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Bursztynowy Brzeg w dziejach Po 
Mówi się często, iż Polacy nigdy nie 

mieli należytego zrozumienia wartości 

morza, że, nie doceniając olbrzymiego 

znaczenia posiadanła dostępu do morza, 

sami mimowoli osłabiali potęgę państwa, 

że wreszcie, tracąc morze, tracili niepod- 

ległość, z czego nie zdawali sobie sprawy 

Twierdzenia te są słuszne, po stokroć 

słuszne, ale... Ale pomimo to treścią dzie- 

jów Rzeczypospolitej jest stałe dążenie 

do morza, uporczywa, odwieczna walka 

o morze!... Instynkt — niezawodny, traf- 

ny — kierował narodem o wiele lepiej, 

niż rozum. 

Znana to jest rzecz, iż naród polski 

ma lepsze czucia, niż wolę, opartą o lo- 

giczne rozumowania. Stąd szabla polska, 

zadająca szaleńcze cięcia, jest prawie 

zawsze bardziej rozważna, mądra, słusz- 

KONFE 
GŁOS AMERYKI DECYDUJE... 

LONDYN. PAT. — Od dwóch dni trwają 
w Londynie znowu usilne zabiegi dokoła kwe- 
stji stabilizacji wałutowej. Tym razem nie cho- 
dzi tyle o dolara, ile S złote waluty ;eu- 
ropejskie. Wczoraj rano odbyło się pouine po- 
siedzenie reprezentantów 4 banków emisyjnych 
Francji, Belgji, Hołandji i Szwajcarji. Na ich 
usilne żądanie odbyło się następnie po połud- 
niu zebranie w szerszem gronie, utrzymane w 
najściślejszej tajemnicy, w którem brali udział 
zarówno reprezentanci Banku Angielskiego, jak 
i rządu. Oprócz 4 wymienionych banków emi- 
syjnych wziął w tem zebraniu udział również 
gubernator Banku Angielskiego Norman. Z ra- 
mienia rządu obecni byli Mac Donald i Cham- 
berlain, w imieniu Wielkiej Brytanji, Hull w i- 
mieniu Ameryki, Bonnet w imieniu Francji, Co- 
Н м imieniu Holandji i Franqui w imieniu 
Beigji. 

Na zebraniu tem przedstawiciele złotych 
walut europejskich zażądali kategorycznie okre 
ślenia stosunku funta i dolara do walut euro- 
pejskich. Hull oświadczyć miał w imieniu A- 
meryki, że zdecydowanem życzeniem rządu a- 
merykanskiega. jest, aby waluty europejskie po 
zostały przy złocie. Hull aa i že A- 
meryka ani jednego dnia dłużej nie będzie kon- 
tynuowała intlacji, aniżeli jest to konieczne dla 
wyrównania cen, dając wyraz swemu przeko- 
naniu, że akcja ta nie będzie długo trwała. — 
Chamberlain oświadczyć miał, že Wielka Bry- 
tanja stanowczo nie ma zamiaru staczać się na 
drogę inflcji i pragnie utrzymać swój obecny 
kurs stabilizacji de facto, nie wiążąc się jednak 
€6 do powrotu do złotego parytetu. Ze strony 
Bonneta wysunięta została propozycja ogłosze- 
nia w tym sensie wspólnej deklaracji. Decyzja 
w tej sprawie przełożona została na dzień 28 
bież. miesiąca, 

ROZMOWY, ROZMOWY... 
LONDYN. PAT. — Bonnet odbył konie- 

rencję z pozostałymi członkami delegacji fran- 
cuskiej w celu omówienia sytuacji, która się 
wytworzyła na skutek rozmów przedstawicieli 

banków centralnych państw, mających złoty 

    

  

  

na od najlepiej wyostrzonego pióra pol- 

skiego dyplomaty. 

W stosunku do morza naród polski 

zawsze wykazywał traine i głębokie czu- 

cie które nie zawsze było xonkretyzo- 
waie w zdecydowanym czynie. 

Powiew morza wyraźnie się odczuwa 
w dziejach Rzeczypospolitej, — właśnie: 
w dziejach Rzeczypospolitej, czyli Kora- 
ny i Wielkiego Księstwa Litewskiego. — 
I tu i tam sprawa morza była jedną z naj- 
bardziej. podstawowych i żywotnych 
spraw, z której, niestety, ogół przeważnie 

nie zdawał sobie sprawy, choć miał ją 

w sobie — wiecznie żywą, niepokojącą. 

O morzu szeptały Koronie fale Wisły, 
— 0 morzu opowiadał Litwie stary Nie- 
men. 

Dwie mocarne rzeki, panujące nad wiel 

ENCJA EKONOMICZN 
parytet i głównych delegatów tych państw.— 

Omawiana była przedewszyskiem sprawa prze- 
«iwdziałania ogólnej dewaluacji monetarnej. 

Dziś rano Litwinow zwrócił się teleionicz- 

nie do ministra Simona, poczem nastąpiło spot- 
kanie obu mężów stanu. Rozmowa ich trwała 

półtorej godziny. Po odbyciu rozmowy Litwi- 

now zasięgnął opinji swego rządu. Jeszcze przed 

końcem tygodnia przewidziane jest ponowne 

spotkanie Litwinowa i Simona. 

ZAINTERESOWANIE KONFERENCJĄ 
SŁABNIE. 

LONDYN. PAT. — Zainteresowanie kon- 

ierencją ekonomiczną, jeżeli sądzić po uwadze, 
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kiemi obszarami ziemi, wskazywały Rze- 

czypospolitej drogę do morza. 

Wisła była jak miecz, wydobyty z 

pochwy, lecz obezwładniony wskutek te- 

go, że kto inny chwycił za rękojeść. 

Trzeba było pochwycić miecz w swe rę- 

ce, aby być panem i władcą. Piastowie 

to rozumieli. Dzieje Piastów — to prze- 

cież dzieje walk o koronę królewską i o 

Pomorze. Te dwie sprawy łączyły się zz 

sobą. Ujście Wisły dawało koronę kró- 

iewską, zwiększało majestat Rzeczypos- 

politej, otwierało szeroką drogę w przy- 

szłość. 

Od najdawniejszych czasów była Wi- 

sła drogą, prowadzącą ku wielkości i po- 

iędze. Dziesiątki pokoleń Polaków szły 

tą drogą, nieraz nie docenjając nawet jej 

olbrzymiego znaczenia... 

Niemen wytwarzał nieco inńą sytua- 

cję. Wskazywał on nietylko drogę w kie- 

runku morza Bałtyckiego, ale, zbliżając 

się swemi dopływami do Dniepru, wchła- 

niał w siebie powiew morza Czarnego. 

Niemen był srebrną wstęgą, którą na- 

leżało opasać całą Litwę, aby była moe- 

na i zwarta. Koniec tej wstęgi wisiał je- 

dnak w powietrzu, niemal się dotykając 

wstęgi Dnieprowej. 

Zadaniem Litwy było torowanie dro- 

i „od morza do morza”... 

Wisła w stosuńku do morza domaga- 

taktyki oienzywy, zmuszała do zdo- 

bywania, do walki władczej, królewskiej. 

* Niemen najpierw nawoływał do obro- 

ny przed plemionami, które w siły wzro- 

sły, wdychając powietrze morskie na-pox 
iudniu i północy i które wdzierały się 

wgłąb Litwy, — później zaś zrodził jesz- 

cze jedną ideę unijną, która zapewniała 

spokój tym, którzy byli silni duchem. 

Zagadnienie morza w Polsce — jest 

to zagadnienie Wisły i Niemna, Korony 

i Wielkiego Księstwa, miecza i wstęgi... 

Zrozumienie morza — wszechstronne 

i głębokie — zrodziło się dopiero po u- 
nji Polski z Litwą, kiedy Rzeczpospolita 

stała się mocarstwem, odpowiedzialnem 

nietylko za własne losy, ale i za losy in- 

nych państw i narodów. 

Było to jednak zagadnienie tak wiel- 

kie, że nie każdy mógł je ogarnąć. Rze- 

czy wielkie można oglądać tylko zgóry i 

z pewnej odległości; wówczas są widocz 

ne w całości. Tylko ze szczytów należało 

spoglądać na morze, — i z odległości... 

To też bez przesady powiedzieć można, 

      

  

jaką przywiązuje do niej prasa angielska, osła- 

bło w ostatnich kiłku dniach znacznie. Co do 

prot. Moley'a, nie wydaje się wogóle, aby chciał 

on odegrać aktywną rolę wobec konferencji — 
Pozostanie on raczej za jej kulisami w roli re- 
gulatora w stosunkach wewnętrznych dełegacji 

amerykańskiej, konsolidując prace jej w kierun 
ku jednolitości programu na podstawie instruk- 

cyj Roosevelta. Moley nie zamieszkał wraz z de 

legacją amerykańską, lecz w ambasadzie ame- 

ryxańskiej jako gość ambasady. W ten sposób 
wykazano na zewnątrz, że nie wchodzi on w 

skład delegacji i że jego misja jest specjalnej 

natury. 

Bieroszy dzień święta Morza 
W WARSZAWIE. 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 28 bm., ja- 
ko w pierwszym dniu „Swięta Morza" stolica 
przybrała wygląd odświętny. Domy i gmachy 
publiczne udekorowano flagami o barwach na- 
rodowych, zielenią i kwiatami. W witrynach o- 
kien, na balkonach, umieszczono emblematy 
państwowe oraz portrety p. Prezydenta Rzeczy 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego. 

_O godzinie 13 oddział marynarzy z Gdyni 
zaciągnął uroczyście wartę główną w gmachu 
Komendy Miasta. Podczas zmiany warty orkie- 
stry wojskowe odegrały hymny narodowe. 

Punkuialnie o godz. 15, poprzedzana przez 
sygnały syren fabrycznych i gwizd lokomotyw 
oraz sta.ców na Wiśle, nastąpiła „minuta mil- 
czenia , w czasie ktorej wstrzymany był ruch 
uliczny w całem mieście. 

Wkroice potem na plac Marszałka Piłsud- 
skiego ściągać poczynają wszystkiemi ulicami 
delegacje stowarzyszeń i organizacyj. Obok we 
teranów uouu roku i siederowanych związków 
bytych wojskowycn kroczy młodzież akademic- 

ka, młodzież szkolna, harcerze. Związki praco- 
wników umysłowycu idą obok organizacyj ro- 
botniczych. 

Zatarły się różnice socjalne i przekonań po- 
litycznych. 

Duży udział w pochodzie wzięła również 
ludnosc żydowska. 

W GDYNI. 

GDYNIA. PAT. — W dniu 28 bm. od sa- 
mego rana w Gdyni panował niezwykły ruch. 
w ciągu dnia przybyło 12 pociągów nadzwy- 
czajnycn prócz wielu zwykłych, przywożąc 0- 
koło lo tysięcy osób, w tem około 30 dzienni- 
karzy krajowych i zagranicznych. Spodziewany 
jest jeszcze przyjazd na uroczystości kilkunastu 
pociągów tak, że liczba goście wzrośnie przy- 
puszczalnie do 25 tysięcy. 

Miasto zostało bogato przybrane flagami 
narodowemi i zielenią, Okna udekorowane em- 
blematami narodowemi. W całem mieście na- 
strój świąteczny i mimo dżdżystej pogody na 
ulicach wzmożony ruch. 
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iż Gdańsk i omywające go fale Bałtyku 

najlepiej były widoczne z.:. Wilna!... 

Sprawa morza polskiego za czasów 

Zygmunta Augusta i jego następców bar= 

dzo się różniła od sprawy morza za Bo- 

lesława Chrobrego... lnnej wymagała 

perspektywy, inne zarysowywała osta- 

teczne cele. 

Czyż. należy się dziwić, iż najlepsze 

zrozumienie dla zagadnienia morza wy- 

kazywali ci, którzy jednakowo. dobrze 

znali wymowę fal Wisły i Niemna? 

Zygmunt August, Stefan Batory, Wła- 

dysław IV... 

W tym roku upłynęło trzysta lat od 

dnia koronacji ostatniego króla, który 

wykazał zrozumienie dla sprawy morza i 

który wskazywał narodowi jak należy o- 

panowywać dla Polski fale morskie. 

Władysław” IV... 

Król, którego serce spoczywa w Ba- 

zylice. wileńskiej... Król, którego nie bu- 

dzi żaden okrzyk, nawet podczas ,„„Świę- 

ta Morza... 

Należałyby się mu chociażby w tym 

dniu jubileuszowe salwy armatnie z о- 

krętów marynarki polskiej odrodzonej 

Rzeczypospolitej... 

Poza nami są długie wieki walki o 

morze... Przed nami — wielkie trudy bu- 

dowania Połski na morzu... ! 

Wyszliśmy na szeroką drogę i, spoglą 

dając wstecz, widzimy błędy * naszych 

naszych przodków i ich ślepotę, 

chodzi o sprawę morza. Nie chcemy po- 

pełniać ich błędów. Zdajemy sobie spra- 

wę ze znaczenia morza dla Polski, — ale 

czy ogarniamy całokształt zagadnienia 

morskiego, — czy, idąc do morza, wi- 

dzimy jednocześnie Wisłę i Niemen? Czy 

umiemy, jak dawni nasi wielcy królowie 

spoglądać na Gdańsk z wysokości wileń- 

skiej góry Zamkowej?... 

Bo to jest niezmiernie ważne: umieć 

wchłonąć w siebie wszystkie twórcze 

pierwiastki przeszłości, aby móc odważ- 

nie iść w przyszłość krokiem bezbłędnym 

Naród polski nie zawsze rozumiał, 

czem jest morze dla Polski, — tak jest. 

Ale naród polski w ciągu długich wieków 

szedł do morza, walczył o morze, czuł na 

sobie powiew morza. 1 to zdobywanie 
morza odbywało się nietylko wówczas, 

gdy okręty polskie walczyły z okrętami 

wrogów, nietylko wówczas, gdy kopyta 

jazdy Czarnieckiego rozbijały fale mor- 

jeżeli 

WARSZAWA. PAT. — Wczoraj od- 
leciał na swym samolocie do Paryża ba- 
wiący od kilku dni w Polsce książę Miko 
łaj rumuński, żegnany na lotnisku przez 
ministra spraw zagranicznych Becka, mi- 
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skie, ale nawet i wtedy, gdy huice pol- 

skie zdobywały Smoleńsk i Moskwę, gdy 

w nierównej walce Ścierały się z Turka- 

mi pod Cecorą i. Chocimem, gdy huzarja 

prowadziła szalony atak pod Kirchhol- 

mem i Wiedniem, gdy kosynierzy szli na 

armaty pod Racławicami, gdy tworzono 

pułki we Włoszech, walczono z wrogiem 

pod Raszynem, pod Olszynką, w lasach 

powstania styczniowego, gdy wreszcie 

„w dzień pochmurny i sierpniowy** wy- 

ruszała w pole garstka szaleńców, pro- 

wadzona przez Komendanta, który sze- 

regi bojowników uporczywie formował 

nad brzegami Wilji i Wisły... 

. W dniu „Święta Morza* należy pa- 

miętać o tem. 

A Odlot z Polski ksiecia Mikotaja Rumuūskiego 
nistra komunikacji Butkiewicza, wicemi- 
nistrów, szefa sztabu głównego gen. Gą- 
siorowskiego, szeiąa protokółu Romera i 
innych przedstawicieli ster dypłomatycz- 
nych, lotnictwa polskiego i władz. 

Poseł K. Libicki opuszcza Estonję 
'FALLIN. PAT. — Naczelnik państwa Ten- 

nison podejmował śniadaniem, a minister spr. 

zagranicznych obiadem posła Rzeczypospolitej 
Polskiej Konrada Libickiego, który dziś wieczo- 
rem opuszcza stolicę Estonii. 

Dyrektor T-wa Estońsko - Polskiego, ktė- 

rego minister Libicki jest honorowym prezesem, 
wręczył mu na pamiątkę srebrny puha, zaś pa- 

ni Libickiej ofiarował kwiaty. 

Zamierzena dewaluacja korony estońskiej 
TALLIN. PAT. — Na wczorajszem 

nadzwyczajnem posiedzeniu parlamentu 
prezes rady ministrów odczytał deklara- 
cję, zawiadamiającą, że rząd zamierza 
w dziedzinie walutowej pójść za przykła- 
dem Anglji, państw skandynawskich i 
Stanów Zjednoczonych, celem uzdrowie- 
nia życia gospodarczego. 

Minister gospodarstwa narodowego 
oświadczył, że rząd doprowadzi kurs ko- 
rony estońskiej do poziomu korony szwe | 
dzkiej, co oznacza dewałuację o 35 proc. 

Po bardzo ożywionej dyskusji, która 
trwała całą noc, parlament uchwalił dziś 
rano votum zauiania dla rządu 47 głosa- 
mi przeciwko 45. 

  

Jędrzejowska przegrywa 
LONDYN. PAT. W pierwszej rundzie gier 

pojedyńczych pań, w ramach międzynarodowe- 

go turnieju tenisowego w Winibledon, walczyła 
nasza tenisistka jędrzejowska z Angielką Mac 
Lean. Pierwszy set Jędrzejowska niespodziewa- 

nie przegrała 3:6. W następnym secie Jędrze- 

jowska opanowała nerwy i wygrała głalsze dwa 

sety 6:0, 6:2, kwalifikując się tem samem do 

drugiej rundy. 

Niestety, druga runda przyniosła Jędrzejow 
skiej porażkę. Podczas meczu z Horn, roze- 

granym na centralnym korcie Wimbledonu w 

obecności kilku tysięcy widzów, jędrzejowska, 
która wogóle nie jest w dobrej formie, grała 
bardzo słabo i nierówno i została przez Horn 

w 2 setach z łatwością pokonana 3:6, 3:6, ule- 
gając tem samem eliminacji z dalszych rozgry- 

wek o mistrzostwo Wimbledonu. 

WYJAZD von PAPENA DO RZYMU. 

BERLIN. PAT. Wedlug doniesień pra- 
sy. wileekanclerz Papen wyjechał do Rzy- 
mu, gdzie odbyć ma rozmowiy w! Watyka- 
nie w krwestjach kościelniych. 
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ski 
Należy uświadomić sobie, iż posiada- 

nie morza nakłada na naród wielkie obo- 

wiązki, bo większemi obdarza go przy- 

wilejami, — należy dążyć do tego, aby 

  

to, co w ciągu tysiąclecia było podświa- 

domem dążeniem mas, teraz stało się wy- 

raźnie wytkniętym celem zorganizowane 

go narodu, — należy wreszcie pamiętać, 

iż w naszej przeszłości popełnialiśmy, 

coprawda, błędy, ale też i tworzyliśmy 

programy na daleką przyszłość, — że 

wreszcie cześć wielka i hołd najgłębszy 

należy się tak Wodzom, którzy już spo- 

częli na wieki po trudach ciężkich, jak i - 

WODZOWI WCIĄŻ WALCZĄCEMU. 

W. Charkiewicz. 

Wytrysk ropy 
LWÓW. PAT. — W Borysławiu nastąpił 

nieoczekiwany wytrysk ropy na kopalni „Klei- 
ner“, własność Steigera. Ponieważ dotychcza- 

sowe wiercenia nie dały żadnego rezultatu, geo 
logowie oświadczyli, że nie należy spodziewać 

się znalezienia pokładów, właściciel wypowie- 

dział pracę zatrudnionym na kopalni robotni- 

kom. Jednakowoż w ostatnim dnia wypowiedze 
nia na kopalni nagle wytrysnęła ropa w oibrzy 

miej ilości, którą obliczają na 100 wagonów 
miesięcznie. Właściciel kopałni cofnął wymó- 

wienie, wystosowane do robotników. 

MIFSUI W WARSZAWIE. 

WARSZAWA PAT. W dniu 28 b, m. 
przybyłł do Warszawy wraz z małżonką 
p. i, sym znanego finansisty — spo- 

zniilka! _ japońskiego, jednego z majwy- 
bitniejszydh łudiz;! świaża. Pan Mitsui 

ył do Warsz:wy celem poznania oj- 
ego Ikhiaju Chopina, którego == 

zapoznać s. 

     
   

   

      

wielkim wielbicielem i! aby 
z działalnością  Polskegło  Ozerwoniego 
Krzyża. у 

GWAŁTOWNA BURZA W LYONIE. 

LYON. PAT. Wiskutek gwaltowmej 
bunzy jedna: z dzielnie Lyonu uległa wiel- 
kiemu zniszczeniu. Centralny plac tej 

dzielniey, położony nisko. został zasy- 
pamy do wysokości metna ziemią i szeząt 
kami uszkodzomyich przez burzę domów. W 
górzystej części miasta! niektóre ulice są 
talk dalece zniszczone — że domy grożą 
zawaleniem się. Spodziewana jest ewaku- 

seja. calej: dzielnicy. 

"KONWENCJA CUKROWA. 

LONDYN. (PAT. Międzynarodowa 
Rada  Qukrowa zaproponowała między- 
manodowej koniferencji. ekonmomiczej za- 
wencie konwencji opartej ma pnopozy- 
cjach Kluby. Rada uważa, za. nzecz bar- 
dzo ważną jaknajszybsze wprowadzenie 
w. życie talkiej konwencji. 

 



"wydania paszportów ulgowych, 

- cywilizacji uprawiają handel i 

"mich miast. 

SILVA RERUM 
NAUKA I JEJ OFIARY 

Właściwie:: kto z naukowców nie mo 
że być nazwany ofiarą nauki? Dawniej 
określanie „ofiara nauki* stosowało się 
tylko do wypadków tragicznych, wyjąt- 
kowych. Lekarze, badający jakąś straszli 
wą chorobę i zaszczepiający ją sobie w 
celu dośwładczenia, — chemik, który u- 
lega wypadkowi w laboratorjum, — oto 
oliary nauki dawnego typu. Dziś można 
być ofiarą nauki bez takich tragedyj. 

Naukowiec znajduje się w tak cięż- 

kiej sytuacji, materjalnej przedewszyst-- 
kiem, iż musi niemal całkowicie wyrzec 

się radości życia, aby móc pracować. 
Ostatnio na naukowców spadł  je- 

szcze nowy cios w postaci utrudnień pa- 

szportowych. 

Gazeta Polska (170) pisze o tem: 

Ostatnie ograniczenia paszportowe dotknę- 

ły również naukowców polskich, odmawia się 
a nawet i 

zwyczajnych, tak, że najbliższe zjazdy między- 

narodowe (wsjominam tutaj dla przykładu o 

międzynarodowym zjeździe lekarzy chorób dzie 

cięcych, mającym odbyć się w Londynie w lip 

cu r.b.), bedą puzbawione reprezentacji poł- 
skiej. 

Nie trzeba tłumaczyć, jak wielkie po- 

nosimy straty moralne wskutek utrudnio- 

nego obcowania z naukowcami zagrani- 

cznymi. Ale i kalkulacja handlowa wy- 

każe nam straty dotkliwe. 
Dzięki ograniczeniom paszportowym z ca- 

łej Połski wyjedzie w ciągu roku, już rachu- 

jąc suto, powiedzmy dla ułatwienia rachunku, 

o 365 mniej ludzi zagranicę. Każdy z nich prze 

bywałby tam 7 — 10 dni. W ten sposób od- 

powiada to bytności 7-miu ludzi zagranicą w 

ciągu całego roku. Siedmiu bogaczy zarabiają 

cych przeciętnie 400 — 1000 złotych miesięcz- 

nie, w ciągu roku, będą jakgdyby marnotraw- 

cami, importerami luksusowych towarów do 

Polski, Cóż za to Polska otrzymać może? Ja- 

ki wzamian będzie równoważnik eksportowy? 

Ekspoit ten — to ludzie nauki, młodzież za 

graniczna, która przyjedzie do Polski kształcić 

się i uzupełniać swą wiedzę. Siedmiu cudzo- 

ziemców, przebywających w ciągu jednego ro- 

ku w Polsce, zrównoważony ten tak pieczo- 

łowicie ochraniany bilans. Niestety, do tej po- 

ry przyjazd cudzoziemców z zachodu Europy, 

a nawet Słowian nie jest dostatecznie "=. 

Coprawda są instytuty u nas, goszczące stale 

po kilku cudzioziemców. Ma to miejsce dzięki 

temu, iż kierownicy danych zakładów nauko- 

wych dzięki swym pracom, a głównie dzięki 

kontaktowi z kolegami zagranicznymi, stano- 

wią dostateczną siłę przyciągającą. W ten spo 

sób każdy uczestnik zjazdu międzynarodowego 

godnie reprezentujący swą naukę, to nietylko 

ekspansja mózgu i ducha polskiego, ale rów- 

nie ekspansja ekonomiczna, w nadmiarze wy- 
równywująca straty wyjazdu Polaków z Pol- 

Ski. 
Wszyscy się zgodzą z tem, że takie 

rozumowanie jest słuszne, ale cóż pora- 

dzimy na uświęcone zwyczajem lekcewa- 

żenie nauki. 
Los naukowca jesi cężki, — ba, na- 

wet nienaukowcy, gdy się zbliżą do nau- 
ki, łatwo nzika dostaię. 

ABC (180) opowiada o manjakach 

warszawskich, którzy stiksowali na tle 
nauki: . i 

Jednym z najbardziej popularnych w War- 
szawie szaleńców — naukowców, jest były stu- 
dent R., syn ongiś zamożnej rodziny żydow- 
skiej. Tęgi ten jegomość o inteligentnym wy- 
glądzie, w binoklach, ubrany zawsze ogromnie 
nieporządnie, z opadającemi spodniami, jest 
stałym vywalcem wykładów wszelkiego ro- 
dzaju i nieodmiennym gosciem bibljotek war- 
szawskich. Zwarjował przed kilkunastu laty 
na tle zawodu miłosnego, gdy już był bliski u- 
kończenia uniwersytetu. Obecnie pragnie tyl- 
ko wiedzy.. Czyta całemi dniami, notuje na 
wszystkich wykładach, czy to będzie z zakre- 
su matematyki, prawa, medycyny, a choćby 
dentystyki. Z teką wypchaną bruljonami w 
godzinach wolnych pędzi do bibljoteki publicz- 
nej. Wypisuje pierwszą lepszą książkę i za- 
głębia się w studjach. Nigdy z nikim hie roz- 
mawia, a gdy go się zapytać, czemu to czyni, 
odsuwa się patrząc z nienawiścią dokoła. 

Znany jest również manjak podobnego ro- 
dzaju z zawodu inżynier, który popadłszy w 
chorobę umysłową, opanowany jest manją czy 
tania. Przychodzi z rana do bibljoteki publicz- 
nej przy ulicy Koszykowej, przynosi ze soba 
śniadanie. Ostatni wychodzi. Zawsze kłóci się 
z sąsiadami, że mu przeszkadzają i pracowni- 
cy bibljoteki mają z nim wielki kłopot. 

Dziennik podaje szereg innych typów 

  

SŁOWO 

„Legjon Młodych" zaprzecza zarzutom 
sympatyj komunistycznych i antyreligijności 
W związku z artykułem O. Kosibowi- 

cza T. |., z którym polemizowaliśmy o- 
negdaj, czołowy działacz Legjonu Mło- 
dych w Wilnie p. W. M. wyraża szereg 
następujących uwag, które podajemy w 
naszem streszczeniu: 

— Zarzuty, tak poważne i ciężkie, jak 
te, które nam postawiono na łamach 
„Przeglądu Powszechnego”, winny na- 
szem zdaniem tyłko spowodować staran 
niejsze zapoznanie się z deklaracją ideo- 
wą „Legjonu Młodych*, która zawierać 
by miała ustępy prokomunistyczne i an- 
tyreligijne. Uczynienie tego przyczynić 
się może tylko do oczyszczenia atmoste- 
ry, do wyjaśnienia sytuacji, co stało by 
się z największą radością naszej organi- 
zacji. Znając naszą deklarację ideową i 
znając ducha panującego obecnie w Le- 
gionie Młodych możemy tylko kategory- 
cznie stwierdzić, że nie daje ona powodu 
do oskarżeń tak poważnych jak te, któ- 
remi nas — sądzimy że prędzej przez 
przeoczenie niż złą wolę — najniesłusz- 
niej i najprzykrzej dla nas: obarczono. 

Radykalizm socjalny, jaki być moża 
w pewnych oczach reprezentujemy, jest 
jednak dziś najzupełniej daleki od mark- 
sizmu bolszewickiego, a stanowi przede- 
wszystkiem odruch młodych przeciw ist- 
niejącym i niezaprzeczanym przez żadne- 
go z chrześcijańsko - społecznych dzia- 
łaczy ucisku. Dając mu wyraz sądziliśmy 

i sadzimy, że idziemy tu czynnie za na- 
uką miłości bliźniego i przykładem Tych, 
którzy sprawę niepodległości Ojczyzny 
wiązali zawsze ze sprawą Sprawiedliwo- 
ści społecznej. W Religii uznajemy bez 
zastrzeżeń wielką wartość etyczną i z 
czcią się do niej odnosimy. Jeżeli mimo 
tego ustosunkowujemy się krytycznie do 

szeregu pociągnięć doniosłej wagi nietyl- 

ko dła Kościoła, lecz także dla Państwa, 

to musi się przyznać, że nie jesteśmy tu 

odosobnieni właśnie ze strony bardzo 

gorliwych katolików kresowych, bynaj- 

mniej nie „sanatorów*, którzy np. na nie- 

obcą nam sprawę albertyńską nie mają 

bodaj różnych od naszych pogladów. — 
Natomiast wywoływało wśród legjonis- 
tów głębokie oburzenie nadużywanie naj- 

świętszych haseł religijnych -dla celów 

partyjnych przez ludzi, naszych kolegów 

akademickiech nieraz, którzy tylko gwał- 

tami i biciem innowierców  stwierdzali, 

jak pojmują i realizują tyle przez nich 

wykrzykiwane zasady religii chrześcijań- 

skiej, miłości bliźniego w szczególności. 

Brak potępienia dla akcji, która od 

czasu zamordowania Pierwszego Prezy- 

denta Rzplitej idzie dalej bezkarnie i bez 

nagany, ciągle maskując się _„dobremi 
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KLINIKA CHIRURGICZNA U.S.B. 
i Il KLINIKA CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH U.S.B. 
zawiadamiają, że z dniem 1:go lipca wstrzy” 
mują na okres wakacyjny, przyjęcia chorych. 

Termin ponownego otwarcia Klinik, będzie 
w swoim czasie ogłoszony. 

  

  

   

    
manjaków, aż do klzpiomana włącznie. 

Warjaci? Ano -- niby: takt... Ale, 
swoją drogą, w obecnych czasach, żeby 
się poświęcić pracy naukowej, już trze- 
ba być trochę warjatem!.. Lector. 

  

$elimchan 
Pierwszymi wrogami naszymi byli in- 

djanie czerwonoskórzy. Czytało się tyle 
wydawnictw „kopiejkowych* na ławie 
szkolnej, w której bohaterami byli blado- 
licy pionierzy cywilizacji amerykańskiej. 
Ten i ów pakował książki szkolne do 
szaty, a do tornistra zasapy podróżne i 
z kozikiem w kieszeni wyruszał na Dale- 
ki Zachód w poszukiwaniu przygód w 
walce z czerwonoskórnemi. Doznawał 
ich zazwyczaj odprowadzany z podmiej- 
skłej stacji przez żandarma do „cyrkutu“, 
a później do domu. Chłopiec, jeżeli ,„ob- 
-darzony był „charakterem*, w głębi du- 
szy przysięgał sobie, że jak dorośnie, „na 
złość starszym'* pojedzie za ocean i na 
pięknym mustangu dokona cudów męst- 
wą zwalczając krwiożerczych wrogów. 

Przysięgi nie dotrzymał. Dorastał i 
dowiedział się, że bohaterscy pionierzy 

przemyst 
w dusznych fabrykach i biurach olbrzy- 

W trybie ich życia nie zo- 
stało skry poezji, a wodzowie szczepów 

hinduskich chodzą do uniwersytetów. Ci, 
którzy prowadzą jeszcze życie koczowni- 
cze, bardziej godni są współczucia niż 
nienawiści. — jaka szkoda! — Tak się 
ich przecie szczerze uważało za wrogów. 
Te pierwsze często refleksje zdolne były 
dokonać wielkich przeobrażeń społecz- 
nych w myśleniu dorastającego uczniaka. 

Dążył wreszcie do wojny, do wielkiej 
wojny 14-go roku i do dzisiejszych cza- 
sów, kiedy się żartem mówi: „bądź przed 

wojennym kolego!* — Jakże odległe są 

czasy indjan, kto pójdzie wałczyć z nimi 

  

na Ponarskie Góry, kto do pampasów po- 
jedzie pod ławką wagonu, aż go konduk- 
tor w Landwarowie wysadzi! Dziś z łuku 
strzela się tylko na zawodach. Zawody 
zamykają krąg zainteresowań. 

Czas leci. 
Uleciało bezpowrotnie sześć godzin 'w 

tygodniu, kiedy w rozkładzie lekcji wid- 
niał: „russkij jazyk*. Przechodziliśmy 
Lermontowa,  „Gieroj naszewo wremie- 
ni“, nie jednemu mógł zastąpić amery- 
kańskiego pioniera, Grecy i Czeczeńcy— 
indjan. Skry leciały z oczu w trakcie czy- 
tania, skry od szabel skizyżowanych w 
górskich wąwozach. Nawet niepodległoś- 
ciowe tlejące aspiracie i domowe wpły- 
wy patrjotyczne, — nic zdołały często 
przerzucić sympatji naszych z oficera ro- 
syjskiego, na czeczeński powstańców, 
-— taka w literaturze jest moc przekony- 
wująca i porywająca. — Ale już w star- 
szych klasach będąc, wiedzieliśmy, że to 
są czasy odległe, dawno minione. bo za- 
wdzięczając właśnie tym „bohaterom*, 
Jedinaja i Niedielimaja opanowała tereńy 
kaukazkie, których mieszkańcy stali się 
lojalnymi i spokojnymi poddanymi jego 
Cesarskiej Mości. A właśnie wtedy by- 
liśmy w błędzie. Nie oszukiwały nas wła- 
dze szkolne. Oszukiwała wszechpotężna 
cenzura i wojskowa administracja „Twe 
skoj obłasti*, przekazanej do specjalnej 
dyspozycji ministra wojny. Zdarzały się 
relacje o bandytach, ale nigdy o niepoko- 
jach, zamieszkach i powstaniach. 

Obecnie ukazała się w Paryżu nader 
ciekawa książka S. Bierdiajewa, b. na- 

stosunkami z Kościołem, nie mogła nie 
wywołać wśród szerszych niż Leg 
mas młodzieży, smutnych może refleks 
W dekłaracji ideowej naszej organizacji 
nie znalazło to jednak wcale miejsca, 
stąd żałujemy, że słowa potępienia nie 
skierowane zostały w stronę, która zaiste 
dobrze sobie na nie zasłużyła, 
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Z całą radością zamieszczamy ten 
głos, z którego wszystkimi wywodami 
solidaryzować się nie możemy, który je- 
dnak stanowi dowód dość daleko idącej 
zmiany nastrojów wśród młodzieży, i — 
mamy nadzieję — przyczyni się w umiar- 
kowaniu swej odpowiedzi ha tak ciężkie 
zarzuty, do wyjaśnienia ostatecznego sy- 
tuacj. 

  

Wystawa ogrodnictwa w Toruniu 

  

W Toruniu otwarta została wystawa cgrodnictwa 
stawiciel: władz miejscowych, zwiedzających 

Na zdjęciu naszem widzimy przed- 
Wystawę. 

  

Sprawy niemieckie 
DEMONSTRACYJNA ŻAŁOBA W RO- 
CZNICĘ PODPISANIA TRAKTATU 

WERSALSKIEGO. 
BERLIN. PAT. — 28 czerwca, jako w 

14-tą rocznicę podpisania traktatu poko- 
jowego w Wersalu, w całych Niemczech 
odbyły się uroczystości załobne, połączo- 
ne z manifestacjami za rewizją postano- 
wień traktatowych. Szczególnie demonst 
racyjny charakter nadano tym obchodom 
w stolicy Rzeszy. Wszystkie gmachy rzą- 
dowe i większość domów prywatnych u- 
dekorowano flagami państwowemi, opusz 
czonemi do połowy masztu i okrytemi ki- 
rem. W szkołach odbywały się wykłady 
przeciwko traktatowi pokojowemu. 

Wszystkie pisma zamieszczają spe- 
cjalne artykuły o pokrzywdzeniu Niemiec 
przez traktat, głównie wskazujące na nie- 
sprawiedliwe wykreślenie granic na 
wschodzie. 

Hitlerowski „Angriff* oświadcza, że 
naród niemiecki zdecydowany jest ener- 
gicznie domagać się rewizji traktatu po- 
kojowego, jednak na drodze pokojowej. 

SMUTNE PERSPEKTYWY I DOŚĆ 
NIEZWYKŁE ŚRODKI ZARADCZE. 
BERLIN. PAT. — Minister spraw wewnętrz 

nych dr. Frick przedstawił w dniu 28 bm. na 
posiedzeniu doradczej komisji rządowej zada- 
nia polityki populacyjnej i rasowej rządu Rze- 
szy, opartej na programie narodowych socja- 
listów. Celem rządowej komisji doradczej jest 
opracowanie projektów ustaw w tych dziedzi- 
nach. 

trick podkreślił katastrofalny spadek licz- 
by urodzeń w Niemczech. Obliczenia wykazują, 
że naród niemiecki przy obecnej niskiej liczbie 
urodzeń nie jest w stanie utrzymać dotychcza- 
sowego stanu zaludnienia. 

Dotyczy to przedewszystkiem miast. Ró- 
wnocześnie ze spadkiem liczby urodzeń widać 
degererację fizyczną. Uczeni obliczają, że 20 
procent ludności niemieckiej należałoby wyeli- 
minować z procesu rozrodczego. 

Podczas gdy Niemcy iłościowo i jakościo- 
wo tracą coraz bardziej możliwość utrzymania 
na terenie gospodarczym, socjalnym i w dzie- 
dzinie zdolności wojskowej sąsiedzi Niemiec — 
oświadczył minister — na wschodzie wykazują 
prawie podwójna zdolność rozrodczą i dwukro- 

EE RTEEET SAWY SNES PROPUACORIE WREGREISEE 

Szwedzkie pancerniki w Gdyni 

GDYNIA. PAT. (W dniu 28 b. m. o g, 

10-tej rano przybyły do Gdyni 2 pancer- 

miki szwedzkie „Giustaw V* oraz „Drot- 
timg Vietorja*. Na pokłudzie paneennika 

„Gusttetxy V* znajduje się admirał Tamnu. 

naczelny dowódca czynnej floty szwedz- 

kiej i dowódca 1 dyonu morskiego Na 

spotkanie okrętów! szwedzkich — wyjechał 

okręt polski „Baltyk*, ma Iktórego po- 

kładzie znajdował się oficer łącznikowy 

polski i attache morski Szwecji La Val. 

Po przybyciu (do mola n:stąpiło, wzajem- 

me oddanie strzałów  homiorowych ze 

strony panceunika „Gustaw V“ i okrętu 

polskiego .„Bałttyk*. 

  

Dziennikarze czeskosłowaccy w Wilnie | 
(Powracając z wyciedzki do kmajów bal- 

tdyckich, zwiedziwszy, Estonję, Finlaudję, 
Łotwę i Litwę, przybywa dzisiaj do МН 
na wycieczka dizennikanzy czeskosłowac- 
kich, aby po kilkugodzimmym pobycie w 
maszem mieście r(wytmiszyć w: dalszą drogę 
pmzez Warszawą do: kraju. (W skład wy- 
cieczki  widhodzą: Zygmunt Klima, na- 
czelmy redaktor „,Czeske Silovo“, Jan Hej- 
net, redaktor polityczny „Nawodni iPolitika' 
Swaltosław Hoziwna z „Nawodnia: Osvobo- 
zene*, — ksiądz dr. Dvornik, profesor u- 
Diwiersytetu, redaktor „Liłdove Listy”, — 

wed. Wanek z „Prawi Lidu*, J. Ripaczek, 
redakitor „Slowenski (Dennik*  (tłumscz 
Reymonta), — Antoni Pimper, medalktor 
działu gospodarczego „Narodni Listy“, — 
Wacław _Tannebergen z „Venkow*, 
Kionstanity Beligovskij, wispółredaktor — 
kkorespondencj „„Cenllmopress“, — red. — 
Kraus z Agencji presowej CPK.  Dzien- 
nikarzom towanzyszą madca: ezeskosłowac- 

[kiego ministerstwa spraw: zagranicznych 
dr. Walteri i umzędniiczka estońskiego po- 
selstwi: 'vi Pradze Tngret Renings. 

Wycieczka. czeskosłowackich dzienni- 
karzy pmzybędkzie wprost z iKowna przez 
miaszą gramicę iw: okolicy Zawias, 

Po Wilnie oprowadzać będą kolegów 

czeskosłow:dkich członkowie Syndykatu 

  

czelnika okręgu Wedeńskiego, Tenskiej 
cbłasti. Z książki tej dowiadujerzy się, 
jak walczono na krótko przed wojną 
światowę. w kilka lat po wojnie japoń- 
skiej, z Czeczeńcami północnego Kauka- 
zu. — O sposobie administrowania kra- 
jem przez władze rosyjskie, świadczyć 
może generał Kachanow, który lubił po- 
wtarzać: „Do rządzenia narodem powo- 
łani być winni ludzie nie z głową, a z e- 
poletami“. 

Dziennikamzy | Wileūskich. 

Miejmy nadzieję, iż mawet w ciągu kil- 
kugodzinnego pobytu wiWailnie - "dzienni- 
kantze czeskosłowacecy będą mogli usta- 
Iić, o ile są Ścisłe informacje 0 Wilnie, 
Iktone niezawodnie otrzymali w Kiownie. 

tnie wyższą liczbę żywych noworodków. 
Ustawiczna emigracja ludności z obszarów 

wschodnich na zachód wywołała już dziś zna- 
czne wyłudnienie tych obszarów, co sprzyja na- 
pływowi obcych ze wschodu. W samym Berli- 
nie uzyskało w roku 1930 obywatelstwo około 
4 tysiące emigrantów ze wschodu, w tem zna- 
czna liczba żydów. 

Minister Frick oświadczył dalej, że czystoś- 
ci rasy niemieckiej zagraża niebezpieczeństwo. 
Aby zapobiec temu niebezpieczeństwu, należy 
skierować główną uwagę na eliminację słabych 
fizycznie i antysocjałnych jednostek od możno- 
ści zakładania ognisk domowych. 

Należy przeprowadzić dobór rasowy w po- 
lityce populacyjnej. Polityka ta wynikałaby 
przeważnie z rozumnego humanitaryzmu. Ak- 
cja sanitarna i opieka nad dzieckiem ma być 
dostosowana do zasad doboru naturalnego i 
teorji rasy. 

Obcorasowe małżeństwa mieszane muszą 
być uznane za dowód wynaturzenia rasowego 
i dowód obojętności wobec własnego narodu, 

ECHA DYMISJI HUGENBERGA. 
BERLIN. PAT. — Organy hitlerowskie z 

uznaniem witają fakt podporządkowania się 
partji narodowo - niemieckiej ruchowi narodo- 
wo - socjalistycznemu, nie szczędżąc przytyków 
Hugenbergowi, którego „Angriff* nazywa po- 
stacią epizodyczną. 

PARYŻ. PAT. — Dymisja Hugenberga nie 
przestaje interesować francuskich sier połitycz- 
nych. Decyzja ta uważana jest jako zasadniczy 
zwrot w ewolucji ruchu hitlerowskiego. Zada- 
nie zjednoczenia partyjnego Niemiec w znacze- 
niu tormalnem zostało dokonane. Pozostaje 
jeszcze tylko jedno stronnictwo do Zwiniecia, 
a mianowicie centrum katolickie. Wszelkie po- 
zory zgody i przyjaźni zewnętrznej przy roz- 
wiązaniu stronnictwa niemiecko - narodowego 
i przy ustąpieniu Hugenberga zostały zacho- 
wane. я 

BERLIN. PAT. — Sekretarz stanu Meiss- 
ner przyjęty został w dniu 28 bm. w Neudeck 
przez prezydenta Hindenburga, któremu złożył 
szczegółowe sprawozdanie o wewnętrznej i za- 
granicznej sytuacji politycznej. Wszystkie kwe- 
stje, związane z dymisją Hugenberga oraz z no 
minacją jego następcy, w rozmowie 
poruszone. W najbliższych dniach do Neudeck 
wyjedzie kanclerz Hitler. Do spotkania *Hitle- 
ra z prezydentem Hindenburgiem koła dypło- 
matyczne przywiązują wielkie znaczenie. 

  

l 100, bezpieczeństwa 
Wszelki 

kajakowe „LECH'-Nilnó, Wielka u] 
sprzęt sportowy. 

  

TELEGRAMY 
DELEGACJA 7 PP. LEG. U PANA 

PREZYDENTA. 

WARSZAIWIA. PAT. W: idniin 28 b. m. 
dz. 11 rano Pan Prezydeni: Rzeczypo- 

politej przyjąjł delegację Tm. p. leg. — 
kitówa zaprosiła Pama Prezydenta 1. TPo- 

je święto pulikowie, Niastępnie Pan bPne- 
zydemi, dzielił audjencji mowiomianowie- 
nemu nektonowi Uniwersytetu Stefana Ba- 

  

  

ilorego w: Wilnie prof. Staniewiczowi. © 
godz. 13 przyjął Pan  |IPirezydemt opu- 
szcza jącego miebawem Warszawę posła 

portugalskiego. 

PZYJAZD DO WARSZAWY PREZY- 
DENTA I WICE-PREZYDENTA SENA- 

TU GDAŃSKIEGO. 
GDAŃSK. PAT. Nowiowybrany prezy- 

dent Sematu w. m. Gdańska Rauschninz 
i wieeprezydent! Semetu (Greiser przybędą 
w dniu 3 lipca do Warszawy celem zło- 
żenia oficjalnej iwizyity mządowii polskie- 

miu. 
UROCZYSTOSCI KU CZCI KRÓLA 

STEFANA BATOREGO. 
BUDAPESZT. PAT. Ministerstwo о- 

świty, zamząjdziło, aby we wszystkich 
szkołach węgierskich zorganizowano uro- 
«czystości dla uczczenia pamięci Króla 
'Stefama. Bałtonego. 

nPT. SKARŻYŃSKI CZŁONKIEM HO- 
NOROWYM AEROKLUBU RIO GRAN- 

DENSE. 
PORMO ALLEGRE. (PAT. Założony nie- 

dawnio aerokliub Rio Gramnidense na Swł- 
jem posiedzeniu miesięcznem uchwalił — 
zaliczyć 'w: ploczet członków: honorowych 
klubu kapitema: Stanisława: Skarżyńskie- 
go. Priasa fiutejsza: podkreśla fakt, że lo'- 
nik polski jest pienwszym członikiem ho- 
miorowym aeroklubu. 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BAN- 
KÓW ANGIELSKIEGO I FRANCUSKIE- 

GO. 
LONDYN. PAT.  Reuten dowiaduje 

się, że wie środę mano odbyło się przy 
drzwiach zamkiniętych zebranie przed 
stawicieli Banków: Angielskiego i Fren- 
cuskiego! w: celu omówienia sytuacji wa- 
lutowej w) Europie, (a w szczególmości pe- 
wmych posunięć spekulacyjnych, 

DEMONSTRACJA PRZECIW TRAKTA- 
TOWI WERSALSKIEMU W GDAŃSKU 

NIE UDAŁA SIĘ. 
GDAŃSK. PAT. Na skutek initenuen- 

cji wysokiego (komisarza Ligi Narodów 
iw Senacie mozporządzenie Senatu co do 
iopuszczenia, flagi do połowy masztu w dn. 
28 b. m. jalko 'w rocznicę podpisania tralk- 
tatu wersalskiego zostało cofnięte. Na bu- 
dymikach publicznych mie wywieszono 
dziś żednych flag. matomiast na pry- 
natnych domach narodowi socjaliści wy- 
wiesili swe flagi, opuszczone do połowy 
masztu, 

JAPONJA PRZYJMUJE ROZEJM CELNY 

TORJO. PAT. Ambassdon japoński w 
Londymie otrzymał wiadomość že  „Ja- 
ponja przyłjmie wozejm celny z pewnemi 

DOLAR W WARSZAWIE. 

WIARSZAWA. PAT.  Pirzedgiełd». 
Tendencja dla dolara: w Wiarszawiie słaba. 
Banik Polski placi га dolary, czeki, i 
przekazy po 7,05, na rynku prywatnym 
dolary: 7,03 — 7,05. Dolamy złote mocniej- 
sze — 9,18. Ruble złote 4,83 — 485. 

  

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Ill Targi Północne i Qystawa Lniarska © Qilnie: 
26, VIII. 
DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo ilniarstwo. $ 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transportowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — 
W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERRARDYŃSKI, TEL. 11-06 
Biuro czynne dla interesantów codziennia 
z wyjątkiem świąt od 11 do 13 i са 17 @с 19 
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legendy w górach Kaukazu i nazwa „zwy 
czajnego bandyty'* w raportach ekspedy- 
cji wojskowych. Ale Selimchan był nie- 
uchwytny. Być może sytuację ułatwiał 
mu ciężki biurokratyzm wojskowego opa 
ratu rosyjskiego. Z żółcią mówi otem dziś 
Bierdiajew, o czem kiedyś wspominać nie 
było wolno. 

Czeczeńcy — to cichy, raczej spokoj- 
ny ludek, rządzony starodawnemi trady- 
cjami, gdzie nie było ani książąt, ani 

  

  

Czaty wojsk wzdłuż Kolei Kaukazkiej. 

Bierdiajew był naczelnikiem wojsko- 
wym okręgu i trzy lata strawił na bez- 
owocnej walce z Czeczeńcami i ściganiu 
przywódcy ich, groźnego Selimchana, — 
W owe czasy imię Selimchana było gło- 
śne. Ukryć się nie dało. Krążyły o nim 

chłopów, a tylko rody. Największem po- 
ważaniem cieszył się zawsze najstarszy 
człowiek, a siwizna włosów zastępowała 
tytuły. Czeczeńcy są bardzo gościnni, z 
wielkim szacunkiem odnoszą się do ko- 
biet i z pobłażaniem wobec słabszych. 

1933 

  

To, czego nas właśnie nie uczono w 
szkołach, wybuchło przez kobietę. — je- 
dnym z najbardziej tradycyjnych zwycza- 
jów, była zemsta rodowa. Tego obyczaju 
wykorzenić nie potrafiły najsurowsze ka- 
ry i najwyraźniejsze przepisy administra- 
cyjne. — Piękna kobieta, była narzeczo- 
ną brata Selimchana. Tak piękną, że o jej 
krasę ubiegało się wielu konkurentów. Je 
den z nich porwał narzeczoną. Była to o- 
braza wyrządzona całemu rodowi Selim- 
chana, krzywda wołająca o pomstę. Więc 
zgodnie z obyczajem cały ród Selimchana 
wystąpił konno i zbrojno, pieszo, z ukry- 
cia 4 w otwartej walce, w wąwozach, gó- 
rach, lesie, w zajazdach na auł — prze- 
ciwko rodowi, który porwał kobietę. Co- 
raz więcej osób padało po jednej i dru- 
giej stronie, aż wreszcie wdać się musia- 
ła w sprawę policja. Policja jednak była 
bezsilną. Wezwano pomocy wojska i to 
wkroczyło z całą bezwzględnością: w te- 
teny Czeczeńców. — Bierdiajew twier- 
dzi, że bezduszna polityka wojskowych 
kacyków administracji kraju, wyrządziła 
wiele zła i dokonała szeregu aktów sa- 
inowoli i bezprawia. Palone były całe 
wsie, Bogu ducha winne. Aresztowano 
niesłusznie ludzi pod byle zarzutem. Brak 
sprawiedliwości i nieumiejętność podej- 
ścia, uczyniły właśnie z Selimchana legen 
darnego wodza. 

Ten wycofał się w góry. Przebywał w 
niedostępnych miejscowościach, stamtąd 
czynił wypady. Pojmany — uciekał. — 
Znów napadał i gromu. Sekundowali niu: 
dzielnie ojciec i brat. — Dwanaście iat, 
dwanaście długich lat, na terenie małego 
kraiku, zdołał się bronić i ukrywać Selim- 
chan, mając przeciwko sobie armję regu- 
larną i całą nowoczesną technikę wojsko- 

10. IX. 

  

wą. Wreszcie wiadomości o tem doszło 
do Petersburga. Poszczególni dowódcy 
wojskowi uważali za punkt honoru, za 
najwyższy cel, ujęcie nieuchwytnego 
„bandyty“. Zarzucano najbardziej mister 
ne sieci, ale Selimchan cudem potrafił się 
zawsze ratować. Raz, sam autor, Bierdia- 
jew, omał że już go miał w ręku, za po- 
šrėdnictwem sprytnie otmyślanego pod 
stępu, lc zaszczytu ujęcia Selimchana 
nie doznał. 

To co się swojego czasu mówiło i pi- 
Saio o Selimchanie, zawsze przechodziło 
przez fiitr rosyjskiej cenzury. Selimchan 
był ciekawy, ale był „ugołownyj prestup- 
nik. Dziś można już mówić o nim jako 
o „powstańcu*. Czeczeńcy odznaczali się 
tcż w dawniejszych walkach zamiłowa- 
niem do wolności i bohaterstwem. Mimo 
gwałtownych środków, a może właśnie 

skutkiem tego, wałka groziła pożarem 
imiym okręgom Kaukazu. 

Dwanaście lat tego życia, które pro- 
wadził Selimehan, musiaio wreszcie wy- 

czerpać i to żelazne zdrowie. Wolny ptak 
Kaukazu dał się schwytać. Właściwie nie 
wpadł w zasadzkę, tylko padł ofiarą zdra 
dy. Bvł chory. Niedomagał z każdym 
dniem bardziej i trzeba było pomyśleć o 
staiej kryjówce. Trzeba było trochę zdro- 
wia oszczędzić i to zdrowie ratować, a 
nadewszystko — nie dać się! Poprzysiągł 
był sobie, że się żywym w ręce nie odda, 
i przysięgi dotrzymał. ё 

Razu pewnego zmogła go choroba i 

musiał się położyć. Trzęsła nim gorączka. 

Być może, iż ten, który go zdradził, prze- 

czuwzł śmierć i koniec groźnego watażki. 

Już się nie bano jego zemsty.   

Ag
, 
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Na prawo — 
Hitleryzm jest jeszcze zagadką, cho- 

ciąż sam fakt wejścia w stan gwałtowne- 
go fermentų 70 miljonowej ludności, wy- 
maga u sąsiadów czujności nadwyraz u- 
ważnej. — Nas interesuje dziś zagadnie- 
mie, czy ewolucja pójdzie na prawo czy 

_ na lewo. : 
Samo kierowiiictwo uwikłało się pod 

tym względem w przeciwieństwa — Баг- 
dzo wyraźne. Sojusz z Huggenbergiem i 
junkrami, przywódcami „narodowców* 
skończył się wprawdzie  wchłonięcien 
organizacji i prasy Huggenberga w tem- 
pie rekordowem, co wszakże nie oznacza 
definitywnej rezygnacji bardzo jeszcze 

' potężnej siły chociażby się ze względów 
taktycznych wolała nie ujawniać. Hin- 
denburg i Reichwehra jeszcze niedo- 
szczętnie opanowane są statutami w grze 
pozwalającemi na zaszachowanie niejed- 
nego eksperymenciarstwa  lewicującego 
odłamu hitleryzmu. 

„Inna sprawa z masami. Odstąpiły one 
bardzo łatwo od jałowych haseł socjali- 
zmu „Miedzynarodowego“ „zażydzone- 
go“ i „klasowego“, nie drgnęły na zaję- 
cie majątku i lokali wolnych związków 
zawodowych, ale oczywiście dlatego, że 

_ spodziewają się lepszego rozwiązania 

doli pracowniczej, której chociażby woj- 

na żydowska rądykalnie nie zmieni. 

‚° Czy zapowiedź gigantycznego planu 

rozbudowy dróg i domów jest sztucz- 

nym ogniem jak parady # . obchody na 

dzień I-go maja i uśmierza natarczywe 

żądania, przyszłość dopiero okaże. 
Propaganda brunatnych koszul, a na- 

wet „ideolodzy” tej miary, co Oskar 

_ Spengler, polecają porostu przymusową 
gospodarkę w typie wojennym (Fel-- 
grauersozialismus) jako przejście do czy- 

_ stej formy planowej socjalistycznej prze- 
budowy Świata. Banki już się znalazły 
pod kontrolą władz państwowych. Prze- 
mysł górniczy sam się oddaje pod nad- 
zór. Rząd staje się jedyną ucieczką ster 
ospodarczych: ulgi, premie, zaliczki, sub- 
wencje, z jednej strony, a różnorakie re- 
strykcje z drugic! strony tworzą  instru- 
ment władzy bezapciacyjnej. jeżeli do- 
aamy, że nawieszenic płatności zagrani- 
cznych, tak rat jak i procentów pocią- 
ga za sobą jawną, lub ukrytą wojnę cel- 
ną na wszystkich granicach, to zrozu- 
miemy do jakiego stopnia życie gospo- 
darcze jest uzależnione od decyzyj rzą- 
dowych. 

Rząd ten wszakże już zdążył w całym 
szeregu kwestyj znaleźć się między dwo- 
ma stołkami i tak czterolatka Hitlera za” 
powiadala na l-szy rok naprawę doli 
chłopa niemieckiego. Plan w tym kierun- 

" ku nietyłko nie jest ukonkretyzowany, 
" ale koncepcje pierwotne odrazu spotka- 

ły się z przeciwem Landbundu t. j. związ 

  
  

  

tą potęgą, jaką był za czasów swego 
przewodniczącego Kalkreuta, to jednak 
w przeciwstawieniu się planom wodza 
może doprowadzić do zupełnego rozpad- 
nięcia się „zielonego frontu". 

Zdaje mi się, że zwycięży to skrzy- 
dło hitleryzmu, które przedstawi określo- 
ny program gospodarczy, inaczej olbrzy- 
mia, rozbujała, rozhisteryzowana masa 
może potoczyć się w kierunku zupełnie 
nieprzewidzianym. 

Cały świat, z większą, niż.nam się 
wydaje, ttwogą spogląda ku Londynowi, 
gdzie w odbywającej się obecnie konte- 
rencji ma się wyłonić nietylko formuła i 
szereg rezolucyj, ale praktyczna koncep- 
cja zapobieżenia zupełnemu rozpadnięciu 
się gospodarstwa Światowego. 

 Zobrazuję po krótkości stan gospodar- 
stwa kilku państw.  Wskaźnikiem 
żywotności gospodarczej do  nie- 
dawna miarodajnym, były obroty towa- 
rowe poszczególnych państw. Otóż te 

_ cofają się w sposób nigdy jeszcze w hi- 
storji nie notowanysi tak wywóz: 

Stanów Zjednoczonych w roku 31-ym 
wynosił 7 miljardów dol., w 1932-gim 

_3 mibj., Francji 1931-m wynosił 95 mi- 
ljardów fr. w 1932 49 milj., Holandji w 
r. 1931 wynosił 4 miljardy guld. w 1932 
2 milj., Czechosłowacji w 1931 г. 33 
miljardy koron w r. 1932 15 milj., Austrji 
w 1931 r. 4,5 miljardów guld. w 1932 

| 2,2 milj., Niemiec w 1931 r. 22,10 miljar 
_ dów marek w 1932 r. 10 milj.; ogółem 
_ obroty towarowe już w roku 3l-ym w 
_ stosunku do 29 roku, jak się wtenczas 

i. zdawało „katastrofalnie załamane*  cof- 
nęły się jeszcze o dalszych 40 proc. 
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a Rozstrój polityki  monetarno-waluto- 
_ wej jest powszechny. Od parytetu, złota 
2 odstąpiły:: Anglja, Ameryka, Szwecja, 
SB Norwegja, Danja, Finlandja, Portugalja, 

Grecja, Argentyna, Kanada, Meksyk, In- 
„dje, Japonja, Egipt, Australja i Nowa 
Zelandja. — Do zdecydowanej inflacji 

iekły się Austrja, Węgry, Jugosławja, 
_ Hiszpanja, Brazylja i Venezuela. — War 

' tość prywatnych zobowiązań niemieckie- 
_ go świata gospodarczego z końcem roku 
M 50-go, oszacowano na 20 miljardów ma- 

— zek, z czego 70 proc. przypadło na zobo- 
" wiązania krótkoterminowe. Zdobycie wła 

dzy przez Hitlera niepociągnie za sobą 
stabilizacji zaufania tinansowego. Tyle 

ależy przewidywać. 
Wykładnikiem rozstroju gospodarcze- 

go jest bezrobocie. Wynosi ono w sa- 
mych Niemczech 9 miljonów robotników, 
co wraz z rodzinami stanowi niemal 1/3 
ludności ma obszarze państwowym. 

- Francja podała na konferencji londyńskiej 
oficjalną liczbę bezrobotnych na 370 ty- 

 sięcy, Anglja na 2,394 miljony. Włochy 
na 1,230 milj. Czechosłowacja na 920 

- tys., Austrja 480 tys., Polska 280 tys. 
' 1/5 wszelkiej własności w Europie, 

zmieniła swoje tytuły, a w Anglji została 

          

   

      

   

   

      

ku rolniczego, który chociaż nie jest już. ŻE 0 to, 

czy nalewo $£ R 
zupełnie wytrawna klasa do 
niedawna duma narodu. 

Wracając teraz do naszego społeczeń 
stwa i do nagłówka, dzisiejszego mego 
przemówienia, streszczam moje wyczu- 
cia w tem, że u nas ewolucja ustrojów 
bynajmniej nie pragnie przełomów + 
przewrotów, gdyż nie tak samo, jak ów 
robotnik angielski, że nie o ЮЮ chodzi, 
jak- się będzie nazywał Rząd, który bę- 
dzie eksportował węgiel, lecz o to, żeby 
eksportował. 

Rząd nasz może się wykazać całym 
szeregiem nie powiem sukcesów, ale 
akcyj obronnych, dzięki którym  sytua- 
cja u nas pomimo, że jest niezmiernie 
trudna, to jednak nie jest tak rozpaczli- 
wa, jak w reszcie świata. Jeżeli się zwa- 
ży, że u nas najważniejszy warunek pra- 
cy rządowej, to jest jej ciągłość, zaist- 
niał dopiero od przewrotu majowego i 
że przedtem coraz to walące się Minister 
stwa przy najlepszych chęciach, nie mo- 
gły dać trwałych rezultatów, to trzeba 
uznać, że od 7-miu lat został dokonany 

squirów 

olbrzymi wysiłek nietylko, ale zostały 
wykazane rezultaty. 

I tak gdyby wojsko nasze nie było 
pierwszorzędne, to byśmy z pewnością 
tak spokojnie dzisiaj w Poznaniu nie o- 
bradowali. 

Funkcjonowanie kolei i lotnictwa 
jest jednym z wzorów europejskich. 

Na odcinku rolniczym reiorma ustaw 
egzekucyjnych i stworzenie możności 
konwersji długów bez naruszenia prawa 
własności wierzycieli, jest uznaną, jako 
jedna z najlepszych w Europie.Nikt lepiej 
ode mnie nie może ocenić, jak olbrzymia 
praca caiego szeregu ekspertów tkwi w 
tej kodyfikacji. 

Czy społeczeństwo, a mianowicie je- 
go do kierownictwa powołane inteligenc- 
kie Koła, mogą o sobie powiedzieć to 
samo — na to niech każdy sam odpowie. 

W każdym razie nie nawołuję niko- 
go do pracy. Jest to bowiem zupełnie da- 
remne. Pracą jest pozytywny wysiłek ku 
ulepszeniu dostępnych dla siebie spraw. 
Kto niema odpowiedniego mentalnego 
nastawienia, ten, tego rodzaju pracy wca 
le dać nie umie. Są dzisiaj jeszcze dwa 
typy Polaków, jeden dawny typ „de la 
femme incomprise* (niezrozumianej ko- 
biety) pełen krytyk, biadań, powiedzmy 
nawet plotek na wszystkie tematy, a dru 
gi typ współczesny, odnoszący się pozy- 
tywnie do ulepszenia chociażby drobnost 
ki. Oby ten drugi typ okazał się liczebnie 
tak silnym, by spełnić obowiązek, które- 
go mają prawo żądać masy od inteligen- 
cji, to jest dostarczenia: Przywódców. 

Twierdzi się prawie we wszystkich 
społeczeństwach, że do Rządu mogą być - 
tylko powoływane „„elity*'. Chodzi wszak 

żeby te tak nazwane „elity” speł- 
ObOWłazek"W”Takim, ale też 

tylko w takim razie społeczeństwo nasze 
wytrzyma ogromne: moralne ciśnienie, 
które powoduje materjalne zakwestjono- 
wanie bytu. 

Nieprawdą są złowieszcze głosy o rze 
komym moralym rozkładzie mas, czy też 
młodzieży, gdyż bardzo się w oczy rzu- 
cającym przykładom rozluźnienia obycza 
jów, można przeciwstawić inne, ciche, 
lecz o wiele wymowniejsze, jak np. ma- 
sowy udział akademickiej młodzieży, lub 
oficerów w ćwiczeniach religijnych. Gar- 
nięcia się ludu do praktyk religijnych tak 
że z pewnością dzisiaj już nikt nie bę- 
dzie nazywał, jak to bywało w 19-tym 
wieku zabobonnem trzymaniem się ob- 
rządków. 

Przymioty przywódcy są przedewszy- 
stkiem moralne: oczywiście trzeba inte- 
lektualnego opanowania obranych zadań, 
lecz wcale niekoniecznie żąda masa, by 
„kamienie w chleb zamienić*. — Lecz 
czego żąda i czego żądać ma prawo, to 
sugestywnego udzielenia jej wiary w 
przyszłość i woli do przetrzymania. 

By te siły ducha udzielać innym to 
trzeba posiadać je samemu. 

Dr. Leon Janta-Połczyński. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 28 czerwca 1933. 

Ciśnienie średnie: 751. 
Temperatura średnia: -+ 15. 

Temperatura najw * +10 

Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm.: 5,8 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: lekka burza. 

PROGNOZA POGODY P.l.M.-« 
na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne «z pirzelotnemi 

    

deszczami. Chłodno,. Umiarkowane dhwi- . 
lam; poryrwisie 'wiałtłry z kienuników za- 
ehodnich. 

MIEJSKA. 
— SKREŚLENIE DODATKU KOMU- 

NALNEGO. Na  ostatiniiem posiedzeniu 

Wydziału Wojewódzkiągo zapadła defi- 
nitysma  uchiwall a mwispriawie  alosorbują- 
cego pracowników miejskich dodatku 
komunallnego, władze madzoncze po bliż- 
szem zapcznaniu się m budżetem  posta- 
miąwiły dodatek ten kreślić, poczynając 
cd dnia 1 dipea r. ib. 

Zezmaczyć należy, że 'polbirany! abecnie 
przez pracowników miejskich 10-cio pro- 
eentowy, dodatek kiomauniallny jest ostaft- 
ni ze wszystikch dodatków, jalkiie im Kkie- 

dy przysługiwaly. 
— ZATARG W АВВОМТЕ. Od kilku 

już dni wi Inspektoracie Prisiey toczą się 
narady między  pnzedstawicielami pra- 
cowinikūw „Towiaika“ (-Amboniu) į reprezen 

teinltami Dyrekcji. Komferencje (te jak 
dotychczas mie dały pozytywnego те- 
zultatu. Pracownicy iw żadnym wypadku 
nie zgadzają się mia: Z5cio proceniiomą re- 

Sprawa [tia musi być w: ten lub inny 
sposób załatwiona do dnia 5 llipea, w dniu 
tym przypada iwypłałtła pracownikom po- 
dlug nowych już stawek. z 

Jak chodzą słuchy obsługa  aulttobu- 
sów oraz persona! zatmudniłony w gara- 
żach i: warsztatach 'w razie obniżenia 

poborów o 25 proc. zamierza prokiiamo- 
«tać słwajk i niedopuścić do zaangażowa- 
mia mowych pracowników. Trzeba jed- 
mak mieć maidzieję, 
dzie i kolnifliikt zostaime 

dnodze įpoliBbiorvinej; 

— Stan zdrowotności w Wilnie. Podlug о- 
statnich danych miejskich władz sanitarnych w 
tygodniu ubiegłym na terenie Wilna zanotowa- 
no następujące wypadki zasłabnięć na choroby 
zakaźne: ospa wietrzna 2, tyfus brzuszny 3, 
płonica 10, błonica 4, róża 2, gruźlica 18 (w 
tem 4 zgony), jaglica 3. . 

Ogółem chorowało 47 osób, w tej liczbie 
4 zmarły. 

POCZTOWĄ 

— RUOH POCZTOWY. Ostatnie. dame 
dotyczące miesiąca nubiegłego notują ma- 
stępujący uuch pocztowy ma terenie m. 
Wilna: przesyłek listowiych 1,286,071; — 
listów poleconiych 44,388; listów wiamtoś- 
ciowych 2085; paezek 11109;. wypłacono 
przekszów. poieziłorwyyich i tielegraficzmych 
11914 na ogólną sumę 1.210.494 złoltie; — 
wpłat IP. K. O. dokiouamo 2067 mia sumę 
5.456.510 złotych; czasopism madano — 
586,772; 'telegramów 5,700; wozmów  tele- 
fonicznych międzymiastowych przeprowa 
dzono 9.390. 

W tym samym czasie madesziło do - 
ma: przesyłek listowyjch 638.472;  lilsitów 
poleconych 40.238; listów: wamflościowych 
4.430; paczek. 10,758;  'wyplacono  pnze- 
kazów] pocztiowydh i telegraficznych 
27,546 nasumę 1.816,143 zł., wypłat PKO 
dokonano 8389 na sumę 646.154 zlłote: — 
czasopism miadeszło do Wiilna 58.301, tele- 
gram 6363; rozmów telefonicznych mię- 

zalłattiwioniy w 

Tajemnica pustej łodzi 
WILNO. Wczoraj wieczorem na rzece Wi- 

lji, w pobliżu domu Nr. 9 przy ulicy Brzeg An- 
tokołski zatrzymana została jakaś łódź bez pa- 

sażerów, którą silny prąd wezbranej rzeki niósł 
w stronę mostu Ziełonego. 

W łodzi znaleziono spodenki kapiełowe.— 
Zachodzi przypuszczenie, iż właściciel porzuco- 
nej łodzi utonął. 

Policja prowadzi dochodzenie. 

  

Poszukiwanie skarbu wejsk sowieckich 
Aresztowanie dwóch osobników przybyłych z Rosli 

WILNO. Na granicy polsko-sowieckiej nie- 
daleko wsi Darniewo w rejonie Tomaszewicz, 
zatrzymano dwóch osobników z plecakami i u- 
zbrojonych w małe kilofy i toporki. Pozatem u 
zatrzymanych znałeziono pewien plan miejsco- 
wości, gdzie rzekomo ma znajdować się skrzy- 

nia ze skarbem, pozostawionym przez grupę о- 

peracyjną wojsk sowieckich, cofających się w 

roku 1920 z Polski. A 
Osobnicy ci, nazwiskiem Kozłow Michał i 

Paweł Kaszun pochodzą z okręgu witebskiego. 

Oświadczyli oni, że od kilku lat planowali wy- 
prawę do Poslki po skarb, lecz stale napoty- 
kali na przeszkody bądź to natury finansowej, 

Tisze-Bow w 
WILNO. Na dzień 1 sierpnia przypada ży- 

dowskie święto Tisze-Bow. W dniu tym żydzi 
polscy i litewscy spotykają się zazwyczaj na 
cmentarzu w Łyngmianach, położonym po li- 
tewskiej stronie. Obecnie wiłeńska gmina ży- 
dowska zwróciła się w drodze pisemnej do mia- 

bądź to ciężkiej choroby Kozłowa itp. 
Na  poastawie tych danych,  udano 

się do miejsca, gdzie miała znajdować się skrzy 
nia ze skarbami, lecz pomimo skrzętnych poszu 
kiwań — żadnego skarbu nie znaleziono. Ka- 
szun i Kozłow zaklinali się na wszystkie świę- 
tości, iż własnoręcznie z polecenia pewnego 
komisarza zakopali skrzynię i że doskonale pa- 
miętają miejsce. Niefortunni poszukiwacze po- 
dejrzewają, że skarb wykopał ów komisarz, któ 
ry w roku 1922 zmarł w Moskwie, 

Kozłowa i Kaszuna przekazano odnośnym 
władzom, które poleciły ich wysiedlić do Rosji. 

Łyngmianach 
rodajnych czynników w Kownie z prośbą o u- 
dzielenie zezwolenia na przekroczenie granicy 
w tym dniu żydom polskim. 

Rząd litewski odpowiedzi swej dotychczas 
jeszcze nie nadesłał. 

że da tego miedoj- _ 

  

dzymiastowych  przepnowadzono 11511; 

miejscowych 1,857,860. 

Powyższy obrót przymiósł Wil, Dyr, 
Poczt i Teliegrafów, przychód w wysoko- 

216007 ziatyjch. 
— REDUKCJA NIA POCZCIE. Do- 

wiadujemy: się, że wiłsdze pocztowe okręgu 
wileńskiego  zamienzają  przeprowiadzić— 

redukcję mężatek zatnudnilonych w dy- 
melkicji i urzędach pocztowych, których 
mężowie mają pracę zarobkową. 
Jak przypuszczają, wsdjukeja ta dotyczyć 
będzie kilkunastu mężatek. 

— TELEFON W IWOŁOKRUMPJI. Na 
skutek prośby. letników w Wołokumpiji za- 
instalowany został automat telefoniczny, 

Z automatu tego możnia prowadzić roz- 

mowy po uprzedniem wwzueeniu 3 mo- 
net 5-cio groszowych. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Wydziału Humanistycznego Uniwer- 

sytetu Stefana Batorego. W sobotę 1 lipca br. 
o godz. 13-tej w Auli Kolumnowej odbędzie się 
promocja Mgr. Marty Burbianki na stopień do- 
ktora filozoffi. 

   

SPORTOWA. 

— Finały Turnieju Tenisowego ŻAKS-u od 
będą się we czwartek dnia 29 bm. o godz. 10 
rano na kortach O. W. F. (Pióromont). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

KiILUB WIŁÓCZĘGÓW. W  miątek 
dnia 30 b. m. w lokalu przy nl. Przejazd 
12, odbędzie się ostatnie przedwakacyj- 
ne zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o 
godz. 19 m. 30. Na ponządku dziennym: 
1) Sprawy awiązane z Nir. 10 „Włóczęgi* 
i2) Administnacyjne klubu. Obecność 
wszystkich członikówi niezbędna, 

RÓŻNE 
‚ — Zarząd Okręgowy Zjednoczenia Kole- 
jowców Polskich nawiązując do rozesłanej ode- 
zwy 0 udziale w Święcie Morza wzywa 
wszystkich Kolegów członków pod rygorem or 
ganizacyjnym do przybycia w dniu dzisiejszym 
o godz. 8,30 do lokalu Zarządu Okręgowego, 
Wilno, Wiwulskiego 4—3 dla wzięcia udziału 
w ogólnym pochodzie Święta Mor”a. 

W pochodzie weźmie udział delegat naszej 
organizacji z Gdyni z urną zawierającą wodę 
z Bałtyku. 

— ZARZĄD (WILEŃSKIEGO KOŁA 
ZIWIĄZIKU REZERWISTÓW wzywa »szy- 
slikich kandydaitów na członków! Koła, kitó- 
wzy złożyli deklaracje, a dotychczas nie zo- 
stail przyjęci w: poczet członków, do stia- 
wienia się we witionek: dnia 4 lipca r. b. 
© godz. 18-tej w. sekretarjacie Koła ul. 
Żeligowskiego 4. 

SEKRETARJAT-- 
WILEŃSKIEGO IKIOŁA P. O. (W. zaiwialda 
mia, iż Zarząd Kioła wzawiesza zebrznia 
tygodniowe na okres dwóch miesięcy 
„(lipiec — sierpień, ferje urlopowe),  nafto- 
mčast  selkrellarjałt od 1 lipca do końca 
sierpnia będzie czynny tylko w czwant- 
ki od! godz. 18-tej do 2%-tej . 

' Neubližsza: herbalika dfskusyjma, odbę- 
dzie Się wi pierwszą miedzielę miesiąca: 
września: b. r. po upnzednim powiadomie- 
miu ezlonków"o treści programu. 

Ponadto. sekretariat, podaje do wiia- 
domości, że z powiodu zmiany lokalu 
Związku, wszelką korespondencję należy 
kierować jpod adresem: „Związek Peowiu- 
ków, Koło w Wilnie, Sknzynka: pocztowa 
Nr. 195% — maltomiast kwoty pieniężne 
przekazywać ma: Ikloniło PKO Nr. 60862. 

— Wycieczka do Zielonych ior. Wydział 
Kulturalno-Oświatowy aa Urzędni 
ków Skarbowych w Wilnie urządza dnia 2 lip 
ca 1933 r. drugą wycieczkę koleżeńska dla 
skarbowców, ich rodzin i znajomych, tym ra- 
zem do „Zielonych Jezior". Wyjazd autobusa- 
|mi z placu Orzeszkowej o godz. 9. Powrót 
około godz. 18-tej, ewentualnie o innej porze, 
po wspólnem porozumieniu się na miejscu wy- 
cieczki. Koszty przejazdu w obie strony wynio- 
są około 2 zł. 50 gr. Zgłoszenia przyjmuje Se- 
kretarjat Koła S.U.S do godz. 12 dnia 30 b.m. 
lzba Skarbowa, pokój Nr. 15. 

„, Dnia 30 b.m. o godz. 18 w sali konferen- 
cyjnej Izby Skarbowej odbędzie się referat"na 
temat „Ostatnia reforma pisowni”, Wstęp bez- 
płatny dla członków S.U.S. oraz osób przez 
nich wprowadzonych. 

a Podziękowanie. Związek Młodzieży Pol 
skiej w Wilnie tą drogą składa gorące podzię- 
kowanie Jego Magnificencji Panu Rektorowi U. 
SUB; Kazimierzowi Opoczyńskiemu za łaskawe 
zezwolenie na korzystanie z sali wykładowej i 
ogrodów zakładu Farmakognozji USB. Panu 
Prof. Janowi Muszynskiemu, za łaskawe objęcie 
kierownictwa nad kursami o ziołacn lekarskich 
dla instruktorów Związku oraz Panu dr. W. 
Strażewiczowi jak również i Panu Prof. Muszyń 
skiemu za łaskawe wygłoszenie prelekcji na po- 
wyższym kursie. (—) X. B. Maciejowski Sekre 
tarz Generalny Związku Młodzieży Polskiej w 
Wilnie. 

BALE I ZABAWY 
‚ — Tradycyjny bał maturalny maturzystów 

gimnazjum Jezuitów, odbędzie się w sobotę dn. 
l lipca w salonach hotelu. „Georges'a*. Wstęp 

wyłącznie za zaproszeniami, które można otrzy- 
mać codziennie w lokalu Związku absolwentów 
Gimnazjum Jezuitów ul. Wielka 58 (wejście z 
podwórza) od godz. 18—20. Początek o godz. 
22-giej. Bilety w cenie 3 zł, akad. 1,50. 

TEATR I MUZYKA. 
— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 

Popołudniówka w Teatrze Letnim. Dziś, czwar- 
tek 29 bm. o godz. 4 pp. (Piotra i Pawia) da- 

na będzie arcyzabawna, doskonała komedja St. 
Kiedrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba”. Aby 
umożliwić zobaczenie tej arcydowcipnej kome- 

dji jaknajszerszym warstwom publiczności — 
ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 

: Święto Morza w Teatrze Letnim. Teatr Le 
tni daje dziś (29 bm. o godz. 8,15 w.) specjal- 
ne widowisko, poświęcone Morzu. Ceny miejsc 
o 50 procent zniżone. Widowisko to powtórzo- 
ne nie będzie. 

Występy Kazimierza Junoszy - Stępowskie- 
go w Teatrze Letnim. Jutro, w piątek 30 bm. i 
sobotę 1 lipca o godz. 8,30 w. Zespół Reduty 
zawita do Teatru Letniego ze świetną sztuką 
L. Pirandella pt. „Żywa maska”. Rolę tytuło- 
wą Henryka Vy, odtworzy znakomity artysta 
scen polskich — Kazimierz Junosza - Stępow- 
ski. Ceny miejsc specjałne. Zniżki studenckie 
25 procent. Kredytówki po cenach pełnowartoś- 
ciowych. 

Teatr muzyczny „Lutnia“. „Już lato się 
zbliża”. Dziś po raz drugi barwna rewja w 20 
obrazach „Już lato się zbliża”. Program boga- 
ty i urozmaicony zawiera szereg pieśni, piose- 
nek, skeczów oraz najnowszych przebojów sto- 
licy. W wykonaniu biorą udział nowopozyska- 
ni wybitni artyści: Ala Rudnicka, Tadeusz 
Chaveau-Zakrzewski, Witold Zdzitowiecki, jak 
również S. Nowicka, N. Wilinska, H. Cort, S. 

  

Šwieto Morza w Wilnie 
We śwodę 28 b. m. o igodz. -15-tej — 

rozpoczęło się Święto Miorza. Program 
siadał gwizd syren  tabnycznych, 
ów, samoachodów: it. p. Sygai 

Na iten zmak zatrzymać się miał wszel- 

  

     

    

Tsitotnie 0 godz. 3-j 

się nieśmiało parę m, ale „ruch* prz- 
wie nie był  powslirzymaiały. 

W nalkiej Łodzi, czy Zagłębiu tam ryk 
masiał być potężny! 

Jakby ma usymbolizowanie Morskie- 

go śŚwiiałta lały z mieba potoki wody, 

coprawda mie słone, ale obfite. 
Dalej program wopiewał, że „niezwło- 

cznie po sygnale ludność przystępuje 
do dekorowania domów”. 

Poniieważ  zostlałło to już dokonane 

KSS AA TO ANET 

Laskowski, K. Worch. Opracowanie reżyser- 
skie Witolda Zdzitowieckiego, reżysera teatru 
„8,30* w Warszawie. Orkiestra pod kierownic- 
twem A. Wilińskiego. Ceny zniżone. Początek 
o godz. 8,30 w. 

— Koncert Symioniczny. Dziś, w czwartek 
29 czerwca o godz. 7 w. Koncert muzyki lek- 
kiej Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
dyrekcją Mikołaja Sałnickiego z udziałem ulu- 
bieńców Publiczności Wileńskiej: Halina Rym- 
kiewiczówna, Marja Żejmówna, Ryszard Rad- 
wan, Bronisław Adanowicz, Antoni Jaksztas, 
Tadeusz Korycki, Aleksander Jaszczyński. — 
Wejście 40 gr., ulgowe 25 gr. 

p. p. odezwało 

      

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburze- 
niom w żołądku j kiszkach, zastoinie w wą- 
trobie i śłedzionie, bolom krzyża, zaleca się 
picie naturalnej wody gorzkiej „Franciszka-Jó- 
zeta“ kilka razy dziennie. Zalecana przez le- 
karzy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

S — Dzielny 'wiojalk Szwejk 
'LIOS — Flip i Flap przybyli do 

HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Pod! kopułą cyułktu. 
ŚWIATOWID — Czar jej oczu. 
LUX — Afryka mówi. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Sprytny oszust. Przed kilku dniami do 

mieszkania p. Zygfryda Loppe przy ul. Niemiec- 
kiej zgłosił się nieznany osobnik i przedstawiw- 
szy legitymację na nazwisko Mościckiego, in- 
kasenta wydawnictwa „Legjon Polski“ w War- 
szawie, pobrał od p. Loppe tytułem prenume- 
raty za wspomniane czasopismo 24 zł. 

Kiedy p. Loppe po upływie kilku dni nie 
otrzymał zaprenumerowanego czasopisma, bez- 
pośrednio zwrócił się on do wydawnictwa „Le- 
gjonu Polskiego", żądając wyjaśnień. 

Z otrzymanej odpowiedzi wyjaśniło się, iż 
wydawnictwo o żadnym Mościckim nic nie wie. 

P. Loppe zorjentowawszy się, iż został 0- 
szukany, zameldował o tem policji, która po- 
szukuje obecnie oszusta. 

, — Muzykalny złodziej. W dniu 27 bm. 
Wiszniewski Franciszek mieszkaniec Kurpjaszki 
zameldował o kradzieży harmonji, wartości 40 
zł. Ustalono, iż kradzieży tej dokonali Połowicz 
Stanisław i Matuszewski Sylwester, mieszkań- 
cy wsi Kurpjanis*ki, których narazie zatrzy- 
mano. —› 

— przywłaszczenie. W diiu 27 bm. za- 
tzymano Kajtańskiego Pereca, ul. Szklana 6, 
?a przyw uszczesie 266 4. 95 gr., ainkasowa- 
nych przez nicgo cd różnych osób z terenu m. 
Wilna na rzecz firmy „Wygeda' z-siedzibą w 
Wilnie (W. Pohulanka 14). Kalrańskiego prze- 
złano do Sądu Grodzkiego w Wilnie. 

— DWA SAMOŁOJSTWA., W dniu 27 bm. 
zwejcet Abram (Rudnicka 25) lat 44, роре!- 
nił samobójstwo przez powieszenie się, Przy- 
czyna samobójstwa — niechęć do życia, Zwło- 
2 Z. do decyzji władz prokurator- 
sióch. . 

— W dniu 27 bm. Kolasińska Sabina (ul. 
Trębacka 20) na ul. Brzeg Antokolski około 
domu Nr. 8 w celu pozbawienia się życia przy- 
jęła dotąd nieustalonej trucizny, Pogotowie Ra- 
tunkowe przewiozło desperatkę do szpitala Sa- 
wicz w stanie ciężkim. 

„_ — ZŁAMAŁ RĘKĘ. W dniu 27 bm. Wajnb 
(ierszon (Połocka 42) lat 8, na podwórku te- 
goż domu upadł i doznał złamania prawej ręki 
poniżej łokcia. Lekarz Pogotowia Ratunkowe - 
go po udzieleniu pomocy pozostawił go na miej 
scu. 

WILNO — TROKI 
— KRADZIEŻ. Z powiatu Wil.-Trockiego 

donoszą, że w dniu 17 na 16 bm. we wsi Ru- 
dowsie gm. niemenczyńskiej, na szkodę Piot- 
rucina Józefa, z niezamkniętej stodoły skradzio 
no wóz drabiniasty, wartości 64 zł. — O kra- 
dzież są podejrzani cyganie, których w dniu 16 
bm. widziano obok traktu koło maj. jasino, jak 
jechali wozem. 

WILEJKA 
— „ŚLEPY* PASAŻER. Z Wilejki dono- 

szą, że w dniu 26 bm. w godz. popołudnio- 
wych poster. Piekut Florjan, podczas pełnienia 
służby na przystanku kolejowym Kurzeniec, za- 
uważył podejrzanego osobnika, jadącego pocia- 
giem towarowym. Na widok zbliżającego się 
posterunkowego, osobnik ów usiłował zbiec, 
lecz na oddany przez posterunkowego strzał 
ostrzegawczy zatrzymał się. Osobnikiem tym o- 
kazał się Grygorowicz Jan. mieszkaniec wsi 
Puzyry gm. krzywickiej, który bez biletu wra- 
cał z Wilna do domu. 

` Z POGRANICZA 
— ZBIEGLI Z ROSJI. Przez granicę pań- 

stwową w okolicy Hryhorowicze na teren pol- 
ski dostała się grupa uciekinierów z ZSRR.— 
Wśród zbiegów było 7 mężczyzn i 5 kobiet.— 
Wszyscy pochodzą z okręgu kojdanowskiego. 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA 
I LNIARSKA W WILNIE. 

z dnia 28 czerwca 1933. 
za 100 kg. parytet Wilno. 

CENY TRANZAKCYJNE: 
Żyto zbierane 21,75—23,— Tend. mocna. 
Owies zbierany 14,— Tend mocniejsza. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 58,75. 
Mąka żytnia 55 proc. 35.— 
Mąka żytnia 65 proc. 30— 
Mąka żytnia razowa 25.— 
Otręby pszenne 12,50 

CENY ORJENTACY JNE: 
Pszenica zbierana 32—32.50 
Jęczmień na kaszę zbierany 18—19. 
Gryka 20.— 
Mąka żytnia sitkowa 25— 
Mąka żytnia razowa szatrowana 26.— 
Otręby żytnie 11,50 
Otręby jęczmienne 10,50 
Kasza gryczana 1/1 palona 42—43. 
Kasza gryczana 1/2 palona 40—41. 
Kasza gryczana 1/1 biała 40.— 
Kasza perłowa (pęcak).Nr. 2 33.— 
Kasza perłowa Nr. 3 38— 
Kasza owsiana 52.— 

Tendencja ua wszystkie gatunki kasz mocna. 
Siano 8.—- 
Słoma 7.-— 
Ceny Inu bez zmian. 

wcześniej, więc tem punkt programu od- 
padł. - 

Wieczorem deszcz się zlitował i umo- 

żliwił  wyczerpamie pozostałego progra- 

iu, mia tem dzień pnzewidzianego. We 
ich częściach miasta przeszły or- 
iwożjelkowe z iremsparemtami, na 

których widniały napisy takie jak: — 
„Gdańsk musi być polski”, „Złóż gwosz na 

fumdusz  iolbrony, morskiej”, „Ządamy sil- 

nej floty" i t.pl 
Przez całą godzimę, [bo od  20-tej de 

21-ej graly, orkiestry ma plae:ch! 
Ratuszowym, - Katedralnym, i Orzeszko- 
wej. i 

O zmroku na Wiilji ukazał się banamy 
konowód lodzi, i mwystrzeliły: w gónę kolio- 
rowie rakiety, a ma Górze Zamkowej za- 
plonęły inicjały L. M. į K. obramowane 
giwłlandą lampek. Na gróze Trzykrzyskiej 
zapalionio ogmisikio. 

Kto się chciał zalbawiić mógł pójść do 
Sztralia na dancing. 

Dziś główny. dzień Święta Morza. — 
Rano przemarsz orikiestn © (godz. 8-0. — 
potem mabożeństwa popnzedzone  15-to 
minutowem (biciem dzwonów 0 godz. 10-tej. 

W południe uroczystościi skupią się na 
ns: Wilji, gdzie dokkoniane zostanie ;poświę- 

cenie bandery Ligi Monmskiej i Kollonjalinej, 
odbędzie się defilada lodzi, oraz wygło- 
szone będą okolicznościowie przemówienia 
z tarasu pałacu Tyszkiewiiezowskiągo. 

Po południu i wieczorem zabawy w 
Z:krecie, w: Ogrodzie Bemandyńskim i 
przed Sądem na Łukiszkach, gdzie na as- 
falleiie będzie można: natańczyć się dowoli. 
niczem w Paryży:. i 

Przez cały dzień odbywać się będzie 

zbiórka na Fiundusz Obromy Morskiej i 
Akcji Kblonjalnej. (ź. e.) . 

   

  

  

  

Echa zebrania posel- | 
skiego w Sotach 

Stamaniem Komitetu Gminnego BB 
WR w Sałach w; powiecie oszmkańskim 
odbyio się w; połowie bieżącego  mliesią- 
ca sprawlozdawcze zebarnie poselskie, 
na kitonem wystąpił w chairalkterze prele- 

genita moseł Józef Polkowiska. 
Na zebnznie to pnzyfbyło około 200 — 

członków i sympatyków. BBWR z miastecz- 
ka i okolicznych wiosek. 

Główmym tematem przemówienia p. 
posła Polkowiskiego byly sprawy  valui- 
cze i stosunek rządów: pomajowych do 
nich. Omówiiwszy w przystępnej fonmie 
tneść najważniejszych, wydanych ost:+- 
mio ustaw, jp. poseł Polikojwskii podkreś- 
lit  przejawiające się w: tych ustawach 
dążenia rządu do wydźwięmięcia i 
cisa @ opresji kryzysowych i popierani: 
najbardziej opłacających się w naszych 
warunkach dla rolników działów prociuk- 
cji, zrównio zwierzęcy, jak i roślinny-— 
iPozatem stirešcit w głównych  zarysach 
wymiki wuchisłałł Zjazdu Głospodarczego w 
Warszawie i wskazał na wzmagającą się 
iz inicjatywy rządu Soliid<rną działalność 
wszystkich czynników. BBWR w państwie 
nad podniesieniem dobrobytu. 

Końcowy ustęp  sia/ggo przemówienia 
p. poseł Polkowski poświęcił ogólnej cha- 
rakterystyce sytuacji politycznej w Pań- 
stwie i destrukcyjne pracy pamtyj opo- 
zycyjnych posiadających jeszcze dotąd: 
Swą reprezentację parl:mentamną i wyzy- 
skujących trybumy w parłamencie dla 
wprowadzenia zamętu m( nastroje mas. 

Po ite mprzemówieniiu zabierało głos 
kilku miejscowych działaczy, przew: śnie 
gospodarzy, którzy inttenesowali się spra- 
wą obniżenia cen na produkty monopo- 
lowe, fabryczne i zrównania ich z po- 
ziomem cen płodów nolnych. 

Na wpzyśstikie zapytemia p. poseł wawa! 
zwięzłe wyjaśniemia. Ziebnamie miało — 
przebieg bardzo poważny i wykazało, że 

  

   

  

społeczeństwiko tamtejsze ożywione jest 
szczerą troską o podstawowe interesy 
p:ństwa i ogółu jego obywateli: 

  

ŹNIWIARKI KOSIARKI 
grabie konne oraz części zapasowe do nich 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

ŻĄDAJCIE [ 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
„Šredka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 
222 

Sprostowanie 
W dzienniku „Słowo pojawiła się notat- 

ka o rzekomo płatnym występie Jana Kiepury 
na jasnej Górze. W imieniu Jana Kiepury i 
z Jego upoważnienia zwracam się do Szanow- 
nej Redakcji o umieszczenie następującego spro 
stowania: 

Nie jest prawdą, jakoby Jan Kiepura kaza! 
sobie zapłacić za śpiew na Jasnej Górze, praw 
dą jest, że nigdy o tem nawet mowy nie było. 

Natomiast, gdy Polskie Radjo zwróciło się 
do Kiepury z prośbą o transmisję jego śpiewu 
zgodził się na to pod warunkiem, że Polskie 

Radjo złoży 1.000 zł. na cele dobroczynne. О- 
trzymawszy tę sumę dołożył do niej z własnych 

funduszów 2.000 zł. i sumę 3.000 złożył w dniu 
17 czerwca na ręce Pani Marszałkowej Piłsud- 
skiej na cele dobroczynne. Pani Marszałkowa 
przeznaczyła 2.000 zł. kołonję dla dzieci bez- 
robotnych, a 1.000 zł. na państwowe konser- 
watorjum muzyczne w Warszawie. 

      

  

  

Niesłusznym jest więc tu również i za- 

rzut reklamy, gdyż ofiara ta nie była dotąd po- 

dana do publicznej wiadomości. 

Adw. Stanisław Szuriej.



  

  

ZATRUDNIENIE 
Bialostocki Urząd 

— KREDYT NA 
BEZROBOTNYCH. 
Wojewódzki ua podsta 

"alistet Komur 
"ydziatomi Powiatowemu snmę zł. 2.500 

y pożyczkowej Funduszu : pracy za 
siąc miaj i czerwiec kfóre zużyte zo- 
ą na zadrudnienie bezrobotnych — 

y puzebudowie dróg państ owych. 
— OHLEB PODROŻAŁ. Od dnia 27 

b. m. zaczęły obowiązywać ustalone — 
pnizez tut. magistrai mowe ceny mo pie- 
сиуто, lkittóne pozostają w związku z pod- 
wyższeniem się cen ma: mąkę, Ceny zwięk- 

Szotie zostały o 3 gr. ma klig. i wymoszą 
chleb żytni: wazowy 25 gr. chleb sit- 

kowy 35 gr., stołowy 37 gr. za kg. Cena 
chleba pszennego mie uległa podwyższe- 
my i ww 66 gr. za kg. 

Win: pobier-inia cem wyższych, 

Tegną karze do 6-ciu tygodni aresztu, luk 
10 tys. zl. grzywny. 

— CHAOS W; SPRAWIE TEATRAL- 
NEJ. Spmawa teatru miejskiego w przy- 
szłym sezonie teatralnym staje się 'conz 
zawikłańszą. 4 

Jak się dowiadłujemiy. iw: sobotę  mwvie- 

czarem odbyło się w Bialymstoku po- 

siedzenie Wojewódzkiej Komisji tat 

- imej, poświęconej sprawie teafiru miej- 
skiego mw Grodnie. Pinzed posiedzeniem ko- 
misji madeszła depesza: od jednego z kam- 

dydatów — p. Oimgbskiiego, wi któwej 'po- 
wiadamią. że zenwał swoje stosunki z 

p. dyw. (Kmokowskim, i że chce objąć 
sam bez p. Krokowskiego. į 

1 ° Ро diužszej dyskkusiji, komisja te- 
atralina Wiojewodžli+  wyeliminomptai na- 
*Hepujących kanldydatėw na dyrektora 'te- 
atru: p. Szyndiena z Łodzi, p. Wynwiicz - 
Wichrewiskiego z Wilna i p. Opalińskie- 

! go m, Griodnia. 
Jejdlałojeześnie  Kiomisja: posiiamowiła 

wysuaąć: następujący Skład! kierownictwa 
iteatwnu i. jako kiemownika działu antystycz- 

mejgo — p. Szyałdlera, kierownika! działu 

  

   
    

  

    

  

    

  

   

    

  

   
  

  

   

    

    

    

    

  

adm.imistirteytjaleggo p. Otmębskiiego i p. 

Opali о ай0 režysema i: aktora. 
Ostialiecaxa, d. mw tej sprakvie za- 

   paidais po por -.z gmodzień- 
ską Komfzją Teal: 

au Się 
'aumą, 

  

Przyjmu jąc. jednak pod uwagę osctat- 
mie oświadczenie p. Ofpaliińskiego, stwier 

  

dzić trzeba, że sprawię w: sposób propo- 
nowany przez Włoj. Kom. Теайгайт@  za- 
łatwić będzie dłość trudno. 

— KRADZIEŻ. Oszerowi  Arkinowii 

  

aid 
i różmej 

  

(Bazyljańska 37) nieznani sprawcy sk 
li z mieszkamią zloty zegarek 
gandenob ywantości 800 złotych. 

— JADŁ PIŁ I NIEZAPŁACIŁ. 
bufecie ma tut. stał owej  Hilebowicz 

Edmund (Omzeszklowej 47) majsdł i na- 
pił sumę zl. 26.90 — poczem niezapia- 

ił i wyszedł. P. dowamy Kuziak Ka- 
— zwróci] się o pomoce do policji. 

— TBATR MIEJSKI. Wi! piątek 30 b. 
m. premjera doskonałej 3  alkiowej ko- 
medji zmamego autor: Grzymały - Sied- 
ledkiego p. t. „Sublokatlorka“. 

Sztukę wyreżyserował i gra jedną 
głównych ról p. dyr. Opaliński. 

OTWARCIE [PRZYSTANI W JE- 
ZIORACH. W dniu 25 b. m. w Jeziorach 
cdilestych o 25 kilm. od Grodna na jezio- 
nze Białem lodbyllo się ctwamdie przysia- 
mi. Wojjsikawiego Klubu  Wioślarskiiego. 

Poświięcenia przystani: i chrztu łodzi 
dokiomiał (ks. Dziekan Sudheidki! w. olbeqno- 
ści przybyłych z Godna pp. pułk. Perko.. 
mwieza, pułk. Frydnycha, Prezesa Sądu 
Okr. Giiedroyicia,  mialjora  Rzodkowsikie- 
so — prezesa  ryojjslktowiego klubu wiilo- 
ślamskiego mw Grodnie, przedstawicieli — 
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Džwiekowe kino „APOLLO“ 

  

nozgporzadzenis a 
i — przyzmał ; 

a 

Wojsk. Instyt.  "Geogriaf., — Inispekiiora 
Sžkolniago Krajewiskiego, Klustosza Mu- 
zeum Pańsiiw. Jodlkowiikiego, posta Terli- 
kowdkiego, rejenita Ohoynowskiego i wie- 
im innych gości i: liiczmie zebranej miejseo-- 
wej ludności 

Rodzicami! chnzestinemi pierwszej  ło- 
dzi żaglowej „Stalinz* były pamie: Choy- 

| Rzędnidka i Mańkowska. oraz 
e Pułk. Frydtych. Inspektor Kra- 

i Kustosz Jodlkowiskń 

  

  

       

    

  

Po poświęceniiw ок iowie prze- 

mówienie wygiostili: (Ks. Dziekan Suchi- 
cildkiii i poseł Terlikowidki, poczem odbyto 
przejazdkę po jeziorze. 

Na mmoczysiiości tej był obecny hu- 
fiec 'dbozu  żeńskiiego z Wauszatvjy. 

  

PRZEZ PSA... W 
dniu 26 czerwca pies mależący do Go- 
ówiki zł Siajbimkę Wojtódównę lat 11 

ies podejrzany jest! o wściekłiznę. 
— NIESZCZĘŚLIWIY (IWIYIPAIDEK. — 

W dniu 26 ezerwiea w: czasie pracy ma 
stacji kolejowej mob. Fitip Kordasz zo- 
stali mdenzony. przez spadające deski w 

brodę (tlalk mieszczęśliiwie że wybito mu 
2 zęby. 

— МАЙ ZWIERZĘ. W dniu 25 czetw- 
ca mieszkaniec wsi (Połonki  Borezu- 
ikiewicz  Stamisław, będącą w ciąży swą 
żomę Paulinę, kopnął -<dwia razy wskutek 
czego spodowiowa! Kkuniwotok, Po udziele- 
miu jej pierwszej pomocy mia miejscu, — 
przewieziomo pobitą w stanie ciężkim do 
szpitala w Baranowiczadh. 

Aclžėcka 
— UTONIĘCIE DZIECKA. Gospodarzowi 

Włodzimierzowi Łapce z Kruglicy, utonął wsku 
tek nieuwagi dozoru 314 letni synek Jan. Dziec- 
ko przybliżyło się zbytnio. dg Niemna. Zerwał 
się pod niem urwisty brzeg i dziecko zsunąw= 
szy*się z brzegu pogrążyło się w nurtach Nie- 
mna. Zrozpaczony ojciec sam wydobył dziecko 
z wody, lecz już martwe. 

— KRADZIEŻE. Z nastaniem przednowia 
gdy skąpo już w Śpiżarni, a nawet głód pod 

strzechę zagląda, mnożą się kradzieże artyku- 
łów żywnościowych. Popytem cieszą się zboża 
wszelakiego rodzaju i kartofle. 

I tak Paszkowskiej Emilji z Innicy niezna- 
ni sprawcy skradli 25 pudów kartofli. Drakowi 
Janowi w Małych Zubowiczach 48 kg. żyta, 80 
klg. kaszy, 25 chleba. Burzyńskiej Magdalenie 
z osady Zamianka gm. Nalit iej 145 klg. ję- 
czmienia. 

— POŻAR. Saczukowi Włodzimierzowi z 
Wieczyterowa, gm. Mirskiej w nocy z 22 — 23 

— POGRYZIENIE 

   
   

  

  

    

  

  

  

spaliła się stodoła wartości 400 zł. Spalił się 
równocześnie cały, sprzęt gospodarski. Przy- 
czyna pożaru nieznana. 

оОВ СМО 

CZWARTEK, dnia: 29 iczerwiea, 

9.00 — Transmisja mszy polowej — 
z molo Wilson=' nv! Gdyni. 

11.05 — Koncert 
11.35 — Odczyt misyjny 
1157 — Czas 
12.43 — Przemówiienie Pana IPrezyden- 

ita Rzeczypospolitej z Gdymii. 
12.15 — Defwada z Gdymi. 
12.40 — Kicm. meteor. 
12.45 — Poranek muzyczny 
14.00 — Odczyt: 
14,20 — Muzytkai 
14.45 — Odczyt roln. 
15.05 — Ćwiczenia maryn*rki iwiojen- 

nej w Gdłymii: 
15.25 — Kiomumikaltiy 
15.30 — Muzyka: 
16.00 — Słuchowisko 
16.30 — Koncert 

  

   

  

nouogžddzka 
— [PROGRAM ŚWIĘTA MORZA W 

NOWOGRODIKU w idniu 29 VI 1933 r. 
O godz. 10-iej wawio, niałbożeństwa w 

świątyniach wszystkich wyznan. 
Po laabożeńsiiwe pochód ma górę Zam- 

fkowią i pirzemó:xlienia. 
O godz, 11 min. 30 bicie dzwonów i sy- 

gnały syren, poczem - jednominutow: ci- 

sza ku uczezeniu pol yich. 

O godz, 13-ej, alkademja w zali teafvu 
miejskiego, prelekcja p. Łypy, popisy 
chóru ludowego BBWR, oraz orkiestiry о- 

licyjnej. 
O godz. 15-tej mozpoczmie się ma gó- 

rze Zamikowej „zabaw.: ludowa. Wstęp nia 
aklademję jak i na zabawę — bezpłatny. 

—ŚWIĘTO MORZA! 'W' POW. NOWO- 
GRÓDZKIM. Tegoroczne „Święto Morza: 
ma terenie powiatu nowogródzkiego jes: 
wyjątkowo popularnem. Znaczeniem obcho 
dia ejjętte są matjszersze warstwy! Spo- 

deczeństw:»a. W! każdym, najmniejszym na- 
wiet zakątkiu powiatu odbywają się licz- 
ne zebrania propagandowe o polskiem 
morzu, częstokroć, jak osłlatniio w dniu 

    

    

  

25 w Homrodecznie, przy udziale kilku 
tysięcy uczestników, którzy uchw.lają 
wezcinieje, pirełtestujące przeciw  zakusom 

ma Polskie Morze i 'Pomonze, 
Do dnia: 27 b. m. nvpłymęło do powiia- 

towego Komitetu „Święta Morza” pomad 
270 mrezoliucyj, któwe drogą powietrzną -— 
przez Baranowicze odesłano do Warszawy 
O zainteresowaniu świadczy fakt, że re- 
zolłacje złożyło około 170 „romiad wiej- 
skich i ponad 120 imstytucyj i onganiza- 
cyjj społecznych, samorządowych, i. gos- 
podarezych. Na rezoliucjach podpisało się 
7550 osób, liczba mezestnikówi zebrań, — 
przekmacza 10.000 ludzi. 

Zainiteresowanie społeczeństwa  oabcho- 
dem „Święta: Miorza” rwiaralsłta iw dailszym 
ciągu i domaz to nowe rezolueje, bezustam- 
nie napływają do Komitetu . 

— IPOŻYCZKI, WZGLĘDNIE ZAPOMO 
GI DLA SAMORZĄDÓW! NA TERENIE 
WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO. Dowia- 
dujemy się, iż ma skiutek starań p. wo- 
jawody  Šulidenskiegio otrzymały. z Fuadu- 
szu Požyczikiowio -- zapomogowego poży- 

czki względnie zapomogi mastępujace zw. 

samior"ządłorwe: m. Lidia — 50 tys. zł., m. 
Niowognódek — 20 (tys. zł., m. Zidzięcioł 20 
tys. zł, Sejmik Słonimski — 20 tys. z, — 

sejmik mowogródzki — 15 tys. zł, oraz 

sejmik baramowidki. 10' tys. zł. 
— W! SPRAWIE BURMISTRZÓW I 

WÓJTÓW: ZAJWIODOWIYCH. *W związku z 
wejściem w: życie nowej ustawy  Samo- 
rządowej z dniia 13 lipca b. r. dowiadu- 

   

   

jemy się, że powiołyłwanie zawodowych 
burmisitnzów|. - wieebummisiinzów i wójtów 

gmin, stosowane będzie tylko w wyjąt- 

kowych wypadkach i to tylko w tych 

samorządach gdzie gospodamkaj dzmego 
zwiądka - samio-ządowiego jest silnie moz- 
winięta. 

Z tego sądzić należy, že ma terenie 
wcjew. niowiogródzikciego ikwestja powoła- 
nia zawiodiowych bunmistrzėw i wójtów — 
mie będzie aktualna, względnie bedą” bar- 
dzo nielicznie wypadki. 

— PIERWSZE POSIEDZENIE URZĘ- 
DU ROZJEMCZEGO. W idniu 27 b. m. od- 
było się w Nowłogródku pierwsze posie- 

dzenie Urzędu Ridzjemczego, poświęcone 

rozpatrzeniu. sprawy: p, Anitioniego  Jund- 
zilla z  Dokbnomyśl:, pow.  bawranowickie- 
go. 

— ODCZYT ZNANEGO iPODRÓŻNI- 
KA. W dniu 29 b. m. w gali teatnu miej- 
skiego, odbędzie się odczyt! p. Fnainieiszika 
Lypa, znanego podróżnika! i piszrza po- 
dróżniczego, który zwiedził szereg 'kra- 
jwó egzotycznych, imteresując się specjal 
nie sprawami handlu zamorskiego. 

  

„EIO 
Wesoły tydzień! 

FLIP | FLAP przybyli do wina i ROBIĄ KARJERĘ 
Najnowsza i najdowcipniejsze kreacja królów Śmiechu I humoru. Nad program: Wesołe atrakcje. 

Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczr. od 40 gr. 

  

  

Dziś! 

  „UK SASZA RASZILOW. 

-„. „Dzielny 
Największy czeszt dźwiękowiec w-g słynnej i popularnej powieści Jarosława Haska' 

wojak Szwejk” 
Kapitslne sceny, pełne pysznego hnmorn i satyrycznego zacięcia — —W roli gł, legendarnego Szwejka czeski Jenninge. i 

— —Ceny znižone- — Bogaty nadprogram, 

  

pelny program zawierający moc atrakcyj, między innemi „MŁYN ŚMIERCI* = už i 
@ i ia. atrakcje axrobatyczne w emocjonującym filmie ilastrującym życie Е => 66 

artystów cyrkowych wz ЕЕ "JH 
cna @ — RE M =" „Pod kopułą Cyrku — Sj E  ="'„rOd KODU TKU = ©5 Е 59 
  

  

Światowid 
Dziśl Wspaniały 100 proc. dżwiękowiec. Przešliczny romans filmowy 

-- „CZAR JEJ OCZU 
Nad program: Urozmeicone dodatki dźwiękowe. 

@& W rol. gł. przemiła gwiazda ekranu Janet 
Gaynor, niezrównany Charles Farreli. 

  

  LUX 
  

  

PREPARATY do walki ze szkodnikami 
drzew owocowych i roślin, 

OPRYSKIWACZE 
DROŻDŻE WINNE 

poleca 

Wileński Spółdz. Syndykat 
Rolniczy 

Wilno, Zawalna 9, tel 323, 

Ogłoszenie 

  

  

DOKTOR 

żeidowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów  mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

wicza 24. 

DOKTOR 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie —ZELDOWICZOWA 

IV-go rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy: ul. 
Bazyljańskiej Nr. 14 — na zasadzie art. 602 K. 
P. C. ogłasza, że w dniu 30 czerwca 1933 r. 
od godziny 10 rano odbędą się następujące 
sprzedaże z przetargu publicznego: 

1) w Wilnie przy ul. Stefańskiej Nr. 29— 
jeden trak (gatr) ramowy tartaczny (rozebra- 

ny) w dobrym stanie — oszacowany na zł. 
4.500; 

2) w Wilnie przy ul. Kwiatowej Nr. 5 — 
licytacja powtórna — szyny wąskotorowe i 
drut kolczasty, oszacowane na zł. 495— 

Wyżej wymienione mienie ruchome stający 
do przetargu mogą oglądać w dniu licytacji, 
pod wyżej wskazanemi adresami. 

Wilno, dnia 10 czerwca 1933 r. 

Komornik IV-go rewiru: A. Maciejowski. 

  

Wytwo.nia sztucznych wód 
mineralnych i napojów 

i chłodzący:h 
| pod liną 

„E TROMSZCZYŃIKT 
W WILNIE 

pod kierownictwem współwłaście 
mag W. Wrześniowskiego 

polecz: 
sztuczne wody mineralne (Vichy, 
Ems, Karlsvad i inne) i napoje 
poż przyrządzane wyłącz- 

nie na cukrze 
Zaklad: Pivena 7' 

Mzigazyn; Wielka 50. 

       - ODCISKI 
GRU BIA EA KORĘ: 3 SBRODAWK. 
JUWA BEŻ A 1 BIEZPOWROTRI 

CZAI A 
u A BLKOWALCZKA 73 

   1 
Ę 
2    

   
    

ai UV K kit 

Licytacje 
DYREKCJA ZAKŁADU ZASTAWNICZEGO 

  

  

о Dla urzędników — zm 
* żki. Żądajcie 

kobiece, weneryczne — 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24 

tel. 277. 

DOKTOR 
‚ №: Kauybkiesitiuga 

ordyuvje w Wsrszzwie 
Szopeca 18 Cacrcby 
skóry, leczenie włosów, 
operacje kosmetyczne, 

Ab AARAABADAD ANO h0 

"Letnisk 
WWYTYPPTUYTYW EE" 

Tanie letnisko 
1 i 2 pok. do wynzjęcie, 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las iuż koło domn — 
Pokoje słoneczne Ślicz- 
ne z werardą i kuchnią, 
Dowisdzieć się proszę 
w Administracji „Sło- 
wa* Zamkowa 2, 

     

  

ZALESZCZYKI 
pensjonad „Łada* nad 
Dniestrem pokoje 
słoneczne, kuchnia zna- 
'komita, na żądanie die- 
tetyczna. Ceny niskie. 

  

prospek- 
tów. 

PENSJONAT 
w  Andrzeįkowie nad 

Świtezią Wandy Kul- 
wieć - Frydrychowej. 

Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 

same dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 
ranowicz lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 

"* danów. 

Letnisko - Dwór 
województwo Wileńskie 
pow. Oszmiański, miej- 
scowość " malownicza, 
sucha, zdrowotua, park, 
las sosnowy, rzeka, łód 
ka, tenis, konna jazda, 
odżywianie doskonałe 
3,50—5 zł. dzien. Za” 
leżn. od pokoi, więcej 
osób ustępstwo. Infot- 
macje: maj. Michałow- 
Szczyzna, poczta Boh. 

Letnisko-pensjonat 
Lasy, rzeka, sporty, rad* 
jo etc. Dowiedzieć się; 
ul. Zarzecze Ne16 m. 17 
od 3—5. 

MA aud bai is ba 

LEKAIE 

DO WYNAJĘCIA 
daży, jasny, umeblo- 
wany : o-obnem wej 
Ściem. Elektryczność, 
wanns, ieielon. Porto- 
wa 8 m, 3. 

2 mieszkania 
po 5 pok. Z wygoda- 
mi do wynajęcia. Pań 
ska 4 m. 3, 

DO WYNAJĘCIA 
5 pokojowe mieszkanie 
na parterze ze wszyst- 
kiemi wygodami, wej” 
ście z ogródka «l, Ja- 
siūskiego Ne 7, dowie- 
dzieč się n dozorcy do- 
mu. z 

DO WYNAJĘCIA 
2 pok. eleg. nmeb. ze 
wszelk. wyg. (telef, ża- 
zienka) Jak. Jasińskiego 
6 m- 7 tel. 485, g. 10— 
1214—6 (ob. Sądu Okr), 

Pianistka, 
dobry pedagcg. Prag- 
nęłaby udzielać lekcji 
muzyki lab też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawa, 
Sienna 28 m, 22 Kszi- 
miera Kałużyńska. 

  

w 

  

  

  

Dziśl Gigantyczny tilm dźwiękowy! — Polska wersja dźwiękowa! i 

4 66 Przepiękne arcydzieło, które przewyższa wszel- | 
35 ry d mow kie oczekiwania bywalców kinowych. Zadziwia- 

jące momenty. Napięcie! Dla młodz. dozwełone | 

нна GETZ 
Różne 

POTRZEBNE 
ładue, zd Inei praco- 
wite kucharka i kel- 
nerka, —Zauł. Ś-ta Mi» 
chalski 2 — „pod Łsbę- 
dzi:m*. B 

Patronat Więzienny PUCHALTER - BILAN 
A Niesiana" SISTĄ ze znajomością 

do ludzi dobrej woli z buchalterji hadi., prze- 
gorącą prośbą o stare mysł. - fabrycznej, ro- 
ubranie i bieliznę dla nej przyjmie pracę za 

ich ro- minimalnem wyragr. w 
Ołiary prosimy Wilnie lub na prowincji 

skierowywać na ul.3 go Wilno, Garbarska 17 - 

w Wilnie 

b. więżniów i 
dzin. 

Maja gmach Sądu 
Grodzkiego, parie', go- 
kėj Nr 15. -Z 

Modystka 
wykonrje tanio i ele- 
gancko wszelkie roboty 
kapelusznicze — Wielka 
3 m. 16. s 

  

GA LAA d NO IAA 0 

Kupao 
| SPRZEDAŻ 

FPYTYTTYWYYTYWETYSEP 

Do sprzedania 
małe i duże parcele zie- 
mi przy ul. Zwierzy- 
nieckie i SoMeńskiej. 
Dowiedzieć się ni. Zwie- 
rzyniecka 37 m. 1. @ 

Kupię domek z ma- 
łym pl:cem. Dzielnica 
obojętna. Zapłacę go: 
tówkę, Ofe ty: Biuro Re- 
klamowe S. Grabowskie- 
go, Gxrberska 1 pod 
„Kupuo“. = 
  

Kr AAAA BABA AA 

PoszuKUsz 
PRACY 

"TYWWYYYYPTTVYCYCYY? 

    

Kucharka 
Czyli służąca do wszy- 
stkiego z dobrem goto- 

waniem. Czy też na 
przychodzącą poszukuje 
pracy, Posiąda świa. 
dectwa. Adies: Zarze- 
cze 16 m. 10. —Ё 

Ochmistrzyni 

— wychowawczyni —. 
z dobrym akcentem poi 
skim poszukuje posady, | 
przy dzieciach. 
da świadectwa. Dąbro- 

Przyjmę pracę 
przy gos cstwie 

wiejskiem, znam się ne 
hodowli drobiu, mie- 
czarstwie, kuchni. 
poważne referencje, 

Wiadomość: Ostrobram- | 
ska 3—u woźnej szko- 
ły powszechnej. —t 

10. 

DOŚWIADCZONA 

Posie- 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy. — 
Znam _ gaspodarstwe 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospe 
darstwem albo pilmo- 
waniem mieszkania, Wy 
magsria najskromnie;. 
sze. Świadectwa t refe 
rencje powa; nych osób 
Ul. B:kszta 11 m. 3-A 

  

Były urzędnik 
pocztowy, pisze ue me- 
szynie poszzknje pgo- 
sady biurowej eksped- 
jenta lub iunej. Ofert» 
do Redskcji „Słowz, 
pod „Młody* 

Kilis, 
iuteligentna osoba о- 
szukuje pracy do dzie» 
ci lub skromnego go- 
Spodarstwa. Adres; Po- 
łocka 52 m. 4 - 
  

Młody, uczciwry 
chłopiec 

p 5 oddz. szt. 
powsz. rosi © 
kolwiek pi md 
Wiłkomierska 36 157, 
-- 

  * 
  

Ву!у podoficer 
zawodowy, ochotnik W 
P., długoletnia ka 
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WANDĄ DOBACZEWSKA 

Zwycięstwo Józefa Żołądzi 
To wszystko działo się w sobotę 

przed południem. Filip szedł ku miastu 
już od kilku godzin przydrożkiem leśne- 
go gościńca, nie kryjąc się wcale i przez 
to, nie zwracając na siebie niczyjej uwa- 

gi. ' 
Szedł prędko, podpierał się kijem le- 

szczynowym i układał sobie w głowie, 
jakiemi słowami ostrzeże Jurka Janiszew- 
skiego, jak jemu panicz Jurek ślicznie po- 
dziękuje, a na , podziękowanie kieliszek 
wódki wyniesie i srebrny pieniądz da... 
Co nie ma dać? Rodzice jego zawsze tak 
robili za przysługę. Taki był odwieczny 
obyczaj. 

Filip szedł i uśmiechał się do swo- 
ich myśli, a słońce dogrzewało coraz mo- 
cniej. Zupełnie, jak wczoraj, kiedy Ulka 
pod murem więzięnnym stała. Dziw brał, 
co za taka wiosna w tym roku... Niby ko- 
niec kwietnia... a kurz na drodze, jak la- 
tem, i liście na drzewach takie duże, 
ciemne... zupełnie majowe... i czeremcha 
rozkwita.. 

Kurz drożny zasnuł Filipowe nogi, 
usta wyschły i chciało się pić... Kwasu- 
by chlebowego szklankę, a potem chleba 
kawałek i śledzia... ot rozkosz! Ależ co? 
Nie miał przy sobie ani groszaka. Chyba 

" iżebrać? Ale straszno ludzi zaczepiać... 
Niech kto rozpozna? Onże zwierz ściga- 
ny, tropiony, na którego polują.... Zwierz 
z lasu... 

Otrząsnął się... Gorzej wilka, bo wilk 
zajączka dopadnie, rozedrze... i syt. 

7772 SALA 00010010 IN DNS Si ateis AM PLB Vyta TS 
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a 
Człowiekowi gorsza dola od Boga da- 
dziona!... Gdzie od Boga?... Od panów 
przepisana. Złość chwyciła Filipa za 
Szczęki, i ścisnęła, aż mu zęby zgrzyt- 
nęły. Wszystkie pany proklatyje gady.. 
i ten Jurka — paniczok taki samy. Na 
co jego ostrzegać? Niech przepada ple- 
mię gadziny! 

Filip przystanął pod jarzębiną, rosną 
cą na skraju drogi. Las przyszedł z nim 
aż tutaj. Po lewej ręce przez cały czas, 
wzdłuż gościńca, ciągnął się czarną Ścia- 
ną. Czyżyki śpiewały ślicznie na czubach 
świerków i kukułkę aż tu słychać było.. 
Białe i żółte motyle latały nad szmatem 
łąki... nad brzegiem strumienia wykliwa- 
ły się już pojedyńcze kaczeńce. 

Filip usiadł pod jarzębiną, na białym 
kamieniu, osłabła w nim ochota do dal- 
szej podróży, złoba niespodziewana opa- 
nowała jego serce... myślał prawie, czy 
nie wrócić do lasu... albo nawet pójść do 
Zahoran, do chaty i żony i czekać tam 
zmiłowania Bożego. 

Na drodze podniósł się tuman kurzu, 
turkotała żółta nejtyczanka, jechał Woł- 
łowicz z miasta do Lipni; jechał, pełen 
żalu i zgryzoty, właśnie po niepokoją- 
cem zebraniu zarządu, z myślami zaab- 
sorbowanemi koniecznością rozmowy z 
córką, która to rozmowa miała miejsce 
istotnie tegoż popołudnia. Filip znał ko- 
nie z Lipni, na ich widok przykucnął, sku 
lił się w bezkształtną szarą masę, resztki 
czapki baraniej wbił mocno na czoło, po- 
tem rękę przed siebie wyciągnął i za- 

śpiewał jękliwie rozdygotanym głosem: 
— A był to Łukasz Ewangelisty... 
Chciał namalować Panienki Czystej... 
Wołłowicz dojrzał dziada i kazał za- 

trzymać konie. Coś mu się nagle przypo- 
mniało z dziecinnych wspomnień, kiedy 
jego matka, na intencję przeróżnych tru- 
dnych spraw, rozdawała jałmużnę. Od- 
ruchowo, z myślą utkwioną nieruchomo 
w swoich kłopotach, prawie nie widząc 
— komu daje, Wołłowicz namacał w 
kieszonce kamizelki złotówkę i wetknął 
ją w garść Filipa. Potem bryczka ruszyła 
z miejsca i znikła na zakręcie, a Filip 
długo jeszcze stał osłupiały i ręku 
złotówkę ważący. 

— Wo kiedy pan! Aj dą pan! 
Nagle przyszło mu do głowy, że to 

jakieś podejście... Może go Wołłowicz 
poznał i ta złotówka znaczona? Może 
go wezmą, jak tylko zechce nią płacić? 
Gdzieżby pan biednemu człowiekowi ty- 
le pieniędzy dawał... Ale głód, a nade- 
wszystko, pragnienie, silniejsze było od 
ostrożności. Filip wszedł do karczmy 
przydrożnej, zażądał kwasu, chały i śle 
dzia, a rzucił swoją złotówkę na szyn- 
kwas z umyślną niedbałością, + głowę 
zaraz odwrócił, ale patrzył pilnie na ży- 
da kątami oczu. 

Żyd spróbował pieniądz w zębach, 
ale nic nie powiedzłał i postawił jedze- 
nie na stole. 

Wówczas Flip rozczulił się dla Woł- 
łowicza. Sprawiedliwy pan, sumlenje u 
jego jest... A Korolonek zbiera się na Li- 
pnie... Nie można do tego dopuścić.. A 
możeż jamu nieboszczyk — pan naszep- 
tau, kab“ mnie pamohby? — ołśniło Fili- 
pa Tak, nie co innego. Nieboszczyk pan, 
co wysłał go w tę drogę, pilnował także 

na 
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po drodze. Słusznie i sprawiedliwie, ale 
w takim razie nic Filipowi nie grozi. 

Ruszył teraz ze zdwojoną szybkością, 
stare nogi jeszcze dobrze niosły, ani się 
opatrzył, kiedy stanął w poczekalni sta- 
rosty. 

Tu dopiero powrócił Filipa do rze- 
czywistości ostry głos wożnego: — A 
czegoż to szuka? A? — Filip zdrętwial. 
Nie przyszło mu wcale do głowy, że go 
poprostu nie wpuszczą do starosty, a 
teraz ta możliwość zdezorjentowała zu- 
pełnie leśnego człowieka. Spojrzał po so- 
bie. Na błocie trzęsawisk, już zaskoru- 
piałem, osiadł kurz; świtkę do reszty w 
nocy potargały jakieś krzaki; broda była 
skołtuniona, a ręce czarne od brudu i 
prochu... bo starą strzelbą swoją dzładź- 
ka Filip strzelał dla całej kompanji słon- 
ki i cietrzewie, Trudno: w lesie żyć, nie 
grafem być. Ale wožny był innego zda- 
nia. 

— Do pana starosty, tak, po proste- 
mu, nie można. Pan starosta nadto zaję- 
ty. A interesanty z rania do jedenastej 
godziny przychodzo. — I wskazał krót- 
kim, kiełbaskowatym palcem tarczę Zė- 
gara. Wpół do pierwszej. 

Filip nie znał się na zegarach; jemu 
zegarem by'o zawsze słońce. Ale zrozu- 
miał, że jeśli dziś nie wejdzie do staro- 
sty, to się już po raz drugi na taki wy- 
siłek nie zdobędzie i ostrzeżenie prze- 
padnie. Począł tedy skomlić i kłaniać 
się w pas woźnemu, aż, udobruchany u- 
niżenością, staruszek wskazał Filipowi 

drzwi referatu bezpieczeństwa. 
Filip wsunął się w te drzwi cichutko, 

ale bez pukania i stanął oko w oko z 
Cegiełkiewiczem. 

Cegiełkiewicz sponsowiał ze złości. 

Od dnia swego przybycia toczył bezsku- 
teczną walkę z woźnym 0 meldowanie 
interesantów, tak, jak się melduje do sa- 
mego starosty. Woźny, z tych siwych i 
zasłużonych, co to teroryzują nieraz całe 
biura, uważał zachciankę Cegiełkiewicza 
za całkowicie zbyteczną. W tej chwili 
sprawę komplikowało jeszcze i to, że 
Cegiełkiewicz był rzeczywiście bardzo 

zajęty. dą, 
Dostał właśnie kilka raportów poli- 

cyjnych, tyczących przypuszcalnego miej 
sca pobytu bandy Korolonka.. raporty 
stały w rażącem przeciwieństwie do 
wszystkich poprzednich. Cegiełkiewicz 
pocił się, szukając na mapie powiatu po- 
trzebnych mu miejscowości. Niezmiesza- 
ny Filip pokłonił mu się, jak przystało. 
Swoją rację miał, więc czegóżby się lę- 
kał? Cegiełkiewicz zagadnął niechętnie: 
— Czego tam? 

— Do pana Janisz.... do pana starosty 
jaby chciał. — Interes ważny u mnie jest. 

— Pan starosta już dziś nie przyjmu- 
@ 

Grymas pasji wykrzywił 
wiezowi papieros w ustach. 
dygnitarz warknął wściekle: 

Prószę zaczekać. Tam, przy 
drzwiach. Sam pana załatwię. Zobaczy- 
my, jaki to ten ważny interes. 

Filip usunął się potulnie pod drzwi, 
onieśmielony urźędową atmosterą. Bó- 
boczka z za swego stolika pod oknem 
spojrzał uważnie na gościa. Nieomylnem 
czuciem poznał znajomy sobie od dzieciń 
setwa typ leśnego człowieka, puszczane- 
go odludka:... gajowego myśliwca, kłu- 
sownika, albo poprostu włóczęgę... Taki 
człowiek nie napróżno tu przyszedł... Mo 
żeby zwrócić uwagę  Cegiełkiewicza... 

Cegiełkie- 
Powiatowy 
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Ale jedno spojrzenie na twarz zwierzch- 
nika, odwiodło Bóboczkę od jego zamia- 
ru. Twarz ta zaciągała się właśnie cięż- 
ką, gradową, chmurą, bo do pokoju, jak 
do swego własnego, wszedł Domeyko, a 
za nim wkroczył Żołądź, jak zwykle pew- 
ny siebie i oscylujący na granicy zdecy- 
dowanej arogancji. 

Widok tych dwu psuł zawsze krew 
Cegiełkiewiczowi, a dzisiaj, był ostatnią 
kroplą przepełnionej czary. Obejrzał się 
za nimi piorunującym wzrokiem: Domey- 
ko minął obojętnie Filipa i biurko Ce- 
giełkiewicza, podszedł do  Bėboczkį 
wsparł się łokciem o jego stolik i począł 
coś szeptać. Natomiast Żołądź zbliżył się 
do referenta i zapytał o jakąś, ich obu 
obchodzącą, sprawę. Cegiełkiewicz, któ- 
ry oczekiwał pytania w sprawie Korolon- 
ka, wyuprzejmiał odrazu: 

— Najchętniej służę wszełkiemi infor- 
macjami. Niechże pan spocznie. Ja tylka 
tu skończę... Chwileczkę, proszę. Żołądź 
siadł na krześle, po drugiej stronie biur- 
ka, i jak to miał we zwyczaju, zapałając | 
papierosa, obiegł bystrem spojrzeniem 
cały pokój. Obejrzał Filipa od stóp de 
głowy, prześlizgnął się spojrzeniem pe 
Bóboczce i rozwinął gazetę. 

Cegiełkiewicza wręcz  dlawila obec- 
ność Domeyki w pokoju. Stary pan, od 
czasu pamiętnego zajścia na rynku, trak- 
ktował swojego biurowego kolegę, jak 
przezroczyste powietrze. Przychodził, ile 
razy chciał do Bóboczki, bez żadnege 

względu na właściwego gospodarza reie- 
ratu... rozmawiał, nawet głosu nie tłu- 
miąc... i teraz przekładał coś Bóboczce, 
jakby sami byli w pokoju.. 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyścać  



  

  

  

Rok Jubileuszowy 1933 — Lancuc 
Co nam przyniesie ten nasz Nowy 

Rok, który w dniu jutrzejszym obejmuie 

władzę nad światem? Czy idzie z gałąz- 

ką oliwną, czy też będzie nas straszył 

rykiem armat? Czy zrobi wreszcie porzą 

dek z dokuczliwym kryzysem, czy też 

każe nam jeszcze mocniej zacisnąć pasa? 
Czy pozwoli nam beztrosko i radośnie 
się uśmiechać, czy w dalszym ciągu, jak 
jego poprzednik,: będzie nas kształcił na 
karawaniarzy? Czy... Ach, wiele dało- 
by się wysnuć pytań, lecz cóż gdy na te 
pytania nikt nie da trafnei odpowiedzi!.. 

W każdym bądź razie jedno jest cai- 
kiem pewne: że Nowy Rok przyniesie 
ze sobą coś nowego, czemś się będzie 
różnił od Roku, który już odszedł, pozo- 
stawiając po sobie szereg epokowycii 
zdarzeń, o których jeszcze tak niedawno 
z zapałem pisały dzienniki całego świa- 
tai 0 których dziś nikt już nie pamięta... 

Cóż niesie ze sobą Nowy Rok? 

Rok, który ze względu na 1900-n 
rocznicę męki i śmierci Chrystusa Pa- 
na, został przez Ojca św. ogłoszony jako 

rok jubileuszowy, rok święty. 

Nie próbując wykradać tajemnic No- 
wego Roku (niespodzianki zawsze są 
milsze!), o jednym prezencie dla Pola- 
ków porozmawiać należy. Nowy Rok, 
jakgdyby w uznaniu naszych wielkich 
zasług i talentu w dziele organizowa- 
nia wszelakich obchodów, jubileuszy i 
rocznic, robi nam hojny prezent w posia- 
ci całej litanji rocznic!... 

Ta wyjątkowa hojność Nowego Roku 
jest aż zastanawiająca: przecież, jeżeli 
my za przykładem lat poprzednich bę- 
dziemy urządzać akademie i obchody 
„Z okazji" i „ku czci”, — nie będzieniy 
już mieli czasu na pracę. Chorągwie, któ- 
re zawiesimy w pierwszym dniu stycz- 
nia, możemy zdjąć dopiero w ostatnim 
dniu grudnia, ochrypłych mówców obcho 
dowych będziemy zmuszeni zastąpić gra 
mofonami, — żeby nie męczyć orkiestr, 
na wszystkich latarniach zawiesimy me- 
gafony, wygrywające marsza, — będzie- 
my się witać słowami: „niech żyje!* i 
staniemy się tak jubileuszowo-uroczyści, 
że nawet na plaży będziemy wkładać so- 
bie na głowy cylindry a kostjumy  kąpie- 
lowe ozdabiać wstążeczkami orderowė- 
mi!... 

Jeżeli jednak nie dostaniemy obcho- 
dowego obłędu, wyleczymy się jednocze 
śnie z niemądrej obchodomanji i znaj. 
dziemy właściwy sposób składania hoł- 
du przeszłości wiecznie żywej. 

Oto ważniejsze (tylko ważniejsze!) 
rocznice, przypadające na rok 1933, 

    

   

    

   
   
   

   

    

   

      

   

  

   

400-lecie urodzin króla Stefana Bat-- 
rego. 

400-lecie nadania Słonimowi prawa 

magdeburskiego. 

300-lecie śmierci Lwa Sapiehy. 

250-lecie bitwy pod Wiedniem. 

200-lecie urodzin Antoniego Tyzen- 
hauza, 

150-lecie otwarcia kanału Ogińskiego. 

100-lecie wyprawy Zaliwskiego i tu- 

warzyszy. Stracenie w Grodnie Michała 

Wołłowicza. 

70-lecie powstania styczniowego. 

40-lecie procesu w Krożach. 

15-lecie odrodzenia Państwa Polskie- 

go. 
To są daty, związane z przeszłościa, 

— wspomnienia historyczne. Jubileu-z 

właściwy, związany z człowiekiem w peł- 

ni sił, będziemy obchodzić, czcząc 50-le- 

cie twórczej pracy naukowej i 

kiej profesora Marjana Zdziechowskiego. 

W tej wielkiej ilości rocznic, które w 

ten, lub inny sposób należy jednak uca= 

cić, łatwo się zgubić, ale głębsze zasta- 

nowienie się nad niemi pozwoli nietylku 

uprościć zadanie, ale 

zdumiewającą wymowę faktów historycz- 

nych i ich znaczenie w chwili obecrej. 

Trzy ostatnie rocznice, skromne pud 

względem ilości lat, — to są 

jak najściślej związane z dniem  dzisi=j- 

szym. Jeszcze są wśród nas uczestnicy 

powstania r. 1863 (oby się doczekali set 

nej rocznicy!), jeszcze tak żywe są wspo 

mnienia tragedji w Krożach (jakże się 

zmieniły stosunki!), — odrodzenie pań- 
stwa jest czynem pokolenia, dźwigające- 
go obecnie ciężar odpowiedziałności za 
losy narodu. 

Przypominając sobie te, tak różne 
zdarzenia historyczne, możemy wskazać 
na żywych ludzi, którzy byli bohaterami, 
lub świadkami dziejowych ' wypadków 
To niezwykle ułatwia odtworzenie nie- 
dawnej przeszłości i zwiększa znaczenia 

literac- 

Przyjrzyjmy się tym rocznicom. 

400-lecie nadania Słonimowi prawa 

magdeburskiego. Uroczystość lokalna, 

słonimska. Możemy z Wilna życzliwie 

spoglądać na uroczy Słonim, ale 400 lat 

magdeburgji nam nie zaimponują: Wilno 

otrzymało prawo magdeburskie w roku 

1387. Swoją drogą, pod tym względem 

Kraków może spoglądać na Wilno z po- 

politowaniem: r. 1257, to całkiem co ia- 

nego! Ale Poznań z dumą wskaże na rok 

12531. 
150-lecie otwarcie kanału Ogińskie - 

go. Również słonimska uroczystość, ale 

już blisko obchodząca Wilno. Droga ou 

morza do morza, którą otworzył. staro- 

sta słonimski, a wojewoda wileński, het- 

man Michał Kazimierz Ogiński, była tak 

wielkim czynem, iż nie dziw, że seim u- 

chwalił za życia wystawić  Ogińskiemu 

pomnik!... 

Tak brzmi ta uchwała 

szawskiego: 

sejmu war- 

Sporządzenie kanału wielkiego Pińskie- 
go, a przezeń złączenie rzek Szczary na za- 
chód z Jesiodłą na wschód słońca plyną- 
cych, dla ułatwienia sposobnieyszego de- 

nawet wykryje fluitacyi, a z zagramńicznemi kraiowych 
handlów od J. M, Michała Ogińskiego, 
/oiewody Wileńskiego, bez oszczędzenia 

własney substancyi, wielkim wydatku na- 
kładem dla dobra publicznego  przedsię- 

obywatelstwie Rzeczypospolitey zasłużyło 
odnawiać ku przezacney familii Ogińskich 
pamięć, ale też y przyzwoitey tak wielkie- 
mu dziełu od Stanów zgromadzonych, ku 

rocznicę wzięte, y iuż do skutecznego wypełnienie, 
zbliżające się, ie tylko wiekopomną w 

czności: więc za powszechnych tychże Sta- 
nów zezwoleniem, statuę powyżey wspomnio 
nego J. W. Woiewody, iako wielkiego w 
tey oyczyźnie męża, w dziedzińcu 
zamku Wileńskiego z 
zapisaniem przy niey ku wystawieniu pu- 
blicznemu tak okazałey ego czynności 
skarbowi W. X. Lit. publicznym kosztem 
wystawić y konserwować zlecamy... 

Nie doczekał się pomnika w Wilnie 

pan wojewoda Michał Ogiński. Dziś na- 

wet jego wielka droga od morza do mo- 

rza jest nie do wyzyskania... Ale swoją 

osobą mocne Wilno ze Słonimem powia- 

zał, tak zresztą, jak i właściwy budow- 

niczy kanału Jakób Jasiński, późniejszy 

bohater Pragi!... 

Ze Słonima dziś drogą wodną przez 

Niemen do Wilna nie trafimy, musimy 

więc zatrzymać się w Grodnie. Kariał 

Ogińskiego i tam znajdzie ludzi, którzy 
potrafią należycie ocenić jego znaczenie, 

ale Grodno ma dwie „swoje* rocznice. 

Antoni Tyzenhauz, słynny podskarbi na- 

dworny litewski, był dla Grodna pod pe- 

wnym względem tem, czem Ogiński dla 

Słonima, ale Tyzenhauz swem wycho- 

waniem i działalnością i z Wilnem 

był mocno związany, Wilno więc nie 

może pozostać obojętne na rocznicę, zwią 

zaną z urodzeniem jednego z najciekaw- 

szych mężów stanu i działaczy społecz- 

nych i kulturalnych. 

Śmierć Michała Wołłowicza Grodno 

przedewszystkiem uczcić powinno, ale 

ta rocznica powinna przypomnieć strace- 

Zawiszv 

Czarnego, — przypomnieć wogóle dzie- 

skiego, w Warszawie Artura 

je emigracji po roku 1831, i wypraw w 

celu zorgaizowania ponownego pow- 

stania. 

Lew Sapieha, starosta słonimski i 

wojewoda wileński, łączy przedewszyst- 

kiem Słonim z Wilnem, ale jest tak wiel- 

kii tyle po sobie pozostawił różnych tun 

dacyj, że zmusza do odtworzenia w pa- 

mięci dziejów W. X. Litewskiego na 

przełomie XVI i XVII wieków. Jakże 

aktualny jest obecnie wiełki Lew Sa- 

pieha!... 

Jubileusz Stefana Batorego, który ©r- 
ganizują przedewszystkiem Węgrzy, głoś 

nem echem odezwie się niezawodnie i w 

Wilnie, szczycącem się założoną przez 

bohaterskiego króla Wszechnicą. Ai: 

Grodno już wyprzedziło Wilno: już pow- 

stał w Grodnie Komitet budowy pomni- 

ka Stefana Batorego, już się robią stara- 

nia, aby imieniem wielkiego króla na- 

zwać 81 pułk piechoty, — już, po na- 

wiązaniu łączności z komitetem węgier- 

skim, przygotowuje Grodno tablicę pa- 

miątkową, która ma być wmurowana na 

królewskim Zamku. 

Wreszcie — zwycięstwo pod Wie.- 

niem. Jest to radosna rocznica ogólr - 

polska, ale i tu będziemy mogli zazna- 

czyć swój „regionalizm*, zbliżając triunii 

wiedeński do siebie. 
W jesieni 1683 walczył Jan Sobi - 

iego pierwszemu sprawcy wyciąga wdzię- nie w Białymstoku Adama Piszczatow- ski z Turkami, ale już wiosną 1684 r. 

ЯСИБЩНКЛЕНЕНОВСЯ 

WACŁAWA WALICKA 
    

PDrymicja w Laskach 
Oicha noc, święta noc wigilijna otuliła 

już czarnemi skrzydłami osadę  francisz- 
kańską na skraju puszczy Kampinowskiej. 
Niziutki, wwośnięty w ziemię klasztor i u- 
bożuchna kaplica pogrążone są (w! ciemno- 

dego księdza w ornacie, ministrantów о- 
bok i dopiero za nim Ojca w kapie złotej. 
Teraz rozumiemy: pierwsza Msza św. bę- 
dzie prymicją nieznanego księdza. 

Zaczyna się Msza św. Śpiewana. Miło- 
obchodów, jako czynnika wychowawcze- Ściach, rozbłysły natomiast światłem zło- dy ksiądz śpiewa nieśmiało, głos ma jed- 
go. Nie przesądzając formy upamiętnie- 
nia tych zdarzeń i podkreślając wielką 

tem wysokie okna wspamiałych gmachów nak świeży i czysty, towarzyszą mu orga- 
szkolnych, hoteliku dla gości, domów admi ny ; śpiew; gregorjański sióstr i niewido- 
mistracyjnych. Światła te Świadczą, ŻE mych dzieci. Czuć wielkie wzruszenie w 

głosie młodego księdza, w  migotliwem szkodliwość martwego szablonu, który zbliża się uroczysty moment wigilji — pa- 
zaczyna powszechnie panować, zazna- GENE się dowi ch aióst, 

dzieci, gości! z dalekich stron, od: ludu о- 
kolicznego. Wszystko tto zdąża na paster- 
kę. Ściany kaplicy muszą się rozsunąć chy 
ba, by pomieścić te liczme rzesze. Kaplica 
jest ciemna jeszcze, pmzez wąskie jej o- 
kienka przedostaje się tylko nikłe świa- 
tło ołtarza. Absyda z nieociosanych z ko- 
ry pni sosnowych umajona półkolem  zie- 
lonych sosenek, pachnących żywicą. — 
Skromny ołtanz bez złota 4 srebra lichtarzy, 
wysoko nad ołtarzem góruje krzyż dre- 
wniamy, godło zakomu, Sióstr Franciszka- 
mek Służebnic Krzyża; na stopniach w: ko- 
szach biały bez, białe fjołki alpejskie, kon- 
walje o gorzkim, leśnym zapachu. Napel- 
nia się powoli kaplica. W świeżem po- 
wietrzu płynie od ołtarza falą woń ży- 
wicy, zmieszaną z zapachem złotego (W0- 
sku płonących ma ołtarzu Świiec, tchnienie 
świeże puszczy miesza. się z nikłem tchnie- 
niem cięplarnianych roślin. 

Kaplica jest już przepełniona, — glo- 
wa przy głowie. Dobiega pół do pierwszej, 
i jeszcze wciąż Ojca Korniłowicza nie wi- 
dać u stóp ołtarza. 'Wyczuwa się zdzi- 
mienie, oczekiwanie, widać pewien ruch w 
lewej stronie kaplicy, prawa strona, gdzie 
klęczą zakonnice, nieruchoma jest w za- 

modlenių, MWireszelie  tbworgy się wąskie 
przejście przez tłum i wiidzimy obcego mło- 

czyć tylko wypadnie, iż nadanie obcho- 

dom tych rocznic możliwie skromniejsze- 
go zewnętrznie i jak najserdeczniejsze- 
szego charakteru, nie przedstawia zbvt- 
niej trudności. Trochę dobrych chęci i 
stanowcze dążenie do zerwania 2 пи?а - 
cym szablonem, wskażą właściwy spo- 
sób podejścia do sprawy. 

Większą —— pozornie przynajmniej 

— trudność przedstawia odpowiednie 

zorganizowanie obchodów rocznic hista- 

rycznych: tyle jest różnych daf, wska- 

zujących na tak nieraz niewspółmierne. 
zdarzenia dziejowe!.. 

A jednak właśnie w tej grupie rocz- 

nic daje się wyczuć nietylko wyjątko- 
wa logika i wymowa faktów, ale nawet 
pewna dydaktyczna tendencja, jakgdyby 
Nowy Rok całkiem świadomie wybrał z 
naszej przeszłości szereg faktów i kazał 
nam zastanowić się nad niemi, mając pe- 
wność, że już sami dojdziemy do odpo- 
wiednich wniosków. 

świetle świece nie widać jego twarzy, nato- 
miast lampy elektryczne przy kolumnach 
absydy oświetlają jasno wzruszone i nie- 
zmiermie dobre oblicze Ojca. Towarzyszy 
niektórym ruchom celebransa, ramieniem 
opiekuńczem wspomaga go, duszą serdecz- 
ną wsjpiera, a złota kapa spływa z ramion 
jako skrzydła złote, 

Przychodzi moment kazania. Schodzą 
księża ze stopni ołtamza, usiedli w fotelach 
w cieniu zielonej absydy. Na stopnie oł- 
tamza. wchodzi kaznodzieja. Nie znam go. 
Patrzę i dziwię się: uświadamiam sobie, 
że ten młody: kaznodzieja, którego dziś już 
widziałam przy przejściu, dziwnie pnrzy- 
pomina: Ojca, jest tylko odmłodzony, wyż- 
Szy, szczuplejszy, o bardziej zaostrzonych 
rysach. Głowy do złudzenia jpodobne: je- 
den Ojciec będzie oto kazać ze stopni oł- 
tamza, drugi siedzi w' kapie złotej za mło- 
dym. księdzem. Widzę (teraz twarz cele- 
bramsa i opodal twarz jego  majbliższej 
rodziny. Dziwię się — czyżby ?.... 

Wszyscy wstajemy na słowa Baangelji, 
a potem słuchamy kazania w jakiiemś ci- 
chem rozmarzeniu.... 

Cicha moc, święta nioc... Kaznodzieja 
podnosi głos, nawiązując do słów, Kolędy. 
— „Bóg się wodzi, moe tnuchleje", — wszel- 
ka potęga upada na kolana u stóp Pana 
Niebiosów obhażonego. „Ogień krzepnie, 
blask ciemnieje*, — Ogień — Bóg, Blask 
— Bóg knzepmie w zimnym żłobku, ciem- 
nieje w ludzkiem mi ciele. — 
„Wzgardzony — okryty chwałą, śmiertelny 
— król nad wiekami, a słowo ciałem się 
stało j mieszkiało między nami*... 

Święta moc, cicha noe, wielka moc... 
Robi się ekstatyczne podniesienie dusz do 
nowego życia: w! Noe Bożego Narodzenia, w. 
moe spokoju mad ziemią, w moc miłości, po- 
jednania, przebaczenia. 
„Nie wiiem już, co mówi kapłam, co czu- 
36 w duszy, zlewam się w jedno z tem sło- 
miem gorącem. 

I słyszę naraz: „Oto pnzy ołtarzu mło- 
dy człowiek — mówi kiaznodzieja — mło- 
dy kapłan, który pierwszą Mszę św. dziś 
odprawia, pierwszy raz dziś ujmuje Kie- 
lich Ofiarmy w swe dłonie. Bóg mu tę . 

Łaskę dał, wielką Łaskę, że po tej Mszy 
swej pierwszej będzie Szafarzem Łask Bo- 
żych dla inntych. Ulklękną przed nim star- 
si kapłani, którzy wiele lat już przy oł- 
tamzu Bogu i ludziom służą, i z rąk młode- 
go kapłana ma nich Łaska Boża dziś spły- 
mie; ręce te stamsi ze czcią ucałują, gdy 
udzielać będzie błogosławieństwa po pry- 
micji, a potem ręce te ucałuje matka mło- 
dego kapłana, rodzina: najbliższa. Błogo- 
sławieństwo spłynie z rąk jego na wszy- 
stikich, tu obecnych"... 

I któż jest ten młody kapłan, który 
oto poraz pierwszy stamął dziś w! tę cichą 
noc, świętą noc u stóp ołtarza?* — pyta 
kaznodzieja, by odpowiedzieć natychmiast 
ze wzruszemiem wielkiem: 

„Jest to człowiek, który przyszedł z 
daleka jest to syni Izraeła, którego rodzi- 
na dalsza tkwii jeszcze w błędzie mie zna 
Ohnystusa, Że stoi ten syn Izraela u stóp 
oltarga, Świadczy ito, że wobec Chrystusa 
wszyscy jesteśmy braćmi bez różniey po- 
chodzenia, bez różmicy narodowości. Oto 
widzicie Żyda, który ujrzał światło wiary 
i prawdy wiecznej. Pójdzie om szerzyć 
słowo Boże wśród swego narodu. Uwie- 
rzą mu i przyjdą za nim do stóp tego 0l- 
tarza przy którym dziś swą pierwszą 
Mszę św. odprawia, 

Wiiąż stoi młody kaznodzieja na stop- 
niach, wyciągnięta jego dłoń jest, napraw- 
dę, tą dłonią, kttóra wspiera pogrążonych 
w ciemnościach, wątpiących, słabych, Mło- 
dy kapłan wpatrzony jest 'w postać kazmo- 
dziei, łączą go z nim micie sendeczne. Sło- 
wa (kaznodziei coraz bardziej zamieniają 
się w hymn strzelisty na cześć Pama Naj- 
miyžszegio, Ni na cześć cu- 
dowmej miłości, która łączy w! tej chwili 
wszystkich mw: tę cichą noe świątą noc, w 
ubożuchnej stajence — kaplicy. Dziwna, 
podniosła chwila! Śpiew cichy unosi się 
modlitwy pod niebiosa. 

Pierwsza Msza św. skończona. Młody 
kaplam czyta formułę błogosławieństwa, 
dłonie błogosławiące położył ma głowie klę- 
czącego Ojca. Gdy Ojciec całuje błogosła- 
wiące go ręce, łzy niepowstrzymane za- 
czynają płynąć z oczu młodego księdza, po- 
chyła się do dłoni Ojca, a potem do dłoni 
księdza kazmodziei, który duszę jego do 
oltarza przywiódł. Wreszcie klęka u stóp 
ołtarza wzruszona bardzo matka, siostra, 
bracia jego, wi końcu wszyscy obecni na 
klęczkach przyjmują błogosławieństwo mło- 
dego Żyda — Kapłana, przyjmują Łaskę 
Bożą iw cichą noc w świętą noe, w Noc 
Pojednania. 

Czy 

ocznic 
odbył razem z królewiczem Jakóbem pe - 

dróż na Litwę i szablę swoją zwycięsk. 

złożył jako wotum na ołtarzu Najświęi- 

szej Panny... w Żyrowicach pod Słoni- 
mem!.. 

Oto i zakończyliśmy przegląd rocz- 

nic, które czekają na przypomnienie i 

uczczenie. jaki wyciągniemy wniosek z 
tego przeglądu? 

Ten chyba, że rocznice owe zmusz.- 

ją nas do zastanowienia się nad  prze- 

szłością naszych ziem i nad dziatalno- 

ścią najwybitniejszych naszych  działa- 

czy, którzy umieli wykreślać śmiałe, da- 

lekie drogi w przyszłość! 

Rocznice te w sposób znaczący łącza 

trzy miasta: Wilno, Grodno, i Słoniin. 

nie wskazuje na konieczność 

ścisłej łączności pomiędzy  wszyst- 

kiemi ośrodkami życia kulturalnego ra 

naszych terenach pod ideowym przewe.- 

dem Wilna, — czy nie poddaje myśli o 

całkiem nowych formach urządzania ob- 

chodów rocznic? 

Skupienie rocznic w ściśle oznaczo- 

nym okresie czasu i zorganizowanie 

uroczystości w ten sposób, żeby we 

wspólnym wysiłku zostały połączone trzy 

miasta, bezpośrednio _ zainteresowane, 

może dać bardzo ciekawe wyniki i 

mieć na przyszłość wielkie znaczenie w 
dziele kształtowania się nowych form 

kulturalnego życia naszych ziem. 

Właśnie ta myśl przyświecała Panu 

Wojewodzie Zygmuntowi Beczkowiczo- 

wi, gdy przed świętami zwołał  nieofi- 

cialną konferencję w sprawie rocznie, 

przypadających na rok 1933. 

Nie wyłoniono na tej konferencji ża- 
dnego komitetu obchodowego i więcej 
padało krytycznych uwag na temat do- 

tychczasowego szablonu, niż wysuwane 

konkretnych projektów niebanalnego ucz- 

czenia wielkich rocznic. 

Pan Wojewoda rzucił twórczą myśl, 
pozwolił zebranym dowoli się wygadać 
i gdy idea należycie się przyjęła i za- 
kiełkowała, nie pozwolił jej zabić przed- 
wczesnem zorganizowaniem _ Komitetu 
według oklepanego szablonu. 

Niezawodnie, wkrótce zorganizuje się 

jakiś Komitet, który rozpocznie  działal- 

ność, ale to już chyba będzie jakiś ko- 

mitet walki z szablonem!.. 

Rocznice są do wyzyskania. Możli- 
wości są wielkie. Obchód należycie zor- 
ganizowany może zostawić po sobie p'- 

zytywny dorobek. 

Jeżeli tak się stanie, będziemy się 

szczerze cieszyć i będziemy niezmiernie 

wdzięczni Panu Wojewodzie, który pier- 

wszy nawoływał do zerwania z szablo- 
nem i wskazywał na konieczność i mo- 

żliwość należytego pogłębienia akcji u- 

pamiętnienia rocznic. 

W. Charkiewicz. 
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PRZED SZEŚĆDZIESIECIU LATY 
Gdy Stary Rok zamiera „myśl mimo- 

RL woli cofa się do tych wielu, wielu lat u- 
l biegłych zmuszając do porównania życia 

. 

obecnego do czasów dawmo minionych. 
Patrzę pnzez okno ma miknące auta i 

autobusy i rodzą się wspomnienia pierw- 
szej mlodości, raczej czasów dziecinnych 
gdy słowo „rekord mie istniało, gdy mikt 
mie leciał na złamanie karku, gdy czas 
mie był synonimem pieniądza a przelot 
© 1000 kilometrów ma śniadanie lub aka- 
demję i powrót na obiad do domu byłyby 
bajką, w którą nikt „porządny* mie wie- 
wzył, 

Żyło się wolmiej, ale solidniej, pędze- 

mie na wyścigi z wiatrem uważało się za 
brak dostojności. Nie uganiano się w za- 
winotnem tempie 0 zarobek: miało się:do- 

gyć dla siebie i dla imnych. 
Było czasu dostatecznie, by cieszyć się 

życiem. Może dla tego mówi się „za da- 
wnych dobrych czasós** bo też naprawdę 
były te czasy, gdy ludzi mie mękano, tak 
jak obecnie, wszelką reglamentacją i in- 
gerencją ku ich rzekomemu uszczęśliwie- 
niu. 

Automobili nie było i koleje żelazne 
nie przecinały kraju paralelą szyn siecią 
talk gęstą jak obecnie, 

Przez Wilno przechodziła wówczas jed- 

na tylko linja, łącząca Petersburg z War- 
szawą, resztą zaś całej Białorusi i Litwy 
pozostawiona. była komunikacji kołowej o 
trakcji konnej szerokiemi szlakami t. zw. 
katarzyńskiemi, dwoma rzędami brzóz o- 
parkanionemi. 

Z Wilną jeździliśmy: własną kocz - ka- 
metą aż za Mozyrz traktem ma Mińsk — 
Bobrujsk, dojeżdżając do Rukojni wła- 
snemi końmi. 

Za karetą szła olbrzymia bryka ze 
skórzamemi wallizami 'w' kształcie koperty a 
na mich jak na stogu siana sterczała pan- 

ma służąca mojej matki. 
W karecie na tylmem siedzeniu sjpoczy- 

maža Matka i stara bona franeuzka. M-me 
Perzet, a my — trzej bracia zajmowaliś- 
my przednie siedzenie całe oszklone „tak 
że nie sposób było zadrzemač bo głowa 
stukała 0 szyby. Na koźle siedział: kamer- 
dyner Mikołaj ni že szef maszego tabo- 
mu. Za karetą piętrzyły się trzy kufry 

stanowiące komplet a ma wierzchu była 
mmocowana „wosza* od słowa „voche* 
Dzisiejsze pokolenie mie ma pojęcia o ta- 
kim: płaskim, cały sufit karety zajmują- 

ieym. instrumencie, w którym w. całej dlu- 
gości były układanie suknie wraz ze sta- 
mikami a był om talk duży jak mały prom. 

Mikołaj przy dojeździe do stacji, zgra- 
bnie z wysokich kozioł zeskakiwał  ot- 
wierał torbę podróżną wiszącą przez ra- 
mię jako mieodzowny atrybut ówczesnych 
wędrówek, wydobywające  „podorožnę“. 
Był to papier upoważniający do wynajmu 
koni pocztowych. 

Na spotkanie wychodził ze stacji 
„Smotriciel“ i „starosta“. Pierwszy za- 
pisywał do księgi nazwiska osób, ile ko- 
mi wzięto do dalszej podróży, za jaką su- 
mę oraz godzinę przybycia i odjazdu. 

O ile komie mie były w „rozgonie” za-- 
czynał się zwykły targ: starosta chciał 
zaprzęgać 6 koni z forysiem do karety a 
4 do najtyczaniki, zaś Mikołaj przysię- 
gał, że nigdy inaczej nie zaprzęgano, jak 
czteny i twierdził że kareta jak piórko (!!) 
a bryka! samą wię toczy. 

Wynik sporu ma. pierwszej stacji sta- 

mowił o sprzężaju na mastępnych, gdyż 

maležalo stworzyć „precedens'. = 

Zaprzęganie trwało około godziny a 
dalsza mniej lub więcej prędka jazda zależ- 
ma była od danego „jamszczykom* napiw- 

  

  

   
     

  

Najczęściej po piaszczystej drodze je- 
«hało się stępa a gdy upał doskwierał 
a dnzemika ogarniała, z upragnieniem о- 
czekiwaliśmy (komendy „enfants allez co- 
mrir* i biegliśmy obok majestatycznie po- 
suwającej się landary, zbierając po bo- 
kach drogi jagody lub gnzyby. 

Najsyższym szczytem szczęścia bylo 
pozwolenie przejechania jednego etapu na 
walizach nejtyczaniki gdyż obcowanie z 

, »gamderobą” uwłaczało etykiecie. 
Gdy zmierzch zapadał zatrzymymwa- 

tiśmy się na nocleg. 

Najprzód komenda 
war” i przynieść mleka. 

Wanosiły się walizy, dobywały się 'to- 
bołki z prowizjami, w których pieczeń ;wo- 
łowa, wędliny i mieodzowne  kurczęta o- 
bok jajek na: twardo stanowiły menu pod- 
różne. 

Wnoszono dla mas siano, a pamie lo- 

kowaly się na kanapach i tak się spało 
do 5 wamo, gdy szumiący już na stole sa- 
mowar dawał hasło do wsłtawania, i śnia- 
dania, podczas gdy starosta z jamszczy- 
kami krzątał się koło koni, 

Wszystko spaiłkos amo, zajmujemy na- 
sze miejsca wówczas padł wozkaz Miko- 
laja: „trogaj“! Smotriciel 'wymawiał sa- 

kramentalne  „s Bohom“ i zaczynališmy 
się toczyć aż do nowego przystanku ma 
obiad z pieczenią wołową, wędliną i kur- 

czętami, jajkami na twardo i samowarem. 
Do Mińska jechaliśmy 36 — 40 go- 

dzin. Zajeżdżaliśmy do znanego na całą 
Mińszczyznę „Dworku* gdzie mieszkali. p. 
p. Porezydentowiie a masi - dziadostwo, 
waz 'z trzema stryjami, odwiecznym lo- 
kajem  Kajetanem, starszym od niego 
Leonkiem kuchanzem i najstarsi 

miamem Michałkiem, 
widocznie posuwała się w miarę przybli- 

żamia się do zdziecinnienia. Było tam je- 
szcze całe stado dziewczyn i kucharek, a 

Turban ogromny kundel stary ze zwisa- 
jącemi kołtunami dopelniał obrazu, któ- 

ry się wyrył w dziecinnej pamięci. 
Jako stały dodatek do domowników. był 

ostatni na Litwie bemnardym - kwestarz 
brat Grudziński oraz dymisjowany puł-- 
kownik huzar Kamiński codzienny part 
mer Dziada w marjasza. Gdy zasiadali 

rozmowa zaczynała się od „a cóż słyche 
o tym ihunewocie Gambecie?* 

Przychodziła. „Gazeta Warszawska” 
szóstka małego formatu, przynosząc na 

piąty dzień mowiny ze świata. 
Na pro i, gdzie poczta docierała 

raz ną tydzień, Imć pan  Woynillowicz 
zwylkł był 6 clumerów ma raz otrzymywać, 

„nastawić samo- 

   

   

    

   

  

    

  

  

  

a gdy wybudowano kolej Moskiewsko-Brze 
numer 

po 

  

zaczęła mu codzień 

s rczać, podał skargę, że 
numerku przysyłają jak jakiemu błaznońwi 
i cn zakłada protest przeciw takiemu lek- 
ceważeniu. 

Po 24 godzinnym wypoczynku, zaopa- 
flrtzemii rr) mową edycję kurcząt,  pieczeni, 
wędlin i maleśników, nasz tabor tryumfa]- 
mie opuszczał Dworek, skręcając ulicą 

Wołoską ku Katedrze, biorąc mastępnie 

kurs na Ihumeń. 
Po drodze zajeżdżaliśmy na popas do 

Seniłowicz marszałka  Wańkwicza i 
dalej już jednym ciągiem ma Bobrujsk, 
Jakimowce Słobodę, Żerdzie, Korzenie do 
Domanow icz. 

"Te trzy stacje dawały nam konie dar- 
mo bo były ome dzierżawione przez dziada 
mego Otoma. Korewałła z Lipowa, a Do- 

manowicze był to duży majątek drugie- 
go dziada Stanisława z Hołowczyc. 

Tam. bywał zwykle moeleg ostatni. — 
Duży dom parterowy o dwu gankach miał 
zawsze gościnnie otwarte podwoje dla 

wszystkich krewiniych i znajomych. Kito 

tam nie zajeżdżał ma nocleg, lub obiad zu- 
pa z kury, jajecznica i maleśniki, zaceną 
dłonią, p. ekonomowej Piórowiej Ssporzą- 
dzoniych. Oglądałem dużo lat potem na 
cmentarzu nagrobek ś. p. Adama Pióro, 
który zmarł w: dziwnym terminie 32 lip- 
ca jak głosił napis na krzyżu. 

Razu pewnego zajechali dwaj przyja- 
ciele Kazimierz Śniadecki z Napoleonem 
Oskierką, czwórką tego ostatniego do 
Domanowicz i zastali kompanję Ispraw- 

nika, Akcyznika, Stanowego i jeszeze pa- 
ru urzędników, grających w sztosa i korzy 
stając z gościnności dziadkia mego. Obaj 
pamowie lubili hazardzik: p. 

wcześnie się pollożył i nano wstał by wy- 
ruszyć do Mozynza. Budził Sniadeckiego : 
„wstawaj Kazimierzu już późno, trzeba 

jechač“ „Duren z ciebie“ odpo- 

wiada — „mo iwstawaj“! „Pal djabli“ 
(takie miał przysłowie) dureń jesteś a 
czem chcesz jechač“? „Jakito czem moją 
czwórką przecie". „Mówię Ci, żeś dureń, — 
konie twoje i powóz przegrałem isprawmi- 
kowi“, 

ską i pocz 
mazstw @ 

    

  

Takie to były czasy i temperamenty! 
Pojechali pocztową bryczką a powóz 

odesłał wykupiwszy go od maczelnika po- 
wiatu. 

Z Domanowicz przyjeżdżaliśmy do Mo- 
zyrza, przeprawiając się przez odnogę 
Prypeci zwaną Merlawicą, potem już przez 
samą Prypeć. 

Mozyrz robi wieczorem wrażenie ja- 
kiejś Genui, gdyż leży na górzystym brze- 
gu jakby 'w amfiteatrze oświecony  ty- 
siącami świateł gdy się wieczorem doń 
podjeżdża. Natomiast jesienią nieraz ma 
głównej ulicy trzeba było majmować - 
dzi by powóz z głębokiego błota wyciągać. 

W Mozyrzu zaykle czekały па mas ko- 
nie z Hołowczyc i po 35 wiorstach wpa- 
daliśmy w objęcia Dziadostwa. 

A te Holowczyce to był raj ziemski, 
mlekiem i miodem płynąca. kraina. Dom 
zawsze pełem a sześćdziesiąt osób u stolu 
było eodziennem zjawiskiem. 

Tak oto kończyła się siedmiodniowu 
podróż z Wilna. Ileż to wrażeń zebrało się 
po drodze! Dziś ta droga tak żywo stoi w 
pamięci. 

A teraźniejszy przejazd koleją czy lot 

na trasie 700 kilometrów, czy dają mam 

takie emocje, których wspomnienie po 
1 sześćdziesięciu latach są (tak żywe i 
tak cenne? 

Na zakończenie anegdotyczne ale praw- 
dziiwe zdarzenie. 

Był w Mozyrzu „majważniejszy* ku- 
piec stamozakonny  Alexandrow, który 
dzierżawił promy ma Ргурес!. Podczas 
wojny krymskiej cesarz Mikołaj I jechał 
na Południe na Mozyrz. Dwa promy były 

przygotowane, dla cesarza jeden, dla świ- 

ty drugi. 'Alexandrow: dał funt herbaty 
i dwie głowy cukru isprawnikowi, by z 
cesarzem: na promie jako gospodarz prze- 
jechać. Wtem cesamz kazał zawrócić na 
drugi prom. Kupiec pobiegł w pantof- 
lach i już mogę stawiał na promie, gdy 
cesarz potężnym swym głosem krzyknął 
„ty kuda', 

7 Alexandrosem zrobiło się źle, aż do 
przypadku. Gdy zeń potem drwili powie- 
dział: ale i ja jemu zadał bo aż chustecz- 
kiem odmachiwal. 

z) dobre jednak były te dawne cza- 
sy! 

St. Wańkowicz. 

  

Sławna $yb:lla par 
Królowa „sekty jasnowidzących jest 

bezprzecnie kiobieta, o ekscentrycznem naz- 
wiisku, pani Fraya, któna odczytuje przysz- 

łość ludzkości, jak z nut, a przyniajmniej 
talką sobie wywobiia opinję. Cieszy się 01-- 
brymiem powodzeniem i sławą mietylko we 
Framcji. . Przepowiedniami: swemi, które po 

'więkiszej części się sprawdziły, zdobyła 
sobię imię iw: Starym i Nowym Świecie, no 
i.... oczyjAaliście znaczny majątek. 

Lista sprawdzonych przepowiedni za rok 
ubiegły mader jesti 'imtenesująca: mok ite- 

mu, mapnzekór ówłkzesnym  horoskopom. 
Przepowiednia ta sprawiła, że dziś jest 

bardzo popularną w, Stanach  Zjednioczo- 
„ayich. Entuzjazm zwolenników Roosevelta 
do 'tiego stopnia jest miebjywaly, że organy 
stroninichwa. demokratycznego pisały nie- 
dawno: „Pani Fraya godną jest, żeby 
przed nią uklęknąć'*, 

„Prezenit” jaki: ofiamowuje mam: jasnio- 
widząca ma: rok 1933 mie jest zbyt zachę- 

cający. 
'Nastąpią liczne katastrofy samo- 

Oskierka. lotów i okrętów — podaje djagnozę umę- 
czonej ludzikiości pani Fraya. — Olbrzymie 
powiodzie i ruiny zamienią kwitnące nieg- 
dyś połacie kraju. Żalobą narodową okryje 
marėd Albjonu, W Argentynie wybuchnie 

ikrwawia rewolucja (regularnie zdarza . się 
co rok! Uwaga scepłtylka). (Ummze jeden 
z majwiększych mężów stamu. 

Dla Rosji madchodzący rok  bę- 
dzie oktresem zamętu i mowej rewolucji 
We Francji zejdzie ze świata dwóch tę- 

Michał Rouba pinx. 

UL LL CZESTE SOWA LL ALSS ae 

ysks > oxu 1933- m 
gich politykówi; daóch sławnych pisarzy 

francuskich rówjnież czeka śmierć, 
Te straszae rzeczy będą się dziać w 

ciągu kilku pierwszych miesięcy. Póź- 

niej ludzkość 'odeltchnie nieco. 

Naprężenie francusko - amerykańskie 
zostanie zażegname i stosunki między temi 

państwami ulegnią znacznej poprawie. We 
Francji zjawi się opatrzaościowy mąż, 
który zlikwiduje deficyt i zwalczy bezrobo- 
cie. 

Oto lista klęsk i pemyślnych wydarzeń 
Sybilli paryskiej pani Fraya, 

Lubi ona opowiadać ciekawie swoje 
przeżycia. Mało znaną jesit następująca hi- 
stloryjika.: 

W styczniu  1914-tego roku, zło- 
żyły wiizytę pami  Fnaya dwie eleganckie 
camy. Jednej z nich powiedziała jasno- 
wiidiząca.: 

— Pami kmewny; osoba piasiłująca. bardzo 
wysokie stamoysiiskio, w niedługim czasie 
będzie powodem. wielu mieszczęść. W koń- 
cu utraci przemożny: wpływ, a właz z nim i 
jego ikrewmi. 

Na 'to niemiłe pronojetwj obie damiy wazru 
szyły ramionami. Po kwadriamsie rwróciła 
ta, do której odnosiła się przepowiednia i 
oświadczyła: „To; co pani prząępowiada, nie 
może się urzeczywistnić migdy. Moi ro- 
diziice taik są połtężni, že nic ich mie zach- 
wieje. Jestem księżjaiczką Saksonji Meimin- 
gen. Cesariz Niemiec jest moim bratem", 
Powiiedziawszy to odeszła. urażonia. 

A jednak pani Firaya miała mację! 

  

  

ROK SZCZĘŚLIWY 1914-ty 
„Każdy mrok mastępny powinien być 

szczęśliwszy od poprzedniego —  powie- 

dział optymista. Staszek. Niech żyje szczę- 
śliwy rok 1914-sty!“ 

Wypiliśmy duszkiem nasze trunki przyz- 
nając w głębii duszy rację Staszkowi. Osta- 
tecznie dlaczego nie miałoby tak być. Pan- 
ny były z nami, stryjenki w drugim po- 
koju, widetjy: należycie czujne, śnieg od 
maszych okien, aż do lasu zaa Berezyną, 

stół obficie zastawiony, troski w dymisji. 
A zwłaszcza 'ten Staszek. Zazdrościliśmy 

mu wszyscy jpotnosze chociażby dlatego, że 

wszyscy kochaliśmy się w jego sympat i. 
Był zawsze taki spokojny, pewny swe- 

go, uporczywy, zwycięski! 
Gdyby był Napoleończykiem, powiedziano 

by: © nim mapewno, że to ten z pod Samo- 

sliertry! (W 1914-stym manzył o: inżynierce 
w metalurgji). Dlaczegożby nie miały mu 
się udać noworoczne iwróżby ? 

„Panie Staszku niech pam powróży* — 
zawołały nagle panny! 

— Tak, talk powjróż! 

— Komu i co? 
— Wiszystkim ! Co mas czeka w 1914-stym 

roku?! 
— Nie, mie, zaprotestowała p. Jadzia. 

Niech pan określi eo mas czeka na Nowie 
Roki całe pięć lat... moja pensja, mój uni- 
wiertsytet i.... 

— Moje małżeństwo, dokończyliśmy chó- 
rem! 

Tak, obrzydliwe chłopaczyska, 
szczęśliwe małżeństwio! 

„Bzczęśliwe.... pomyśleliśmy kolektyw - 
nie taj ale czy dojdzie do tego? 

Ty masz 4000 dziesięcin, a on mie. Ty 
Jadzieczko nie jesteś materjalistką, ale 
twłoi rodzice? !.... 

Tak pomyśleliśmy wspólnie i niemniej 
wypólnie wstaliśmy otaczając ich kołem, hu 
cząc sto lat niech żyją, żyją mam! I by- 
liśmy bardzo wzruszemi, bo "wydawało się 
nam, że szlachetna, bogata Jadzia oświad- 
ezyla sie, biednemu Staszkori! 

Rok 1915-Sty... rozpoczął swoje prze- 
powiednie Staszek, będzie niewątpliwie o 
wiiele szczęśliwszym dla całej Ludzkości, 
niż rok 1914. Krzyzys ekcnomiczny zma- 
leje, rozwój techniki stenie się bardziej 
imtensywmy | TLottnietwio 2ibl iży do siebie 
ludy, a mie talk mie zaprzyjaźmiia jak zble- 
żenie! 

„Nudny pem jest p. Staszku prawie 
knzykmął chór panieński!*. 

: „Rozumiem! Styczeń 1915-ty! Tak 
jak przedwczoraj  sameczki — parecziki 
pnzez las ośnieżony od czubka; sosen aż do 
ziemi! 

„Pirzytem czubki trochę zalane, war- 
koczyki, też — wyrwał się basem Władek!" 

— Cicho p. Władku, wrzasmęły panny! 
„Snieg jest miękki i puszysty, jak 

wilosy Jadzi... przejpraszem: p. Jadzi, wie- 
czór jest sentymentalny, jek Kazik.... księ- 
życa nie widać, bo są chmury, dzięki księ- 
życowi stały się szano - srebrne i talkkiem 
szarem srebrem  wypelniomy' jest cały 
świat !. 

Pomiędzy jsosenkamii są ślady lisie, zaję- 
cze!. W' opowiadaniach myśliwskich nawet 
wilki. W takich chwilach człowiek prakty- 
czny į doświadczony, lubi wywoływać wil- 
ka z lasu, gdyż wówczas nesze miłe towa- 
rzysriki podróży stają się pieszczotli wsze. 

Dość zajsłołała p. Jadzia! 
Niewiasta mzekła, więc kończę... i tak, 

jak ma przyszłego inżyniera, wystarczy. 
Niech mówi Kiazik, poeta!*, 

„Nie jestem poetą, chyba od lubinu i 
tomasówjki. [Rok 1916 będzie rozumie się 
jeszcze lepszy, niż obecny, ale w majlepszym 
gatunku będzie dopieno mok 1918-sty. W 
tym roku kończę Dublany i wracam do 
siebie. Ojciec cddaje mi całą gospodarkę, 
oczywiście pod swiojem kierownictwem. 
Ale to nie! „ Kocham ziemię! Będę się 
czuł jak Ikapitan okrętu, któremu .oddanio 
Po raz pierwszy komendę. Nie jestem poetą 
o mie! IA może zresztą i jestem! Tylko li... 
terki moich (sierszy, to holendry, wykrzyk- 
niki konie, znaki zapytania to nośność kur, 
wielokmopek to moje owieczki. 

: Złośliwiość twoja mój szczęśliwy rywalu 
jest nie ma miejscu, Jestem prozaikiem 
— hreczkosiejem tak, to prawda! Ale ko- 
cham swój zawód nie dla zysku. Poprostu 
mie mogę być niczem ininem. Jestem po- 

  

moje 

  

  

prostu jeszcze jednem drzewem w moim 

lesie „jeszcze jednym  kłosem żyłtnim na 
polu. Piję za zdroalie naszego przyszłego 
Edisona Staszka, który mw tym roku 'szczę- 
šliwym 1918-stym pewnie już skończy Po- 
litechnilkę! Niiech żyje Staszek, niech ży- 
je p. Jadzia! Niech żyją dwia kłosy psze- 
niiczne — woła.... zupełnie szczenze... szary 
kiiosek żytni! Ma głos — Romek manrzy- 

ciel!“ 
„Nie jestem marzycielem, za rok idę 

па chemiję iw Lipsku, więc muszę, być ści- 
sły! A może i tak jest, W! każdym razie 
mamy wszyscy pomządnie w czubie. W 
szczęśliwym dla mnie roku 1916 zdaję 
maturę i jadę do Lipska. Ale przedtem, . 
zawadzę o Paryż! Śmi mi się po nocach 
ta podróż. |Wiystudjojsałem już całą mar- 
szrutę Wiajrszawa — Berlin — Lipsk — 
Metz — Verdun — Paryż. Poraz pierwszy 
w życiu zobaczę Wlamszawę, po raz pienw- 
Szy w życiu odetchnę powietrzem Lutecji. 

Zobaczę ojczyznę Goethego, Schillera, Wik- 
tora Hugo, Zoli, Rostand'a i mego ukocha- 

nego Romain Rollamd'aą. Jadąc przez stro- 
my ojczyste Henryka Heinego, będę wo- 
łał z całym entuzjazmem zachód, zachód 
zachód! Będę przejeżdżał przez kraj, w 
kitórym każda cegła, każdy krzak winny, 
każdy odcinek szym. jest triumfem kultury 
i miłości. Będę pił wina meńskie i uśmie- 
chy francuzek. Opuszczę kmaj mienawi- 
ści, (nojska i żandarmów dla kraju Wol- 

mości i Miiłości i Braterstwa Ludów. Ma 
głos p. Jadzia. * 

„Wybaczcie moi driodzy, że będę mó- 
'wiilla inaczej, miż powinnam! Miiałam nie- 

Szczęście, przyjść na świat, jako bogata 
panna: na! wydaniu, wobec tego miie wiem, 
czy będę mogła wyjść zamąż za (tego, któ- 
rego kocham i pójść na medycynę. Sądzę 
że wiszysitiko ułoży się pomyślnie, Za pól- 
toma roku skończę pensję. Półtora roku 
muszę być jw: domu. Okres próbny — czy 
uda się wydać mnie zamąz (aibrew mojej 
woli. Przypuszam jednak, że będę dostate- 

cznie wytrwałą i że w tym szczęśliwym 
październiku 1917 roku, uda mi się 

'wymiknąć 5, ua medycynę. Możecie się 
śmiać z lekarzy, wszyscy, zawsze i wszę- 
diziie, poczynając od Molier'a a kończąc na 

Shiajw. «Musicie jednak przyzmać, że mie 
jesjk to fach giorszy, miż lokomotywy p. 

Staszika. Świat dzisiejszy jest wprawdzie 
zdrowy moralnie, Niema wojny ani rewolu- 
cji. Praca wre na wszystkich polach. Ale 

ilu ludzi umiera z raka, albo suchot! Naj- 
szczytniiejszem. powołamiem. kobietjy, jest 

zwyciężać śmierć! A więc najwłaściwszym 
jej zawodem jest medycyma. „Precz % u- 
mieriamiem'* tlo hasło października 1917 
roku i lat następnych! Ozy nie dobrze biy- 
łoby, ażebyśmy ma Nowy Rok 1919-go roku 
zjechali: się całą paczką tutaj do mias i za- 
łożyli T4xio Przyjaciół Życia. Tylko że.... 
czy to już będzie potrzebne? Cztery lata to 
taiki dužy okres przy talk szybkiem tempie 
rozwiojowem maszej cywilizacji. A wszak 
miljomy dzieci jpowtarza codzień modlitwy 
poranne. Wybaczcie mi, że mówię tak cha- 
otycznie, ale 'to wpływ likieru i systematy- 
cznego niapełniamia ikieliszków przez p. 
Staszka! Niema tu nas prawdziwych, is- 
totnych, mzeczywistych. Są tylko mamiona 
wyciągnięte w krainę Wiecznych Złudzeń! 
U mas tu jest jasnlo, spokojnie, wesoło i 
cicho, ach, jakże cicho! Ale tam pomiędzy 
zewinętnzną. stroną olklien i lasem jest Ciem- 
ność, Mrok i Niepewność! Nie, nie, nie! 
Na Miłość Boską nie wychyllajmy się ku 
Przyszłości!!! Na Plzyszłości powimiem 
być napis jak w pociągu „nie wiychylać się 
podczas biegu". Boję się, Boję się! Jest 
coś tam za okiem, coś straszliłwego! Ma- 
my kilka Oceanów, a tylko jeden' Ocean 
Ciemności, Nie wiem nie co będzie, nie py- 
tajcie mnie o nie! Boję się waszych i swo- 
ieh wróżb! Cieszmy się, że jest śnieg i 

że las jest cały wi śniegu. Kochajmy las, 
śnieg ii ziemię. Nie wyjeżdżajmy nigdzie! 
Ak jak ziarno, które my- 

pada z kłosa. zysttkło jest, nii Mi 
świiatełku ludzi! Woki jast oae: > 
świecie od którego chcemy uciec! Jakież 
może być szczęście większe, niż poliamka le- 
śna, mgły poramne mad: Berezyną, zachód 
słońca w, wileczór majowy! 

Ave terra resumrecturi te salutant!“ 
Kazimierz Leczycki. 

GDYBY ON NIE DOBYŁ SZABLI.. 
Gdyby, gdyby, gdyby... Gdyby nie to 

— stałoby się inaczej. Miljardy przypu- 
szczeń opierać można na jednem tylko 
słowie: gdyby. Tysiące, miljony, biljo- 
ny przyczyn składają się na skrystalizc- 
wanie pewnego zjawiska. Odejmiimy od 
całości jedną małą przyczynkę, a olbrzy- 
mi rezultat zmieniłby się do niepoznania. 

Ludwik Franz zginął niezwykłą 1 
prócz tego romantyczną Śmiercią w ka- 
nale La Manche, w r. 1918. Gdyby jed- 
nak w r. 1913 dowódca 2-giej kompanii 
99-go pułku piechoty pruskiej Oberleite- 
nant von der Fórstner nie wyjął był 
szabli: z pochwy?.. Gdyby nie istniał 
inwalida, nazwiskiem Blanq? Gdyby ofi - 
cerowie marynarki niemieckiej, nie wy- 
wołali awantury w r. 1917 w Briigge? 
Gdyby jeden z miczmanów nie palił się 
zbytnio do jasnej blondynki i nie pośpie 
szył pohopnie z otworzeniem butelki 
szampana w gabinecie restauracji? -— 
Gdyby, gdyby, gdyby... Może Ludwik 
Franz nie zginąłby śmiercią tragiczną, 
możeby dokonał innych, niebywałych czy 
nów. Nieskończony splot wydarzeń kie- 
ruje życiem ludzkiem, tem  najbardzici 
prostem i spokojnem, zarówno tem nie- 
zwykłem, bohaterskiem,  romantyczneri, 
wobec którego bledną filmy i tantazje 
literatów. Gdyby się jednak zdarzyło tak, 
iak było, musiało się tak samo skończyc. 

A więc w roku 1913 Alzacja była wi 
downią niezwyktych wypadków, wywoła- 
nych bezpośrednio przez kapitana von 
der Fórstnera. Ponieważ zbyt dużo wy- 
pił wina w kasynie oficerskiem, więc 
wygłosił zbyt ostre przemówienie przed 
irontem swojej kompanji o obowiązkach 

« żołnierzy zwalczania nietylko wroga ze- 

wnętrznego, ale i wewnętrznego. T» 
jego oświadczenie stało się głośne, a lu- 
dność Alzacji reagowała w sposób wro- 
gi. Nastąpiło szereg wypadków, któr: 
spowodowały nowy szereg wypadków. 
Sytuacia przybrała miarę afery politycz- 
nej, obiła się kilkakrotnie o ściany Reich- 
stagu. Na interpelacje lewicy, stronn:- 
ctwa prawicy odpowiedziały reakcją, a 
von der Fórstner stał się bohaterem i 
ciął kiedyś gołą szablą niewinnego Al 
zatczyka. Minister wojny, 

prinz w odpowiedzi na 
Alzacji i 

drauf'! — Przełamać pięścią i 

nął po głowie niewinnego 
zwiskiem Blanq. 

A przez okno patrzył Ludwik Franz. 
młodzieniec. 

zawrzała i 
Patrzył cichy i skromny 
którego krew nagle 

ciec Alzatczyk. Franz postanowił 
całe poświęcić zemście. 
wciągnięty został w konspiracyjne orga- 
nizacje antypaństwowe i 

wym. 
W r. 1914 wybuchła wojna. 

staje na komisję poborową i 

liczony zostaje we Flandrji do 

generał von 
Falkenstein brał stronę kapitana, a Krou- 

zaburzenia w 
Lotaryngji odpowiedział głoś- 

ną depeszą do pułkown. Reistera, zwierz 
chnika von der Fórstnera: „Immer teste 

bagne- 
tami ruch separatystyczny. — Wtedy to 
właśnie kapitan 99 pułku piechoty, spot- 
kany 28 grudnia 1913 r. gradem kamieni 
w pewnei wiosce, wydobył szablę i rąb- 

inwalidę, na- 

zgotu- 
wała wielkie, męskie postanowienie: zen. 
sta! — Matka jego była Francuzką, oj- 

życie 
W ten sposób 

nawiązał kon- 
takt z francuskim wywiadem  wojsko- 

Franz 
zgłasza się 

do floty, We wrześniu 1914 r. Franz za- 
ilotyti 

torpedowców. Tutaj odszukuje go frai:- 

cuski wywiad i od marca 1915 roku zo- 
staje szpiegiem francuskim.. To był nie- 
zwykle zdolny młodzieniec. Pracuje bez- 
interesownie. Patriota. Umie zdobywać 
świetne informacje i bardzo ścisłe. Ko- 
ledzy go lubią, jako Śmiałego malkon- 
tenta, który głośno krytykuje władze 
zwierzchnie, odsiaduje ciągłe z tego po- 
wodu areszty, ale dlatego nikt w nim nie 
podejrzewa wrogiego szpiega. Wywiad 
trancuski był nieraz zdumiony: skąd ten 
prosty marynarz zdobywa tak cenne in- 
formacje. Przegrupowanie wojsk, forty- 
fikacie, ruch: floty, tajne rozkazy. O wszy 
stkiem Franz wiedział i donosił wywia- 
dowi francuskiemu. 

Któż jak nie Franz pierwszy zawiado- 
mił o planie i budowie tajnej bazy mor- 
skiej i betonowych umocnieniach. Wy- 
starczył jedyny raid floty nieprzyjaciel- 
skiej, by bazę tę zniszczyć. On to wska- 
zał miejsce, gdzie się znajdowało działo 
niemieckie, ostrzeliwujące Dunkierkę. Je- 
dnakże latem w 1915 Franz otrzymuje 
rozkaz wyjazdu. Płynie na Ypres, zostaje 
ranny, odprawiony do szpitala i wywiad 
francuski nie może go odszukać. Kontakt 
zerwany. Zbyt jednak cennym byt inior- 
matorem; cennym... to nie jest określe- 
nie: nieocenionym był właściwie! 

Połączony wywiad  francusko-angiel- 
ski szuka go w licznych szeregach ma- 
rynarki niemieckiej i odnajduje w Kilo- 
nji. Jeden z ajentów Intelligence Service, 
służący w duńskiej flocie handlowej, spo- 
tyka Franza. 

— Nie. Pracuję tylko dla Francji. 
Wywiad angielski nic mnie nie obchodzi. 

Nie zdały się na nic prośby, prze- 
konywania. Dopiero pośrednictwo wy- 
wiadu francuskiego nakłoniło nieustraszo 
nego szpiega do wznowienia akcji. 

W r. 1916 Franz wypływa na pan- 

cerniku „Posen*. I znów wrogie siły po - 
siadają dokładne informacje o flocie nic- 
mieckiej, aeropianach, zeppelinach, ło- 
dziach podwodnych. 

Ale niemiecka flota święci triumfy. 
Łodzie podwodne zadziwiają świat. Bez- 
względna walka wypowiedziana została 
angielskiemu systemowi blokady — Cćz 
robi Franz? On jest już w szkole mary- 
narki podwodnej. Znów w Briigge, znow 
na służbie, tym razem na U-Boot. Infor- 
macje o metodach niemieckiej walki pod- 
wodnej, o założonych minach, o wyzna- 
czonych łodziach. Ponoć niejedna nie- 
miecka U zginęła za sprawą tego ma- 
rynarza. Ale skąd on o tem wszystkiem 
wiedział? Dlaczego tak świetnie był po- 
informowany, ten marynarz? Skąd czer- 
pał swe informacje? — Pozostało to 
na zawsze tajemnicą. Gdyby był żył.. 
może wyjaśniłby dziś, ale zginął. Być 
może zginął dlatego, że nie zniszczył i 
nie wymordował całego sztabu dowód?- 

"twa floty podwodnej, jak był zamierzał. 
Ten, który go następnie wyznaczył do 
fatalnej łodzi podwodnej, nie zginął, dla- 
tego... 

Dlatego, że latem roku 1917, sześciu 
oficerów marynarki, w stanie nietrzež- 
wym wywołało awanturę w mieście. Ska- 
zani zostali przeto na areszt domowy i 
rzecz prosta nie mogli być proszeni ra 
wspaniały bankiet, uroczystość olbrzy- 
mią, z okazii nadspodziewanych, zwy- 
cięskich wyników walki podwodnej. Ca- 
łe Briigge trzęsło się z radości. Seiki 
gratulujących depesz, wszędzie flagi na- 
rodowe! W klubie oficerskim zebrał się 
kwiat generalicji niemieckiej, na czele z 
admirałem Schreiderem, ale... nie było 
tam sześciu oficerów. 

Tymczasem wśród udekorowanych 
ulic i ogólnej wesołości, wałęsał się 

chmurny marynarz, o twarży posępnej, 
bynajmniej nie ukrywając swego nieza- 
dowolenia. Nikt nań nie zwracał uwagi. 

Ale tych sześciu oficerów nie zapio- 
szonych na bankiet, postanowiło urzą- 
dziś sobie własny, mały bankiet. W ga- 
binecie pierwszorzędnej restauracji za- 
mówili kolacje. Sześć pięknych pań 
towarzyszyło im w wesołej zabawie. 
Tylko skąd wziąć szampana? Miczma: 
mrugnął znacząco: on już potrafi wykoni- 
binować kilka butelek, za pośrednictwem 
kelnerów, z oficjalnego bankietu, bo prze 
cież kupić nigdzie nie można. Zabawa w 
najlepsze. Ktoś chciał zaczekać z kola- 
cją, aż się rozpocznie tamten urzędowy 
bankiet, ale został przegłosowany. We- 
solo bawili się oficerowie i młode ko- 
biety. Miczmanowi wpadła w oko blou- 
dynka. Alkohol zrobił swoje: poco czekać 
chce pani szampana? zaraz! — Już jed 
na wyjęta z lodu butelka. Naipierw toasi 
na cześć cesarza. Przeciął druciki, wpraw 
ną ręką podważył korek, korek gruby, 
ciężki wyłaził powoli. Dwoma kciukami 
podparł go silnie, skierował butelke 
w sufit... bac, już leci korek w górę 
i jednocześnie straszliwy, piekielny, 0- 
głuszający huk!!! 

Dym, ogień! Czteropiętrowy  gmacit 
rozleciał się w kawałki. Pięciu oficerów 
i 6 kobiet z gabinetu restauracyjnego 
rozerwanych zostało na drobne strzępy. 
Jeden tylko miczman dawał słabe ozna - 
ki życia. Umierając szepnął: „szampan”.. 
— Zrozumiano. Bankiet się jeszcze nie 
zaczął. Sprawdzono butelki szampana 
i okazały się one... maszynami piekiel- 
nemi. Uroczystości zostały odwołane 
Gdyby tych sześciu nie zasiadło o kilka 
godzin wcześniej do kolacji? Co? 

Sprawca straszliwego zamachu nie 
został ujęty. Niesamowite szczęście sprzy 

jało Franzowi. Tak się rozzuchwalił, że 
zaniedbywał wielu ostrożności. Począł 
pić, hulać, żądał iuż teraz pieniędzy | i... 
miał kochankę. — Gdy wiadomość o tem 
doszła do Intelligence Service, w karto- 
tece, pod nazwiskiem Franza dodana zo- 
stała uwaga: „Niepewny*. Dobry szpieg 
nie może mieć kochanki! 

Ale Franz pracował dalej. Oto dc- 
nosi angielskiemu wywiadowi, że dwie ło 
dzie podwodne niemieckie, udają się do 
kanału La Manche, celem założenia min. 
Data, miejsce, wszystkie szczegóły. 

Łodzie opuściły bazę. 

W kanale łódź angielska pilnowała. 
O porze oznaczonej ujrzano w pery- 
skopie coś, co niewątpliwie musiało by: 
niemiecką łodzią podwodną. 

To oni — szepnął kapitan. — Ata- 
kować! 

Straszliwy huk i jasny blask oświe- 
tlił ponure fale kanału! Niemieckie ło- 
dzie nie powróciły już do ojczyzny i ci, 
którzy stanowili załogę — również... 

Gdzie się podział Franz, ten genjal- 
ny szpieg koalicji? Wszelki ślad po nim 
zaginął. Aresztowano go? Rozstrzelano? 
Nie, żadna wieść o tem nie dotarła do 
władz angielskich. Dopiero później si. 
okazało, że już po wysłaniu meldunku o 
tajnej ekspedycji niemieckich łodzi pod- 
wodnych — Franz, wyznaczony został 
również do załogi jednej z tych łodzi 
Wyrok śmierci sam sobie podpisał. Co- 
inąć się nie było sposobu, ani czasu. Ta: 
zginął. 

Ale gdyby kapitan 99 pułku piecho- 
ty pruskiej, von der Fórstner nie dobył- 
był szabli, wówczas... aż. 

ww
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_ podjęła swoje pani Sadulska. Widząc prze- 

7 
  

Zara po Nowym 1880 roku pam mau- drzwiami, wpoprzek uliczki ma żelaznym 

czyciel wydał uczniom własnoręcznie wyka- kroksztynie wisiał mosiężny krążek: coś 

Jigrafowane świadectwa z ukończenia trze- ix. rodzaju talerza albo miednicy. Wiado- 

ciego i ostatniego oddziału szkoły. Ksiądz mo było, że przez te drzwi wchodzi się do 

proboszcz przy tej sposobności wygłosił pana felczera Cholewki. й 

jeszcze jedną naukę, w której była mo- W  pienwszej chwili Bronek pomyšlai, 

wa. © pracowitych pszczólkach, zbierających że idą się strzyc. Spojrzawszy ma. ojcowiski 

miód na chwałę Bogu i dla pożytku ludz- kark, stwierdził jednak, że włosy ojca są 

kości. jeszcze miezadługie, jego zaś czupryną fel- 

Bronek wziął dyplom, wysłuchał nauki czer dotąd się nie zajmował: matka go 

i z czerwonemi ze wzruszenia uszami wró- stinzygła w domnu, bo to taniej. O panu Cho- 

eil do domu. Ojciec był jeszcze w cukmowni, lewee, który był ix: Gołębiowie jedynym dok_ 

matka uwijała się przy kuchni, a młodsze torem i golibrodą zarazem, ° wiedział tyle, 

nodreństwo zbijało przed domem bąki — że trzeba miu mówić: „pamie konsyljarzu", 

każde na swój sposób. Nie zwracając u- bo się obraża łatwo! 

i ma pędraków, wkroczył do izby ze spu Weszli przez sień do  wazury. Pan 

i oczyma położył uroczyście Cholewka bez marymarki i z mamydloną 

00) dcżaką ma stole. Potem chrząknąi twarzą wecował brytwę na pasku. W pokoju 

a co, i odwróciwszy się do kuchni był półmnok, ckiennice od frontu z powodu 
R: > oral wyglądać przez okno. Na- miedzieli ,przymknięto. Przez szpary wpa- 

= E zupelnie obojętny, ale serce dała smuga słońca i załamywała się tę- 

ae mu się niepewnie w piersiach, caj- Czowo w lusterku, wiszącem ma ściamie. 

gowe zaś porcięta, szyte na wyrost i wpusz- Pod lusterkiem istał stolik, zastawiony 

czone ;x Ikamaszki, zdradzaly nieprzystojne flaszeczkami i pudełkami, w kącie szafka 
drżenie kolan. bez drzwiczek i dwa wyplatane krzesełka. 

akys net kroki matki za sobą, == — W powszednį dzien nie mam czasu 
o: oai się ogolić, — rzekł pan Cholewka na 

7 powita Podał Sadulskiemu — senjo- 

  

— Mój synu kochany... : 

I więcej nie. To mu przecież wystar 

czyło. Przeczytała i oceniła jego zasługi. 

Pogłaskała go jeszcze raz > o» i > 

i , blachiy. Kartofle gulgotały mw sagan- z 4 2 

— R Ba gardło plukał. Po wię dni dzień golić? W goście mie chodzę. 

swąd gotującego się obiadu przenikał pro: ч Przyprowa dzam panu konsylja rzowi 

sto przez nos do kiszek i łaskotał je jak Pomocnika, — przedstawiał mechamik syna. 

piórkiem. Każdego innego dnia Bronek _ Felczer stanął przed zwierciadłem, za- 

upominał by Się o coś do przegryzienia, darł rodę do góry i zaczął się golić. Sły- 

albo wybiegł tymezasem ma dwór. Dziś > yo przy tem. glośny skrohot jak przy 

mie: za wielki był na to. Tnwiał przy oknie T iganių marchwi. Z pod nasunietych po- 

i rozmyślał. Za chwilę przyjdzie ojciec. To, R spojrzał w lustro ma odbicie sterczą- 

eo on teraz powie, to będzie majważniej- am pozy mim kandydata do wszechnauk 

sze. Może nie pożaluje pieniędzy i odda skich. . 

pilnego syna na dalsze nauki, do gimna- ił sa Chcesz być doktorem, mały? — rzu- 

zjum? Wtedy musiałby też sprawić mm © aw 1 „A mydłem. 

czapkę ze znaczkiem i mumdur ze srebirne- Se Bai a its Sk > o 

rowi rękę, ma jumiora nie zwrócił uwagi i 

jeszcze raz przejechał brzytwą po rzemie- 
niu. 

— Zresztą — poco się mam iw powsze- 

  

mi paz nauczyciel obiecywał е 

Gdy więc wiezedł ojciec — jedenastolet- = L rwać? | 

nie serce jak spłoszony kot skoczyło rap- — Nie, — bojažlixie szepnął mały. — 
Przerazily go te pytania: więc nietylko 
stnzyżenia wiłosów (co nawet matka dosko- 

  yższe żebno i tam się 

nujeżyło w oczekiwaniu. Śsiadectwo bie- 

Н się ma stole, zdaleka widoczne... 
Pam Sadulski rzucił ezapkę na łóżko, 

meuknął coś do żony i usiadł ciężko. Zaw. 
sze był zmęczony i dlatego rzadko się uś- 
miechał. Mówił głosem szorstkim, niezno- 

szącym sprzeciwów. 

tem gdzieś ipod naj 

  

    

  

Już ze szkoły? Cze- ; 
ROSE Wiożśiie? — Voulez vous visiter le plus sćlect 

— Dzisiaj ostatni: dzień, — wymamro- des cabarets de minuit? On y danse et on 
tai sym. Samuse toute la nuit... Attractions sen- 

— Co ty do mnie tyłem gadasz? Od- sationnelles!... Vous n'parlez pas fran- 
wróć się, jak mówisz do ojca. cais?.. Wollen Sie das eleganteste Nacht- Chłopiec odwrócił się posłusznie. kabarett besuchen?  Sensationelle Att 

— Pasmoś tam co: zmalował znowu. ctionen! Feinste Stimmung! ja A gdzie stopnie? — lha — dobrze! A_poiemoweeTezyii 
Wziął świadectwo i przeczytał uważnie. __ tyjko poledyj cz w Którego nie znam 

"Twarz mu się mieco rozjaśniła. Bronek u- j'ko poledyńcze wyrazy czepiają się a Oko. mego ucha: r 
L. No, to już wogóle koniec edukacji, | — The iamous.. night cabaret... rus- 

00? Chwała Bogu. Czas się wziąć do ro- Sian and oriental orchestra... attractio1.. 
' Cóż to za dziwoląg? Cóż to za pa- — (Do jakiej roboty? I co to znaczy skudztwo? — Atrakszyn? atrakszyn? koniec?) Jasność w młodej duszy zgasła, I — russian... Rassieja! 

me knot przykręcono w lampie. ы Ponimajt ruski? 
—Nie myślisz, Ignas, posyłać Bronka O, ty skośnooki orjentaln ończy- dalej ? — wtrąciła się matka, malewając zu- ku! Jakże niezwykle aa a twój pa, — taki zdolny chłopiec. Mówił nauczy- łamany język rosyjski na tym  francu- w AB GANI plyn skim, paryskim placu. A teraz powiedz am. 1 iai, : je. JĘSZCZze: si parla italiano... se habl szego. Chłopak już wyrósł, wąs mu nie- . "en długo zacznie się sypać, a ja mam  jesz- <SPanol. Ty, cytrynowa wieżo Babel, ty 

sze do miego dokładać? Nie on jeden u Japończyku z wydętemi wargami, które- mas... Ja (w jego latach już zarabiałem na gO voulez brzmi prawie jak vourez, a 
siebie. On tego nie potrafi. parlez jak parrrez... 

To wszystko wypowiedział - krótkiemi Cóż mi pokażesz w tym kabarecie, zdaniami, łapczywie chłepcząc gorącą kar- który jest ouvert toute la nuit, a nazywa tafiankę. Na wąsach zawisły mu białe so- się pospolicie: Chauve-souris... Flieder- 
pelki — i one właściwie, mie te przykre maus! Ach, ach: Letuczaja mysz! ja mysz! Acn słowa mapełniły Bronka odrazą ku ojcu. Ni ! R ć bwa m AE ke Z c ietoperz! Jak w Moskwie, jak w War- a аЕ, R ;- Szawie... Wszędzie, wszędzie nietope- 
wau m : 3 gum rze, nocne zmory... > tyle s. oi R ky Co noc, od wieczora, zastał odrazu pogrze A о Na strach ludziom krzyczy kiki i zrozpaczony. Czy, warto iw takim stanie yczy kikimora... ducha jeść obiad? Ale jadł, bo i za brak Skąd przychodzi mi do głowy wiersz apetytu mógłby go ojciec skrzyczeć. Wandy Dobaczewskiej? Ten sam nieto- 

— A do czego ty masz chęć? — usły- perz roztacza swe skrzydła nad nielubą 
szał pytanie rodzica. Rozumiał, że istotnej Bogu, zatraconą białoruską wsią Pahu- 
"> pop nie ma poco ujawniać: na nie | ten sam, podbity dźwiękami russian 
o się nie przyda. © ; ‚ — orkiestry, wzlatuje nad Montmartrem... I 

— On pewno chciałby «ię uczyć dalej, — ja kiedyś pisałem wierszyk o nietoperzu: 
Nietoperz wpadł przez moje okno czarne, 
Przez okno czarne, szeroko otworzone 
Me parną noc, na noc lipcową parną... 

dzy nie mamy. ietoperz wpadł i wionął szumem skrzydeł, 
— No więc? fuknał ojciec. ł zgasił smutną świecę na mym stole. 
— Wszystko mi jedno, powiedział cicho Ach, gdybym miał gwoździe i twardy młotek, 

B i. Drgającą tkań twoich szumiących lotek 
— Możemy go na mechanika wykiero- Nad memi drzwiami rozpiąłbym szeroko... 

wać. — zaproponowała. Uważała, że naj- — Więc tędy mój cicerone? Strome 
starszy syn powinien iść w ślady ojca. U šlisko pnąca się ulica o kleistej . nazwic 
<hłopów ma wsi w ten sposób przechodzą Lćpic zawiedzie nas w to jądro Montmar- 
grunta: z ojca na najstarszego. I to jest t 5 tarszego. ru, nad którem bieleje kopuła Sacrė- dobry porządek. U ludzi miejskich, którzy C, ? i śni i 5 S Ras a i RZ neis, A oeur? I pod nią, właśnie pod nią, grać 
= a vė waka) AR, + „nam będzie na bałałajkach rosyjska or- 
trochę narzędzi iw majątku - kiestra przyodziana w rubaszki? A može 

Jednakże pan Sadulski miał własny W czerkieski? 
pogląd ma tę kwestję. Ami mważał swego On y danse, on y danse... fachu za jedyny i majlepszy, ami mie był dk ao tańczy 2 w dziecinnej pio 
z niego zadowolony. sense. Sur le pont d'Avignon... Combie::? 

— Iii... co to za robota. Całe życie bę- Pięć franków za to, že mnie tam zapro- 
dzie chodził wyszmelcowany jak ja i lu- wadzisz? Ach, i kieliszek calvadosa... 
dziom się wysługiwał, Na calvadosa wstąpmy tutaj, do tegu 

BE 2 jak 2 na siebie założy? narożnego baru. Słyszę — w rozgwarze 
zs - ni S Może hałaśliwego placu, słyszę wyraźnie, jak 
EA to BEN wzeba cztery albo w barze szeleszczą jedwabne sukienki. 
im poszedł do rdboty a Dziewczyna poprawia czerwonemi paz- 

wieczorem, gdy dzieci już spały, naradzał "Ogciami jedwabną pończochę, która 
się jeszcze z żoną nad przyszłością syna. obluźniła się. Dziewczyna naciąga ją ! 

e się — to znaczy: wypowiadał eta 2 ec szelest jedwabiu na łyd 
na głos swoje pomysły, a żona mu pota- ce słychać dokładnie w nocnym szumie 
kiwała, bo mie innego mie miała do ga- ulicy. ; 

dania. Ww ten sposób uradzili wreszcie, eo  — Mon Japonais! Czy wolno mi w ten mależy zrobić, bo nazajutrz... $ sposób zwrócić się do ciebie? Mon Japo- : Doza było święto. Po kościele pa- nais, mon cher Japonais! Dlaczego wy x > z a drobiazgiem wró- mawiasz ostro i nieczysto:  carvados. ё : т›тід‹;ищ LB ze Jak? Calrvados? carlvados? Śmieszna 
gr ak wio 1 1 Ti z metateza: u nas w Polsce prości ludzie 
Rej = ogi AB aka ez? mawiają: leguralnie, leworwer. Metateza: 
dom od rogu odznaczał się błys zd to siowo pamiętam z czasów, gdy w wi 
leka wywieszką. Pozatem był O samo leńskiem gimnazjum uczytem įęzyka pol-- 

cie ten sam niechętny grymas na twarzy 
męża, dokończyła. z westchnieniem: 

tylko że ma kształcenie pienię- 

drewniany jak inne, z okiennicami, ledwo Skiego. Wilno. Wirno. Wirlno,  Wilrno. 
aczepionemi na zawiasach, i pokryty zapleś. Bardzo Śmieszna nazwa. 
miałym od deszczów  gomitem. Ale nad — A więc, A la votre! A ra votre... 

  

nale potrafi) ma się uczyć u pana Cho- 

lewki? Ojciec za niego oświadczył dobit- 

mie: 
— Nauczy się u pana. 

— To nie takie łatwe, — mruknął pan 

Cholewika, zgrabnym ruchem zgamniając 

pianę z brzytwy ma wskazujący palec le- 

wej ręki: — medycyna ans divina, rozu- 

miesz? 
— Nie, — prawie z płaczem przyznał 

się Bronek. Felczer się moześmiał, ale tym 

razem pan Sadulski ujął się za sx ym pier- 

a się mie uczył, ma. księdza 

przecież nie idzie. : 

— Recepty, panie dobrodzieju : po ła- 

cinie są pisane: ut fiamt lege artis pilu- 

les!. 
Bronek sponsowiał: jakto? służył prze- 

cież do mszy, umie coś niecoś po łacinie. 

Chciał pokazać się i wyrecytował matych- 

miast: ! 

— Ad Deum, qui laetificat juventutem 

meam. : 

Pan Cholewka podmiósł brwi do góry i 

dał wyraz swemu uznaniu w innym, bar- 

dziej popularnym języku: 

— Molodiec!... Е 

— Więc jakże będzie, panie konsylja- 

rzu? ь 

Pan konsyljanz westchnął i smętnem o- 

kiem potoczył po pokoju: 
— Tutaj mamy rozmawiać ? 
— Możemy iść do Mordki ma rozmowę. 

Ja stawiam, — oświadczył mechanik i 

pana Cholewkę zaraz opuściła. melanchol- 

ja. Ożywił się: 
— Wiięc ty tutaj jpoozekaj, chłopcze... 

My z ojcem wyjdziemy za interesem. Tym- 

czasem wytrzyj tę brzytwę i schowaj. A 
nie skalecz się. Tak samo pędzelek wyp- 
łucz i na miejsce, do tej oto szufladki. 
My niedługo wrócimy, 

W ten sposób Bronek rozpoczął prak- 
tykę u pana Cholewki, Z początku po- 
dobało mu się. Miał nakaz aby przyglądać 
się czynnościom prymcypała. Siedział więc 
na wyplatanem krzeselku w kącie i mozeże- 

rając w porcelanowym moździerzu maś- 
cie, obserwował. W ciągu kilku dmi nie- 
wiele zdobył doświadczenia. Paru żydków 

Więc jeszcze chcesz pokazać curiositės? 
Jakież to ciekawostki, jakie nocne osobli- 
„wości chcesz mi pokazać, mon Japonais? 
Palais de Vėnus... Temple de Cythćre... 
O Wenero, o Venus, pełnobrzmiąca i me- 
lodyjna We-ne-ro, która w łaskotliwej 
mowie francuskiej dźwięczysz szczebio- 
tliwie — ptaszęco — dziecięco! Wenius, 
wenius... 

— Nous francisons les mots ćtrangeis 
— mówiła mi wczoraj piękna mademoi- 
selle Porrion. Mówia dumnie a szowini- 
stycznie. 

Wenius. Sitėr... Szowinizm jest rów- 
nież słowem  francuskiem.  Francuzieją 
obce u was słowa. I dlatego świegotacie: 
otobius, minimą... Co to znaczy minimą? 
maksimą? Maksimą szowinizmu.. 

— Owszem, jestem trochę pijany. W 
mojej ojczyźnie powiedziałbym może ze 
śmiechem i wulgarnie: pod gazem, albo 
zawiany. Ale właściwie nie jestem  pija- 
ny. Raczej enivrć. Upojony, odurzony. 
Ach, mój Japończyku, mój drogi Japoń- 
czyku! Czy to prawda, że wy moją oj- 
'czyznę nazywacie Porando? 

Wracam właśnie z kawałeczka pol- 
skiej ojczyzny w Paryżu. Z eksterytorjal- 
nego kawałeczka przy ulicy Alphonse-de- 
Neuville. Gdy się tam weidzie, jest się w 
Polsce. To konsulat polski, a konsul pol 
ski jest żydem z Łodzi... W Paryżu ma: 
gę stać się szowinistą. Witaliśmy tam Na 
wy 1932 Rok. A w Wilnie mówią: spot- 
kanie Nowego Roku. Wstriecza Nowago 
Goda! W Nietoperzu na Montmartre mo- 
żemy również wstrietit' nowy rok przy 
dźwiękach russian — orkiestry. 

Ale usiądźmy tutaj, pod terrassą, na 
maleńkich krzesełkach, rozstawionych na 
trotuarze. Podobno zima, więc palą się 
nasze piecyki. Grands braseros. Made- 
moiselle Porrion, zachłystując się cuda-. 
mi swego Paryża, tłumaczyła mi wczo- 
raj uroki „jedynych na świecie'* pary- 
skich catćs. Trzeba koniecznie usiąść pod 
werandą. L'etranger — mówiła — peut, 
de Ila, observer lI'amusant dófilć des pro- 
meneurs. Mówiła jak guide za kilka fran- 
ków. 

Defilada przechodniów. Ucieszna, ivz- 
weselająca, odurzająca defilada wzdłuż 
tego bulwaru, na którym, od placu Clichy 

    

przystrzygało sobie brody, jakiś przyje- 
zdny dziedzie kazał się ogolić i wąsy ufar- 
bować, jakaś dziewczyna przyniosła do 
sprzedania dx. wielkie 'wiarkocze... I 

więcej nic. Całemi godzinami w  razurze 
bylo pusto. Witedy to pam Cholewka albo 
znikał za przepierzeniem, gdzie znajdowało 
się jego łóżko i kuferek, albo wychodził na 

dwór. W pierwszym wypadku mówił: 
— Idę na chwilę do mieszkania. Jeżeli 

kto przyjdzie — zawołaj mmie. 

Zlecenie to było zbędne, gdyż przyby- 

cie każdego gościa ozmajmiał wielki dzwo- 

mek, dyndający nad drzwiami zawsze gdy 

się je otwierało, Mimo to pan Cholewka, 

ufając czujności — mowozaamgażowanego 

pomocnika, mie zjawiał się na dzwonienie. 

Więc Bronek szedł za przepierzenie i mel- 

dował: 
— Przyszedł jakiś pan... 
Już za drugim razem stwierdził, że 

meldować (trzeba dość głośno, bo najczę- 

ściej felczer spał. W ciągu dnia mógł po- 

kilkakroć zasypiać i wstawać do pracy. 

Oczy miał przeto zawsze zapuchnięte i tro- 

chę mieprzytomme, Na klijenta patrzył 

wtedy jak przez mgłę: zdarzało się czasem 

że brzytwa omsknęła mu się" i kaleczyła 

klijenta. Gamdła jednak nikomu mie po- 

derżnął, więc nie było powodów do pre- 

tensji. ° ! 

Ale, istotnie: sam nie miał czasu się 0- 

golić. Jeżeli mie spał — to wychodził z za- 

kładu zapowiadając: 2 

— Idę za interesem. Jak kto przyjdzie, 

niech poczeka. w 

Wobec takiego rozkładu zajęć prakty- 

kamtowi zaczęło się nudzić. Przez trzy 

dni rozcierał maści i gapił się na pijawki, 

zdychające w słoiku ma oknie, Caxartego 

dnia zdobył się ma odwagę i zaczepił pa- 

trona: й 

— A kiedy ja zacznę się uczyć? ; 

— Czego? — zdziwił się pan Cholewka, 

który właśmie miał zamiar udać się do 

mieszkania. 

— Golenia, — powiedział śmiało mało- 

dy Sadulski, — golenia albo medycyny. 

— Aha.... Masz rację. No, skoroś taki 

chętny, to ucz się golenia. Będziesz mnie 

potem wyręczał. 

DEUX CALVADOS? 

— To niech mi pan pokaże, jak 
mam uczyć, 

— Jak?... Na 
mieč. 

Bronek popatrzył zpodełba na pryncy- 
pała: trochę wydało mu się podejrzane, 

lecz usluchał. (Wybrał butelkę, posmaro- 
wał mydłem i zaczął bnzytwą zeskrobywać 
pianę ze szkła. Za przepierzeniem — гох- 
legł się złośliwy chichot mistrza. Uczeń w 
lot skombinowal, że go wystrychnięto na 
dudka, Wyrzucił butelkę, a wieczorem, w 
domu dał wyraz swej niechęci do zawodu 

felczerskiego. 
— Głupi jesteś, — burknął ojciec, 

masz zajęcie czyste i lekkie. Ja żebym od 
początku mógł wybierać — sam zostałbym 
felczerem, bo to i uposażenie miezłe i powa 

żanie u ludzi jest. Medycyna to nie Ślu- 
sarstiwo. 

Sym zamilkł, Autorytet ojca ami na 
chiwiię, ani mawet w myśli nie mógł być 
podważony. Nie bylo to bezpieczme: pan Sa- 
dulski prędki był do bieia, a bił czem się 

dało: paskiem, kijem albo szczapą drzewa 

się 

'butelce, ma się rozu- 

umiał krąbrme dziedko prześwięcić. Bro- 
nek wziął ma cierpliwość, 

Piątego dnia był jarmark w Gołębio- 
wie.  Zjechali do osady chłopi zmajdal- 
szych okolie i dzwonek w zakładzie raz 
po razu hałaśliwem ujadaniem witał ja- 

kiegoś imteresamta. I tego dnia Bronek 
jął się czynności, związanych ściśle z wy- 
znaczoenym mu przez ojea zawodem, Obaj z 
felczerem pracowali w pocie czoła. Uczeń 

według wskazówek mistrza smarawał chło- 

pom  szczecjniaste brody a mamydlomych 
przytrzymywiał palcami za nos podczas gdy 

pam Cholewka wywijał brzytwą po cierp- 
liwej gębie. Za tę manipulację inkasował 
następnie po sześć gmoszy od: każdego. 

... © pewnej godzinie isttłoczyło się do 
rezury jakieś ponure chłopisko. Pan Coh- 
lewka wypoczywał jpo trudach za przepie- 
mzeniem. Wiezwaemy przez asystenta wy- 

lazł z łóżka, ziewając i drapiąc się po 
głowie. Ale na widok obwiązanej twa- 
rzy chłopa zaiskrzyly mu się oczy. Cze- 
kala go poważniejsza operacja, gdzie mo- 
żnai było rozwinąć wszystkie arkana kumsz- 
tu lekarskiego. 

  

     

  

począwszy — w nieskończoność ciągną rzą może być ubrany w kostjum francu- 
się środkiem młyny  djabelskie, strzelni- 

ce, kolejki podniebne, nieba i piekła, 

karuzele i huśtawy« 
Rozhuśtał czart huśtawę 

Kosmatą łapą swą... 
Ach, hhhuśtaj czarcie! Ach! 

Tak. Ładny wierszyk pewnego rosyj- 

skiego poety, zgrabnie przełożony przez 

polskiego poetę Tuwima. Ale Tuwim teź 

Żyd. Jak. konsul polski w Paryżu. 

Więc w konsulacie witaliśmy nowy 

rok. Kolonja polska... naturalnie.. Pewien 

student udawał nowy rok, Miał deklamo- 

wać wierszyki. Wysmukły młody  chło- 

piec z ukraińsko-tatarską twarzą. Kreso - 

wiec. Przebrał się za pacholę — pacho- 

lę — za pazia w obcisłych czarnych majt 

kach z kokardami i czarnych pończosz- 

kach. Nałożył blond perukę. Naturalnie: 
paź zawsze musi być złotowłosy... prze- 

towłosy. O, mój paziu! 
Korolewa igrała w basznie zamka Szopena... 

A jejo żadno słuszał nakłoniwszijsia paź... 

Student wyglądał jak błazen. Miał 

szpadę u boku. Niedbale wsparł dłoń na 

rękojęści szpady. W prawej ręce powie- 

wał kapeluszem ze strusiem piórem. Jak 

z obrazka Gainsborough „Książę Wesi- 

minsteru'. Tylko cały czarny. Czarny 

nowy rok. A szwarc jur, panie konsulu! 
Straszny rok, czarny rok, 

Umarł Szyja Ajzensztok! 

A to znowu wierszyk poety polskie- 

go Kasprowicza. : 

Student — paź zstępował ze schodów 

„pierwszego piętra, wysłanych „CZerwO- 

nym chodnikiem. Czarna postać. Czer- 

wien schodów. Oślepiające światło ele- 

ktryczne. I mongolska twarz nowego ro- 

ku w blond peruce. Czarcia twarz. Ta- 

tarzyn skośnooki. Ty, Japończyku, jesteś 

również skośnooki. Twoja twarz miesza 

mi się z twarzą polskiego studenta. Je- 

steście jednakowi: Japończyk i Polak 

z tą samą twarzą Hunna. Znam nazwi- 

sko tego studenta... Wyraziście widzę je- 

go czarcie oblicze, które oto pochyla 

się ku mnie z drugiej strony stolika w 

twojej twarzy, o mój nieznany Japończy- 

ku! jakże bliscy jesteście mi obai! Stu- 

dent schodził po czerwonym dywanie... 
Ale czyż ukraiński Polak z tatarską twa- 

skiego gentilnomma?  Wdziać na siebie 
obcą, po stokroć cudzą skórę? Nóż trze- 
ba mu wsadzić w zęby, arkan — nie 
szpadę dać do ręki. Z gwizdem i tupo- 
tem powinien zbiec ze schodów, zawyć 
nam tutaj, zagikać. 

I pomyśl, Japończyku, jak dziwne 
rzeczy dzieją się na świecie. Jak wszyst- 
ko ma swoją rację, cudowne prawa, rzą- 
dzące niezmiennie z rozkazu Przedwie- 
cznego. Student nie mógł zejść ze scho 
dów z grandezzą złotowłosego pazia. Od 
grandezzy krok jeden do grandy. A gran- 
da... pomyśl, jak ordynarne znaczenie na- 
dał temu słowu mój język! Student zwa- 
lił się ze schodów. Potknął się o szpa- 
dę, przydeptał przepych strusiego pióra. 
W łomocie i krzyku zadugotał po czer- 
wonym dywanie. Giknął! Giknął napraw 
dę, bo musiał giknąć! 

A ty, Japończyku, czy pragnąłbyś 
krzyknąć i zawyć? Ale wy, ludzie da- 
lekiego orientu, podobno jesteście  mil- 
czący i tajemniczy. Ja zasię — och, 
pragnąłbym krzyknąć w tej chwili! Ry 
tutaj, pod werandą paryskiego cafć roz- 
legł się nagle mój barbarzyński krzyk. 
Jednak nie umiem krzyknąć, mój Japoń - 
'czyku. Dlaczego krzyknąć nie umiem? 
Dlaczego jestem spokojny i opanowany” 

— Oto twoje pięć franków, mój Ja- 
pończyku, który objawiłeś mi się we wnę 
trzu Montmartru stujęzyczną żmiją. Po- 
chwytałeś strzępy języków świata, aby 
włóczęgów ze świata całego prowadzi 
do pałacu Wenery, do świątyni Cytery. 
Ty, syn wielkiej, odwiecznej rasy, wobec 
której ja jestem parweniuszem? W taje- 
mne wnętrza, w ukryte zakamarki Mont- 
martru, góry świętej, góry. męczenników, 
zarowadzisz mnie? Tę górę osłania bia- 
ła kopuła Sacrć-Coeur, a u stóp bazyliki 
— pamiętasz? — stoi posąg  chevalier 
de la Barre. Któż to był, ten umęczony w 
XVIII wieku na owem miejscu młodziutki 
protestant? Teraz dookoła iego posągu 
bawią się na skwerze śliczne dzieci, a 
matki i nianie zajęte są ręcznemi robót - 
kami. A nad wszystkiem wciąż biała ko- 
puta, która osłania i umęczonego  pro- 
testanta, i śliczne dzieci, i szczęśliwe 
matki, i to tajemnicze jądro, w które 
chciałbyś mnie zaprowadzić. I ciebie, c 
Japończyku, i mnie osłania, i russian 
orkiestrę na bałałajkach. Pomyśl, Japc:'- 
czyku! Przedziwne jest to miasto, które 
umie ostateczności pogodzić i ' w har- 
monję poukładać. Mądry iest przeto szo- 
winizm mademoiselle Porrion i jej du- 
ma! Niech będzie pochwalony szowinizm 
mademoiselle Porrion. 

— Сагсоп deux, calvados! 
— Mamy rćveillon, o  Japończyku. 

Nowego Roku: S$ nowym godom! Życzę 
szczęścia. Patrzmy na nieustającą  defi- 
ladę przechodniów. Na dyszące życie 
bulwaru. Na łydkę, świecącą jedwabieni 
pończochy. Na czarnoksięską huśtawkę, 
wybuchającą okrzykami w  neonowein 
świetle. W oiczyźnie mojej puszczają 
płytę z banalną piosenką: 

Na bulwarach rozbawiony tłum — 
ga c'est Paris! To jest Paryż! 
l maleńkie midinetki serce — 

a c'est Paris! To jest Paryż! 

— A jednak banalne piosenki ulicy 
mają słuszność. Każda ludzka* prawda 
jest banalna i sentymentalna, mój [a- 
pończyku. Ludzkie serce również. 

— Więc jeszcze deux calvados? 
Jakże piękne jest ciemne niebo Mont- 

martru. 
Jerzy Wyszomirski. 

UROKiIiSMUTEK MEDYCYNY 
— Ząb wam dokucza, gospodarzu? — 

zawołał (prawie radośnie. 
— Amo ząb, psia jucha, 

przez szmaty gospodarz, 
— Usiądcie se ma tym stołeczku... O, 

tak... Zaraz my go, chorobę opatrzymy 
jak się mależy, Bronek, stań tu chłopcze 
z tyłu: będziesz trzymał pana gospodarza. 

Bronek ostrożnie wziął kmiotka za 
głowę, szeroko otwartemi oczyma wodząc 
za ruchami pama Cholewiki. Ten z miną 
nieomal natchnioną grzebał się i» szufla- 
° @се, wypełnionej różnemi ruypieciami. 
Wygrzebał wreszcie stamtąd kawałek ok- 
rytego rdzą żelazka z ruchomym hakiem 
ma końcu. Owinął ten instrument ście- 
reczką i kązał pacjentowi otworzyć usta. 

— Tylko szeroko, szeroko, — upominał 
go tym samym radosnym tonem: o spójrz- 
cie, jak ja to robię: aaaa.... 

Ciągmąc owo „aa”, mrugaął znacząco 
na Bronką. 

— Teraz trzymaj mocno za głowę, ja za- 
kładam lewarek. Uważaj i ucz się!... 

Z temi słowy rękę z lawiarkiem 1a5unąl 

wybulgotai 

chłopu pomiędzy szczęki, Szukał bołą- 
cego zęba: 

— Ten ?.... Nie? No, to ten? Co?.... 
— A,, a... a... — pomrukiwał chłop. 

Niewiadomo było czy potwierdza, czy ze- 
przecza.: % rozdziawionej jadaczki nie 
mógł wydobyć innego dźwięku. 

— Oho, już wiem, — krzyknął felczer. 

Wybałuszył oczy, nadął się i szawpnął lewar 

kiem. 
— Aa! — ryknął pacjent. Bronek wy- 

puścił głowę i aż przysiadł z przerażenia, 
— Mam go, psia krew, — odsapnął fel- 

czer i z dumą pokazał wyriwiany ząb. Chłop 
się otrząsnął, spiunął krwią, Potem wsa- 
dził palec w usta, pomacał uzębienie i rzekł 
glosem nieco poirytowanym: 

— A niech pana kolka zeprze! 

— A bo co? — mastroszył się esku- 
lap. 

— Przecie pan wyrwałeś mi nie boloka 
ino zdwowy. 

Pan Cholewka stropił się. Nachmurzy- 
wszy czoło, jął oglądać instrument. 

— To pogańska szabla ten lewarek... 
Omsknął mi się i dlatego chwycilem ra 
inny... 

— No, więc co? — zapytał, nadra- 

biając miną, 

— 00? — odrzekł wieśniak z flegmą, — 
rwać i tyla. Ino jak mi pan znowuj sfu- 
sierujes, to ja panu w zęby zajźre, 

Znowu tedy. lewarek poszedł w ruch t 
po dluższem szamotaniu się z „bolakiem* 
operację pomyślnie ukończono. 

Wyprawija szy uzdrowionego, pan Cho- 
lewka otarł pot z czoła (mimo wszystko — 
zdenerwował się z tym chamem) i z wy- 
soka spojrzał ma pobladłego pomocnika: 

— No cóż? Sam widziałeś jaka to psia 
krew, robota. Tego byle pies mie potrafi. 
Do medycyny rękę trzeba mieć lekką i oko 
celne... Ale mie bój się: nauczysz się i 
ty z czasem przy mnie. 

Wrzucił lewarek do szuflady, 
przez okno i sięgnął po czapkę: 

— Wychodzę za interesem. 
przyjdzie.... 

Brzęknął  rozgłośny dzwonek (wszedł 
nowy pacjent też ze stanu kmiecego i 
zatrzymał pama Cholewikę. Bronek we- 
stchnął do Pana Jezusa, aby tym razem 
skończyło się na goleniu albo strzyženiu: 
brakło mu już odwagi do asystowania 
przy mowej operacji. a 

Na podłodze widać było świeżą jesz- 
cze, kmwiaiwą plwiocinię. Mdliło: go z wraże- 
nia. 

wyjrzał 

Jak kto 

— W plecach me coś kłuje — oznajmił! 
przybysz cichym głosem. Oglądał się bo- 
jaźliwie dokoła, mnąc w ręku spłowiałą 
czapkę. 

Felczar wypogodził twarz. 
— Bańki, bańki, — rzucił wesoło. 
— To niechta pan przyfaśtryguje, ile 

potrza. 

— Złotówkę będzie kosztowało. 
— Niech (kosztuje, byle kolki ustały, 
— Ustamą, nie bójcie się, ustamą. Pro- 

szę ze mną do mieszkania. 
Weszli obaj 'za przepierzenie. Zamosi- 

ło się na coś gorszego, niż nwanie zęba. 
Młodym Sadulskim owładnęła tchórziiwa. 
chętka, by czmychnąć stąd czemprędzej do 
domu i już mie wracać nigdy. Ale w domu 
był ojciec... 

Za przegródką zaskrzypiało łóżko i roz- 
legł się głos konsyljarza: 

— Bronek, miednicę mi podaj. 
Gdy zjawił się tam z miednicą, ujrzał 

straszny obraz. Na łóżku, gdzie zwykle 
wysypiał się pan Cholewika, leżał teraz 
twarzą do poduszki i cicho postękiwał cho- 
ry chłop. Był do pasa obnażony na gołych 
plecach  szkliły się czarne bąble, bańki. 
Pam Cholewka krótkim nożykiem macinał 
pacjentowi skórę, podgrząwał bańkę za- 
paloną świecą i pnzyklejał natychmiast do 
girzbietu. W ten sposób przyfastrygował 
mu coś ze dwadzieścia «ciętych. Witedy 
nastała chwila przerwy. Felczer wyprosto- 
wał się, trzymając w ręku świecę, która 
rzucała woskowe refleksy i cienie ma 

jego chudą twarz. (Wyglądał w półmroku 
jak widmo. Chłopiec z miednicą stał ska- 
mieniały, mie mogąc oderiwać oczu od tej 
dziwacznej sceny. Oczekiwał, że teraz stia- 
mie się coś przerażającego — bo na «co 
właściwie czeka? Usłyszał raptem facho- 
wą odpowiedź ma tę myśl: 

— Czekam, aż naciągną. 
"Tak powiedział lelczer. Otrząsnął się 

i oderwał jedną bańikę od ciała. Cmoknęła 
głośno, pozostawiając po sobie czarny, 
wilgotny ślad, 

—Trzymaj, — rzekł i podał chłopcu 
bańkę. Na dnie była krew. 

— Wylej to do miednicy. Ja ci będę 
podawał. Uważaj i ucz się, 

Cmoknęła druga, trzecia i czwarta bań- 
ka. Za każdym razem z piersi leżącego 
wydobywało się przeciągłe westchnienie. 
Bronek machinalnie zlewał gęstą krew 
do miski. W gardle dusiło go coś aż do 
bólu. 

Piątej bańki już mie wziął. Z krzykiem 
rzucił miednicę i nie oglądając się wybiegł 
z komórki do razury, potem przez drzwi 
na dwór. Dzwonek, gwałtownie uderzony 
drzwiami, zaniósł się spazmatycznym łka- 
niem i długo nie mógł się uspokoić. Już 
Bronka śladu mie zostało, a jeszcze skam- 
lał, i drżał z przerażenia. 

TADEUSZ ŁOPALEWSKI 
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MRUGAJĄCE GWIAZDY SREBRNEGO EKRANU 
Podczas świąt wszyscy myślą o jakiej 

kolwiek rozrywce. 
Kino jest najbardziej dostępną. 
Rok zbliża się ku końcowi. Robi sie 

różne bilanse, zestawienia, snuje się pla- 
ny... 

Codzienne obcowanie z kinem  obo- 
wiązuje w pewnej mierze. Na gwiazdkę 
należy ofiarować kinu coś innego prócz 
zwykle płaconej złotówki za dwie godzi- 
ny złudy. 

Na gwiazdkę? Może  najbardzici 
gwiazdkowym prezentem będzie tu na fir- 
mamencie filmowym. 

Dotychczasowe istnienie kina  opie- 
rało się na systemie gwiazd. System ten 
wyolbrzymiony i przesadzony przez wiel- 
kie wytwórnie amerykańskie — mimo li- 
cznych swoich braków, dał przecież rów- 
nież i zdobycze w dorobku filmowym. 

Tem aktualniejsze jest zwrócenie u- 
wagi na konstelacje gwiazd filmowych, że 
rok ostatni mocniej niż kiedykolwiek za- 
chwiał harmonijną budowę tego kosmo- 
su gwiazdzistego. 

  

Walka z systemem gwiazd w filmie 
wypowiedziana została zdecydowanie. 

Tembardziej więc, gdy zaćmiewa się 
przyszłość gwiazd i gwiazdeczek, gdy 
równie tajemnicza i nieznana potęga idei 
filmowej, mająca mgłą zapomnienia po- 
kryć błyszczące sławy srebrnego ekranu 
— poświęćmy ginącemu światu preze :t 
gwiazdkowy. 

Jednak: czy ginącemu? Bo mocra 
jest jeszcze potęga gwiazdzistego systc- 
mu. Walkę o system podjęto z energją, 
przeciwstawiając wysuwanym walorom 
filmów zespołowych lub tematycznych 
urok ulubieńców publiczności, nimb sław- 
nych nazwisk. 

Wszystko, cokolwiek z ekranu przeni- 
knąć zdołało w masy, związane jest z 
nazwiskami lub postaciami gwiazd  til- 
mowych. 8 

Symbol urody męskiej znaczył się na- 
zwiskami słynnych amantów filmowych 
Rudolf Valentino, Ramon Novarro, Clark 
Gable tworzyli z jednej strony klasę, z 
drugiej znów otrzymywali planową rekle- 
mę producentów filmowych, którzy tar- 
sowali ich jako wałory swoich obrazów. 
Skutek wiadomy. 

Wśród postaci kobiecych najmocniej 
został podkreślony typ t. zw. wampa. 
Wystarczy przytoczyć jedno tylko na7- 
wisko Grety Garbo, wydźwignięte do wy- 
żyn symbolu, by zrozumieć potęgę dzia- 
łania skoordynowanych sił umiejętnej 12 - 
klamy i wielkiego talentu aktorskiego. 

Prawem analogji, czy też konkurencji 
zabłysnęła gwiazda Marleny Dietrich, rów 
nież dziś będąca niezawodną etykietą fil- 
mów otoczonych a priori atmosferą do- 
skonałości aktorskiej. 

Film to bajkowa kraina zawrotnych 
karjer, ale i krzyżowa droga niedoli. 

Setki zapomnianych, zgasłych gwiazd 
ginie, by nie zjawić się już więcej. Do- 
brze jeżeli przetrwała po nich jaka taka 
pamięć, która prócz  melancholijnego 
wspomnienia nic nie pozostawia. 

Rytm współczesności porywa szcze- 
gólnie w kinie. Co dzień nowy błysk, co 
miesiąc nowa gwiazda, co rok deszcz 
gwiazd spadających w niepamięć. Nikt 
dziś nie mówi nawet o tych minionych 

sławach. Nieliczne tylko nazwiska pozo- 
stały w pamięci z „odległych* czasów 
filmu niemego. Wszystko, co było po taa: 
tej stronie nie istnieje. 

Rewolucja dźwiękowców dużo zrobiła 
spustoszenia, ale i czas niemałą rolę ode- 
grał. 

Publiczność chce nowych twarzy. To 
też już przez te kilka lat istnienia filmu 
dźwiękowego przewinęła się ilość niez - 
mierna nowych gwiazd płonących mniej 

lub więcej długo. Nikt nie jest w stanie 

pamiętać nazwisk wszystkich aktorów i 
aktorek filmowych. : 

Wrzynają się w pamięć wielkie nazwi- 

ska — Chaplina, Grety Garbo, ale giną 

naiefektowniejsze nawet pseudonimy ak- 

torskie, zlewając się w mgławicę mlecz- 

nej drogi. 

  

Jak badacz zamiłowany w minionej 
przeszłości odnajdzie żywy oddźwięk, 
tak nieliczni tylko poimują treść 
brzemień: Mary Pickford, Douglas Fair 
banks, Konrad Veidt, Emil Jannings.... 

Dla dzisiejszego filmu głośniej brzmi 
Wallace Beerry lub Fryderyk March, albc 
Boris Karloff, albo Norma Schearer, albo 
Chevalier i cała plejada nowych wielko - 
ści. ° 

Prawdziwe wielkości trwają dłużej, 
sztucznie rozdmuchiwane spalają się szyb 
ciej. 

Joan Crawford weszła tanecznym ryt- 
mem na ekran i mocno się na nim trzyma, 
królując fenomenalną zgrabnością. 

Sentymentalno - wiośniana para Janet 
Gaynor — Charles Farrel mimo ogrom- 
nej popularności usuwać się zaczyna w 
cień. 

Dlaczego? Zepchnął ich prąd „nowych 
twarzy". 

Figlarna Liljanka Harvey i „charmant* 
Henry Gerat sięgnęli szczytu powodzenia. 

Czy sława ich trwać będzie dalej? 
Liljanka żegna się z Europą i wyież- 

dża do Ameryki. 
Rok miniony potwierdził, wzrastanie 

innej potęgi — filmów  bezgwiezdnych. 
Prócz egzotyków takich jak dawniejsze | 
już „Białe Cienie", jak reportaże z niez: » 
wnanem „Tabu“ na czele, wysunęły się 
dobre, a nawet bardzo dobre filmy ze- 
społowe i tematyczne. 

W zespołowych prym dzierżą Niem- 
cy. Nie mieliśmy jeszcze na naszych ek- 

  

ranach „Dziewcząt w mundurach*, avi 
„8 dziewcząt w łodzi*, ale filmy te zasy- 
gnalizowały zasadniczą zmianę kryterjów 
kinowych. 

Francja przez talent reżyserski Rene 
Claire'a dała film tematyczny. 

„Miljon*, „Niech żyje wolność”, a 
ostatnio „Święto narodowe'* — są najwyż 
szym wyrazem języka filmowego, oparte 
go na znajomości środków ekspresji fi!- 
mowej. 

Film sowiecki ubrał propagandę 
formę najczystszej sztuki kinowej. 

„Burza nad Azją* jest reklamowym 
plakatem Kominternu, ale jakże filmowa 
doskonałym. ” 

„Bezdomni“ są sztuką filmową choć 
niema tu nazwisk sławnych gwiazd. A 
może właśnie dlatego. 

Bo czysta sztuka filmowa to nie gra 
aktora wyłącznie lecz zaklęta w ruchu i 
tonie idea, myśl, codzienność lub wznio- 
sła niepowszedniość. 

Mało takich filmów oglądaliśmy do- 
tychczas. Widzieliśmy Śmiałą próbę iil- 
mowej ilustracji symfonji Brahmsa, wą- 
ski i szablonowy w nastroju, ale interesii- 
jący w ujęciu „Romans sentymentalny * 
w reż. Eisensteina i więcej bodaj nic. 

Awangardowe kina paryskie znają 
więcej takich filmów. 

Wszystko wyżej przytoczone spra- 
wiało i sprawia niemały popłoch w kro- 
lestwie dotychczas panującego filmu 
gwiazdzistego. 

Gwiazdy migają, nawet te najpierw- 

w 

szej wielkości mgiełką się przesłoniły. 
Ale czy ulegną? Zbyt głęboko wnik- 

nęły w publiczność. 

W stu proc. filmowe groteski rysun- 
kowe, oparte na koordynacji podstawo- 
wych momentów kina — ruchu i dźwię 
ku — i te uległy modzie gwiazdzistego 
systemu. 

Rysowani bohaterowie — Mickey, 
Bimbo, Betty — są etykietą dla  filmi- 
ków rysunkowych. Przez te gwiazdy, 
tak samo jak przez żywe, tratia produ- 
cent do publiczności, opanowuje rynek, 
zdobywa miljony. 

Otóż to! 
System gwiazd ułatwia kalkulację 

handlową. Kosztowna reklama, włożona 
w spopularyzowanie jednej gwiazdy za- 
pewnia na przyszłość powodzenie - 
mom niekoniecznie wartościowym, ale 
zaopatrzonym w magiczne nazwisko ulu- 
bieńca, lub ulubienicy publiczności. 

Daje się jeden dobry film z gwiazdą. 
Robi się tej gwiazdzie szumną reklamę 
i „na gorąco puszcza się kilka tilmów 
słabszych, które robią kasę, opierając 
się na poprzednio zdobytym kredycie 
moralnym. Dla podreparowania tego kie 
dytu i dla podtrzymania renomy gwiaz- 
dy, co jakiś czas daje się lepszy film, 
kręcony większym nakładem pracy 1 Ко- 
sztów. 

Jak się robi reklamę gwiazdom? Przez 
ogłaszanie różnych intymnych wiadomo- 
ści o danej gwiaździe przez planową a- 

  

Kryzys honoru 
Narzekamy na „kryzys książki”, przy- 

czem — zwyczajem śledzienników, skorych 
zawsze do uogólnień — skłonni jesteśmy 
mazywać kryzys - książki — kryzysem 
czytelnictwa, kryzysem kultury polskiej 
ete. Już w tem jednem uogólnieniu nie 
jesteśmy  śŚciśli i sprawiedliwi. Kryzy 
su czytelnictwa wogóle niema! Wpraw- 
dzie książki polskiej nikt nie kupuje i 
przeto nikt nie czyta, ale za to jest ona 
zaczytywana — za pośrednictwem czytel- 
ni i wypożyczalni. Może to się bardzo na- 
wet nie podobać autorom i wydawcom, 
jeżeli jednak o efekt czytania chodzi, to 
zarzut kryzysu czytelnictwa jest  conaj- 

mniej nieścisły. 
Podobnie rzecz się ma z oklepanym już 

„kryzysem ksiąžki“. I tu jesteśmy nie- 
ściśli, lub raczej jednostronni. Cóż z tego 
że dobra książka (dobra — w. zarozu- 
miałem mniemaniu autorów i bibljofilów) 
mie znajduje nabywców? 

Cóż z tego, że mowowydane dzieło roz- 
chodzi się (jeżeli nie liczyć mnogich a 

darmowych „egzemplarzy  recenzyjnych) 
— w kilkunastu zaledwie egzemplarzach, 
poczem płowieje ma półkach księgarskich ? 
(Niezapomnaianej pamięci Arkadjusz A- 
wierczenko obliczył ongiś, że każda, choć- 
by najmniej poczytna, książka znajduje 

zawsze 50 mabywców z ixolmej, nieprzymu- 
szonej woli, gdyż właśnie tylu warjatów 
liczy dany ogół czytający; obliczenia te 
były robione przed laty 30-tu; zapewnie w 
dzisiejszych czasach warjatów mamy zna- 
czmie mniej).... — Cóż z tego, że w prze- 
'«iętnym  inteligenckim domu polskim 
próżno szukać już mie jakiegoś systema- 
tycznego a wszechstronnego księgozbior- 
ku — ku korzyści młodszych a uciesze 
starszych, lecz nawet najskromniejszej bi- 
bljoteczki? — Nie twierdzę, że tak, jak 
jest dobrze, natomiast, wyrażając się sty- 
lem urzędowym, „pragnę z calym nacis- 
kiem podkreślić”, iż miema takiego  do- 
mu polskiego, nawet średnio inteligent- 
mego, gdzieby nie było Tajnego Detektywa, 
Tredowatej i Kodeksu honorowego  Bo- 
ziewicza. 

Widzimy więc, że mówiąc o kryzysie 
książki jesteśmy  jednostronni. Kryzys 
książki istnieje — (to fakt! jednak nie 
wszystkie wydawniicwa i mie wszystkie 
książki zostały tym kryzysem dotknięte, 

* * * 

Trudno mi powiedzieć ściśle, ile wydań 
doczekało się w Polsce niepodległej dzie- 
ło Władysława Boziewicza p. t. Kodeks 
honorowy. Wiem z całą pewnością, że nie- 
ma w Polsce dżentelmena (a dżentelme- 
mówi mamy maogół zmacznie więcej niż 
inne narody) któryby tego dzieła mie po- 
siadał na własność. Wiiem też od przyja- 
ciela, który w ciągu 10 lat pobytu w Wil- 
mie brał udział bezpośredni w 217 sprawach 
honorowych, że każde pierwsze w. danej 
sprawie posiedzenie zastępców  honoro- 

wych zaczyna się nietylko od ustalenia, że 
się bierze za podstawę rokowań Kodeks 
Boziewicza (inaczej wogóle być nie mo- 
że!) lecz również — od zafiksowamia, któ- 
me mianowicie wydanie tego dzieła ma być 
busolą w znojnych trudach oczyszczania 
eudzego honoru. Jeżeli ten mój przyja- 
ciel, jak widać profesjonał w tego rodza- 
ju sprawkach, mie mógł mi podać do- 
kladnej liczby wydań  Boziewicza, to po- 
zostaje mi tylko stwierdzić, że liczba ta 
jest bardzo pokaźma... Na tle powojenne- 
go nieuctwa, rozsportowamia się, niechę- 
ci do słowa drukowanego, — na tle kryzy- 
su książki polskiej, a zwłaszcza książki 
ciężko strawniej, poważnej, specjalnej, — 
ma. tle ogólnego dyletanctwa, a więc i lęku 
przed wszelką specjalizacją — ten niesły- 
chany wprost sukces książki polskiej wart 
jest zastanowienia. 

* * * 

Od tegoż przyjaciela, specjalisty cho- 
rób honorowych, wiem, jeszcze, że każde 
pierwsze jposiedzenie t. zw. zastępców ho- 
norowych czyli sekundantów, rozpoczyna 
się od takiej mniej więcej rozmowy. 

== ly pan ma coś w: ręku? 
Zapytany rumiemi się i wstydliwie po- 

z rąbek okładki niewielkiej książecz- 

— Boziewicz... — szepce mieśmiało. 
— A - a, Boziewicz! Naturalnie... — 

beznadziejny ruch ręką — Najgorzej na- 
pisany kodeks homorowy, jaki tylko moż- 
na sobie iwyobrazić! 

Posiadacz kodeksu Boziewicza! sztyw- 
mieje i cedzi tomem oficjalnym: 

— Zapewne... Jeżeli jednak szanowni 
paniowie mogą nam 'inny kodeks honorowy 
zaproponowač, to my: ze swej stromy... 

— Szamowny: pan: źle mnie zrozumiał — 
pošpiesza poprawić krytyk Boziewicza — 
miestety, lepszego kodeksu nić mamy, więc 
volens nolens musimy kontentować się 
tym.... Boziewiczem.... 

Kwestja wyboru kodeksu honorowego 
zostaje przesądzona i oto zaczynają biec 
długie męczące godziny, spowite w mgły 
dymu papierosów, zrzadka urozmaicone 
wodnistą herbatką i mdłymi herbatnikami. 
Długie, drogie godziny popołudniowe, gdy 
wzrok męczenników kodeksu Boziewicza jąk 
wzmok ośmioklasistów gotujących się do 

matury, aiybiega © utęsknieniem ku ok- 
mom. Bo wszak za oknami jest wolność, ro- 
zrywka, życie: żona lub kochanka, kino 
lub kawiamia, brydż lub teatr, w- osta- 
teczności — książka lub praca! A tu 
wędź się, potępieńcze, w dymie tytunio- 
wym i kłóć się z zastępcą „strony (przeciw 
mej”, co znaczy 5-a uwaga do 117-go pa- 
ragrafu kodeksu honorowego, lub czy za- 
protokułowiane zaprzeczenie obrazy jest 
wystarczającą isatysfakicją dla  miewagi 
„zaistniałej w: druku ?... 

"Warto się zastanowić nie tylko nad tem, 
dlaczego ma tle ogólnego kryzysu książki 
kodeks honorowy Boziewicza zyskał takie 
niebywałe powodzenie, Warto pomyśleć, 
dlaczego ten właśnie kodeks uważany 
przez „fachowieów* za „najgorzej napisa- 
my kodeks honorowy” stał się podręcz- 
mem, miodzownem vademecum  młodzie- 
ży i stameów, cywilów: i wojskojsłych, lek- 
komyślnych młodzieniaszków i statecznych, 
dzieciatych, osiwiałych w poważnych tru- 
dach obymwateli?... 

„ Nie jest celem tego feljetonu stud- 
jum historyczne mad ewolucyjnem kształ- 
towaniem się pojęcia „honoru*. Nie mam 
zamiaru pisać historji pojedynku. Nie będę 
więc ani dociekać, czy genezą pojedynku, 
jegó pierwowzorem był średniowieczny 
Sąd Boży, ani zastanawiać się, w jaki spo- 
sób ów Sąd Boży zmienił się z biegiem 

  

wieków w sądne dni kancelaryjnej katorgi 

redagowania protokułów honorowych dwu 

— i jednostronnych. Faktem jest jedmo: 

zjawiska „pojedynku” i „sprawy honoro- 

wej” są równie stare, jak — protesty ro- 

zumnej części społeczeństwa przeciw tym 

zjawisikom. Za czasów, feodalizmu i monar- 

chji absolutnej nie było wprawdzie żad- 

nych Lig anitypojedynkowych (w owe do- 

bre czasy można było z łatwością trafić 

do Bastylji lub conajmniej do wieży za 

sam pomysł takiej Ligi)... W owych cza- 
sach role dzisiejszych Lig antypojedyn- 

kowych pełniły mądre edykty królewskie 

i kardynalskie zabraniające pojedynków 

pod utratą gardła. Inna nzecz, że ówceze- 

sne edykity wskórały akurat tyleż, co dzi- 

siejsze Ligi... 

Z czego jednak mie wolno wnioskować 

by „pojedynki* i „sprawy honorowe" były 

mieśmiertelnem „złem ikoniecznem''. O, nie! 

Wprawdzie u nas w Polsce „stanięcie" na 
placu jest niezaprzeczalną prerogatywą 

dżentelmenstwa... Jednak jest maród, ma- 
ród, który samo słowo „dżentełmen* pu- 
ścił w obieg i niejako „wymyślił”*, a któ- 

ry nie zna dziś zupełnie pojedynków. 
Narodem tym są Anglicy. 

* * * 

Pojedynek jest wynikiem, niezawsze ko- 
niecznym, t. zw. sprawy honorowej. Zaś 
t. zw. sprawa homorowa jest nieuchronną 

konsekwencją t. zw. obrazy. Innemi  sło- 

wy: gdyby się mniej obrażamo, tobyśmy 

mieli znikomą ilość spraw: honorowych i— 
prawie wcale pojedynków... Odetchnęliby- 
śmy lżej... 

Cenne godziny popołudniowe byłyby za- 
bijane jprodukcyjniej i zdrowiej, niż ma 
wędzeniu płuc i oczu w dymie papierosów. 
Jeno że kodeks Boziewicza straciłby po- 
czytmość, a więc i kryzys książki polskiej 
pogłębiłby się ma tym odcinku. 

A więc remedjum proste: mniej się ob- 
rażać! (Ale — jak się to robi? Jesteśmy 
marodem samych miemal dżentelmenów i 
trudno mam jest „nie obrażać się"... Wprajw- 
dzie mwiprzedwojennych staropolskich do- 
mach przywilej stałego obrażania się 
był przywilejem starych panien, rezyden- 
tów i inmych iwylkolejeńców.  Obrażanie 
się było objawiem złego tonu. 

Dzisiejszemu społeczeńtwu, wychowane- 

  

  

      

5 gmiazd, występujących w filmie "Lu- 

dzie w Hotelu”: Greta Garbo, Joan 
Crawford, John Barrymore, Wallace Be 
ery 1 Lionel Barrymore» 

kcję prasową, przez umiejętnie dobrane 
wywiady etc. 

Czasem rozdmuchuje się dokoła gwia- 
zdy jakiś skandal. Bywa, że sama gwiaz- 
da pada ofiarą takiej afery (np. Klara 
Bow) — ale to już nie wchodzi w rachu- 
bę koncernów filmowych. jest specjalny | 
referent od wyszukiwania nowych twa- 
rzy. Na zawołanie dostarczy on sto, ty- 
siąc i więcej kandydatów, lub kandyda- 
tek na gwiazdy. 

System gwiazd jest integralną częścią 
znajomości kina wśród t. zw. szerokiej 
publiczności. Tłumy chcą mieć  ulubie.- 
ców, pisywać do nich listy, kochać się 
w nich i zachwycać się nimi. 

Że niema w tem sztuki filmowej? Ar- 
gument ten dziś jeszcze nie może prze - 
konać. 

Jak silny jest system gwiazd, świad- 
czy karjera Renć Lefebvre, bohatera „Mi- 
Ijonu“. Film ten wszedł na ekran jako 
bezgwiezdny, ale publiczność wyłowiła 
w nim gwiazdę i dziś dla zapewnienia 
kasy każdy właściciel kina nie omieszka 
napisać na afiszu, że w filmie „X. Y“ gia 

bohater „Miljonu'* Renć Lefebvre. 
Nazwisko jest probierzem wartości, 

udział gwiazdy stanowi a priori o po- 
wodzeniu obrazu. 

Film, jako taki, ma ciężkie zadanie, 

bo zabiera masom laleczki, ulubieńców, 
bożyszcza. 

Dlatego sporo jeszcze czasu upłynie 
zanim system gwiazd ustąpi. 

Tem niemniej już teraz 
się zaczyna pewna przemiana. 
zaczyna być mniej, ale za to 
pierwszych wielkości. 

Producenci, chcąc 
dotychczasowym poziomie panowania 
nad publicznością kinową, wysuwają 
przeciw tilmom bezgwiezdnym filmy © 

dwóch, trzech, a nawet więcej gwiaz- 

dach. 

dokonywać 
Gwiazd 
samych 

utrzymać się na 

Inna rzecz, że ten system zbliża ko- 
niec panowania gwiazd, ale doraźnie, 
wyniki daje, nawet bardzo efektowne. 
Przypomina dawkowanie morfiny, ale 
niewątpliwie w skutkach na bliższą metę 
olśniewa. — 

Greta Garbo i 
zem w ,„Mata-Hari“! 

Silvia Sidney i Fryderyk March w 
„Blaskach i cieniach miłości”. 

Pięć gwiazd (!!) — Greta Garbo, 
Joan Crawford, Wallace Beerry, Lionet 
Barrymoore, John Barrymoorre — w je- 
dnym filmie — „Ludzie w hotelu'1 

Zaiste , mocno musiała stępieć wra- 
żliwość widzów, gdy się tak wszystkie 

ZA wielkości daje na jeden 
ilm 

Gwiazdy lśnią i błyszczą oślepiają- 
cem światłem — ale sztucznem. 

Dawny film zapłonie jak dopałająca 
się świecżka, by zgasnąć całkowicie. 

Film nowy idzie szybko ku nam. Sei: - 
tyment dla ginącej wielkości gwiazd, po- 
wstrzyma na czas jakiś zwycięski iego 
pochód. 

Ale jak już teraz nie jest probierzem 
nazwisko sławnego pisarza, na dziele 
którego film oparto, tak przestanie być 
takim probierzem popis aktorski na taś- 
mie. 

Literatura i teatr pomogły dźwignąć 
się kinu. Należy się im wdzięczność. Po- 
zornie sztuki te szły po tych samych to- 
rach. Ale drogi już się rozeszły. Kino 
kroczy swoją własną. 

Być może, iż potrzebować będzie pod 
pory. Znajdzie ją w wielkości reżyser- 

skiej. s 
Gdy wielkość nazwisk twórców — re- 

żyserów utrwali panowanie odrębnej, 
czystej sztuki kinowej, mówić będzie mo- 
żna o całkowitem zwycięstwie X Muzy. 

Tad. C. 

Ramon Novarro ra- 

mó na lekturze Pomiama, Zamoyskiego i 

Boziewicza, trudno jest wytłumaczyć, że 

cechą prawdziwego, „Stuprocentowego““ 

dżentelmena jest wielka, odgórna, dobrot- 

liwa pobłażliwość na nszelkie wycieczki 

csobiste bliźnich, że obraza jest słowem. 
poważnem w treści i brzemiennem w skut- 

kach, że wreszcie t. zw. reakcja na obra- 

zę jest machiną ciężką, niebezpieczną, mia- 

żdżącą, którą się puszcza w ruch tylko w 
nadzwyczajnych 'wypadkach.... — Nie każ- 

dy „dzisiejszy“ zrozumie tę prostą prawu 
dę. I jeszcze zacznie mi wyjaśniać, że ob- 
serwowane u nas nagminne obrażenie się 
jest spowodowane częstotliwością obraz, 

że jest. ono skutkiem zdziczenia powojen- 
nego, zatracemia poczucia godności  bliž- 
nich i godności własnej. 

Gorzki, stokrotnie gorzki, 

gminny błąd! 

Właśnie to zjawisko, które nazywamy 
„zdziczeniem powojennem“ jest skutkiem 
spospolitowania pojęcia obrazy! 

Właśnie nasza pochopność do puszcza- 
mia w much skomplikowanej, quasi - biuro- 
kratycznej machiny „postępowania  ho- 
morowego sprawiła że zatraciliśmy  lin- 
ję gramiczną pomiędzy istotną obrazą a 
meurasteniczną drażliwością dżentelmena 
świeżego stempla. Spospolitowaliśmy i 
pojęcie „obrazy i pojęcie „honoru, 

Wpadliśmy w kryzys honoru, a gdy 
tem kryzys spłodził „zdziczenie powojen- 

ne", zakrzyknęliśmy, że ono jest przyczy- 
mą, a mie skutkiem. › 

bo też na- 

* * * 

„Miniej się obrażać"... Łatwo powie- 
dzieć, lecz trudno „przejprowadzić*, A jed- 
nak chyba są jakieś remedja? 

Przed wojną toczyła się w „Świecie 
polemika ma wiecznie aktualny temat. po- 
jedynkomamji. Biorący udział mw: polemi- 
ce Tadeusz Żuk - Skarszewski rzucił taki 
pomysł: paradoksalny, śmiały i dowcipny. 
Gdybym był ustawodawicą, mówił, tobym 
karał niewielką grzywną pojedynek za- 
kończony śmiertelnie; za pojedynek zakoń 
czony raną dawałbym rok więzienia; zaś 
ciężkiemi robotami bezterminowemi karał- 
bym pojedynek zakończony protokułem ! — 
Pomysł paradoksalny, lecz jakże pedago- 
giczny.. Wyobraźmy sobie tylko, że się 
stał ciałem. — Сту dużo znalazłoby się 
chętinych już nie do wyzwania na plac, lecz 
wogóle — do obrażania się? 

Gdyby projekt Żuk - Skarszewskiego 
stał się prawem — wszelkie ligi antydu- 
elanckie musiałyby się rozwiązać dla bra- 
ku zajęć, zaś p. Boziewicz wziąłby się do 
pożyteczniejszej pracy, niż serjowe wypu- 
szczamie nowych i uzupełnionych wydań 
swego kodeksu. 

Niestety, projekt ten jest niewykonal- 
my. Więc rzucam projekt inny, bardzo 
skuteczny a teoretycznie nietnudny do u- 
rzeczywistnienia. Jak wiadomo sekundan- 

pracu- 
ją — honorowo. To jest źle. Honor hiono- 
ci, zwani zastępcami honorowymi, 

rem, lecz za każdą pracę, a zwiłaszcza za 

stnatę czasu trzeba placić. Projekt mój jest 
prosty: sekundanci powinni być opłaca- 
mi, Że zaś chodzi: o rzecz niemałej wagi, 
bo o honor ludz ki, powinni być opłaca- 
ni b. słono. Albo akordowo (proponuję pe 
25 zł. od arkusza protokułu; arkusz za- 
częty liczy się za eały), albo też, jak bez- 
robotmi, dziennie (według normy djet prze- 
pisanych dla podsekretanzy stanu). Spee- 

jalne czynności byłyby opłacane osobne 
mip, 500 zł. za protokuł jednostronny (wo- 
ibec ryzyka) i 5 zł. za wyjazd na plac. 

Ostatnią stawkę proponuję w tak skrom 
nej wysokości, gdyż wyjazd na plac jest 
dla, sekundantów pewną rozrynłką, czemś 
w rodzaju garden party.... Koszty samo- 
chodów, papieru atramentu, herbaty etc. 
pomoszą natumalnie strony... Jeżeli projekt 
mój nabierze mocy zwyczaju, to przeciętny 
dżentelmen: powojenny (knyzysowy) mieraz 
odstąpi od bohatenskiej decyzji wszczęcia 
sprawy honorowej. 

* * * 

(MWszystko to są projekty... A rzeczywis- 

tość (trwa... 'Wi mzeczywistości dorośli, po- 
wiażni, zrównoważeni ludzie, brzydzący się 
wszelkich zajęć niemądrych, godzinami ślę- 
czą nad protokułem honorowym i godzina- 
mi głowią się nad mało polskim stylem Bo- 
ziewicza. Młodzież powojenna, naogół har- 
da i mieuznająca autorytetu starszych, w 
tej jednej dziedzinie idzie ślepo za starszy- 
mi i też „sporządza'* protokuły honorowe... 

Przypomniały mi się stare dzieje, gdy 
czytałem „Wspomnienia miebieskiego niiń- 
durka'* Wiktora Gomulickiego. Za jego łat 
dziecinnych miebieskie mundurki w progim 
nązjum w Pułtusku wypisywały pod dyk- 
tando na lekcji kaligrafji taką oto semten- 
cję: „Honor jest jak przepaścista skała... 
Dziś w tej skale wykuto wcale wygodne 
schodki z wiygodną poręczą... Mało różnią 
się te schodki od schodków, prowadzących 
do kancelarji pierwszego lepszego urzędu, 
do którego udajemy się po świadectwo sta- 
mu zdrowia lub po świadectwo ubóstwa. 
Honor mie jest już skałą ani przepaścistą, 
ani niebezpieczną, 

Michał K. Pawlikowski. 

DDR 0PADUD ADA I GO BO 

Dopiero co opuściła prasę 

aktualna książką 

Wiktora Piotrowicza 
„Unja i dyzunia 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933. 
str XVI i 128, 

Skład główny w księgerni 

Św. WOJCIECHA 

  
     



Proses przeciwko | KRONIKA 
— Starania lokatorów. — Zrzeszenie loka- _ Jak już zapowiadaliśmy, w wileńskim Są- 

torów, prowadząc akcję o obniżkę komornego dzie Okręgowym rozpoczął się = o = 
przesłało do władz centralnych memorjał w tej Życia pieniężne Po ice „na O odę S 
sprawie, mimo, že byly juž urz enuncja- A Banku Związku Spółek 
cje, że o żadnej obniżce mowy być nie mo- o у 5 
że? Macierzy žiai chcą utrzymać stan Proces ciekawy o ile COCA 0 sprzeniewie 
podniecenia dla swych osobistych celów. ną sumę oraz 0 stosunki kd WODE: w 

— Szczęść Boże! — W roku bieżącym jakich to sprzeniewierzenie Inis m oC: 
znana i zasłużona firma wileńska W. Borków „  - Ławę oskarżonych zajął pa "a y- 
ski obchodzi 25-lecie swego istnienia. dziestoparoletni, dobrze prezentujący się męż- 

    
NIEDZIELA : žubi iu dzisiej. Czyzna. Juž z samego wyrazu twarzy oskarżo 
Dziś Wschód słońca g. 7,42 W związku z jubileuszem w dniu dej nego Romualda Romanowskiego widać, że jest szym odprawione zostanie w z ay EE Ia y“ 1 energiczny: Potwierdza 

2 kóba nabożeństwo na intencję placówki. Fir- zdolni 5 waze śe "za Zachód słońca g 14,57 mie, jak również jej właścicielom życzyć nale ją to zresztą SB ać złozone 
Mak о ży dalszej owocnej pracy ku požytkowi han- przed sądem z E 
asis ai dlu rodzimego w Wilnie. Obronę wnoszą adwokaci Kulikowski i 

interesy banku reprezentuje ad BALĖ ZABAWY "ORA 00 
— Opieka rodzicielska przy Gimnazjum im. Przewodniczy rozprawie wiceprezes Krzo- 

T. Czackiego w Wilnie, zawiadamia, iż dnia 7 zowski w asyście sędziów Dracza i Szulca.— 
stycznia w sobotę o godz. il wiecz. w lokału Oskarża podprokurator Achmatowicz. EA 
cukierni B. Sztralla ul. Mickiewicza — róg Ta- Pozatem na rozprawę powoiano jeszcze 

"Temperatura najwyžsza: —2, tarskiej odbędzie się „Dancing”, z którego d- czterech ekspertów, dwóch ze strony prokura 
Temperatura średnia: —4. chód przeznaczony w na 7 ias tury, dwóch zaś A o da EZ figu- 

iniższ ió i jum. Ws zł. ., akade- ruje w procesie . Temperatura najniższa: —4. ACSI So stęp I z gr.. akade aido Rai żab się Sód: 

Opad: — czytania aktu oskarżenia, przedtem jednak о- 
Wiatr: południowy. brona wnosi szeroko umotywowany wniosek 
Tendencja: lekki spadek ciśnienia. 2 oddalenie powództwa cywilnego w sumie 

Uwagi: pochmurno. WU zi. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 31 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 771. 1 

  

DLA DZIECI które nie znoszą trann 

Wniosek ten nie zostaje przez sąd uwzględ 
niony. 

SPOŁECZNA Ž dużego, w kilkanaście arkuszy maszyno 

— CHLEB DLA 20 TYSIĘCY OSÓB-V 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobocia 

zakończył wiezoraj doraźne mozdawnicuwo 

wego pisma, ujętego aktu oskarżenia, dowiadu 
zaj E že Rook pracował w banku 
dość diugo, to jest od 1924 do 1929 roku. — 
Pełnii on odpowiedzialną funkcję szefa wydzia- 
iu zagranicznego. 

Romanowskiemu 
WYROK ZOSTANIE OGŁOSZONY 4-go STYCZNIA 

Z obowiązków swych wywiązywał się do- 
brze, zyskując uznanie- dyrekc; i 

Dopiero w sierpniu 1929 roku po objęciu 
dyrektorstwa banku przez p. Kazimierza Nizyn 
skiego ujawniono w banku nadużycia. : 

Nowomianowany jednocześnie na miejsce 
Romanowskiego szef oddziału zagranicznego 
Franciszek Roszak stwierdza mianowicie brak 
w rachunkach narazie 8000 dolarów, później 
zaś dalsze :kwoty, które wynosiły przeszło 
33 tys. dolarów. : 

Badany w tej sprawie Romanowski nie 
przyznawal się narazie do winy, później jed- 
nak zeznał że niedobór, jaki znalazł się w ra- 
chunkach, mógł powstać na skutek udzielenia 
przezeń rozmaitym osobom pożyczek, które mie 
były zwracane, jak również na skutek zaginię- 
cia 15 tys. dolarów. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia następuje na 
danie świadków. : 

Między innemi obszerne zeznanie złożył 
przed sądem sam oskarżony. 

Nie przyznaje się do winy przywłaszczenia, 
lecz jak i w śledztwie pierwotnem niedobory 
w rachunkach tłumaczy chaosem, jaki często 
panował w załatwianych przez bank operacjach 
finansowych. 

Zeznaniom oskarżonego przysluchuje się ze 
specjalnem zainteresowaniem licznie zgromadzo 
na na sali publiczność. 

W dniu wczorajszym odbywało się dalsze 
przesłuchiwanie świadków, oraz składanie 0- 
rzeczeń przez ekspertów. 

Naogół reasumując całość tych wszystkich 
zeznań, Odnosi się wrażenie, że jednak słowa 
Romanowskiego dotyczące pracy bankowej nie 
są zupełnie gołosłowne. 

  

  

Norweski Tran Wątrobiany | 

  

TRAN NORWESKI   
znany jest na całym świecie, jako 
niezawodny środek przeciwko krzywicy 
(angielskiej chorobie). Znaczny odsetek 
dzieci cierpi w większym, lub mniejszym 
stopniu na tę chorobę. Dlategoteż bar- 

dzo ważnym czynnikiem w rozwoju or- 
ganizmu jest dla wszystkich dzieci   
  

  

Sprawy samorządówe w łonie BBWR. 
Na dzień 4 stycznia br. o gódz. 18, zwo- przewodniczący Sekcji poseł dr. Brokowski 

łane zostało posiedzenie organizacyjne Fakt uruchomienia działalności Sekcji Sa- а6 а B Sai kz a Priede Po Sekcji Samomządowej G gi Kal as aaa e 

+ E žin i Jowita: oskarżonemu — poczem ogłasza , że wyrok BBWR., które ma se ga w =. 7 z cyk 3 od W jeży Ž 
nych oraz określanie wartości kupowanych e- w tej sprawie zostanie odczytany 4 bm. = EE IWojewi iego przy ul. św. : > echce San 

tualni rzeda i . М. ni —. №_ amem i w p - Н A orządo- 
SĘ > EE > " Porządek dzienny przewiduje: Omówiie- wej, zapowiedzieli swój udział prawie 

za ж nie planu pracy na mok biežący oraz refe- wszyscy członkowie grupy regjonainej p0- 

Samobójstwo urzędnika samorządowego rat pod tytułem: „Wytyczne projektu rzą- selisko-senackiej. Zaproszeni również zosta- 

WILNO. Przed paru dniami zgiimął pra- Dopiero wczoraj okazało się, że Czer- 

dowego Ustawy © częściowej zmianie U- li przedstawiciele ciał samorządowych. 

j ERZE: cownik wydziału powiatowego w. Brasła- niawski popełnił samobójstwo, 

stroju Samorządowego”, który wygłosi 

weu Antoni Ozerniawski. W związku z tem Zwłoki jego znaleziono wiszące na drze Kasprzak, Piotrowski, Czerwonkowa, Bank SŁONIM 
rozeszły się pogłoski o nadużyciach, tak że wie na wysepce jeziora Dryświaty gminy Spółdzielczy Chrześcijański, _ Michalski, CFE NZYWA NA 
została zarządzona lustracja agend zagi- bwasławskiej. Powody targnięcia się na ży- Wolf, ks. Świrkowski, Czarnuszewicz, Żyt- Gdy ktoś przeczyta tytuł tego artykułu, 
mionego. cie mie są marazie znane. kiewicz, Staszkiewicz, Petkunas, Gąsiewski odrazu pomyśli sobie, że chodzi tu о jakąś 

Echa afery emerytalnej w Stołpcach = 

ohieba dla bezrobotnych. Akcja trwała 14 

dni, w którym to okresie rozdano 36 tysię- 

cy kilogramów chleba Szarego, wypiekane- 

go w bochenkach po póltora kilograma, -- 

Chleb otrzymali wszyscy bez NEA bez- 

robotni, którzy wykazali się duwodem za- 

zakk PUPP-ie, oraz członkowie 

ich nodzin. Ogólnia ilość osób, które otnzy- 
mały chleb, sięga 20 tysięcy osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Cykl odczytów prof. dra Wincentego Lu 
tosław: — Emerytowany profesor dr. 

Wincenty Lutosławski wygłosi w dniach 6, 7 i 
$8 stycznia 1933 r. w sali 5-ej Uniwersytetu — 
(główne wejście, l piętro) codzień w godzi- 
nach od 10j rano do 13 i od 16 do 20 cykl 

  
DRY 3             

magistra A. BUKOWSKIEGO 
Zawierają.y -zyumiki W.lemunowe ZW ĘKSZ2 
wagę ciała, poprawia apetyt, pobudza 

przemianę materji. 
Wystrzegsć się bezwartościowych namiastek 

1 maśladownictw 

  j i i je- kampanję wojenną z okresu woj wej Rabinowicz, M, Piotnowski, Płocha, Danie- LE Paa ar g 
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Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w ub. tygodniu na terenie Wileńszczyzny 
zanotował mastępujące choroby zakaźne: 

na przedstawienie wieczorne ważne.. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
REW JA:—Czar jej oczu. 
HELIOS — Bezdomni 

litery „n*) i szeregu drobnych, dobrze ze- 
stawionych artykułów wprowadza czytelnika 
do Świata angielskiego. 

Wszyscy pragnący łatwo poznać podsta- 
wy języka angielskiego i w najkrótszym czasie 

Rozmaitości. 19.23: Słuchowisko. 20.00 Kon- 
cert. 20.00: Wiad. sportowe z Wilna i prowin- 
cji. 21.00: D. c. koncertu. 22,00: Muzyka tanecz 
na. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muz. tan. 

PONIEDZIAŁEK 2 STYCZNIA 

botnych absolwentów i absolwentek miej- 
scowych Seminarjów. Nauczycielskich 

Nauka jw tej szkole odbywa się codzien- 
nie od godzimy 18 ido 21,30. Jak nas infor 
mują, zarząd Związku Nauczycielstwa Pol- 

cież fikcją. Poza chórem bowiem, a więc gar- 
stką oddanych O..0. Jezuitom, kolonją ukrain- 
ską, która swą odiębną przynależność narodo - 
wą pieczętuje także przynależnością do 0b- 
rządku wschodniego, w kościele zobaczymy al- 

tyfus brzuszny 22, plamisty 3, płonica 19 
(1 zgon), błonica 5, odra 28, róża 5 (1 
zgon), krztusiec 3, gruźlica 16 (2 zgony), 
jaglica 56, grypa 3, ospa iwietrzna 16, 

"Tyfus plamisty dzięki akeji zapobiegaw 
czej zdołano niemal we wszystkich powia- 
tach województwa opanować, W pow. dziś- 
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OASINO — Zwycięzca 
PAN: Pałac ma kółkach, 
HOLLYWOOD — Ronny 
ŚWIATOWID — Pat i Patachon. 

skiego wystąpił już do właściwych czynni- bo nieuświadomionych i nieczułych na poczu- 
11.40: Przegląd prasy, komun. meteor., ków z memorjałem o przyznanie prawa pu- cie narodowe „katolików albo.. te same pustki 

co w Synkowiczach! 
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1 okacji Ż5-lecia naszej f rmy 
Niniejszem składam SZANOWNEJ 
KLIJENTELI serdeczne podziękowa- 
nie za dotychczasowe poparcie jed- 
nocześnie prosząc o dalsze darzenie 
swoim zaufaniem 

Z powsżaniem 

Władysław Borkowski 
Skład Materjałów Piśmien. 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372   
  

IHotel Royal 

    

WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 
obok Dworca Głównego 

poleca: cie:łe, czyste i ciche po- 
koje z ogrzewaniom cen- 
tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

E oułaby о! — ony niskie 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
4 jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel, 14-25, 

  

  

      

ženiom, 
nne ŻODZISZKI 

— ROZSZARPANY PRZEZ GRANAT. — 
Podczas głuszenia ryb przez parobków ze wsi 
Wojdzinięta gm.  żodziskiej 18-letni  Wiodzi- 
mierz Rososzko rzucając nieumiejętnie granat, 
został rozszarpany na strzępy. 

Ofiary 
Zamiast wizyt i powinszowań noworocz- 

nych: 
Rozgłośnia Wileńska Polskiego Radja wpla- 

ca na biedne dzieci parafji sołtaniskiej nadesia 
ną do działu koncertów Życzeń przez radjosłu 
paz p. R. Słomińską z Łodzi kwotę zł. 

-ch. 
Wacławostwo Pac-Pomarnaccy na Dom 

Dzieciątka Jezus składają zł. Z. 
Profesorostwo Eigerowie dla  najbiedniej- 

szych dzieci składają zł. 15. 
Stefanja i Stefan Świechowscy dla dziew- 

czynki Jadzi z pocztówkami — zł. 10. 
Docent dr. Zaleski dla dziewczynki Jadzi z 

pocztówkami — zł. 10. 
Mieczysław Bohdanowicz na Woj. Komitet 

do Spraw Bezrobocia — zł. 20. 
Tadeusz Dąbrowski na Woj. Kom. do spraw 

bezrobocia — zł. 5, 
Tow. Block - Brun S.A. w Wilnie na Woj. 

Kom. do spraw bezrobocia—zl. 20. 
Aleksander Bormann na Woj. Kom. do 

spraw bezrobocia — zł. 10. 
Wacław Cywiński na ręce wiel. ks. Kuleszy 

na konserwację nazwisk na płycie powstańców 
na Górze Zamkowej zł. 5. 

Anna Mineykowa na biednych Il Konf. Pań 
Miłosierdzia św. Winć. a Paulo zł. 10. 

Józefa Mineykowa na biednych Ii Koni. 
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo — 
zł. 10. 

Konstanty Syrewicz na najbiedniejszych m. 
Wilna — zł. 3. 

prosić o umieszczenie w poczytnem Pańskiem 
piśmie następującego sprostowania. 

Chory W. przybył do Kliniki 28 listopada z 
ogromnym nowotworem złośliwym (mięsak), 
obejmującym całą lewą połowę twarzy i ja- 
my nosowej a wychodzącym z jamy szczęko- 
wej. Pierwszego grudnia choremu usunąłem 
cały guz; operację chory zniósł dobrze. 

Ażeby  ułatwic odżywianie chorego, został 
mu wprowadzony do przełyku zgłębnik żołądko 
wy. Przebieg pooperacyjny był zupełnie normal 
ny, rana się goiła. W celu usunięcia możliwo- 
ści nawrotu należało po wygojeniu rany zrobić 
choremu jeszcze naświetlanie promieniarni 
Rentgena, a następnie dokonać operacji plasty 
cznej twarzy i dorcbić protezę szczęki górnej Drugiego dnia świąt chory poprosił o pozwole 
nie odwiedzenia zamieszkałych w Wilnie kręty= nych. Ponieważ stan chorego pozwalał na tego rodzaju przechadzkę, ordynator zezwolił na tę wizytę świąteczną. Tymczasem chory do «lini ki nie wrócił, ani wieczorem, ani dni następ- nych. Nie wiedząc, co myśleć o przyczynach 
zniknięcia chorego, obawiając się przytem, aże- by nie spotkała go jaka niemiła przygoda, -— zwiaszcza wobec trudności odżywiania przez zgłębnik, zawiadomiłem o powyższem policję. ak wygląda objektywna strona faktu. 

Gdzie więc tu może być jakakolwiek mowa o skandalu w Klinice, jak to czytaliśmy w ty- tule notatki reporterskiej? : 
W końcu zaznaczyć muszę, że w dniu dzi siejszym córka chorego sama dobrowolnie przy 

wiozła ojca z powrotem do Kliniki. 
Proszę przyjąć wyrazy szacunku j poważa 

mia. 

Kierownik Kliniki Otolaryngologicznej. 
A i. J. Szmurło. 

TYYYYVTYYTYYYYWYYYYYYVYVYPVYYYTYSYTYYYESPW 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOZESZ MIEĆ, WIĘC NIE BADZ 

KIEP. 

misji, dod. do prasowego dzien. radjowego, 1. 
c. retransmisji. 22.10: Skrzynka  techniczua. 22.25: Muzyka taneczna. 22,55: Kom. meteor. 
23.00: Muzyka taneczna. 

Aonkikrka 
— DOBROWOLNE OFIARY NA ZA- 

KUP ODZIEŻY DLA DZIECI BEZROBOT 
NYCH, ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZ- 
NYCH I NOWOROCZNYCH. Z iniejatywy 
starosty. powiatowego Koślacza, założona 
zostala lista dobrowolnych ofiar na zakup 
odzieży dla: dzieci bezrobotnych, zamias: 
życzeń świątecznych, i noworocznych. 

Ofiary złożyli pp: E. Koślacz, Wierciń- 
ski, Hamarkowicz, Parkot, Wł. Albrecht, 
Stabrowski, Rozsadowski, Pietrusiewicż, 
Smólski, Zgadzaj, Formuszewicz, Kotecki, 
Związek Inwalidów wojennych, Łaszczew- 
ski, Chmucki, Lewkiewicz, Kleindienst, Sen- 
kiewiczowa, Rutkowski, Muśnieki, Witkow 
ski, Fumsiewicz, W. Jelinek, Puchalski, Bon 
dar, Szmidt, Kurowicki, Sokołowski, Gali- 
majtis, Turowicz, Wisławski, Komarewicz, 
Siemienowska, Koltan, Sawicki, Bohatere- 
wicz, Brojak, Samosiuk, Juszkiewicz, Ró- 
żański, Zbroja, Kwasowiec, Bilkiewicz, Gą- 
siawski, Rutko, Jemilijańczyk, Wilczewski 
Sarajber, Snisarenko, Cz, Teliga, Fajn, 
Głębski, Berman, dr. Epsztajn, Wajs, Je- 
ziemski, ks. Drużyłowski, Kuźnieki, Klim- 
kiewicz, Zmudź-Florko, Mejer, Jaroszewski 

nie miasta i powiatu. Pozatem uchwalono na. 
w okresie Wielkiego Postu urządzić im- 
prezę dochodową, z której czysty dochód 
przeznaczyć ma cele Komitetu „Tygodnia 
Akademika", 

Dla zrealizowania uchwał Komitetu wy 
łoniono komisję, w: skład której weszli pp: 
Wł. Jellinek, W. Klimkiewicz i Borys Su- 
rawy. 

Należy przypuszczać, że akcja komite- 
tu, mająca tak waniosły eel, jak zbiórka 0- 
fiar na cele pomocy akademikom, pomimo 
ciężkich czasów wywołanych kryzysem, 
zmajdzie ma naszym terenie specjalne zrozu 
mienie społeczeństwa i spotlka się z jego 
ogólnem popanciem. 

— _ Kilka słów 0 życiu pocztowców. 
W swoim czasie donosiliśmy o sprawności t- 
rzędowania urzędów pocztowych i centrali te- 
lefonicznej w Słonimie. Kwestja ta, niemogła 
wywołać zbyt wielkiego zdziwienia chociażby 
z tego względu, że każdy z pracowników, га- 
trudnionych w jakiemkolwiek biurze, stara się 
wywiązywać z powierzonego mu zadania ku 
ogólnemu zadowoleniu swej władzy i  intere- 
santów. 

: Prace „jednak tunkcjonarjuszów poczty sło 
nimskiej „nie ograniczają się do  wyłącznych 
czynności urzędowych, biorą oni czynny u- 

dizał w najrozmaitszych dziedzinach pracy Spo- 
łecznej, a przedewszystkiem w takich organi- zacjach jak: P. W. i L.O.P.F. 

| Korzystając z wielkiej uprzejmości Naczel nika urzędu p. Rutkowskiego, który właściwie 
mówiąc jest duszą nietylko urzędu, ale wszyst- 
kich prac społecznych dość licznego grona po- 
dległych im urzędów chcąc zapoznać sie Z 
ich działalnością, udaliśmy się do świetlicy P. 
W., która mieści się w gmachu urzędu. 

W dość obszernym pokoju — suterynie, 
w którym niegdyś jak donosił organ pocztow- 

z Wiktor Klimkiewicz 

ców, skakały żaby, dzisiaj konstatujemy pięt:- 
ne, dobrze umeblowany pokój, służący za Świe 
tlice P. W. 

Na stołach widzimy moc najrozmaitszych 
czasopism, które w wolnych od pracy chwi- 
lach czytają chętnie członkowie, a w jednym 
z końców pokoju, radjo. Wygłaszane są tu 
często wykłady naukowe z dziedziny historji 
i literatury olskiej. 

Zapytany przez nas naczelnik urzędu, czy 
ponadto jeszcze jakieś prace są prowadzone 
uprzejmie oświadcza, że przy P. W. jest zur- 
ganizowany Komitet Filantropijny, z którego 
fundusze są przeznaczone na cele kulturalne i 
filantropijne. 

— W roku bieżącym — oświadcza daiej 
Pann Naczelnik — wydaliśmy przeszło 400 zł. 
na prenumeratę pism codziennych i tygodni- 
ków, na urządzenie choinki dla dzieci zapo- 
móg dla bezrobotnych, tudzież dla różnych or- 
ganizacyj społecznych. 

— Oto pokrótce nasza działalność, -— 
oświadcza naczelnik. Dla ścisłości dodam je- 
szcze, że w dziale życia sportowego, postara- 
liśmy się o własny tabor wodny w postaci ło- 
dzi i kajaków, z których tak ochoczo i czę- 
sto korzystali nasi członkowie. Przewidując 
rozwój tego sportu w przyszłości postanowiliś 
my już dzisiaj zbierać odpowiednie fundusze 
na powiększenie ilości kajaków i łodzi. 

Dziękując Panu Naczelnikowi za udziele- 
nie nam tych szczupłych, lecz ciekawych - 
formacyj opuszczaliśmy świetlice w tem głę- 
bokiem przekonaniu, że każdy z urzędów po- 
cztowych, specjalnie tu na kresach, mógłby 
przy dobrej chęci funkcjonarjuszów i popar- 

ciu naczelnika, założyć podobną świetlicę i 
wziąć czynny udział w pracach społecznych, 
które tak wielkie mają znaczenie dla polskości 
i państwowości naszych ziem. 

4
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Dziewięciu najbardziej zasłużonych Wilnian ll || LN | | | | 
| Na wszystkich mstach zawiśnie . Ostatnie słowo ' Kupon ten należy wyciąć i po należytem wypełnieniu przesłać, lub zanieść do redakcji 

Dziš! WIELK+ PREMJERA Cudownej Rapsodji Dwóch Serc wysnutą przez 

(Zamkowa, 2) 

Janet GAYNOR, Charies FARRELLA w najuowszyz: i najpotężniejszym filmie * 

Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegól- 
nie się zasłużyli wobec Wilna. 

wspaniała wystawa, Wzrnszające treść Piękna muzyka piosenki. 
„CZAR JEJ OCZU Na szenie: Svlista Baletu Królewskiej Opery w Beigredzie 

Ankieta dotyczy tylko osób żyjących, — tak mężczyzn, jak kobiet. 

Cyryi Januszkowski z partnerką Erną oraz Chór Reweliersów J, Świę'ochowskiego. Początek seansów a £ 

  

    

  Z kroniki Szczuczyńskiej 
W ciągu miesiąca grudnia, dzięki 

energji p. stiamościny I. Siellawiny, została 

ożywioną działalność miejscowego oddzia- 

łu Zw. Ob. Pr. Kobiet. Na walnie zebranie 

przybyło około 25 pań z miejscowej inte- 

ligencji. Były to osoby, które z calym zapa- 

łem poświęcają się pracy społecznej. | 

Po omówiiemiu spraw matury organiza- 

cyjnej, pamie ze związku zadeklarewały po- 

moc swoją przy urządzeniu imprezy balo- 

Jedyne słowo 
  

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Ci, z biorących udział w ankiecie, których wszyscy kandydaci (lub zdecydowana 
większość) zwyciężą w plebiscycie, otrzymają nagrody. Dlatego też uprasza się o czytelne 
wpisanie swego nazwiska i adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

wej, zainicjowanej przez Związek Ziemia- 

nek na dzień 5 stycznia 1933 r. Celem balu 

jest zebranie fumduszów ma. Koło Gospodyń 

z podpisanemi. 

O szczegółach ankiety patrz Nr. 330 z dnia 30-XII 1932 r. 
4, 6, 8 i 10 niedzisię i Święta o godz. 2 ej 

  

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Dawno oczekiwany t lm p. t. 

  

  

  

GORA = ё к NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE 
Wiejskich, słuszmie też uzyskał poparcie ze I 1 „ DZWIĘKOWE (Hotel W rol. gł. najwspani»izza para kocganków f 

strony tutejszego oddziału Zw. Pr. Obyw. 1. Kapłan . CASINO Atlanti ) a e e d į gal Ura | Kobiet. s; n K t d N gy J M t 
MW dalszym ciągu na dwóch zebramiach 2. Uczony + Wielka 47, tel. 15 41 c ) 

SAN sprawy przedszkola przy usiąz- EURE Nad program; Urozmsicone dodatki dźwiękowe. Pocz og 4,6, 8110.15, w dnie św'ąteczne i soboty o godz 2 ef. 

ku, oraz wogóle — pomocy: dziatwie nieza- 

4 

ożniej, jącej do tutejszej. szkoły 4 Aros phadk . Premjers! Najnowszy tilm prod. SOWKIWO w MOSKWIE, który uc ynił przewrót w wszechświatowej kinematografii 

powszechniej. Pomoc ta ma iść w: kierunku 
! 

udzielania zapomėg przy nabywamiu mate- 5. Artysta teatru . i ь, s Dźwiękow. Putiowka w żyźń 

rjałów szkolnych, jak również udzielania : żę Droga do życia 
„pożywienia — tzw. akcja dożywiania. dzia- 6. Działacz społeczny. Kino 
(do ckakaćć Reżyserja grnjalnego Mikełaja Ekka. — DJALOGI W JĘZYKU ROSYJSKIM. — Film, który z niezwykłą śmisłością 

y J- i 7. Adwokat НЕ!О $ w sposób wysoce artysiyczny obnaża jedną z bolączek życia sowieckiego klęskę wykolejonych, bezdomnych dzieci, — 

т 3 ZJ Najoryginslniejszy i najciekawszy łilm doby obecnej. 
rudni: twa : : 

o wo R 6 MAS Film, który zaciekawi wszystkich. — Film ten musi každy zobaczyć. — Nad program; Atrakcje dźziękowe. — Na 1-52у 

Rów. e i + śótwa:be- 9. Pedagog . seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8, i 1020, w sobotę i niedzielę od g. 2-ej. 

dzie miała możmość spędzić ten wieczór we ' 
własnym lokalu, w salonach Stowarzysze- 
nia „Ognisko”, pożegmać „stary a powitać 
„Nowy“ rok. 'Wiobee posiolnego tętna ży- 

cia mw Szezuczynie, jest to sukces nie mały, 

jaki ze maględów rozrywkowych, a nawet 
dydaktycznych osiągnęło społeczeństwo. 
Przy dówiękach bowiem pierwszorzędnej 
muzyki, bo w połączeniu z jazzbandem, 

  

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

lziś, Pierwszy polski film osnuty ua tie Życia Cyrkowegu 

PAŁAC NA KÓŁKACH Cyrk Francesca 
Dzieje walki dwuch mężczyza o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżerki, W rol. gł urocza Karolina Lubiańska, 
Nina Grudzińska, Igo Sym, Zbyszko Sawan, Aleksander zelwerowicz oraz KAZIMIERZ KRUKOWSKI. Udział 

bierze Chór Dana. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Początek e godz 4, 6, 8 1 10,15 w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

Dźwiękowe kine 
Ceny najnizsze w Wilnie: Parter na wszystkie seanse od 25 gr. 

  

  

spędzi się ostatnie chwile uciekającego, a Dziś! Przepiękna operetka francusko niemiecka. Świetna 
spoilka się pierwszy dzień nadchodzącego piydbykstą mazyka Emeryka KALMĄANA — Z udzisłem gwiazdy ekranu 2 y 

cku. ckiewiczaj, 

Е ее KATY DE NAGY L. 
Staraniem księżny Róży Światopełk - Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcia! Tańce! Muzyka! Śpiew! Nad progr; Atrakcje dźwięk. Pocz. 4.6, 8i 10.15, w d, św.o 2. 

Czetiwertyńskiej, jako prezeski tutejszego ы 
Związku Ziemianek, odbędzie się w. dniu Dzwiękowy Dziś wielki świąteczny podwójny program 1) Swietus komedja dzwiękowa ulubieńców Wiłaz p. t 

5 stycznia 1933 r. jw salonach Stowanzy- ino-Test A PA € W K e 
szemia „Ognisko“ — „Raut-koncert“. Bal - Mak „P T I TA HA ©R U BCH 
zapowiada się wspaniale. Dochód z balu WIATOWID“ Najdowcipniejszy film, który wywołuje nieustanne 8 W rol. gł: J. $ nosarske, A. Bro- 
przeznacza się w: części ma Koło Gospodyń z Mickiewicza 9. wybuchy śmiechu oraz 2) wspaniały film polski EA vYBi dzisz, B Samborski. 

Wiejskich. Wiobee licznego ziemiaństwa w 
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powiecie, miewątpliwie bal osiągnie swoje Kr 
zamierzenia, a zwłaszcza jeśli się zważy na = 

szczególnie piękiną cechę okolicznego zie- iekarze Żaden argument... 

miaństwa, gdy idzie o cele dobroczynne i ESZPECR RSZYYRZREWEWIEKCH nis zdoła jsż zniechęcić Paai |. 

wogóle społeczne. B R W ESTEE do nabywania pudru o trwałym k 

ы : 2 Ay zdrowia DOKTOR i subtelnym wytwornym zapachu 7 

НРИЛОеЦЬ ЫОГОО КПр CE PAZ CDR CDA BB 
: 

E N0WOCZESTE Zeldowicz 5 Fieurs FORVIL Paris | 
е 87 >ę > oil: zapozna się Pani z į 

POPIERAJCIE L.O.P.P.! pierwszorzędnej jakości chor. skórne, wenery - Alenas Próstmy żądzć sio 

CENY ZNIŽONE — POLECA FIR MA czne, narządów moczo- matki 
UDA VDEDCR LRA RSD LDAA LNRO 2 siena 

ch < 

S В. EOKUCIEWSKI [sis ua s do 8 s Fieurs FORVIL Paris 
В —- okaże się szczęśliwym, jeśli Wam stale Wilne, ul. Wileńska 23 wieczorem. która jest gwarencją jakości. 

KINO „PALACE“ towarzyszyć będzie zdrowie! — Zdrowie jest pierwszym warunkiem UNO, U. DOKTOR Prosimy ue ulegać az 

= z szczęścia. — Jeśli więc chcesz je zapewnić Sobie i Swoim najbliższym, latas a = 

rzaszk. 18. postanów codziennie na śniadanie spożywać filiżankę Zeldówiczowa m nych pików © a 

  

Tragiczka Norma Taimedge i 

Giiberg Roland w dramacie 

   
  

          

  

MALT 

  
          

     

    

  

    

kob'ece, weneryczne -- 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od 4--6 
ul. Mickiewicza 24, 

  

zwach sprzedawać zamiast 
oryginalnego pudru 

5 Fleurs F.RViL Paris 
Poleeamy wszochświatowej sła- 

  

  

ck S 
Р OVOMALTYNA to bogaty w witaminy, wzmacniający środek odżywczy, = tel. 277. si wy wody kolońskie i perfamy 

składający się z jaj, mieka, słodu i kakao, zawierający diastazę I lecytynę; iu S 5 Fleurs FORVIL oraz inue za 

0 e a fest przytem smaczna, lekkostrawna i łatwa do przyrządzania. TORT = Dr. Wolfson pachy. 

| OVOMALTYNA daje zdrowie, siłę do pracy I wytrwałość! va MAM ZNAKIEM weneryczne, Ai o 1 

Miłość i poświęcenie. | FABRYKA CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNA Ё a 
: PSSE WERSSorEnu Wileńska 7, tel. 10-67. 

Dr. A. WANDER, Sp, Akc. ae m аэ ой 9 — 11 4 — 8. 
i Wstęp 45 gr. KO 2 [DABRYKA CHa4-FARMACZUTYCINA AP.KOWALSKI>waRszawa fl pa 

= ы 5 DOKTOR ‹ 

k sr а ck Próby i Śroszury wysyła się bezpłatnie! Bilumowicz 
  

    
  

    

    
   

       

     

   

Dźwięxowiec 

«ing „POLONIA” Pocztowa 4 
KTROAEUZZESZEZCSEREC 

Dziś i dni następne!!! 
Snperszlsgier sezonall. 

POLA NEGRI 
w jej l-szym dźwięk., o którym obec- 

nie mówi czły Świat p. t. 

Na rozkaz kobiety 
W tem arcydz, dźwięk. POLA NEGRI 
przeżywa dramat niezwykłej kobiety, 

   

Cooper wszechświstowo nznany za 
następcą Jackia Cooaano, lecz 0 całe 
niebo przewyższający talentem, 

Czemp! To film dla kobiet, które 

  

        

  

  

  

WITOLD JUREWICZ 
“ „Pawel Bure“ 

Poleca zegarki, b.źuterię, 
srebro, plstery or z wsz'iką 
nsprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, sl Ad. Mickiewicza 4 

    

  

  

  

        
  
  

CZY WIESZ, MATKÓ, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
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Galanterija 

„Zródło Polskie 
Wilno — Wileńska 29. 

Poleca nowości sezonowe 
udzisia rabatu Ś wiątecznego 

  

    

  

      

Ё 

  

    

  

  

  

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY um. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ, 

M+ BEULL, Wilno 
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
Składy: bo:znica własna, Kijowske 8, tel. 999 
  

    

   

choroby weneryczne — 
skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
od 9 — 1i3 —8 

W.Z.P. 23 

ntt ie M 
„KĖVA“ (Paris) 
Mickiewicza 37, 

tel. 657, od 11—1 

Rozgładzanie i odświe» 
żanie twarzy. Leczenie 

  

    

  

sprzedania. — Wacław 
Janowicz. Zamkowa 16 
m, 3, 

przesyła szybko i 
larnie biuro L. Tajc— 

maitszych chorób 
mianę materji. 

  

  

Ratuj 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

cie zdrowie! 

— zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 

  
  

regu 

R'ga Pos:fach ur, 511 
z -„..- Na odpowiedź załączyć 
Dom drewniany znaczek pocztowy na 

  

        

we wszystkich aptekach 
«ładach aptecznych znane 

środka od odcisków 

  

    

    

wzrtuszą dzieje dziecka, nieznającego 

Pad mln dn wętciyza yć || DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIŻ NA. JEDNĄ zomy 0 5 pok. AH 60" rosy Prow. A. PAKA. zem o lilm dla męźczyzn ki na rozbiórkę lub z , Z 

*ych Ed historj« wielkie, miłości TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI ogrodem na miejscu do ULAŁ RLULM 

ojca d> syna i syna do ojca PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ sprzedania St. Gudoha'. — - 2 
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