pluskiem wpadać 
do wody a promszczycy wparłszy się 
ramionami o ich talerzowate końce, 
jęli popychać prom przeciw prądowi, 
idąc pochyleni po bocznych chodnikach 
promu, by doszedłszy do ich końca, 
wracać pośpiesznie i operację powtó- 
rzyć aż do skutku. 

Ster — taki jak na tratwach flisac 
kich, miarowo pluskał utrzymując 
prom w należnym kierunku. 

Tymczasem ulewny deszcz zamie- 
nił się w gęsty niezmiernie śnieg o 
ogromnych płatkach, tak że podczas 
kwadransa przeprawy już go napadało 
na dobrą ćwierć. 

Pani: lleż tak kilometrów pchasz auto? 
— Piętnaście — od Góry Ponarskiej. 
Pani: 77??? 

....chcesz uniknąć ZAMARZANIA] 
CHŁODNICY swego auta dolej do 
wody spirytusu denaturowanego...    

   
      

  

AWAY 

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej tir 
my „ERARD* oraz 
„BETTINGVi 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 
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NIEŚWIEŻ 
— Kandydatura p. Chołowieckiego. W 

swoim czasie pisaliśmy, że p. Rudolf Cho 
łowiecki złożył za namową kilku poważn: 
osób do komisji konkursowej ofert s 
nowisko burmistrza m. Paranowicz 
Obecnie dowiadujemy się, ze p. C1osowi 
ki wycofał swoją kandydaturę. Ponie- 
waż według posiadanych nrz*z nas inior- 

    

   

    

    

  

   

   

  

inacyj kandydatura p. Choww.eskiego mia- 
ła zapewnioną znaczną wi:< 6 w tara- 
nowickiej Radzie Miejskiej, c.esząc się jed- 
nccześnie dużą popularno: w licznych i 
poważnych kołach społecz wa barano- 
wickiego, przeto wycofanie 7 W] Dr 
zer oferty, mocn» nas zdziwiło. Zwróci 

  

my się zatem do p. Chołowiecxiego z pr &- 
bą o podanie przyczyn jego dez 
Chołowiecki wyjasuił nam, ze w 
į andydaturę wotec uzyskanych pewnych 
wiadomości, że ze źródeł aurorytatywnycn 
oświadczono, iż w razie wybrana go na 
stanowisko burmistrza Baranow cz, nie 20- 
stałby przez władze administracyjne za- 
twierdzony na urzędzie. — Wiadomość po- 
chodzi ze źródła tak pewnego, ze trudno 
jcj nie wierzyć, choć samo brzniienie wy- 
gląda kompletnie nieprawdopodobne! — 
Człowiek zdolny, urodzony i osiadły tu na 
miejscu, zajmujący szereg wybitnych sta- 
nowisk społecznych, oficer rezerwy, znaw- 
ca spraw samorządowych, wreszcie ewen- 
tualny wybraniec powołanego do decyzji 
ciała samorządowego, miałby być niezatwier 
dzony przez władze administracyjne?! Więc 
jakież kryterja cbowiązywać ostatecznie 
mają Radę przy wyborach burmistrza? — 
To pytanie, na które albo * bardzo latwo, 
-albe bardzo Trudno dać odpowiedź! W każ 

  

   

    

     

dym razie nie należy jej szukać w. pła- 
szczyźnie troski o sprawy samorządowe! 

SPRAWOZDANIE 
ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO 
ŁWIĄŻZKU PRACY OBYWATELSKIE] KO- 
BIET W POSTAWACH 2 URZĄDZANYCH 

IMPREZ. 

1. W dniu 29 listopada r. b. w lokalu 
Kasyna Urzędniczego odbyła się zabawa 
towarzyska, urozmaicona koncertem (forte- 
pian i skrzypce). Na program koncertu zło- 
żyły się kompozycje Griega, Chopina, Goo- 
nota i Szuberta, — które z wielkim artyz- 
mem zostały odtworzone przez p. p. Ertma- 
na Stanisława i Suchorzewskiego  Anto- 
niego. 

(Obecnych do 40 osób — dochód 31 zł., 
z czego 8 zł. zapłacono tapperowi — resz- 
tę, t. j. 23 zł. przeznaczono na rzecz pro- 
jektowanej ochronki dla dzieci w Posta- 
wacn, którą Zarząd Oddziału zamierza uru- 
chomić w pierwszej połowie 1931 roku. 

2. W dniu 6 grudnia r. b. w godzinach 
popołudniowych odbyła się w sali Domu Lu- 
dowego w Postawach wielka zabawa dzie- 
cięca w związku z uroczystością obchodu 
dnia patrona dzieci św. Mikołaja. 

Wielką atrakcją na zabawie był 
„Św. Mikołaj", — którego bardzo udatnie 
przedstawiał jeden z panów odpowiednio 
przebrany. Dzieciarnia święcie wierzyła w 
posłannictwo świętego, odbierając z rąk 
jego upominki zawczasu przez rodziców 
przygotowane. Dzieciom niezamożnych  ro- 
dziców upominki zostały zakupione przez 
Zarząd Oddziału. 

Mały naiwny ludek swą radość i za. 
dowolenie demonstrował za pomocą niesły- 
chanej wrzawy, oraz uciesznych zapytań i 
cdpowiedzi. 

Na zakończenie uroczystości zostały roz- 
dane owoce, ciastka F* cukierki, zakupione 
częściowo ze składek rodzicielskich, częścio 
%wo z funduszów Oddziału Powiatowego. 
Wstęp bezpłatny. 

3. Tegoż dnia wieczorem przez zespół 
matorski została odegrana z dużem powo- 
dzeniem sztuka  Giabrjeli Zapolskiej p. t.: 
„Moralność pani Dulskiej”. Przedstawienie 
odbylo się w sali Domu Ludowego. Obec- 

sam 

nych przeszło 120 osób. Dochód osiągnię- - 
to w sumie 237 zł. — czystego zysku 140 
złotych, które przeznaczono — na rzecz 
ochronki i żłobka dla dzieci w Postawach. 

4. W dniu 7 grudnia r. b. w godzinach 
wieczorowych w m. Doniłowiczach w sali 
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej przedsta- 
wienie p. t. „Moralność Pani Dulskiej" zo- 
stało powtórzone przez tenże zespół ama- 
"torski z Postaw. Uznanie duże — obecnych 
około 100 osób. Dochód brutto 110 złotych 
— czystego zysku 60 zł., którą to sumę 
przeznaczono na uruchomienie przedszkola, 
vel ochronki: dla dzieci w  Duniłowiczach. 

Postawy, dnia 15 grudnia 1930. 
Zarząd. 

BOJARY 
(Pow. Święciański) 

— Kło Młodzieży Wiejskiej. 8 b. m. *- 
we wsi Bojary, gm. Kołtyniańskiej odbyło 
się pierwsze organizacyjne zebranie Koła 
Młodzieży Wiejskiej. Po odczytaniu statu- 
tu związku zebrani zgłosili swe przystąpie- 
nie do Koła. Na zebranie przybył ze Świę- 
cian p. Marjan Święcicki, instruktor oświaty 
pozaszkolnej. () 

POSZUMIEN 
— Doroczne wałne zebranie kółka rolni- 

„Nadzieja“. 8 b. m. we wsi Poszu- 

r. w Salonach Kasyna Oficerskiego odbędzie się z okazji X-lecia 

Gdy dobiliśmy do lewego brzegu 
rzeki, bryczka urzędnicza zjechała 
pierwsza, oddalając się szybko w takt 
dzwonka u góry duhy przy wiązane- 
go i znikła nam z oczu. 

Moja bryczka ledwo się ruszała, 
pomimo moich ponaglen „tolkaj“, „po 
honiaj“ i bezustanego wywijania ba- 
tem jamszczyka koniki, — chude mie- 
rzynki, — ledwie nogami przebierały 
i przeszedłszy półtora wiorsty stanęły 
na dobre pod piasczystemi dziunami, 
na których rozsiadła się wioska Sitna. 

Zdziwiony tem zatrzymaniem py- 
tam się jamszczyka co to jest, na co 
otrzymuję odpowiedź: „a sztob jeho 
czort brał toho prokljatoho żyda, Szto 
posztu dzierżyć, — jon pozautra kan- 
czaje kontrakt, tak uże tri dni koniej 
nie kormić a any tolko hnojem žiwuč““. 

W tej chwili podeszli owi drwa 
. le, więc porzuciłem wóz dałem im mo- 

ją walizkę do niesienia i pobrnęliśmy 
do karczmy też Sitną zwanej o wior- 
stę odległej, brnąc w śniegu, którego 
już po kolana nasypało. 

Karczma stała na trakcie dawnym 
Katarzyńskim wśród lasu. Jarzyła się 

BALREPREZENTACYJNY 
mnóstwem zapałonych świec, bo to 
były święta żydowskie t.z. kolady. 

O dostaniu się na pociąg mowy 
nie było, — więc zrezygnowawszy u- 
siadłem na ławie, kazawszy pilnować 
gdy ziemska bryczka stójkowa będzie 
wracać by ją zatrzymač i dojechać do 
stacji, gdzie chociaż na ławce można 
się przespać, w bufecie przetrącić coś 
i przeczekać do 2 w południe t.j. do 
następnego pociągu. 

Jakoż po pewnym czasie dzwonek 
oznajmił powrót koni poczty ziemskiej. 
Zatrzymany jamszczyk zgodził się od 
wieźć mnie do stacji za trzy karbowań 
ce. 

Tymczasem śnieg ustał i leciutko 
bryczka potoczyła się raźno po głębo- 
kim ale puszystym Śniegu. 

O wiorstę od karczmy trakt przecho 
dził przez trzy wiorsty olsu po usypa- 
nej szerokiej, gładkiej grobli. 

Niedaleko jej końca, gdy ohlobel- 
ny szedł wyciągniętego kłusa a „pry- 
stiažnyje“ galopowaly nie czując na- 
wet leciutkiej bryczki, nasza bryczka 
stanęła jak wmurowana a konie na 
zadach przysiadły. 

O mało z bryczki nie zleciałem a 
jamszczyk aż na zadzie „korennika“ 

się oparł. 

„Zły — powiadam do jamszczyka: 
ot dureń, try razy w sutki jezdzić 
hetym szłakom a taki na pień naje- 
chat“. 

Jamszczyk zaklął się, że tu pnia 
żadnego niema. Zlazł z koziół, obej- 
rzał drogę, zajrzał pod bryczkę i po- 
wiada: „niema niczoho*. Usiadł na 
koźle i cmoka na konie; — te próbują 
ruszyć, — ani sposobu. Puszcza więc 
w ruch bat. Konie dęba stają rwąc po- 
stron ki a bryczka nawet nie drgnie. 

Przemówiwszy ciepłem słowem do 
mojego automedona, złażę sam, 0- 
glądam cały teren, śnieg odgarniam, 
bryczkę podnoszę, obchodzę konie — 
nic — nic, — literalnie nic! 

Siadam więc znowu zdumiony bar 
dzo, bo jak tu wytłumaczyć, że trójka 
tęgich koni nie może zruszyć, na gład 
kiej drodze, bryczki, którą z łatwością 
podnoszę. 

„Pogoniaj“ krzyknątem! Jamszczyk 
zaczął okładać konia batem ale przez 

  

AKADEMICKIEGO KOŁA |© 
WILNIAN w WARZAWIE 

JOWE 
walne zebranie 

kólka rolniczego 
mień odbyło loroczne 
członków _ miejscowego 
„Nadzieja“. 

Jednocześnie odbyło się zebranie tut. 
Ogniska Oświatowego, na które przybył p. 
Marjan Święcicki, instruktor oświaty poza- 
szkolnej na pow. święciański, p. poseł na 
Sejm Józet Polkowski, oraz.inni goście. 

(i. f. t.) 

KOŁTYNIANY 
— Komitet gwiazdkowy. Z inicjatywy 

miejscowego społecznego w Koltynianach“ 
san'orzutnie zorganizował . się Komitet 
Gwiazdkowy, który ma na celu przyjście z 
pomocą biednej dziatwie, pozbawionej z ja 
kichkolwiek rwzględów święcenia gwiazdki 

    

P. w domu. 

Przewodniczącym Komitetu został wy- 
brany ks. prob. Nikodem Wojszutis; sekreta 
rze” — pom. pisarza gminy, p. Aleksan- 
der Bukowski. Inicjatywę tę ludność tutej- 
sza powitała z radością i uznaniem. 

G. 1-4) 
— Zorganizowanie zespołów. Przy Kole 

Młodzieży Wiejskiej w Kołtynianach zosta- 
ły zorganizowane zespoły: chóralny i teat- 
ralny, Kierowniczką zespołu teatralnego zo 
stała wybrana pani Szymanska, żona porucz 
nika z 20 baonu KÓP, zaś kierownikiem 
chóru p. Al. Milewski — kier. szkoły po- 
wszechnej w Kuryniach. G. 1 e) 

ŚWIĘCIANY 
— Obchód 500.lecia zgonu W. Ks. Litew 

skiego Ayr m. b. w sali święciańskie 
go gimnazjum litewskiego odbył się urocz! 
sty obchód ku czci W. Ks. Witolda, ska 
mzowany staraniem Tow. „Rytas“. Na ob- 
chód przybyli goście z Wilna i prowincji, 
między innymi: dr. Olsejko, — prezes Tow. 
„Kultura“, ks. Czybiras i inni, 

( & &) 
„ — Protesty wyborcze. jak się dowiadu- 
ję ze źródeł nieurzędowych, na ręce prze- 

wodniczącego Okręgowej Komisji Wybor- 
czej Nr. 64 w, Święcianach, zostały złożone 
protesty przeciwko wyborom do Sejmu i Se 
natu. Protesty złożyli pełnomocnicy list: 

Nr. 7 (Centrolew), Nr. 5 (Żyd. „Bund“) i 
Nr. 17 (Lista żydowska). i (i. f. t.) 

W. MEDEJSZE 
(Pow. Brastawski) 

|= Pomoc lekarska. Jestem 
mieszkańcem wsi Medejsze, gm. Rymszań- 

skiej, powiatu Brasławskiego, gdzie ludność . 
miejscowa nie jest zamożną, a pomoc le- 
karska uważana jest za niemożliwą, nie ze 
względu na jej brak, lecz (Zz powodu trud- 
nych obecnych warunków gospodarczo - 
finansowych, wobec czego chorzy zaradza- 
ją najczęściej różnemi środkami domowe- 
mi. lub środkami, zaleconemi im przez 
miejscowych „znachorów ”. 

stałym 

Kobiety zaś w wypadkach połogowych 
posługują się pomocą przeważnie tak zwa 
nych powszechnie u nas „babek*, które 
nietylko nie mają najmniejszego pojęcia o 
medycynie, lecz nawet nie“ rozumieją tego 
wyrazu. Z tego właśnie powodu powstają 
często różne komplikacje choroby, a przy 
poważniejszych objawach nawet wypadki 
śmierci, doczego właśnie i przyczyniają się 
takie „babki*, zapewniając pomoc, przy 
znajomości swego fachu za małe wynagro 
dzenie. V tak podstępny sposób łatwo u- 
daje się im „nabrać ludność, która nie mo- 
że zrozumieć tego, że ma to ich koszto- 
wać dużo więcej ponieważ po takiej po- 
mocy trzeba wzywać specjalistów, co 
bywa czasami zapóźno, a co najgorsze, iż 
po takich pomocach  „babek* i „znacho- 
rów" następuje $mierć chorego lub chorej. 
Chcąc przemówić do rozsądku miejscowej 
ładności, pozwolę sobie przytoczyć fakt, 
który miał miejsce z żoną moją w okresie 
od S do 15 grudnia r. b. 

Na połóg mojej żony sprowadziłem za- 
mieszkałą w miasteczku Rymiszany, pow. 
Brasławskiego, znaną ze swojej pożytecz- 
nej praktyki akuszerkę p. Stanisławę O- 
lechnówiczównę - Buniewską.  Uczyniłem 
to pomimo natarczywych propozycyj  roz- 
raaitych „babek*: i jestem z tego bardzo 
zadowolony, gdyż żona moja byłaby na- 
pewno na tamtym Świecie. 

Poród okazał się skomplikowany, a 
nowonarodzone dziecko, gdyby nie zabiegi 
p. akuszerki  Olcchnowiczówny - Buniew- 
skiej, zostałoby napewno kalekie. 

Nie potrafię określić komplikacji cho- 
roby, ponieważ nie znam się na medycysie, 
a po drugie uważam to za zbyteczne, wiem 
tylko jedno, że stan zdrowia mojej żony 
był zbyt groźny, obecnie zaś mogę stwier- 
dzić z całą stanowczością, że jest wcale 
inaczej. 

Na zakończenie chcę wyrazić serdeczne 
podziękowanie akuszerce p. Olechnowiczów 
nie - Buniewskiej, za jej gorliwą i rzeczy- 
wiście matczyną opiekę, jaką wspomniana 
otoczyła moją żonę i dziecko. która Ю0 о- 
pieka trwała 7 dni bez przerwy, nie wyłą- 
czając nocy, t. j. od dnia 8 do 15 grudnia r. 
b., i zawdzięczając której, żona moja zosta- 
ła uratowana, a kalectwu dziecka zapobie- 
żono. 

с Józef Szwejkowski. 

    

jakie dziesięć sekund konie rwały a 
bryczka ani z miejsca. Naraz olbrzy- 
mia jasność, jakby słońce, rozbłysła 
przed końmi wprost nas oślepiając i 
bryczka potoczyła się swobodnie. 

Jamszczyk zdjął czapkę, zaczął się 
żegnać szepcząc „nieczystaja siła” ja 
zaś, acz poczasie, wyrzekłem „to lu- 
bię* przypomniawszy balladę Mickie- 
wicza. 

"W Kalenkiewiczach obaj opowia- 
daliśmy o naszem niesamowitem wyda 
rzeniu, a jamszczyk z a skarby świata 
nocą wracać nie chciał. 

Zwracałem się do różnych uczo- 
nych by fakt ten wytłomaczyć jakiemś 
zjawiskiem naturalnym, — nikt jednak 
nie potrafił dać wyjaśnienia, a 
więc są rzeczy na Świecie, których 
objąć rozumem nie możemy, — tylko 
konstatujemy że są. 

St. Wańkowicz. 

DIE



Stołpce na rubieży dwóch światów 
Z pośród istniejących na terenie 

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 127 
„Ognisk“, zwiedziliśmy przedewszyst- 
kiem to w Stołpcach. Może dlatego, 
że na granicy, że na rubieży. „Ogni- 
sko“ w tem miejscu jest prawdziwem 
ogniskiem kułtury i oświaty. Trzeba 
się orjentować w naszym terenie, aże- 
by wiedzieć, co oznaczają takie sku- 
pienia kulturalne koło szyn, przecina- 
jących nasz ubogi w drogi komunika- 
cyjne kraj. 

Stołpce — to granica państwa i 
kilkanaście kilometrów dalej ad Nie- 
gorełoje leży ten sam nasz kraj, zdep- 
tany butem czerwonego barbarzyńcy. 

3 

Nic dziwnego, że w pieczy władz 
kolejowych pozostający dworzec, bar 
dzo jest przez nie utrzymany reprezen 
tacyjnie. Przecież to ostatni etap, 
ostatni dach nad głową kulturalnej 
„obstanowki* wielkiego szlaku Pa- 
ryż — Moskwa. Dalej już tajemnicza 
kraina komunistycznych eksperymen- 
tów, ponura otchłań Bolszewii. 

Stołpce, to miasteczko powiatowe, 
teraz się na gwałt buduje i rozbudo- 
wuje. Jest tam urząd starostwa, celny, 
skarbowy, ziemski, dowództwo K.O.P. 
Kolejarze tylko, jak to kolejarze -— 
wiadomo przykuci do stacji i szyn. 
Ale zato przodują przed wszystkimi 

  

Dworzec w 

Tam i tu — to są teraz dwa światy 
odmiennych kultur. Takie drobne 
„Ognisko* to mały przyczynek tej wiel 
kiej różnicy, jakże charaxterystyczny 
dla naszej strony, jakże ważny jeżeli 
chodzi o podtrzymanie ducha i życia 
kulturalnego w obliczu destrukcyjnej 
komunistycznej propagandy. To sku- 
pienie kulturalne tworzy grupa praco- 
„wników kolejowych. Jak żyją tam oni 
rząceni na małą stacyjkę? 

Połączenie Wilna ze Stołpcami nie 

należy do luksusowych. Kto nie od- 

czuł na sobie przesiadki w Lidzie, kto 

nie wie co za różnica zachodzi pomię- 

dzy Baranowicze - osobowe i Barano- 

wicze - towarowe, co to jest ,prze- 

wezówka”, albo jak się jedzie towaro-' 

wo - osobowym eszelonem do miejsca 

przeznaczenia -— ten nie może mieć 

pojęcia o przyjemnościach  podrožo- 

wania na szlaku „bezpośredniego 

połączenia Wilno — Stołpce. No, cóż 

z tego, podróż taka może być przy- 

jemną: wiele się przeżyje, wiele z0- 
baczy po drodze... 

Tem milej witaliśmy dworzec w 

Stołpcach. Dworzec ładny, choć nie- 

duży, ale reprezentacyjny, a taki wew- 

nątrz czysty, schludny, wszystko bły- 

szczy, wszystko się świeci. Szczerze 

mówiąc, to byśmy woleli, żeby go w 

tem miejscu wcale nie było. — Poco 

go było taki piękny budować — mó- 

wił mi jeden z tamtejszych mieszkań- 

ców — czy to granica na wieki już 

w tem miejscu ostanie?! — Granica... 
' głupio się rzeczywiście jakoś czuje 

człowiek, gdy patrzy na błyszczące w 

mrozie i słońcu szyny, biegnące da- 

lej w głab ziem naszych, które dziś 

nie są nasze. Refleksje te przerywa 

śniadanie, jakie bądź co bądź spożyć 

trzeba. 

SEAT TIA DAR AEK TU AAC POZA STN 

W. WILLIAMS. 

* Mortimer 
Desmond był zmieszany i zaniepo- 

kojony, ale rozumiał, że tylko przy- 
tomność umysłu i odwaga mogą go 
uratować. Czasem prawda jest naj- 
lepszą obroną i popłaca lepiej, : niż 
obłuda. 

— Zobaczyłem kogoś, ż kim nie 
chciałem się spotkać. 

— Oho! Kogoż więc, jeśli wolno 
zapytać? W „Karczmie nad Moczara- 
mi“ jak mi wiadomo, bywa bardzo 
małó osób. 

Wejście Marty, niosącej czyste ta- 
lerze, dało możność majorowi nie od- 
powiadania natychmiast, skorzystał 
więc z tej chwili, by się zastanowić 
i zważyć wszystko. Jasne było, że 
należało powiedzieć tylko prawdę. 

Gdyby nawet Mortimer domyślał się 
maskarady, to w każdym razie do- 

póki byli tyłko we dwóch, szanse 

zwycięstwa były różne i Desmond 
liczył, że da sobie rady z przeciwni- 
kiem. Tak czy inaczej, żywy czy też 
martwy, Mortimer tej nocy musiał być 
oddany w ręce policji. 

Służąca wyszła a Desmond rzekł: 
— Zobaczyłem tam znajomego ofi- 

„ cera. 
— Aha! Strangwayse, może? — 

zapytał obojętnie Mortimer. — Jego 
nie potrzebujesz pan się obawiać, Bel- 
fordzie. Należy on do tych „oficerów 
angielskich, którzy myślą tylko o obia 
dach i pijatykach: to głupi człowiek. 
Ale skąd pan go zna? | 

— Widziałem go raz wieczorem w 

hotelu Ninewia. A przytem nie mam 

wogóle zbytniej ochoty spotykać się 
z oficerami angielskimi! 

Mortimer popatrzał na niego uważ- 
nie i zawołał: 

— Zadziwiająca ostrożność! Jest 

Štolpcach. 

i tamtym za godny przykład służyć 
mogą. A więc znowu „Ognisko* kole 
jowe. Jest stałych członków tego „Og- 
niska* około 100 osób, mają własny 
budynek, obszerną salę ze sceną, czy- 
telnię, bibljotekę zaopatrzoną w 600 
tomów książek. Tu się urządza wszyst 

kie obchody uroczyste, zabawy i tań- 
ce, prelekcje, odczyty, koncerty, przed 
stawienia amatorskie, jednem słowem 
ześrodkowuje się, ogniskuje, skupia 
i promieniuje na szeroki pas terenu 
przygranicznego całe życie kulturalne 

subwencji Dyrekcji Kolejowej. Obec- 
nie w projekcie jest jeszcze przed- 
szkole dla dzieci pracowników kole- 
iowych, zorganizowanie własnej or- 
kiestry i inne inwestycje kulturalne. 
Robi się, co może, a trzeba przy- 
znać że robi się nie mało. 

Na czele „Ogniska* Kolejowego 
w Stołpcach, jako jego prezes, stoi 
p. Jan Wojtkowski, naczelnik paro- 
wozowni, zarząd stanowią p. p.: Sta- 
nisław Pławski, Ludwik Cegielski, 
Edmund Morelewski, Ludwik Rozum- 
ski, Aleksander Kibutko. Prócz tego, 
istnieje Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe, którego piezesem jest 
Henryk Paszkiewicz, zawiadowca sta- 
cji. Tym ludziom zawdzięcza duży po- 
stęp cała praca w Stołpcach. 

A warunki są cieżkie. Nie mówiąc 
już o płacach, które mimo graniczne- 
go charakteru miejscowości nie są 
większe niż gdzieindziej, najgorsze są 
warunki mieszkaniowe. Wprawdzie 
władze kolejowe wybudowały dwa 
duże domy mieszkalne specjalnie dla 
pracowników kolejowych, z których 
jeden posiada 16 mieszkań, i drugi 8, 
-— ale to jest za mało. Buduje się w 
tej chwili trzeci gmach o 14 miesz- 
kaniach, dowiadujemy się jednak, że 
tego również nie wystarczy. Wobec 
tego niektórzy kolejarze mieszkają w 
miasteczku, a są też tacy, którzy obra 
li sobie locum w pobliskich wsiach. 

Tych jest mniejszość, większość o- 
siadło w 47 mieszkaniach całej kolo- 
nii, drewnianych, jakby pudełek. Pro- 
wizoryczne domki, gdzie mieszkanie 
składa się z jednej kuchni i jednego 
pokoiku. Ciasno, że ledwie kapelusz z 
głowy zdjąć można, bo to i sufit niski 
i łokciem o mebel zawadzisz, ałe w 
poniektórych  mieszkankach tak czy- 
sto, schludnie, ba, nawet ze smakiem i 
stylem urządzono, tak ujutme, że aż 
dziwnie. 

Stołpce, jak się rzekło, to wielka 
stacja graniczna wielkiego, nietylko 
polsko - sowieckiego szlaku, ale i 
międzynarodowego. Wszystko tam ży- 
je pod znakiem granicy. Jużeśmy 
wspomnieli, że samo miasteczko roz- 
budowuje się, jak kaszubski Gdingen, 
a obecna Gdynia, ale i wokół stacji 
rosną coraz to nowe domy. Punkty 
przeładunkowe towarów — to głów- 

  

Przysposobienie wojskowe 

ostatniego etapu na drodze ku wscho- 
dowi, kultury europejskiej. Tak się 
złożyło, że skromna grupa kolejarzy 
stanęła w środku okolicznego Życia, 
nadała mu tempo i kierunek. Do sa- 
morządu miejskiego na ogólną ilość 
12 radnych, wchodzi .3 kolejarzy. 
Fundusze na prosperowanie „Ogni- 
ska“ czerpane są ze składek  człon- 
kowskich, przy 400-złotowej rocznej 

Ale ta 
dosk« 

pan uosobieniem rozsądku... 
pańska starucha karmi pana 
nale! 

Rozmowa skierowała się na inne 
tory, ale Desmond nie mógł zapom- 
nieć jego badawczego spojrzenia. Mę- 
czyły go niejasne podejrzenia, wątpli- 
wości i pytania. Chciał zostać w sa- 
motności, by móc pomyśleć i rozwa- 
żyć wszystko. Nie był pewien, czy 
potrafi rozplątać kłębek intryg, które 
go omotały. 

Powracał myślą do Mortimera i 
Noor-el-Dine. Jeśli Mortimer i Strang- 
gwayse byli w „Karczmie nad Mo- 
czarami', musieli się znać? Poza tem 

jasner było, że Strangwayse znał 
dobrze tancerkę, gdyż rozmawiał z 
nią bardzo poufale na podwórzu, a i 

w garderobie teatru mówił do niej, 

jak do starej znajomej. Dalej Ocwood 
snuł wnioski następujące: Strangway- 
se znał dobrze Barbarę Macwayt, 
gdyż poznali się w teatrze. Dziwne, 
doprawdy, że kapitan... 

Desmond z trudnością opanował 
wzruszenie, które ogarnęło go przy 
tych rozważaniach i wspomnieniach 
Pamiętał, jak Barbara opowiadała mu, 
że w lustrze dostrzegła przerażenie 
na twarzy tancerki gdy ta patrzyła na 
kapitana Strangwayse i nietylko prze- 
rażenie, ale rozpacz i nienawiść. Noor- 
el-Dine wyznała Desmondowi, że ba- 
ja się panicznie Mortimera. Obawiała 
się więc Strangwayse'a i Mortimera... 
tego Mortimera, , który podobnie jak 
Strangwayse zjawił się niespodzianie 
w pewnych chwilach tej zagadkowej 
historji! Co chciała powiedzieć tan- 
'cerka, gdy tak nagle przerwała, sobie 
szepcząc: „Ach, obawiam się, że i 
tak za dużo powiedziałam!'* 

Po tych rozmyślaniach Ocwood 
nie spuszczał oczu z twarzy swego 
gościa. Uważnie i badawczo przyglą- 
dał się jego rysom zbyt blisko siebie 

kolejarzy w _ Stołpcach. 

ne źródio zarobku okolicznych rniesz- 
kańców. Taki robociarz, jak zacznie 
sowiecką papierówkę, co idzie tranzy 
tem, wyładowywać, to 500 i więcej 
złotych miesięcznie zarobi. Z Rosji 
idzie przeważnie tranzyt. Do Rosji, 
w ogólnej liczbie towarów, 80 proc. 
stanowią towary polskie, a zaledwie 
20 proc. tranzytu. 

Ruch pasażerski nie jest tak duży. 

    
osadzone oczy były dziwnie powięk- 
szone przez grube szkła binokli: cy- 
niczne wygięcie ust, osłoniętych ster- 
czącemi wąsikami, wysokie czoło, ze 
zwisającemi kosmykami, niedbale roz 
rzuconych włosów... stanowczo było 
w tem wszystkiem coś znajomego! 

Nie mówili już więcej ani o Strang- 
waysei ani o Noor-el-Dine. Rozmo- 
wa toczyła się około tematów  ogól- 
nych i Mortimer wykazał dużą dozę 
inteligencji, dowcipu, zdrowego  roz- 
sądku i powagi. Był to rzeczywiście 
bardzo miły gość! Ale wszelkie usi- 
łowania Desmonda dowiedzenia się 
czegoś o nim spełzły na niczem: upar- 
cie cofał się przed każdą próbą tego 
rodzaju, dodając wymijające odpowie- 
dzi, lub milcząc. 

Wreszcie major postanowił zadać 
mu pytanie bez ogródek. Spora ilość 
wypitego szampana dodawała mu od- 
wagi. 

-— Noor-el-Dina mówiła mi, że 
pan podlega bezpośrednio rozkazom 
Кгоприпга, а ja chciałbym bardzo 
wiedzieć, co pan robił przed wyjaz- 
dem do Anglji? —- zapytał. — Pan 
był zapewne w Metzu z jego Cesar- 
ską Wysokością? Może brał pan 
udział w sztaurmie na Verdun? 

Mortimer przechylił się w tył i ro- 
ześmiał się, machając :ękami: 

— To jest tajemnica, drogi panie, 
tajemnica zawodowa! Ale, znižając 
głos, dodał: 

-— Mówiąc między nami, wołałbym 
jaknajmniej wspominać o Kronprinzt, 
bo koledzy nasi zaczynają mi zarzu- 
cać, że dla niego zaniedbuję wspólną 
robotę. Niektórzy tłomaczą to ure- 
kiem, rzuconym na mnie przez Noor- 
el-Dine. Niech sobie inyśla, co chcą. 
Nieprawdaż, Belfordzie? 

Major pośpieszył wyrazić swe zro- 
zumienie i zgodę na niewspominanie 
Kronprinza. 

Dziennie przejeżdża około 50 osób, 
a w tej liczbie też głównie... tranzyt: 
Niemcy „Francuzi, Anglicy.. Polacy i 
Rosjanie stanowią mniejszość, 

Staliśmy właśnie na peronie, gdy 
prikatił sowiecki pociąg. Pyrknął pa- 
rą, zasyczał kołami i Stanął. Około 
tizydziestu pasażerów wyskoczyło z 
wagonów i przeszedłszy przez bardzo 
sprawnie, grzecznie i dokładnie dzia- 
łającą rewizję celną, rzuciło się w te 
pędy do... bufetu. Dlaczego tak jest, 
zaraz opowiemy, tymczasem zajrzeli- 
śmy do wnętrza pociągu sowieckiego. 
Nic zarzucić! Rewolucja klasowa znio 
Sła klasy i w pociągach. Są tam wa- 
gory miagkije, zwyczajna druga i 
żosikije — trzecia klasa. Pozatem nad 
wyraz czysto, choć prosto. Te wago- 
ny sowieckie mogłyby zaprawdę dob- 
rze świadczyć 0 sowieckich porząd- 
kach, ale oto dowiadujemy się, rzeczy 
ciekawych i jakże charakterystycz- 
nych: wagonów takich w Rosji jest 
znikoma ilość. Na linji Stołpce 
Moskwa przeznaczone są one wyłącz- 
nie dla cudzoziemców, ewentualnie 
pasażirow  dalniawo stranstwowanija. 
Już w takiem Niegorełoje, najbardziej 
aktywny partijec, najbadziej zasłu- 
żony komunista i grażdanin i obywa- 
tiel i mieszkaniec zwyczajny S. S. S. R. 
— do takiego wagonu nie siądzie. 
Dla niego doczepia się inne, gorsze, 
zupełnie odmienne, a te błyszczące, 
propagandowe idą, chociażby puste, 
ale.. dla inostrancew. Taki to jest ze- 
wnętrzny blichtr tej sowieckiej propa- 
gandy. Ale wróćmy do bufetu. 

Tam dopiero ruch. Ludzie pała- 
szują mięso, jajecznicę, chleb — wszy 
stko co pod rękę, to na ząb. Ludzie 
zgłodniali. Ciekawy widok. — W tej 
Rosji niema co jeść! — tłumaczy naj- 
bliższy mi sąsiad. — Na dworcach 
nie dostaniesz nic, i w głębi kraju 
też nic. Opowiadano mi w Stołpcach 
garściami historje, które zakrawały 
na anegdoty, a jednak są prawdą о- 
czywistą. Oto niektórzy podróżni z 
pośród obywateli sowieckich popro- 
stu nie wierzą, że te wszystkie za 
gablotkami butetu  stołpeckiego bis- 
kuity, pomarańcze, czekeląda, szynki, 
kiełbasy, sery, masło, bułki i inne 
specjały, że —- jednem słowem 
to wszystko, co jeść można. że... to 
wszystko jest do sprzedania. Muszą 
się naocznie i naustnie przekonać, 
że to nie jest ma pakaz, nie „propa- 
ganda“, nie reklama! 

A jakžež wasi „koledzy“ sowieccy 
w Niegorełoje tam żyją? — pytamy 
jednego z naszych kolejarzy, starego 
stołpetczyka. — Oj, źle! Przedewszy 
stkiem gradacja stopni służbowych i 
związana z tem pensja, w tem pań- 
stwie „idealnych swobód i równości * 
jest i o wiele większa, niż w Polsce. 
Taki zawiadowca stacji, naprzykład, 
zarabia 260 rubli, a zaraz jego niższy 
kolega już tylko rubli... 30-ci! Ale 
cóż, nawet z tych dwustu sześćdzie- 
si ciu rubli kiedy kupić niema co, a 
jeżeli jest, to w takiej cenie, że chyba 
całą pensję za lada potrzebnym pro- 
duktem na stół wyłożyć Kiedy się im 
móv i, jak jest u nas, to taki jeden z 
drugim sawieckij służaszczij tylko 
głową kiwnie: — „Da, wsie goworiat, 
czto u was choroszo!“. 

Dlatego dziš na pograniczu sowiec 
kiem spotykamy znamienny i pocie- 
szający objaw. Sutuacja odwrotna niż 
przed laty: czem bliżej granicy, tem 
mniejszem powodzeniem cieszy się ko 
munistyczna agitacja. Nikt już nie wie 
rzy w złote góry „raju proletajackie- 

Marta podała kawę. Mortimer za- 
palił doskonałe cygaro, podane mu 
przez gospodarza. Desmond wstał 
pierwszy od stołu, mówiąc: 

-— Przepraszam pana, ale muszę 
zajrzeć do gabinetu, żeby przekonać 
się, czy Marta wszystko. przygotowała 
na przyjęcie gości. 

Mortimer wstał natychmiast rów- 
nież i, dopijając konjak, rzekł: 

-—- Doskonale, idę z panem. — 

Desmond zrozumiał, że gość nie 

chce zostawić go samego, postanowił 
więc, że zateleionuje przy nim. Wszak 
mógł poprosić do telefonu p. Eliasa, 
nie było w tem nic podejrzanego. 
Gdy policja zjawi się, Mortimer i 
jego wspólnicy wpadną z łatwością 
w jej sidła. 

QOcwood spokojnie wszedł do ga- 
binetu i odrazu skierował się do te- 
lefonu. 

-— Przepraszam pana, — 1zekł 
zdejmując słuchawkę, muszę zatelefo- 
nować do znajomego. 

— Ach! Mój Boże, jaka szkoda! 
—- zauważył Mortimer, opierając się 
o kominek. — Nie wiedziałem o tem. 
"To bardzo przykro, że nie pomysla- 
łem o tem! 

Telefonistka nie odpowiadała zno- 
WU. 

— Ja nie rozumiem, o co chodzi? 
-— zdziwił się major. 

-— Telefon, proszę pana, — ю- 
maczył Mortimer, — jest wielkim wy- 
nalazkiem naszej epoki, ale jednoczes- 
nie jest bardzo niebezpiecznem narzę- 
dziem w rękach wrogów. Posiadanie 
aneratu telefonicznego w domu, 1657 
prawie równie niebezpieczne. jak pio- 
wadzenie dziennika. Dlatego to pozwo 
liiem sobie poprzecinać druty pań- 
skiego telefonu na pewien czas, aby 
nikt nie mógł przeszkodzić nam w 
naszej partyjce bridge'a. Uszkodzenie 
to zostanie natychmiast po ukończe- 

Feljeton egzotyczny 
KOBIETY NA DALEKIM WSCHODZIE. 

Indje, egzotyczny kraj tajemni- 
tzych świątyń, kraj prastarej i budzą- 
ce, się na nowo kultury, ojczyzna Bud- 
dy i Ghandiego, Indje, wyzwalające 
się ascstyczną łagodnością z pod prze 
mocy anzielskiej, posiadają w skarb- 
nicy swych wierzeń i zwyczajów za- 
równo symbose najwyższej dobroci, 
jak też najgłębszego okrucieństwa. Si- 
łą reakcji przeciw narzuconej przez 
Anglików zachodnie, kulturze odżywa 
tam obecnie między insemi starodaw- 
ny zwyczaj dobrowolnega całopalenia 
żony na stosie, na którym jłoną zwło- 
ki zmarłego męża. 

W jednej z centralnych pr_wincyj 
Indyj pewna wdowa hinduska usiło- 
wała niedawno popełnić samobójstwo 
przez spłonięcie na stosie pogrzebu 
wym swego męża. jest to już drugi 
wypadek, który się zdarzył w tej sa- 
mej prowincji w bieżącym roku. Hin- 
duska już podczas długiej choroby 
swego męża, zrozpaczona, powzięła 
zamiar zakończenia życia na stosie po- 
grzebowym męża  swean. Kiedy po 
śmierci męża stos Lapalono, wdowa 
wstąpiła na wierzchołek płonącego 
stosu i spoczęła tam, czekając na 
śmierć. Policja powiadomiona o tem, 
grzybyła jeszcze na czas i wydobyła 
ja z płomieni już mocno poparzoną. 
Aresztowano szereg widzów, którzy 
przypatrywali się bezczynnie usiłowa- 
nemu samobójstwu.. W innym znowu 
wypadku wdowa została wprawdzie 
wydobyta z płonącego stosu — lecz 
zmarła wkrótce z odniesonych ran.. — 
Ciało jej ze wspaniałym ceremonjałem 
pogrążono w śwętej rzece Ganges, 
przy udzale wielotysięcznych tłumów. 
usiłujących zdobyć kawałki ze spalo- 
nej odzieży, jako święte talizmany. 
Gdy leżała jeszcze w domu umierają- 
ca, tysiące Hindusów pielgrzymowało 
do niej, aby złożyć hołd niewieście, 
która aż do ostatecznej konsekwencji 
zachowała małżeńską wierność i mi- 
łość. W tych i wielu innych podob- 
nych wypadkach udowodnione zosta- 
ło, że wdowy dobrowolnie i z entuz- 
jazmem dążyły do samobójstwa na 
stosie pogrzebowym męża. Ktoś złośli 
wy mógłby powiedzieć, że widocznie 
miłość nawet w najlepszym wypadku 
wiedzie do zguby..... 

Jeżeli powiedzieć można o Indjach, 
że budząc się, wracają do dawnych 
swych zwyczajów i odwiecznej: swej 
kultury, to nie trudno zauważyć, ^— 
że przekształcające się, zrewolucjoni= 
ponja odrzucają codzień coś z daw- 
oych wierzeń i charakterystycznych 
zwyczajów i przybierają szatę na- 
wskroś nowoczesnej,  międzynarodo- 
wej kultury. Między innemi, o wiele 
zapewne  ważniejszemi składnikami 
życia na Dalekim Wschodzie, zanika 
obecnie i przekształca się jeden z naj- 
popularniejszych i najbardziej znanych 
tancerka i śpiewaczka chińska i japoń 
ska gejsza. Owiane czarem egzotycz- 
nego romantyzmu, sentymentalne bo- 

go“ — bo widzi, wie i słyszy, jak tam 
jest i co tam jest. — Co z tej ulotki bol 
szewickiej, kiedy w nią kawałka chle- 
ba nie zawiniesz! Dlatego wszystkie 
wysiłki wywrotowe  spełzają na ni- 
czem, a taka mała, ale tak pożytecz- 
na placówka kulturalna, jak „Ogni- 
sko“ kolejowe, przyciąga już nietyl- 
ko członków i urzędników kolejowych 
nietylko pracowników innych  urzę- 
dów, i inteligencję miejscową, ale 
już teraz okoliczną ludność włościań- 
ską. 

“ Žyczyč jej można dalszego rozwo- 
ju i rozkwitu. o aż. 

niu zebrania naprawione. Ja sam po- 
prawię druty, gdyż znam się nieco na 
elektrotechnice. 

Ocwood milczał. Coprawda byli 
sami narazie, ale gdyby zechciał za- 
raz zacząć porachunki z Mortimeren:, 
mógłby liczyć jedynie na własne siły. 
Perspektywa ta nie przestraszała ina- 
jora. Gdyby Mortimer spojrzał w tej 
chwili w jego oczy. zauważyłby na- 
pewno dziwny błysk w oczach, który 
nie można było składać jedynie na 
kaib wypitego szampana. 

— Gdybym wiedział, że pan bę- 
dzie miał osobiste sprawy do załat- 
wienia przez telefon, — ciągnął dalej 
Mortimer, suchym, bezbarwnym — @- 
sem, — nie śpieszyłbym się, oczywi- 
ście, z przecinaniem drutów. 

-— O, to drobiazg, — rozešiiai 
się Desmond, — ale widze, że i z pa- 
na bardzo ostrożny człowiek. 

Mortimer rzucił na niego szybkie 
spojrzenie, które Desmond przyjął z 
uśmiechem: 

— Podoba imi się to bardzo, tem 
wiecej. że ja sam jestem uosobieniem 
ostrożności. 

ROZDZIAŁ XVIII 
Szpiegowskie ubranie. 

Stosownie do rozkazów swego pa- 
na, Marta przygotowała w gabinecie 
dwa stoliki do gry. Z boku, na oddziel- 
nym stoliku stały szklanki, butelka 
whisky, syłon wody sodowej i talerze 
z sandwichami. Mortimer poprosił 
Ocwooda, by kazał służącej iść spać 
zaraz po przyjeździe gości. 

Cisza panowała w gabinecie, sły- 
chać było tylko miarowe tik-tak ze- 
gara na kominku i szelest gazety, któ- 
rą czytał Mutimer. Desmond rozsiadł 
się spokojnie na kanapie, obmyślając 
dalszy plan działania. 

Starał się z wyglądu przeciwnika 
wywnioskować o jego sile. Ale przy- 

haterki oper i operetek, biedne damy 
Butterfly i Chryzantheme, znane, osła- 
wione i — zbanalizowane w całym 
świecie słodkie Japoneczki z Yosziwa- 
ry staną się wkrótce tylko wspomnie- 
niem i żyć będą w literaturze. Puryta- 
nizm, zaszczepiony w „nowych* Chi- 
nach, potępia bezwzględnie śpiewacz- 
kę - tancerkę i wykreśla ją niejako z 
życia, — a rosnąca wciąż emancypa- 
cja kobiety japońskiej przyczynia się 
wybitnie do zaniku gejszy. Jeszcze nie 
dawno śpiewaczka - tancerka chińska 
zajmowała przez swą piękność, umie- 
jętność tańca i śpiewu starych pieśni 
chińskich, przez swe wykształcenie i 
inteligencję wybitne stanowisko w 
życiu społecznem Chin. Wszystkie pre 
wincje chińskie posyłały swój kontyn 
gent młodych pięknych dziewcząt do 
wielkich miast, jak Pekin, Szanghaj, a / 
tam, po odpowiedniem wykształceniu, ' 

zajmowały się wyłącznie * dziewczęta 
uprzyjemnianiem 
mogli zapłacić.... : 

Obecnie czasy się zmieniły. Dziew- 
częta chińskie straciły swą popułar- 
ność i sympatję od czasu, kiedy wsku 
tek rewolucji rosyjskiej wiele kobiet i 
dziewcząt z Rosji przybyło do Chin. 
Rosyjskie emigrantki stały się atrak- 
cją setek kawiarń nowo powstałych 
w miastach chińskich. Setki tysięcy 
rodzin rosyjskich zmuszonych było 
opuścić swoją ojczyznę. Przebywszy 
granicę chińską, uciekali na najdalszy 
Wschód, do Charbina i Mukdenu w 
Mandžurji, do Szanghaju, Pekinu, 
Hong - Kongu i Hankau. Dziewczęta 
rosyjske nierzadko bywają piękne i 
urocze. One też stawały się często je- 
dynemi żywicielkami rodziny. Poszu- 
kując pracy i zarobku, znajdowały jed- 
no i drugie w kawiarniach jako kel- 
nerki, jako tancerki, śpiewaczki — i 
jako towarzyszki samotnych gości. No 
wy chiński purytanizm przyjął i tole- 
ruje ten stan rzeczy, jako mniejsze 
zło. Chińskie śpiewaczki - tancerki, 
pozbawione dawnego nimbu, pozba- 
wione sympatji, wiodą obecnie nędz- 
ny, godny pożałowanią żywot. Wiele 
z nich wróciło na odległe prowincje, 
— a ponieważ jedyną ich umiejętno- 
ścią było zabawianie innych, dola ich 
jest ciężka i twarda. 

W Japonji sytuacja jest mniej wię- 
cej ta sama. Giejsze wybierane były 
z dziewcząt nietylko pięknych, lecz 
także inteligentnych i utalentowanych. 
Dziewczyna taka bywała w wieku 14 
—16 lat sprzedawana przez rodziców 
właścicielowi domu gejsz, czyli herba- 
ciarni. Tam dopiero kształcono ją w 
śpiewie, tańcu, umiejętnej konwersacji,+ 
wykwintnem zachowaniu. Prócz tego 
uczono ją interesować się wszelkiemi 
sprawami życia społecznego, literatu- 
ry, sztuki — aby prowadzić mogła 
ożywioną i ciekawą rozmowę. W 
ostatnich jednak czasach, kiedy eman 
cypacja kobiet w Japonji dąży naprzód 
wielkiemi krokami, Japonki zaczynają 
sprzeciwiać się dawnemu zwyczajowi 
który pozwalał mężom poświęcać 
czas, pieniądze i zainteresowanie to- 
warzyskie i erotyczne — gejszom. To 
też młoda generacja japońska stroni 
od domów gejsz, które wobec braku 
klienteli zmuszone są zamykać swe, 
tak gościnnie dotąd otwarte drzwi Po 

I tak „biedna pani Butterfly“ prze. 
niosła się z zacisznego domu gejsz do 
hałaśliwej kawiarni, 
modną gitarę japońską, przy dźwięku . 
której śpiewała japońskie ballady sa- 
murajom, porzuciła je dla murzyńskie- 
go jazz-bandu, przy dźwiękach ktė- 

życia tym, którzy 

rego tańczy argentyńskie tango z so- | 
wieckim marynarzem. D. N, 

puszczał, że musiał on być silniejszy, 
niż się zdawało. Czy można było za- 
ryzykować? Mortimer miał napewno 
rewolwer, mógł оп więc z łatwością 
zwyciężyć bezbronnego Desmonda... 
Nie, należało poczekać do końca po--* 
siedzenia. Przedewszystkiem w cza-4 
sie konferencji niezawodnie wyjda na 
jaw rozmaite, ciekawe kwestje, a po- 
za tem Ocwood miał nadzieję, że uda 
mu się wyśledzić kryjówkę Mortimera. 

Telefon nie działał i motocykl był 
teraz jedynym środkiem komunikacji, 
dostępnym dla Ocwooda. Będzie więc | 
musiał wymknąć się z domu. Ale skąd 
wziąć odpowiedni pretekst? Na dojazd 
do miasta potrzebował dziesięciu mi-- | 
nut, pięć minut rozmowy, wystarczy, 
jeszcze dziesięć minut upłynie, zanim 
policja przybędzie do „Domu Miyna- 
rza”! Czy uda mu się wymknąć w. 
czasie zebrania na dwadzieścia pięć 
minut, nie budząc podejrzeń? To. 
wszystko było wątpliwe. A gdyby sie 
raz nie udało, całą sprawę należało” 
uważać za straconą. Szczególnie ten 
samochód Mortimera stał na prze- 
szkodzie do wykonania planu. 

Jeśli w czasie nieobecności gospo- 
darza, zbudzą się w gościach jakies 
podejrzenia, mogą wsiąść do auta i 
odjechać, zamin Ocwood z policją po-/ 
wróci. Mgła spadła i jasno było n 
dworze. Trzeba było przed wyjazdemi 
unieruchomić samochód wrogów, ale 
jak? Desmond zdawał sobie sprawę. 
że musi działać szybko, zanim goście 
się zbiorą. Ale nie wiedział nawet, 
gdzie Mortimer postawił swój samo- 
chód. 

Zanim Desmond zapytać zdążył 
swego gościa o to, gdzie zostawił sa- | 
mochód, rozległ się turkot motoru + 
Mortimer rzucił gazetę: 

— Zdaje się, że auto podjechało? 
To nasi przyjaciele. Posłałem po nich 
Maksa na stację — rzekł. ‚ 

porzuciła staro- | 
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Pana Marszałka Senatu 

Władysława Raczkiewicza 

i Pana Wojewody Wileńskiego 

Stefana Kirtiklisa 

rotektoratem 

  

   

   

     

      

     

domy a 
Od czasu wojny celnej z Niemca- 

mi powstał w Polsce szereg czyścio- 
wo bardzo sprawnych przedsiębiorstw 
uszlachetniających (przyrządzalnie i 
barwiarnie), które oczywiście opiera- 
ja się w pierwszym rzędzie na krajo- 
wej produkcji szrowców (królików, ba 
ranków, kózek lisów źrebiąt i owiec ) Z 
postępującym rozwojem przemysłu u- 
szlachetniającego szedł oczywiściz w 
parze postęp kandlu wewnętr/nego, 
przyczem ujawni: się obecnie dotkliwy 
brak jednolitej organizacji nabywczo- 
sprzedawczej. Problem dostarczania 
wielkiej ilości surowców, ich sortowa- 
nie i segregacja, z punktu widzenia 
dalszego uszlachetniania stawały się 
bardziej naglące chaotyczność różnora 
kich gatunków futra okazała się bez- 
podstawna a głosy domagające się u- 
tworzenia większych organizacyj na- 
bywczo - sprzedawczych dla urządze 
nia regułarnych aukcyj, stawały się 
coraz głośniejsze. Raz po raz usiłowa- 

, Ro, urządzić aukcje, jednak wszelkie 
gótychczasowe zamierzenia, z powo- 

| dów organizacyjnych «i finansowych 
spełzły na niczem. Wprawdzie istnie- 
je już dziś, głównie w większych pla- 
cówkach futrzanych, jak np. w Warsza 
wie, cały szereg hurtowników, którzy 
specyfikują odpowiednio swój towar i 
sprzedają go wedłe sortymentu. jed- 
nakże nie mają te początkowe zabie- 
gi nic wspólnego z aukcją w znacze- 
niu zachodnio - europejskiem. 

Wobec tego zwraca polski handel 
futrzany coraz więcej swoją uwagę 
ku zagranicy, głównie ku Lipskowi, 
gdzie — jak wiadomo, — znajditją 

"się największe domy aukcyjne konty- 
nentu; nadmieniamy między  innemi, 
dla przykładu tylko, firmę Ravag, któ- 
ra sprzedała w ubiegłym roku 3.8 
milj. królików, prawie 1 milj. kózek, 
3.6 milj. kretów i 103.000  szlachet- 
nych lisów. Niemieckie domy aukcyj- 
ne udzielają — jeśli pozostaniemy 
przy składzie firmy Ravag — zagra- 
nicznemu sprzedawcy szeregu znacz- 

' nych korzyści, które li 'tylko instytucje 
o potężnym aparacie organizacyjnym, 
wielkiej sile finansowej i licznych sto- 
sunkach wśród zawodowych sfer w 

    

    

    

   

  

   

  

   

    

  

    

  

Tylko z oryginalną etykietą I 
; korklem jest PRAWDZIWE 

= WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

ZDRÓJ 

Wo žym 
MARCOWE, 
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Pożegnanie Marsz. Raczkiewicza przez szefów niezespolonych i urzędników wojew. 

  

Polski handel futrzany a niemieckie 
ukcyjne 
kraju i zagranicą udzielić potrafią. 
Przedewszystkiem wypłacają domy 
aukcyjne w Lipsku wcale znaczne za- 
liczki za dostarczony towar, co dla 
słabo ufundowanego kupca polskiego 
posiada szczególne znaczenie. Gdy po 
nadto aukcje polskie w najlepszym ra- 
zie tylko krajowy handel futrzano - 
skórny ująćby mogły, schodzą się 
w Lipsku handlarze i przemysłowcy 
wszystkich części świata, co siłą fak- 
tu niezmiernie pomnaża szanse całko- 
witej sprzedaży towaru i uzyskania 
możliwie najlepszych cen. Szczególnie 
ważne znaczenie posiada dla handla- 
rza polskiego okoliczność, że lipskie 
domy aukcyjne traktują średniego i 
drobnego kupca z taką samą uprzej- 
mością, jak hurtowników i że przyj- 
mują nawet najmniejsze ilości towaru 
do przetargu. 

Jest przeto rzeczą więcej niż zrozu 
miałą, że miarodajne czynniki polskie, 
w szczególności zaś Instytut Ekspor- 
towy w Warszawie, skierowały swą 
działalność w kierunku połączenia 
polskiego handlu  futrzanego z Lip- 
skiem. Zamierzenia rządu polskiego w 
tym kierunku otrzymały swój jasny 
wyraz w fakcie, iż z okazji ostatnich 
lipskich Targów Wiosennych, na któ- 
rych Polska brała -— jak wiadomo — 
udział, w wystawie kolektywnej, kie- 
rownik polskiego Instytutu Eksporto- 
wego p. Turski i dyrektor departamen 
tu handlu zagranicznego w Minister- 
stwie Handlu p. Sokołowski skorzysta 
li ze sposobności, by porozumieć się 
z dyrekcją firmy Ravag, przyczem u- 
jawniło się wzajemne życzenie, aby 
oprócz współudziału polskiego prze- 
mysłu eksportowego na Targach Lip- 
skich, stworzyć również dla polskiego 
handlu futrzanego silną placówkę przy 
lipskich domach aukcyjnych. 

UWAGA AKWIZYTORÓW 
do dobrze wprowadzonego artykułu, który 
cieszy się najlepszem powodzeniem, potrze- 
bni inteligentni, wymowni i dobrze repre- 
zentujący się Panie I Panowie. Po próbnej 

pracy pensja stała. 
Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, Od- 

dział w Wiłnie, ul. W. Pohulanka 1. —o 

  

5 ŁO 

Zajście z sek 
NA ULICY 

wo 

westratorami 
JATKOWEJ 

Wczoraj w dzień do jatek drobiu przy ulicy jatkowej przybyło kilku sekwestra-) 
torów i za zaległe podatki nałożyli areszt na towary. W czasie układania drobiu na: plat- 
„ormy wynikła awantura z opieszałymi płatnikami w czasie której osaczeni sekwestrato- 
torzy znaleźli się w niebezpieczeństwie pobicia ich przez straganiarki. W chwili zajścia 
wozy z towarem okrążył 
wo zostało rozkradzione. 

um i mimo interwencji woźniców całe zasekwestrowane ptact- 

Straszna śmierć kolejarza 
W dniu 23 bm. o godz.5.23 na st. Lida przy zabieraniu próżnych wagonów z bo- 

cznicy, wskutek własnej nieostrożności, starszy przetokowy Jan Grabowski, lat 41 tra- 

fił pod koła wagonu, które obcięły mu obie nogi. Po przeniesieniu Grabowskiego do 

ambulansu stacyjnego, nieszczęśliwy zmarł. Po zmarłym pozostała żona i 4 dzieci. Wdo- 

wie i sierotom przysługuje zaopatrzenie emerytalne, a niezależnie od tego odszkodowa- 

nie za śmierć, która nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pełnieniu służby. 

Aresztowanie poszukiwanego opryszka 
Koło Zawias straż KOP ujęła w chwili przekradania się do Polski Jana Kierninga, 

posługującego się kilku jeszcze nazwiskami, który od dłuższego czasu był poszukiwany 

przez władze francuskie i niemieckie za udział w napadach na kasy pancerne w Paryżu, 

Berlinie, a ostatnio w Królewcu. 

  

KRO 
— Od wydawnictwa. Następny пи- 

mer naszego pisma ukaże się w niedzielę 
dnia 28 bm. rano. 

NABOŻEŃSTWA 
— Rozkład nabożeństw na dzień Bożego 

Narodzenia w katedrze. Pasterka odprawio- 
na będzie o godz. 12-tej w nocy we środę. 
przez j. E. arcypasterza. A 

Pierwszy dzień — godz. 6 — msza Św. 
prymarja, godz. 8,30 — msza św. suplika- 
cvyjna, god 30 — msza św. wotywa, go- 
dzin2 10.15 — mszę celebruje j. E. arcybis- 
kup metropolita wileński, Romuald Jałbrzy- 
kowski, godz. 16, — nieszpory. i 

Kazanie wygłosi ks. kanonik Leon Žeb- 
rowski. 

/ dzień św. Stefana — Porządek nabo- 
żeństw stały. godz. 10.15 — suma, celeb- 
ruje J. E. ks. biskup Michalkiewicz, Kazanie 
wygłosi ks. kan. Leon Żebrewski. 
“> Kurja powiadamia, że I. E. ks. arcy- 

biskup metropolita zezwolił w roku bieżą- 
cym na spożywanie pokarmów mięsnych w 
drugim dniu Bożego Narodzenia  (urocz. 
św. Szczepana) 26 grudnia, że względu na 
ogólne świętowanie tego dnia w naszej ar- 
chidiecezji. 

POCZTOWA 
— Rozmowy telefoniczne z Łotwą. Od 1 

grudnia rb. wprowadzono ogólny ruch te- 
lefoniczny między Polską a Łotwą. Opłata 
za trzyminutową rozmowę telefoniczną zwy 
kłą między Wilnem, a Ry gą wynosi obec- 
nie 3 fr. 30 cent. W okresie słabego ruchu 
op'ata za prywatną rozmowę zwykłą wynosi 
3/5 powyższej jednostki taryfawej. 

KOLEJOWA 
— Sytuacja odśnieżna. Okręgowa Dyrek 

cja Koler Państwowych w Wilnie podaje 
do wiadomości że sytuacja odśnieżna na 
wszystkich odcinkach Wileńskiej Dyrekcji 
jest dobra i opóźnienia pociągów z powodu 
zasp Śnieżnych niema. 

WOJSKOWA 

  

   

  

— Wigilia podoficerów rezerwy. Dnia 
3-go stycznia 1931 roku (w sobotę) o 
godzinie 19-tej w siedzibie własnej przy ul. 

  

© 
Uniwersyteckiej nr. 6 — 8, odbędzie się tra 
dycyjne przełamanie opłatkiem, połączone z 
koleżeńską biesiadą. Członkowie Związku 
Podoficerów Rezerwy, oraz ich rodziny pro- 
szeni są o zgłoszenie swego udziału w Sek 
retarjacie Związku najpóźniej do dn. 2 
stycznia 1931 r. Udział w Wigilji płatny w 
wysokości zł. 2 gr. 30 od osoby. 

BALE I ZABAWY 
— Protektorat nad Dorocznym Balem 

Rolników, który odbędzie się dn. 17 . 1 
1931 roku w salonach Kasyna Oficerskiego 
raczyli objąć: Pan Marszałek Senatu, b. 
Wojewoda Wileński . Władysław Raczkie- 
wicz i ]. M. Rektor USB. prof. dr. Alek- 
sander januszkiewicz. 

— Obowiazki Gospodyń i Gospodarzy 
Reprezentacyjnego Balu Akad. Koła Wilnian 
w Warszawie, mającego się odbyć w salo- 
nach Kasyna Oficerskiego w dniu 27 grud- 
nia, łaskawie przyjęli państwo: 

  

NIKA 
1. Romanowa Wasilewska, 2.. Helena 

Kasprzycka, 3. Stanisławostwo Biatasowie, 
4. Ignacostwo Materscy, 5. Mieczysławo- 
stwo Englowie, 6.  Józefostwo Folejewscy, 
7. Leonostwo Klottowie, 8. Janostwo Łoku- 
cijewscy, 9. Czesławostwo Sieradzcy, 10. 
Leonostwo Sumorokowie, 11, Wiadystawo- 
stwo Szmidtowie, 12. Kazimierzostwo šwią- 
teccy, 13. Bolesław Piekarski, 14. Aleksan- 
der Rożnowski, 15. Hipolitostwo Siemiera- 
dzcy, 16. Wacławostwo  Szumańscy, 17. 
Kazimierzostwo  Widawscy, 18. Michało- 
stwo Świdzinscy, 19. Gustawostwo Anto- 
szewiczowie, 20. Bolesławostwo Alchimowi 
czowie, 21. Stefanostwo Tuhan - Baranow- 
scy, 22.  Józetostwo Rutkiewiczowie, 23. 
Szymonostwo Renigerowie, 24. Jakobostwo 
Romanowiczowie, 25. Michałostwo Oszur- 
kowie, 26. Władysławostwo Osiecimscy, 27 
Leonostwo Sienkiewiczowie, 28. Mieczysław 
Zgierski, 29. Michalina Osobina. 

'TEATR I MUZYKA 
Dziś z powodu świąt w obu teatrach 

miejskich przedstawienia zawieszone. 
— Teatr miejski na Pohulance. We 

czwartek dnia 25-g0 b. m. ukaże się w te- 
atrze, na Pohulance  arcywesoła komedja 
Haseka „Dzielny wojak Szwejk” z udzia- 
tem całego zespołu z Lucjanem Żurowskim 
му rol: głównej. 

W piątek dnia 26-go b. m. teatr na Po- 
hulance czynny będzie trzykrotnie. O godz. 
12-tej w południe ukaże się po raz pierw- 
szy „Betlejka wileńska* H. Romer - Ochen- 
kowskiej w reżyserji A. Zelwerowicza > 

O godz. 3 p. p. nieodwołalnie po raz 0- 
statni w sezonie monumentalny dramat S. 
wyspiańskiego „Noc listopadowa" + 

Ceny miejsc zniżone. 
O godz. 8. wiecz. „Dzielny wojak Szwejk” 

w kapitalnej obsadzie  premjerowej. Ceny 
miejsc normalne. 

W sobotę dnia 27-go b. m. teatr na Po- 
hulance czynny będzie dwukrotnie: o godz. 
3 m. 30 ukaże się po raz drugi „Betlejka 
wileńska' H. Romer - Ochenkowskiej. Ceny 
specjalnie zniżone. 

O godz. 8 wiecz. „Dzielny wojak Szwejk' 

— Teatr miejski w Lutni. We czwartek 
dnia 25-g0 bm. ukaże się w Teatrze Lutnia 
o godz. 8 w. wytworna komedja L. Ver- 
neuila „Egzotyczna kuzynka” w reżyserji R. 
Wasilewskiego, w świetnem wykonaniu Le- 
wickiej, Balcerzaka, Wyrwicza - Wichrow- 
skiego, oraz Eichlerówny. W piątek dnia 26 
bm. teatr Lutnia czynny będzie dwukrot- 
nie. O godz. 3.30 ukaże się po raz ostatni 
w sezonie znakomita komedja Roberta Brac- 
co „Cierpki owoc'. która zdobyła w Wilnie 

BE 
R R L M 0 k ( K | W sałonach Oficerskiego 

Kasyna 

3 ul. Mickiewicza 13 

12 

Wszystkim, którzy wzięli 

T 

M 
Garnizonowego | 

  

udział w oddaniu otsatniej posługi 
kochanemu mężowi i ojcu 

+ 

Wincentemu 
tym, którzy przysłali wyrazy współczucia, 

mu ulgę , którzy przynosili 
Wac szczególności doktorowi 

Bp. 

Zylinskiemu 
zarówno jak i tym, 
chwilach życia, w 

doktorostwu 
w ostatnich 
ławowi Odyńcowi, 

Neumanom oraz Wielebnemu Księdzu proboszczowi Nawrockie- 
mu i Ks. dz. Mosiewiczowi wyrazy 

' składa 

  

GRUZLIGE 
WYCIEŃCZE: 

NIE 

  

  

W sobotę dnia 27 bm. o godz. 8 w. da- 
ną będzie po cenach normalnych wytworna 
komcdja L. Verneuila „Egzotyczna kuzynka” 
w reżyserji R. Wasilewskiego, z Eichlerówną 
w roli głównej. 

— Niespodzianka świąteczna dla dzieci. 
W sobotę dnia 27-go grundia o godz. i2 
odbędzie się w Sali Miejskiej poranek tanecz 
ny. Wystąpi ulubienica, słynna młodziutka 
tancerka Musia  Dajches. - Niejednokrotnie 
mieliśmy możność podziwiać wrodzoną 
wprost sztukę choreograficzną małej Musi 
na je] występy cieszące się niebywałem po- 
wodzeniem. Spieszcie zaopatrzeć się zawcza 
su w bilety. Przedsprzedaż biletów odbywa 
się w cukierni Rudnickiego ul. Trocka róg 
Wileńskiej. 

U nerwowo chorych i cierpiących psychi- 
cznie, łagodnie działająca naturalna woda 
gorzka „Franciszka - Józefa* przyczynia się 
do dobrego trawienia, daje im spokojny woł 
ny od ciężkich myśli sen. Żądać w aptekach. 

— „Jaś i Maigosia* baśń muzyczna Е. 
Hamperdincka w Nowej Sali miejskiej u wy- 
lotu ul. Hetmańskiej. W sobotę dnia 27 grud 
nia i w niedzielę 28 grudnia br. o godz. 4 
po poł. daną będzie na otwarcie Małej Sali 
miejskiej (ul. Końska 1 dawniej Klub Szla- 
szecki) baśń muzyczna w 3 obrazach: „Jaś 
i Małgosia” w wykonaniu pierwszorzędnych 
sił artystycznych naszego oraz zespołu ta- 
necznego Lidji Winogradzkiej w reżyserji 
prof. Adama Ludwiga, pod kierunkiem muz. 
kape. Zygmunta Dołęgi. Raresąse to wida 

—kino „Casino* w Wilnie. 25-go grudnia 
nastąpi otwarcie  pierwszorzędnego kina 
dźwiękowego „Casino w wykwintnie urzą- 
dzonym dużym lokalu (przy ul. Wielkiej 47) 
składającym się z 3-ch pięter. Na parterze 
mieści się obszerne foyer, na  pierwszem 
piętrze sala parterowa widowni wreszcie na 
drugiem piętrze balkon, przvczem na każ- 
dem piętrze są duże sale na valarnie, pocze- 
kalnie i t.p. jednem scłowem Wilno będzie 
miałc kino dźwiękowe urządzone z prze- 
pychem na wzór wielkich stołecznych kino 
teatrów. 

Najmniejsze drobnostki: zostały przewi- 
dziane, wszystko urządzone tak, aby publi- 
czności zapewnić maksimum wygody i przy- 
jemności. 

We wszystkiem daje się odczuwać szero 

    
  

PE OBWIESZCZENIE. ——2227— 
W dniu 26-ym b. m. o godz. 11 rano w lokalu ZW. KUPCÓW przy ui. 

W. Pohulanka Nr. 5 odbędzie się 

ogólne zebranie wszystkich wierzycieli 
CALELA BALBERYSKIEGO. 

Wszyscv zainteresowani 

    

EMALJA DO 
PAZNOKCI 

TOLEDO 
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= p Najserdeczniejsze życzenia 

CUDOWNY sj Wesołych Świąt craz Noworoczne 
DYSKRETNYĄ |- składa wszystkim Szanownym Gościom i Znajomym 

Los Zarząd Restauracji „ZIEMIAŃSKIEJ" 
DAJE EZ ulica Mickiewicza 9. 

- g nie Szyller - Szkoinik to któż 
3 LA V | E D Ježeli inny potrafi szczegółowo okreś- 

lić Twój charakter, zdolności i przeznaczenie. 
Napisz imię, nazwisko, miesiąc urodzenia, 
otrzymasz próbną analizę darmo. Poznasz 
kim jesteś, kim być możesz. Warszawa Psy- 
ch -Grafolog Szyller-Szkolnik, Nowowiejska 
32 m. 6. Znaczkami pocztowemi 75 gr. na 
przesyłkę załączyć. Przyjęcia osobiste płatne, 

Racjonalnej Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wilno, Mickiewicza 31 
m 4, 

Urodę, 
je, doskonali, odšwie- 

kobiecą 
onserwn- 

ża, 
i 

usnwa jej skazy 
braki. Masa 

  

    

  

proszeni są o punktualne przybycie. 

serdecznego podziękowania 

ŻONA, CÓRKA i SYN. 

    

    

  

    

   

    

Podziękowanie 
za sprawne i istotnie fachowe przepro- 
wadzenie ekshumacji, aż do przewie- 
zienia zwłok męża mego Ś. p. Teofila 
Szopy z Klewania do Wilna, składam 
W. Państwu M. i W. Woroniczom, 
właścicielom Biura Pogrzebowego p. f. 
„M. KACZYNSKA“, Wilao, Arsenalska 

4 moje uznanie i podziękowanie. 

J. Szopowa. 

  

kie „zrozumienie potrzeb które pozwala wie- 
rzyć w rozwój i powodzenie tego artysty- 
cznego przedsięwzięcia. 

Kino - teatr „Casino“ zapewnił sobie na 
nadchodzący sezon szereg kosztownych i wspaniałych dźwiękowców światowej pro- 

dukcji. Obrazy wyświetlane będą na apara- 
tach „dźwiękowych znanej marki „Marconi”, 
oddający dźwięki z nadzwyczajną precyzją. 

Należy wobec tego oczekiwać wyjąt- kowo ciekawego sezonu w tem kinie w sen- 
sie doboru repertuaru o wielkiej artystycznej 
wartości z udziałem najbardziej znanych ar- 
tystów. ? i 

„ W'szystko to bedzie niewątpliwie właści- 
wie docenione przez Sz. Publiczność. 

Strzeżcie się grypy! 
Obecnie, gdy ze wszystkich st j nadchodzą wiadomości 4 epkiemji glupi. 0 leży zwracać szczególnie baczną uwagę na 

swe „zdrowie. Każdy, kto bierze udział w ze- 
braniach, odwiedza teatry i kina, lub kto wogóle musi przebywać w jednem pomiesz- 
czeniu z większą ilością osób, a zwłaszcza podróżni i dzieci szkolne—powinni od czasu 
do czasu zażywać pastylkę Panflaviny, którą 
należy powcli przeżuwać w ustach. Uchroni 
go to z pewnością przed niebezpieczeństwem zarażenia się grypą lub anginą oraz przed 
zaziębieniem. 

Prz dewszystkiem zaś wskaza 
aby rodzice możliwie często dawali <a 
dzieciom, zwłaszcza uczęszczającym do szko- ły, pastylki Panflaviny, wyróżniające się, 
jak wiadomo, bardzo przyjemnym smakiem. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 22 do 23 

bm. „zanotowano wypadków 31, w tem kra- 
dzieży 8, opilstwa 6, przekroczeń admini- stracyjnych УЁ 3 

— Zabity przez brata. 
Na tle „podziału majątkowego posprze 
czali się bracia Władysław i Hilary 
Masłowscy w Cieszyłowie. Hilary Ma- 
słowski pobity przez swego brata 
zmarł w miejscowym szpitalu. 
„.— Fatalny wypadek. W dniu 21 
m. Lidurt Stefan, Kurlandzka nr. 27 
chodząc z dziedzińca upadł tak nieszczęśli- 
wie, że doznał silnego okaleczenia głowy. 
Pogotowie Ratunkowe po udzieleniu pierw- 
szćj pomocy w stanie ciężkim przewiozło 
Lidurta do szpitala żydowskiego. 
OBWIEĘESZCZENTE 

„ Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
3-g0 rewiru Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie, przy ul. 3-go Maja 13 na zasadzie 

art. 1030 UPC. obwieszcza, iż w dniu 31 
grudnia 1930 roku o godz. 10 rano wWil- 
nie przy ul. Wielkiej 56 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji publicznej majątku ruchome- 
go, należącego do Pejsacha Lancmana, 
składającego się z futer i ubrań, oszacowa- 
nych na sumę 650 złotych na zaspokojenie 
pretensyj Banku Spółdzielczego Kupców i 
Przemysłowców w Wilnie w sumie 105 do- 
larów z procentami i kosztami. 

Komornik sądowy Leśniewski. 
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męskie, oraz garnitury, 
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OTZEWEZI : 
WIATŁO, DZWONKI pó rzęsy 

Szkło MOTORY urządza.| ZA 3000 do- Br WI potrwa 
reparuje elektryk kon-| larów sprzedamy |śe przyciemnia henną 

cesjowany 2domy murowane guluj aguillage 
i Tadeusz | w pobliżu centrum o O A jez 

ajans „__ Fabiszewski | 10 mieszkaniach z Kosmetyki £e di6 
| Wilno, Portowa 8. | dochodem rocznym Leczniczej 

koło 6000 zł. : i P rcelana Palto karakułowe, ża-| | - K, Zachęta J. Hryniewiczowej. 
kiet popielicowy, 2a-|- Mickiewicza 1 |. WIELKA Jė 18 m.9. 
kiet kretowy,  palto-| tej, 9—05. — | Przyj.wg. 10-11 4-7 

s syberyjskie koty, futro f W.Z.P. M% 
erwisy na tchórzach męskie, - L : 

różne palta damskie i za darmo 

Przekazy udzielam każdej pani 

    

    

  

    

  

   

  

                          

  

  

          

  

    

    

  

        
  

  

    

| wackiego 27, tel. 14-46. —0 

a г е ® 

7 BREYKSIĄŻĘCEGO BROWARU cały dzień. Analiza szczegółowa, horosko tuarzy i ciała (panie) N t daj POKOACZE, 4 obrych : 
żywe a oeiadk słynnego edjami Evigny-Rara Szłnczne opalenie ce- d anie chustki wełniane i bie- OE PEREZ. Rosji oraz wd sj zł 3 : ry. Wypadanie włosów R ah @ awo łki 

soNABYCIA WSZĘDZIE : i łupież. Najnowsze wD Handl. serwis angielski 123 p m posy. RREPREZENIACIAI WILNO,w ZARZECZNA (9, Dr vii Dr Kenigsberg se tea ra. a io dia) Ra pani się zadziwi uskutecznia s z y b- 
S - onalnej. = i będzie mni wdzięczna. i i s оС, 

z Codziennie od g. 10—8. wych oraz pozostałe Anna Gebaur.Stettin, *? | “UMiennie na naj ь choroby skórne, wene- W. Ž P 42 в łanty z licytacji dop, g Friedrich-Ebertstr, Pardziej dogodnych wa- 
Choroby weneryczne, (YCzne i moczoplciowe . sprzedania w Lombar- | | 105. : runkach 

X. MYDEŁKO Do ZĘBÓW DOKTÓR skórne l narządu mo- Mickiewicza 4, 2 į S-ka dzie Biskupia 12. (Niemcy). Dołączyć na Banque pour 5 PASTALELIKSIR | i czowego. ckiewicza t.el. 1.90. EC WP ZACH portorja NAJSKUTECZNIĘS Zeldowicz i2róg Tatarskiejprzy: 0a $ as JRÓŻNE й Осгсгейпоба — —^ NArbitrage et 
KONSERWUJA ZEBY | V chor. skórne,  wene- wiecz. Tel i ša о LiSTY do Litwy Wilno, aa dw Student la Commission 

ryczne, narządów mo- p 5 ulokuj na wysokie : 6. rue Buffault Paris. 
czowych, od 9—do 1, DOKTOR Akusze rki przesyła szybko i aku- е oprocentowanie. Go- ostatniego roku stud- Telegrąmmes:  Arbico- NAJLEPSZY 5—8 wiecz. z ratsie — Biuro Taic ul Wielka tówka twoja jest zabe-iów udziela korepety- bank Paris 
A Blumowicz AKUSŽERKA Riga, Postfach 511. a zpieczona złotem, зге СЛ 1 przygotowuje do ka 

7 E G Ę = Ek DOKTÓR choroby weneryczne, ŚMIAŁOWSKA Na odpowiedź infor- brem i drogiemi kamie- La oszukuję 1—2 po- 
ZELDOWICZOWA skórne i moczopiciowe macyjną załączyć ma- Nr 19 niami. LOMBARD Ek k Žr kich: koi z kuchnią z górnośląski koncernu „Progress* orąz Е WIELKA 21 Gabinet «rek pocztowych -- na " m | Katedralny, Biskupia 12 konkurencyjnie niskich: wygodami. Zgło- KOKS wagonowo i "od jednej tonny KOCE ros 049-112 -0 zmarszcz 5) gr. EOS gdzie pożyczki podl Złoty za godzinę. („ia pod „Słoneczne* 

+ w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- RYCZNE NARZĄDÓW "W Z.P. 2 i z zastaw; . Zioła, srebra, Zgłoszenia POW: OR dE Słowa”. : nych wozach dostarcza MOCZOWYCH aa BARDZO Miłosterdzi Slam futer, > SE” 9—3 w žole Kalės С 

Przedsiębierstwo Handłowo- od 12—2i od 4—6 Mosierdziu 0, pianin, samócho- 90-707 BP. = 
Breemysiovia ul. Mickiewicza 24. DORIOR TANIO 7 oo S 

M. DEULL оао sa Szyrwindt pi > B : a . Biuro: Wiln PRZE kk, 6 m ieduą inteligentną ro- | qąg pory z 2 I 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło а choroby weneryczne, LO KA E M e S dadaigas, się Ulokujemy na BBE 2 EBEEEAAS 

Dr Ginsberg skórne i moczopłciowe Bu i У р 6 osób, <w tem | dobry procent kaž-      
   

Wielka 19, od 9 @0 11 zostałe z licytacji c„yorga dzieci w wie. | dą sumę gotówki— 

    

    

  

  

        

Choroby skórne, we- 4 feń. 
i Bao i moczopłcio- SET Pek СФ LOMBARD. ku od 3-ch do 7-miu | gwarancja wspaniała Wiieńskie Towarzystw Handlowo 

a we. Wileńska 8 od та р 0] Р1ас Ка1ейга!ту. В15Ки-1а1. — О]с!ес . гойхту | Dom H.K. „Za- 
F į į mi RITTER Tei, DF, Bolesław do wynajęcia, duży, pia 12. —?2 chory. Giną z głodu. | chęta'* Mickiewi- L 0 M B A R D 

m 567. i > ciepły, ze W a Ostatnio O NE cza 1, tel. 9-05. aa die 
ażdy — kto się interesuje fi 7 ее wygodami ul. Dabrow- э » „Wani zostali z miesz- zawiadamia, že w dn. 13, i15 stycz- 
L na wieć i zawód DE da D wolfsen Hanusowicz skiego 5 m. 3. Mieszkani kania. Pomoc doraźna Dwa pokoje bez na 1931 r. w lokalu Lombardu przy 

adres i znaczek na odpowiedź. r. Zamkowa 7—1 —— niezbędna. Datki na- mebli dowy- | ul. Bistupiej 12 o godz. 5-ej p.p. 0d- 
„Empofilm*, Kraków. Poszukujemy choroby skórne, wene- Choroby skórne sprzedaje różne i skład ognio- wet  najskromniej-ze, uajęcia halkon, łazien- bedzie się licytacja zastawów od Nr. 
zdolnych odpowiedzialnych osób celem ryczne i moczopłciowe 1 weneryczne Gonty POLSKI trwały do wynajęcia. przyjmuje „Administra- ka, ul. 3-go Maja 11-7 28752 do Nr. 85041, opłaconych do 
uruchomienia oddziałów w całej Polsce! Wileńska 7, od 9—1 przyjmuje od 6—7 LLOYD ul. Kolejowa 15. —ocja „Słowa* dła „Inte- oglądać w godz. 4—6. września 

4—8 w. tel. 10-67. Kijowska ul. ligentnej rodziny -0   
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› Na [l Targach Północnych ® 

nagrodzone zostaiy najwyžszą nagrodą 

GRAND PRIX 

Sniegowce i kalosze 

%
 

  

  
SEVEROSE — OCRE D'ORIENT 

JAK UPIĘKSZAJĄ KAŻDA TWARZ 

NOWE KOLORY PUDRU COTY'ego 

przekona się każda z Pań już po jednorazowem 

użyciu. Panie życzące dorównać modzie i osiągnąć 

świeżą, jasną i delikatną cerę, stosują najnowszy 

kolor SEVEROSE. 

COTY 

jest przesiewany przez najdelikatniejsze jedwabne 

tkaniny i wyrabiany we wszystkich zapachach 

najlepszy puder świata przy fabrykacji 

najprzedniejszych perfum COTY'ego. 

Nazwa koloru i zapachu uwidoczniona zawsze na 

denku każdego pudełka. 

Poleca się również puder w kamieniu w wytwor- 

nych puderniczkach niklowych oraz w takiejże 

oprawie pomadki do ust. 

LtenY NISKIE 

Wielki wybór gatunków luksusowych. 
Całkowita gwarancja co do jakości i zamknięcia. 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! 
Przedstawicielstwo i skład łabryczny 
B TROCCY, ati asas Dom 

Handlowy 6
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W. JUREWICZ 
były majster firmy 

ARJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego Paweł Bure 

środka od odcisków poleca wielki wybór zegarów i bi- 

żuterjj oraz precyzyjna naprawa Pro 
Meble 

po cenach przystępnych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

  

  

STYLOWE 
i nowoczesne 

w wielkim a s 

т В° Ок poleca в 
Wilno, ul. Niemiecka 3, tel. 362. 

Nadeszto dužo nowošci!! 

f MATKI! UWAGA! 
Dawajcie DZIECIOM 

Czekoladę Zdrowia 
FABRYKI 

A. PIASECKI 
w KRAKOWIE. 

jest bardzo pożywna I niedroga. 

Żądajcie wszędzie! 

      

        
      

      

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupu e się towary gwarantowanej dob- 
roci u GŁOWIŃSKIEG ». Polecamy na 
sezon zimowy materjały mundurkowe, 

tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
w pięknych deseniach. | z 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 

    

     NA NADCHODZĄCE ŚWI 
POLECAMY     Od dnia 25 do 29 grudnia 1930 r. włącznie będzie wyświetlany tilm: 

  

       

  

ĘTA 

i 66 й 
ik SA EE, SIA D ANT | МЕ МЧВОВ_ ТОМАКОМ 
porta MERY aj, Ramon Novarro „u. NOFMA ShearcZ A ace PERFUMERYJNYCH mi. Osirobramska 3. | Bożyszcze kobiet, młodzieńczy i promienny 

  

  

  

  

  

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g 4-ej. Następny program: „О MATKO“. KOSMETYCZNYCH 

GALANTERYJNYCH 

KINO-TEATR Premiera!  Tryumtalny Swiąteczny Program! Przebój Dźwiękowo - Śpiewno - Taneczny! PRZEDMIOTY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

HELIOS" |Eaty film w kolorach naturalnych | CENY UMIARKOWANE 

ks = ы WiĄT ZALĖ Olšniewająca sztuka filmowa. Najlepsza obsadu: John Barry. 
ul. WILEŃSKA 38. more, Rych, Bartelmess, Douglas Fairbanks, Jr., Dolores Sp 

Teł. 926. Costello, Betty Compson, Loretta Young i inne. Najpięku. kobiety. Najrozkoszn. tancerki. Bajeczna wystawa, T-W0 = 

: Szalony rozmach režyserski. Nad progr.: „Atrakcje džwlękowo-šplawne. Сепу гп Zone na I-szy sans, Pocz.00 g. 2 4 я Akc. 

UL. TROCKA 7, TEL. 542. 
Dziś. Wielki dźwiękowy przebój produkcji Europejskiej INKISZYNOW bohater znakomitego filmu „Burza nad 

Azją" i księżniczka mongolska D'AL-ALw roli tancerkii w obrazie 

$ „ŻÓŁTO LiG y 6 % ITANŃ cs ads SOBA CZylkowć! 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Dźwiękowe kino 

„BOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

  

   
i i ! Ws iały pełen olśniewających momentów film p. = o światowej stawie Pleyel, Bechs 

Od 25 grudnia Świąteczny, program spaniały pełen ni jący: I Toliai оаар Ы 

  

     

  

  

  

  

  

KINO-TEATR $ ś« Egzotyczny wschodni dramat w 12 aktach. ч 

paw |»RBA$ŚŃ AIŁOŚCI он поа а посцие inos Marcelina Day. uznane, rzeczywiście za najlepsze 
i Kulisy haremów! Egzotyczne obyczaje władców Persji! Fantastyczny przepych pałaców Walk RCA i ców na Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- 

Specjalną wschodnią mvzykę wykona zwiększona koncertowa orkiestra, Początek o godz. ). niu w 19291. i w Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

Dziś! Wielki świąteczny program! Potężna epopeja filmowa na tle walk Napoleona p. t. WILNO. 

KINO P : оее 5 A m % DA K. DĄBROWSKA ul. Niemiecka 3, m. 6. 

„ŚWIATOWID* RZYGODBY BRYGADJERA 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

Е э х i i lach 
Najpotężniejsze arcydzieło podług powieści A. Conan Doyle'a. Zrealizowane przez Cecila B. de Millea. W ro 

głównych znakomity ROD LA ROCQUE i niezrównana PHYLLIS HERWER. Dia młodzieży dozwolone. 

7 

Od 25 grudnia Wielki Świąteczny program! Po raz pierwszy BUSTER KEATON w nowej tryskającej humorem hy O O O O O O O 

Polskie Kino wielkiej tarsie o podłożu wybitnie erotycznem p. t. ję х 

WANDA: * $ Ć" ° „MAŁŻEŃSTWO NA ZŁO: PAN Wielka 30, Tel. 14-81 

Wielka epopeja Śmiechu w 12 aktach. W roli głównej nie porównany BUS TER KEA TON. NO/ZONYCH 
MA 10412   

Od 25 grudnia Wielki Świąteczny program. Najnowszy film 1930r. nigdzie nie wyświetlany! Pierwszy raz w Wilnie. 

  

  

  

  

Kino-Teatr Superszlagier z ulubieńcem Wilniaa HARRY PIEL'em 
Wy" Tajemnica Limuzyny J. A. JEJT GWARAŃCJĄ 

„STYLO p. t. TAJEMNICA LIŃUZYNY 53733 czyli Brygada Śmierci. ICH DOBROCI 

WIELKA 36. Arcypotężny dramat w 12 aktach. W roli głównej ulubiony bohater Harry Piel i piękna Dary Hoim. Nad pro- 1 

gram: Niezrėwnanie piekne arcydzieło tajemniczego wschodu p. t. Serce Azji walki o wolność Indji. aa 

KINO-TEATR Dziś premjera! Po raz pierwszy w Wiinie;  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej „p. t. 

„mimoze | „UCIECZKA OD KIŁOŚCI” 
ul. Wielka 25 W roli głównej JENNY J U G O, najpiękniejsza kobieta świata, której czar, rasa, temperament podbijający cerca 

wszystkich mężczyzn. Nad program arcywesoła komedja p. t. „W zastępstwie męża". 

Kino Kol. Dziś wielki szłagierowy program Świąteczny, arcydzieło kinematografji p. t. s 

„OGNISKO* „NOCE BEZ$ENNE—NOGE SZALORE 
U1. Kolejowa 19. — (Przygoda Cesarzowej). — Potężny 10-cio aktowy dramat, ilustrujący dzieje dwojga kochanków. 

(obok dworca kol.) W rolach głównych: posigowo piękua LII Dagower i bożyszcze obiet łwan Petrowicz Przepych wystawy! 

Fascynująca treść! Przepiękua gra. — Początek seansów o godz. 5, w niedziele i święta o godz. 4. 

Następny program: „Grzechy ojców* z Emiiem Janingsem* w roli głównej. 
    

  

  

Pianina i Fortepiany 
tein etc., 

takoż Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, 
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SUBTELNE I DELIKATNE ZAPACHY 

CGTY'ego WZBUDZAJĄ OGÓLNY 

ZACHWYT. 

Do nabycia w pierwszorzędnych perfumegach 

i drogerjach. 

  

  

GNCY/ | 
TUCZCIE 

ŚWE ŚWINIE NĄ 
PROVENDEINIE 

„PROVENDEINE* 
jest niezbędne dla świń, gdyż daje 2 miesiąca 
©sztzędności na hodowli z tego względu że 

zawiera specjalne witam ny, skoncentros 
wane pod wpływem działania promieni 
ultrafoletowych. Witaminy te pobudzają 
organizm świni do szybkiego rozrostu 

i przyspieszają znacznie tuczenie So- * 
i e mineralne zawarte w Provendeine 

wzmacniają kościec świni i zapo- 

biegają chorobom kości. Tysiące 
hodowców w Polsce używa Pro 
vendeine z jaknajlepszym skuł- 

kiem, tembardziej że użycie 
Provendeine nie wymaga 
zmiany paszy, bo wy 
starcza mała domieszka 

do paszy zwykłej. 

2 MIESIĄCE OSZCZĘDNOŚCI NA HODOWLI 

  

   

                      

     

      

  

    
     

               

    

    

  

    

  
  

   

„Przedstawicielstwo na Województwa Białostockie, Wileńskie 
i Nowogrėdzkie: „WETERYNARJA“, Sp. z o. o., 

Bazyljańska 2 wt Ostrobramskiej). 
Wilno. 

f 
4 

4 

cierpiących! 
Od 26 lat znane naciera- 

nie  uśmierza szybko i 

pewnie wszelkie dolegli- 
wości natury reumatycz- 
nej, gośćcowej,  nerwo- 
bóle, bó! głowy, zębów 

it p. 

Wszędzie do nabycia 
po 3 zł. za flakon. 

Dla zdrowych i 
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»CHTIOMENTO 
Laboratorjum chem. aptekarza Mra. Szymona Edelmana 

WE LWOWIE, Teatyńska 16. 

Skład wysyłkowy 
Ichtiomentolu: gk 

  

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto Drukarnia wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2,


