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PRZEDSTAWI 
BIENIAKGNIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa2 „Lot“ 
BARANOWICZE — ul. 
DĄBROWICA (Polesie) — ięgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kołejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
ЫВА — ul. Suwalska 13 — S, Mateski. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGLOSZEN: wiersz 

Tagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelar; 
Ab znijsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmipniane 
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A dowolnie. Ea dostarczenie 

ST. ŚWIĘCIANY — 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Koł. „Ruch* 

CIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia jużwiąskiego. 1 

NOWQOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWiĘCIANY -—- Księgarnia T-wa „Rucb“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz, 

| PINSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski. ; 
siegarnia Poiskiej Macierzy SzkolneX. i POSTAWY — 

# STOLPCE — Ksiegamia T-wa „Ruch“, 3 
— К Smarzyński. SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiege, «l, Mickłewicza 14. 

Zwierzyński, 
M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Mała 8. 
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NIE CHCEMY NIEPOROZUMIEŃ POMIEDZY KOŚCIOŁEM A PAŃSTWEM 
Święta tegoroczne i następujący 

w śład za niemi koniec roku powinien 

być dla nas wszystkich nietylko chwilą 

wytchnienia od szarpiącego nerwy go- 

rączkowego życia codziennego, ale 

przedewszystkiem może chwilą zasta- 

nowienia. 

Kończy się rok, którego nikt chyba 

żałować nie będzie. Kończy się pod zna 

kiem kurczenia się pracy, ruiny war- 

sztatów wytwórczych, dla wielu pod 

znakiem nędzy i głodu, kończy się rów 

nież pod znakiem nienawiści skłóco- 

nych stronnictw politycznych i niema 

chyba dziedziny życia, gdzieby hasłem 

powszechnym nie była walka zamiast 

współpracy i zgodnego wysiłku. Ow- 

szem jest dziedzina i to jedna z naj- 

ważniejszych, w której dotychczas w 

Polsce walki nie było. Jest to dziedzi- 

na stosunków Kościoła do Państwa. 
Dla wszystkich, którzy za dni parę 

łamać się będą opłatkiem w obliczu pro 

mieniującego żłobka, którzy na paster- 
ce słuchać będą dźwięków polskiej ko- 
lendy, którzy nie stracili jeszcze zrozu- 
mienia dla wezwania „pokój ludziom 

dobrej woli*, dla tych wszystkich drę- 

czącem pytaniem, gednem zastanowie- 

nia będzie — czy w Polsce ma i może 

być zachowany pokój religijny, czy też 
do innych naszych bied i nieszczęść 
mamy z lekkiem sercem dorzucić i tę 

najgorszą może, jaką dla wszystkich 
państw ji społeczeństw jest zawsze wał 
ka Państwa z Kościołem. 

Obóz zachowawczy w Polsce i je- 

go parlamentarna reprezentacja uważa 

ją za jedno z najważniejszych swych za 

dań zaoszczędzenie Polsce tej walki i 

związanych z nią wstrząsów. Prowadzi 
my tę pracę nie od dzisiaj, prowadzimy 
ja cicho, bez reklamy i rozgłosu, mamy 
w niej pewne doświadczenie i spoglą- 
damy z zadowoleniem na osiągnięte re- 
zultaty. Dziś, gdy i na tem polu sytua- 
cja się zaostrza, mamy nietylko prawo, 

WYBUCH 
  

przyczyną pożaru na, 
BERLIN. PAT. — Strasztiwa kata- 

strofa pożaru, której ofiarą padł zamek 
w Sztutgarcie, wywołała wśród ludno- 
ści miejscowej komentarze i niepokoją 
ce pogłoski. Między innemi utrzymują, 
że w chwili wybuchu pożaru znajdował 
się w starym zamku większy skład a- 
municji, Wiadomościom tym usiłuje za 
przeczyć komunikat prezydjum policji, 
wyjaśnuiający, że w skrzyale tem stare 
go zamku była tylko amunicja przezna 
czoma dla ulokowania tam oddziałów 

  

ale i obowiązek otworzenia oczu włas- 

snych i cudzych na niebezpieczeństwo 

możliwego konfiiktu, a zarazem na mo- 

żliwości usunięcia jego powodów. 

Powiedzmy tu odrazu: Rząd Rze- 

czypospolitej tego konfliktu nie prag- 

nie. Nie chcemy być gołosłowni i po- 

woływać się tylko na nasze doświad- 

czenie lub zakonspirowane wiadomo- 

ści, więc przytoczymy jeden tylko, ale 
przekonywujący dowód. Rząd oddał w 

ręce jednego ze swych najwyższych u- 

rzędników państwowych pieczę nad sto 

sunkami Państwa do Kościoła, zrobił z 

niego, że się tak wyrażę, sędziego i 

arbitra tego, na co pozwala interes 

Państwa i tego, czego wymaga interes 

Kościoła. Tym wysokim urzędnikiem 

państwowym jest kapłan katolicki, wy- 

bitny rozumem, doświadczeniem i wie- 

dzą prawnik - kanonista. Nie znam 

przykładu, żeby jakiekołwiek inne pań- 

  

stwo współcześne w ten właśnie spo- 

sób zaznaczyło swą gotowość i wolę 

współpracy z czynnikami kościelnymi, 

Inny przykład. Między Kościołem a Pań 

stwem zawarta została umowa, tak 

zwany konkordat, i ta umowa, prawda, 

że powoli i nie bez trudności, ale się 

realizuje. 

Kościół Katolicki ze swej strony 

również nie dąży do walki z Państwem 

nigdzie, a tem bardziej nie dąży: do te- 

go w Połsce, która się cieszy wyjątko- 

wemi względami najwyższego przed- 

stawiciela i dostojnika Kościoła na zie- 

mi — Ojca Świętego. 

Gdyby zatem tyłko o te najwyższe 

czynniki z jednej i z drugiej strony cho 

dziło, wszystko byłoby łatwe do ułoże- 

nia. Niestety, w grę wchodzą czynai- 
ki inne hierarchicznie niższe, nie po- 

zbawione jednak ani wpływu, ani prak 

tycznego znaczenia. 

  

Straszna katastrofa w bibljotece watykańskiej 
ZAWALENIE SIĘ STROPU W SALI LEONINA.—WSPANIAŁE FRESKI W GRUZACH.— 

ZNISZCZENIE 15 TYSIĘCY CENNYCH TOMÓW.—LICZNE OFIARY W LUDZIACH. 
RZYM, (Pat.) We wtorek wie- 

czorem wydarzyła się w bb jo- 
tece watyńskiej katastrofa, któ- 
ra Spowodowzła poważne u- 
szkodzenle części b'bijoteki i po- 
ciągnęła za sobą ofiary w iu- 
dzlach. Mianowicie w saii Leoni 
na runął cały strop, grzebiąc 
kilka znajdujących się tam osób. 
Szczegóły katastrofy przedsta- 
wlalą się następująco: 

Od dłuższego czasu dokony- 
wano przeróbek w czytelni, prze- 
znaczonej dla uczonych, odby- 
wających studja | badania w 
bibijotece watykańskiej. Czytel- 
nia ta, założona przez papieża 
Leona XIII I od jego imienia 
zwana Lecniną, znajdowała się 
pod salą Sykstusa V. 

Wspaniała ta sala mieściła 
wieie ciężkich szaf, w których 
złożone były cenne dzieła, sta- 
nowiące zawiązek bibijoteki wa- 
tykańskiej. Sala, ozdcbiona fre- 
skami uczniów Giulio Romano, 
świetnie ilustrującemi zdarzenia 
z epoki rządów Sykstusa V, mie- 
ściła ponadto szereg wspania- 
łych darów monarszych, Sskła- 
danych papleżom różnych epok, 
w postaci pięknych przedmio- 

AMUNICJI 
zamku sztutgarckim 
policji. Większa część tej amunicji eraz 
broni policja w chwili katastroty miała 
jednak wynieść na bezpieczne miejsce. 

BERLIN. PAT. — Ze Sztutgartu do 
noszą, że wczoraj wieczorem pożar ob- 
jął również wieżę północno-zachodnią 
w starym zamku, która spłonęła do- 
szczętnie. Niebezpieczeństwo przerzu- 
cenia się pożaru na skrzydło północne, 
w którem znajdują się słynne zbiory ar 
cydzieł sztuki, udało się zażegnać. 

  

tów z porcelany serwskiej, 
lachitu, marmuru I t. p. 

Pcd wpływem dokonywanych 
przeróbek, jak przypuszczają 
niektórzy biegli, csłzbły podpo- 
ry, podtrzymujące sufit Sali Le- 
onina, pcwocując cbalenie człe- 
go stropu. Głuchy huk rozległ 
się w murach Watykaru. Jedno- 
cześnie z sail Leonina, przez 
niedawno wybite drzwi wewnę- 
trzne, wydostawać się zaczął 
gęsty pył. Cudem uniknęli śmier- 
ci trzej studjujący w sail ucze- 
ni oraz dckonywujący przeró- 
bek robotnicy. 

Nie udało się jednak wydo- 
stać jednemu uczonemu oraz 
dwum rebotnikom, którzy po- 
nieśii śmierć ped gruz: ml. Stra- 
ty narazie trudno określić. Stwier- 

dzone uszkodzenie, wzgiędnie 
zupełne prawie zniszczenie Sta: 
rych druków i rękopisów, wśród 
nich kroniki św. Zofji. 

Rozbita została również wiel- 
klej artystycznej wartości waza 
z porcelany  Serwskiej, która 
służyła jako chrzcielnica Syna 
Nepo:eona Iil księcia Napoleona 
Eugenjusza.  Uległy również 
zniszczeniu masywne stoły, bo- 
gato złocone, a jednocześnie — 
rzeźbione dary monarchów dla 
papieża. j 

Przybliżone obliczenia wyka- 
zują uszkodzenie okcło 20 ty- 
sięcy tomów bibijoteki. Papież, 
poinformowany о katastrofie, 
głębcko przejął się tą wlado- 
mcścią. Wezwana z Rzymu Straż 
cgniowa pracuje dalej nad usu- 

Nowy dekret oszczędnościowy w Niemczech 
BERLIN (PAT). Dekret о- 

sżczędnościowy, ogłoszony  dziš, 
przewiduje szereg zarządzeń, ma- 
jących na celu kitko pre- 
liminarza budżetowego na rok 
1932... 

Deficyt budżetowy, z roku 
1930 — 31 wynosić będzie — we- 

* dług dotychczasowych obliczeń — 
459 miljonów marek, Zarządzenia 
osżeżędnościowe w _ poszczegól- 
nych dziedzinach _ administracji 
państwowej mają prżynieść sumę 
100 miljonów marek. 

Redukcje płac i poborów u- 
rzędników państwowych oraz pra- 
cownikėw instytucyj użyteczności 
publicznej mają dać oszczędności 
w kwocie 100 miljonów marek, Z 
podwyżki podatku obrotowego 
rząd oczekuje 72 miljony oszczęd- 
ności. Pozostały deficyt w sumie 
177 miljonów marek ma być po- 
kryty z innych źródeł. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tei, wf. 23.X1--31). Ostat- 

nie posiedzenie przedświąteczne w pro. esie 
Centrolevu poświęcono przemówieniu adw. 
Rudzińskiego, obrońcy Masika, 

Adwokatcwi Rudzińsk emu w rozdziale 
msteijalu przypadła kwestja kongresu kra- 
kowskiego. Otrońca mówi cd początku o ze- 
zwoleniu władz, kióre chyba nie driałały 
pod strachem, nastęjnie o przygotowaniach, 
jakie musieli czynić organizaterzy i wreszcie 
© czynnej roli Mastka, który „majstrował* 
przy megafonach Obrońca at.kuje nasiępnie 
dwóch cenzorów; p. Krygiera i cenzora kra- 
kowskiego p. Choczyńskiego. Omawiając 10- 
lę i stancwisko Mastka w psrtji wykazuje 
błąd aktu oskarże: ia, przypisującego Ma- 
stkowi należeni* do CKW, Tu obrońca ko- 
mer tuje zeznania świadków: Stsmirowskiego 
Haoke Nowaka i Szymbcrskiego, twierdząc, 
2е nie mają one znaczenia d: wodowego, Pan 
Wolaniecki jest zasłużonym Świadkiem | mi- 
mo jego całych zasług ze41 an e jego należy 
traktować z ostrożnością, g. y: on to infor- 
mował o wykryciu składew broni, a w isto- 
cie znaleziono s. tylet i jakąś szablę ułańske; 
dziwne dzie ą się z bronią histerje. Pan Ka- 
wecki nie robił rewizji w Sejmie, bo nie wie- 
rzył, by broń istnisła, Ze względów politycz 
nych państwowych nie robiono rewizji, bądź 
nie wierzono, a jednak mówi się sądowi o znalezieniu największych składów broni. Zai- muje się następnie szeroko adwokat Rudziń- 
ski zeznaniami referenta prasowego wcje- 
«ództwa krakowskiego p. Choczyńskiego i przyrównywa je do zeznania jego, szefa, re- łerenta Wydziału Bezpieczeństwa. p. Wola 

nieckiego. P, Choczyūski opowiads! nati lu 
o jak mś rządzie, który był już z góry przy- gotowany i w którym mnistrem wojry miał 
zostać gen. Haller. Ja doskonale rozumiem 
wystąpienie p. Choczyńskiego. Ten młody 
człowiek z drugiego rcku prawa, który cen- 
zurował i kwesijonował a tykuły własnych 
prolesorėw, ten osławiony cenzcr krakowski 
odznaczał się wyjątkową złośliwością i z pa- 
sją stosował szykany. Panowie Sędziowie 
przypcmną sobie skcnfiskcwany nemer wigi- 
lijiny „Naprzodu*, który p. Choczyński skon- 
fi kował, a który Sid w parę godzin pózniej zwolnił od kcnfiskaty, Cmowiwszy zeznania 
pedkom Olearczyka, adwckat Rudziński prze- 
chodzi do zeznań Dyrektora Dsiadosza i roz- 
prawia się z jego wy» odami Następnie ad- 
wokat Rudsiński przechodzi do cmówienia 
wieców, w których brzł udział Mastek, a przedtem jeszcze zatrz: muje się dłu'szą 
chwilę nad działalnością Mastka w rcku 1923, 
o c:em też wspomina akt oskarżenia. . 

Po przerwie zabiera głos w dalszym 
ciągu sdwckst Rudzii ski, 

Pan Prokurstor twierdził, że zaraz po 
Frzewrocie Piłsudski powrócił na drcgę ner- 
malną Tak rozumowsć może tylko dziecko, 
Od roku 1926 wszystkie rządy powstawały 
myłącznie z woli Fiłst dsiiego. Każcy nowy 
premier zanim ud.wał się do P:ezyder ta 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM PISMA 
SZEGO REDAKCJA 

szedł do Belwederu. Na wybór Prezydenta 
pizez Zgromadzenie Narodowe Piłsudski wy- 
wierał nzcisk grożąc w wywiadzie posłom 
ulicą jeśli nie pójdą pe linji jego życzeń Od 
tego czasu trwa permanentna rewolucja. Dy- 
ktatura i parlament to dziwny paradoks pol- 
skiego Żysia politycznego. Zdecydrwano się 
wyjść ze Ślepej ulicy przez rozpisanie no 
wych wyborów i wtedy przyszła ta nec 
wrześniowa, w której porwano posłów, B. 
komisarz bolszewicki sędzia Demant pckrywa 
tę zbrodnię za cenę ukrycia jego dawnych 
sprawek. Słynny z niedbalstwa i niesnajomo* 
ści prawa prrkurator Michałowski za cenę 
swej roli brzeskiej został ministrem Spra- 
wiedliwości. I nigdy nie zapomnimy owej 
czarnej kawy urządzonej w Belwederze 
dls Kcstka-Biernacki+go, Proces ten przej- 
dzie do histerji. Pancwie Sędsiowie, prosz” 
byście pamię ali że w - oskarżonych macie 
swych sojuszników w obronie zagrożcnych 
praw Rzeczypospolitej. Któż jeśli nie wy je- 
steście powołani do walsi o prawa, a juź w 
starożytrych Atenach mówiono: Lud musi 
walcyć o prawo. jak o mury miasta, 

Proces zcstał przerwany na otres šwią- 
teczny, Następne posiedzenie odbęd ie się w 
poniedziałek o godz. 9 min. 30. Przemawiać 
ZG adw. Szumański i adwokat Ujaz- 
ows 

  

  

NA- 
„SŁOWA” SKŁADA SERDECZNE ŻYCZE- 
NIA ŚWIĄTECZNE 

NAPADY NA SKLEPY - 
BERLIN (PAT). Wezoraj wie- 

czorem w różnych dzielnicach 
Berlina dokonano znowu szeregu 
napadów na sklepy z artykułami 
żywnościowemi. Napastnikom u- 
dało się zbiec przed przybyciem 
policji. .W dwóch wypadkach do- 
szło do wymiany strzałów rewol- 
werowych. 

Moratorjum Hoovera 
przyjete przez Senat 
WASZYNGTON. PAT. — Senat ra 

tyfikował moratorjum Hoovera 69 gło- 

sami przeciwko 12 i przyjął bez dy- 

skusji poprawkę Izby Reprezentantów 

przeciwko rewizji lub zniesieniu  dłu- 

gów wojennych. 
WASZYNGTON. PAT. — W cza- 

sie nocnego posiedzenia senat odrzu- 
cił popsawkę do rezolucji, dotyczącej 
moratorjtwn, domagającej się rewizji 
traktatu wersalskiego, jako części za- 
wieszenia stłaty lługów. Obrady kon 
gresu odroczone zostały do dnia 4 sty 

cznia roku przyszłego. 

nięciem gruzów i zabezpiecze- 
niem murów. 

Katastrofa wywołała w Rzy- 
mie olbrzymie wrażenie. Na pla- 
cu świętego Plotra do późnej 
nocy gromadziły się tlumy w 
oczekiwaniu rezultatów akcji 
ratunkowej. Z pod gruzów wy- 
dobyto wczoraj jedynie prof. 
Mario Vattasso. Dzisiaj rano wy- 
dobyto frupy dwuch robotni- 
ków. 

Dostęp do muzeów watykań- 
skich został zamknięty. Dobrze 
znana zwiedzającym sala Syk- 
stusa V została zupełnie zru|- 
nowana. 

RZYM, (Pat.) Komunikat wy- 
dany przez bibijotekę watykań- 
ską w sprawie katastrofy stwier- 
dza, że cgółem zniszczeniu u- 
legło ckctło 15 tys. tomów, z 
których tylko część będzie mo- 
gła być zastąpiona przez Istnie- 
jące dubiikaty. 

CITTA DEL VATICANO. PAT. 
Z pod gruzów bibljoteki watykańskiej 
wydobyto trup mężczyzny, który nie- 
wątpliwie w chwili katastrofy studjo- 
wał w bibljotece. Straż ogniowa w dal 
szym ciągu prowadzi akcję ratowniczą. 

  

W obozie rządowym znajdują się 

elementy antyklerykalne lub akatoli- 

ckie, jeżeli kto woli — wolnomyślne, 

dla których zatarg, o którym piszemy, 

nie stanowi żadnej groźby, owszem by 

łoby rzeczą pożądaną, może nawet u- 

pragnioną. O nich pisać nie warto, Ło 

przekonać się nie dadzą, ani wyleczyć 

ze swoich tradycyjnych przekonań, czy 

uprzedzeń, 

Godniejszą zastanowienia rzeczą 

jest to, że i po stronie katolickiej są 

elementy nie pozbawione znaczenia i 

wpływu nawet wśród wyższego ducho- 

wieństwa, których zachowanie zdaje 

się dowodzić chęci zaostrzenia i przy- 

spieszenia konfliktu, któryby, ich zda- 

niem, musiał doprowadzić do apadku 

rządu czy regime'u i po przez walkę z 

Kościołem, jako środka do tryumfu par- 

tji, jako celu. 

W tem tkwi niebezpieczeństwo. 

Wiemy bowiem i wierzymy, że Kościół 

jest niezwyciężony, bynajmniej jednak 

nie katolicy jako tacy, i że to, co mo- 

że po przez okres prześladowań stać 

się tryumfem całości, może bardzo do- 

brze równocześnie być klęską jednej 

jego części. Tej prawdy zdają się nie 

widzieć ci mali i ci więksi którzy, miast 

łagodzić i pośredniczyć, widzą swe po 

wołanie w tem, by na każdym kroku, 

tam także, gdzie interes Kościoła tego 

bynajmniej nie wymaga,  zadrażniać, 

zohydzać, rozsiewać fałszywe pogłoski 

i agitować. ; 

Dowodów tego twierdzenia tym ra- 
zem przytaczać nie będziemy, nie dla- 

tego bynajmniej, by nam brakło argu- 

mentów, ale dlatego, że musielibyśmy 

cytować przykre fakty i znane nazwi- 

ska, a celem naszym nie jest zaognia- 

nie antagonizmów. Pragniemy dziś dać 

tylko temat do zastanowienia na okres, 

który tradycyjnie jest okresem i świę- 

tem pogodzenia i pokoju. 

Janusz Radziwiłł. 

  

Rokowania gospodarcze 
niemiecko-sowieckie 

BERLIN (PAT). Według  do- 
niesienia prasy — rokowania go- 
spodarcze niemiecko-sowieckie, to- 
czące się od szeregu tygodni w 
Berlinie, ukończono w dniu wczo- 
rajszym. Dżiś ma być ogłoszony 
wspólny komunikat o wyniku ro- 
kowań. 

W toku pertraktacyj omawia- 
no również kwestję wzmożenia 
przywozu zboża z Z.5.5.R. do Nie- 
miec. Według pogłosek, kolporto- 
wanych przed kilkoma dniami na 
berlińskiej giełdzie, rząd niemiecki 
miał zamówić 100 do 200 tonn ży- 
ta sowieckiego. 

BERLIN. PAT, — Urzędowo komtu 

Konferencja rzeczoznawców finansowych 
w Bazylei 

BAZYLEA. PAT. — Komitet redak 
cyjny ustalił wczoraj rozdział tekstu 

sprawozdania, dotyczący przyczyn о- 
becnej sytuacji w Niemczech. Delegat 
niemiecki usiłował umieścić w sprawo- 
zdaniu formułę, wyrażającą jego tezę o 

pierwszeństwie długów prywatnych i 
konieczności odłożenia wszystkich za- 
gadnień reparacyjnych. 

„Delegat francuski sprzeciwi się te- 
mu energicznie i opuścił nawet salę po 

siedzeń, powrócił jednak wobec nale- 

gań kolegów pod warunkiem, że otrzy 

ma satysfakcję. Komitet przyjął odpo- 

wiedni tekst. * 
Dziś rano na początku posiedzenia 

delegat niemiecki oświadczył, że nie 

może przyłączyć się do przyjętego 

przez komitet redakcyjny tekstu. Dele- 

gat francuski, podtrzymywany przez 

przedstawicieli Belgji i Jugosławii, po- 
nownie wystąpił przeciwko tezie mie- 
mieckiej, W rezultacie komitet przyjął 
formułę, która uzyskała jednogłośną 

zgodę ekspertów. 

wikują: Rokowania gospodarcze, prowa 
dzone od 14 listopada przez ministra 
gospodarki Rzeszy pzof. Warmbolda Z 
przewodniczącym delegacji ZSSR amba 
sadorem Chinczukiem, których celem 
było stworzenie trwałszej podstawy i 
możliwości dalszej rozbudowy wzajem 
nych stosunków gospodarczych, ukoń- 
czone zostały 22 grudnia podpisaniem 
protokółu. Zawarte w tych portokóle 
uchwały podlegają zatwierdzeniu ze 
strony obu rządów zainteresowanych i 

służą w szczególności dla usunięcia 
trudności, powstałych w ostatnim cza 
sie w wyniku światowego kryzysu go- 
spodarczego na wszystkich rynkach 
zbytu, tem samem zaś w niemiecko-so- 

wieckim obrocie towarowym. Przebieg 
negocjacyj, które toczyły się przy udzia 
le zainteresówanych kół gospodarczych 
obu stron, pozwala oczekiwać, że cel 
wytyczny tych rokowań zostanie osiąg 
nięty. Według intormacyj biura Conti, 
niemieckie koła zainteresowane zaprze 
czają pogłoskom, jakoby. w ostatnich 
rokowaniach niemiecko-sowieckich roz 
ważany był płan wprowadzenia syste- 
mu clearingowego w obrocie towaro- 
wym między Niemcami a Rosją. 

Sanacja Zakładu Kredytowego w Wiedniu 
WIEDEŃ. PAT, — Rada Narodowa 

uchwaliła na dzisiejszem posiedzeniu 
w 2i trzeciem czytaniu wszystkie trzy 
projekty ustaw, dotyczące ustroju za 
kładu kredytowego. 

Podczas dyskusji kanclerz Buresch 
oświadczył, że w sprawie obsadzenia 
stanowiska generalnego dyrektora Za 
kładu Kredytowego toczą się pomyśl 
ne rokowania z pewnym fachowcem 
austrjackim, zamieszkałym zagranicą. 

Dalej oświadczył kanclerz, że londyń 
ski komitet wierzycieli skłonny jest do 

przeprowadzania rokowań z rządem au 
strjackim celem wyjaśnienia spraw ma 
terjalnych Zakładu Kredytowego. Kan 
cierz zwrócił się z prośbą do komitetu 
londyńskiego o niezwłoczne wysłanie 
delegacji do Wiednia. 

W zakończeniu kancierz stwierdził, 
że rząd gotów jest zająć się energicz 
nie uregulowaniem wszystkich spraw, 
związanych z Zakładem Kredytowym, 
aby zażegnać niebezpieczeństwa, gro 
żące gospodarce austrjackiej.
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nztova Maca Osztzędnośi 
P.K.0. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wlino, Łódź, Lwów. 

PRZYJ 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 

wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

PREMIOWE 
po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 

grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 
odbywających się co kwartał. 

Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 
cofania złożonych pieniędzy. 

8. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 

ściowych. 

GWARANTUJE 

kwotą zł. około 500 milijonów w ge- 

tówce I w iokatach opartych na złocie 

29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

MUJE: 

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
bez badania lekarskiego, przy skład- 

kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wypłatą ubezpieczonego kapitałn w 

razie dożycia lub po śmierci 

a tskże UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 
czania. 

KAPITALY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 
2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogólnego 

dobrobytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne od wszelkich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 
wać w każdym urzędzie poczto- 
wym na terenie Rzeczypospolitej bez 

względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

Wszelka korespondencja z P. K. 0. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego jest bez- 
płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 
nošciowych P. K. O. to najlepszy dowód zaufania 
społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

: ściowej w Polsce. 

  

Ekscesy antyżydowskie przed Sądem 
Znów proces na tle znanych zajść, Znów 

przed obliczem Sądu przewinęli się świadko 
wie, na czele z voszkodowanym, uczniem 

„gmnazjalnym Danielem Kuiakowskim, pobi 
tym, jak twierdz, przy zbiegu ulic Rudni- 

ckiej i Niemieckiej przez kilku młodych žy- 

dów. Zajęli ońi miejsce na ławie oskarżo- 
nych; Mejer Gutkowicz, Aron Bunewcer i 
Chona Dimensztejn. 

Przewód sądowy nie trwał długo. Oskar- 
żeni nie przyznałi się do winy twierdząc, że 
znaleźli się przypadkowo na ulicy. jeden wra 

cał z pracy, inni przechodzili ulicą spokoj- 
nie. 

_ Świadek oskarżenia przod, Swierk nie pa 
mięta twarzy oskarżonych i nie może sta- 

nowczo nic twierdzić, Zeznania samego po- 
szkodowanego są też niewyraźne, W śledz- 
twie pierwiastkowem twierdził, że został u- 
derzony w. piersi i w płecy i, że jest studen 
tem; na przewodzie sądowym zeznania te 
nieco zmienił i nie pamiętał, o czemm mów:ł 
w_ śledztwie. 

Wniosek prokuratora oskarżającego, p. 
Achmatowicza, o zarządzenie przerwy celem 
sprowadzenia dodatkowego świadka post, 
Hołowni został przez Sąd przyjęty jedrak i 
ten świadek nie wniósł do sprawy dostatecz 
nego materjału obciążającego. 

Po krótkch przemówieniach stron i przer 
wie Sąd nie znajdując podstaw do skazania 
oskarżon,, wyniósł wyrok un'ewinniający, (t) 

Byli posłowie na ławie oskarżonych 
W dniu 12 stycznia rb. Sąd Okręgowy w 

Wiłn'e rozpoznał sprawę Białoruskiego Klu- 
bu Poselskiego „Zmaganje*. Między całym 
szeregiem oskarżonych znaleźli się wówczas 
i byli posłowie, Gawryliuk,  Dworczanin, 
Kryńczuk i Wołyniec. 

Został wówczas ogłoszony wyrok, na mo 
cy którego wszyscy czterej zostali skazani na 
osadzenie w ciężkiem więzieniu na lat 8, 

Niezadowołeni z wyroku, oskarzeni urzą 
dziłi na sali sądowej demonstrację, wznosząc 

ki: „Precz z sądem : rządami faszystow 
skimi*, „Niech żyje rewolucja socjalna" itp. 

ji TYYYYYYYYVTYYYTPYYTYVYTTYYYYYWYYTTTYYCJZ о 

ĘE Dwoje dzieci Е 
E przyjrnę 

E do kompletu 
Ė pierwszy rok nauczania 
Ė z francuskim 
B Wiwulskiego 15, m. 2. в 

Uporczywe zaparcie, katary jelita grube- 
go, wzdęcia, osłabicne funkcje żołądkowe, 
zastoina ogólna, osłabione funkcje wątroby, 
bóle w bokach i pod żebrami przechodzą 
przy używaniu rano ; wieczorem po szkla- 
neczce naturalnej wody gorzkiej Franciszka- 
Józefa. 

[LEJE 

В Е 

„Kto byt merdertą? 
Nie trudno było śledzić Cartona w 

Londynie. Z dworca pojechał wprost 
do hotelu i wyszedł do miasta dopiero 
"następnego › @а. Szedłem za nim. 
Wszedł do biura wynajmu mieszkań i 
zwrócił się z prośbą o -danie kilku adre 
sów willi nie zajętych jeszcze na przed 
mieściu. Ja również zadałem to same 
pytanie. Nagle weszła Anita Grunberg 
— czyli Nadina, jak wolisz! Pewna sie- 
bie, bezczelna i równie piękna, jak wte 
Чу. Boże! jakże ja ją nienawidziłem! 
a kobieta złamała mi życie, zniszczyła 
człowieka, który był tysiąc razy wię- 
cej wart ode mnie. Gotów byłem rzucić 
się na nią, schwycić za gardło, zadu- 
sić własnemi rękami... Krew rzuciła mi 
się do głowy... jeszcze chwila, a popeł- 
niłbym głupstwo nie do przebaczenia. 
Oprzytomniałem jednak na dźwięk jej 
głosu, ostry i rozkazujący, w którym 
słychać było zbyt wyraźnie cudzoziem- 
ski akcent: 

— Willa Młynarska w Marlow? 
Willa sir Eustachego Pedlera? Dobrze, 

vy
 

    

  

Za tę demonstrację na sali skazano ich ra 1 
rok 6 m. domu poprawy. 

Na skutek apelacji rozpoznano tę sprawę 
w dniu wczorajszym, 

Na rozprawie oskarżony Kryńczuk ozraj 
mił, że dła niego jest najzupełniej obojętne, 
jaki wyrok zapadne w tej sprawie, gdyż 
wie, że nie Sąd burżuazyjny go zwolni, lecz 
rewolucja socjalna. 

Ponadto zaszedł jeszcze jeden bardzo cie 
akwy wypadek, oto oskarżony Wołyniec, tłó 
macząc przyczynę, która spowodowała de- 
monstrację na sali sądowej, oświadczył, że 
aczkołwiek oskarżeni nie spodziewali się wy 
roku un.ewiuniającego, to jednak nie spodzie 
wałi się, że zostaną skazani na najwyższy wy 
miar kary. 

W tem miejscu przewodniczący zwrócił 
uwagę oskarżonego, że to jednak nie jest 
tem samem, co stawianie „pod stienkę' bar 
dzo lubiany i stosowany przez jego współto 
warzyszy ideowych w Rosj; Sowieckiej spo- 
sób względem burżuazji, Na tę uwagę prze- 
wodniczącego oskarżony Wołyniec, oznajmił, 
że tam, tj. w ZSSR, jest otwarta dyktatu- 
ra proletarjacka, a niema rozmaitych przy- 
krywek demokratycznych. 

Do końca rozprawy oskarżeni zachowy- 
wałi się nader wyzywająco, 

Sąd wyrok pierwszej instancji zatwier- 
dził, 

ch == 

Dn. 2 stycznia 1932 r. odbędzie się w salonach Kasyna 6 

„BAL KRYZYSO 
może to będzie mi 
każdym razie. 

Dano jej pozwolenie obejrzenia wil 
li i wyszła z biura, jak królowa. Na 
Cartona nawet nie spojrzała, ale je- 
stem pewien, że spotkanie było umó- 
wione. Z tego, co udało mi się posły- 
szeć, wysnułem natychmiast wnioski. 
Nie wiedziałem, że sir Pedler był wte- 
dy w Cannes, zdecydowałem więc, że 

w ten sposób Nadina chciała się z nim 
spotkać w pustej willi. A że wiadomo 
było, że w chwili dokonania kradzieży 
był on w Afryce Południowej, a ponie- 
waż nie widziałem go nigdy jeszcze, 
byłem przekonany, że on jest właśnie 
owym tajemniczym „pułkownikiem... 
Wyszedłem za niemi: Nadina weszła 
do Hyde-parku, a Carton skierował 
się ku stacji podziemnej kalejki. W na- 
dziei, że nagłe spotkanie ze mną roz- 
wiąze mu znowu język, poszedłem za 
nim. Stał sam w końcu peronu. Nie by- 
ło w pobliżu nikogo, prócz młodej ko- 
biety. Podszedłem do niego. Dalej 
wiesz, co się stało. Przerażony wido- 
kiem człowieka, którego zostawił w Po 
łudniowej Afryce, cofnął się i upadł na 

odpowiadało w 

  

SŁOWO 

  

Wszystkim Szanownym Swym 

zasyła 

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

Klijentom życzenia Świąteczne 

Biuro Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

  

Życzenia „Wesołych Świąt” swym Szanownym  Klijentom 

składa firma 

MICHAŁ GIRDA 

Zamkowa 20, tel. 16-20 

Elektrotechnika. 

  

  

              

DOM BANKOWY 

M. RYNDZIUŃSKI 
Wilno, ul. Niemiecka 37, tel. 1-70 I 4-40. 

Adres telegrai: „RYNDKAUFBANK“. 

Załatwia wszelkie c 

i K. KAUFMANS 

zynności bankowe 
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MICKIEWICZA 11 
Telef. 598. 

  

  

Uznana w całej 
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Przedstawiciel st. Zatorski "Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1, 
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(piątek 25. XII., sobota 26. 

W LUTNI — pikantna komedja „Ta 

(o godz. 4-ej) po ce 

NA POHULANCE — sobota 26 — 
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4 W LUTNI w sobotę 26 i niedzielę 27. 

Składamy Szan. Gościom Życzenia Świąteczne 
i komunikujemy, że lok<l nasz 

We czwartek i piątex czynny nie będzie. 

W sobotę od 10 wiecz do 5 rano 

Choinka dla dorosłych 

Program kabarstowy „Dancing“ łamilijno to warzy s- 

W niedzielę od 5 pp. do 9 wiacz. 

„Dancing—Czarna Kawa" 
Występy artystyczne, oraz rozlosowanie upomin- 

ków dla wszystkich Pań (bez przegranej). 

Przyjmujemy zamówienia na stoliki na 
westrową“, która zapowiada się wesoło i lepiej niż 

Polsce za najlepszą 

Pierwszej Poiskiej Hurtowni 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A.Długokęcki i W. Wrześniewski Sp. Akc, 

il O AAA ЫОН 
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Repertuar świąteczny 

TEATRÓW MIEJSKICH Z. A. S. P. 
Pozwala zarówno starszym jak i dzieciom 

przepędzić czas 

Przedstawienia wieczorowe: 

NA POHULANCE — arcywesoła kom*dja „Logika pana Baltazara" 

Popołudniówki 

= — niedziela 27. XII. „Laika“ arcyucieszna operetka. 

W LUTNI — sobota 26. — „Pan Posai i Julja“ 

— niedziela 27. XIL Poranek taneczny 

Poranki (dla dzieci o godz. 12-ej) po cenach specjalnie zniżonych!!! 

  

od lat 20. 

ki. Rózne niespodzianki, 
  

zwykły po- 
południowy 

czorem Jak zwykle kabaret. 
  

„Noc Syl- 

wszędzie, 

  

  

    
     

ERBAT 
"€Ez KOPERNIKIEM Й 

Żądzć€ wszędzie! 
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„XII, niedziela 27. XII). 

k się zdobywa kobiety''u 

nach zniżonych 
„Teatr wiecznej wojny''. 

$awinej Doiskiej 
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„ Xil. — urocza bajka „Kopciuszak ** 
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szyny. Zgubiło go właśne tchórzo- 
stwo... Udając lekarza, przeszukałem 
zręcznie jego kieszenie. Był tam pugila 
res z pieniędzmi, dwa listy, bez znacze- 
nia, rolka filmów do aparatu, którą 
zgubiłem gdzieś i kartka z datą 22-go 
stycznia i nazwą „Kilmorden Castle". 
Spieszyłem, by mnie nie zapytano o do 
kumenty i biegnąc do schodach zgi bi- 
łem kastkę, ale na szczęście zapan.ię- 
tałem cyiry... W sąsiedniej kawiarni 
wszedłem do garderoby i pozbyłe.n się 
brody i okularów. Nie chciałem, żeby 
mnie aresztowano, jako złodzieja kie- 
szonkowego. Następnie wróciłem do 
Hyde-Parku. Nadina jadła śniadanie. 
Nie będę ci opowiadać szczegółowo, 
jak dostałem się za nią do Marlow. Gdy 
weszła, zaczekałem kilka minut i wsze- 
dłem, tłomacząc odźwiernej, że towa- 
wzyszę młodej damie. 

'Zamilkł. Nastała chwila ciszy. 
— Anno, czy uwierzysz mi? Przy 

sięgam, że mówię prawdę! 'Wszedłem 
za nią z zamiarem zabicia jej, ale zna- 
lazłem już Nadinę zamordowaną. Le- 
żała na podłodze w sypialni, na pierw- 
szem piętrze. Mój Boże, nie potrafię 

wy” 
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wyobrazić sobie, co też ja przeżyłem. 
Przecież nie minęło więcej, jak trzy mi 
nuty od chwili, gdy ona przestąpiła 
próg domu, a dom był pusty! 

Zrozumiałem momentalnie, w jak 

strasznej znalazłem się sytuacji. Czło- 
wiek, którego Nadina chciała Szantażo- 

wać, zabił ją i odrazu znalazł tego, ra 
kogo mógł zrzucić swą winę. Po raz 
drugi już zostałem ofiarą „Pułkowni- 
ka“... Nie wiem, jak udało mi si wy- 
dostać stamtąd. Wiedziałem, że zbrod- 
nia zostanie wkrótce wykryta, a mój 
rysopis rozesłany będzie po całym kra- 
ju. W ciągu kilku dni mie odważałem 
się wyjść z hotelu. Wreszcie los u- 
śmiechnął się do mnie. Niechcący pod- 
słuchałem na ulicy rozmowę dwóch 
starszych panów. Jednym z nich był sir 
Es Pedler. Postanowiłem zostać jego 
sekretarzem. Wątpiłem w to, by miał 
być owym „pułkownikiem*. Willa je- 
go została wybrana przypadkowo, al- 
bo ze względu na jakieś nieznane mi 
jeszcze przyczyny, czy cele. 

— Czy wiesz, że Pedgett był w 
tym czasie w Marlow? — przerwałam. 

— W takim razie rzecz jest jasna. 
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W WIRZE STOLICY 
SEN O WIGILJI 

Po wczorajszym długim bridżu wziąłem 

dziś rano pióro. Zdrzemnąłem sę i miałem 

taki rozkoszny sen: 

Otrzymuję list. 

„Szanowny panie Karolu. Nasz 9-letni 

Władek pisze codzień — ćwikzenia, zadania, 

dyktanda; z każdą zapisaną stroniczką staje 

się mądrzejszy, a pan choć pisze i pisze — 

wręcz odwrotnie, Nieraz się dzwimy z żoną: 

czyż tego Karola tylka giupstwa się trzyma- 

ja, czyż nigdy nic do rzeczy nie skieci.,. Nic 

i nic. Trudno, zawsze lepiej banialuki pisać, 

niż kraść, Ale ot co proponujemy: przyjedź 

pan do nas na Święta, Będzie dobra wyżer- 

ka, różne rozrywki i rozmowa inteligentna 

(pod warunkiem, że pan będzie milczał). Zgo 

da? Czekamy!“ 

W domu straszna radość: Karol wyjeż- 

  

  

Narodzenie 
ięło slodyczy 

staropolska choinka 
byla obwieszona la 

„kociami 

w ki e ie 
Р мер ! 

ZAWODY STRZELECKIE 
Z okazji obchodu 101 rocznicy Powsta- 

nia Listopadowego oraz trzeciej rocznicy ist- 
nienia Zw, Podoficerów Rezerwy Okr, Wi- 
leńskiego zorganizowane zostały strzeleckie 
zawody z bron, małokalibrowej. 

W zawiodach wzięło udział dziew ęć ze 
społów reprezentujących różne stowarzysze- 
nia. Dla braku miejsca ograniczamy się de 
podania suchych wyników uzyskanych zespo 
łowo i indywidualnie, 

Pierwsze miejsce zajął zespół K.S. 5 pp. 
Leg. uzyskują 829 pkt, (na 900 mo: 
drugie — Stow, Rezerwistów i b. W. 
pkt, trzecie — Zw Strzelecki 711 pkt. 

Indywidualnie: chorąży 5 pp. Leg. W. 
Kucharski 280 pkt (na 300 możliwych), 2-gie 

sierżant 5 pp. Leg. Ign. Rucński 276 pkt. 
3-cie — Legunek W. (Strzelec). Poza kon- 
kursem chorąży 5 pp. Leg. S. Sokulski wy— 
bił 281 pkt. (t) 

   

  

dża” Nie wiedzieli jak mnie żegnać z ukon- 

tentowania, 

Wysiadam na głuchej stacyjce, ładuję do 

sanek — wio! Mróz, śnieg skrzypi, biało, 

bało po polach. Taki spokój, tak jakoś rzeź 

ko na duszy — ach, przecie ja nie jeździłem 

sankami od 1916 roku, ostatni raz wtedy, 

byłem na wsi — na Ukrainie. 

Dworek wśród drzew, Małe okienka, ni- 

skie pokoje, ciepło, miło, czysto, ładn'e.., 

— Pan Karol? Dzień dobry! 

— Serrvus 

Gospodarz się trąchę uspakaja. No, nie je 
stem garbaty, trędowaty, brodaty, nawet 

nie mam kołtuna na głowie. Spodziewał się 

gorzej, 
Pani domu jest ujmująca, Trochę bojażli 

wie podała mi rękę — nie ugryziem jej, na- 
brała odwagi. Najstarsza córka, panna Zula, 

jest uroczą panienką, młodsi bracia rozkosz- 

ne chłopaki. Wujaszek mi powiedział serdecz 

nie: naczelny lekarz w Tworkach jest moim 
przyjacielem, w: razie potrzeby — służę”.,, 

— Dziękuję, nie omieszkam skorzystać, 

Prawdziwa wiejska .wilja, Kilkanaście 
osób siadło nad sianem, Co to potraw! Ile 

ryb, w ilu postacach! Straciłem lik, ale nie 

apetyt, Panna Zula patrzała jagnięcemi oczy 

ma i uśmiechała się słodko: 

— „Może jeszcze?* Jakże odmówić. 

  
W salonie duża, jarząca się choinka, pod 

nią prezenty, Pisk, krzyk, wesele, Dostałem 

książeczkę zatytułowaną: „Jak psać z sen- 

sem, oraz uniknąć banalności,  prostactwa, 

nieudanych dowcipów i tępych określeń", 

Zaraz zacząłem czytać, ale wezwano mnie 

do bridża, 

Fokazałem się z jaknajlepszej strony. S0- 

lidna licytacja, prawidiowa rozgrywka, umie 

jętny bluff, dokładne pam ętanie kart. Obęb- 

niłem partnerów ku wiełkiemu zdumieniu sta 

rego sąsiada: 

— Gra pan w bridża jakby całkiem roz- 

tropny człowek! 

— Nigdybym się nie spodziewał, że z ta- 

ką kartą będzie pan przy swoich, dorzucił 

drugi, 
— Czy to naprawdę pan jest tym Karo- 

— powątpiewał trzeci, 

Dia rozwiania wątpliwości wdałem się w 

dwuminutowy monolog: wnet uwierzyli: po- 

kiwali tylko głowami. 

Jaka cudowna noc w cichym dworze. 

Stróż nocny co przeszedi pod mojem cknem 

gwizdnął przeraźliwie — dałem mu złotówkę, 

poszedł spać, 

Rano śniadanie, Stół znów zastawiony 

obficie, „Wyborny pasztet" — 'mówię. „Sa- 

lem 

arnizonawajo (Mickiewicza 13). bai pod aktualną nazwą 

urządzony staraniem Akademickich Kół Wiinian. w War- 

szawie, Poznaniu i 

WSTĘP 
  

Myślałem, że był z sir Pedlerem w Can 
nes. 

— Miał być we Florencji, ale nie 
był tam. Nie mogę dowieść, że był w 
Marlow, ale jestem tego zupełnie pe- 
wna. 

— Nie podejrzewaiem Podgetta aż 
do tej nocy, kiedy usiłował wrzucić pa- 
nią do wody. Przyznaję, że nie spotka- 
łem dotąd lepszego aktora. 

— O, tak. 
— To dlatego wybrali Willę Pedle 

ra, że Pedgett umiał dostać się do niej 
nieznacznie. Teraz rozumiem, dlacze- 
go on się nie sprzeciwiał temu, żebym 
został sekretarzem Pedlera. Nie chciał 
odkrywać kart. Nadina nie przyniosła 
djamentów, Carton schował je pewnie 
gdzieś na „Kilmorden Castle", a „Puł- 
kownik* myślał, że ja wiem, gdzie cne 
są. Dopóki nie dostanie ich w swe ręce, 
będzie narażony na ciągłe niebezpie- 
czeństwo, dlatego to tak bardzo chodzi 
mu o to, żeby zdobyć je za wszelką ce- 
nę. Ale gdzie ten djabeł Carton mógł je 
ukryć? Nie mam pojęcia! Boję się teraz 
że sprawa moja przepadła ostatecznie. 

— Nie, nie przepadła, — zaprzeczy- 

  

Ostrzeżenie 
Wobec pojawienia się na rynku ficz- 

nych naśladowinictw naszego preparatu 
Cresołan, ostrzegamy przed nabyciem róż- 
nego rodzaju falsyfikatów i prosemy zwra— 
cać baczną uwagę na oryginalne apako- 
wanie Cresolanu firmy R, Barcikowski S,A. | 
w Poznan ze znakiem towarowym Erbe 
zarejestrowanym 'w  G.D,S. Z. pod 
Nr. 1031, 

Oryginalty Cresołan Barcikowskiego 
może być stosowany z bardzo dobrym wy— 
nikiem przy 
wszelkich chorobach dróg oddechowych, 
gruźlicy, kaszlu, dychawicy (Astma), 

krztuśca (koklusz) itp, 
Cresolan jako preparat zawierający Creo 
sot, chroni organizm od zgubnego dzia- 
łania niebezp.ecznych drobnoustrojów jak 
rówmież zarazka gruźlicy. 
Cresolan Erbe jest preparatem krajowym 
i stosowany jest we wszystkich Kasach 

Chorych w Polsce. 
Cresolan Erbe jest bardzo łagodny w 

smaku i nie wywiołuje objawów podražnie- 
nia ze strony żołądka, 

Fabryką Chemiczno-Farmaceutyczna 
R. Barcikowski S, A. 

w Poznaniu,   
ma go robiłam” odpowiada  promieniująca 

pani, „Fo z jaskółek i koniny, prawda? We- 

dłe recepty: pół na pół — jeden koń, jedna 

jaskółka” 

Byliśmy w krowiami, w chłewie, stajni, 
stodole, spichrzu. Okazało się, że odróżniam 

wiieprza od cielęcia, wiem co ogier, a co 

wół, W ogrodzie ledwo ujrzałem dwunoga, 

wnet zawolałem: — „to kura, to indyk, gęś, 

struś, kaczor*,. i zawsze dobrze zgadłem, 

Panna Zula była coraz milsza, słyszałeni po- 
tem, jak szepnęła do matki: 

— On nie jest taki: głup. mamusiu.,, 

Wujaszek zaproponował szachy. Dałem 
miu trzy maty pod rząd, nie znał wcale gam- 

bitu króla i był wiobec niego bezradny, Wia- 
dzia, Zbyszka i Fela, orżnąłem w ping-pon- 

ga do zera, w karambola zrobiłem serję z 

32, w bridża znowu wygrałem 100 punktów.. 

— Panie Karolu, rzekł mi dobry gospo- 

darz — z pana jeszcze "mogą być ludze, 

*rzuć pan to pisanie, potrzeba mi fornała przy 

koniach od Nowego Roku — wezmę pana. 
Świetme. Chwyciłem za papier, postano- 

wiłem napisać ostatni artykuł, już zatytuło- 

wałem: W wirze wsi, 

— Ledwoś wstał znowu śpsz cymbałe! 

huknęła mi nad uchem, To siostrzyczka przy 
wołujte mnie do realności, 

Wszystko sen. Nikt mnie nie czyta, nikt 
nie napisał, nigdzie nie pojadę na święta. 

Karol, 

fasad 

|o 
[EH] 

łam żywo. — Skończyłeś opowiadać, a 
teraz na mnie kolej. 

ROZDZIAŁ XXVIL R 
NAPAD NA WYSPĘ ! 

Harris wysłuchał ze skupioną uwa- 
gą tego wszystkiego, co już opowiada- 
łam czytelnikom poprzednio. Najwięcej 
wzruszyła go wiadomość, że djaimen- 
ty znajdują się w moich, a raczej, w 
Klary rękach. Czyż mógł przypuszczać 
coś podobnego? Dopiero po wysłucha 
niu jego historji, zrozumiałam, jak 
sprytnie skonstruowany był plan Nadi- 
ny. Nigdy „Pułkownik nie raogłby się 
domyślić, że jego djamenty oddane zo 
stały na przechowanie służąceimu ckrę 
towemu! Teraz jasnem było, że Harris 
będzie mógł zmyć hańbę ze swego imie 
nia. Ale pozostawała druga sprawa 
równie ważna: przecież to on był „czło 
wiekiem w bronzowem ubraniu*, a do 
póki nie wykryliśmy prawdziwego n.or 
dercy, Harris nie mógł się pokazać 
wśród ludzi. 

Napróżno łamaliśmy sobie głowę 
nad tem, kto mógł być tajemniczym 
„Pułkownikiem*. Czyżby rzeczywiście 
Pedgett? : 

  

Lwowie 

ZA ZAPROSZENIAMI.



  

„ cznie, by ta dziura w 

  

- Opłatek, — biały, jasny opłatek 

leży na stole w oczekiwaniu uroczy- 

stej chwili... 

W radosny i serdeczny wieczór wi 

gilijny czyjaś ręka podniesie go, prze- 

tamie i poda innej... 

Z cichym trzaskiem będzie się ła- 

mał biały, jasny opłatek, będzie się 

rozdrabniał, będzie się zmniejszał i 

mnożył jednocześnie, topniejąc w u- 

stach, jak cichy szept w sercu o wiel- 

kie, radosnej nowinie... 

Chrystus się narodził!.. 

Ktoś będzie mówił... 

Czy będą to tylko słowa zakłama- 

nej grzeczności i nieudolnego żartu; 

czy też wśród dźwięcznych, lecz pu- 

stych słów zatrzepoce nagle słowo 

szczere, z duszy płynące?.. 

Czy może przy stole wigilijnym, 

tak, jak opłatkiem, przełamią się lu- 

dzie słowem  głębokiem a radosnem, 

—jasnem słowem prawdy i miłości?.. 

A może też — nie będzie wcale 

słów — tylko błysk w oczach, we- 

stchnienie urwane i uścisk dłoni, jak 

przysięga?.. 

W onieśmielonych, cichych ustach 

będzie topniał biały opłatek, łącząc du 

sze i serca radosną, tęczową nowiną: 

Chrystus się narodził!.. 

Opłatek — biały, jasny opłatek le- 

ży na stole w oczekiwaniu uroczystej 

chwili... 
Dwa wizerunki Najświętszej Pan- 

ny Marji są wytłoczone na nim: Czę- 

stochowski i Ostrobramski. 

Regina Poloniae ora pro nobis... 

Królowa Korony Polskiej i Wielka 

Księżna Litewska... 

Największy, najświętszy symbol 

jedności dwu bratnich narodów, połą- 

czonych niegdyś na wspólną dołę i 

niedolę. 

Krzyż złączył dusze dwu narodów, 

miecz złączył dłonie... 

Herb został podzielony na dwa 

pola: w jednem do lotu zrywał się 

ptak królewski, biały, w drugiem 

Pogoń do orlich lotów się rwała... 

A w okresie męki największe i 

nadziei najzuchwalszej wprowadzono 

Siostra Jahielnicka 
(Pielęgnia:ka szpitala V Dywizji W. P. na Syberji) 

Wkrótce nasza buda stała się schro- 
niskiem. Roiło od ludzi. Co noc ktoś 
się chował. Nieustanne rewizje, dziw- 
nym zbiegiem okoliczności — zawsze 
nas omijały. Nie przypuszczano wido- 

śródmieściu na 
żydowskiej fabryce — mogła ukrywać 
zbiegów polskiej dywizji... 

W domu bywałam krótko. Po szpi- 
talu wychodziłam na miasto, Epidemja 
tyfusu szalała. Nie było dnia, by ktoś 
z ukrywających się — nie padał ofia- 
rą, Lekarska pomoc mogła być tylko 
ściśle konspiracyjną. Nędza potworna. 
W suterenach, chalupach, po norach 
ohydnych, na barłogach cuchnących— 
nieprzytomni w gorączce — jeszcze 
przed miesiącem kipiacy młodością i 
życiem — gaśli bezimienni, nieznani 
nasi żołnierze. 

Wracałam o zmroku wyczerpana. 
zmarznięta. Mijałam szkółkę polską. 

— Tu mieszka Jahielnicka — prze- 
mknęło. Zajdę — odpocznę. 

Drzwi niezamknięte. Pusty kory- 
tarz. Idę przez długi szereg sal-—wślad 
sunie się zgroza i rozpacz. Na łóżkach, teg 
na ziemi, nicprzytomni leżą tyfusowi— 
pokotem. Z za kupy gratów wysuwa 
się nagle drobna postać  ośmiołetniej 
dziewczynki, 

— Siostra Jahielnicka w ostatniej 
sali — dźwięczy głosik dziecięcy. — 
U nas wszyscy chorzy — przyszli, za- 
mieszkali i zachorowali. Mój tatuś u- 
miarł — a mama nie poznaje — gorącz 
ka duża. Dr. Peski odwiedza. To jego 
r 

— A któż was dogląda, karmi? 
— ja — odrzekła poważnie. — Ja 

jestem zdrowa. 
1 widziałam, jak to dziecko niepo- 

zorne, słabiutkie dźwigało wodę i drze 
wo, paliło w piecu, gotowało strawę, 
pielęgnowało chorych. Niczyje, krzątało 
się raźno i żwawo — dojrzałe, wielkie 
w ogromie otaczającego nieszczęścia. 

Pod ścianą — łóżko  Jahielnickiej. 
Poznała uśmiechem. 

„„Szumią drzewa, szumią — to w 
parku — za domem. Słyszy Pani, — 
psy szczekają... Ktoś jedzie gościńcem. 
To my jedziemy, jedziemy do Kraju. 

Oczy wielkie, przerażone, wpa- 
trzone — chwyta rękę, kurczowo zaci- 
ska. 

— Pani wie.., u nas na Litwie tak 
drzewa szumią i psy szczekają... 

Łzy płyną duże, jasne, łzy po bla- 

     

W kłębach mroźnego paru, bucha- 
jących z drzwi otwartych stanęła bez- 
kształtna, zasnieżona sylwetka. Ocze- 
kiwanie zawisło w powietrzu. Z pod 
czapki futrzanej błysnęło jak ostrze 
spojrzenie szybkie. 

— Od pułkownina Rumszy do rot- 
mistrza Próchnickiego — padło wśród 
ciszy — krótko, wyraźnie. Wyprosto- 
wana postać żołnierska. Milczenie za- 
legło. Nie rozumiano — słuch mylił, 
rzeczywistość przeczyła. 

— Od pułkownika Rumszy do rot- 
mistrza  Próchnickiego — powtórzył. 
Blady zerwał się Próchnicki — zniknę- 
li za firanką — po chwili mnie proszą. 

Na jedwabiu drukowany, w pod- 
szewce zaszyty, — krótki list do Próch 
nickiego. 

— Dojechali! Są na Wschodzie. 
Wracają do Kraju. Radzą uciekać na 
Zachód. Rodzinom i jeńcom nadeślą 
pieniądze — i nic więcej. 

A nam grał hejnał radości wyzwo- 
lenia i znowu czuliśmy łączność, nie- 
rozerwalność i nieskończoność — Tam 

о. 
Patrzyłam z podziwem na Czajkow- 

skiego — że chciał powrócić do tego 
piekła, już u celu prawie. Niepozorny, 
brzydki, o prostej chłopskiej postaci 
rósł, olbrzymiał, stawał się czemś dziw 
nem i wielkiem. 

Oodziennie odwiadzałam Jahielnic- 
ką. Czuła się lepiej. W czystej bieliź- 
nie, nakarmiona, uczesana, umyta—le- 
żała jasna i cicha, tylko z ust nie scho 
dziło, dręczące: kapitulacja, dywizja, 
beznadzieja i rozpacz zwątpienia. 

— | nagle postanowienie zapadło. 
Jej — powiedzieć muszę, 

..W gorączce może zdradzić — 
odruchowo przemknęło. 

Zmrok szary zapadł, wicher szu- 
miał za oknem, jęk chorych, słowa bez- 
ładne,  Nachyliłam się nizko i cicho 

szeptałam, nakazując miłczenie, o Czaj- 
kowskim, odzyskanej łączności, o na- 
dziei powrotu, pomocy, nigzniszczalno- 
ści Sprawy... Radości blaskiem goreją 
oczy zapadłe. Promienna twarz ostra, 

wychudła. 
— Wrócimy i my wrócimy — szep 

tała w dal zapatrzona. 
Dziwnie powoli jak mgła opada 

coś z myśli i oczu — rozjaśnia, wy- 
kształtowuje. Rozumiem już wszystko. 
Chorowałam na tyfus — byłam nieprzy 

tomną — to wiem, — a jednak wokoło 
jest inaczej, niż im się wydaje. 

| 

UP-ŁA CER 
do herbu trzecie pole, w którem sta- 

nął Archanioł skrzydlaty, dwa miecze 

w ręku trzymający... 

l drgały wówczas dusze, napięte, 

jak cięciwa łuku, a blade usta szepta- 

' ły modlitwy święte, a... bluźniercze... 

Ktoś 

wówczas: 

daleki a bliski krzyknął 

Wo imię Otca i Syna — 

To nasza mołytwa: 

Jako Trojca, tak jedyna 

Polszcza, Ruś i Łytwal... 

Jedna w Boha korołewa 

Mołytsia za namy: 

Z Częstochowy, Poczajewa 

l z nad Ostroj Bramy!.. 

Dziś niema już tych słów i uczuć.. 

Ziemia, która się Litwą od wieków 

nazywała, stała się nagle „kresami*; 

— nie jednym nawet kresem brutalnie 

zmiażdżonych marzeń, lecz mnogiemi 
kresami czegoś... 

Ludzie, którzy zdziada-pradziada 

Litwinów imię z dumą nosili, to swoje 

imię rodzine Żmudzinom oddali. Ale 

nie tak, jak im samym ongiś w Horo- 

dle dar herbów złożono, aby brater- 

stwo znakiem wiadomym przypieczę- 

tować... Imię swe na poniewierkę i 

na pośmiewisko oddali... 

Aż się wzdrygnęły dusze władców 

którzy pod berłem swem królewskiem 

mieli — „jedno  nierozdzielne i nie- 

różne ciało... 

Zachwiała się w posadach najstar- 

sza świątynia wileńska, będąca ра- 

miątką i symbolem świętego czynu 

Jadwigi i woli natchnionej Jagiełły, — 

rozstąpiły się stare, wilgotne podzie- 

mia: 

Król polski, Wielki Książę litew- 

ski, Aleksander, wnuk Jagiełły, szero- 

ko otwartemi oczodołami ukoronowa- 
nej czaszki z niemem pytaniem spoj- 
rzał w oczy zbladłych ze wzruszenia 

ludzi... 
Coś chce powiedzieć Król, który 

  

SYN CZŁOWIECZY 
PISZĄ O TOBIE KSIĄŻKI, MĄDRE KSIĄŻKI, CHRYSTE, > 

PRAGNĄ ROZWIĄZAĆ JAKIEŚ PROBLEMY ZAWIŁE, 

I RAZ JESZCZE OŚWIETLIĆ ŚMIAŁO OCZYWISTE, 

1 ODPOWIEDZIEĆ JESZCZE: BYŁO, CZY NIE BYŁO? 

I SPRZEDAJĄ TE KSIĄŻKI UCZONE INTRATNIE, 

A INNI PISZĄ DO NICH BARDZO MĄDRE WSTĘPY: 

OTO PRAWDA NA WIERZCHU, KTÓRA BYŁA NA DNIE, 

A OTO WSZYSTKIE KŁAMSTWA, PODARTE NA STRZĘPY. 

BIEDNY SYNU CZŁOWIECZY, WZIĘTY W KURATELĘ 

PRZEZ TŁUMY ZMARTWYCHWSTAŁYCH DZIŚ$ FARYZEUSZOW! 

JESTEŚ „MOTYWEM AKCJI". O, JAKŻE TO WIELE! 

„SZKICEM BELETRYSTYCZNYM* PRZEMAWIASZ DO USZU. 

STAJESZ SIĘ OTO MODNY, O SYNU CZŁOWIECZY! 

CIEMNY RUMIENIEC GNIEWU TAKIE SŁOWO BUDZI, 

LECZ TY, KTÓREGO JĘZYK NIGDY NIE ZŁORZECZYŁ 

ACH, MIMO WSZYSTKO MIŁUJ — NAS, NIEGODNYCH LUDZI. 

Jerzy Wyszomirski 

Jest mi znacznie lepiej -- tylko 
przerażająco nudno. Apatyczna, wy- 
gasła, I nagle jak ostrze przeszywa 
pierwsza myśl świadoma. 

„„Lipy szumią za domem... 
Siostra  Jahielnicka! — krzyczę 

przeraźliwie i głośno — gdzie jest? co 
z nią się stało? 

Milczenie... Rozumiem. 

— W parę tygodni po Pani choro- 
bie — mówi Pęski, komplikacje, płu- 
ca, nerki nie wytrzymała. Panią woła- 
ła, o powrocie, o Litwie mówiła, o ja- 
kiejś tajemnicy, nadziei... 

I raz jeszcze stanęła przede mną w 
kilka lat później, gdy w Wilnie — w 
tym dużym zacisznym salonie -— czar- 

na postać  wysmukła 
mnie. 

— Czy Pani coś wie o dziecku mo 
jem, przecie ona żyje, nieprawdaż? 

I widziałem te same oczy jasne — 
z nadzieją i trwogą na ustach moich 

I znów słyszałam szept tragiczny o 
szumie lip parkowych — z ust sinych, 
spieczonych .gorączką. 

Nie widziałam różnych lat, zmar- 
szczonej twarzy, wykrzywionej cierpie- 
niem. 

Obca Cię ziemia przykryła. Nie szu- 
mią Tobie lipy parkowe, nie szumią na 
Litwie — tylko wicher wśród tajgi na 
nieznanej mogile nienawistny i wrogi. * 

Janina Hurynowiczówna 

rzuciła się ku 

przeżył tragedję największego w na- 

szej przeszłości oddalenia się Litwy od 

Polski; coś chcą powiedzieć spoczy- 

wające obok niego dwie Królowe, 

najnieszczęśliwsze może z tych, któ- 

rych korony królewskie i wielkoksią- 

żęce ozdabiały. 

Majestat i cierpienie coś mówią... 

Co mówią? 

Myśl szuka odpowiedzi, serce nie- 

spokojnie kołacze, dusza odlatuje ku 
największemu  Majestatowi, ku naj- 

świętszemu Cierpieniu... 

Gwiazda do Betleem prowadzi... 

W stajence się narodził Król świa- 

ta.... 
* * * 

Opłatek — biały, jasny opłatek le- 

ży na stole w oczekiwniu radosnej 

chwili... 
Kto się zgromadzi przy tym sto- 

1685 

Czy nie zabraknie nikogo?.. 

Otošmy — ziemi tej gospodarze, 
jeszcze tak niedawno tułacze bezdom- 

ni.. 

Na ziemi — męczeńskiej burzą 
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wojny przeoranej — panami jesteśmy.. 

Na ziemi, w której prochy naszych 

praojców spoczywają, nowe życie bu- 

dujemy, nieświadomi nieprzebranych 

skarbów ducha tej ziemi, zaślepieni 

jej biedą materjalną. 

Na ziemi, granicami  pokawałko- 
wanej... 

Poco są słowa skargi i smutku w 
święty wieczór wigilijny?.. 

Rozjaśńmy serca jasnością opłatka, 

wszystkich nas łączącego; biel jego 

wchłońmy w nasze serca, aby się sta- 

ły czyste, grzechem nienawiści nieska- 

lane... 

Weźmy opłatek w drżące dłonie i 
wznieśmy go wysoko... 

Wyżej, jesźcze wyżej!.. 

Jeszcze, jeszcze wyżej! Tak wyso- 

ko, aby został zauważony przez... mi- 

ljon (Jezu Chryste! — miljon!) Poła- 

ków, jęczących poza tak bliskiemi i 

tak potwornie brutalnemi granicami!.. 
Tsss... Cicho... 

Kolendę ktoś śpiewa: 

— Bóg się rodzi, moc truchleje... 

W. Charkiewicz. 

Choinka szkolna 
Gdy się mówi o „radosnej szkole”, 

jest w tem zwykle trochę kłamstwa. 
Szkoła nie może być stale radosna. Nie 
można sobie wyobrazić radości, pły- 
nącej wolnym i złotym strumieniem 
przez wszystkie godziny dnia. Trzeba 
byłoby wtedy odwrócić oczy od złoci- 
stości, aby dać im odpocząć chociażby 
na szarzyźnie. 
mieć w sobie zdolność silnego odczu- 
wania radości w pewnych momentach; 

silnego, a ze względu na młody ele- 
ment, rozpierający jej mury, i częste- 
go. Czasami jednostajność i mętne, na 
lane ołowiem smutku szyby „kwaszą 
nastroje szkolne. Ale niechże coś się 
zdarzy innego, troszeczkę odmiennego, 
a wnet na szkolnym korytarzu zatrze- 
pocą niewidzialne skrzydła, uderzając 
o wszystkie serca i uczniów i nauczy- 
cieli, Najciekawsze nastroje w szkole 
Są zwykle świętami. Już jakiś czas 
przedtem uczniowie robią się senty- 
mentalni na ten temat, szczególniej ci 
z klas młodszych. 

Aż przychodzi * chwila najbardziej 
uroczysta. Ostatni dzień przed święta- 
mi. Gwar szkolny osiąga najwyższy 
stopień napięcia. Ale brak złośliwych 
figliw. Strumień młodzieńczej rado- 
ści, szałejącej po korytarzach, ma nurt 
niezamącony i tryska srebrną falą czy- 
stego śmiechu na frasobliwe twarze 
niektórych nauczycieli. I oni uśmiech- 
nąć się muszą. 

Dzwonek! Klasy napełniają się 
dziwnie prędko i huczą niby ule. Zaraz 
się pójdzie na górę, po kamiennych 
schodach, ale nie do gabinetów, lecz 
do sali, gdzie Opieka Rodzicielska go- 
tuje niespodziankę. Oho! Brawo, klasa 
trzecia! Przygotowała w tajemnicy 
choinkę, przyozdobiła ią niezgorzej i 
niesie w triumfie przed sobą. Będzie 
tam wprawdzie inna, ale i ta się przy- 
da. Sala rozjaśniona bielą stołów, przy- 
krytych obrusami. Opłatki. Przez drzwi 
ciemnym wężem  dwuszeregu wiewa 
się ciżba uczniów. Przychodzą wszy- 
scy. Katolicy i nie-katolicy, Wszystko 
to są dzieci szkolne. Te same radosne 
fale przelewają w ch sercach. Wzrok 
spoczywa na twarzach, błyszczących 
roześmianemi oczyma, z jednakową 
czułością. Nawet twarzyczka mego sy- 
na nie wydaje mi się bardziej droga, 
niż te inne, w ogromnie słodkiej fali, 
zalewającej serce. Oto śmieszne bąki z 
pierwszej ukradkiem całują mię w rę- 
kę. Tego się nie robi, ale że i syna wi- 
dzę wśród nich, więc czyż mogę się 
oprzeć nieprzemożonej chęci uściskania 
tych główek? 

Szkoła powinna tylko zy 

Trochę zamętu przy stołach: 
— Te! uważaj! ukradłeś mi cukie- 

rek. 
— Gadanie! zjadł, a teraz buja! 
— Proszę pani! jemu buchnęli ca- 

ły woreczek. 
— Ależ nie! Ja mówiłem „na niby”. 

— Spryciarz! chciał dostać dwa ra- 

— Niech pani jeszcze ze mną się 
przełamie. 

— A z nim to pani już trzeci raz. 
Nauczyciele przechodzą między sto- 

łami jacyś odmienni, świąteczni. Ha- 
mowana czułość drży im wśród rzęs. 
Wy, którzy patrzeć umiecie, spójrzcie 
tylko na te twarze. Nie! szkoła to jed- 
nak wielka rzecz, Г 

Oto przemawia dyrektor. Podcho- 
dzą mu skladač žyczenia delegaci Brai 
niej Pomocy. A mówiłam, że i dyrek- 
tor nie wytrzyma, choć ma takie groź- 
ne wąsy. Podnosi malca i całuje. Ra- 
dość, radość, radość!... Nie można ш2 
jej w sercu pomieścić... Wybucha ua 
ustach słodką pieśnią, złotym fajerwer- 
kiem szczęścia, niby te ognie na choin 
ce, 

— W żłobie leży, któż pobież:!... 
Chłopcy śpiewają z zapałem. Oto 

Rysiek nie zdążył przełknąć piernika 
i omal nie doszło do katastrofy przy 
„Kolendować Małemu"... : 

Ale Racek palnął go w plecy rzęsi- 
ście i już!... Uratował mu życie. A że 
Rysiek nie okazał zbytniej wdzięczno- 
ści i nastąpiła niepotrzebna wymiana 
kuksańców, więc starsi koledzy wdali 
się w tę sprawę i po słowach „Jemu 
wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu 
wasze jest już wszystko w porząd- 

Ё } 

Radość nie potrafi ograniczyć się 
na tej jednej pieśni — poszuka innych 
i będzie się zachłystywać jak ptak na 
gałęzi na chwałę Panu. 

A potem zbiegną malcy na dół i 
poszukają „dziadžki“. Tak się w ich ję- 
zyku nazywa cierpliwy woźny o dłu- 
gich nogach i niestrudzonych rękach. 

Będą mu wtykali w ręce pierniki i 
cukierki, żeby też zjadł. Wiedzą, że na- 
leży mu się coś od nich, że na więcej 
zasłużył, po tylekroć wyszukując roz- 
latanych w powietrzu czapek, zgubio- 
nych śniadań, pantofli i drugiego buta, 
który zawsze... niewiadowo gdzie... 

O, szkoło, szkoło! Jesteś jak życie, 
jak młode życie, Czasami zasępiasz się 
i przyczajasz jak ono, a czasami zatań- ю 
czysz, zatupiesz, zaśpiewasz i rozbły- 
śniesz od podłogi do sufitu radosną bo- 
żą choinką.  Eugenja Masiejewska. › 
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4 SŁOWO 

Wspomnienia Rosjanki z dni minionych... 
Karety pałacowe sunęły długim 

sznurem jedna za drugą, wzdłuż New- 
skiego prospektu. Siedziałyśmy w nich, 
zażenowane ta niezwykłą przejażdżką, 
chowając ręce pod białemi fartuszkami 
i, usiłując z pod opuszczonych rzęs, nie 
odwracając głowy, przyglądać się tłu- 
mom przechodniów, do których dziś 
jeszcze miałyśmy się przyłączyć. 

Po uroczystem nabożeństwie w So- 
borze Kazańskim rozjechałyśmy się do 
swych Instytutów, gdzie włożyłyśmy 
po raz pierwszy wizytowe suknie z tre 
nami, by jechać w nich z wizytami do 
protektorów i opiekunów naszego In- 
stytutu: do hrabiego Rrotasowa-Bach- 
mietjewa, gen. Arapowa, gen. Omewa i 
innych. 

Wszędzie czekały nas kwiaty, cu- 
kierki i szczere życzenia szczęścia w 

życiu. 
Hrabia Protasow, osiemdziesięcio- 

letni, szczupły i wysoki starzec, przy- 
jął nas w swym ponurym pałacu na 
Newskim prospekcie, patrząc na nas 
miętnemi, nawpół martwemi oczyma, 
po raz ostatni opowiedział nam o swych 
podróżach zagranicę z jego Cesarską 
Mością Mikołajem I, o swych zachwy- 
tach dla Paryżanek, które przed wielu, 
wielu laty umiał czarować swą niezwy- 
kłą pięknością (jak twierdził) i bogac- 
twem. Był on adjutantem przy parze 
cesarskiej i lubii opowiadać ©0 życiu 
przy Dworze i ludziach, których tam 
spotykał. Cesarza Mikołaja Ii nie lu- 
bił, przedewszystkiem dlatego, że był 
starym przyjacielem Marji Teodorów- 
ny, a przytem był wielbicielem przepy- 
chu dworskiego i uroczystości, czego 
przy Mikołaju II brakło przy dworze 
rosyjskim. Hrabia mówił do nas zaw- 
sze po francusku i wątpię, czy zn .ł do- 
brze język rosyjski. 

Po dokonaniu ceremonji wizyt, ko- 
leżanki moje powyjeżdżały na letniska 
i do majątków swych, ja zaś, jedyna z 
całej paczki maturzystek, miałam pozo 
stać w Petersburgu, gdyż postanowi- 
łam wstąpić na Kursy Bestużewskie i 
musiałam rozpocząć starania o przyję- 
cie. 

DLĄCZEGO WSTĄPIŁAM NA KURSY 
I DLACZEGO ZOSTAŁAM PRZYJĘTĄ 

Żądza wiedzy nie była - pobudką, 
ktora spowodowała we mnie tą decy- 
zję. Powód istotny był natury romaaty- 
cznej. Nasz nauczyciel literatury K. G. 
Nedier, dla którego w sereu mem kry- 
łam wiele sentymentu, spotkał mnie 
pewnego razu na korytarzu i wyraził 
nadzieję, że po ukończeniu Instytutu 

- będę się dalej kształciła na kursach. W 
okresie egzaminów, Nedler umarł na 
galopujące suchoty, a sentyment mój 
wybuchnął gwałtownym płomieniem 
spóźnionej miłości, Uważałam, że о- 
bowiązkiem moim jest wykonać jego 
ostanią wolę, postanowiłam więc nie- 
odwołalnie wstąpić na Kursy. 

Uprzedzono mnie, że ze świadectwem 
Smoinego Aleksandrowskiego Instytu- 
tu, bez protekcji, nie było mowy o 
przedstawieniu się dyrektorowi Bestu- 
żewskich Kursów. Był nim świeżo mia 
nowany Rajew. Protekcji żadnej nie 
miałam i postanowiłam własnemi siła- 
mi dostać się do świątyni wiedzy. Zda 
wało mi się, że przedsięwzięłam nader 
trudne dzieło, lecz, jak się okazało, 
byio to aż nazbyt łatwe! 

Rajew nietylko przyjął mnie uprzej 
mie, natychmiast po tem, jak zostałam 
mu zameldowana, ale nawet ośmielił 
mnie i zachęcił. 

Tęgi, rumiany i świeży sied:iał w 
totelu przyglądając mi się swemi słod- 
kiemi oczyma. Wypytywał mnie o Insty 

  

tut, który ukończyłam, o moich 1odzi- 
ców, w końcu, zadowolony z odpowie 
dzi, powiedział, że zostanę przyjęta w 
poczet słuchaczek kursów od. dzisiej- 
szego dnia, gdyż pewien jest, że nie 
będę się zajmowała polityką. Zapewni- 
łam go gorąco, że się nie myli, gdyż 
rzeczywiście nawet samo wyraz „poli- 
tyka* nie był dla mnie w owych cza- 
sach bardzo zrozumiałym, a wyobraże- 
nie „kursistki” zajętej polityką łączyło 
się w mym umyśle z obrazem kobiety 
ostrzyżowej, w czerwonej chustce i z 
papierosem w zębach. Był to typ po- 
zbawiony tak dalece wszelkiej poezji, 
że podobieństwo do niego nie uśmie- 
chało mi się bynajmniej, byłam więc zu 
pełnie szczerą odrzucając wszelką moż- 
liwość zajęcia się przezemnie polityką. 

PIERWSZE ROZCZAROWANIA 

Wesoła i szczęśliwa pobiegłam do 
kancelarji po legitymację kursów. Naj- 
trudniejsze zadanie zostało dokonane, 
należało wybrać fakultet. Zdawało mi 
się, że wszystkie fakultety, prócz ma- 
tematycznego są dla mnie odpowiednie, 
ale mój optymistyczny nastrój znikł od 
razu, gdy stanęłam wobec poważnej, 
przeszkody: potrzebna była znajomość 
łaciny. Łaciny nie mieliśmy w instytu- 
cie wcale, nie miałam o niej najmniej- 
szego pojęcia. Ale i w tem poczynio- 
no mi wielkie ulgi: mogłam wybierać 
dowolny fakultet, a łacinę zdać później. 
Uspokojona zapisałam się na fakultet 
prawny. Następnego dnia, wesoła i 
szczęśliwa, biegłam już przez Newski 
z teką, wypchaną rozmaitemi prawni- 
czemi książkami, w kierunku „Bazy- 

lowki“. 
Ale na kursach odrazu straciłam 

kor:tenans. Moc ,,kursistek'* spacerowa 
ło po salach i korytarzach, skądś do- 
iść, gdzie są nasze audytorje? Nie mia- 
łam o tem pojęcia! 

Smutna i bezradna, chodziłam 
wzdłuż korytarzy, nie wiedzą, co mam 
robić. Gdzieś słychać było dzwonek, 

potok studentek płynął ku salom, a ja 
stałam nie wiedząc zupełnie, co po- 
cząć? 

Na szczęście, takich, jak ja, było 
sporo. Zebrałyśmy się w poszczególne 
grupy i wreszcie, całym tłumem, wziąw 
szy się pod ręce, ruszyłyśmy na poszu 
kiwanie audytorium. 

Znalazłyśmy je w końcu. Profesor 
Petrażycki miał wykład z encyklopedji 
prawa. Cicho, jak w świątyni, usiadłyś 
my na okrągłych ławkach i otworzy- 
łyśmy nowe, pachnące jeszcze klejem 
zeszyty. Postanowiłyśmy notować wy- 
kłady i uczyć się do egzaminów z nota 
tek. Niestety, nowiutkie, świeżo zao- 

strzone ołówki, zawisły bezradnie nad 
białemi kartkami. 

Nie zrozumiałyśmy literalnie ani sło 
wa z całego wykładu prof. Petrażyckie 
go. Być może, że któraś z nowych słu- 
chaczek, z tych, które ukończyły gim- 
nazjum, pojęły sens ogólny wykładu, 
ale ja, po naszym poczciwym, starym 
Instytucie, nie zrozuriiałam nic a nic. 

Rozczarowana, w usposobieniu na- 
der pesymistycznem, szłam przez New- 
ski do domu, myśląc o tem, że nie 
mam żadnych szans pozostania na kur- 
sach. Ale w domu uspokoiłam się tro- 
chę. Znajomi studenci zapewniali mnie, 
że pierwsze wykłady będą  niezrozu- 
miałe zupełnie, ale gdy oswoję się z 
terminologją, nawet Petrażycki nie bę- 
dzie zbyt trudny. Aby przekonać innie, 
że kursy nie są niczem strasznem, na- 
mówiono mnie pójść na Uniwersytet 
na wykład prof. Tarlć o francuskiej re- 
wolucji. 

W Instytycie nie znaliśmy wcale 

stowa „Rewoluoja“. Jako podręcznik 
historji służył nam Iłowajskij, a nawet 
i w nim nasz nauczyciel P. D. Kuszen 
porobił mnóstwo skrótów. Uczyłyśmy 
się prawie na pamięć o Joannie D'Arc, 
0 doskonałych królach Francji, o wiel- 
kich cesarzach rosyjskich, a wszystko 
to, co chociaż częściowo nie zgadzało 
się z nastrojem, panującym wśród na- 
szych władz instytuckich, było raz na 
zawsze wygnane, a my ze swej strony 
nie okazywałyśmy specjalnego zapału 
do zdobywania wiedzy, poza ramami 
tego, co w nas wpajali nasi pedagodzy. 

Nic więc dziwnego, że wykłady 
prof. Tarlć w duszy mej wywołały bu- 
rzę. Zdawało się, że weszłam do nowe- 
go, nieznanego mi świata i, jak zahy- 
pnotyzowana, stałam w olbrzymiej sa- 
li Uniwersytetu, nie zdając sobie spra- 
wy ani z czasu, ani ze zmęczenia. A 
nie byłam odosobniona. Tysiące słucha 
czy stały ramię w ramię, jak w świą- 
tyni, w olbrzymiej sali, nie ruszając 
się i słuchając z wytężoną uwagą słów 
ulubionego profesora, 

* Po wykładzie szło się do kuchni siu- 
denckiej, na cienką zupkę i źle usmażo- 
ne kotlety, ale i tam panował nadal ten 
nastrój, wywołany słowami profesora 
i nie miało się ochoty wracać do domu, 
nie chciało się wracać do atmosfery 
spokoju i „pańskości*, podczas gdy tu 
panowało podniecenie i pragnienie 
zniszczenia tego spokoju, zrzucenia 
niepotrzebnej „pańskości'. 

ZIARNA „REWOLUCYJNOŚCI* 
Ogarnęła mnie tak, jak i inne dziew 

czyny, fala protestu, fala burzących się 
rosyjskich żywiołów i coinąć się nie by- 
ło już sposobu. 

Można było już iść tylko naprzód 
i ja właśnie to uczyniłam. Najpierw wy 
kłady prof. Tarlć, potem zebrania, mi- 
tyngi, demonstracje, całe to burzliwe 
życie, a raczej chaotyczny jakiś sen, 
którym żyła w 1905 roku nasza rosyj- 
ska młodzież uniwersytecka. 

Te płomienne mowy, wiecowe, któ- 
re usłyszałam poraz pierwszy, te kon- 
spiracyjne zebrania, gdzieś na  „Pia- 
skach'* lub na „Szklanym* w ciemnym, 
małym skiepie materjałów piśmiennych, 
stosy broszur, ksiąg, odezw, rozdawa- 
nych i sprzedawanych z pod poły i, 
wreszcie, młodzieńcze marzenia o bo- 
haterstwie, poświęceniu, a nawet śmier 
ci dla dobra narodu... To wszystko wy- 
pełniało nam życie, nie pozostawiając 
miejsca na inne myśli i nastroje. 

(Zaledwie rozpoczęły się wykłady. a 
Jniwersytecie szu- 

miało, jak w ulu. W korytarza: на 
stołach stały starsze słuchaczki Kur- 
sów i pouczały nas, nowe „kursistki*. 
Musiałyśiny rozpocząć naukę od polity- 
cznego abecadła, lecz byłyśmy nader 
pilnemi uczenicami. 

„ Jgnorując wykłady naszych proieso- 
rów, wchłaniałyśmy chciwie każde sło- 
wo rewolucyjnie nastrojonych koleża- 
nek studjowałyśmy: programy partyj, nie 
żałowałyśmy ostatnich groszy na bro- 
szury rewolucyjne i czytałyśmy, czyta- 
łyśmy, aby. czemprędzej móc  pize- 
niknąć i zlać się: z ogólnym potokiem 
rewolucji. 

Pamiętam naszego przewodnika 
wśród labiryntów politycznych warstw 
i ugrupowań, była nim  kursistka Pa- 
włowa. 

Okrągła, biało - różowa dziewczy- 
na, w pince-nez i czerwonej bluzce, by 
ła bardzo odważną, chociaż nie dosyć 
doświadczoną socjał-rewolucjonistką. 

Nie potrzebowałyśmy lepszego agi- 
tatora. Należało wywołać nastrój, a 0- 
na umiała to doskonale. Słowa: „Cie- 

  

    

    

   

miežcy ludu“, „katy“, „przeklęta bur- 
žuazja“, Jatwo i sugestywnie brzmialy 
w jej różowych usteczkach, i wystar- 
czały, by zebrać dokoła niej łańcuch 
koleżanek, tłoczących się dookoła sto- 
łu, a nasze młode serca płonęły kolej- 
no ogniem nienawiści dla „katów*, to 
„znów płomieniem miłości dla „uciśnio 

nego ludu". S 
Socjal-demokratki byty spokojniej- 

sze. Nie agitowały na korytarząch, lecz 
poważnie i dumnie siedziały w salach 
przy socjad-demokratycznych stolikach, 
sprzedając książki Marxa, Kautskiego 
i Plechanowa. I tyłka na dużych wie- 
cach występowała wysoka, brzydka kur 
sitka, wygłaszając długie przemówie- 
nia, zwalczając wzburzonych S-Rów. 

Były też wśród nas i zwolenniczki 
prawicowych ugrupowań. Nazywały się 
one „„Akademisikami* i występowały 
stale przeciw strajkom. Ale była to zni 
koma garstka, stojąca zwykle na chó- 
rze, rzucając zrzadka repliki z góry. 

Nietylko na Kursach urządzano wie 
ce. Całemi tłumami chodziliśmy do In- 
stytutu Górnego i Technologicznego,rzu 
cając nienawistne spojrzenia na spotyka 
nych po drodze policjantów. Na tych 
wiecach występowali głównie studenci, 
ale czasem występowali na katedrę sta- 
rzy działacze rewolucyjni,  samem 
swem ukazaniem się pobudzając zebra 
nych do głośnych owacyj. 

Ulubieńcem młodzieży był w tych 
czasach Krylenko. Mały, o twarzy sze- 
rokiej występował stale na wszystkich 
wiecach, Był on dobrym mówcą i dy- 
skutować z nim było trudno. Oponen- 
ci jego studenci i „kursistki* socjal-re- 
wolucjoniści byli o wiele słabsi. Kry- 
lenko zwyciężał ich logiką i talentem 
oratorskim. Socjal-rewolucjoniści de- 
nerwowali się i spotykali mówcę gwi- 
zdem i tupaniem, swoim zaś leaderom 
nie szczędzili oklasków. Mimo przewa- 
gi Krylenki stronnicy partji S-Rów 
przeważali wśród studentów, a na na- 
szych kursach stanowili olbrzymią 
większość. 

Sądzę, że powodem było to, iż pro 
gram S.-Rów był zrozumialszy dla mło 
dzieży, aniżeli nudna doktryna Marxa. 

To.wszystko wciągało nas w wir i 
trzeba było wciąż śpieszyć się — nie 
było czasu do stracenia. 

Jakając się nieśmiało podeszłam do 
Pawłowej, prosząc, by zapisała nie 
do partji. Pawłowa była zakłopotana. 

Widocznie sama nie była jeszcze 
członkiem partji, ale obiecała mi dopo- 
móc, Miałam dziś jeszcze przyjść do 
niej wieczorem, aby poznać się z wy- 
bitnymi S.-Rew. 

Wieczorem nie 
do niej! 

Wdrapawszy się na szóste piętro 
domu na „Bazylówce*, w pokoju Paw- 
łowej znalazłam liczne grono gości. 
Studencj i „kursistki* siedzieli na łóż- 
ku, na parapecie okna i głośno i weso 
ło śmieli się. Oburzyła mnie ta weso- 
łość. 

Jakto! Wybitni działacze rewolu- 
cyjni — i śmiech? Cicho usiadłam na 
parapecie i zapaliłam podanego mi pa- 

pierosa. Natychmiast zakręciło mi się 
w głowie, bo nie byłam przyzwyczajo- 
na do dymu, musiałam mocno chwycić 
się za ramę okienną, aby nie spaść. 
Nie wypadało rzucać papierosa: wszy- 
scy bez wyjątku palili, nie chciałam 
więc pokazać, że jestem jeszcze niedo- 
świadczoną młodą „kursistką”. 

Rozmowy były dalekie od tematów 
politycznych, a i towarzyszka Pawłowa 
była jakaś inna. 

Na kursach była to bojowa rewolu- 
cjonistka, tutaj — koteczka kckietują- 

Szłam, a leciatam 

ca i oczarowująca jakichś studentów. 
Chciałam już wyjść, gdy Pawłowa wzię 
ła mnie za rękę i wprowadziła do są- 
siedniego pokoju. Przeszedł tam za na 
mi student wysoki, czarny, zeszpeco- 
ny przez ospę. Powiedział mi, że mam 
nazajutrz o 4-ej stawić się w mieszka- 
niu towarzyszki Drenteln i powiedzieć 
jej, že przystat mnie „Pawel“. Podzię- 
kowałam i pośpieszyłam do domu. 

Panna Drenteln była córką genera- 
ła, przyjęła mnie w gabinecie ojca i, 
siedząc na kanapie, pod portretem ce- 
sarza, powiedziała mi: „„Towarzyszko, 

nie zapisujcie się do partji, jest to tru- 
cizna trująca duszę. Czasem pragnę sa- 
ma gorąco wystąpić z patrji, ale ja nie 
mogę tego zrobić. Jestem zatruta 
tą atmosierą i wiem, że gdyby rodzice 
moi dowiedzieli się o tem, nie przeży- 
liby tego. A jednak, nie mogę się wy- 
cofać", 

Słuchałam nieuważnie jej słów. Tak 
bardzo pragnęłan uczepić się koła, któ 
re miało oś Rosji przekręcić. Stanowczo 
wyraziłam swą wolę. 

Te same prawie słowa usłyszałam 
potem od stróża naszego domu, który 
znał mnie od urodzenia i jeden z pierw- 
szych dowiedział się o tem, że dałam 
się wciągnąć do polityki: „Co panienka 
robi? Czyż nie widzi panienka, że to 
się robi na zagładę Rosji? Czy myśli 
panienka, że będzie komuś lepiej po- 
tem? Komu? Panience? Nie! Kiedy pa- 
nienka swoje zrobi, oni panienkę wy- 
pędzą z Rosji. Ludowi? Ależ: lud wie 
lepiej od panienki, czego mu potrzeba. 
Proszę przestać, panienko, nie dziś, to 
jutro będzie rewizja, panienkę aresztu- 
ją, sąd skaże na Syberję!* 

Ale ja śmiałam się ze słów starego 
Stefana i żartowałam, grożąc, że on 
pierwszy na Sybir pojedzie. 

Ale w duszy miałam niepokój. 
Szczególnie w nocy, przy każdym sze- 
leście lub stuku  zamierało mi serce, 
przed oczyma stawał obraz policji, re- 
wizji, więzienia. Na Kursach, wśród stu 
detnów nie czuło się strachu, ale w do- 
mu, w samotności, nadsłuchiwałam z 
przerażeniem oczekując aresztowania. 

STRAJKI I DEMONSTRACJE 

A Petersburg tymczasem  goiował 
się: raz poraz wybuchały strajki i de- 
monstracje. 

Pierwsza demonstracja, w której 
brałam udział odbyła się na placu Zna 
mieńskim. Tysiączne tłumy stały na pla 
cu, śpiewając Marsyljankę i Warsza- 
wiankę. Z jakimś nerwowym  pośpie- 
chem, mówcy wykrzykiwali kilka zdań, 
poczem ginęli w tłumie. Potem zaczęto 
podawać sobie z rąk do rąk zwinięty 
czerwony sztandar, a kiedy doszedł 
już do centrum tłumu, wyrzucono go 
na chwilę w górę. Zdawaćby się mo- 
gło, że był to sygnał.  Zagrzmiały 
skądś wystrzały i, jak na komendę, ze 
wszystkich bram, otaczających plac, 
wyskoczyli kozacy i policja. Rozpoczę- 
ła się ucieczka, wszyscy biegli, cisnąc 
się do ścian, chroniąc się do Północne- 
go i Bałobińskiego hotelów, skręcając 
w zaułki. Krzyki, wystrzaiy i jakieś 
paraliżujące całe ciało przerażenie, 
skuły moją wolę i stałam na placu, bez 
radna, blizka płaczu, patrząc za ucie- 
kającymi studentami. ]akiś student 
wziął mnie pod rękę i poprowadził w 
kierunku dworca  Mikolajewskiego. 
Drżałam cała i nie mogłam zdobyć się 
na jedno słowo. 

Kiedy, po kilku minutach wyszliś- 
my z dworca, na placu nie było już ni- 
kogo. Leżały na bruku pogubione czap 
ki i damskie kapelusze, a kilku policjan 

tów o groźnym wyglądzie spacerowa- 
ła wzdłuż i wszerz. 

Druga demonstracja miała miejsce 
przed Dumą Państwową. Było to wio- 
sną i byliśmy wszyscy w nastrojach 
wiosennych. Szliśmy po osiem osób w 
szeregu po ulicy Taurydzkiej ku Dumie 
Państwowej, śpiewając: „My žertwo- 
ju pali“ (,Padliśmy ofiarą"). Przed 
Dumą stał kordon żołnierzy. Młodzi, 
jak my, weseli zdawali się spogladać 
na nas przyjaźnie. Cisnęłiśmy się na- 
przód, usiłując przekonać żołnierzy, 
by nie strzelali do tłumu. Żołnierze sie- 
dzieli na koniach, jak wykuci z ma:- 
muru i tylko spoglądałi na młodego 
oficera, stojącego na skrzydle szeregu. 
Coraz odważniej właziliśmy między ko 
nie, usiłując dostać się do gmachu. Na 
gle oficer wydał rozkaz i jednocześnie 
prawie rozległa się salwa karabinowa w 
powietrze, a potem zaczęto strzelać de 
tłumu. Uciekaliśmy ulicą Taurydzką, 
popychając się i tratując, ale w tej chwi 
li wyszkoczyli ze wszystkich bram ko- 
zacy z nahajkami i rozpoczęła się kija- 
tyka. 

Przycisnęłam się do muru, ale ko- 
zak, depcząc studentów podskoczył co 
mnie i, patrząc na mnie dzikiemi oczy- 
ma, machnął nahajką. Wpiłam się w 
niego błagalnem spojrzeniem, a on 
zmienił kierunek i uderzył w twarz, sto 
jącego koło mnie studenta. 

Ale zaledwie kozak minął nas. 
wpadliśmy tłumem do tramwaju konne 
go na rogu Litejnego prospektu i, czu- 
jac się bezpiecznie, wybuchnęliśmy gio- ; 
śnemi przekleństwami pod adresem ko- 
zaków i policji. Rozwścieczony oficer 
harcował konno dookoła naszego tran) 
waju, ale nie mógł nas dosięgnąć. Prze- 
ražony napaścią konduktor Śmignął ba 
tem po koniach i pojechaliśmy przez 
Litejny, odprowadzeni wściekłemi spoj- 
rzeniami oficera. 

Rodzina moja zaczęła się domyślać, 
Że należę do ruchu rewołucyjnego i 
była bardzo zaniepokojona. Pokój mój 
był literalnie przeładowany  konspira- 
cyjną literaturą i nie było sposobu scho 
wać tego wszystkiego. Na stoliku noc- 
nym postawiłam fotografję zaduszone- 
go studenta - rewolucjonisty. Twarz 
jego była straszna, ale fotografja ta sta 
ła u wielu innych słuchaczek Kursów, 
ja nie chciałam pozostawać w tyle. 
Trzeba było przyzwyczaić się do 
wszystkich okropności i rozwinąć w 
sobie uczucie odwagi. Rozbierając się, 
odwracałam zawsze fotografję, ale po- 
twornie zmieniona z bólu twarz wypły 
wała w ciemności przed memi oczyma 
i robiło mi się jeszcze straszniej. 

HEKTOGRAF I RODZINA, 
ŚPIESZĄCA NA RATUNEK 

Pozatem przechowywał się w moim 
pokoju hektograf, na którym miałam 
mnożyć iłość proklamacyj. 

Hektograf ten był powodem tragi- 
komicznego zajścia: 

Podczas kilkudniowej nieobecności 
mojej w Petersburgu, rodzice moi zdo- 
byli się na dokonanie rewizji w moim 
pokoju i znaleźli pośród stosa broszur 
i proklamacyj, hektograf, Zdecydowali 
jednak, że to może być jedynie jakiś 
imaterjał wybuchowy i wpadli w roz- 
pacz. Książki nie trudno było zniszczyć, 
ale co róbić z „dynamitem“?  Ž wiel- 
kiemi ostrożnościami zaniesiono ów 
„materjał wybuchowy” do Newy i tam 
utopiono go, ku ogólnej radości całej 
rodziny. 

Ja zaś, po powrocie, postawiona 
zostałam wobec ultimatum: albo dom, 
albo poiltyka. Zawahałam się. 

(Dokończenie na stronie 5-ej) 
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Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy... 
Zwiedzając stare Wilno, nieomiesz- 

kaj czytelniku dotrzeć, po przez wyśli- 
zgane aleje parków miejskich, do uro- 
czego zakątka, poiożonego u stóp góry 
Trzykrzyskiej, a noszącego miano ogro 
du botanicznego. 

Poza kortami tenisowemi, lub nie- 
estetyczną estradą koncertową, — nic 
tu godniejszego uwagi, nie ujrzysz. 

Jednak, gdybyś chciał uchylić ta- 
jemniczego rąbka przeszłości, chociaż- 
by z okresu przedwojennego, — ujrzał- 
byś wiele ciekawych obrazów, świadczą 
cych, iż ogród ten, szczególniej w ser- 
cach starszego pokolenia pozostawił 
dziwne blaski i wspomnienia. 

Uroczy ten zakątek, ubrany bza- 
mi i akacjami, nabierał w porze letniej 
jakiegoś egzotycznego czaru. 

W godzinach wieczornych różno- 
barwne światła Iśniły wśród perlących 
się wodotrysków, dolatujące zaś tony 
dyskretnej muzyki, ukrytej w gąszczu 
zadrzewień potęgowały nastrój. 
Wśród tak pięknego obramowania, 
wznosiły się tu dawniej dwa duże bu- 
dynki drewniane, w stylu wybitnie ro- 
syjskim. Jeden — przenaczony na 
teatr letni, drugi zaś — na nocay ka- 
baret. 

O zmierzchu — ogrėd botaniczny 
> nabierał życia... 

Ówczesna publiczność wileńska 
żądna rozrywek, mogła w zupełności 
zadowolić tu swe pragnienia, czy po- 
zostając w ogrodzie na koncercie, czy 
przyglądając się różnorodnym produk- 
cjom artystycznym na otwartej scenie, 
czy też podążając do teatru, który go- 

ścił dobrą operetkę rosyjską. 
A gdy noc zapadła i widowiska się 

skończyły, wówczas ożywiał się kaba- 
ret nocny, rozbrzmiewając u.eloajami 
piosenek szantanowych. 

Rojno i tłumnie zazwyczaj było w 
tym przybytku lekkiej muzy. Na estra- 
dzie— zespół nadobnych tancercsk, w 
powiewnych sztach, — wypełniał pi0- 
szczególne numery programu. 

Za chwilę jednak znajdą się one 
wśród publiczności, przy stolikach, w 
lożach i gabinetach, aby uprzyjemniać 
pobyt gościom aż do rana. A gdy opa- 
ry wodne, unoszące się nad Wilenką, 
zabarwią się promieniami wschodzące- 
go słońca, wówczas zabawa ps i 
się do lokali podmiejskich w. Pośp 
ce, lub na Zwierzyńcu, dokąd pc 
w różowych humorach całe 
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stwo. Wśród stałych bywalców zakła- 
OM 

du widzieliśmy wyższych urzędników 
rosyjskich, a pozatem liczny poczet na- 
szych ziemian. 

Natura polska szeroka. jak się ba- 
wić, to się bawić! Szampan, wyszuka- 
ne potrawy, zabawa w otoczeniu ;ięk- - 
nych tancerek, — trwały nieraz dni kil- 
ka zrzędu. 

To też nic dziwnego, że w strumie- 
niach tego szampana, niejeden utopił 
swój majątek rodowy. 

I teraz jeszcze spotykam starszych 
panów, steranych losem, którzy swą 
ruinę materjalną zawdzięczać mogą 
zbyt częstym i kosztownym zabawom 
w kabarecie nocnym. 

Właścicielem tych rozrywkowych 
lokali był I. Szuman, kucharz z zawo- 

du, który dzięki wrodzonemu  spryto- 
wi zdołał, w stosunkowo krótkim cza- 
sie, zyskać popularność wielką, nawet 
odznaczenia rządowe, oraz zdobyć po- 
kaźną fortunę. 

Zakłady rozrywkowe Szumana, 
dzięki umiejętnej organizacji i reklamie, 
znane były nietylko w Rosji, lecz nawet 
i zagranicą. Ówczesny rząd rosyjski bar 
dzo popierał wszelkie poczynania, cą- 

żące do systematycznej rusyfikacji Wil- 
na, Szuman zaś wielce przyczyniał się 

tym zamierzeniom rządowym, to też 
niejednokrotnie korzystał z różnorod- 
nych ułatwień i prerogatyw. Był rule 
widzianym wśród społeczeństwa rosy|- 
skiego, a niejednokrotnie wybierany   

nawet do Komitetów, opiekujących się 

instytucjami filantropijnemi. 
Wszystko się jednak kończy... Świa 

towa wojna starła z oblicza ziemi ten 
wesoły przybytek. Niemcy w ciągu ty- 
godnia znieśli wszelkie zabudowania 
drewniane na terenie ogrodu Botanicz- 
nego, nie wskutek jednak zasad moral- 
ności, lecz. poprostu, by zażegnać 
chwiłowo głód opałowy, dający się 

wówczas dotkliwie odczuwać. 
Obrazując ówczesny charakter ogro- 

du Botanicznego, niesposób pominąć 
milczeniem wydarzenia epokowego w 
dziejach Wilna. 

Tu, w teatrze letnim Szumiana, po 
latach ucisku i niewoli usłyszeliśmy ze 

sceny po raz pierwszy słowo polskie. 
Było to w roku 1905-tym. 
Władysław hr. Tyszkiewicz, przy 

współudziale Antoniego Alexandrowi- 
cza, uzyskał pe długich staraniach, 
zezwolenie władz rosyjskich, na urzą- 
dzenie trzech widowisk polskich, па 
rzecz Pogotowia Ratunkowego. 

Na te przedstawienia zaproszeni zo- 
stali wybitni artyści Teatru „„Rozmai- 
tości”. Przybyli również z Warszawy 
przedstawiciele prasy z Władysławem 
Grabskim na czele, Bilety, sprzedawa- 
ne w księgami W. Makowskiego 
(rząd I — kosztował 10 r. 10 gr.), roz- 
chwytane były dosłownie w ciągu kil- 
ku godzin. 

Repertuar widowisk był przeważ- 
nie składany. 

Pierwsze przedstawienie odbyło się 
we środę 22 czerwca 1905 ;. Wypeł- 
miły je trzy utwory: „Czyja wina” H. 
Sienkiewicza, „Mąż i żona” A. Fredry 
i „O Jozie“ M. Bałuckiego. 

Na drugiem przedstawieniu, we 
czwariek, 23-go czerwca ukazały się 
dwie komedje: „Pan Jowialski“ A. 

  

Fredry, oraz 
B"zińskiego. 

Trzecie i ostanie przedstawienie, na 
którerm odegrane zostały: „Bzy kwit- 
ną* i fragmenty z „Mazepy“ J. Slowa- 
ckiego, odbyło się w piątek, 24-20 

czerwca 1905 r. : 
Wśród zespołu artystów, widzimy 

nazwiska późniejszych potentatów sce- 
ny polskiej. Marcello, Liidowa, Lutom- 
ska, Micińska, Niewiarowska, Trapszo- 
Chodowiecka,  Żółkowska, Frenkiel, 

Leszczyński B., Ładnowski, Nowicki, 
Paliński,Rapacki, Szczawiński i Wolski 

Gdyśmy się zliżali do teatru, spot- 

„Marcowy kawalei“ |. 

kał nas przy wejściu znany wówczas 
w Wilnie prystaw Snitko. Witając nas, 
dodał: „Nu wot i dożdaliś”. 

Gdyśmy weszli do teatru wypełaio- 
nego doborową publicznością, tu i aw- 
dzie słyszeliśmy zapytania: „Czy rze- 
czywiście oni pozwolą grać po polsku?" 
„czy to możliwe, że usłyszymy ze sce- 
uy słowo polskie?" Nie wierzono. 

„Dopiero $ ę podniosła kurtyna, 
widownia całą jakby zamaria, skamie- 
niała. 

Z zapartym oddechem słuchane każ 
dego słowa. Cisza niezamącoia, trwa- 
ła podczas całego widowiska. 

A gdy się przedstawienie skończyło, 
ńiemilknące, irenetyczne oklaski były 
wyrazem wielkiej wdzięczności za tę 
ucztę duchową, jaką zgotowali Wiłnu 
wibitni artyści warszawscy. 

Scena była poprostu zasypana 
kwiatami. Wśród kwiecia, raz pe raz 
ukazywali się artyści, dziękując za zgo 
towane im tka gorące przyjęcie. 

Młodzież gimnazjalna, zgremadzo- 

na przy wejściu do gerderób artystów, 
porywała na ręce wychodzące z teatru 
artystki i z entuzjastycznemi okrzyka- 
mi niosła przez cały ogród. 

Nie obeszło się, naturalnie, bez u- 
ciesznych nieporozumień, W zapale 
pochwycono na ręce również gardero- 

biane teatralne, w przekonaniu, że są 
to artystki warszawskie. 

Wracaliśmy późno w nocy, pelni 
wrażeń artystycznych, owiani dziwnym 
czarem potęgi słowa polskiego. Te trzy: 
dni pierwszych widowisk polskich, trzy 
dni rozkoszowania się dźwiękami mo- 
wy ojczystej, powinny być uwiecznione 
w dziejach Teatru Polskiego w Wilnie. 

Zz. S. 

   

   

    
   

  

  

   



SŁO 

WSPOMNIENIA ROSJANKI! Z DNI MINIONYCH... 
Nie mogłam wyrwać się z nastroju 

i asmosfery, w którą dałam się wciąg- 
nąć, tle bałam się opuścić dom. Gdzie 
miałam iść? Po siedmiu latach spędzo- 
nych w zamkniętym Instytucie, przy- 
zwyczajona do wygód, przywiązana 
do rodziny, wahałam się i nie mogłam 
znaleźć wyjścia. 

A w domu, widząc moje wahanie, 
postanowiono wybrać stary i wypróbo 
wany sposób działania. 

Na radzie familijnej zdecydowano 
rozglądnąć się za narzeczonym i, jak 
najprędzej wydać mnie zamąż, aby wy- 
wietrzyć z mej głowy świeże eszcze 
i niezakorzenione nastroje. 

Zaczęto od szukania wszelakiego 
rodzaju rozrywek dla mnie, wywożenia 
mnie na bale, do teatrów i wyznacze- 
nia dnia przyjęć u nas. 

Bale i teatry udawały się im do- 
brze. Opera podobała mi się bardzo, a 
tańce jeszcze bardziej! Ale z przyję- 
ciami było gorzej. 

Rodzice zapraszali swoich znajo- 
mych, a ja swoich. Byli to ludzie zupeł 
nie sobie obcy, nie mający nic wspólne- 
go ze.sobą. A i moje koleżanki i kole- 
dzy byli niezbyt zharmonizowani: na- 
dęte, wystrojone panienki - instytutki i 
skromne słuchaczki kursów, w bluzecz 
kach, ze skórzanymi paskami i nieodłą- 
cznym papierosem. Starałam się połą- 
czyć to, co się połączyć nie dawało. 

I oto w dniu mych urodzin stała się 
katastrofa. Moje przyjaciółki instytu- 
ckie przyjechały ze swymi braćmi ofice 
rami Siemionowskiego pułku, który 
właśnie brał udział w tłumieniu buntów 
chłopskich. Na ich widók, studenci 
padli we wściekłość i z trudnością u- 
dało mi się zażegnać bójkę. 

Na wiosnę wywie'ono mnie na let- 
nisko do Żobanowa nad Newą, a mo- 
je liczne ciotki zaczęły się kłopotać i 
sprowadzać mi coraz to nowego nie- 
znanego konkurenta. Gdzie one ich wy 
najdywały, Bóg to wie, ale dosyć, że 
przyjeżdżali ci „konkurenci* zwykle 
na obiad, a ja musiałam odegrywać 
reię uprzejimej gospodyni, częstować 
ich, zabawiać, a wieczorem pływać po 
Newie z niemi. Dopóki byliśmy w do- 
mu, wszystko szło jak należy; zabawia 
łam ich przyjemną rozmową, byłam u- 
przejmą gospodynią. Ale z chwilą gdy 
wsiadaliśmy do łódki — obie strony 
rozczarowywały się. Natychmiast za- 
czynałam mówić o „ludzie'*, rewolucji, 
a moi solidni adoratorzy wpadaii w 
rozpacz. Oni szukali solidnej, rozuninej 
żony, a nie szalonej rewolucjonistki, 
znajomość z którą mogła zaszkodzić 
ich karjerze. 

Wieczorem odjeżdżali statkiem i wię 
cej nie pokazywali się. 

Ale wciąż przyjeżdżali nowi i cio- 
cie poprawiając moje loki, złemi gło- 
sami szeptały, żebym porzuciła swoje 
głupstwa z głowy i wychodziła zamąż. 
Ale byłam niepoprawna i żadne ramo- 
wy nie działały. I oto, pewnego razu 
jedna z moich krewnych, dowiedziaw- 
szy się o zmartwieniu, jakie padło z 
mego powodu na całą rodzinę, przywio 
zła do mnie „w konkury'* młodego lej- 
tenanta, księcia Ł, W jakim celu tak 
gwałtownie poszukiwał żony, tego nie 
wiem, wiem tylko, że mimo moich re- 
wolucyjnych przemówień, pozostał u 
nas i, nie dbając o nic, zapragnął po- 
łączyć się ze mną dozgonnym węzłem 
małżeńskim. Rodzina moja tryumitywa- 
ła, a ja byłam w rozpaczy. Byłam za- 
jęta w tym czasie pewnym studentem 
prawa i książę był zupełnie nie na miej 
scu! Ale był to człowiek uparty i nie 
odstępował ani na krok ode mnie. Ca- 
łe to swatanie i wieczne sceny domo- 

„we, dokuczyły mi wreszcie tak dalece, 
że porzuciłam dom i, bez grosza w 
kieszeni, wyjechałam do przyjaciółki 
do Žiobina. 

W Žiobinie było cicho i spokojnie. 
Małe, brudne miasteczko nie usposa- 
biaio do rozwoju rewolucyjnych idei. 
Tam, w bogobojnym Żłobinie, przyci- 
chali najzagorzalsi bojownicy rewolu- 
cj! ; cicho stąpali po błocie, z zakasa 
nemi nad trzewikami spodniami. Z nu- 
dów zaczęłam brać lekcje angielskiego. 
Znalazł się nauczyciel. Był nim Joffe, 
zięć aptekarza w Żłobinie. Z zapałem 
tłomaczył mi Szekspira i punktualnie 
odbierał ode mnie i od mojej koleżanki 
rubla za lekcję. O Rewolucji ani słowa! 
Bałam się „isprawnika”, który przy- 
jeżdżał do nas z wizytą, a Joffe był 
szczęśliwym małżonkiem i nie myślał 
o polityce. 

A jednak Żłobin był kolebką wielu 
rewolucjonistów. Mieszkał tam w tym 
czasie Misza Zalman, który zajmuje 0- 
becnie wysokie stanowisko w S. S. R. 
Był on wówczas młodym studentem, 
zakochanym beznadziejnie w żonie 
„pristawa“. i 

Żłobin jest rodzinnem miastem Gło- 
wina, również wybitnego dygnitarza 
sowieckiego, wówczas biednego i jak- 
by wiecznie przestraszonego i nieszczę- 
śliwego żyda. 

W Żłobinie pozostałam do począ- 
ku sierpnia i wyjechałam do Petersbur- 
ga, by rozpocząć „studenckie'* życie. 

AGITACJA NA WSI 
Zato tego roku w Petersburgu było 

ponuro. jezdnie były  porozkopywane, 
wszędzie wiadra z wapnem, na każ- 
dym kroku drabiny j przegrody, wszy- 
stko to tworzyło niezbyt wesoły obraz. 
Wszyscy prawie znajomi porozjeżdża- 

(Początek na stronie 4-ej) 

li się na letniska, a ci, którzy pozostali 
w miešcie, zadawalniali się spacerami 
Ww Letnim, lub Taurydzkim ogrodzie. 
Nie mogłam pokazywać się u rodzi- 
ców. Ciotki syczały i odskakiwały ode 
mnie, jak od zadżumionej. Zaczęły mnie 
identyfikować z Manją Spirydonową i 
myślały, że nie dziś, to jutro przeze- 
mnie będą uwięzione, albo wysłane na 
Sybir. 

Było mi smutno. Pieniędzy nie :nia- 
łam, a do życia studenckiego nie byłam 
przyzwyczajona. Na szczęście miałam 
trochę drobiazgów z biżuterji, które, 
idąc za radą przyjaciółek, zaniosłam 
do lombardu. Było mi dziwnie niezrę- 
cznie i przykro stać tak przed okien- 
kiem i czekać na pieniadze, ale nie by- 
ło znajomych i wyszłam wielce zado- 
wolona z lombardu, z paczką bankno- 
tów w torebce. Ale nie miałam ochoty 
siedzieć tak z założonemi rękami, u- 
cieszyłam się więc bardzo, kiedy zapro 
ponawano mi wyjazd na wieś, dla -0z- 
powszechniania agitacyjnej literatury. 

Na Piaskach, w sklepiku materja- 
łów piśmiennych, dano mi solidną wa- 
lizę z literaturą, spis wsi, porozumie- 
wawczych haseł i wyprawiono do Ła- 
dożskiego powiatu. 

Odważnie wpakovaiam walizę do 
dorożki i pojechałam na dworzec. Trze 
ba było dojechać do st. Wołchow, tam 
przesiąść się na statek do st. Gorodi- 
szcze, a stamtąd do dwóch wskaza- 
nych mi wsi, gdzie mieszkali rezpropa- 
gandowani już chłopi. 

Na dworcu dźwigałam sama walizę, 
bojąc się jej powierzyć tragarzowi. Wa 
liza była ciężka i z trudnością donio- 
słam ją do wagonu, wciągnęłam do 
przedziału drugiej klasy, ale już pod- 
nieść na półke nie mogłam. Nie chcia- 
łam wzywać konduktora. Już w doroż- 
ce przyglądałam się każdemu policjan- 
towi, kurcząc się pod ich surowem spoj 
rzeniem, tutaj, w wagonie, drżałam z 
niepokoju. 

Postawiłam walizę na podłodze i 
podeszłam do okna. Ogromny żandarm 
stał pod oknem i spoglądał we wszyst- 
kie strony swemi wszystko widzącemi 
oczyma. Już chciałam się coiiąć gdy 
grupa kilku osób przykuła moją uwa- 
gę: kolo wągonu stał książe Golicyn, 
tęgi, rumiany generał, którego zna- 
iam z Krasnego Sioła, a obok kil- 
ku oficerów gwardji — widocznie jego 
adjutantów. 

Ale sie stary książę był powodem 
gwaliownego napięcia mej uwagi: 
zwrócony profilem do mnie, stał przy 
nim oficer w białej czapce z czerwoną 
opaską i coś mówił wesoło do księcia. 
Takiej piękności nie widziałam jeszcze. 
Chyba w marzeniach „instytutki* mo- 
gło istnieć coś podobnego. I oto żywe 
wcielenie tych marzeń  pensjonarskich 
stało tu przedemną, rzucając od czasu 
do czasu ukośne spojrzenia w kierun- 
ku mego okna. 
„__ Świdrowałam go oczami, zapomina- 
Jąc o nieszczęsnej walizce. Trzeci dzwo 
nek przywołał mnie do rzeczy wisto- 
nym po drodze policjantom. Na tych 
i wskoczyła do pociągu. Siadłam na ka 
napie i westchnęłam... 

Pociąg ruszył i zmęczona całodzien 
ną lataniną, postanowiłam położyć się 
natychmiast spać. Zasłoniłam firanecz- 
ką latarnię i przygotowałam sobie wy- 
godne posłanie. 

Nagle klamka poruszyła się i do 
coupć wszedł ten sam oficer, z które- 
go powodu stłumiłam przed chwilą 
kilka westchnień. Przeprosił mnie i za- 
pytał, czy pozwolę mu jechać w tym 
przedziale, bo, jak twierdził, pierwsza 
klasa była przepełniona, Przystałam, 
nie bez strachu: oficer — to dobrze, 
ale co będzie z walizką? 

On zaś zaproponował mi niezwło- 
cznie, że postawi moją walizę na pół- 
ce. Zaprotestowałam, ale on, nie siu- 
chając mych próśb, zaczął próbować 
podnieść walizę. 

— Co pani wiezie w tej walizie? 
Czy nie jest ona naładowana podkowa- 
mi? 

Przestraszyłam się na dobre: 
-— Nie, to nie są podkowy, 10 ю- 

paty. 
— Łopaty? Poco pan wiezie łopa- 

ty? 

Zaczęłam pleść coś o ogrodzie, 
mężu, pracy. Słuchał mnie ze zdzi- 
wieniem, uśmiechając się ziekka, 

— Kiedyż to łaskawa pani zdą- 
żyła wyjść zamąż? Przecież pani nie- 
ma szesnastu lat! Zresztą mie ma pa- 
ni obrączki na palcu. 

‚ Za te szesnaście lat  obraziłam 
się, skończyłam już przecie dawno 
siedemnaście, a mojem zdaniem, wy- 
glądam o wiele poważuiej, 

— Nie mam obrączki? Ależ jesteś- 
my małżeństwem cywilnem! 

Oficer osłupiał, a ja zaczęłam wy- 
myślać takie niebywałe historje, że 
aż się sama przestraszyłam, 

W duszy przeklinałam sama siebie. 
Że też wymyśliłam podobnie głu- 

ie kłamstwo z temi łopatami! Gdy- 
ym powiedziała, że to książki do 

bibljoteki ojca, oficer odczepiłby się, 
a teraz napewno domyśli się, że wio- 
zę literaturę rewolucyjną i na pierw- 
szej zaraz stacji sprowadzi tu żan- 
darmów. 

Ale oficer nie tracił czasu na do- 
mysły. Zwolna ale systematycznie 
przysiadał się coraz bliżej do mnie, 
a kiedy konduktor sprawdził bilety 
i odszedł, mój towarzysz podróży 

nabrał więcej jeszcze odwagi. Ja zaś 
byłam śmiertelnie przerażona. Nigdy 
jeszcze nie byłam w tego rodzaju 
opałach i w końcu, zalewając się łza- 
mi, opowiedziałam mu, kim jestem, 
co robię i w końcu odkryłam mu ta- 
jemnicę swej walizki. 

Oficer zamarł ze zdumienia. Wzru- 
szyły go moje łzy i moje naiwne 
wyznania rewolucyjne. Zaczął mnie 
pocieszać, jak dziecko, błagając abym 
wróciła natychmiast ze st. „Woł- 
chow* do domu i tam czekała na je- 
go powrót do Petersburga. 

Tak na rozmowie minęła nam ca- 
ła noc i, kiedy zbliżaliśmy się do sta- 
cji „Wołchow*, znów zaczęłam wzdy- 
chać, zmartwiona konieczn ścią roz- 
stania z moim nowym znajomym, 

Był wczesny ranek. „„Wołchow* 
otulały szare mgły. W przystani sta- 
ły już dwa statki: na lewo — księcia 
Golicyna i jego Świty, na prawo — 
mój. Pierwszy odpłynął statek księ- 
cia, a ja stałam długo na bizegu, go= 
niąc wilgotnemi oczyma oddalające 
się kontury statku. 

Obiecałam memu oficerowi rzucić 
walizę do wody, ale gdy rozległ się 
gwizd „,,mego* statku, rzuciłam się 
pędem ku przystani, dźwigając nie- 
szczęsny swój bagaż. 

Po przyjeździe do „Gorodziszcza* 
najęłam wózek do wyznaczonej mi 
wsi i pojecham na poszukiwanie chło- 
pów, którym miałam oddać  „litera- 
turę". : 

Drogi w tych czasach w powiecie 
Ładożskim były zupełnie niemożiiwe. 
Zaledwie bryczuszka zdołała wyje- 
chać z jednej jamy, a znów, w gwał- 
townych podskokach, zsuwała się do 
drugiej. Jechałam tak cztery godziny, 
bez odpoczynku i wytchnienia. в 

Krajobrazy, otaczające nas, nie 
były wesołe. Drobne krzaczki, bło- 
tnste kępy i bezbrzeżne morze błoc- 
kal Ogarnęła mnie nuda i smutek i, 
mimo woli, przypominałam sobie 
i porównywałam życie koleżanek, 
spędzających koniec łata w mająt- 
kach i letniskach, z moją pełną nie- 
wygód i przykrości podróżą. Co 
chwila pytałant woźnicę, czy prędko 
dobrniemy do celu. Chłop szedł 
brzegiem podróżnego rowu, podpę- 
dzał konie i nie zwracał na mnie naj- 
mniejszej uwagi. 

Stanęliśmy wreszcie w małej, za- 
pomnianej, zdawało się przez wszyst» 
kich wioszczynie, przed maleńką, 
ciemną chatynką. 

Chłop, którego szukałam, był w 
poła i kilku chłopaków pobiegło po 
niego, mnie zaś poproszono do chaty. 
Usiadłam na ławie i obejrzałam się 
dokoła. Na środku brudnej, dosyć 
dużej izby wisiała kołyska, zasłonię- 
ta jakimś łachmanem, na ławce Spał 
starzec, po podłodze pełzało kilkoro 
dzieci. Duszno było nisznośnie. Czu- 
łam, że się duszę i wybiegłam na 
ulicę. Ale i tam nie było wesoło. Ku- 
ry razem z prosiętami poszukiwały 
pożywienia. Mój woźnica wyprzęgzł 
konie. Nie podobało mi się to. Tak 
bardzo pragnęłam wydostać się stąd 
czemprędzej, podeszłam więc do nie- 
goi poprosiłam, by nie rozprzęgał 
koni, bo chciałabym wyjechać za- 
raz dalej. Ale chłop był uparty i nie- 
rozmowriy. Powiedział tylko, że po 
takiej drodze, konie muszą wypo- 
cząć i, bez dłuższego gadania, za- 
brał się do dalszej pracy. 

Nareszcie przyszedł chłop, na 
którego czekałam. Przywitał się ze 
mną sucho, pytając czego cheą od 
niego. 

Dowiedziawszy się, że przywiozłam 
literaturę, skrzywił się: „Ciągle ksią- 
żkii książki, a któż ta będzie czy: 
taćP? Chłop w naszych stronach ksią- 
żek nie czyta, jemu by ziemi dać, 
byłby rad! A to książki i książki! Nie 
mają nic innego do posyłania. A i ja, 
p*nenko, darmo pracować nie myślę. 
Powiedz im, niech mnie choć dzie- 
sięć rubelków na miesiąc przysyłają, 
bo ja też człowiek i strach wielkil“ 
Nie miałam żadnych instrukcyj co do 
pieniędzy i zaczęłam mu coś tło- 
maczyć o książkach, które dadzą 
wkrótce i ziemię i pieniądze. Ale 
chłop słuchał niechętnie, potem za- 
rzucii na jakąś półkę wszystkie bro- 
szury i znów poszedł do pracy. 

Ja zaś wyszłam na podwórko, u- 
siadłam na pniu i zaczęłam roz- 
myślać. 

Jakże piękną wydaje się wieś ro- 
syjska zdaleka. Jacy mili i nieszczę- 
śliwi chłopi rosyjscy, dla których 
warto było opuścić rodzinę i dobro- 
byt : rzucić się w burzliwe morze re- 
wolucji! Ale zbliska nie wygląda to 
wcale tak wesoło i jasno! Wątpię, 
czy zgodziłabym się zamieszkać na 
zawsze z tymi chłopami. Ale głos to- 
warzyszki Pawłowej szeptał mi do 
ucha: 

„Zła, niemądra dziewczyno! Czyż 
nie od ciebie zależy przerobić to 
wszystko i poprawić? Czy potrafiła 
byś żyć spokojnie, podczas gdy lud 
wiejski rosyjski umiera z głodu? Ma- 
rzą ci się oficerowie gwardji i sale 
balowe i muzyka... Z takiem usposo- 
bieniem daleko nie zajdziesz, Pracuj, 
rozdawaj broszurki i proklamacje, 
które otworzą przed chłopem rosy|- 
skim bramę ku wolności i szczęściu!” 
Zadrżałam zawstydzona tem  wspo- 
mnieniem i pojechałam dalej. 

№ następnej wsi miałam oddać 
„bibułę* młodemu chłopcu, który 
już bywał w mieście. Ten przyjął 
mnie z radością i zorganizował zeb- 
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państwo — to jakby zobaczenie nowej 
twarzy ludzkiej. Jakże się zmieniły fi- 
zje narodów od roku -1927-go? 

Nie wiem, czy odpowiem na to py 
tanie iepiej, niż ów przysłowiowy po- 
dróżnik, który ujrzawszy jedną rudą 
Francuzkę w Hawrze, odnotował: że 
wszystkie Francuzki są rude, nie wiem, 
imie ręczę! Wszystkie t. zw. obserwacje 
podróżnicze są w gruncie rzeczy tylko 
subjektywnem odbiciem tego małego 
wędrownego świadka, jaki posuwa się 
wzdłuż okien wagonu, tramwaju, czy 
chodnika. Ale ponieważ to nie prze- 
szkadza innym  uogólniać, więc i ja 
odnotowałem garść swoich wrażeń z 
podróży. 

Mały, wędrowny światek włosko-- 
środkowo-europejski cechowało w r. 
1927 i prawie tymsamym mieciącu w 
przygnębienie! Cechą tego światka 
jest dziś pustka! W wagonie Warsza- 
wa — Budapeszt jest nas coś troje 
(ma być podobno zniesiony i na 
zdrowie mu). Ale się zawsze myśli w 
takich razach „bo to u nas, a tam 
inaczej”. 

Tymczasem tam jest tak samo. 
Dalekobieżne międzynarodówki,  eks- 
presy, orjenty i oksidenty mijają nas 
— puste.. 

W restauracyjnymi raz tylko widzia 
łem jedną panienkę i dwóch  chłop- 
ców. Tylko raz od Dziedzic (czy nie 
lepiej Dziadów) do Wenecji. 

W drodze wpadła mi do rąk ga- 
zeta z artykułem o Hitlerze i 3-ciej 
Europie, stanowczo za wiele rozmachu. 
Daleko realniej jest, myśląc katego- 
rjami europejskiemi, myśleć o Europie 
3-ciej klasy. Bo w istocie, czyż, ten 
wagon 3-ciej klasy, półpełny, wobec 
całkowicie pustych innych, nie jest 
symbolem Europy jutra? Gdyby nie 
paneuropejscy posłowie, 

dyplomaci, dziennikarze i inni szczęśli 
wie nie płacący, jużbyśmy zapewne o- 
glądali inny wagon, w jakiemś history 
czno-komunikacyjnem muzeum. 

Ale i 3-cia klasa stała się mniej 
ciekawa. Rozmowy toczą się o 1ze- 
czach drobnych i miejscowych. Co kil 
ka stacyj ludzie wsiadają i wysiadają, 
prawie wszyscy. Uwiło się wewnątrz 
narodów takie panregjonalne, drobne, 

małe życie, coś, jak pomiędzy Białym- 
stokiem i Warszawą, albo Święciana- 
nami i Wilnem, Nie widać też już ta- 
kiej nędzy, jak w epoce t. zw. kon- 
junktury, znać, że zniżka alimentarjów 
i alimenty socjalne zrobiły swoje, ale 
jest zatroskanie i apatja. 

Obserwuję twarze swoich przygod 
nych sąsiadów i wyszukuję na nich 
idei. 

Niema jej! Jeszcze przed czterema 
laty błąkały sie strzępy lokarnizmu. 
Dziś niema ani mandżuryzmu, ani 
pacyfizmu! Europa jest pusta, jak jej 
wagony! Panuje w niej mały, drobny 
paneuropejski spec! 

Pod jednym względem oblicze daw 
nej znajomej,, dokuczliwej, starej pan- 
ny, zmieniło się in plus. (Każdy do- 
myśli się chyba bez bliższych wyjaś- 
nień , że jest mowa o pannie Grani- 
cy). Opryskliwa, nudna, męcząca i nie 
grzeczna jeszcze w roku 1927, teraz 

ministrowie,. 

stała się niezmiernie miła i łatwa w 
pożyciu. 

Nawet na najbardziej surowej gra 
nicy włoskiej rewizja jest nader powie 
rzchowna i b. szybka. Cztery lata tero 
ryzmu, konferencje ekscelencyj, a na- 
dewszystko kryzys gospodarczy zrobi- 
ły swoje! Każda p. Granica stała się 
nieco kokotkowata. Każda uśmiecha 
się słodko i nie czyni trudności ze sło 
wami: „Tyłko, kotku, zostaw jak naj- 
więcej pieniędzy!'. 

I tutaj po przejeździe osiatniej 
4-tej granicy przyszło mi na myśl, czy 
wypadkiem Europa nie zbliża się do 
paneuropeizmu tak zwanym po wi- 
leńsku „czarnym chodem*, Paneurope- 
izm po przez niedbalstwo biurokracji! 

Widać, że. tym celnikom, konduk- 
torom, żandarmom Śmiertelnie „nado- 
jadly“ ich czynności przeciwdziałają- 
ce uśmiechowi zdrowego rozsądku go 
spodarczego: „„przychódź 1 Кирц}“!. 
Widać, jak popękały beczki graniczne 
i jak cieknie z nich życie nazewnątrz! 

Europa idzie więc w 2-ch kierun- 
kach, napozór zupełnie sprzecznych: 
państwowo-protekcyjno-celno -regjo- 
nalnym i ogólno-europejskim. Jak te 
sprzeczności godzą się ze sobą — nie 
umiałbym na to odpowiedzieć?! Może 

    

   

      

   

  

   

      

   

  

poprostu dlatego, że życie jest sprzecz 
ne, a może poprostu, że nurtują w 
niem dziś jakieś siły niezbadane, któ- 
re wymykają się jeszcze naszym ob- 
serwacjom. 

Dość, że świat wydał mi się, o wie 
le bardziej pokojowy, niż w epoce Lo- 
carna, o wiele mniej biedny, niż w e- 
poce t. zw. dobrej konjunktury, ałe po 
mimo wszelkich ułatwień granicz- 
nych, o wiele bardziej egoistyczny, o- 
bojętny, i zasklepiony w sobie, niż 
przed 4-ma laty! 

Długi czas, oglądając cudowne re- 
ileksy słoneczne, nad Adrjatykiem, nie 
mogłem stworzyć hipotezy na temat, 
do czego właściwie idzie Europa?! Do 
piero, kiedy ujrzałem w jednem z mia 
steczek podweneckich dwie wille wło 
skie obok siebie, wytworzył mi się jej d 
obraz, może fantastyczny, ale może i 
nieco słuszny jednocześnie. Szczelnie 
otaczał obie posiadłości — wysoki, 
szkłem posypany mur. Przebyć  iaki 
mur byłoby rzeczą niezwykle trudną, . 
nawet dla kochanka najpiękniejszej si- 
gnoriny, a cóż dopiero dla kupca z 
eksportem! Wewnatrz obu domów ci- 
sza i sen. Wewnątrz ogrcdów cudne 
rośliny przez nikogo nieogiądane. Pod 
drzewem pomarańczowem ławka niko 
mu niepotrzebna. 

Ale pomiędzy murami niema  sta- 

W STULETNIĄ ROCZNICĘ ODKRYCIA 
ZJAWISKA INDUKCJI MAGNETOELEK- 

TRYCZNEJ 

W roku 1931 mija 100 lat od chwiłi do- 
konania przez Michała Faraday'a 0- 
wych odkryć w dziedzinie elektryczności. 

Jako syn biednego kowała ujrzał światło 
dzienne w roku 1791 na przedmieściach Lon 
dynu, Po ukończeniu szkoły powszechnej sta 
je przy warsztacie introligatorskim, Czyta to, 
co oprawia. Znajomość z Davy (wynalazcą 
lampy górniczej) decyduje o karjerze nau- 
kowej, którą Faraday rozpoczyna od,.. my- 
cia probówek, Gdy Daway wyrusza w po- 
dróż naukową po Europie F, pełn. przy nim 
funkcje służącego. Stopniowo były służący 
swemi dociekaniamj w dziedzinie fizyki za- 
czyna zwracać uwagę. 

Bada powstawanie prądów. elektrycznych 
przy zmianie pola magnatycznego (zjawisko 
indukcji magnetoelektrycznej — istota dzia- 
łania dynamomaszyny), dalej wykrywa ist- 
nienie ciał, które są przez magnes odpycha- 
ne (diamagnetyzm oraz prawa rządzące prze 
wodzeniem pradów elektrycznych w cie- 
czach), 

Brak należytego przygotowania matema- 
tycznego (był samoukiem) i precyzyjnych na 
rzędzi wyrównuje genjalną intuicją, 

Dary zadrości, Faraday zwycięża w spo- 
sób szlachetny małostkowość charakteru swe 
go byłego pana. W r. 1825 zostaje dyrek- 
torem Royal Insttution, jednej z najpoważ- 
niejszych instytucyj naukowych w Anglji, 
Odrzuca szereg korzystnych finansowo pro- 
pozycyj, by móc: całkowicie poświęcić się ba 

om. 
W życiu prywatnem jest niesłychanie 

sknomny, nie tracąc przytem nic z poczucia 
godności osobistej, 

Przeżycia podkopały zdrowie, Pod koniec 
zostaje dotknięty boleśnie utratą pamięci. 
Musi prowadzić dziennik, z którego neraz 
dowiaduje się, że odkrycie. nad którem pra- 
cował w danej (chwili, było przez niego do- 
konane o wiełe wcześniej. 

Umiera Faraday 25 września 1867 r, 

W r. b, nauka całego świata złożyła hołd 
pamięci tego wybitnego fizyka, W hożdzie 
tym wzięła udział wszechnica wileńska. Dnia 
16 grudnia starniem Wileńskiego Towarzy- 
stwa Fizycznego został urządzony obchód ku 
czci Faraday'a. ; 

Sala wykładowia zakładu fizycznego przy 
ul, Nowogródzkiej niemal całkowice wypeł- 
nioma, Profesorowie, nauczycielstwo, mło- 
dzież szkolna, goście, Zagaja prof. Dziewul- 
Ski, 

W nadzwyczaj ciekawie opracowanym re- 
feracie kreśli prof. Staszewski sylwetkę Fa- 
raday'a, jako naukowca i człowieka, | 

Następuje część doświadczalna. ; 

Tłumaczy prof, Dziewułski o zasadzie in- 
dukcji elektromagnetycznej ; transformato- 
rach, w nieobecności prof. Patkowskiego dr. 
Niewodniczański mówi o prawach Faraday'a 
w elektrolin'e, o d'a- i paramagnetyzmie, o 
skręceniu płaszczyzn polaryzacji, 

Ostatuj 'mówi prof. Weyssenhoff. Konty- 
nent europejski przyzwyczajony do abstrak- 
cyjnego sposobu myś!enia dłuższy czas opie- 
ra się zbyt konkretnemu ujmowaniu zjawisk 
wi dziedzinie elektromagnetyki przez Fara- 
day'a, Przychodzi: z pomocą Maxvell, który, 
daje matematyczny podkład rozważaniom Fa 
raday'a, ° W, A. 

  

  

  

Zbliżają się święta pokcju | rado- 
šci. + a dni te zawieszemy broń na koł- 
ku, nie czas na wojnę w najsprawie- 
dliwszej choćby sprawie. Ze wszystkie- 
mi neszymi przeciwnikami chcemy się 
serdecznie i uczciwie przełamać opłat- 
klem. Zanim kiedyś znowu się z sobą 
zmierzymy, podajmy dziś sobie ręce. 

Na szczęście nietylko mamy prze- 
tiwników. Memy | sprzymierzeń:ów, 
Ssymp>żyków i szczerych przyjaciół. Tym 
ch emy dziś Wo podzię- 
KoweC za ich pomoc za wielekroć 
okazarą nam przyjaźń. Chcemy Im ży: 
czyć nie tyle szczęścia i pomyślności, 
ile dobre] woli we wszystkich ich po- 
czynaniach Niech się wam raczej powo- 
dzi źie, niech was ra zej spotyrają sa- 
me przetf*ności, niż zatracenie tego, co 
jest najświętsze w człowieku: dobrej 
wo i. Tego »yczymy przyjatiołomi prza- 
tiwnik m. A to wspólne życzenie niech 
nas połączy w jedno, w jedną rodzinę 
luchową, w tym najradośniejszym Dniu 

w roku, w Dnlu Bożego Narodzenia. 
Nasz świąteczny dodatek ukaże się 

w dzień Nowego Roku. 
Redakcła „Wiiczych Zębów”. 
  

  

nu walki. Życie wybujało wzwyż, ale 
ne poszło wszerz. Egoizm,  :winięcie 
się w kłębek, pokój, kwietyzm, ostroż- 
ność, apatja... oto, co mi nasunął ów 
symboł Europy powojennej: dwie wil- 
le, otoczone cyprysami. 

Kazimierz Leczycki. 

ranie za wsią w opuszczonej odrynie. 
Zgodziłam się odważnie na wzięcie 
udziału w tem zebraniu, ale w duszy 
bałam się bardzo. Bywałam często 
na zebraniach, ale nigdy jeszcze nie 
przemawiałam publicznie. Ale nie by- 
ło rady i odważnie powtórzyłam zda- 
nia, słyszane na wiecach. Było to 
przemówienie zupełnie chaotyczne, 
ale moi słuchacze nie byli wymagają- 
cy, z wdzięcznością Ściskali moją 
dłoń, dziękując za to, że przyje- 
chałam do nich. 

Tak przyjeździłam cały prawie 
miesiąc ze wsi do wsi i wreszcie 
udałam się do Teriok, by zdać spra- 
wozdanie ze swej pracy. 

Terioki (w Fimlandji) były sztabem 
rewolucji rosyjskiej. Każdy z rewo- 
lucjonistów, gdy czuł się zagrożo- 
nym w Petersburgu, wyjeżdżał do 
Teriok, gdy czuł się, jak ryba w wo- 
dzie. Spotykał tam atmosferę przy- 
jazną, „swoich“ ludzi, tych samych 
przekonań i sentyrnentów. 

Studentów było tam moc i wszys- 
cy — głodni. Rzucali się chciwie na 
letników, proponując korepetycje i za 
grosze przesiadywali godzinami na 
lekcjach. Szczęście dopisało mi: do- 
stałam odrazu kilka lekcyj, Wystar- 
czyło tego na skromne utrzymanie, 
ale też więcej niczego nie potrzebo- 
wałam. Czułam się doskonale, tylko 
niepokoiło mnie bardzo moje spra- 

wozdanie z podróży. Zdawało m: się, 
że władze centralne partji oczekują 
ode mnie jakichś ważnych informa- 
cyj, dotyczących nastrojów na wsi, 
ja zaś nie mogłam nic ciekawego po- 
wiedzieć. 

Wszystko się stało o wiele proś- 
ciej, niż się spodziewałam. Zaprowa- 
dzono mnie do lasu za Teriokami, 
do żółtej willi w małym ogródku. 
Wszystko to było bardzo zwykłe i 
nieciekawe. Jakaś wyjątkowo brzydka 
kobieta usypiała dziecko, krzyczące 
w niebogłosy i nie zwróciła najmniej- 
szej na mnie uwagi. Przy stole, na 
terasie, siedziało kilka osób, krzycząc 
głośno i dyskutując. Dnia tego za- 
bity został Usłłos i słowo „prowo- 
kacja“ nie schodzło z ich ust. 

W środku siedział tęgi, czarny je 
goniość, obserwując wszystkich obec- 
nych sennemi oczami. Był to Azef, o 
którego zdradzie w tych czasach ni- 
komu się nawet nie Śniło. Obok nie- 
go jakiś starszy pan nie odeįmowal 
trąbki od ucha i, nie słuchając niko- 
go, wymyślał głośno na morderców 
Uołłosa. Usiadłam przy stole, nie 
wiedząc wcale, co mam robić. Dopie- 
ro jeden z obecnych wybawił mnie z 
kłopotu, prosząc abym opowiedziała 
o swej podróży. Nieśmiało, jąkając 
się zaczęłam opowiadać, ale nikt nie 
słuchał mnie: wszyscy przerywali so- 
bie wzajemnie, krzycząc coraz głoś- 
niej. 

Rozczarowana i zmęczona wrócie 
łam do Petersburga i wkrótce wy- 
szłam zamąż za studenta prawa iwy- 
jechałem do Moskwy 

Nastała cisza. Cisza przed burzą. 

Był wczesny ranek. Skowronki i 
koniki polne tworzyły cudowną 
orkiestrę. Było tak cicho, że słysza- 
łam bicie serca mojego dziecka, któ- 
re przyciskałam do siebie. 

Przede mną szło dwoje starszych 
dzieci, którzy odwracając się'co chwi- 
la pytali: 

— Mamo, czy prędko już będzie 
zagranica? 

— Prędko, prędko, cicho dziatki! 
— A dlaczego my uciekamy  za- 

granicę? 
— Bo w Rosji jest 'rewolucja. 
— A kto zrobił rewolucję, mamo? 
Miiczałam... 
Minęliśmy granicę. Obejrzałam się 

poza siebie, po raz ostatni objęlam 
spojrzeniem ziemię rosyjską... I nagle 
zabrzmiała w mych uszach dawno za- 
pomniana przestroga naszego stróża: 
„Co panieuka robi? Przecież, kiedy 
panienka zrobi rewolucję, panienkę 
wypędzą z Rosji*. 

Westchnęłam ciężko i poprowa- 
dziłam dzieci do pogranicznej pol- 
skiej budki. 

M. Bielewska-Letlagina



„ Niejednokrotnie już 
głos w sprawie kryzysu czytelnictwa, 
będącego jednem z wielu smutnych 
następstw wojny. 

Materjalizacja życia odbija się w 

sposób fatalny na skali zainteresowa- 

nia się szerokiego ogółu nauką i nawet 

literaturą. Literaturą wartościową prze 

dewszystkiem.  Poczytność książek, 

zwłaszcza poważnych autorów  pol- 

skich, spadła do minimum, pociągając 

za sobą, prócz nieobliczalnych. strat 

natury moralnej, krach  materjalny 

wszystkich, kto z wydawaniem i rcz- 

powszechnianiem książki miał do czy- 

nienia. 
Abstynencję tę czytelników odczuli 

dotkliwie autorzy, których poczytność 

spadła do minimum, w stopniu jeszcze 

znaczniejszym, wydawcy, liczący na 

przełamanie tego braku zainteresowa- 

nia książką, no i, rzecz jasna, księga- 

rze. 
Jako środek ostateczny, jako za- 

strzyk morfiny w chory organizm spo- 

łeczny, zastosowano „Tydziej powieści 

Polskiej”. . 
Sympatyczna ta impreza — inowa 

cja, zorganizowana została przez Zwią 

zek Księgarzy Polskich, który po dłu- 

gich naradach z T-wem Wydawców, 

Związkiem Literatów i Związkiem Syn 

dykatów Dziennikarzy, obradujących 

nad sposobami zaradzenia złu, uznał, 

ten sposób pobudzenia zainteresowa- 
nia książką za najlepszy. 

Akcja została sumiennie przemy- 

ślana, opracowana w szczegółach i 

zorganizowana w całej Polsce. 
Jak Polska długa i szeroka, roze- 

szła się wieść, że w okresie od 20 li- 

stopada do 8 grudnia będzie ' „Ty- 

dzień Powieści Polskiej'. 
Zaczęła się kampanja propagando- 

wa przy pomocy prasy, radja i orga- 
nizacyj lietracko-naukowych. 

Niemal codziennie czytało się 
wzmianki o: przygotowaniach, artyku- 

ły omawiające tę bolesną sprawę. 

Nadszedł „tydzień* i przeszedł. 

Głucho już o nim i zapewne mało, 

kto zdaje sobie sprawę z wyników u- 

zyskanych. 
Czy „zabieg'* udał się, oto pytanie, 

nasuwające się obecnie. Czy udał cię? 
Czy choroba apatji książkowej mi- 

nęła? 
Któż może o tem lepiej pointo:mo 

wać, niż księgarze? Oni organizowali 
tydzień, oni utrzymywali kontakt z czy 
telnikiem, urabiali jego zainteresowa- 
nia do książki polskiej. 

" Panowie księgarze, z którymi roz- 
mawialiśmy na ten temat, narysowali 
nam obraz, niestety, w ciemnych bar 
wach. rg] 

Po zreasumowaniu wszystsich in- 
formacyj, będących wynikiem ścisłej 
obserwacji i cyfr, trzeba powiedzieć 
wyraźnie: akcja nie dała rezultatu. 

Polski słomiany ogień wybuchnął 
jasnym płomieniem w pierwszych 
dniach akcji propagandowej i zgasł... 
w środku „tygodnia. 

Zainteresowanie szerokiej publicz- 
ności polską powieścią było tak nikłe, 
że niewielu sobie nowych czytelników 
zdobył autor polski w tym tygodniu. 

Prawie nikt nie kupował książek, a 
nawet niewiele tylko osób przyszło do 
księgarni, aby bodaj popatrzeć na nie. 

z fotografjami autorów. 
Tak przynajmniej było w Wilnie. 
Personel księgarń miał polecenie 

podsuwania kupującym powieści pol- 
skiej. Prosi ktoś o marne powieścidło 
lub przekład. Uprzejmy sprzedawca 
pokazuje mu proszoną książkę i, nawią 
zując do „tygodnia, podsuwa kil- 
ka powieści polskich. 

Skutek? Niemal bez wyjątku nega- 
tywny, a nawet były wypadki, że 
kupujący, jakby zażenowany namyśla 
się i wreszcie... przeprosiwszy za kło- 
pot, wychodzi, nie kupiwszy, ani po- 
wieści polskiej, ani powieścidła tłuma- 
czonego. 

Księgarnia Św. Wojciecha, licząc 
na skutek propagandy i wzmożenie się 
zainteresowania autorem wileńskim, 
skompłetowała 20 powieści autorów 
wileńskich, dodając do tej wiązanki ła- 
dnie wykonany futeralik, w postaci ko- 
szyczka. 

Taki komplet ładnie oprawnych po- 
wieści, z autografami autorów, kosztu- 

jący 130 złotych, miał być prezentem 
gwiazdkowym. 

Czy był na nie popyt? 
Owszem. Kilka osób przejrzało ty- 

tuły książek, a jedna, dosłownie jedna, 
nabyła komplet. 

Nie pomogły i autografy. 
Nawet bibljoteki nie uznały za sto 

sowne poprzeć akcji i, jak nas poinfor 
mowano w księgarniach, żadna nie po- 
czyniła, bodaj małych zakupów. 

Miłym wyjątkiem była jedna z bi- 
bljotek miejskich. 

Tak było zresztą i w całej Polsce. 
Ruch w księgarniach zwiększył się 

bardzo nieznacznie, niemal wcale, a 

tylko może w Warszawie kiłku auto- 

rów, specjalnie modnych i poczytnych, 
miało trochę roboty z podpisywaniem 
swoich książek. 

Domagano się o autografy przez 
snobizm, a że wilnianie naogół nie 
chorują na tę chorobę, więc i to nie 
pomogło. Zresztą nie mamy w Wilnie 
Makuszyńskich, Sieroszewskich, ani 
Kadenów. Swoich, wileńskich autorów 
znamy osobiście więc... autograf moż- 
na dostać i bez kupowania książki. 

Indagując p.p. księgarzy w sprawie 
tygodnia, zapytywaliśmy, czy na przy- 
szłość są zamierzone podobne „tygod- 
nieć i czy znów mają obejmować tyl- 
ko dzieła literackie, lub też naukowe 
jednocześnie? 

Optyinizm p.p. księgarzy uwidocz- 
mił się tu w całej pełni. Mimo fiasca, 

mimo pewnych sirat (wysiłek i koszty 
związane z przygotowaniem  tygod- 
nia były niewspółmiernie małe w sto- 
sunku do sprzedaży w tym okresie) 

a poniesionych przez księgarnie, wszy- 
scy księgarze wileńscy, że wymienię 
tu tylko p. Zawadzkiego, Krygiera (Ge 
bethner i Wolff) i żyndę (księgarnia 
Św. Wojciecha) są tego przekonania. 
że niepowodzeniem tegorocznem nie 
mależy się zrażać, gdyż tydzień dał pe- 
wien zysk natury moralnej. 

Są tego przekonania, że niepowo- 
dzeniem tegorocznem nie należy się 
zrażać, gdyż tydzień dał pewien zysk 
natury moralnej. 

Trochę choć pomyślano o książce. 
IP. Krygier nosi się z zamiarem za- 

inicjowania urządzenia na terenie całej 
Polski w roku przyszłym tygodnia 

SŁOWO 

Tydzień powieści polskiej 
zabieraliśmy Ograniczano się do obejrzenia wystaw książki wydanej w Wilnie. 

Jak widać więc „pierwsze koty za 
płoty i kto wie, może następne tygod- 
nie przyniosą radykalną zmianę nastro- 
jów. 3 

Publicznošė zainteresuje się ksiąž- 
ką polską, odmówi sobie jednego po- 

  

TEODOR BUJNICKI 

siedzenia w cukierni, lub obejrzenia 
filmu bodaj z samą „boską Marleną* i 
kupi książkę. Księgarze zaczną sprze- 
dawać, wydawca drukować, a talent 
autora zroszony  honorarjum, wyda 
plon obfity. Nastąpi okres siedmiu lat 
tłustych... książki _ W. Tatarzy: 'ński 

    

KALENDARZ 
MIESIĄCE MAJĄ BARWY. STYCZEŃ BIAŁOSINY 
WLECZE SIĘ KOLOROWYM WĘŻEM SERPENTYNY, 
NOCAM SIĘ KOŁYSZE W WIELKIM WOZIE, 
A BŁĘKITNYM ODDECHEM UPAJA I MROZI, 
LUTY MIENI SĘ CAŁY CHŁODNYM FIOLETEM. 

  

I MOŚCI DROGĘ ZŁOTYM POGUBIONYM DŻETEM, 
SMUTEK MU SIĘ ZANIÓSŁ POD OSZRONIONĄ RZĘSĄ, 
RAMIONA SĄ BEZWŁADNE ŁOPOCĄ I TRZĘSĄ; 

WŁÓCZY SIĘ PO ULICACH, W KOŚCIOŁACH STAJE, MILCZY, 
AZ NAGLE SIĘ ROZPŁACZE POTOKIEM ŁEZ ODWILŻY, 
SZAROBRUNATNY MARZEC OPUSZCZA CIASNE MIASTA, 

NA ODTAJAŁYCH POLACH KOTKAMI WIERZB WYRASTA, 
CZUJNĄ I SILNĄ DŁGNIĄ ROZKUJE Z LODÓW STRUGI, 

PIERWSZĄ PIEŚNIĄ SKOWRONKA POBŁOGOSŁAW! PŁUGI 
I ZNOWU POTEM WRACA W SZPALERY RUCHOMYCH ULIC 
I ŚNIEG, ZMIECIONY Z JEZDNI DO SZAREJ JEZDNI TULI, 

A KIECIEĆ JEST RÓŻOWY I MA RADOSNE OCZY, 
DZWONIĄCYM KOROWODEM PRZEZ MIASTA SIĘ PRZETOCZY, 
ŚNIEGIEM, LUB CIEPŁYM DESZCZEM, JAK WINEM SIĘ ZACHŁYŚNIE, 
WYCHUCHA Z RUCHÓW PRZYLASZCZKI, LUB ZWARZY W SADACH WIŚNIE, 

MAJ] ZIELONY, NIEBIESKI, ROZKWITNIE SŁODKO BZAMI, 
A SERCA ZAKOCHANE OSZUKA I OKŁ AMIE, % 
ZABŁĄKA W WONNYCH GĄSZCZACH, OŚLEPI I ODURZY, 

A POTEM SIĘ ROZŚPIEWA SŁOWIKIEM W KRZAKACH RÓŻY, 
'A POTEM SIĘ ROZSREBRZY KSIĘŻYCEM NAD OGRODEM, 
WRESZCIE ZRUMIENI TWARZE WYKWITŁYM Z MROKÓW WSCHODEM 

| WYPROWADZI CHWIEJNYCH Z ALTANEK, KRZAKÓW, ALEJ, 
OPRYSKA ZŁOTEM ZORZY I POMKNIE RZEŻKO DALEJ. 
CZERWIEC CHWYCI W RAMIONA, WYSTRUGA I OKRĘCI, 
UNURZA TWARZ W JAŚMINACH, W ROZKWITŁEJ BLADO MIĘCIE, 
A W MIEŚCIE SIĘ ZAKRZTUSI DYMEM WYPLUTYM Z FABRYK, 
WIĘC SIĘ ZASZYJE W ZBOŻA, POMIĘDZY SINE CHABRY, 

ŻÓŁTY, JAK MIÓD LIPOWY, PACHNĄCY KONICZYNĄ, 
LIPIEC SPOJRZY OCZYMA MOCNEMI, JAK WINO, 
ŻYLASTE RĘCE ZŁOŻY NA GIBKIEJ DZWONNEJ KOSIE — 

PŁONĄCĄ TWARZ OMYJE W CHŁODNEJ WIECZORNEJ ROSIE — 
SIERPIEŃ W OBWISŁYM KITLU, ZŁOCISTY I RUMIANY, 
PROWADZI DO UKRYTEJ OD SŁOŃCA ALTANY, 
PODAJE KWIAS CHLEBOWY Z LODOWNI 'PRZYNIESIONY, 
ŚCIERAJĄC POT Z ŁYSINY CHWALI DOSTATNIE PLONY; 
WIECZOREM SIĘ PRZECHADZA PO SKOSZONEJ ŁĄCE 

I LICZY BACZNEM OKIEM GWIAZDY SPADAJĄCE, .. 
PÓŹNO UMARŁE KWIATY CHCE OBUDZIĆ WRZESIEŃ, 
GDY BŁĄDZI W RUDYM PŁASZCZU 
MŻĄCY DESZCZ SĄCZY KROPLE ZA 

PO WIĘDNĄCYM LESIE; 
KOŁNIERZ PALTOTA, 

PO SZYBACH BĘBNI, DUDNI MONOTONNA SŁOTA — 
LIŚĆ W ALEJACH SZELEŚCI MELODJĄ JESIENI, 

WIATR ZAWIAŁ OSTREM ZIMNEM, TRZASNĄŁ DRZWIAMI SIENI — 
SMAGNĄŁ GARŚCIĄ ULEWY W CIASNY KĄT TRAKTJERNI, 
GDZIE ZASIADŁ PRZYGARBIONY, BRUNATNY PAŻDZIERNIK. 
LISTOPAD JEST W MUNDURZE, W PODARTYM SZYNELU, 
PO PUSTYCH ŚCIEŻKACH PARKU BŁĄKA SIĘ BEZ CELU, 
PATRZY W TWARZE PRZECHODNI, OBNIŻA I WAŻY — 
LECZ RACHUNEK ZAWODZI! — NIC NIE MÓWIĄ TWARZE, 
WIĘC PRÓŻNO GŁUCHE MYŚLI W MÓZGU SIĘ SZAMOCĄ, 
GDY PRZEMYKA DO DOMU CIEMNĄ, ZIMNĄ NOCĄ. 

  

BLAKNĄ ŚWITY, ZACHODY, DZIŚ SIĘ 
ŚWIAT NAGLE SIĘ OBUDZIŁ W BIAŁEM, CIEPŁEM FUTRZE, 
OCKNĄŁ SIĘ Z GNUŚNEJ DRZEMKI, 

STAJĄ KRÓTSZE. 

STRZĄSNĄŁ ŚNIEG Z POWIEKI, 
OCZY SIĘ ROZISKRZYŁY, NA TWARZY WYPIEKI. 

GRUDZIEŃ SIWY ROZPOSTARŁ SCHO ROWANE RĘCE 
I WSKAZAŁ SZCZĘŚCIE ŚWIATA ZRODZONE W STAJENCE, 
I ZGASŁ, JAK SINY PŁOMYK W PRZEDWIEKOWYM MROKU, 
ROZTOPIŁ SIĘ W NICOŚCI DO PRZYSZŁEGO ROKU. 

W CISZY SŁYCHAĆ, JAK ZWOLNA MIJAJĄ GODZINY... 
MIESIĄCE MAJĄ BARWY. STYCZEŃ BIAŁOSINY, ,, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
PROGRAMY ŚWIĄTECZNE 

Najdostępniejsza rozrywka — kino, 
czar dni świątecznych zwróci 
wzrok wiele setek, tysięcy łudzi. 

Robiono statystykę uczęszczania do kin 
w święta i przekonano się, że 80 proc, miesz 
kańców miast chodz: do kina, Z tego zało- 
żenia wyjchodząc, dały kina wileńskie na 

na 
na siebie 

święta programy raczej przeciętne niż lep- | 
sze, Bądź co bądź: publiczność pójdzie i na 
te obrazy, jakie są. Pocieszają n'eco anonse, 
zapowiadające na początek nowego roku 
lepsze obrazy (np. „Trader Horn“, lub 
„Wielkomiejskie ulice“). 

Tymczasem oglądamy w „Heljosie* Bu- 
ster Keatona na froncie. Można rozmaicie są 
dzić o wartości komizmu na ekrane, lecz 
Keatonowi przyznać należy oryginalność w 
ujęciu komizmu, Jego ciągle nieruchoma, 
zastygła twarz zyskała mu przydomek, „czło 
wiek, który nigdy się nie śmieje”, a prze- 
ceż tłumy pokładają się ze śmiechu, patrząc 
na niego (up. Małżeństwo na złość), W 
„Heljosie" znajdziemy tedy parę godzin śmie 
chu, jeżeli nie będziemy myśleli o tem, że 
džwiekowiec obniżył wartość Bustera, który 
zbudował swcją sławę na mimice i ekspresji 
ruchów. 

Inne, równie sławne nazwisko gwiazdy fil 
mowej, tym razem rodzaju żeńskiego zdobi 
afisze „Hollywoodu”. Jeanette Mac Donald 
gra w „Narzeczonej z loterji'. Bodaj tylko 
csoba głównej bohaterki jest za!etą tego fil- 
mu. Pomysł scenarjusza jest conajmniej fan- 
tastyczny, a treść aniwna, Bo — wygrywa- 
ne narzeczonej przez górników z północy, a 
następnie perypetje dramatyczne bohaterów, 
z łotwo deimyślnem zakończeniem — nie da- 
1а ani emocji, ani napięcia dramatycznego. 
o jakie widać chodziło reałizatorom, — Poza 
tem jest to obraz nędznie wykonany w ate- 
lier z pap'erowym statkiem, sztucznym śnie 
giem i operowemi sytuacjami, - Nazwiskc 
Jeanette'y Mac Donald służy tu jedynie za 
przynętę. Film sławy jej z pewnością nie 
przyniesie, choć nawet i z tak n'ewdzięcznej 
roli potrafiła ta doskonała aktorka i spiewacz 
ka wydobyć amksimum wartości. Program 
więc świąteczny „Hołlywoodu* mniej jest 
udany, natomiast dodatki są dobre, a nawet 
doskonałe (Fo'xa). 

„Casino* wystąpiło z filmem Duponta 
„Salto mortale", Pa sukcesie filmu syrkowe- 
go „Variete* Dupont powrócił nanowo do te 
go tematu, Najciekawsze sa w: „Sałto-mor- 
tale" próby zdjęć z „wędrującym objekty- 
wem'*, Dramatycznie podobać się mogą sce 
ny numerów cyrkowych, Treść banalna i nic 
nowego nie przynosząca — walka dwóch 
mężiczyzn 'a kobietę, 

Z programem lepszym od zwykłych wy- 
stąpiło Kino Miejskie, dając „Chatę za wsią”. 
Staruszek Kraszewski mie myśtał nigdy o 
czemś takiem, jak sfilmowanie jego powie- 
Śc; — a jednak tak się stało. Czy obraz się 
udał? 

Jeżeli nie uwzględniać drobnych zmian 
tekstu, słabych efektów dramatycznych i nie- 
pewnej gry aktorów — to tak! Na tle zna- 
nej powieści Kraszewskiego widzimy rozwi- 
jający się dramat cygana Tumry i córki go- 
spodarza Motruny. Byłoby wszystko nieźle, 
lecz aktorskie siły zawiodły, Jedynie cygan- 
ka Aza (Jedepińska) wykazała zdolności 
a Reżyser popełnił błąd, rozwlekając 
akcję, 

Plainaery dobre, lecz zbyt krótkie, Ilustra 
cja muzyczna dobrana starannie i trafnie. 
Naogół wrażenie pozostaje niezłe, szczegól-. 
nie, że ciekawy dodatek „Kakowskie wesele" 
przynosi interesujące zdjęcia. 

O innych kinach — innym razem Tad, C, 

UNIKAJCIE ZARAZY 
Jedynym wypróbowanym i zapob'egają- 

cym wszelkim infekcjom w ustach i krtani, 
gdzie lokują się zarazki grypy, anginy, 
szkarlatyny i odry, jest znakomity Środek za- 
pobiegawczy Paramint-Erbe. Paramint-Erbe 
są to tabletki o przyjemnym smaku i zapa- 
chu. Wedug dzisiejsęego stanu wiedzy lekar- 
skiej stanowi Paramint skuteczny środek de- 
zynielącyjny, który niezwłocznie zastosowa- 
ny być musi wszędzie, gdzie zachodzi oba- 
wa zarażenia się, jak np, przy pelęgnowa- 
niu chorych zakażnie (podczas epidemii) w 
domu, szpitalu, szkołe itp. 1—2 tabletek 
Paarmint rozpuszczonych kilka razy dzien- 
me w ustach zapobiegają inflekcji , Korzy- 
stajcie z wygodnego nowego opakowania 
kieszonkowego po 20 tabietek, które już jest 
do nabycia w każdej aptece i składzie apte- 
cznym, W.Z.P. VI--2786/31, 

  

  

SYLWETKI TEĄTRALNE 

  
P. Kamińska w sztuce Marchanda 

„Logika Pana Baltazara” 
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TRAGEDJĄ MAŁŻEŃSKA 
Małżonkowie Kozakiewiczowie żyli ze se 

bą od lat kilkunastu, lecz pożycie ich nie 

było zgodne, 
Zwłaszcza w ostatnich czasach sprzeczki 

pomiędzy «małżonkami stały się zbyt częste. 
Powodem do tega posłużył były subio 

kator Kozakiewiczów, Jan Windys, 
Kozakiewiczowa porzuciła dom i dzieci 

i zameszkała ze swym kochankiem, 
Kilkakrotnie Kozakiewicz udawał się ch 

niewiernej żony i prosił, ażeby powróciła 

do domu. 
Przewrotna niewiasta, bojąc się jednak 

ze strony męża zemsty, postanowiła znowu 
uciec, Pod pretekstem zabrania cd kochan 
ka rzeczy udała się do niego zpowrotem. 

Zanepokojony dłuższą nieobecnością żo 
ny oskarżony Eau się do mieszkania Windy 
sa, lecz po drodze został uprzedzony przez 

znajomego, że kochankowie 'mają zamiar 

uciec do innego miasta. 
Usłyszawszy to, Kozakiewicz, który od 

dłuższego czasu chdrował na padaczkę, do 
stał ataku epileptycznego, po przejściu któ 
rego powrócił do domu, gdzie zastał swoją 

żonę, 
Radość jego była įegiakže przedwczes 

na, gdyż żona oświadczyła mu, że zmien - 
ła swój zamaar. 

Wówczas pomiędzy . matżonkami doszio 
do sprzeczki, W pewnej chwili Kozakiewii 
czowa chwyciła nóż, chcąc nim zadać cios 
mężowi, Ё 

Ten įednakže wyrwat zbrodnicze narzę 

dzie i w unieseniu zadał kilka ciosów żo- 
nie. 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na posie 
dzeniu Sądu Okręgowego, który po zapo 
znaniu się z całokształtem i wysłuchaniu 
opinii biegłych prof, M, Roosego i dr. Ma- 
linowskiego, którzy rzekli, że oskarżony 
podczas dokonania zbrodni znajdował się w 
stanie zamroczenia epleptycznego, co wy- 
klucza wszelką możliwość ukarania ga za 
ten czyn, 

Orzeczenie to dało asumpt obrońcy oskar 
żonego, adw, Millerowi, wnosić 0 uniewin 
nienie, ewentualnie o zmianę kwalifikacji 

Roc. coby pociągnęło za sobą mniejszą 
arę. 

Sąd przychylając sę do wnioskówi obro 
ny, przeszedł z art. 455 KK, na art, 473 i 
skazał oskarżonego na 1 rok domu popra- 

wy. 

KOMIN OJCZYSTY 
..Zaczęło się jak co roku. Od Just- 

kowa, Olszowy, Nowych Bud, od Ro- 
kity i Suchodębia polnemi drogami i 
szosą ruszyły do cukrowni w Gołębie- 
wie wozy pełne buraków. Nieodrazu 
wjeżdżały na podwórze przed wagę. 
Dworskie fury, jak zawsze, były tu 
przed chłopskiemi.  Najwczešniejszy 
wiozły zbiór no, i najbliżej miały do ta- 
bryki. Więc ci z dalszych stron zakrę- 
cali po kolei na rynek i ustawiali się z 
końmi bliżej dziedzińca, pod murem, 
niby w czas odpustowy pod košcio- 
łem. Gołębiów w te dni wyglądał uro- 
czyściej, niż w inne dnie powszednie. 
Osada stawała się na czas pewien ma 
łem miasteczkiem, gdzie pełno о5- 
cych sobie ludzi, gdzie dużo gwaru i 
zamieszania. Jak na odpuście kręciło 
się chłopstwo między zabudowaniami, 
a u Cytrona, naprzeciw kościoła, wiel- 
ki zbyt miały wódka i piwo. Tu przy 
okazji można było obgadać niejeden 
interes, niejedną sprawę szczęśliwie za 
kończyć, co dawało okazję do specjal- 
nego poczęstunku, Cytron za szynkwa- 
sem, dobrawszy sobie na te dni do po- 
mocy zięcia. córkę i żonę, obsługiwał 
wszystkich uczciwie, wiedząc na pa- 
mięć, komu za ile można zborgować na 
poczet wypłaty za buraki. Chociaż to 
Żyd, ale człowiek sprawiedliwy. 

A na rynek zajeżdżały wciąż no- 
we, ciężko naładowane furmanki, co- 
raz tłoczniej robiło się w Gołębiowie i 
potrwa kilka dni, zanim te plony na 
miejscu się wyładuje i każdy wróci pu 
stym wozem do chałupy. Kolejka do 
wagi była oddawna wyznaczona (wsią 
mi przyjmowano), każdy się jednak 
spieszył, każdemu zależało na wcze- 
śniejszym obrachunku. Cały rok prze- 
cie czekało się na tę chwilę. 

Tak tedy od świtu wokół na uprząt 
nietych już polach słyszało się po- 
wolny, pracowity łomot kół wozo- 
wych. Sucha, słoneczna jesień okręca- 

ła szprychy ciemnym pyłem. Niewiele 
go było, bo urodzajna ziemia tutejsza 
nie rozsypywała się łatwo pod wiatra 
mi. Sklejały ją dobrze przyrodzone so- 
ki, wzmacniał nawóz, którym ją hojnie 
darzono. 

Najgłośnięj turkotało na szosie, po- 
budowanej przed kilku laty przez cu 
krownię aż do samej stacji kolejowej. 
Na tym szlaku zawsze panował duży 
ruch. Na wiosnę, gdy polną drogą rzad 
ko kiedy jakiś zaprząg się potoczył, tę- 
dy odjeżdżały podwody ze składów ia- 
brycznych, napełnione workami z cu- 
krem. Ładowano je później do czerwo- 
nych wagonów i szedł cukier gołębiew- 
ski w świat, do Warszawy, a z Wat- 
szawy może jeszcze dalej do Rygi i Pe 
tersburga. Najmniej potrzebowano cu- 
kru w samym Gołębiewie, ale wszyst- 
ko, co żyło na dwie mile wokoło osa- 
dy, tak czy owak z cukrem miało do 
czynienia, Gdy się mówiło „chleb* — 
myślało się „cukier, chociaż tu mało 
kto jego słodyczy posmakował, mało 
kto mógł go sobie postawić na stół. 
Do cukru potrzebna jest kawa lub 

herbata, a na takie zbytki ludzie nie 
mieli. Herbatę pijali panowie z cukrow- 
ni, państwo ze dworu, no i jeśli już kto 
koniecznie chciał, to u Cytrona, jako 
przyprawę do araku. 

A więc mimo obfitości cukru na 
miejscu nie żyło się miejscowym  sło- 
dziej, niż wtedy, gdy fabryki nie było. 
Starsi ludzie, tak pod szeščdziesiątkę, 
pamiętali te czasy, gdy w Gołębiewie 
najwyższą budowlą była wieża kościel- 
va. Później wyrósł nieopodal i prze- 
wyższył ją komin cukrowni, cały z 
czerwonej cegły. Odtąd dużo się tutaj i 
w okolicy zmieniło. Jedni powiadali: na 
lepsze, drudzy narzekali, że na gorsze. 
Spierali sią o to chętnie ci starsi, ale 
młodzież urodzona już po zbudowaniu 
iabryki poprostu nie mogła wyobrazić 
sobie Gołębiewa bez tego wysokiego, 
pod niebo sterczącego komina, który 
wydmuchiwał z wąskiej szyi całe .chmu 
ry dymi. Mogłeś odejść na miłę w po- 
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la, a wciąż widziałeś tę figurę ponad 
otoczeniem. Zawsze prosta, wszędzie 
widoczna. Latem nie kurzyło mu się z 
czuba, bo maszyny stały po zakończe- 
niu kampanji. Oczom, co często na nie- 
go spoglądały, czegoś wtedy brakowa- 
ło. To nic, że naokoło zieleniły się buj- 
ne czupryny drzew, dojrzewały plonu- 
jące niwy, — martwota komina rzuca- 
ła smętny cień na wszystko. Sterczał 
ci nad osadą, niby uschnięty kikut, pi- 
szczel od nieżywego kadłuba cukrow- 
ni. Ale to tylko zdaleka tak się wyda- 
wało: i latem w kadłubie przebiegał ja- 
ki taki ruch. Krzątało się tu kilkunastu 
ludzi, którzy gmerali w maszynach, 
czyszcząc je i rychtując przed jesienną 
robotą. Z oddalenia przecież wyglądał 
komin smutno. Jakże miło popatrzeć w 
czasie zimowej kampanii, z tej czy in= 
nej okolicy, na czarne supły dymu, wy- 
kłębiające się z jego czeluści. Jeżeli na 
pogodę — to równo piętrzą się w gó- 
rę, albo z wiatrem lecą w bok i rozpla- 
tają się w szare pasma — jeżeli na 
zmianę. 

Zaraz się okaże, jakie ten osohli- 

wiec miał znaczenie dla miejscowego 
narodu. Oto człowiek, urodzony w cha- 
łupie rzadko kiedy w tamtych czasach 
wypuszczał się w dalsze strony, mię- 
dzy obcych. Znał swoją okolicę i ludzi 
nieopodal osiadłych. W okręgu, który 
zakreślić można wzrokiem, żyje, pracu 
je i umiera. Gdy mu zdarzy się choć na 
krótko wyruszyć poza granice tego 
kręgu, mimowoli ogarnia go markot- 
ność — i naprawdę czuje się nieswojo, 
na innej ziemi zgoła w innym świecie 
prawie. Otóż to... 

Takie naprzykład zuchy, jak Józef 
Kocur, Władek Olszowski i Stasiek 
Strzecha — i to się tej obczyzny zlę- 
kli. Było tak: zaczęły chodzić wieści 
po wsiach, że gdzieś tam, w jakiejś 
Ameryce potrzeba robotnika. Dużo 
można zarobić pieniędzy, nawet ziemię 
zadarmo rozdają. Robota lżejsza i cią- 
gła, nawet porównać nie można z tą, 
jaką się ma tutaj podczas kampanii. Tu 
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na dniówkę i tylko po dwa złote i tyl- 
ko przez jesień do wiosny, a tam do 
fabryki (jeżeli kto chce do miasta) 
chociaż 1a cały rok zapisać się można. 
I ustawa jest taka, że zadużo roboty 
nakładać nie można, a zapłacone musi 
być sprawiedliwie. O tem wszystkiem 
szeroko rozpowiadał u Cytrona jeden 
taki agent, co w razie czego wszystko 
umiał ludziom urządzić do dalekiej po- 
dróży. 

— Jeżeli nawet, — powiedział wy- 
słuchawszy go rozważny Józef Kocur, 
-— połowę hycel zełgał, to i tak tamta 
reszta lepsza od naszej biedy. 

— Nawet niema o czem myśleć, — 
przytaknął Olszowski, który chętny był 
do jakiejkolwiek nowości, bo robić mu 
się niebardzo chciało. 

To samo chciał powiedzieć po na- 
myśle Strzecha, ale że już tamci rzekli 
po jego myśli, więc tylko mruknął zgo- 
dlrwie. Wszystkim trzem dokuczyła ha- 
rówka w buraczarni. Wstań, człowie- 
ku, zimą o czwartej rano i dymaj po 
ziemku i w błocie dwie albo trzy wior 
sty z chałupy do cukrowni, aby o pią- 
tej stanąć przy bramie, Zaczem czter- 
naście godzin ciapkaj rydlem w bu- 
raczanej czarnej mazj i znowu pociem- 

ku, po błocie albo i przy lutym wie- 
trze wracaj do domu na nocleg — ia- 
kiej to siły na wszystko trzeba! A 
spóźnisz się, albo zagapisz — bierz, 
bracie swoje siedemdziesiąt groszy od- 
czepnego i już cię niema. Choć zdychaj 
z głodu albo się powieś. Znajdzie fabry 
ka stu chętnych na twoje miejsce. 

Tak tedy owi trzej podpisali się u 
agenta na wyjazd, dowiedzieli się, co 
trzeba było wiedzieć i po paru dniach 
z lekkiem sercem į tobotkami na ple- 
cach opušcili osiedle. 

Strzępił sie nad ziemią świt paź- 
dziernikowego dnia. Naprzeciw nich 
spieszyli do roboty dziewczęta i chło- 
py z Justkowa, Olszowy i Suchodębia, 
spoglądali z podziwem, pozdrowilj cza 
sem mruknięciem przelotnem, ale nie 
było czasu na gawędy. Potem wymineli 

wszystkich i szli samj we trzech. Nic 
do siebie nie gadali, uczciwie maszeru- 
jąc, mieli jeszcze przed sobą opętane 
dwie mile do klei. A każdy zosobna 
rozmyślał o własnym losie i o wiel- 
kiem postanowieniu. Przykro wiedzieć, 
że się opuszcza swoje strony na zaw- 
sze. Ze znanego wędruje się w niezna- 
ne. Więc przyjemnie od czasu do cza- 
su obejrzeć się wstecz, rzucić okiem za 
siebie, póki widać jeszcze znajome do- 
mostwa. Nad pustemi polami ćwierkał 
jakiś ptak na jedną żałośliwie poże- 
gnainą nutę. Za jakie dwie godziny 
schowają się dachy Gołębiewa za fał- 
dzistością gruntu. Idą przeto chłopcy, 
idą i coraz częściej się niechcący oglą- 
dają. O, i już skryło się wszystko pra- 
wie, a serca wędrowców ogarnia nie- 
pokój. Zadaleko coś idą... 

Ale jeszcze mogą dojrzeć za so- 
bą komin cukrowni, choć teraz w od- 

daleniu mały się zrobił j cienki. Ster- 
czy za nimi jak palec Opatrzności i ni- 
by to dodaje otuchy, niby to przed 
czemś ostrzega. Wyraźnie go widać 
nad płaszczyzną mazowieckich pól. 
Przeszli więc jeszcze parę stajań i przy 
stanęli, aby zaczerpną tchu. Razem, a 
w sekrecie przed sobą obrócili twarze 
wstecz ku rodzinnemu osiedlu. I raptem 
przybledli: nie widać już komina! Od- 
stał od nich, zniknął! Wokoło rozpo- 
ściera się szmat ziemi, prawie podob- 
nej do opuszczonych okolic, ale nie, to 
już nawskroś obce! Chociaż biały dzień 
nad nimi, a mroczno robi się w duszy. 

— Nie widać go ani trochę, — ode- 
zwał się niepewnym głosem Kocur. 
Własny głos brzmiał mu nieswojo w ci 
szy i pustce. 

— Ano, nie widać, — westchnął 
Strzecha. — Potem pomyślał coś je- 
szcze i dokończył z determinacją: — 
Raz kozie śmierć, 

No, skoro o śmiercj mowa — to nic 

dobrego. 

" -— Gdzieśmy to zawędrowali? — go“... 

chwieje głową zdumiony Olszowski. 
Stoi jak słup, mówiąc te słowa. 

Wytrzeszczyt niebieskawe ślepia, 
gęba mu się otworzyła ze zdumienia. 

— (Co myślisz, Władek? — pyta 
go miękko Kocur, widząc te znaki głę- 

bokiej zadumy. Ale pyta się tak sobie, 
nie przez ciekawość. Sam czuje to sa- 
mo. Prawica z rozczapierzonemį pal- 
cami sama znalazła się za uchem. Zsu- 
nąwszy czapkę z potylicy na czoło, 
drapie się Kocur w najgłębszej rozter- 
ce 

— Nic nie widać, — szepce Wła- 
dek, a wciąż szuka oczami w dali oj- 

czystego komina. 
— Taki świat drogi, — wzdycha 

Stasiek Strzecha, — mój ty Boże. 
Potem spojrzał pytająco na Kocura 

tak samo, jak Olszowski. Cóż, Kocur 
ich miał w świat prowadzić, Niech te- 
raz radzi, mądrala. Do Ameryki mu 
się zachciało. 

Czując na sobie trwożny, a zara- 
zem nieprzyjazny wzrok towarzyszy, 
podciągnął się w sobie, chrząknął, ro- 
zejrzał się raz jeszcze wokoło. I oto 
wolniusieńko, niedbale zbiera z ziemi 
swoje tobołki. I nie patrząc na konepa- 
nów, daje krok naprzód, w tę stronę, 
gdzie komin został. Potem drugi krok i 
trzeci, aż poszedł raźnym stanowczym 
krokiem z powrotem. Na to tylko cze- 
kali. Poszli za nim jak w dym, u- 
śmiechając się głupawo. Trochę się lu- 
dzie z nich pośmieją tan, w Gołębie- 
wie, trochę będzie wydziwania z tak 
rychłego powrotu. Ale niech tam. A 
gdy w pewnym momencie z za pagór- 
ka na widnokręgu przed nimi wychy- 
nął czub gołębiewskiego komina, Ko- 
cur wytarł z hałasem nos i rzekł dobit- 
nie: 

— A jeden dzień żeśma bez nic u- 

tracili w robocie. 
— Bez tę Amerykę, — chciał po- 

wiedzieć Strzecha, ale nie powiedział. 
Szkoda słów na próżne gadanie. Jutro 
ze świtem zgłoszą się u „zmianowe- 

Tadeusz Łopalewski.
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I-sze WYDANIE KSIĄŻKI 
STNISŁAWA MACKIEWICZA 

„Myśl w Obcęgat 
zostało całkowicie wyczerpane 

bi WYDANIE w PRZYGOTOWANIU 
—m— 

Cytaty z głosów prasy; 

..Według podróżniczych wrażeń Mackie- 
wicza pogiębionych doskonałą znajomością 

przedbolszewąckich stosunków w Rosji, re- 

żim sowiecki do dziś dnia nie jest całkowi- 

cie mocny... 

Arbeiter Zeitung (Wiedeń) 

Za to są ustępy tego artykułu 

„Laudetur 

równ e 

o bied- 

nym, opuszczonym kościele w czerwonej 

, stolicy, w którego 'murach modły wiernych 
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wskrzeszają dzień w dzień pamięć pacierzy, 

szeptanych w mrokach katakumb, Wybucha 

nagie przesłonięta codziennością religijność 

+ przelewa się w ustępąch, zakończonych 

gorzkiem bryznięciem sarkazmu 

Czas. 

„„taly teu przerazliwy nonsens ustroju 
sowieckiego, stwarzający terorem,  niewol- 

nictwem i dumpingiem fikcję  uprzemysło- 

wienia Rosji opisany jest przez p. St. Mac- 
kiewicza w sposób mistrzowski, prześciga- 

jący wyrazistością i jasnością wszystko, co 

kiedykolwiek o Sowietach zostało napisane, 

Adam Romer Dzzeń Polski. 

„istotna wartość książki p. Stanisiawa 

Mackiewicza zawiera się w szczególnej wra- 
źliwości na objawy konkretne, które autor 

chwyta w ich bezpośreaniem ujęciu i nie 
rozprasza w doktrynerskich formułach 

Tadeusz Grużewski 

Express Poranny, 

„„Možna nie podzielać zapatrywań p, Mac- 

kiewicza, lecz każdy mus: przyznać, że zna 

on do giębi Rosję i jest obdarzony darem 
obserwacji bardzo trafnej. 

L'Echo de Varsovie. 
  

.„„Znane wrażenia z Rosji sowieckiej wy- 

bitnego publicysty Stanisława Mackiewicza 
w jego głośnej książce „Myśli w obcęgach”, 

lepiej niż opracowania dotychczasowe, bo 

bezpośredniej i zwłaszcza objektywniej po- 
zwoliły nam wniknąć w istotę niebezpieczeń 
stwa od Wschodu. 

Kazimierz Czachowski 
liustr, Kurjer Codzienny, 

.„.Spostrzeżenie o płynności i nieustającej 

zmienności warunków życa społecznego i 

    

indywidualnego jest bodaj najcenniejszą zdo 

byczą książki p. Mackiewicza, 

A. Ch. Kurjer Polski, 

„Umysłowość p. Mackiewicza żywa, czuj- 
na, bystra, elektryczna.. ..Czyta się też te 

wsponinienia jednym tchem, a każda nowa 
stronca przynosi nowe zaciekawienie, 

Adam Grzymała Siedlecki 
Kurjer Warszawski, 

.„Najciekawsze | najbardziej wartościowe 
w „Myśli w Obcegach“ jest to, co autor p 

sze o duchowej wiwisekcji, w której ulega 

w Sowietach łudzka psychika i ludzki inte- 

lekt. 

S Meta (tyg. ukraiński Lwów) 
  

Metaioryka tytułu odrazu wprowadza w 

styl dziełka, obectijąc mowę obrazową — ale 

więcej zachęcłby może do lektury sam te- 

mat ostatniego pisemka p. Stanisława Mac- 

kiewicza, 

Myśl Narodowa. 

„dWrażenia z kilkodniowej podróży, zdo- 
byte dzękj šmiatym inwestygacjom, przeni- 
kliwemu darowi obserwacji, znajomości Ro- 

sji przedwojennej, oraz historji Rosji bolsze- 

wickiej, mają bez porównania więcej warto- 
ści od impresji Duhamela, Fabre-Luce, Be- 
rauda i tylu innych. 

Marja Czapska 

Kobieta Współczesna 

„'aa otwartość wyróżnia korzystnie jego 

książkę z potopu wydawnictw, pisanych w 

stylu „liberalnym“, z obłudnem  pochlipy- 

waniem i obsmarkiwaniem się. Wilenski mo- 

narchista nie ukrywa swojej bezwzględnej 
wrogości, nie ukrywa, że chodziło mu prze- 

dewszystkiem o zbadanie zdolności obron- 
nej społeczeństwa Z,$,S.R. 

Miesięczn k Literacki (komunistyczny) 

„„Książka iskrzy się wprost bystremi spa- 
strzeżeniami i uderzającemi ujęciami w dzie- 
dzinie obyczajowo-społecznej przedewszyst- 

kiem, 

Stanisiaw Stroński 
Połonja (Katowice), 

Literatura antybolszewicka, to szereg wy- 

zwisk i bana:nych twierdzeń o wyuzdaniu 

płciowem, o wyzysku robotników przez ko- 

misarzy i t, d. Od tego szablonu odstępuje 
praca Stanisława Mackiewicza. 

Trudno jednak w literaturze ostatnich 
czasów o bolszewizmie rosyjskim znależć tak 
twardych i dobitnych sądów o Rosji bolsze- 
wickiej, jak w książce St, Mackiewicza. 

Władysław Studnicki Słowo, 

„„Pozwoli bowiem zorjentować się, czy 
skzywialzowane tam pojęcia i idee nie wy- 

stępują przypadkiem już i u nas w formie 
narazie embrjonalnej i gdzie s'ę ukrywają, 
Feljetony p. Mackiewicza, dalekie od takiej 
myśli, pisane szczerze ; objektywnie, dają 
doskonałe pole dla tych poszukiwań niebez- 
piecznych laseczników społecznych... 

Bolesław Żarski 
Wiadomości Literackie. 

„„Młody wileński poseł Piłsudczyk Mac- 
kiewicz przed kilkoma miesiącami w swojej   

CZWARTEK 

Dziś JĄ W. «. g. 7 m. 40 
Wigilja 
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SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 23 grudnia 1931 roku, 

Giśn'enie średnie 77i, 
Temperatura średnia 0. 

Temperatura najwyższa +-1. 

Temperatura najniższa —-1. 

Opad w mm, — 

Wiatr północno - zachodni, 

Tendencja: stan stały, 

Uwagi. pochmurno. 

  

NABOŻEŃSTWA 
— Godziny Pasterek. W kościele 

św. Jana Pasterka odbędzie się © go- 
dzinie 6 rano, św. Jakóba — 12 w no- 
cy, św. Piotra — 6 r., po-Bernardyń- 
skim — 12 w., Niepokalanego Poczę- 
cia — 7 r. św. Trójcy — 12 w., Ser- 
ca Jezusowego —- 12 w., św. Ducha- 
12 w., Ostrobramskim —- 0 r. 

URZĘDOWA 
— Konierncja inspektorów samorządu 

. — W ostatnich dniach obradowa 
ła pod przewodnictwem wojewody wileńskie 
go konferencja inspektorów samorządu gmn 
nego z terenu województwa w:leńsk ego ln- 
spektorowie złożyli o, Wojewodzie sprawo- 
zdanie z dokonanych w ciągu roku irspekcyj 
i lustracyj gospodarki gminnej, przedstawia 
jąc stan finansowy gmin i miast niewydzielo 
nych. W dalszym przebiegu udzielono inspek 
torom szeregu wskazówk i wytycznych w 
sprawie zatw erdzania preliminarzy budżeto- 
wych gminnych na rok !1932--33, dałej w 
przedmiocie inspekcji robót szarwarkowych, 
imspekcji budowlanej oraz działałności gmin 
wi dzale wojskowym. Wyłonione przez kon- 
ferencję komisję opracowały tekst uproszczo 
nej instrukcji kancelaryjnej dla urzędów 
gminnych, ujednostajniony formularz budże- 
tów gminnych i tryb księgowania zaległości. 
Załatwiono szereg innych spraw samorządu 
gminnego, Konferencja trwała 2 dn, 

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego, 
W dniu 21 grudnia pod przewodnictwem 
Wojewłody odbyło się 54 z kolei posiedze- 
nie Wiłeńskiego Wydziału Wojewódzkiego, 
na którem:- 

rozpatrzono 6 spraw z dziedziny stoso- 
wania przepisów antyalkoholowych; 

rozpatrzono 37 odwołań od wymiaru po 
datków i rozmaitych decyzyj, powziętych 
przez organa sasnorządu terytorjalnego; 

rozpatrzono i zatwierdzono uchwałę Ra- 
dy Miejskiej m. Wilna z dnia 29 października 
rb. w sprawie przepisów obowiązujących co 
do typu autobusów, kursujących na terenie 

m. Wilna; 
rozpatrzono 12 uchwał organów samorzą- 

du w sprawach finansowych; 
zasięgnięto opinjj Wydzału Wojewódz- 

kiego w przedmiocie projektów zmien po- 
dziaiu administracyjnego powiatów brasławi 
skiego, w lejskiego, wileńsko - trcckiego i 0- 
szmianskiego; 

dokonano repartycji kosztów wrzędowa- 
ria wileńskich wojewódzkich organów kcie- 
gjalnych na okres 1932—33 roku budżetowe- 
go, przyczem zmniejszono te koszta w po- 
równan'u do okresu poprzedniego o 15 proc,; 

uchwałono przekazać ao dyspozycji Wo- 
jewódzkiego Kom tetu do Spraw Bezrobo- 
Cia kwotę 500 złotych na rzecz pomocy dla 
bezrobotnych, 

MIEJSKA 
— 100 tys, Złotych na roboty karalza_ 

cyjne. Magistrat otrzyma w najbliższym cza 
sie z zakładu ubezpieczeń pracowników miej 
skich pożyczkę w wysokości 100 tysięcy zło 
tych na dokończenie robót kanalizacyjnych 
w mieście, 

— Sprawa lombardu miejskiego. Odbyło 
się posiedzenie Rady Kasy. Komunalnej m, 
Wiłna, na którem omawiaro sprawę chsa- 
dzenia stanowiska k erownika lombardu miej 

skiego, Wobec rozbieżności zdań ostatecz- 
nej decyzji nie powzięto, Jedynie zalecono 
Kasie czynić starania, by lombard był otwar 
ty jeszcze przed 1 kwietnia. 

WOJSKOWA 
— Awanse w wojski, — Ostatni Dzien- 

nik Personalny M. S, Wojsk. przynosi szereg 
nominacji w korpusie oficerskim. 

M. in, zostati mianowani majorami — rot 
mistrzowie: Józef Juniewicz, St. Starzecki, 
Włod. Kaspersk, Bohdan Zaremba, Zdzisław 
Dziadulski, Józef Plackowski 1 lan Monwi 

Na podarunki Świąteczne 
dia młodzieży 

Wydawnictwa 
ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 

URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomli z ilustrzcjami 
Andrio!' Le zk) gr. 80 
GAWENZY i PIOSENKI Władysta- 
wą Syrokomli dobił Jerzy Hoppenzł. 1 
NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen | zł 1 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

! w Wilnie i na prowincji. 

oryg'malnej, wspaniale napisanej książce o 
Rosji, która się stała jedną, z najwięcej ma- 
jących powodzenie książek w polskiej litera 

turze powojennej, — 6dmalowai nam wzra- 

stające niebezpieczeństwo państwa  Sowie- 
tów dla Polski i całej Europy, niebezpeczeń 
stwa, wobec którego wszystkie inne troski 
na plan drugi ustąpić muszą... 

Imanuel Birnbaum 

Vossische Zeitung. 

Panie Mackiewicz! Naležy pamietač. že 
takich pierwszych spotkanych komsomolcėw 

i komsomołek mamy w Związku cztery mi- 

ljony, a w czasie najbliższym będziemy ich 

"mieł; pięć miljonów. 

Zwiazda (komunistyczna, Mińsk Lit.) 

Św 

  

   

  

p. Mackiewicz dał nam do zrozumienia, 

że jest przedewszystkiem artystą — artystą, 
dla którego momentem decydującym jest je- 
go własny temperament i cechującą każde- 
go artystę niezaspokojona ciekawość! 

IrenaZdanowiczowa 

życie Nowogródzkie. 

SŁOWO 

„KRONIKA: 
Olechnowicz, W artylerji zostali 
Józef Pyrek i Leon Horodecki. 

maior: ami: 

Stopnie kapitana (w piechocie) otrzymali 
m, in. por. Franciszek Herhold i Edward Ma 'zędów Pocztowych i 
rzys, zaś stopień porucznika (w kawalerji) 
Wacław Stradomski, 

OSOBISTE 
— Pan Aleksander 

Prezes Zarządu Wiłzń:cego 
Ziemskiego, wyjeciiał na czas świątecz 
ny na wieś. 

Meysztowicz, 

Banku powszechnie przyjęty, 

Okó!nik Dyrekcji Poczt 
455639 

W sprawie wysyłania życzeń 
świątecznych i noworocz- 

nych. 

Utarł się zwyczaj, że pp. naczelnicy U- 
Zarządów Technicz- 

nych P.i T. wvsył:ją na imię prezesa Dy- 
rekcji Poczt i Telegrafów, jako też na imię 
naczelników Wydz ałów i innych władz Zy- 
czenia świąteczne i noworoczne. 

Jakkolwiek ten tradycyjny zwyczaj jest 
to jednax uważam 

wysyłanie życzeń w bieżącym roku pod- 
czas panowania tak wielkiego kryzysu go- 
Spodarczego : przy tak wielkiem bezrobociu 

— Zakończenie Kursu Misyjnego w Wil- za nieodpowiednie i nie na czasie. 
nie, — Zakończony został kurs Misyjny w Zabraniam przeto wysyłania na moje 
w Wilnie, zorganizowany przez Stowarzysze imię życzeń! świątecznych i noworoczny. h,— 
nie M.syj Wewnętrznych na archidiecezję wi 
leńską, o którego rzzpocęoetaoshretashrshr 
łeńską, o którego rozpoczęciu 1 przednio do- 
nosilišmy. 

Był to właściwie kurs informacyjny, W 

szeregu odczytów prelegenci (ks. kan. Lubia 
niec, ks, kan. Żebrowski, ks. super, Rzymeł 
ka, p. Fr, Pistoż) przedstawił: całokształt naj 
ważniejszych zagadnień pracy _ misyjnej 
wśród społeczeństwa naszego w dobie obec 
nej. Schyzma, sekciarstwo, żydowstwo, nia- 
sonerja, teozofja itp, zostały przedstawione 
w wyczerpujących a przystępnych ogółowi 
katolickiemu referatach z punktu w*dzenia ch 
stosunku do katolicyzmu. Wskazane również 
zostały metody pracy misyjnej, jeden z od- 
czytów poświęcony był akcji charytatywnej, 
jako czynnikowi w zwalczaniu s' Fciarstwa, 
ze względu na wybitną aktualność tego wła 
śnieczynnika w dzisiejszych warunkach, Ks. 
Biskup Michalkiewicz, dyrektor Stowerzysze 
nie, zapowiedział następny kurs instruktorski 
dla tych, którzy czynnie pracają w dziale mi 
syjnym. 

BALE I ZABAWY 
— Bale i zabawy, — Wszyscy narzekamy 

na kryzys! Ale co robić! Już taki los nasze 
go pokolenia. Jednak nie rozpaczajmy, Prze 
cież lata idą!.. i to najlepsze lata! 

ldąc z duchem czasu Akademickie Koła a 
Wilnian w Warszawie, Poznan'u i Lwowie 
przychodzą nam z pomocą, dając możność 
śwetnie się zabawić w przystosowanych 
do kryzysu warunkachł Otóż urządzają „Bal 
Kryzysow « w salonach Kasyna Garnizono 
wego (Mickiewicza 13) dnia 2 stycznia 1932 

roku. Początek o godzinie 22-ej, Wstep za 
zaproszeniami. 

    

* 

— Zarząd Ofcerskiego Kasyna Garnizo- 
nowego m. Wilna urządza wi dniu 31 gru- 
dnia 1931 roku Bal Sylwestrowy, 

Z braku posiadania dokiadnych adresów, 
Zarząd nie był w stanie ich rozesłać, 

Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 
są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Gar 
nizonowego, Mick'ewicza 13, od dnia 28 bm. 
do 31 bn,, od godziny 18 do 19. Zarząd. 

SAZOLS DE RWTYRARZNETWEEA 
marki 

00 „B ECHER" 
Ideslna bielizna damska 

„Milanese'* oraz 
elastyczna maco i wełna. 
Żądać wszędzie. 

  

   

   

  

      

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie dzś we czwartek dnia 

24 grudnia nieczynne. 
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 

— Teatr Miejski na Pohulance, „Logika 
pana Baltazara. W piątek dnia 25 b.m. O 

godzinie 8 w. doskonała komedja Leopo!da 

Marchanda „Logika pana Baltazara“ w re- 

żyserji W acława Radulskiego, Kómedja ta 

jest nejako satyrą na stosunki _ dzis ejsze, 

panujące wśród burżuazji francuskiej. Obsa 

dę stanowią: p.p. Kamińska, Szpakiewiczo- 

  

    

  

wa, Stanisławska, Bud Czypliński, Cie 

ciersk, Detkowski, Gli Karpiński, Łubia 
kowski, Skolim wski i Zastrzeżyński, W so- 
botę dnia 26 i w niedzielę 27 o godz. 8 „Lo- 

gika pana Baltazara", 
—- Teatr Miejski w Lutni, „Tak sę zdo- 

bywa kobiety". W piątek dnia 25 b.m. o 
godz. 8 wiecz. pełna beztroskiego humoru 
komedia L. Verneuila „Tak Sę zdobywa ko- 

biety*, Doskonałem urozmaiceniem przedsta 

wiena jest najnowsza, pełna temperamentu 
posenka „Rumba”, którą odtańczy i odśpie- 
wa p, Irena Brenoczy, równocześnie kreują- 
ca główną rolę kobiecą, a doskonała gra 
aktorów i nowe, pogodne dekoracje — skła 
dają się na doskonałą całość widowiska. W 
sobotę dnia 26 i w niedzielę 27 o godz. 8 w. 
„Tak sę zdobywa kobiety”. 

  

— Poranki w Lutni, Uwaga dzieci! W 
sobotę dnia 26 i w niedzielę 27 o godz. 12 
przedstawienie dła dzieci „Kopciuszek“, Są 
to dwa ostatnie przedstaw enia tej przemiłej 
bajki, która umożliwia dzieciom spędzenie 
paru godzin w krainie baśni ; wzięce udzia 
łu w perypetjach biednego Kopciuszka, który 
w końcu staje się królewną. Dzieci, które je- 
szcze nie widzały tego uroczego widowiska, 
niech pośpieszą z przybyciem, gdyż „Kop- 
ciuszek* schodzi iuż z afisza. Ceny na bajkę 
tę znacznie zniżone, 

— Teatr w Lutni, W sobotę dnia 26-XII 
POPOŁUDNIÓWKI 

6 godz, 4 po poł, przedstawien'e popołudnio 
we „Pan poseł i Julia“, wybornej 
wileńskich autorów K. Leczyckiego i J. Mac- 
kiewicza, 

— Teatr na Pohulance, W sobotę dnia 
26 b.m, © godz. 4 przedstawienie popołud- 
miowe sztuk Mikołaja Jewreinowa „Teatr 
wiecznej wojny”. : 

W riedzielę o godz. 4 po pot. „Lalka“ 
arcyqcieszna operetka. 

— Koncert Baletowy Sawinej Dolskiej, W 
niedzielę dnia 27 b,m. a godz, 4 po poł. 
odbędzie się koncert baletowy, artystki ba- 
letu p. Saw'nej Dolskiej, oraz jej zespołu, 

  

komedįi į 

i to tem więcej, że koszta z tem połączone 
użyte odpowiednio mogą przyczynić się w 
znacznej mierze do złagodzenia panującej 
biedy i otarcia łez nieszczęśliwym. 

Byłoby więc wskazsnem, zby kcszta po- 
łączone z projektowaną wysyłką życzeń 
Ś»i tecznych i noworocznych Saładali p. p. 
uaczelnicy i kierownicy na cele bezrobocia i 
w tym też kierunkn wpływali na podległy 
im personel. 

Zebrane w ten sposób ewentualne do- 
browoine datki na rzecz bezroboinych  na- 
leży wpłacić wraz z normalnemi  wpłatami 
ua ten cel za styczeń 1932 r. na konto cze- 
kowe Dyrekcji w P. K. O. Nr. 20032. 

Zauważam rómnieź, że pożądanem było- 
by też zaniechanie wy: yłana w tym roku 
życzeń świątecznych i do innych władz, u- 
rzędów i instytucyj, a zamiast tego zaofia- 
rowanie p wnych, chociażty miaimalnych 
datków na rzecz bezrobotnych. 

Prezes inż. Żuchowicz 

  

Górna- 
śląski WĘGIEL i KOKS 

poleca firma B E u E Ė 

Wilno, Jagiellońska 3. tel. 8-11. 

  

cieszący się w Wilnie wielkiem  powodze 
niem, Ww programie balet w 3 aktach p.t. 
„Mrės 

— Komunikat Dyrekcji, Dyrekcja teatrów 
neejskich ZASP w Wilnie komunikuje, że w 
okresie świątecznym kasa teatraina czynna 
będzie od 11 rano do 8 wieczorem. Dziś we 
czwartek dnia 24 b,m. kasa czynna będzie od 
11 do 2 po poł, W Gnie świąteczne kasy czyn 
ne będą normalnie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Chata za wsią. 
Helios — Buster na ironcie, 
Hollywood — Narzeczona z toteri'. 
Casino — „Salto-Martale““ 
Stylowy — Miłość pani Chaney, 

światowid -— Broadway, 
Pan — Noce marokańskie. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Usiłowamnie zabójstwa. 

Został aresztowany Franciszek Sienkie 
wicz (Szwarcowy 5), który onegdaj 
wtargnął do mieszkania Bujaniewicza 
(Traktat Batorego 22) i oddał do za- 
mieszkującej tam 20-ietniej Franciszki 
Siemaszko kilka strzałów rewciwero- 
wych. Siemaszko wyszła z opresji ca- 
ło i mim zdołała wszcząć alarm uapast- 
nik zbiegi. 

Okazało się, że powodem usiłowa- 
nia zabójstwa była zemsta wynikła na 
tle porachunków osobistych. 

Siemaszko była narzeczoną Sienkie 
wicza i niedawno {08 ia 
do zerwania. 

— „Tropenteldzarze*, W uniu 22 bm. ze 
sklepu Szumańskiej Emmy, przy ulicy Mickie 
wicza, nieznani sprawcy skradli © mtr. kre- 
py, wartości 400 zł. 

— Okradzenie mieszkania, -— Z. niezam- 
kniętego mieszkania ua szkodę Napartego 
Abrama (Wróbla 7) w dniu 21 bm. złedzie- 
je skradii palto zimowe craz  śrieguwce, 
łącznej wartości 300 zł, 

— Złodziej na dworcu kolejowym, Gor- 
gonowej Gabrjeli, zam. w maj, Stosin, gm. 
Soły, na dworcu osobowym Wilno skradzio 
no z kieszeni palta 136 zł. Wołkowsk'ego Wi 
tolda (Wojskowo-cmentarna 5), który do- 
konał tej kardzieży, zatrzymano. 

— Pajęczarz, W dniu 22 bm, ze stry- 
chu domu Nr 5, przy ulicy Bosaczkowej na 
szkodę Frankiela Abrama skradziono bieliznę 
wartości 100 zł, Ustalona że kradzieży tej 
dokonał Litwin'onko Jan (Grodzieńska 13), 
który został zatrzymany. litwintonko do kra 

dzieży przyznał się, oświadczając, że bieli- 
znę sprzedał nieznanemu osobnikowi na uli 
cy Żydowskiej. 

— Fałszywe pieniądze, — Sienkiewicz 
Adam, zamieszkały we wsi (jmłbiny, gminy 
rzeszańskej „dostarczył do 5-go Kom, PP, 
fałszywą 5-złotową monetę, którą otrzymał 
za sprzedane drzewo. Monetę zakwestiono- 
wano. 
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WĘGIEL i DRZEWO 

„ntt 
ZAM40WA 18, tel. 17-90 

  

połeca 

firma 

  
  

  

Wzmożenie pożyczek na odbudowę 
Dnia 21 i 22 grudaća rb. odbyły się 

posiedzenia Wojewódzkiej Koinisjij Od- 
budowy, na których rozpatrzono 632 
sprawy o umorzenie pożyczek, pobra- 
nych przez niezamożnych poszkodowa- 
nych z pow. wilejskiego /205 or.) 
święciańskiego (3;/ spr.) na sdbrdo- 

wę budynków, zniszczonych wskutek 
działań wojennych. 

Z ogólnej ilości wydanych pożyczek 
na sumę 300.497 zł. Komi;'a postano- 
wiła umorzyć 269,984 zł., tj. około 0 

i proc. 

  

Granica do Kowna nadał kankinės 
WILNO, Mimo, že epidemja tylusu na 

Wileńszczyźnie całkowicie już wygasła, wła: 
dze litewskie nie cofnęły zdrządzenie o 
zamknięciu granicy od strony Wilna. 

Zakaz ten spowodował, że ostatnio gra- 
nicę przechodzą nielegalnie za posrednictwem 
przemytników. 

Jedna z takich eskapad zakończyła się 
tragicznie. Koło Olkienik straż (litewska za- 
uwažvla usiłującego przekroczyć granicę 
kieg Ś osobnika i poczęła go ostrzeliwać, 

  

  

Nieznajomy zginął podobno na miejscu. Cka- 
zało się, że przedosta*ał się an do Polski, 
by wśród rodziny spędzić WY 

Zbiegowie z więzienia litewskiego 
WILNO Z więzienia w Olicia zbie- 

gło onegdaj kilku więźniów politycz- 
nych. Trzech zbiegów koło Marcinkań- 
ców natknęło się na natrel litewski I 
mimo gęstych strzałów więźniowie 

przekroczyli na n”szą stronę.. Jeden > 
nich nzzwiskiem Żarniecki był skazam 
ma 8 lat c. więz. Inni dwaj pracowali 
kledyś u Pieczkajtisa. 

! maszyny. dla H. S, zł. 

sędzy nimi . 

  

  

     

  

    

żałoby przy ul. Pėlockiej 28, nastąpi 

O smut 

      

  

STANISŁA 
obywatel ziemi wileńskiej, 

po k'ótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Panu, 
z. Wyleńskiej 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Ewangelickim (M. Pohulanka) 
w dniu 24 gruinła b.r. o godz. 11 rano 

O cze:z zawiadamiaią pogrążeni 

Olciec, żona, córka, syr, ajośthyd tódótna 

5. ТР. 

Franciszek Siekierzynski 
Prezes Stowarzyszenia Weteranów pw” 1863 r. 
Kawaler orderu „Krzyż Walecznych: i 

Opatrzony Św. Św. Sskramentami zmarł dnia 23 grudnia br. w wseku lat 87. 
Wyprowadienie zwłok do kaplicy ma cmentarzu po-Bernardyńskim z domu 

Pogrzeb dnia 26 b. m. o godz. iQ rano na tymże cmentarzu. 
ch gych obrzędach zawiadamia 

8. + P. 

„Niepodiegłości', 

we czwartek 24 b. m. o godz. 1 po poł, 

RODZINA 

   
W RENARD 

w maj  Brusznica, 
w wieku lat 50. 

w gięb kim smutku (+ 

Ofiary 
Zamiast wizyt i powinszowań Świątecz- 

nych i Noworcznych na apei Kom'tetu do 
spraw bezrobocia złożyli: 

Ksiądz Biskup Sufragan Wiłeński Kazi- 
mierz Michalkiewicz zl. 50, Żukowski Antoni 
zł, 15, Kazimierz Monkiewicz zł, 2, Związek 
Niższych Funkcjonarjuszy Państwowych zi, 
20,00, Tamara i Wacław Przybylakowie 3,00, 
h.żynier Henryk Jensz 10,00, Dowódca i Kor 
pus Oficerski I P,A.P. 20,00, Konstantow- 
stwo Mackiewiczowie 10,00, Doktorostwo Syl 
wanowiczowie 5,00, Zarząd Wojewódzki 
Związku Inwalidów Wojennych 10,00, Sa- 
dowska Helena i Sadowski Cezary, Sędzia 
Okręgowy Śledczy w Postawach 5,00. Zyg- 
munt Bortkiewicz, Prezes Związku Ziemian 
15,00, Zofja i Wacław Węckowiczowie 5,00, 
Jan-Michał Falewicz emeryt zł. 2, Bronisiaw 
Dudziński sędzia zł, 5, Pracowinicy S.A. „Pol 
skie Radjo* Rozgłośni w Wilnie — Dyr, R. 
Pskiel, Dyr. W. Hulewicz, inż, T, Dąbrow- 
ski, H. Hohendlingerówna, prof, M, Józefo- 

wicz, H,i A, Daunowie, M. Galski, H. Gra- 
bowski, T; Byrski, 0, Bagieński, J. Piekar- 
ska, J. Zapaśnik, N. Gliński, B, Szymanow- 
sk', 5, Kozierkiewicz, J. Odolski, J, Gwozdow 
Ski, L, Siemaszko, P. Bujwid, A. Koncewicz, 
T, Leszczewski, A, Buraczewski, S, Drutel— 
zł, 157, Wacławowstwo Pac Pomernaccy i 
Wacława Kołwzanowa zł, 3, E. Ratyński Ргь 
zes lzby Skarbowej zi. 10, Karolostwo 
De iai zł, 5, Aleksander EO 
wicz zł, 5, Marjan "Hr. Broel Plater zł. 
Bohdan Szachno zł, 5, Kazimierz |, 
zł. 5, Józef Rychlewicz zł, 5, Wacław hr. 
Mchl zł. 5, Tadeusz Bystram zł, 5, Doktor 
Bolesiaw Hanusowicz zł, 6, prezes Bronisław 
Iżycki-Herman zł, 20. : 

Z. i M, Swidowie na żłobek Im. Maryi zł, 
10, Pułkownik Karol Schrotter dła najbied- 
niejszych zł, 20, kap. Swkowski, kpt, Gęsior, 
por. Lewandowski, por, Laurentowski, z 
KOP na Ochronkę im. Marszałka Piłsudskie- 
go zł, 15, Mieczysław Bohdanowicz i Marja 
Bohdanowiczówna na Polską Macierz Szkol- 
ną zł. 25, Jan Lachowicz dła wysiedłonych z 
Litwy zł, 10, Jan Lachow'cz na wykupienie 

10,  Pułkownikostwo 
Kazimierzostwo Radwan-Rybiccy na wdowy 
i sieroty po poległych wojskowych zł 10, Za- 
rząd Wojewódzki Związku Inwalidów Wojen 
nych na Ochronkę im, Marszałka Piłsudskie 
go zł. 10, Hansen Arwid na Przytułek dia 
ociemniałych zł, 5, W. i ). Łukaszewicze na 
wykupienie maszyny dła H, Z, zł 3, Dokto- 
rostwo Bag'ńscy na Kolonie letnie dla dzie- 

; ci gruźlic 
Dom Dzieciątka Jezus zł. 10 

Zamiast życzeń świątącznych }. M. rek- 
tor USB prof. Aleksander Januszkiewicz 
przesłał dla bezrobotnych na ręce Wiojewódz 
k'ego Komitetu 100 zł,, Centralna Kasa Spó- 
łek Rolniczych Oddz, Wiłeński — 50 zł, 

Zan życzeń świątecznych i Noworo- 
cznych składa Konstanty Syrewicz na Żło- 
bek Im. Marji 3 zt. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz 
nych Prezydjum i Magistrat m. Wilna prze- 
kazuje 100 zł. Wileńskiemu Wojewódzkiemu 
Komitetow: do walki z bezrobociem. 
Pracownicy Wydziału Powiatowego Seimi- 

ku Wileńsko-Trockiego: Wincenty  Orlicki, 
Zenon Ław ński, Stefan Wasilewski, Helena 
Dynowska, Józef Olichwier, Mikołaj Krućko, 
Bolesław Polkowski, Michał Wojewódzki, dr 
Stanisław Fekecz, Romuład  Gintowt-Dzie- 
wiaitowski, Józef Byczkowski, dr Stefan 
Stankiewicz, jan Macutk'ewicz, Otton Do- 
wlasz, Mieczysław Rode, Justyn Zaleski, 
Leon Łoś, Jułjan Gwozdowskį i Kazimierz 
Samborski zamiast wizyt Świątecznych i no- 
worocznych złożyk ma gw'azdkę dla dzieci 
bezrobotnych farbyki. w Nowo-Werkach zł. 
25 gr. 50. 

Sprostowanie, W n-rze wczorajszym za- 
mieścikśmy ofiare p S, N. bez wskazania ce 
lu, na który złożona została. Ninejszem wy+ 
jaśniamy, że ofiara powyższa w kwocie zł. 20 
przeznaczona była przez ofiarodawczyrię na 
rzecz Schroniska Nauczycielek Weteranek, 

Pozatem bezpośrednio instytucjom złożo 
ne zostały następujące ofiary: zamiast ży- 
czeń i pow nszowań Świątecznych: 

Marjan Biernacki na Komitet Pomocy 
Bezrob, zł, 10, St, i Janina jastrzębscy na 
Il Konf. Twa Św. Wincentego a Paulo zł 3, 

    

Zygm, i Hel. Hryniewiczowie na Il Konf. 
Twa Św. Wincentego a Paulo zł, 5. 

Dr, Butkiewicz Leon na Kom. „Chleb 
Dzieciom* zł. 8, 

A. W, dla rodziny wysiędlonej „z, Litwy 
zł, 3, S. B. dla IDEA VEB 22 

Wilcze zęby 
- — Z Koła Historyków St, USB. — Koło 

Historyków zaprasza swiych człoików zosta 
jącyc w Wilnie na choinkę, Są odbędzie 
się w niedzielę dnia 27.12 br,, godzinie 
17,30, w lokalu Koła. 

"Zginął ples-bokser 
maści płowej z czarnym pyskiem, 

wabi się „Ten*. Odprowadzić za wy- 
nagrodzeniem, Marji Migdaleny 4—7. 
Przywłaszczenie będzie Šcigane Są- 
downie. 

    

  

  

   

    

  

jest najlepszym /rodkiem;4 
przeciw Ч 

OBSTRUKCJI 

ych zł. 7, Doktor E. Mancėwicz na: 

    

Z powodu šmierci drogiego 
nam ojcai brata 

ś. t p. 

Aleksandra Czyża 
pozwalemy sobie tą drogą zło- 
Żyć podziękowanie: Radzie i Ma- 
gistratowi m. Oszmiany w osobie 
burmistrza pana Józeła Zubela, du- 
chowieństwu parafjalnemu rz.-kat, 
w osobie księdza proboszcza Wa- 
larjana Hołaka, Ochotniczej Straży 
Miejskiej w osobach prezesa p. 
inż. Dawida Struhacza i komen* 
danta p. Altera Karpa, Głównemu 
Zacząłowi Związku U zestniuów 
b. 1 Korpusu W.P. na wschodzie, 
przyjacielowi zmarłego b. burmi- 
strzowi p. Janowi Silewiczowi, pa- 
nu staroście Wikiorowi Suszyń: 
skiemu, panu Michałowi Łokucie. 
wskiemu,  współkolegom — ргасу 
członkom Powiatowego i Miej 
skiego S+morządu oraz tym licz- 
nym współobywatelom chrześ .ja- 
nom i żydom, którzy tyle okazali 
nam współczucia i serdeczności w 
tych ciężkich dla nas chwilach, 

Bohdan Czyż (syn) 
Witoid czyż Lt) 

SPRENDIMAS 
Radjo wileńskie | 
Piątek, dnia 25 grudnia 1931 r, 

11,00 Tr. nabożeństwa z Ostrej Bramy ; 
na wszystkie polskie stacje, 16,30 Aud. dla | 
dziecj starszych: „Ostatni szturm* — frag- 
ment z „Potopu” Henryka Sienkiewicza. 17,00 . 
Koncert chóru „Echo” pod dyr. prof, Wł. Ka; 
linowskiego. 17,30 Koncert popułarny, Wy-: 
kcnawcy:- Witold Jodko (cytra) i orkiestra 4 
salonowa pod dyr, Franciszka Tchorza, 18,30 i 
„Szopka krakowska a teatr Szekspira” felj. 1 
z Warszawy, wygł, M,  Dienstl-Dąbrowa, : 
20,00 Słuchowisko — „Ta trzecia" noweła | 
Henryka Sienkiewicza, zradjof. przez Witolda ; $ 
Hulewicza. 22,00 „Słońce i satelici* — re- 
wja w wykonaniu zespołu „Rewji wileńskiej" 

Sobota, dnia 26 grudnia 
10,15 Tr. nabożeństwa z Poznania, 12,15: 

Poranek z Filharm, Warsz. 15,55 Aud. dla į 
dziec: ze Lwowa. 16,40 „Bajki Piotra Boro- - 
wego, delegata Orawy do Wiłsona" — od- 
czyt wygłosi z Krakowa, ks, dr F, Machay. 
16,55 Muzyka z płyt. Pieśni rel gijne i kołćn + 
dy. 17,15 „Domy bez rąk budowane" odczyt; 
z Krakowa, wygłosi prof, M. Siedlecki, 19,003 
„Boże Narodzenie* — litewska audycja litė- > 
racka, 19,20 „Pasterka“ — feljeton świątecz:j 
ny, wygłosi Leon Wałłejko, art. dram, 21,25; 
Słuchowsko: „Wigilja w świetlicy* — Wan, 
dy Dobaczewsk'ej, Reżyserją Halimy Hohen- * 
dingerówny. 21,55 „Wiara w zwycięstwo: 
ksiąžki“ — feljeton wygłosi z Warszawy J.. 
Kaden-Bandrowski, 22,10 Koncert chopinow- 
ski z Warszawy (]. Turczyński). 22,40 Kom, 
i muzyka taneczna z Warszawy. 

Niedziela, dnia 21 grudnia 
10,00 Tr. nabożeństwa ze Lwowa, 12,15 

'Poranek symfoniczny z Warszawy, 13,15 Tr. 
zawodów hockey'owych z Katowic (Polska 
—Kanada). 15,15 Aud. żołnierska z War- 
szawy. 15,55 Aud. dla dzieci z Warszawy. 
16,40 „W rocznicę powstania wielkopolskie- 
go* — odczyt z Warszawy, wygłosi M, 
Wierzb'ński. 17,00 „Opłatek Rodziny Radjo- 
włęej”, 17,30 Wiadomości przyjemne i požy- 
tecznę z Warszawy. 19,00 Litewska audycja 
literacka oraz pieśni litewskie. 19,20 „Co się 
dzieej w Wiknie?" pogad, wygłosi prof, M. 
Limanowski, 22,40 Kom. i muzyka tanecz. 

Poniedziałek, dnia 28 grudnia 
14,15 Muzyka z płyt. 15,45 Audycja dla 

dzieci:1 ) Szopki i jasełka — feljeton Coci 
Hali, 2) „Wigilja na obczyźnie" — opowia- 
dania R, Małączewskiego i A, Dygasińskie- 
go. 16,50 Nowe płyty gramofonowe. 17,10 
„O perłach japonsk ch“, odczyt ze Lwowa; 
wygłosi dr j. Fryling, 19,00 „Oddziaływanie 
cywilizacyjne na Litwie w toku dziejów" 
odczyt litewski wygłosi Antoni Gasztowt. 
19,20 Muzyka z piyt. Lehar — Wyjątki z op. 
„Hr. Luxemburg". 19,25 „Co nas boli?" — 
przehadzki Mika po mieście. 19,35 „Z powo- 
du jubiłeuszu prof. Stanisława  Kościałkow- 
skiego” — pogad wygłosi WKW. 20,15 „Cy- 
rulik Sewilski“ — opera komiczna w 7 qk- 

nowodęódzka 
— Urlop p, wojewody Biernackiego. — 

W dniu wczorajszym, w godzinach popołu- 
dniowych p. wojewoda Biernacki wyjechał 
na das d uriop zdrowotny, 

t p. wojewody Biernackiego spo- 
dziewany jest w końcu miesiąca stycznia 
względnie w początkach miesiąca lutego 1932 
roku. 

— Oiiary na rzecz bezrobotnych zamiast 
życzeń świątecznych. Wobec _ przej. 
inicjatywy społeczeństwa — Komitet Powia 
towy dla spraw bezrobocia w Nowogródku 
otwarł nową rubrykę ofiar na rzecz bezro- 
botnyjch zamiast życzeń świątecznych, Ofia 
ry składać można na konto Komitetu w Ko 
munalnej Kasie Oszczędności, ew, wpłacać 
takowe w kjosku p. W. Michalsk'ego. Lista 
ofiarodawców będzie ogłoszona w „Kurjerze 
Nowogrodzkim“. 

Zamiast życzeń świątecznych na rzecz bez 
robotnych złożyli: p, starosta Jerzy Hryniewe 
ski zł. 5, p. dyr. Stark, zł 5, oraz zadeklaro- 
wali: Naczelnik Wydz'ału Bezp. Publ, p. W, 

  

   
    

   

  

  

4 Pałosz zł 10, p. Tadeusz Garztecki zł, 2, p. 
Wiktor Bojarski zł 2, p. Konstanty Arczyń- 
ski zł 2, p, Józef Stanek zł 2, G.Engman zł 2 
oraz Kiomenóant Podokręgu Związku Strzele 
ckiego w Nowogródku p, kpt. Dobrowolski 
zł, 10, Wł. Michalski zł,3 i Stanisław Banicki 

M



  

  

  

  

SŁOWO 

KINO Qd poniedziałku 21 grudnia rb. Godz. 4, 6, 8, — 10 w. 

: iici MIEJSKIE CHAT z WSIĄ 
ž 0 S T R Z E Ž E N i El Pijcie tylko % SALA MIEJSKA EE głównych Irena r A 1 K. E A „vs akcji muzyką.      

  

Pewne Firmy w Wilnie rozlewsją swoj! 

Rmałowartościowe piwo w używane butelki 
„Patent* ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU 

3j-w ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 
| tmaęsół Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsytikatami i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sław 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
ua eryglnalną etykletę I korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 18-52 

a TK i orne SĄ 
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e į-st wedle zdania znakomitych leka- 

rzy najlepszem dotychczas znanem 

nacieraniem przeciw nerwobólom, 
reumatyzmowi, gośćcowi i t. p. do- 

legiiwcściom. Jedna próba wystarczy, 

aby się przekonać o wartości tego 

środka 

Ioano) 
jest wszędzie do nabycia 

po 3 zł. za flakon. 

Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: й 

LABORATORJJM CHEM. APTEKARZA Mra. Szymona Edelmana 
we LWOWIE, Teztyńska 16. 

    

  

wyśmienite Ostrebremaks 5 Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna odg. 3.39do0 10 w, 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„dELI0 S* 
al, WILEŃSKA 28 

Program Świąteczny! Na dowcip iejszy film Świata! Śmiać się będą wszyscy!! Król wesołków, geujalny komik 
BUSTER KEATON w swojej najlepsze! i najnowszej kreacji dźwiękowej 

BUSTER NA FRONCIE" 7“ 
Tysiące niezwykłych przygód, jakie Buster przeżywa na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner. 

Nadpr.: Atrax:je dźwiękowe Bia młodzieży dozwolone. Seansy o godz. 4, 6, 8i 10'15, w dnie Świąt o g. 2-ej 
Wkrótce! Największa atrakcja sezonu: „Wielkomiejs«ia Ulice" z bohaterem „Marocco* Garry Cooperem, 

  

Do nabycia wszędziei KINO 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

  

B Reprezentacja! Jagiellońska 9, tel. 5-44.   tel. 15-28 

Dziś! Władczyni serc ludzki.h! Królowa dźwiękowego ekranu Jeannette Mac Donald w porywającym dramacie 
śpiewno-dźwiękowym p. t. 

NARZECZONA W LOTERJI 
wielki triumł uwielbianej gwiazdy o słowiczym głosie i najpiękniejszych nóżkach. W rol. gł. John Garrick 

E Brown. Nad program: Atracje dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.30. 
  

  PIANINA, FORTEPIANY 
i FISKARMONJE 

KRAJOWE I ZAGRANICZKE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

BZWIĄKOWE KIKOS 

C6/INS 

Od jutra 25 grudnia! 
Poraz piecwszy w Wilaie! Najbard'iej imponujący przebėj w cezonie; 

„SALTO-MORTALE** 
W rol. gt. lascynująca Gina Manas oraz Danial Mandailie Ucozmai:one tel. 18-42 

SA Początek o p. 4. 6,81 10,30, w dnie Świat. o gndz, ?-ej. 

100 proc. dźwięko- 
wie: produkcji francuskieił Poiężny dramat erotyczny p. .. 

Reż. wszechświatowej sławy 
E. A. DUPONTA. 

dodatki dźwiękowe. 

  

  

SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE WIELKA «7, 

K DĄBROWSKA | — : 
Wlins, ul, Niemiecka 3, m. 6. ! a 
  

  

„PAN“ 
SAS TUSTOMATTTTIS 

Polski sklep 

Jutro 25 gruduia premiera! Ś»iątecznego Pr.gramu! Wielsiego filinu paryski.go i który wstępi 

KRÓL BULWARÓW Wielki film z wszystkie ekrany 
świata p. t. 

nym bojem zdobył 

życia Paryskiego. 

W roli giównej słynuy komik i Śpiewak George Miiton. Czar nocy paryskich, Miłość bez pieniędzy. Nimfy i ru- 
sałki Paryża. Najpiękniejsze kobiety Świata. Nad program: Atrskcje dźwiękowe. Ze względu 

artystvczną «la młodzieży dozwclene 
na wyscką wartość 

  

Galanierji i Trykotažy J A N u 5 Ž E K“ 

ui. św.-Jańska 6 (gdzie dawniej Frliczka) 
poleca na sezon zimowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 
Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry Bieliznę i wyroby 

try kotowe. 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
Anons! "STRASZNA NOE Polskiej. 

Marji Modzelewskiej. Pieśń marynarzy w wykonanin chóru Dana. 

p-g głośnej powieści A. 
w'rol. gł. urocza para kochanków Z. Szy- 

mańska, Adem Brodz sz, oraz artysta teatru Stanisławskiego Wasiljew Sikiewlcz Piosenki 

Marczyńskiego 

w wykonaniu 
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„Poganka' słynny amant NIL$ ASTHER i CHARLES BICKFOR * bohater rozgłośnego arcydzicła „„Maradu* nie 

Od jutra 25 go grudnia wspaniały Świąteczny program! Najnowsze 100 pruc. džsiękowo-špiewne arcydzieł 
osnute na tle słynn'go tilnu „Poganin* i przepięknych egzoty.znych krajobrazów z filmu „Białe Cienie p. t. 

(amlerć lub kobieta) potę'ny egzetyczny dramat miłości i namietności w 1 4 
akt. W roli gł. bohaterka fiimu „Białe Cienie'— urocza ROGUEL TORRES jako 

1 CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ 
Ja tylko nigdy nie zmienię swych przekonań do pra- 
wdziwie eleganckiej i wytwornej bielizny 

w Polskiej Składnicy Gaianteryjne! 

Franciszka Friiczki 
Zamkowa Stei. 6-46. 

I KKK RUS 
  

  
WILNO, ul. Wileńska 29 

(wejście przez korytarz m. 1) 

Poleca 
Bieliznę męs. i dam., pończochy Skarpetki, rękawiczki, kołnierze 
dansk. i męsk., guziki, sztuczną biżuterję krawaty nowości Se» 

zonowe i t. p. 

Udziela rabat przedświąteczny. 

Kino-Teatr 

„ ŚWIATOWID" 

Mickiewicza 9.     
mom S 

GALANTERJA Н 
r; dą „sTyLowy" | DJABEŁ OCEANU 

„ZRÓDŁO POLSKIE" Wielka 36 
wyświetlanego jeszcze w Milnie. Nad program: Amerykański PATi PATACHON Humor! 
p t ROZKOSZE WOLNON3CI najnowsza dźwiękowa komedjo-farsa w 6 akt 

Od jutra 25-go grudnia Wielki Świąteczny Program. Film, który poruszył cały 

PARADA MIŁOŚCI (yz "st; 
ulubieniec publiczuości, wielki 
CHEVALIER oraz urocza bohate ka 

JEANETTE MAC 
DONALD. ANONS: 

  

YYYYYYVYYVYVYYVYYVVYVYVYYYYT mmo zaa 

piosenkarz 

Satyra i śmiech do łez 

świat 

W rolach głównych 
MAURICE 

„Król Ż braków* 
„Dźwiękowy Dzwonnik 

   

   

  

   
   

    

    

  

ZNAKOMITY... 
ALE TO NIE WSZYSTKO. 

[UNII Paris 
est nietylko znakomitym pudrem o wytwornym 
trwałym i subtelnym zapachu. ale posiada w 
sobie te nieuchwytne zalety, dla których Panie 

tak go wyróżniają. 
Prosimy „ie ulegać uamowem sprzedawców usiłujących 
pudry o łudząco podobnych opakowaniach i nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

> 5 Fleurs FORVIL Paris 

kupujcie płyty gramofonoWes | 
wPolskiej Składnicy Sportowej „Start“ 

Mickiewicza 9, tel. 400. 
Jedyne polskie zródło na Wileńszczyźnie. Ceny na płyty zniżone 

Wielki wybór nowości. 
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PROSŁEK |OD BOLU GŁOWY OŃGA DOROSŁYCH 

FABRYKA OSEMK. МО-ГАЯМАСЕ! 
„AP.KOWA KI WARSZAWA     

  

WYYYVYYYVY' 

KONKURS 
Zarząd Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu Baranowickiego w 

  

Barsnowiczach, niniejszem ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora 
K. K. O. w Baranowiczach, z poborami według VII st. sł. z należnemi do- 
datkami. 

Wymagane kwalifikacje od kandydatów: 
1) Obywatelstwo polskie; 
2) Przekroczory wiek 35 lat (nie wyżej 52 lat); 
3) Srednie wykształ.enie; 
4) Praca w bankowości 10 lat, w tem na kierowniczem stanowisku 

conajmniej jeden rok. 
5) Pożądana praca społeczna. 
Termin składania ofert upływa z dniem 10 stycznia 1932 

godzinie 12-ej. 
roku o 

(—) Dyrektor K. Jasionowski. 

    

  

Dziś i dni następnych, Wielki program świąteczny. 
Potężny film historyczny p. t. 

Królowa tez korony 
W rolach głównych Corinna Griffith i Wiktor Varcony. 

N stępov program: „Tajerrni a drzwi zamkniętych”. 

Kino 

MIEJSKIE 
w Nowogródku 

  

NIECH WRACA ZYWA, 

CZYZNY. NIE 

ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 

DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 

ZŁÓŻ grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

0 Szkołę Polską. 

  

gi bi K M t i 

J O UK 
DO+TOA MEJYCYAY 

J. Fiszbein-Skwirska 
Choroby dziecinne 

Wznowiła przyjęcia chorych 

Baranowicze, Piłsu skiego 32, tel. 152 

i K W o > 

Sprzedaje się  dum 
Okazja! irzy ul. Kolejowej w 
Baranowiczach v s A vis dwor.a kole- 
jowego na b. dog dnych warunkach, 
składający się z 4 mies/kań (2 mieszka- 
nia po 4 pokoje z kuchnią i 2 mie- 
Szkaria po 2 pokoje z kuchnią). Wia- 
domość: 1) Bank dla Spółd.ielni w 
Warszawie ul. Senatorska 32. 2) .Ch. 
Kopel Erześć n/B. ul. Długa 2, 3) 
Adwokat Kerzner Baranowicze, ul. No- 
wogródzka 5. 

BE HES MES MAN 

ее А. Ву$5е! Med. 

choroby oczu 
Baranowicze, ul. Ułańska 16, 

róg Wileńskiej, 
Przyjmuje od 7 — 12 i 4 — 7 popoł 

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Zaświadczenie gm, 
Zgubione Horod szcze i Каг- 
tę rzemieślniczą wydane przez Staro- 
stwo Buranowi kie Abrama Tracewic- 

kiego ur. 1872 r, unieważnia się. 

WYYYYYVYYVYYYTYYYYYVYYYYYYVYYVYYYYYYVYYYVYVVYVV 

  

  

  

      
  

  

KSIĘGARNIA 

Józefa Zawadzkiego 
Zamkowa 22; tel. 6 60. 

poleca: 

SIĄŻK й 
Ba podarki gwiazdkowe 

od najskromniejszych do wykwintnych, 

Naga: kach ceny obniżyliśmy o 5 |. 

    

       
    
        
        

      

PARNiKlarmru 
tdoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 
czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki | sor- 
towniki: do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a, 

Dogodne warunki kupna, 

Żądajcie prospektów. 

WYYYYYYVYVYVYVYYYYVVYVY' 

Gi i ii уНЕ 
Qa 3 d 

  

     

   
INS BIS T 

Lirukaini 

Już wkrótce wielkie przeboje „Si6dme Przykazanie“ i 

E 

z Notre Dame“, 

Wielki wybór kwiatów doniczkowych, gu- 
stowne kosze, ogródki japońskie i piękne 

kaktusy, 

poleca firma я 

WELER 
ZAWALNA, 18, tel. 10-57 

nie ośnieżone CHOINKI 
Ceny przystępne. 

OAI 

  

  

  

    

FABRYKA i SKŁĄD MEBLI 

W. Wilenkin i 5-ka 
wiknę Fo. z ogr. odp. 

atarska 20, dom własny, 
Jadai Istnieje od 1843. : 

nie, sypialnie, lony, gabinety, 
tóżka niklowane i anguelskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo= 
we i t. p. Dogodne warunki 1 na raty. 

  

  

SMA e) E 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
an A J M 

UWAG AIII 
Majtańsze Źródło i jedynie POLSKIE 
Hurtowa i detaliczna sp zedaż materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośłąski dostawa w wozach plom 
bowanych. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każdej liości. 
Wapno—cement— gips—kafie—kreda — pa- 
ра — blacha i wsze kie okvcia po cenach 
wyjątkowo-k nkurencyjnych poleca firma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Frechowiczowej, ul. 
Ad Mickiewi za Nr 34 — telefon Nr. 370. 

  

  
  

a Wydawnictwa „Słowa . 

E AU A O A МОНННОНИМУННИНННЙ FF 

„RYBY 
SANDACZE mrożcne kg. 3 zł 

KARPIE, SZCZUPAKI 
i inne żywe i Święte 

SPRZEDAŻ: 

D.-H. Stanisław Banel | $-ka 
ul Mickiewicza 23, tel. 8-49. 

  

= 
Ž 
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=    
    
E iii JE. 55 ór  paoczopictowe 
  

Pianina tirm „ERARD 

„Lłetirg i, :.A hbiger” 
uznane za najlepsze w 

kraju. Sprzedaje na raty 
i odnajmuję. 

Kijorska 4. H. Abelow. 

  

  
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru 8go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
B= n*rdyńskiej 3 m 3 zgodnie z art. 1030 
U.PC. p d je do wisdomeś i publicznej, że 
w dniu 28 grudnia 1931 roku o godzii* 10 
rano w Wiluie przy ul, Wi Ikiej 28 odbę- 
dzie się sprzedaż z licyta ji, należącego do 
St:nisława Jezierskiego m-j tku ruchom go, 
składającego się z mateijałów sukiennych, 
weł i'ny h, bawełnia ych, jedwabrych o- 
raz towarów galant-ryjnych, k nfekcji mę- 
skiej i damski-j i iauych, oszacowauego na 
sumę złoty.h 19.570 gr. 40 

Komornik A. Rubom 
Ё z Ei моа 
ES pb AS 

PKT НЕОИ 

    

Mieszkanie 
z 3—4 pokoi w centrum lub w 
pobliżu potrzebne, 

  

  

Zgłoszenia do redakcji od 
5 do 6 wiecz, 

jau Yyyy) 

Precz z elektrycznym odkurzaczem 
(wchłaniaczem)!! cena którego wynosi 

do 7.0 zł. 

Obecnie z:stępuje go 

Szczotka-wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł. Do nabycia w wy: 
twórni Szczctek i Pędzii pod firmą 

B. SYMONOWICZ 
ul. św. Jańska Nr. 7 
vis a v's Uniwersvtetu, 

MMA 
    
  

Ach! żeby to pozbyć się 
otyłości!!! 

siektryczno-.DASOWY masaż 

wyszczuplający 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LADY“ 
Mickiewicza 9 m. 7. 
wejście: Śniadeckich 1. 

w godz. 10 — 14 1 16 — 19. 

płciowe 

| LEKARZE | 

DAE Ul. Mickiewicza 28,m. 5 
—- przyjn uje 9—1 i 4—8, 

Dr. Kenigsberg 
choreby skórne, wzne- 
ręcrne i moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 

  

  DOKTOR 

J. BERNSZTEIN 
choroby skórne, we” 
neryczna i moczo» 

  

  

DOKTOR MED. 

A. Cymbler 

    

tel. 10-90. Choroby weneryczne, 
Przyjm.od 9—121i 4—ć skórne i narządu mo- 
- — czowego, 

DOKTOR Mickiewicza 12, 
Szyrwindt róg Tatarskiej Tel. 5-64 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciewe 
Wielka 19, od 9 de 1 
-7 

AKUSZERKI 
p SĄ 
pz 

DrG'nsberg akuszeska 
Cheroby skórne, Pe ŚMIAŁOWSKĄ 

neryczne i moczopł i0- przeprowadziła się al 
we. Wileńska 3, od AA 3 m. 3 Gs 
8 — 1 i4—8. Tel.pinet kosmetyczny, a 

° suwa zmarszczki, piegi. 
wągry, łupież, brodaw- 

— ki, kurzajki, wypadanie 
« |ncAm 

jęsszerrw | 

GABINET 
Racjonalne] 

kosmetyki 
iecznicze 

WILNO, 

      

DOKTOR 

Blumowicz 
chersby weneryczne 

tel, 921, ed9—113—8 
W Z.P. 2» 

Dr. Med. 

Em.Cholem 
Urolo; Й 

Choroby TEN pę- Micklewicza 31--4 
cherza i dróg moczo- kobiecą 
wych przyjm. 12 — > Ur Odesos 

Ы i 5—7. Jagiellońska 8 
tel. 10-63. nałi,: odświeża, usuwa 

= jej skazy i brski, Masaż 
Козтей twarry. DOKTOR MED. Masaż asla elektra 

AADKYŁSIEWICZOWA Ek
 ny, wyszczuplający (pa- 

nie). Natryski „Hormo- 
przyjmuje od 11—12 Na“ 

104 5—6, la. 
według prof, Spuh- 

Wypadanie włosów, 
Choroby skórne, lecze- łupież. Indywidualne 
nie włosów, kosmetyka dobiersnie kosmetyków 

lekarska i opera je ko- 40 każdej cery. Ostet- 
smetyczne. Wilno, ie zdobycie kosmety= 

Wileńska 33, m. 1. 

    

ki racjonsinej. 
Codziennie od g. 10—8 

W. Z. P. 43, 

  

  

  

Bri; Weglel 
№ przyciemała heaną s lirma „Węg- 

Meqgollioga. łobor* po cenach nie guizje, 
z: gc „z kotkurencyjnych lecz 

Kosmetyki © e waga i gatunek gwa- 
'eezniczej rantowane ul. Mickie- 
I Hryniewiesewej. wicza 27. 
1, WIELKA 28 26 m3. 

  

przyj.w g. B-114-7 OSZCZĘDNOŚCI 
w. Z. P. 348 swoje złote i dulary 

= „ulokuj na wysokie 

  

oprocentowanie.  Geo- 
Kiss aj tówka twoja ie za- 

bezpieczona złotem, 
A LOKALE I srebrem i drogiemi ka- 

Ka: mieniami. Lombard, Bi- 
skupia 4, tel, 14-10, 

"UWAGAI 
Oszczędność piacy 50 
proc, dla pań  gospo- 
dyń! Pizyrząd do ro- 
bienia pierożków, koł- 

dunów i t. p. 
Cen. tylko 75 gr. 
Sprzedaż hurtowa. 

2 mieszkania Stanisłew Krakowski 
z 3 i4, pokoi ze Wielka 49. 

wszełkiemi wygodami Z: mkowa 24. 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
ięcia, Wilno, ul. Sło- 
wackiego 17. 

  

Do wynajęci: 
DWA POKOJE 

razem albo pojedyń- 
czo, z osobnem wej- 
ściem, z wygodami, 
z używelnością kuch 

| ni, nadające się na 

  

biuro, ul. Portowa 
Nr. 10 m. 2, 

  

Okazja. 
Śliczny dom murowany 

ое w Wilnie. nie dekreto- 
2 pokoje wy, o kubaturze 4.000 

lub 1 większy dobrze m, 3, wartości 20.000 
umeblowane, zupełnie dolarów, do sprzedania 
niek'ępujące potrzebne za 7,500 dolarów, przy 
dla młodego inteligeut- gotówce 5.000 dolarów. 
u-go pana. Zgłoszenia Biuro Reklamowe 
do Redakcji pod „Po- Garbarska 1. 

koje. W.———— 
m R Sprzeda e się 

Do wynajęcia dom nfo w cen- 
mieszkanie Nr. i8 go-trum miasta, wolny od 
spodarza składające się wszelkich długów. © 
z 4 pokoi, odremonto- warunkach d wiedzieć 
wane z wygodami. Tar- się w b'urze Wil.T wa 
gowa 9 u właściciela. Dobroczynności, zauł. 

——-—  Dobroczynny Nr. 1, 

Do wynajęcia mięizy godz. 5 a 6 
mieszkan'e 5-pokoiowe wiecz. — С dziennie, 
z kuchnią św. Jerski prócz sobót i dni świą- 

  

  

  

  

    

zaułek 3, m. 2, poło- tecznych. 
żony blisko Adama =" a 
Mickiewicza. dowi: PIANINO 

dzieć się u właścicielki i 7 4 о- 
w tymże domu od 2—4 kak > do ść ania 

za bezcen. 
„A ładne i Mich I<-1 8-5. 

mieszkania 
2,31 4 pok. ciepłe, 
słoneczne, z KO 3 RÓŻNE 
osobną pralnią w no- 
wym domu do wyna- 
jęcia, . tylko sol. lokat. 
Płata miesięczna. Po. WOłam © pomoc 

łocka 28, dla nieszczęśliwej ro- 
ZERA dziny brutalnie z Litwy 

wydalonej a tu krań- 
cową nędzą dotkniętą 
— składa się z czte- 
rech osób a trzech po” 
kcleń: babki, córki i 
dwoje wnucząt poszn= 
kujących pracy dla zdo- 

OKAZYJNIE. bycia kawałka chleba— 
palta zimowe damskie P mimo wykształcenia 
i męskie, dachy i inne Univ ersyteckiego pra 
futra, obuwie, skórki, Zdobyć nie mogący 
ubrania, jedwabie, bie- A že T ° 
lizna, swetry, pianina, A m sł erą T. w 
tortepjany, ma ax Redakcii „Słowa”, 
ktryczne, złoto, srebro, 
Branko | wiele innych Matka 
pozostałych z licytacji czworga dzieci w cięż- 
rzeczy sprzedaje tanio kich warunkach będąca 
Lombard Bi kupia 4 tel, woła o pomoc dla wy- 

14—10 (od 9ej do PE pa o 
.р., ! ой 5-е] do 7 w.)Szycia zastawion: 

20 : )|оЬпа:іе. O sklada- 
Z powodu wyjazdu nie  naidrobniejszych 
do sprzedania ołiar prosi w Redskcji 

  

KUPNO 
{ SPRZEDAŻ 

        

biurko, łóżko, dziecin- Słowa pod literami 
ne łóżeczko, rowery = 
damski i męski i duże Konie 
kwiaty. Zwierzyniec, 
ul, Dzielna 30 m, 1, 1a miasto, za miasto i 
od 12—6. do nart do wynajęcia 

sena aa AO i Szeptyckiego 5, 

POPIERAJCIE ВЕН 

  

L.0.P.P.tnsz iz pisania na maszynie, 
BBS MB B uj Orzeszkowej 1l m3, 

—————- 2 
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a. Vy IEGi 3 iaai ap, аК: т 

ądajcie w:zędzie 
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