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Pojedynczy numer niedzielny
wraz z dodatkiem ilustrowanym 30 groszy
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Prof. Kazimierz;
Bartel tworzy nowf

rząd

Curie-Skłodowska
o prawach wlas*

s&ości nanlfowef

Wstrząsające
szczegóły siaj

KINO

NOWY-SWIAT 63 (róg S-to Krzyskiej), tel. 95.
Pocz. o 12-ej w poŁ

!Od futra 1-szy dzień świąt v

Wielka Nooszysta Preisijsm2

KINO

AKROPOLIS
Nowy-Swlat 63 (róg 8-to Krzyskiej), teL 95.

Pocz. o 12-ej w pol. Passepartouts i bilety ulgowe nieważne.

5&O

Potężny dramat serc, osnuty na tle historycznym
OSOBY DRAMATU:

KAPITAN TADEUSZ KOŚCIUSZKO
LUDWIKA SOSNOWSKA

KSIĄŻE JÓZEF LUBOMIRSKI
WOJEWODZINA SOSNOWSKA
KRÓL STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI
ANOELICA SOSNOWSKA
Pani Grabowska

Pułkownikowa Rzepecka
Wojewoda Sosnowski
Generał von Derfelden
Tekla Sosnowska, bratanica Wojewody
Karolcia Zenowiczówna, kuzynka
Izabela hr. Branicka

Konstancja hr. Tyszkiewiczówna

— SYKSTUS LEWICKI
— MARJA WROŃSKA
— ANDRZEJ KAREWICZ
— MARJETA WILL
— ZBIGNIEW PRAWDZIC
— KAZIMIERA RAJSKA
— HALKA PRZYBOROWSKA
— OLGA POLINSKA
— Jan Lubowiecki
— Edmund Nebel
— Hanka Mirska
— Ola Halska
— Nina Lubowiecka

Książę Stanisław Lubomirski
Ambasador Carycy Stackeiberg
Szambelan Dworu Carycy Katarzyny
Lucynka Poczubutówna
Paszkowski

Niemcewicz

Kajetan Węgierski
Mademoiselle Louise, baletnica

Lokaj, zaufany Ludwiki Sosnowskiej
Cyganka Zara

Cyganka Aza
Sekretarz Króla Stanisława Augusta
Pułkownik Bołotow

Kapitan gwardji

Reżysorja JERZY ORTHON

Na scenie występy artystyczne

— Halszka Oleśnicka , .

oraz Helena Laszka, Anilah, Wasilewska, Eugenjusz Zacbert, Kazimierz Chojnacki.
Zdjęcia dokonane w historycznych miejscach oraz w Łazienkach Królewskich, Warszawie 1 Wilanowie.

— Kazimierz Ławsld
— Zenon Leszczyo
— Tadeusz Piętowskl
— Hanka Sajówna
— A. Pluciński
— T. Maciejewski
— Teodor Irwiez
— Łukasiewicz
— Ferdynand Rondke
— Irena Orska
— Janina Róiańska
— St. Szymklewics
— Zych Wallen
— Lubicz-Jarmołowici

Scenarjusz TADEUSZ PTĘTOWSKI

Wyłączna eksploatacja na Polskę Binro Kinemat. „WIR-FILM", Warszawa, Sienkiewicza 12, Królewska Huta, Wolności 48.

Tocz..: w l-szy dzień iwląt o godz. fi.SO
W 2-gl . >>oN5pp

Dla młodzieży dozwolono.

Dawno niewidzialny REGINALD DENNY <w ezampańaJdaJ komedjl p. t.

Wł. Unlversal.
Nleprzeirwany łańcuch qul -

pro
-

quo. Dziesiątki arcyialbawnych nieporozumień. Nadprogram.

jieśńnrtosna prostej dziewczyny góralskiej
iękno polskich borów, hal i gór —

otąźny dramat serc
—

oto co ujrzycie w nowym filmie rei. SC. Meź*ickieé<> |

osnutym na tle popularnej opery SI* Moniuszki
W roli tytułowej: Z0R1KA SZYMAŃSKA

Jkemjeca utkaUce w- kwo--teatcze tNoOZ&%WQOT>"

ii HOLLY HOOD
Początek seansów 4, 6.15, 8.15, ost. 10.15.

WESOŁY FILM

W główne.
Na Scenie Wielka Rewja

hEBJir

na QfflW>
K !!

TANUP.fl S11ŁW.
99
HUMOU.

mm dheci

TANIEC.

28 grudnia o godz. 12.15 przedstawienie

JASEŁKA- - Betleem Polskie

ŚWIATOWID Marsz. 111
Kino Dźwięk. Syst.

WESTERN ELECTRIC

Dzii k;no nieczynne!
Film dźwitkowo-stfłsz.

o lio-praceatikwcm powo-
dzeniu

Nad prosram! Pocz. w święta 12, 2, 4,6,8110 w. *

WIELKA REWJA. MIĘDZYN. Uprasza sio o punktualnej
ARTYSTÓW przybycie ua eeanse. ?

o *

CSAF^ITOl* Mamalko*vska^l25 PA Bi No,5? śwlat ł0

Wieiki program świąteczny!
OSTATNIE 2 DNI! Dla mlodzleżydozwolone.

HAROLD LLOYD
w swojej najlepszej niezrównanej kreacji -

w filmie pełnym humoru.

f1o C
my

n BłówWp. iP
t „CORAZ PRĘDZEJ" prof, m9;30.

PIERWSZE w POLSCE KINO DŹWIĘKOWE

SU) 1? I? W Wfc Senatorska 29. Pocz. 4, 6, 8 1 10 w.

STmaE* tL9 & ILS Kasy czynne od godziny 2-ej
WIELKA REWJA ŚPiEWNO-TANECSNA

New YorM w nocy
w wykonaniu najsłynniejszych artystów rewjowych Brodway"n

NAD PROGRAM: I Ruby Keller, w tańcu ekscentrycznym II Piosenki
i tańce hawajskie, III Dźwiękowy tygodnik aktualności Foxa.

Demonstrowane na aparatach światowej stawy WESTERN ELECTRIC

IJPICPLIA Królowa polskleeo ekranu JADWIGA SMOSARSKA
UultUnA w dramacie RR7FŚ?HA M1Ł03Ć NaBcenł

*
Złota72 P.wIi
wIId.ŚwiątOi

występy artyitów
na czele % Dubrowinem fenom, wirtuozem na balatale*
erotycznym

gala Mady Mie|sKteJ
Wielki Kiermasz „PEWTJKA" Ligi Sam. Gosp.

Niebywała atrakcja dla dziatwy.
Wspaniale przedstawienie dla naszych milusińskich,

„Pierwszy w Warszawie Teatr tiia dzieci i młodzieży"
Repertuar:

Środa 25 grudnia o 4 pp.
— „Tomcio Paluch" bajka w 6 obrazach.

Czwartek 26 grudnia o 4 pp.
— „Kot w butach" Święty Mikołaj"

„Pat 1 Patachon".
Piątek 27 grudnia o 4 pp.

— „Powrót Taty" i „Figle Kajtusia".
Sobota 28 grudnia o 12 w poł. — „Baba Jaga" i „Pamiętne dni".
Niedziela 29 grudnia o 4 i 6 pp. —,święty Mikołaj", „Kot w butach"

i „Pat i Patachon".
Udział bierze cały zespól „Teatru dla dzieci".

Balet. — Orkiestra. — Dekoracje. — Iiostjumy.
Cenymiejscod1zł.do8zŁ Bilety nabywać można przy wtjiota.

muiam

K no PAŁACE ^iTZnSffS^ 1

Rekordowy sukces WARSZAWSKIEJ K. S . A P.off.4.g,8,10

FRYDERYKA LANGA

KOBIETA NA KSIĘŻYCU
potężny dramat miłości 1 nienawiści zazdrości 1 wiemołci na liemL
na księżycu 1 w statku międzyplanetarnym podczas lotu na księżyc.

85x4 1 17494
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PRZEJAZD 9

.Dźwiękowe 11 B^^Ę^MjJNok pocz.śe.ns.4,6,0i 10
Jutro WIELKA PREMJERA filmu śpiewno dźwiękowego

Wytwórni „Paramount" p. i.

łi'

iH

w rolach głównych

NANCY CARROLL

Richard ARLES

Paul LUKAS
NAD PROGRAM:

Rewja, śpiew, muzyka, tańce

UWAGA: Na seanse 8 i 10-ta

mie sca numerowane

Produkcja dźwiękowa na aparatach

„Western Electric4

E!t

WODEWIL- — -

1 dzień świat — Aroda pocz 4
2 dzień świat — czwartek pocz Z

TEGO JESZCZE NIE BYŁO

POŚRÓD LUDOŻERCÓW
w arcy wesołym. emoejonuiąeym

filmie najnowsze! produkcji
śmieszą wszystkich tysiącem nie-

prawdopodobnych kawałów
Program uzupełnia:

BOBUŚ STRAŻAKIEM
60x2 1 17230

QUO VAPIS
Wierzbowa 7

pocz seansów: 4, fl. 8 1 19
Niezapomniana nara bohaterów

.Łodzi Podwodnej"

DOROTA REYIER i
JACK HOLT

w dramacie tycio wyni p. 1

Jééiot"
NA SCENIE: Wysteny znanel pieś-

niarki ŁARISŚY ALEXIA
oraz wirtuozów na ksylofonach

W>lł.
60x2 1 174.%

FILNoirmoiua
JASNA S.

7 I dzień świat pocz. o g. 4,
ost. o 10.10.

r II dzień świat pocz. o g. 5.80 ,

ost. o 10.10.

KNo-

szy

świata

CASiNO
NOWY - ŚWIAT 50.

W I (I/icń świąt pocz. o g. 4,
ost. o 10.15.

W II dzień świąt pocz. o g. 4,
ost. o 10.15.

reżyserjl genjalnogo
MICHAŁA KEllTESZA

P-U

W rolach głównych:
GEOROE 0'BR1KN Jako Jafet, syn Noego 1 żołnierz amor.

wielkiej wojny.
DOLORES COSTELLO w roli Miriam 1 tancerki alzackiej

Marjl.
NOAH BEERY Jako pogaAskl władca Nefillm 1 ros. pułkownik

Nikołajew.
! Passe - partonts t bilety ulgowe nieważno I

Ceny biletów w obydwu kinach jednakowe.

Klno-TeatrM U Z A R. Adore" I J Gilbert w najwspanialsaem arcydaiele świat;

p.wir^rr/pV MIŁOŚĆ KOZAKA"
- - II. , ,,] „Na scenie: Wielka Rewja Świąteczną zespołu Starlsławsklch

10x4 1 17401

NIE KUPUJ PLACU!
zanim nie obejrzysz

NAJBLIŻSZE OSIEDLE PODSTOŁECZNB

Białołęka Dworska
8 kim. od granic, m . Warszawy, 9 minut koleją od Warwawy, kilkadziesiąt

Sociągów na dobi}. Bilet jednorazowy koleją 48 groszy Miesięczny zl. 8 gr. 84
Igowy mieelęczuy zł. 4 gr. 42. Wkrótce regularna komunikacja luksusowe

ml autobusami.

SUCHA, ZDROWA, MALOWNICZA
miejscowość, częściowo jnż zabudowana. Piękne lasy sosnowe. Przeprowadza
sie brukowanie ulic 1 chodników. Sprzedaż parceli t, lasem i bez lasm. Dogod-
ne warunki Długoterminowe spłaty Informacje: w Wnrsznwio! 7. urząd Dóbr
Białołęka - Dworskn i Różopole, ul Topolowa Nr 11 m 81, tel. 347-S2 126fi-21
na miejscu: maj. Białołęka . Dworska, it, kol. Płudy dojazd s dworca War-
izawa - Gdańska 1 Warszawa - Praga. 60x4 1 17228

Niechaj każde z was pamięta
byó posłusznym lube dziatki

tatuś kupi wam na święta

Jcuzutskieąa
cze&aiadki.

40 X 4 Tiłstó

NAJPIĘKNIEJSZY UPOMINEK

DLA PALACZ?
We wszystkich koncesjonowanych miejscach sprzedaży

wyiobów tytoniowych są do nabycia:

A* oX

kolekcja 100 sztuk papierosów ra 18 złotych

kolekcja 200 . . za 33 złote

KOMPLETY

mm\ polskiej
czasopisma poświęconego drukarstwu,

litografji, fotochemtgrafji, offsetowi
I głęboKodruKowl

R. MATH1A, Warszawa

Bednarska 9 m. 11 . TeL 216-54 .

i Emil JANNINGS 3
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CO MA IB!

1.080.000

przeleciały damo

loty Polskich IJ

nlj Lotniczych
.LOT* W czasie

od 1 stycznia do

drugiej połowy
września 1929 t.

' przewiozły po

oad 10000 pasaże
rów. miljou listów
I 250 too towarów

Korayatajcł* > ko
mnnlkacjl po-

wtstrsnej
Kacja bu? wypad-

ków

Samoloty 2 nasta

nlcm chłodów aa

ogrzewana

kursu|j
cosiziesRie
iiYDooszcz —

LWÓW -

POZNAŃ —

W \RSZAWA —

BRNO -

In formacie w biw
raea: P. L L.
O. Ot* .Orbis'

-Wi

CAŁY SWtAT
zna najpopularniejszą tnstytu-
oteY.M.C.A.

ŻOŁNIERZY korzystało z pomocy

podczas wojny,
MŁODZIEŻY korzysta dziś z tej In-

stytucji, która powzięła sobie
za zadanie krzewienia oświaty,
wychowania fizycznego i t. p .

SZOFERÓW z d./plomem Y. M. C. A.
rozrzuconych po całym kraju,
i zagranicą — zajmują pier-
wszorzędne stanowiska.

MECHANIKÓW - szoferów po ukoń-
czeniu kursów Y. M. C. A. do-
szli do własnych warsztatów

mechanicznych, przedsiębiorstw
samochodowych 1 t p.

SZCZĘŚLIWYCH RODZIN za dosta-
tek I dobrobyt żywią w sercach

dozgonną wdzięczność.
TYSIĄCZNE POMOCE udzielane przez Y M. C . A .

wsławiły lmie jej na

CAŁY SWéAT

TYSIĄCE

TYSIĄCE

TYSIĄCE

TYSŁJlCE

u

8

a TYSIĄCE

Ili||
5

Na gwiazdkę otrzymaliśmy
subwencje 100 wolnych miejsc,
na normalnym kursie z^wiazd-
kowemi premjarni, w postaci
zniżek 20, 30 50 zł. lub całko-

witą opłatę skarbową, oraz fo-

tografje — bezpłatne, mieszka-
nie dla przyjezdnych. Czas obo-
wiązujący premje od 27 Gru- B
dnia 29 r. do 15 Stycznia 30 r. g

farsy Bisrewcfiw Sasoc!io;(Myc!i Y. M. C. fi. |
W ar stawa, Podwale 7. Miodowa 10.

iBBBaBBBaaaaa

Najwię|kszy tea tiwftr genjtiszu
ludzkiego ukaże się w całoéci

w Jednym programie

27 irwdsaia
W KINACH:

„BAPITOb" 1 „P fl M"
mmm

WISŁA Dla młodzieży dozwolone
Najwybitniejszy film produkcji krajowej

iNoSg** „Z DNIA NA DZIEŃ'
Pocz. o 12-ej W roi. gł. M . Gorczyńska. J . Gawęcka 1 St Brodzlir

15x4 1 17481

STYLOWY" Marszałk. 112

P. w I dzień Świąt o|.l, II-o 4

LOPE YELEZ

i YILUAM BOYD
w olśniewającym filmie

salonowo . erotycznym p. t

„KOBIETA i BRUKU"
Realizacja: D. W . GRIFFITH

BEZPŁATNIE!
Csyteinikom

„Kurjera Poran-
nego*' Reduktor
Szyllar - Szkol-
uik, (autor prao
naukowych) o-

kreila oh a rak ter
zdolności 1 prze-
inaczenia bezin-
teresownie. Na-
pUz imię, naz

-

wisko, miesiąe
urodzenia, otrzymasl
Poznasz kim jesteś.
Warszawa Psjohograf olog Szyller-
Szkolnik Nowowiejska 32 m. ( . Znaci-
kami pocztowe mi 75 gr. na przesyłkę
załączyć. Przyjęcia osobiste płatne
godz. 11 — 7.

Mrf 17880

analisę darmo,
kim byó motess.

RADOMIU

podaje do publicznej wiadomości, 4e w dnia 80-go stycznia 1930 roba, o CO-
dżinie 12, w gmachu Dyrekcji w Radomiu, Rynek 12, odbędzie się licytacja
za pomocą składania pisemnych w zapieczętowanych kopertach ofert na

sprzedaż staryoh i zbędnych dla potrz eb kolejowych materjałów i przedmio-
tów, znajdujących sie w urzędach kolejowych na linji, jako to: około 20 ton

makulatury, około 12 ton starych zużytych biletów pasażerskich, 4147 kg.
szumowin giserskich zo stopów. 6500 kg. wiórów mosiężnych zanieczyszczo-
nych, 9 sztuk staryoh lokomobil i t. p .

Do oferty należy dołączyć pokwitowanie Kasy Dyrekeyjnej na wnie-
sione do przetargu wadjam w wysokości 3 proo. wartości materjałów, na

kupno których firma reflektuje.

Bliższych szczegółów, dotyczących taj sprzedaży udziela Wydział Za-
sobów w Radomie Byuek 12.
Radom, dn. 14 grudnia 1929 roku.

DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH
w RADOMIU

70x4 17507

A6NETY BERTRAM
Pierwraa w Polsce książka - podręcznik erimnnstyki dla koWet
w każdym wieku. Zawiera zasób ćwiczéri do użytku domowego

i dla celów nauczania.
Cena zl 7

Skład główny: Administracja „STARTU"

Warszawa, al. Górnośląska Nr 20
Na prowincję wysyłamy po wpłaceniu na konto ..Sfartn"

wP K.O Nr14558sumy st.7.50

We wszystkich koncesjonowanych miejscach
sprzedaży wyrobów tytoniowych jest do na-

bycia nowo wprowadzony
wyborowy gatunek cygar

w cenie 60 gromy s?take
w opakowaniu po to nfti^
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Nad łożem chorego patrycjusza,
któremu niósł pomoc umiejętnie do-

branemi ziołami, Łukasz - Medyk
Umieścił tego wieczora obraz Nie-

wiasty z Dziecięciem na rękach, —

dzieło własnego pędzla.
Zdumiał się „najwielmożniejszy

Teofil" nad głębią i blaskiem nad-

ziemskich oczu, które patrzyły ku

niemu z tego przedziwnie malowa-

nego obrazu i nad czarownym

uśmiechem Boskiego Dziecięcia.

Znawcą będąc sztuki malarskiej,
chwalił mistrza i pytał, kogoby wy-

brażać miał ten wizerunek tak dzi-
wnie głębokie i przejmujące spra-

wiający wrażenie a tak niepodobny
do tego wszystkiego, co stwarzali

artyści ateńscy.
I odpowiedział na to Łukasz An-

tjochijczyk, że tylko wzrokiem du-

szy widział w chwili zachwytu po-

stać tej Matki Bożej i tego Bożego
Dziecięcia, ale że te postacie należą
do historji o wielkich rzeczach, któ-

rych prawdziwość stała mu się zna-

na z całkowitą pewnością, podług
tego, jak mu opowiadali ci, co je
widzieli sami od początku i co byli
sługami Słowa Bożego.

— Powinienem ci, najwielmożniej-
szy Teofilu, opowiedzieć to po po-

rządku, po dokładnem poinformowa-
niu się od tych, co to widzieli, aże-

byś mógł przyznać pewność rzeczy,

O której ci opowiem...
I jął opowiadać przedewszystkiem

0 Pawle z Tarsu, uczniu Gamaljela,
1 o jego przygodzie na drodze do

Damaszku i o jego apostolskich po-

dróżach, i o jego nauce i o jego
ścięciu za bramami Rzymu.

Zamyślił się głęboko najwielmoż-
niejszy Teofil, który i w Platonie

był biegły i wszelką nową osobliwą
nauką żywo się zajmował, i umysł
miał już dojrzały do rozdzielania po-

między boskim a ludzkim pierwiast-
kiem, do ujmowania istoty Bóstwa

„A słowo siałem się stało i mieszkało ii?diy nam]
jako rzeczy niepojętej, i do wiary w

wstępowanie duszy do ciała z wyż-

szego świata i do uznania nadziem-

skich istnień, przez które Bóstwo

działa na świat zjawisk i do uzna-

nia, że entuzjazm objawia rzeczy

niedostępne dla umysłów suchych i

chłodnych...

To też nie dziwił się Łukaszoweg
opowieści o tem, jak posłań byl
Anioł Gabryel od Boga do miasta

galilejskiego Nazareth do Panny
poślubionej mężowi, któremu było
Józef z domu Dawidowego ze zwia-

stowaniem, iż zrodzi syna Bożego,
który będzie królował nad światem

a królestwu jego nie będzie końca

— bo u Boga nie będzie żadne słowo

niepodobne — a miłosierdzie jego
od narodu do narodów — bojącym
się go, bo uczynił moc ramieniem

swojem rozproszył pyszne myśli i

serca, złożył mocarze z stolic, a pod-
wyższył niskie, łaknące napełnił do-

brami, a bogacze z niczem puścił...
I zlecił cny Teofil Łukaszowi Me-

dykowi, aby wypisał piórem równie

jak jego pędzel biegłem wszystko,
czego pilnie z opowiadań Pawła z

Tarsu i innych apostołów, bezpo-
średnio już ze Zbawicielem Świata
obcujących, dochodził. A choć po-

gański umysł Teofila z trudnością
godził się z nauką odkupienia ludz-

kości przez mękę poświęcenia Boga-
Człowieka, to jednak odczuł, że po-

wiał w świat z tej nowej nauki wi-

Precz
z prohibicją!

NOWY JORK, 23.12 — Tel. wł. —

Były komendant naczelny legjonu
amerykańskiego Edward Spafford,
stanął na czele organizacji, która
wydaje stanowczą walkę prohibicji.
Organizacja ta rozpoczęła już agi-
tację, mającą na celu wciągnięcie
w orbitę wspólnej działalności licz-
ne związki i stowarzyszenia obywa-
telskie społeczne, patrjotyczne, loże
i t. d . Przygotowano już rezolucję,
wzywającą Kongres w imię wolnoś-
ci osobistej, zagwarantowanej przez

konstytucję — do odwołania usta-

wy prohibicyjnej.

Dwukrotnie
unieważnione

wybory do
rady gnrnnej

KATOWICE, 23.12. (Tel. wł.) .

—

Jak już donosił ,.Kurjer Poranny",
termin wyborów do rady gminnej w

Urbanowicach ż powodu przekro-
czeń przepisów ordynacji wyborczej
został przesunięty na minioną nie-
dzielę. Ponieważ jednak naczelnik
tej gminy dopuścił się ponownego

przekroczenia obowiązujących prze-

pisów, odbyte w dniu wczqpajszym
wybory zostaną, jak się dowiaduje-
my, unieważnione. Samowolny ""|na-
czelnik gminy odpowie przed są-
dem.

LEOIS RYGiER

DO STAJENKI
(Ballada wigilijna).

Błyszczy Warszawa sznurem perłowych lamp swych tysiąca,
Śmieje się gwarem ulicznym, w tłum pleśni szampanem pryska,
Bo znów jest wolna, i świetna, i znów jest triumfująca,
Syrena, czarem wabiąca, wiślanych wód odaliska.

Podniosła z ziemi koronę, <*o kiedyś spadla jej z głowy.
Na pyszne pszeniczne włosy kładzie ją obu rękoma;
Nie poznasz dziś męczennicy w tej świetnej, dumnej królowej,
Go orłem toczy wejrzeniem, piękności swojej świadoma.

Lecz nagle przychodzi chwila, w grudniową noc, białą szronem,

Gdy twarz jej, młodą i jasną, zaduma kryje obłokiem;
Królowa z głowy zdejmuje swą odzyskaną koronę
I do ubogiej stajenki pokornym podąża krokiem.

Nie światło lamp elektrycznych, lecz gwiazda przed nią migoce,
Ta sama gwiazda, z przed wieków, co wiodła króle i magi;
Nie modne tango ją nęci w te białe, grudniowe noce,

Lecz kolendowa melodja, prostaczej pełna powagi.

Idzie, pokorna i cicha, na dłoniach koronę dźwiga,
Płaszczem królewskim zamiata marznących choin igliwie*
Idzie, pokorna i cicha — Dąbrówka. Kinga, Jadwiga,
Jak one, do Pana swego znów dziś tęskniąca żarliwie.

I nie pamięta tej nocy, że wiek już mamy dwudziesty,
Że zagasł, śniony przez wieszczów, mistyczny gród Jeruzalem.
Ona znów słyszy pod niebem skrzydeł anielskich szelesty
I grzechy swoje wczorajsze wspomina z wstydem i żalem.

A gdy przed dumną królową mała wyrośnie stajenka
I zapach nieziemskich kwiatów snem ją o cudzie otoczy.
Niepomna na swoją chwałę, na zimnym śniegu uklęka,
I pierś jej łkanie rozdziera, i łzami zachodzą oczy.

Bo z wszystkich darów, któremi los jej pragnienia nasyca,
I z tych, któremi jej dawne męczeństwo jeszcze nagrodzi,
Ten ją najgłębiej raduje i najpromienniej zachwyca,
Że Jezus, rodząc się w Polsce, na wolnej ziemi się rodzi.

Nowe władze w hutach:

Królewskiej, Lstry i Se-

lesja.
KATOWICE, 23.12 — Tel. wl. —

W ostatnim czasie otwarto przy po-

łączonych przedsiębiorstwach Huty
Królewskiej i Laury i hucie „Sile-
sia" biuro wspólnoty interesów

przedsiębiorstw należących do jed-
nego koncernu. Na czele tego biura
stanął generalny dyrektor dr. Pa-

wlatzky z austrjakich St. Weitsche
Magnesitwerke, zastępcą jego i fak-

tycznym kierownikiem został dr.
Tomala mąż zaufania pana Flicka,
sztandarowego człowieka niemieckie
go przemysłu stalowego. Powyższa
obsada jest nader wymowna.

W radosnym dniu wigi-
lijnym składamy wszyst-
kim Czytelnikom i Przyja-
ciołom „Kurjera Poranne-
go" serdeczne życzenia —

Wesołych Świąt!
Następny numer „Kurje-

ra Porannego" wyjdzie w

piątek, drc;a 27 b. m., rano

o zwykłej porze.
Telefony redakcyjne bę-

dą czynne od czwarłku,
26b.m.cdgodziny9w,

W razie nagłych wypad-
ków w ciągu świąt dzwo-
nić można na n-ry telefo-
nów: 30-05 i 4-60.

cher ducha, przekształcający calĄ
moralność ówczesnego świata.

Przez dwadzieścia wieków cała cy-

wilizacja dźwiga się na tej dobrej ł

szlachetnej nauce, jaką Łukasz,
uczeń Pawła, dawał Teofilowi, jaką
Marek uczeń Piotra głosił Rzymia-
nom, jaką Mateusz - Celnik opowia-
dał Żydom, z jaką Jan dla Biskupów
Azyjskich spisał.

Przez dwadzieścia stuleci rok W

rok wielbi Chrześcijaństwo dzień

symboliczny zejścia na świat Boże-

go Słowa, które Ciałem się stało J

„mieszkało między nami pełne łaski

i prawdy".
Rok w rok myśli i serca bliskich

i dalekich łączą się w tym dniu W

uczuciu pokoju i bratniej miłości.

Słowa Ewangelji; „Będzie się ra-

dowało serce wasze, a radości wa-

szej żaden od was nie odejmie" —

powtarzają się z zejściem tej Gwia-

zdy, którą ongi „ujrzawszy, urado-

wali się radością bardzo wielką"
mędrcy Mateuszowi.

I choć piętrzyły się nieraz w dzie-

jach świata złowrogie moce, sprzy-

siężone przeciwko duchowi tej cy-

wilizacji, której Gwiazda Betleem-

ska jest symbolem, choć za dni na-

szych przeżywamy nowy przypływ
nienawiści ku moralnemu dobru, ja-
kie w życie ludzkości wniosło Chrze-

ścijaństwo, — duch Ewangelji jest
wciąż wspaniałym i niespożytym
płomieniem świadomości szczęścia
w sprawiedliwości i dostojnego po-

czucia człowieczeństwa.

Światło tego płomienia przepaja
społeczeństwa ogarnięte pragnie-
niem pokoju i silne dobrą wolą po-

wszechnej twórczej współpracy,
życzmyż, aby to światło paliło się
coraz jaśniej i żywiej i na naszych
także wspólnych drogach ku lepszej
niż dni dzisiejsze przyszłości...

Na na|waźnlefszej warcie Nasz świąteczny dodatek ilustrowany

Zimowy poranek. Pokryte szronem drzewa srebrzą się w promie-
niach słońca. W oddali wystrzela w niebo smukła kolumna Zygmun-
ta. Plac przed Zamkiem, siedzibą Pierwszego Obywatela Państwa.

Prezydenta Rzeczypospolitej. Dnmny jest młody wartownik, że jemu
właśnie teraz przyszło czuwać nad spokojem Głowy Państwa, gdy
musi się Ona troskać o całość Państwa i jego polityczną równowagę

W okresie świątecznym, gdy mo-

żemy sobie pozwolić na „luksus" o-

derwania myśli od codziennej troski j
i zjawisk potocznych, radzibyśmy i
zwrócić uwagę naszych Czytelników
na jedno doniosłe zjawisko arty-
styczne, jakiem jest nieznany pe-

wnie szerszemu ogółowi jubileusz
dobiegłego już 40-lecia, największej
i najwspanialszej polichromji

Jest nią bezsprzecznie polichro-
mja kościoła N. P . Marji w Krako-

wie, o której w dzisiejszym dodatku
pisze uproszony przez nas znawca

sztuki Matejki i kustosz muzeum mi-
strza p. Maciej Szukiewicz.

Początki kościoła Marjackiego się
gają zarania XIII wieku, gdy w r.

1226 biskup Iwo Odrowąż przeniósł
do niego farę krakowską od św.

Trójcy oddanej wówczas Dominika-
nom. Wskazuje na to rozłożenie mu-

rów kościoła jak i ustawienie obu
wież, dopiero jednak w początku
wieku XV ukończono całkowicie je-
go budowę, wnętrze zaś zmieniano
wielokrotnie.

Lekkość jej kształtu, strzelistość
gmachu ku górze oraz bogate o-

świetłenie wielością okien, stawiają
kościół Marjacki w Krakowie w rzę-
dzie najpiękniejszych zabytków na-

szych średniowiecznych budowli sta-

wianych w cegle.
O wspaniałej tej świątyni, klejno-

cie architektury naszej i sztuki, naj-
droższemu sercu polaka w różańcu
kościołów poświęconych w Polsce N.
P. Marji pisał w swoim czasie Kra-
szewski „iż nie ma u nas kościoła co

by równe temu religijne wrażenie

obudzał. Owa głębia wnętrza zapeł-
nionego mnóstwem rzeźb, grobow-
ców, ołtarzów i pomników z wiel-
kiej przeszłości uderza jakby obraz
jaki. Artystą była tu pobożność i
wieki owe co się przez długie czasy
na to wnętrze składały, choć dziś
tak się to wszystko owiane tchem
przeszłości w harmonię zlało, że my-

ślisz, iż obraz ten cały jedno mi-
strza skinienie stworzyło".

Tak pisał Kraszewski o najpięk-
niejszym naszym kościele

Okropny bowiem los prześladował
starą świątynię krakowską w oso-

bach jego opiekunów, zacnych i za-

służonych na innem polu działaczy
ks.ks. Porodowskiego i Łopackiego.
Pierwszy w XVI wieku a drugi już
w XVIII w. starali się na swój spo-
sób „ozdobić" kościół Marjacki, od-
bierając mu charakter i bezcenną
wartość zabytku stylu gotyckiego.

Na szczęście śmierć ks. Łopackie-
go ocaliła dla Krakowa i świata ar-

cydzieło Wita Stwosza w Wielkim
Ołtarzu, przeznaczone przez poczci-
wego kanonika na spalenie i zastą-
pienie barokowym dyssonansem Fon
tany.

Matejko oddał narodowi po ge-

njalnej ale i gigantycznej pracy świą
tynię Marjacką w godnej jej posta-
ci.

Arcydzieło jego ducha i nadludz-
kiego wysiłku przetrwało już blisko
pół wieku. Obecnie grozi mu zni-
szczenie, chyba że niedopuszczą do
tego nasze urzędy konserwatorskie
i społeczeństwo, któremu właśnie w

dniach świątecznych postanowiliśmy

przypomnieć o mebezpieczeństwie
grożącem skarbowi ogółu.

Dla uzupełnienia obrazów z naj-
wspanialszej naszej świątyni ukazu-
jemy tu widoczek na śmigłe a tak

nieporównanie nad Krakowem pa-

nujące wieże Marjackie, którycli hej
nał był prsez wieki pobudką nai Io-

wą i intelektualną w różnych do-
lach Polski.

Widok na wspaniale wieże Marjackie od strony Małego Rynku.

BOY-ŻELEŃSKI

TECHNIKA PRACY
Mój Boże, jak ten czas leci! Zda-

je mi się że to wczoraj, a to już rok
okrągły, jak siedziałem z głową uto-

pioną w rękach i dumałem głęboko
a beznadziejnie, o czemby napisać
„feljeton na święta". Bo, wedle

obyczajów kafdej szr.nującej się
redakcji, musi być feljeton na świę-
ta. Zdawałoby się: pisz o tem, co

cię obchodzi. Właśnie! „Feljeton
na święta" musi mieć zupełnie od-

rębny charakter: musi być właści-
wie o niczem, bo każda kwestjp. nie

nadaje się na święta; albo jest za

smutna, albo za płocha, albo nie-
przyzwoita albo... czy ja wiem co,
ale zawsze jest jakieś „albo". No
to pisz o niczem, powie ktoś: dla

rasowego feljetonisty niema nic ła-

twiejszego. Ba, właśnie kiedy ja
nie mam w sobie nic z „rasowego

feljetonisty": ciągle mi się chce pi-
sać o czemś...

Wogóle zastanawiałem się nieraz,
bodaj na swoim przykładzie, jak u

nas nisko stoi technika pracy. Ist-
na epoka krzemienna! Nie mówię
już o tak rozpowszechnionem uży-
waniu piór, gdy maszyna do pisa-
nia dosłownie potraja wydajność
pisarza, podnosząc jego mleczność
do wyżyn holenderskiej krowy; ale

technika intelektualna. Pisze się
to, co w danej chwili człowiekowi
przyjdzie na myśl, i koniec:—Wypfr
suje się wszystko, do dna, bez tro-

ski o jutro. A skąd ta pewność, że

codzień przyjdzie coś na myśl w od-

powiedniej ilości, nie mówiąc o ja-
kości? 'Czy pisarz nie powinien
dbać o to, aby mieć zawsze pełny
rezerwuar? Podobno tak czynią li-
teraci w krajach o starszej kultu-
rze. Nasi autorowie pracują wy-

łącznie talentem; stąd niebezpieczeń
stwo wyczerpania i stosunkowo wyso
ki procent przedwczesnych ramolów.

Otóż, cywilizowany literat ma przy
sobie notatnik, z którym się nigdy
nie rozstaje. Tam sobie zapisuje
wszystko co mu przyjdzie w danej
chwili do głowy, co usłyszy, co prze-

czyta — dowcip, anegdotę, myśl
(lub coś podobnego do myśli), afo-
ryzm, fakt, etc. O ileż takiemu ła-

twiej jest później napisać komedję
lub feljeton: nadziewa djalog dow-

cipem jak rodzynkami, w miarę,
nie za mało ale i nie za dużo, aby
starczyło na potem; kiedy chce na-

pisać feljeton, sfastryguje kilka
kawałków, 1 gotowe! A my!
Ileż człowiekowi przepada myśli,
które puszcza przed giębie bez tro-

ski jak dymek z papierosa. Koło
ilu rzeczy przechodzi niedba-
le, i zapomina je potem! Wciąż
improwizuje się, zamiast pracować
metodycznie.

Przy takiej dzikiej gospodarce,
duchowej, przerażający bywa zwła-
szcza stan literata który wróci z

urlopu. To katastrofa! I jeszcze
jeden dowód więcej, jak szablonowo
ludzie urządzają sobie życie. Ur-

lop, — to jest pojęcie przeniesione
z zajęć stałych, uregulowanych, nie-
jako bezosobistych. Dyrektor ban-
ku jedzie na urlop, zastępuje go wi-
cedyrektor, warsztat Idzie dalej.
Pan dyrektor wraca wypoczęty, za-

staje kolumny cyfr uśmiechające
się do niego przyjaźnie, siada do

biurka, za dwie godziny jest w

nich w domu. To samo komornik,
stroiciel fortepianów, kat, cukier-
nik, etc. Inaczej literat. Warszta-
tem jest on sam: oderwać się od

codziennej pracy, to tak, jakby w

fabryce zagasić ów wielki komin,
w którym się podsyca ogień nawet

podczas strajku, bo wiadomo co ko-
sztuje rozpalenie go na nowo. Pod
koniec sezonu jest pełen myśli, pla-
nów, w głowie mu się pali; przery-
wa wszystko, bo zwyczaj każe brać
w lecie urlop; wraca, zastaje chłód,
zgliszcza. W głowie pusto: wszy-

stko (jzem się przejmował, stało
mu się, pod wrażeniem szumiących
drzewek i gwiaździstego nieba —

bo ten sam szablon każe sgfdzaé

urlop na łonie natury! — stało mu

się obojętne. Na mnie naprzykład
działa przerażająco natura. Litera-
tura polega na fikcji, że to, co czło-

wiek robi, to są rzeczy ważne, które

wszystkich obchodzą; widok zielo-
nej żabki, której problematy literac
kie są kompletnie obojętne, wy-

starczy aby zabić w człowieku wia-

rę w siebie. A może ta żabka ma

rację —r- myślę sobie podświadomie
— może wszystko jest w istocie
tak głupie i niepotrzebne, jak to

czytam w jej tajemniczych oczach?..

Ach, jakiż to delikatny fach być pi-
sarzem !

I oto jakże Inne byłoby uczucie
literata, gdyby, wracając, znalazł
biurko doskonale zagospodarowane,
szuflady pełne aktów, materjałów do

obrabiania, surowców. Zawsze wy-
dawał mi się godny zazdrości los
malarza, przez to, że jego sztuka
ma stosunkowo tak znaczną do-

mieszkę rzemiosła. Doszedłszy do

pewnych zdobyczy techniki, malarz
utrwala je niejako; może potem
trzydzieści lat reprodukować same-

go siebie, ba coraz doskonalej. Ła-

dnieby literat wyglądał gdyby tak
zechciał! Cóż pomogło na schyłku
samemu Sienkiewiczowi, że w „Try-
logji". wzniósł się do szczytów?
Otóż, przetłumaczyć Trylogję na

sztukę jakiegoś Fałata czy Mal-

czewskiego, a Sienkiewicz byłby
mógł traydziefici lat dumnie bić mo-

netę ze swego mistrzostwa. Pisarz
musi wciąż podawać swoje flaki na

gorąco, i biada mu w dniu w któ-
rym ostygną!

Chodziłoby tedy o to, aby w lite-
raturę chytrze wprowadzić jak-
największą dawkę rzemiosła. Stwo-
rzyć sobie biuro, być w niem urzęd-
nikiem i awansować!... to ideał. Do

tego przedewszystkiem powinno być
archiwum, „dziennik podawczy",
do którego życie wnosiłoby codzień
swoje akty. Uznaję tę zasadę, ale
nigdy nie miałem cierpliwości wpro-

wadzić jej w życic. Parę razy po-
stanawiałem sobie założyć takie
archiwum. Tyle się rzeczy wirzi,
słyszy, myśli codzień! Kiedy
czytam rozkosznego „Szwejka" u-

świadamiam sobie, ile wspomnień
zatraciłem na zawsze z czterech lat

wojny austriackiej w której sam

byłem potrosze takim biednym
Szwejkiem w mundurze oficerskim!
A z samych dzienników, z tego co

się w nich spotyka codzień, czy ma-

ło byłoby pociechy? Kiedy Karol
Kraus założył przed ćwierć wiekiem
swoją słynną „Fackel", zaczął od

tego, że wyławiał i oświetlał bred-

nie, które napotkał przeglądając
inne gazety. Była to „ośla łąka"
wiedeńskiej prasy. Przypomina mi
się, że, kiedy pracowałem w „Cza-
sie" — epoka, którą zawsze najmi-
lej wspominam! — lub raczej za-

nim w nim pracowałem a byłem tyl-
ko ,,przyjacielem pisma" i częstym

gościem redakcji — delektowałem
się księgą, którą założył tam ów-

czesny współpracownik „Czasu", je-
den z najdowcipniejszych ludzi 1
najbardziej lubieżnych smakoszów
ludzkiego głupstwa, Witold Noskow
ski. W księdze tej były naklejone
„kawałki" uszczknięte na łamach
pism. Jeden tom zawierał bą-
ki znalezione w innych dzienni-
kach, a drugi tom bąki, które
się wkradły do... samego „Czasu",
i temi się ta bardzo kulturalna 1 ,

sceptyczna redakcja bawiła najser-
deczniej. A czemu mi się przypom-
niała ta księga? Bo właśnie jedy-
ny dokument, który znalazłem w

mojem niedoszłem ai chiwum, za-

wdzięczam „Cza3owi". Przed kilku
laty, w roku 1922 czy 1923, z roz-

koszą wyciąłem i wkleiłem do ze-

szytu następującą notatkę znalezio-
ną w kronice „C*asu". Przyta-
czam, nie zmieniając ani słowa:

Krytyczne położenie eunuchów. Jak
donoszą z Konstantynopola, weszło w

Turcji w życie z dn. 4 października
nowe prawo o rozwodach. Odtąd spra-
wy rozwodowe podlegać będą kompe-
tencji sądów świeckich. Pozatem mał-
żonkowie zostali pod względem praw-
niczym zrównani, haremy zostały ska-
sowane, poligamja zaś będzie w przy-
szłości karana pięcloletniem więzie-
niem. Tem samem eunuchowie zostali
w zupełności pozbawieni pracy i chle-
t)0. Podobno zamierzają oni założyć
wielkie stowarzysnie celem obrony
swoich interesów. Elm
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OJpcwieJź min. Kwiatkowskiego
na wszerajsz| replikę p. Wlai Grabskiego

Min. handlu Kwiatkowski o-

głosll wczoraj nast. odpowiadź
na onegdajsze wywody p. Wł.
Grabskiego.

W związku z drugim listem p.
Władysława Grabskiego, ogłoszo-
nym w prasie 2 b. m . nie dotykając
narazie kwestyi zasadniczych, pra-

gnąłbym w chwili obecnej sprosto-
wać kilka tylko informacji:

1) Ministerjum przemysłu i han-
dlu wydało polecenie dyrektorowi
Chorzowa konferowania z p. posłem
Korfantym w sprawie finansów Cho
rzowa nie w tym okresie, w którym
p. poseł Korfanty piastował godność
wicepremjera, ale właśnie wówczas,
gdy funkcji tej nie piastował i w

tem właśnie leży sens poruszonej
kwestji.

2) P. WŁ Grabski pisze też:

„Ale szkoda, że przytaczają* jak
przy pomocy ..zmobilizowania po-
elów" udało mu się otrzymać 1 mil-

jon bonów, nie zaznaczył p. minister
Kwiatkowski wiele Chorzów otrzy-
mał w czasie moich rządów, w r. 24
i 25, już bez ..mobilizowania no-

slów". W bilansie Chorzowa na dzień
31 grudnia 25 r. znajdujemy w pa-
sywach kapitał ministerjum skarbu,
w kwocie 9 miljonów 931.701 złotych

a pożyczek w banku Gosp. Krajowe-
go w kwocie 3.598.820 zł. Widać
z tego, że n<ezawsze dawałem Cho-
rzowowi" twarde i złowrogie odpo-
wiedzi ,,oie dam".

Gdybym chciał użyć własnych
słów p. Wł. Grabskiego z jego pierw-
szego listu musiałbym powiedzieć,
że wszystko to .jest płodem jego wła

snej lub jego informatorów fanta-
zji", Rzeczywiście bowiem sumę
pierw-* "lał Chorzowowi nie p. mi-
nister skarbu Władysław Grabski
w latach 24 i 25, tecz minister skar-
bu Rzeszy n

:

emieckiej i to już w la-
tach 1916 i 17. Jest to bowiem w pa-
sywach dewaluowany zresrtą odpo-
wiednim nieruchomości fabryat-
nych, zbudowanych 1 zainstalowa-
nych na 7 lat przed objęciem Śląska
przez Polskę, a na 8 lat przed obję-
ciem teki skarbu przez p. Władysła-
wa Grabskiego. Druga suma, to czę-
ściowo kredyt towarowy, jaki po-
siada każda fabryka magazynująca
towar, a częściowo kredyt, dawany
pośrednio przez fabrykę rolnictwu
Cnie zaś snmej fabryce) na kupno
nawozów sztucznych, co było i jést
stosowane bez ingerencji min ; strów
skarbu nawet do towarów pochodze-
nia zagranicznego.

Posterunki polski i litewski

przy trupie na pograniczu
polskoMews&aem

WILNO, 23.12 . (Tel. własny). —

Okoliczności skrytego mordu na oso

bio emigranta Woronowicza, które-
go znaleziono na linji granicznej
przeszytego kilku kulami — nie zo-

stały jeszcze wyjaśniono. Są poszla-
ki, że został on porwany, a następ-
nie, po zamordowaniu, dla zatarcia

śladów, przewleczony na Unię gra-
nk-ną. Trupa strzegą posterunki
polski i litewski. Na żądanie na-

szych władz będzie zwołana komisja
śledcza z przedstawicieli obu stron.
Pierwsza konferencja komisji odbę-
dzie się dziś.

Napad opryszków na policjanta

PeczersUa Ławra ^amiemona
na Klub Komunistyczny

MOSKWA, 23.12 - Tel. wł. —

Rząd sowiecki kontynuując polity-
kę swą skierowaną przeciwko koś-
ciołowi i religji, zamknął słynny kia
sztor rosyjski, istniejący od 900 lat
„Peczerską Ławrę", w której loka
lach urządzono klub komunistycz
ny. Aby przeciwdziałało demonstra
cjom żywiołu prawicowego, GPU.
dokonało licznych aresztowań. Sil
ne oddziały wojska otoczyły klnsz
tor i pilnują porządku. Pozatem
rząd sowiecki postanowi! zamknąć
wszystkie kościoły w Kijowie. Z oka-
zji świąt Bożego Nar. wydano roz-

Straift prz* m>
DETROIT, 23.12 — P.A.T. —

Niezwykle znamiennym dla stosun-
ków prohibicyjnycli w Ameryce jest
strajk przemytników wódki, który
wybuchł po drugiej stronie rzeki
Detroit, w Kanadzie. Strajkujący
żądają 3 dolarów za przemycenie

porządzenie, iż nie wolno dzwonić
podczas tych świąt w żadnym koś-
ciele chneścijańsidm w Kijowie.

[Ml EM A DOBREGO ODBIORU1
BEZ IAMP RADIOWYCH

PHIL1IPS
„MINIWATT"

+

inifców wédki
każdej skrzyni (24 butelek) piwa
i 15 doi. za przemycenie 12-butelko-
wej skrzyni wódki. Przemytnicy
strajk wygrali, przyczem do ustępli-
wości skłoniło pracodawców olbrzy-
mie zapotrzebowanie trunków przy

nadchodzących świętach.

Piek clnesni maszyna asa* obdaro

wal rozwiedzie ny mąż swą stanę,
jej adwokata * świadków

Wn.NO, 23.12 . (Tel. włahny). —

Pod Skrzybowcami w majątku Wiel-
kie Możejki dokonano napadu na po

sterunkowego Tadeuszaka. W chwi-
li lustracji lasu Tadeuszak został
znienacka uderzony kilkakrotnie ka
rabinem w głowę, a gdy stracił przy
tomność, nieznani sprawcy usiłowa-
li go udusić. Tadeuszak ostatkiem
sił zdołał doczołgać się do pobliskiej
wsi, skąd zaalarmowano policję. —

Wszczęto natychmiast pościg, pod-

czas którego zdołano ująć z karabi-
nem w ręku jednego z napastników,
znanego opryszka Florjana Zdano-
wicza z gminy Lebiockiej.

Bez niczyjej pomocy pozbywa się każ-
da Pani swych zbytecznych włosów

zapomocą Idealnego kremu

IFBMY16K 16930

Rablnowicz posłem sowieckim
w Kownie -

WILNO, 23.12. CTel. klasny). —

Z Kowna donoszą: Na stanowisko
posła sowieckiego w Kownie, opu-
szczone przez Antonowa Owsiejen-

nę, wyznaczono dotychczasowego
radcę tego poselstwa Rabinowicza,
który z dniem dzisiejszym objął u-

rzędowanie.

Udaremniony spisek przeciw
cbesnetsiu regimowi W. S. II. 8.

Aresztowanie przewódców
chorwackie] part|i włościańskie|

BIALOGRÓD, 23.12 — Tel. wł.—

Wśród chorwackich nacjonalistów
wykryła policja serbska szeroko
rozgałęziony spisek przeciwko mo-

narchji i rządowi serbskiemu. Spis-
kowcy przygotowywali plan zama-,
chu na pociąg, którym miała jechać
delegacja chorwacka z Zagrzebia do
Białogrodu w dniu 26 grudnia r. b .

celem złożenia życzeń królowi Ale-
ksandrowi w dniu jego urodzin. Po-

zatem przygotowywano zamach na

katedrę oraz na hotel Esplanade.
Aresztowano cały szereg przy-

wódców chorwackiej partji włościań
skiej, między innymi posła tej par-
tji Jelaca, pułkownika austro-wę-
gierskiej armji Begicza oraz daw-
niejszego przewodniczącego chor-
wackiej partji włościańskiej dr.
Macka. Pułkownik Begicz w chwili
śledztwa popełnił samobójstwo.

Plebiscytowa klęska
nacjonalistów niemieckich

BERLIN, 23.12 — Tel. wł. — Do

dzisiejszego popołudnia główny ko-
misarz wyborczy podaje następują-
ce rezultaty plebiscytu w całych
Niemczech:

Uprawnionych do głosowania by-
ło 42,113 989 osób, oddano głosów
6,293,580. Nieważnych b"ło W 741,
ważnych-6,162,839 z czego na ko-
rzyść plebiscytu Hugenberga padło

5,825,466 przeciwko 337,373, z tego
wynika, że razem za plebiscytem o-

świadczyło się 13.8 proc. wszyst-
kich uprawnionych do głosowania.

Z powyższych danych widać, iż
klęska plebiscytu Hugenberga jest
kompletna. W kołach parlamentar-
nych liczą się z tem, że Hugenberg
po takich wyborach ustąpi ze stano-
wiska przewodniczącego partji.

Na potworny pomysł wywarcia
zemsty przy pomocy roz syłanych do
swych nieprzyjaciół pakietów pocz-
towych, zawierających maszyny pie
kielne, wpadł niejaki Pierre Bussy
mieszkaniec Bordeaux.

Niezadowolony z obrotu procesu

rozwodowego, który prowadził prze-
ciwko swej żonie, Bussy rozesłał te-

go samego dnia kilka przesyłek po-
cztowych z maszynami piekielnemi
do swojej żony, jej adwokata oraz

głównych świadków, zeznających
przeciwko niemu. Jedynie żona jego,
poznawszy na przesyłce pismo swe-

go męża, un
:

knęła groźniejszych na-

stęnstw wybuchu maszyny piekiel-
nej. Natomiast jej adwokat, nie po-

dejrzewając, jak okropną zawartość
mieści przesyłka, odpakował ją i U-
legł bardzo ciężkiemu poranieniu.
Inni adresaci tak ponurych przesy-
łek „przedświątecznych" również zo

stali oparzeni lub poranieni przez
piekielne maszyny.

Kiedy aresztowanego Bussy prze-
słuchiwano w urzędzie prokurator-
skim, w sąsiednim pokoju wybuchła
przesyłka, przesłana przez niego na

imię prokuratora.
Bussy zdradza wszelkie objawy

nienormalności, do której go dopro-
wadził ciągnący się od kilku lat pro
ces rozwodowy.

Bóle w żoł.idltn, ściskanie -w do'ku
obstrukcje, miii-ie w klstkneh, fjoryci
tr ustach, *łr łipwienie, Mle srlowy,
obłożony język. l>'ar!ą eore łatwo usu-

nąć stosu.nc często worte gnrzVą Fran-
ciszka - Józefa i biorąc wieczorem
przed udaniem Ri<* na spoczi-nek peł-
ni} szklankę tafcoarei. SpecjaiiSei cho-
rób nnrządów Irm-ienia im rdzo zsle-,
cr..1ą wodę Franciszka . Józef', .i*'ko
jeden z najrltutecziiiejpzyeh środków
domowych. Żądać w aptekach i dro*.
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Zmiany na stanowiskach
starostów

Zarządzeniem ministra spraw we-

wnętrznych nastąpiły zmiany na sta-

nowiskach starostów.

P.p.: Michał Sienkiewicz, referen-
darz Starostwa powiatowego w Mo-
ścicach, mianowany został starostą
powiatowym tamże; Adam Chltry, re-

ferendarz pow. w éwięcianaćh, miano-
wany został starostą powiatowym wl
Nisku, dotychczasowy zaś stafostś
Skarżyński przeniesiony został na sta-
nowisko starosty do Rawy Ruskiej;
Leonard Chrzanowski, starosta powia-
towy w Rawie Ruskiej, mianowany zo-

stał starostą w Łańcucie; Ryszard
Koch, prowizoryczny starosta powia
towy w Pułtusku, mianowany został

starostą pow. w VI st. sł. tamże; Bro-
nisław Chodakowski, radca wojewódz-
ki w Urzędzie Wojewódzkim w Po-
znaniu, mianowany został starostą po-
wiatowym we Wrześni; Wacław Schnl-
tzel, referendarz w starostwie pow.

we Lwowie, mianowany został radcą
wojewóIzkim w temże starostwie; Ar-
tur Aulich, referendarz w Urzędzie Wo
jewódzkim we Lwowie, mianowany zo-

stał radcą wojewódzkim tamże; dr. To-
masz Chmielnikowskl, referendarz w

Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie,
mianowany został naczelnikiem wy-
działu w Urzędzie Woj.' w Lublinie;
Dominik Piotrowski, referendarz w

Urz. Woj. w Wilnie, mianowany został
radcą wojewódzkim tamże; Andrzej
Twardosz, referendarz w starostwie
pow. w Zamościu, mianowany został
radcą wojewódzkim w temże staro
stwie; Jan Oiesiuk, prowizoryczny re-

ferendarz w Urz. Woj. w Nowogródku,
mianowany został inspektorem woje-
wódzkim w tymże urzędzie; Piotr Do-
brzański, sekretarz tymcT^sowego wy-
działu we Lwowie, mian ,vany został
radcą wojewódzkim tamże.

Nowe arcydzieło Murnau9
a

Po 'iezwykłych sukcesach w Londynie, Paryżu, Wiedniu, po kolosal-
nych triumfach w całym świecie zawita wkrótce do nas słodka Janet

Gaynor w najnowszem swojem wielklem arcydziele „Czterech Djabłów".
Świetna ta artystka, ulubienica miljonów, bohaterka „Wschodu Słoń-

ca", „Siódmego nieba" i „Anioła ulicy" w tem arcydzjele kreśli postać no-

wą, niezwykle interesującą, owianą przedziwnym sentymentem, pełną mi-
łości i poświęcenia.

Na barwne tło życia cyrkowego rzucił genjalny reżyser Murnau
treść swojego najnowszego obrazu. Tragiczne dzieje miłości pięknej akro-
batkl ze słynnego zespołu „Czterech Djabłów" wzruszą wszystkich do łez.
Znowu nareszcie stanie przed nami film, który da nam przeżycia prawdzi-
we, który pokaże nam rzeczywiste życie, tem rzeczywislsze, że w wspania-
łej interpretacji Janet Gaynor. Obok niej ukażą się w tem arcydziele Ma-
ry Duncan, nowoodkryta wampirzyca ekranu, Nancy Drexel, wiośniana
piękność amerykańska, Barry Norton, partner Jannlngsa, Charle3 Morton
1 Farrel Mc. Donald, najpopularniejszy dziś artysta charakterystyczny.

„Czterech Djabłów", to film przerastający swym artyzmem, grą,
techniką wykonania i reżyserją wszystko to, co dotąd pokazała nam słyn-
na wytwórnia Foxa. Jest to śmiało można powiedzieć najwspanialsze ar-

cydzieło genjalnego Murnau. Jak się dowiadujemy już wkrótce wejdzie
ono na ekran nowowybudowanego kinoteatru dźwiękowego „Atlantic". Uj-
rzymy więc ten film w formie dźwiękowej, usłyszymy po raz pierwszy
z ekranu szloch Janet Gaynor. E. P.

dziewają się za pomocą tegoż związku
wywalczyć swe prawa na m'ędzynaro-
dowem foru/m w Lidze Narodów.

Kiedym się bawił teraz na nowo tą
„Kroniczką" mimówoli wspomniałem
sobie mego kochanego Witolda i je-
go księgę. Czy też ma ktoś w „Cza-
cie" tyle szacunku dla tradycji,
aby prowadzić dalej jego dzieło? A
sam Witold Noskowski, czy je kon-
tynuuje na swojej nowej placówce?
Chybaby mu przydzielono specjal-
nego introligatora, boby nie nastar-

ęzył z naklejaniem...
Tak więc ta notatka o Zwią*ku

eunuchów, to wszystko, co znala-
zł m dla poratowania mojej wyo-
braźni. Trochę chudo, — zwłaszcza
na święta! I czy to się wogóle na-

daje na święta? W inny dzień
mniej uroczysty, możnaby ten te-
mat rozwinąć, nawiązać do krytycz-
nego położenia naszych eunuchów
krajowych, zapuścić się nawet w

domysły ktoby kandydował na pre-
zesa, gdyby im przysyła ochota
stwórzyć związek zawodowy... Ale
na święta to się stanowczo nie na-

daje. Pokój ludziom dobrej woli!

Prawda, znalazłem jeszcze coś,
tym ra

r " ,

m w pugilaresie. Dosta-
łem to inko autentyczny wyjątek z

protokółu komornika. Urywek ten
brzmi:

przyredłszy, nie z"-tpłem dłuż-
nika w domu. Wo

1*c"t- ż
V1

<m
dwa gipsowe mickitwic.4e i fotel. tixy

bliższem obejrzeniu jeden z miCklewi-
czów okazał się być słowackim, fotel
zaś okazał się być klozetem pokojo-
wym, gdyż dłużnik wychodzi na dwór
w pokoju. Zwróciłem mu fotel jako
przedmiot codziennej potrzeby, a za

tę czynność policzyłem 45 zł.

Spyta ktoś, skąd ja do tego przy

rzedłem? Było tak: Odczytał to

raz u mnie w domu z karteczki mło-

dy student, przyjaciel mego syna.

Powiadam do niego: dam ci za tę
karteczkę piętnaście złotych, j3Żcli
mi zaręczysz, że jej nie umie* na-

pamięć i że jej nigdy nie będzic
reprodukował. Trochę się chłopak
certolił ale ostatecznie wziął
piętnaście złotych i oddał mi kar-

teczkę. „Na co to panu? —

spy-
tał. — Na pasek. Sprzedam może

Jarosyemu, może Walterowi; ko-
mornik jest aktualny, mogę zaro-

bić", I oto kiedy chciałem sprze-

dać, dokument okazał się podrobio-
ny, zostałem z nim niby z fałszywym
dolarem i tak samo jak właściciel

fałszywego dolara nie tracę nadziel
że mi się go uda komuś wsunąć, Mo
że tobie, czytelniku?

No i wytrząsłem całe moje archi-

wum, zostałem biedny jak mysz ko-
ścielna. Już mnie dreszcz przecho-
dzi, co będzie na następne święta?

Ale pal licho! Wzięli djabli krowę,
niech wezmą i cielę! Jeszcze coś

Wygarnę: lym razem historyczno-
literacki*. Ze słynnych „Os", wyda-
wanych pi zez Alfonsa Karr gdzieś

około roku 1840, wynotowałem so-

bie kiedyś następującą historyjkę:

Pytano pewnego dziennikarza,
czy w tetocie myśli to, co ns

pisał z okazji jakiejś sztuki teatral-
nej. Publiczność— odpowiedział —po-
trzebuje aby jej dostarczać sądów:
płacą mi więc pięćset franków na mle
siąc, abym dawał sąd o nowych sztu-
kach. Daję tedy, ale nie mój; mój-łiy
kosztował drożej".

No, teraz to już naprawdę koniec.
! —lów kłopot: na zwykły dzień by-
'-'-

.y dosyć, ale na Święta może ma-

io. Felieton na święta ma, obok in-
nych niedogodności, to, że musi być
duży. Szynki zamknięte, ludziska
muszą żyć duchem. Spróbuję jeszcze
ostatniego ratunku: zajrzę do mo-

jej skrzynki listowej, tyle tam leży
listów od czytelników, na które nie
miałem czasu odpowiedzieć. A do-
prawdy czasem zdarzają się tacy,
którzy piszą wcale do rzeczy. Ot,
jak eię wam wydaje taki list, który
przyszedł od skromnego (jak sam o

sobie pisze) człowieka z prowincji,
p. Zielińskiego z Częstochowy:

Szanowny Panie! Niejednokrotnie
już prasa zamieszczała 1 zamieszcza
różne skandaliczne historje, które zda-
rzają się wśród t. zw. elity towarzy-
skiej. Nigdy jednak nie udało ml się
wyczytać nazwiska wplątanych osób,
tylko zawsze mniej więcej tak: znany
w X... radca Y, baronowa U, doktór J.,
eto. Natomiast zawsze podaje się do-

kładne imię l nazwisko bohatera jakie-
goś skandalu, o Ile nim był taki sobie
zwyczajny szary człowiek, jak ch w

Poisce jest 29 miljonów. Mało tego —

wyolbrzymia się niekiedy niewinne h<
storje do rozmiarów zbrodni. Później
kiedyś, drobnym druczkiem na ostat-

niej stronicy, zamieszcza się sprosto
wania, które nigdy nie zdołają sprosto-
wać wielkiej krzywdy, jaką się doko
nało. A więc baronowa Y, która kra-
dła futra, radca Y złapany w tajnym
domu schadzek na wyrafinowanej roz

puścle, 1 wielu im podobnych, mają wię
cel wstydu I ambicji niż zmarznięty
chłopiec, który kradnie węgiel s wago-

nu, niż, jak to miało ostatnio mletece,
dziewczyna która z trupów zdziera ko-
szulki dla malącego się narodzić, a

już z góry wyklętego bękarta?! Dla-
czego prasa, która chęti*e się mianuje
rzecznikiem sprawiedliwości i demo-
kracji, tak skrzętnie' ukrywa brudy i
błędy sfer uprzywilejowanych, a z

drugiej strony z takim tryumfem tłu
stym drukiem 1 łokc'owemi literami
krzyczy o błędnch ludzi biednych? Al
bo odkryć oblicze wszystkim, albo ni-
komu!...

Piszę to do Szanownego Pana, zna-

jąc go z...

Nie, dalej skromność nie pozwala
mi przytoczyć. Ale myślę, że listem
mego nieznanego przyjaciela, do-

prawdy nie pozbawionym zdrowego
sensu, można zakończyć z chwałą
ten świąteczny felieton. I przysię-
gam sobie, że natychmiast zacznę
zbierać materjał na rok następny.
Grunt to technika pracy,,

Zm any w armji
Wczoraj ukazał się Nr. 20 Dziennika

Personalnego M. S . Wojsk., zawierają-
cy szereg zmian na różnych stanowi-
skach w armji.

B. dowódca 23 dywizji piechoty gen.
J. Zając został przydzielony do prac
w centrali wyższych studjów.

Mianowani zostali:

Płk. Wrzalińsk! dowódcą 30 dyw
plech., płk. J . M . Bolt szefem dep. art.

MSWojsk., pik. Krukowica - Przedrzy-
mirskl d-cą dyw. picch.. płk. S . H . J.
Więckowski zast szef. dep. MSWojsk
płk. Korycki d-cą 8 grupy art., pik. A
Batory d-cą 5 grupy art., płk. Schrot
ter d-cą 3 grupy art.. płk. Krzychow-
ski szefem służ. kom. wojsk, w Sztabie
GŁ, płk. Z. Gilewicz komen. Szkoły
Podchor. sanlt.;

podpułkownicy: dr. Kamiński, dr
Oięclel, dr. Doboszyńskl, 2nbski, orni
majorowie: Kupczyński, Skrzywan

Mazurkiewicz, Krynicki, Bluś i Biela
— sędziami 1 prokuratorami przy woj-
skowych sądach okręgowych, ppłk. B .

A. Ostrowski zast. szef. dep M. S
Wojsk., ppłk. St. Dąbek komen. Szkół
Podch. Rez. Piech., mjr. Jabłoński —

szef. wydz ogól. dep. M S .Wojsk., mjr
Nalepa — szef. sztab brygady kaw.
Baranowlcze, ppłk. Kapcluk — dyt.
nauk w D. C . W . Rembertów, mjr.
Rokicki — dow. dyw. samoeh. panc.,

mjr. Stadnicki—dow. 5 dyw. żandarm.,
mjr. Ziółecki — zast. dow. 7 dyw.
żand., mjr. Bay\ — zast. dow. 9 dyw.
żandarm., pnlk Grosek — szef. biura
kontr. M .S .Wojsk., płk. Szoręylewskl
— zast. szefa dep. uzbrój M.S.Wolsk.
ppłk. Satczyftskl — dow. dyon. szkół
podch. artyl., mjr. Uthke — dyr nauk
w szkole strzel, art., mjr Choynowski
— dyr. nauk w dyon szk. żand. mji.
Ney — dow. 6 dyw. tand.. b . komen
szpitala Uia2dowsklepo., pik. Stel
Rudzki del. rzadow. dla spraw PO.K .,

mjr. Bracławski — attache wojsk, w

Moskwie.

Przenipełenl -zostali:
Płk. Wartha. tnsp. armji w W-wie

ppłk. Szafran, insp. arm. W-wa, ppłk.
inż. Czuruk, sztab, gł., mjr. Toruń,
sztab, gł., mjr. Lenczowskl, insp. ar-

mji,, mjr. Machnowskl, oddz. 4 S . G.,

pik. Weckt, komen. placu Brześć

n/Bugiem, podpułkownicy: Zieleniew-
ski, zast. dow. 63 p.p., Muller, wykład,
wyż. szkoły wojen., Kuczyński, komen.
placu Lublin, Horak. szef biura og. org
M.S .Wojsk.. Przeżdzlecki, W. S . W .,

Kajetanowicz, P.K .U ., Poznań, świnar-
skl, S. Podch. Piech.

Dowódcami i zastępcami dowódców
pułków mianowani zostali: ppłk. Mai-
ły 27 p. u ., ppłk. Roztworowski 22 p. ul
mjr. Dunln-Źuchowski 3 p. strzel, kon.,
ppłk. Hajn 3 P.A.C.. ppłk. Robakiewicz
8 P.A.P., ppłk. Bigo 2 P.A.P. . po'k
Mazurkiewicz 10 P.A .C., pp'k. Mło-
dzianowski 20 P.A .P ., ppłk. Zaboklicki
16 P.A.P ., ppłk, Kunert 2 P.A.C., ppłk.
Bujwid 18 P.A.P ., majorowie: Korewo
20 P.AP.. Ludwig 23 P.A.P., Jakubow-
ski 10 P.A.C., Sumczyński 26 P.A.P .,

Arwanitl 28 P.A.P ., Gruiński 24 P.A.P .

ppłk. A . Bakanowicz baon lotn., mjr.
Iwaszkiewicz 5 p. lot., mjr. Frlser 3 p.

lot., mjr. Heller 6 p. lot., ppłk. Pawło-
wicz 1 baon sap., mjr. Rupger 1 baon
sap., ppłk. Magnuszewskl 2 baon sap.,
ppłk. Landau 3 b sap., mjr. Kaufer
4 b. sap., mjr. Wańkowicz 5 b. sap.,
ppłk. Steifer 7 b. sap., ppłk. Aleksan-
drowicz 8 b. sap., ppłk. Wężyk 9 b.
sap., ppłk. Zarzycki 1 baon mostów
kolejowi

Do dyspozycji Ministerjum spraw

wewnętrznych oddani zostali: por
dypl. Aleksander n Kawałkowskl. por.
Lipski, por. Kosowski, por. Małaszyft-
skl, kpt. Wardeln - Zagórski, kpt. My
śliński. mjr. Nowak, mjr. Fiala 1 mjr.
Norwid - Neugebnuer.
W stan nlrrrmny przeniesieni rostalł:

Gen. dr. Stefan Hubicki, wlcemln.
pracy i op. społ., mjr. Starzyński, dyr.

PAT-a, kpt. Wyszyński, kpt. Szumski,
kpt. Piasecki, Komandor Mohuczy Itd.

Ze stanu nieczynnego powołani zostali!

Ppłk. Piotr Głogowski, który miano-
wany został dow. 11 p. uł., rotm. Halik,
kpt Talarczyk, kpt. Wroczyński, kpt
Gruszecki, kpt. Rudlickl, mjr. Laguna.

Do Wyższej szkoły wojennej
przydzieleni zostali:

Ppłk. Zongołowicz, pplk. Naspińsld,
ppłk. Galiński, majorowie: Alikow,
Bagicńskl, Bandrowski, Berek Bray-
czewski. Chruściel. Dżystka, Duch,
Dzianott. Gorgoń, Gryglaszewski, Gwl-
zdak, Hsbowski, Hejman, Jasiński,
Keller. Kocur, Korsak. Kunachowicz,
Majewski, Małysiak, Miłkowski, Pasz-
kiewicz, Piasecki, Płonka, Podkowlń-
ski. Robakiewicz. Rudnicki. Ryszanek,
Strach, Szczudłowski, Stan. Tatar,
Trella. Wąsowicz, Zdon. K . Jurgiele-
wicz, adjutant Prezydenta Rzplitej.
Kapitanowie: Baglok. Biliński. Frey-
msn. Fulara. Grudntewicz, Chabina,
Iranek - Osmecki, Iwanowski, Kański,
Kasprzykiewicz. Kłoskowlcz, Konas,
Kozieł, Krawczyk. Kuta, Mayer. Ma-
zurkiewicz, Młoszewskl. Noel. Nowic-
ki. Oborski. Ruchaj, Skowroński. Sta-
chowicz. Suracki. Tuskiewlcz, Wy-
słouch. Wysocki. Zaleski, archer i W
slouch. Wysocki, Zaleski. Karcher 1 w

charakterze hospitanta por. lek. Pień-
czykowski.

Inspektorami wyszkolenia W.F . 1 P.W.
mianowani zostali:

Majorowie: Ziemski, DOK. T W-wa,
Kaczała. D .O.K. 2 Lublin, Smoleń,
DOK 3 Grodno. Nawrocki, DOK 4
łjódź. Czuryło. DOK 5 z siedzibą w Ka-
towicach, Kosiba, DOK 6 Lwów, Ko-
wałówka. DOK 7 Poznań, Compała,
DOK 8 * siedziba w Grudz'ądzu. Pl-
kulski. DOK 9 Brześć nłBugiem, Wa-
rzybok. DOK 10 Przemyśl. Jessa. DOK
10 z siedzibą w Kielcach, Fieldorf
DOK 3 z siedzibą w Wilnie.

W stan spoczynku
przeniesieni zostali:

Pułkownicy: Kuczewski, Heinrich,
Biskupski; podpułkownicy; M. J . Wik-
tor. Ilthal, majorowie: Krystofiak,
Długosz. Swolńskl. Kandiak, Machnow-

skl, Haładej, Kawecki, Jahn, Szy-
powski, dr. Albiński; kapitanowie:
Browarski. Grzesiewicz. Korcyl, Kwir,
Koberda, Majorowicz - Majer, Fali-
szewski. Szewczyk, Jerzewski. Ertel,
Myzia, Klimowicz, Somkowtcz, Busz-
kićwicz. Makowski, Rurkiewicz. Stan-
kiewicz, Skulicz. Kotulewicz. Rajca,
Karchler. Bieńkowski; porucznicy: Ry-
dzewski. Tuszowski, Trojnickl, Gał-
czyński, Sowa., Paulo, Makowiecki,
Osiński, Dziewałtowskl, Stromenger,
Stoma, Pawełek. Sobieski. Kisielewski,
Wilanćt Honawski, Rorneluk, Rames,*
Okraszewski, Korzeniowski, Waindl,
Jaworski, Juraszko, Kappel - Seleg-
man. Lutostański. Grochal, Gryzlewlcz,
Karbol, Pawłowski, Derzftkowskl,
Uchymlak. 2ygattowiCB, Janiszewski,
Kopf, Marki ewskl. Krawczyk, Izdeb-
ski, Słodwiński, inż. Pelda, Sotnickl,
Zabder.

Do Korpnsn Ochrony Pogranicza
przeniesieni zostali:

Ppłk. Seellger - Reklewskl, mjr. Ra-
domski, mjr. Kuczka, kpt. dypl. Ka-
linka, ks. kap. Sledziewskl, por Ru-
siecki, por. Ciosiańskl, por. Poletyło,
por. Dąbrowski, por. Bryl. por. Bułat,
por. Jurasz 1 por. Wlloch.

Pozatem Dziennik Personalny zawie-
ra bHsko 1500 nazwisk oficerów, któ-
rzy otrzymali nowe przydziały służbo-
we. Ogółem Dziennik Personalny za-

wiera przeszło 2000 nazwisk.

Przesadna gorliwość
płacenia podatku

Płacenie podatków jest jedną z

rzadszych cnót dzisiejszych obywa-
teli wszystkich krajów. Tę niezbyt
wesołą funkcję spełnia się przewa-
żnie pod przymusem, tem rzadszy i
oryginalniejszy jest wypadek, któ-
ry się wydarzył w małej wiosce wę-
gierskiej Ubrianyi.

Aleksander Pap był fenomenem
regularności i skrupulatności w pła-
ceniu swych podatków. Niezwłocz-
nie po otrzymaniu wezwania od urzę
du podatkowego wpłacał całą sumę,
nie czekając na monity i grzywny.
Ale ten rok był szczególnie zły dla
wieśniaków węgierskich. Część za-

siewów zginęła od długotrwałych
mrozów, resztę zniszczyła powódź.
Ale urząd skarbowy na całym świe-
cie jest jednakowy. Przysłał wezwa-

nie zapłacenia podatku, czego mimo
najszczerszych chęci, wzorowy po-
datkowicz nie mógł uczynić. Rosły
kary, groziło przymusowe ściągnię-
cie należności.

Pap był w rozpaczy. Znalazł
wszakże wyjście. Nocą włamał się

do kasy urzędu podatkowego, zabrał
stamtąd 96 pong, czyli właśnie tyle,
wiele miał do zapłacenia, nie rusza-

jąc reszty pieniędzy, których w ka-
sie było bardzo wiele. Następnego
dnia wniósł do tej samej kasy nale-
żny podatek.

Zaszła wszakże nieprzewidziana
okoliczność. Władze policyjne wy-

kryły przestępcę i Pap stanął przed
sądem.

Bronił eię, jak mógł. Twierdził,
że działał jedynie powodowany chę-
cią oszczędzenia państwu przykrości
z powodu zalegania podatków. To,
że pieniądze te zdobył w tak kary-
godny sposób, uważał za rzecz zna-

cznie mniejszej wagi.
„Dobry sędzia" zrozumiał trage-

dję skrupulatnego Papa i, wyzna-

czając mu karę kilkumiesięcznego
wiezienia, zawiesił ją na trzy lata.

Przesadna skrupulatność w płace
niu podatków może, jak się okazu-
je, również doprowadzić do krymi-
nału.
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Curie- SkłociowsKa
o prawach własności

naukowe]
PARYŻ, 23.12 .

— P.A.T. — W
dzienniku „Excelsior" ukazał się wy
wiad z p. Curie-Skłodowską w ak-
tualnej obecnie kwestji praw uczo-

nych do pewnych korzyści materjal
nyc'i z ich wynalazków i odkryć:
Jak wiadomo, z inicjatywy konfede-
racji pracowników umysłowych i
przy poparciu p. Loucheura, dyrekto
ra Instytutu Współpracy Umysło- .

wej w kwestji przyznania uczonym

prawa własności do ich wynalazków
i odkryć, t. zw. własności naukowej,
ma być wkrótce przedmiotem roz-

praw w parlamencie. P . Curie-Skło-
dowska była jednym z najwybitniej-
szych członków komisji, powołanej
do opracowania tej kWestji.

„Wszyscy — oświadczyła znako-
mita uczona przedstawicielowi dzién
nika „Excelsior",.— zgadzają się na

to, że przemysł jest dłużnikiem,na-
uki. Przedstawiciele przemysłu pier-
wsi przyznali to w zasadzie. Uczy-
nili jedynie pewne zastrzeżenia co

do zastosowania tej zasady. Powsta-
je tu jednak trudność z tego powo-
du, że prawodawstwo w tym przed-
miocie powinno być międzynarodo-
we, a nawet wszechśvriatowę. Otóż
amerykanie kategorycznie sprzeci-
wiają się przyjęciu zasady, według
której pewne gałęzie przemysłu, ko-

rzystając z wynalazku lub odkrycia
naukowego, byłyby zmuszone wpła-
cać pewną tantjemę autorowi dane-
go wynalazku. Obawiają się oni, że

system ten przyniesie szkody nauce,

obniży jej poziom, stawiając ją w za

leżności od różnych względów han-
iłowych".

Zapytana o swe zdanie co do tej

objekcji, p. Curie-Skłodowska z wi-
docznem wzruszeniem oświadczyła
stanowczo, że nauka przestałaby ist
nieć tego dnia, w którym straciłaby
swoją-bezinteresowność. Nie trzeba,
aby młodzi uczeni wkraczali do świa
ta nauki z myślą zarobienia pienię-
dzy. ''Zarzucają mi, oświadczyła w za

końaieniu znakomita uczona, że nie
wystąpiłam o prawo własności za

wynalezienie radu i wskazują przy-
tem na to, że dochody, płynące z za-

stosowania rę.du, pozwoliłyby na

wybudowanie dobrzłj zaopatrzonych
laboratorjów, na utrzymanie, licz-
nych badaczy i dokonanie nowych
wynalazków. Jednak myśl nawet

nam nie przyszła do głowy, aby opa
tentować nasze odkrycie.

?0 NN 1738

Rola BiesieteiMe
Paryi, 19 grudnia.

Gdy pojawiły się pieiwsze uryw-
ki pamiętników Biesiedowskiego
opinja francuska oczekiwała niepo-
spolitych rewelacyj. Jak dotąd ocze-

kiwanie to zostało zawiedzione: „re-

welacje" okazały się-młóceniem' sta-

rej, zwietrzałej słomy, zdawna zna-

nych pogłosek, nie odsłonił rewela-
tór ani jednego faktu, o którymby
w kolach jako tako informowanych
nie wiedziano poprzednio. Dziwnym
zbiegiem okoliczności* nazwiska u-

kazujące się w pamiętnikach nigdy
nie stawiały w trudne położenie
obecnych dfeiąłaczy kpminter.au po
Selstw' sowjecjkich. w

W Anglji rewelacja Biesiedow-
skiego przeszły jak dotąd bez wra-

. .żepia. Zapewniał mnie o tem wybit-
ny publicysta angielski, dobrze."zna-

vny czytelnikom - ,;PQfańneęo'', .-fctó-
bty bawił w Paryżu pVżez-killia dni..

'
— Po prostu nie zwrócono w Lon-

dynie uwagi. Jakieś pismo drukuje
oczywiście urywki, - alę to'zostaje
po za sferą właściwej opinji. Zrtesz-
tą nic nowego Biesiedowski nie "daje.

Nawet więc instalacja poselska
Sokolnikowa nie nadała tam aktu-
alności pamiętnikom jego b. kolegi.

W Paryżu jest sporo osób, które
pamiętniki „Bessedowskiego" uważa

ją po prostu za 'prowokację, a cały
epizod ucieczki z poselstwa sowiec-
kiego —

za inscenizację dla zwróce-
nia uwagi opinji. Nie szedł bym aż

tak daleko w ocenie roli Biesiedow-
skiego. Natomiast ślepy namaca w

téj robocie gorliwą ochotę siania
wzajemnych podejrzeń pomiędzy
społeczeństwami zachodnimi na po-
żyteń sowieckiej polityki. Ostrze re-

welacji, jak szydło z worka, zwra-

ca się przedewszystkiem przeciwko
Polsce. Biesiedowskiemu wyraźnie
chodzi o zdyskredytowanie polaków
pod różnymi kątami widzenia. Obfi-

ty spis komunistów-polaków, nieu-
dolność urzędów, niebezpieczeństwo
jakie rzekomo z tego powodu gromi-
ło w Polsce marszałkowi Fochowi —

to tylko przygrywka.

Strach władz I

slfą snniefsz
WILNO, 23.12. (Tel. własny).'—

ftząd litewski zadał nowy wielki
cio^ sprawie polskiej na Litwie. Wo-
bec ciągłych prześladowań, pająków
na Litwie,- rugowania języka polskie
go ze. szkół, „ usuwania, nauczycieli
polaków, ciągłych szykan u Ii cnyoh
oraz w lokalach 'publicznych,

1
prowo

k&ćyj i terroru w kościel|e —-

wszy,-,
stkie organizacje polskie na Litwie
postanowiły połączyć sic, tworząc
jedno wspólne . przedstawicielstwo
dla skuteczniejszoj obrony intere-

Wywody Biesiedowskiego jak do-
tąd spotkały się tylko z jednym ko-
mentarzem — i to właśnie w prasie
rosyjskiej emigracji, na niekorzyść
Polski. Organ prawicowców w Pa-
ryżu

'

„Wozrożdicnjc" nie bez kro-
kodylej łezki podkreślił jakie to

niebezpieczeństwa czyhają na Pol-
skę ze strony Sowietów, dając do
zrozumienia, że Polska, biedaczka,
bardzo < jest chora na infiltrację
komunizmu i sama obronić się n.e

potrafi...
i Kończy wreszcie apostrofą do

raądu-polskiego, by przestę-ł hpłdo-
waćtpoJitjTC'

1
„Słabej Rosji sowiec-

kiej" jako gwarancji bezpieczeństwa
i żałując za, grzechy stanął po stro-4
nie zwolenników dąwnyęh, dobrych
czasów" caraiu. i,
-VI w -catej.tcj" grze,! jeśli już nie' o

prowokację premodjowarvą, to w

każdym 'razie chodzi napewno o co

innSgó niż o walkę z Sowietami.
Panu Biesiedowskiemu najprawdo-
podobniej, chodzi o walkę z jego an-

tagonistami w, rządzie sowieckim,
o stwierdzenie, że metodami perfi-
dji - i' insynuacji można więcej za-

szkodzić Polsce aniżeli maszynami
piekielnemi Wieczorkiewiczów i Un-
szlichtów. - Polska jest vi tym wy-

padku wysunięta z natury rzeczy,
bo przecież we Francji

' nie można

jawnie działać przeciwko Francji!
Mamy więc do czynienia z prostą

demonstracją skuteczności metod
działania politycznego wobec „dzie-
dzicznego wroga": metody bombi-
stów z Czeki nie podobają się Biesie
dowsl.iemu —- podkłada więc swoją
„bombę" z duszącym gazem insy-
nuacji pod opinję Zachodu..

Ale „bomba" dymi, zanieczysz-
cza atmosferę.^ lecz nie wybucha:
Wątpliwą jest rzeczą, by nawet pra
sa niemiecka brała na serjo insy-
nuacje Biesiedowskiego. Raczej mu-

si ubolewać, że jej własne argumen-
ty antipolskie są zdyskredytowano
zbyt ^rubą robotą niepożądanego
aljanta. Ant. P.

tęwsfeich przed
sśel pefskfei
sów polskich. Przedstawicielstwem
tern miat być naczelny komitet, pol-
ski na Litwie, którego statut został
złożony :do Zatwierdzenia. Wlądze ko
wieńskie statutu jednak nic zatwier
dziły. -

Kowno cbawia -się skoordynowa-
nia pracy Polaków..Sądzi, że przez
rozbicie na drobne oddziały organi-
zację polskie stracą ria rile, podczas
,gdyJqkupioné w naęaslnytn komite-
cie polskim będą przedstawiały, nie-
lada- siłę.

Profo Bartel

tworzy rząd
Wezera| o godzinie 8 min. 30 rano przybył

cło Warszawy desygnowany na p remjera prof.
dr. Kazimierz Bartel. Pierwszy zbliżył się do
prof. Barib adjutant P. Prezydenta Rzeczypo-
spcHŁsj roimlsNo Caćewski, Rssłępnie radca mi-
itisłerjKRi spraw zpgran.3cznych p. Hładki, wresz-

cie sekretarz premiera Ś witebskiego, radca Bo-
ciański. Liczuie ręjjrezontowana by-łs? na dworcu
prasę, irsSaijĘca dJte.goleC-Kicga &z~fa czterech ga-
binetów p.cmaiowysj:. Preser oświadczy! dzlsn
nikarzcra, io wraca tyfeezcreEi ćo Lwowa na

święta.
Po powitaniu prof. K- Car Se I tsdaJ się pe-

wosara P. PrezyifcnŁa RtplitcJ na Zamek. Zaraz
po, przybyciu do Zamku ps-cf. El. Bartel udał s!ą
do prezydium Rady F&i^w, gdzie cd(był dłuż-
szą konferenc|ę z p. .pf^mjercm świLaEskim. Na-
stępnie cdibył d?uższ;? naradę v/ apartamentach
na Żsmku z pesłem i prezesem kkibu parlamen-
tarnego BBWR. płk. Sławkiem.

Prof. K. Bartę! zapraszał następnie kclejno
na Zamek ministra spraw Zaleskiego, mi-
nistra kcmunlkacSi Kiihr.a ' kierownika ministe-
riL-m skarbu pik. Matuszewsklegc. Rozmowy
trwały do godziny 2 po południa, a poświęcone
były sprawom ewentualnego współpracownictwa
ministrów z pref. K . Bartlem.

O godz. 4 min. 30 prof. Bartel udał się do
BeSwederu. Rozmowa z Marszalkiem Piłsudskim
tnwala przeszło 2 godziny. Mówią powszechnie,
iż mia!a cna decydufęce znaczenie dla możności
stworzenia gabinetu przsz prof. K. Bartia.

P. Prezydent Rzeczypospolitej pozostaje w

Cpa'e i, nie przyjedzie do Warszawy przez święta.
mianowania nowego gabinetu należy się spo-

dziewać w piąfrk lub w scbctę.
Po pc^vrccie z Belwederu, gdzie ia"* słycliać,

prcf. Bartel prosił Marszałka Piłsudskiego o

W|iecie udziaiu w jesjo gabinecie w charakterze
ministra spraw wojsk., prof. Barto! przyjął o go-
dzinie 7 Wlecz. w apartamentach na Zam!;u min.
spraw wewn. ftenera!a Skłaakowskée^o, z któ-
rym rozmawiał przeszło godzinę.

Na t-Tm prof. Bartel zakończył swo;ł> zamieci -

drkofa s^ycrzc^ta j^abinstu v/ c:ąg'j dnia wczo-

rajszego i wieczorem, o godz. 12,13, cdjjscfcał do
Lwowa.

IV nadcłiodzacy poniedziałek rano prcf. Bar-
tel wraca do Warszs^y I pnys^ąpi na nowo do
rozmów z ewentualnymi współpracownikami ga-
binetu.

Zapytany, przez drlęnntkarzy, czy fest zado-
'Welony z dnia wczorajszego, prof. Bartel oświad-
czył:

Przeprowadziłem srereg rormów, z których
jestem zadowolony. Byłem u premiera dr. ówi-
talskiego, prcsząc r*>> by zechciał w dalszym cią-
gu kierować sprawami państwa do czasu zakoń-
czenia mo|ej misji.

Warszawa w okresie świąt
Mm o cfę&Klch czasów

xv sklepach panował ruch ożywiony
Okres przedświąteczny w r. b . mi-

mo pesymistycznych opinij, biadań na

,jsłe czasy" i t. p . zaznaczył się jednak
wzmożonym ruchem, - ktćry jednakże
wystąpił dopiero na kilka dni przed
świętami. Warszawiacy wstrzymy-
wali się do ostatniej .chwili t niemal z

zakupami, jakby, pragną oddalić.od
siebie tę ewentualność, której- jednak-
ie uniknąć się nie dało.
, Największy ruch f panował - oczywi-
ście w dziale spożywczym.

'' G.oma-
dzono „zapasy" na .krótki zresztą
okres świąteczny z zapałem * godnym
lepszej sprawy. Uderzał . mile - fakt
powstrzymywania " się/1 szerokichJ rzesz

klijcntcli od nabywania/towaiów^ im
portovyanych, win > zagranicznych, po

ludniowych owoców, sardynek/i t. R.',
które „odchodziły" w niewielkich ilo-
Śc ach. . ,

' '

' Wydziale meterjałów-na ubrania:
palta, suknie etc ruch słaby i niewiele|
stosunkowo różniący- slę-pd zwykłych
obrotów. Galanterja natomiast na ró-
wno damska jak i ińęska pochwalić.się'
mgże wielkiemi obrotem.; Koszule, rę-
kawiczki, < krawaty, - kołnierzyki, chu-
steczki jedy/abne, spinki etc. etc. dro-
biazgi znajdowały licznych i chętnych
nabywców. Tak samo perfumcrja 1
kosmetyki. Zabawki, które nagroma-
dzono w o!brzym ; ch ilościach, wyróż-
niały się największą bodaj rozpiętością
cen. Największy popyt oczywiście
miały zabawki tanie, których sprzeda-
no dużo.

Choinek w r. b . zwieziono do stolicy
więcej niż kiedykolwiek. Na wszyst-
kich wolnych skwerach wyrosły małe

zagajniki świerkowe, jednakże publi-
czność ociągała się z kupnem ze wzglę-
du na wyśrubowane początkowo ceny,
które jednak w miarę zbliżania się
„gwiazdki" spadały coraz gwałtowniej,
tak że już wczoraj można było dostać
przeciętnych rozmiarów choinkę za

0 zł., podczas gdy jeszcze niedawno
żądano za nią 15 zł. i więcej.

Mimo, iż sprzedawcy stałe okazy-
wali tendencję zniżkową, wiele choinek
pozostało nierozkupionych.

Pod względem reklam l , efektów
świetlnych,' zrobiono od roku zeszłego
wielki krok naprzói 1 niektóre wltry
ny sklepowe, sposób rozmieszczenia
towarów, oświetlenia etc. nie ustępo-
wały niczem zagranicy.

ŚWIĘTA W INSTYTUCJACH
nzĄDowYcn.

Dziś wszystkie mlnlster.H 1 Agendy
im podległe funkcjonują tylko do godz.
l"-ej w poł. W okresie ćwiąt w nie-
których inctytucjsęh rządowych za-

prowadzona tędą jedyne dyżury.
Normalne urzędowanie roznoczn e się

w t. zw . „trzeci dzień świąt", to jest
4n.-27 b. m.

'HrajaHjafHjafajare^ajafare^jajHjaranfiirar? r^isj nj^niRisisfimBi ara/arara

Specfalne dodatki gwiazdkowe
do dzisiejszego

„Kur|era Porannego"
baret wolnej dyskusji", M. I . Wielo-
polskiej „Kłótnie o tytuły", Fr. Ga-
lińskiego nowela p. t . „Zmierzch le-
gendy", Dr. Fr. Burdeckiego „Gwia-
zdy a ludzie", s. n. „Nieco filozofji",
stara kronika „Co się działo w Gru-
dniu 1756 r.", br. „Ofiara serca z

przed stu lat" i w. i ., tworzą intere-
sującą i naprawdę nieprzeciętną lek-
turę dla naszych czytelników w

okresie świąt.
W numerze głównym zamieszcza-

my obok artykułów politycznych i
olbrzymiego materjału informacyj-
nego i ilustracyjnego odcinek Boy-
Źeleńskiego p. t . „Technika pracy",
Wiersz Leona Rygiera p. t . „Do sta-

jenki", Korespondencję paryską An-
ton

;
ego Potockiego p. t . „Rola Bie-

siedowskiego", artykuł dra A. Tu-
chendlera p. t . „Przedświąteczne
przestrogi djetctyczne" i wiele in-
nych.

W MAGISTRACIE

Urzędnicy wydziałów administracyj-
nych już dziś. od rana nie przyjdą do

biura, do godz. 12-ej. natomiast w

każdym z wydziałów czynny będzie
urzędnik dyżurny.

W przedsiębiorstwach miejskich na-

tomiast praca * trwać , będzie do godz.
12-ej w poł.

' Urzędowanie , normalne rozpocznie
iię dn. 27_b.Tm. .i*

TRAMWAJE I AUTOBUSY.

Tramwaje,zaczną zjeżdżać do retnla
dziś ftlłolo godz.v 5-ej. popoł., tak iż o

godz. 6-ej i komunikacja będzie już
przerwana. Autobusy ukończą pracę,
nieco później, . około . godz. 6 -ej uiln.
30'wiecz." 1

*

MW| pierwszy-dzień świąt tramwaje
Jęędrj.. nieczynne aż do godz. 10-eJ wiecz.
ki&|y f to' wyruszą^ na </ miasto wozy

aopne. ./'Norma łba komunikacja tram-

wajowa i autobusowa.przywrócona bę-
dzie wrdrug;pvdziéń 'świąt, 25 b. ra

. 'A,.' . i

TEATRY I KINA

Teatry miejskie- Wielki, Narctftowy,
Letni i Nowy"będą nieczynne dziś 1 w

pierwszy- dzień - świąt -* Teatry . prywa-
tne zamknięte'będą i tylko dzisiaj. Ju-
tro natomiast odbędą się zwykłe przed-
stawienia.

SPECJALNE ZARZĄDZENIA
POLICJI RUCHU

Policja otrzymała Instrukcję rozto-

czenia specjalnego nadzoru nad ru-

chem kołowym w okresie świąt Na
szoferów będzie zwrócona specjalna
uwaga. Kierowcy, znajdujący się w

stanie nietrzeźwym będą surowo ka-
rani.

Również władze administracyjne ba-
czyć będą, aby szoferzy taksówek, ko-
rzystając z braku komunikacji tram-

wajowej 1 autobusowej nie pobierali
wyższych opłat za jazdę niż normalne.

Przy sposobności przypomn'eć na-

leży, że taksa 2-f?a Jest brana dopiero
od godz. 11-ej wiecz.

Od 40 lat wypróbowany, niezawodnie
skutkujący preparat djetetycznyl

ZNAKOMITY ARO|)Kii OCHRONNY
ORGANÓW ODDECHOWYCH

Jest to zarazem środek, wytwarzający
krew I - pobudzający apetyt. Prawdzi-

we tylko z marką ochronną
„3 JODŁY"

Żądać w aptekach i składach aptecz-
nych. Przedstawicieltswo w Warsza-

wie: Tel. 303-56.
58 N 16145

Romans prezydenta Grecji

AL V. Varkonyl, K ysJyna Ankwlęz 1 E. Bcdo w firnie polskim „Kult
Ciała" p/g. powłeSel M. Srako;vi' ",o, rciyserji M. Waszyńsklego.

(Wył w.- DII. Juljusz Zagrodzki).

Kieleckie wielkim basenem
naftowym

Na terenach naftowych we wsi
Wojcza powiatu stopnickiego w wo-

jewództwie kieleckiem przystąpiono
wczoraj do wiercenia szybu nafto-
wego w tem samem miejscu, gdzie
w swoim czasie prćby takie już były
czynione. Tereny na których odby-
wa się to próbne wiercenie zostały
wydzierżawione przez ministerjum
przemysłu i handlu na przestrzeni
około 300 morgów od ziemian i dro-
bnej "własności rolnej.

Badania wstępne, przeprowadzo-
ne przez Faństwowy Instytut Geo-
logiczny, wykazały, że teren ten po-
siada bezspornie żyły naftowe. —

Szyb, wiercony w swoim czasie w

tem miejscu, został pod względem

technicznym niedość ostrożnie zało-
żony. Wybitni fachowcy, wydelego-
wani do Wojczy przypuszczają, że
wkrótce natrafi się na żyłę naftową.

Badania naukowe wskazują, że

teoretycznie okolica ta jest bardzo
bogata w naft?. Potwierdzić to ma

wiercenie pierwszego szybu. W ra-

zie pomyślnych wyników, minister-
jum przemysłu i handlu przystąpi
do wiercenia dalszych szybów. Te-
ren, o którym jest mowa, został wy-

dzierżawiony od właścicieli bezpłat-
nie, pod warunkiem, że będą oni
otrzymywali część udziału z zys-
ków, gdyby nadzieje znalezienia tam

większych terenów naftowych zi-
ściły sie-

W. związku z obraniem nowego
prezydenta republiki greck ; ej, Ale-
ksandra Zaifnisa,- pisma wiedeńskie
podają bardzo ciekawą historję, do-
tyczącą obecnej żony prezydenta,
„pierwszej damy Grecji'.'.

Przed kilku laty Zaimis, pełniący
wówczas wysokie funkcje w gabine-
cie greckim, nagle oślepł. Przywie-
ziono go do Wiednia i umieszczono
w lecznicy bardzo sławnego okuli-
sty, który podjął się dokonania ope-
racji.

Pielęgniarką w owem sanatorjum
była młoda panna, córka profesora
Koennerta, która w czasie wojny
rzuciła swój zawód nauczycielski i
poświęciła się ofiarnej pracy siostry
miłosierdzia. Po wojnie, - umiłowa-
wszy sobie to zajęcie, pozostała przy
niem.

Przy chorym Zaimisie, wymaga-
jącym szczególnie troskliwej opieki,

pełn-ła obowiązki -pielęgniarki wła-
śnie owa panna Koer.nert

Mijały tygodnie, a rezultat opera-
cji wciąż jeszcze był niewiadomy i
chory dręczył się niepomiernie my-

ślą o wiecznem kalectwie.
Panna Koennert okazała mu wów

czas bardzo wiele uczucia, uspoka-
jała go i dodawała otuchy, a kiedy
zdjęto wreszcie opaskę z oczu Zaimi-
sa, pierwszą osobą, którą ujrzał, by-
ła ona.

Pomiędzy pacjentem a pielęgniar
ką nawiązywały się nici coraz głęb-
szego uczucia i zrozumienia.

Wyzdrowiawszy całkowicie po ope
racji i odzyskawszy wzrok, Zaimis
oświadczył się o rękę swej pielę-
gniarki.

Dziś panna Koennert jest żoną
prezydenta republiki helleńskiej i

pierwszą damą nowej Hellady.

Ciiolnka w artystyczne}
stylizacji

Piękna artystka polska, p. Janina Smolińska, w efektownej k*f-W|
kinowej „aniołek ehoinki". Choinka w artysl; C7ncj

V

Dzisiejszy numer „Kurjera Porań
nego" wychodzi z racji Świąt \
znacznie zwiększonym formacie, za

wierając bogatą treść. Oprócz wiej
kiego numeru o większej llczbii
stron, dodajemy nadto dzisiaj dwi
specjalne dodatki gwiazdkowe. Je
den sepjowy ilustrowany, o któryn
jest mowa na innem miejscu.

Drugi zaś to wielobarwny doda
tek literacki, zawierający w dziali
reprodukcji „Madonnę z Dzieciąt
kiem" Botticellego, kolorowy rysu
nek Eoucher'a i barwny widok ruii
z XIII stulecia na południu Francji
Barwne te - reprodukcje wykonał}
nasze zakłady chemigraficzne we

dlug najwierniejszych kopij. Poezj<
Or-Ota, T. Modrzejewskiego. Arty
kuly: Wacława Sieroszewsk'egc
„1000 kilometrów nad Ameryką"
Generała Jana Romera „Wieczny pc
kój—był i jest utopją", Antoniegc
Potockiego List z Paryża p'. t . „Ka



m

KURJER PORANNY, Warszawa, 24 grudnia 192S r., wtorek.

Depesza Papieża éo Prezydenta Mościckiego
Pan Prezydent otrzymał od .lego

Świątobliwości papieża Piusa XI de-
peszę następującej treści:

„Życzenia Waszej Ekscelencji i
narodu polskiego są Nam równia
drogie jak nasze wspomnienia z

Polski. Prosząc Boga o największą
pomyślność tego szlachetnego naro-

du katolickiego, z całego serca prze
syłamy Waszej Ekscelencji, Jego
rodzinie i jego ukochanemu krajo-
wi błogosławieństwo Apostolskie".

Depesza ta jest odpowiedzią na

następującą depeszę, przesłaną
praez Prezydenta:

„Z racji 50-ej rocznicy działalno-
ści kapłańskiej Waszej Świątobli-
wości, uroczyście obchodzonej w

całym świecie katolickim, w szcze-

gólności w Polsce, gdzie żywe są
wspomnienia pobytu Waszej Świą-
tobliwości pośród nas, oraz jego
święceń biskupich w katedrze war-

szawskiej, proszę Waszą Świątobli-
wość, by zechciał przyjąć zapewnio-
nia mego synowskiego oddania oraz

najgorętszego mojego i narodu
polskiego życzenia szczęścia dla
Waszej Świątobliwości oraz chwały
i trwałości Jego panowania.

Encyklika Papieża Piissa XI
RZYM, 23.12 — P. A. T.—Ency.

klika papieska podkreśla znaczenie
konwencyj włosko - watykańskich
oraz fakt, że rozszerzyły się one po-
myślnie na całe Włochy, przyczy-
niając się do rozwoju sprawy kato-
lickiej. Papież stwierdza radość z

powodu traktatów i konwencyj, za-

wartych z niektórerai państwami,
jak naprz. z Rumunją. Układy te

pozwolą rządom tych państw unik-
nąć konfliktów pomiędzy władzą cy

wilną a świecką. W dalszym ciągu
encyklika przynosi przegląd wypad-
ków w życiu religijnem Europy w

ciągu roku 1929. W zakończeniu zaś

zapowiada przedłużenie obecnego
okresu jubileuszowego do końca
czerwca 1930.

lNopenie Franklin - Bouilkma

przeciw Kicmcom
PARY2, 23.12 .

— P.A.T. —

Na posiedzeniu Izby w czasie dy-
skusji nad budżetem ministerjum
spraw zagranicznych, Franklin
Bouillon wskazał na manifestacje,
które miały miejsce w Niemczech
i cytował przemówienia wybitnych
osobistości niemieckich na korzyść
Anschlussu, zmiany granic wschod-
nich . i zniesienia traktatu Wersal-
skiego.

Podkreślił, iż Hindenburg oświad
czyi, że wszystko, co było niemiec-
kie, musi powrócić do Niemiec i że

pragnie on jeszcze widzieć wojnę
przeciwko Francji. Mówca twierdzi,
że Niemcy utrzymały dotychczas
całkowicie personel kierowniczy woj
skowy z przed wojny i z czasów

wojny. Zdaniem mówcy, jutrzejsze
pokolenie niemców będzie jeszcze
bardziej ogarnięte duchem odwetu,
niż obecne. W zakończeniu mówca
oświadczył, przechodząc do sprawy

. linuaKKSH

Younga, że Francja nie powinna
zgodzić się na żadne dalsze ustęp-
stwa.

Na GWIAZDKĘ
w dużym wyborze poleca

i Berent
MAGAZYN OPTYCZNY

WARSZAWA

MARSZAŁKOWSKA 87 I-sze piętro.
Telefon 30-15.

60 NN. 17486

Pogrzeb i p. majora Studenckiego
KRAKÓW, 23.12 .

— P.A.T. -

Dziś przed południem odbył się po-
grzeb majora dypl. ś . p . Adama Ka
rola Studenckiego. Kondukt żałob-
ny prowadził k3. dziekan gen. dr.

Niezgoda. Przed trumną, spoczywa-
jącą na lawecie, niesiono kilkadzie-
siąt wieńcpw, wśród nich wspania-
ły wieniec od Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego. Za

trumną szli: wojewoda dr. Kwaśnie
ki, generał. Kutrzeba i Smorowiń-
ski, grono oficerów oddziału II szt

głównego z pcdpułk. Pełczyńskim
korpus ogicerski O. K . V ., legjoni-
ści ze sztandarem, strzelcy oraz licz
ne zastępy publiczności. Przed or-

Bzakiem maszerowały oddziały woj
skowe. Kondukt żałobny zamykał;
baterja artylerji. Nad mogiłą prze
mawiał szef depart. artylerji płk
Bojde, szef oddziału II ppłk. Pel-

czyński, w imieniu zarządu główne-
go związku legjonistów kpt. rezer-

wy Starżak oraz kapitan dr. Swit-
kov.3ki w imieniu podwładnych
współpracowników ś. p . majora Stu
denckiego. W chwili złożenia trmny
do grobu legjcnidci zaśpiewali:
„Spij kolego..."

VERMOUTM COCKTAH

JHjMANTl

Odjazd prof. Bartla
Pożegnanie na peronie

Odjeżdżającego wczoraj do Lwowa na okres dni
świątecznych profesora Bartla odprowadzili na dwo-
rzec kolejowy wiceminister kolei p. Czapski, radca
Noadki, porucznik Zaćwilichowski, radca Stępowski
i grono dziennikarzy. Przed odjazdem pociągu poto-
czyła się rozmowa na temat rozmów, które profesor
Bartel przeprowadził w dniu wczorajszym.

Profesor Bartel odpowiadał na zapytania dzienni-
karzy w wesołym żartobliwym tonie.

Zapytany, czy osobistości, z któremi dotąd kon-
ferował, przyrzekły mu współpracę w jego gabfnecse,
prof. Bartel zaznaczył, że w ciągu wczorajszego dnia
przeprowadził rozmowy z pp. Zaleskim, Kuhnem,
Składkowskim i Matuszewskim. Krótkość terminu
nie pozwoliła mu kontynuować konferencyf. O prze-
biegu dotychczasowych rozmów i ich wynikach prof.
Bartel née udzielił dziennikarzom ściślejszych wyjaś-
nień, zaznaczając jedynie żartobliwie, że „jeszcze nie
jest z nim tak źle, by mu odmawiano współpracy".

Na wtrącone w tem miejscu zapytanie o rozmowę
z Marszałkiem Piłsudskim prof. Bartel odpowiedzią!
z uśmiechem:

- | Komendant zniżył się łaskawie do współpracy.
Na dalsze pytania, dotyczące przypuszczalnego

składu nowego gabinetu prof. Bartel wyraził opon|ę,
że kandydatów chyba nie braknie. Obawia się nawet
ścisku... Zresztą pracy jeszcze nie zakończył Dalszy
jej ciąg odbędzie się w piątek po powrocie do War-
szawy, „w pogodnym nastroju świątecznym, który
ułatwia rozmowy"

Frasa angielska o powr&ele
pr&Ł Bartla

LONDYN, 23.12 .

— PAT. — Pra-
sa londyńska obszernie komentuje
fakt powie/zenia prof. Bartlowi mi-
sji utworzenia nowego gabinetu.
Socjalistyczny „Daily Herald"
stwierdza, że powrót prof. Bartla
znacznie odpręży sytuację. Copra-
wda prof. Bartel — pisze dziennik
— jest człowiekiem, oddanym Mar-
szałkowi Piłsudskiemu, ale jest on

za unormowaniem współpracy z

Sejmem, wobec czego należy ocze-

kiwać polepszenia stosunków pomię
dzy rządem a parlamentem. Libe-

ralny „Daily News" przypuszcza, że

prof. Bartel uszanuje parlament.
Powołanie prof. Bartla, zdaniem
dziennika, dowodzi, że Marszałek
Piłsudski nie ma intenęyj dykta-
torskich. Konserwatywna „Mor-
ning Post" stwierdza, że powołanie
prof. Bartla oznacza odprężenie w

zakresie wewnętrznej polityki w

Polsce. „Times" obszernie analizu-
je sytuację i m. in. stwierdza, że

prof. Bartel jest powołany do trud-
nego zadania przeprowadzenia wew-

nętrznej pacyfikacji.

1la Owiazdkę
(Daty tcefimsia)

Sprawa Jakubowskiego pad s|ita Rzeszy
BERLIN, 23.12 — P.A.T. — Na

wokandzie trybunału Rzeszy znalazła
się dziś sprawa straconego w 1926 r.

robotnika polskiego Jakubowskiego.
Wskutek odwołania, zgłoszonego przez
skazanych wyrokiem sądu meklem-
burskiego członków rodziny Nogen-
sów, trybunał Rzeszy .roapatrywał wy
rok, skazujący wspomnianych za za-

mordowanie małoletniego Ewalda No-

gensa. Prokurator na dzisiejszej roz-

prawie postawił wniosek o unieważ-
nienie wyroku sądu przysięgłych
przeciwko Nogensom i wznowienie
procesu w pierwszej instancji. W mo-

tywach do tego wniosku prokurator
powoływał się na to, iż wyrok, skazu-
jący Nogensów, oparty jest na poszla-
kach niepewnych.

2YC9E POLITYCZNE
Wyjazd na ferje świąteczne roz-

począł podsekretarz stanu w M.S .Z .

p. A . Wysocki, który, opuścił już
Warszawę w sobotę dn. 21 grudnia,
udając się do Małopolski. W ponie-
działek wieczorem wyjechali mini-
strowie: Kwiatkowski — do Kryni
cy, skąd powróci już w piątek rano,
oraz min. Staniewicz do Wilna. We
wtorek, 24 b. m . rano wyjeżdżają:
minister Zaleski w Poznańskie,
gdzie zamierza przebyć do ponie-
~ CZEKOLADA
mlecna jasna „Pi U TOS"

dla dzieci
i dorosłyi li

Pobafbifcca wzrost krwi,
sw tna i pożywna

działku, minister Boerner do Kali-
sza, skąd powraca w piątek i w so-

botę obejmuje urzędowanie, mini-
ster Skadkowski do Nałęczowa.

Wczoraj wyjechał również na Wi
leńszczyznę min. Prystor. Wyjazdy
ministrów Cara i Czerwińskiego
nie zostały jeszcze zdecydowane.
Natomiast pozostają w Warszawie:
min, Matuszewski i Niezabytow-
ski, minister zaś Moraczewski spę-
dzi Święta w Sulejówku, gdzie, jak
wiadomo, zamieszkuje.

*

W dniu 23 b. m. przybył do Bel-
wederu gen. dyw. Jan Romer i zło-

żył w imieniu pp. inspektorów ar-

mji, oraz generałów do pracy po-
słuszne żołnierskie życzenia z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia i Nowe
go Roku Marszałkowi Piłsudskie-
mu.

Katastrofa samolotu

Łeb? l*a

PARYŻ, 23.12 .

— PAT. — Z Bir-
my donoszą, że wskutek silnej bu-
rzy, znajdujący się w locie Lebrix
1 Rissu musieli ratować się skokiem
i samolotu na spadochronach. Ka-
tastrofa miała miejsce w nocy w

górach w pobliżu Moulmeine. Le-
brlx wyszedł z wypadku cało, Rossł
jest lekko ranny. Samolot uległ roz

biciu.

Katastrofa parowca
MARS"XJA, 23.12 .

— PAT. —

Otrzymano tu depeszę radjową pa-
rowca „Imerethle", który zatonął w

miejscu pod 44,16 st. szerokości pół-
nocnej 1 5,36 st. długości wschod-
niej. Załogę parowca zabrał na

swój pokład parowiec włoski „Leo-
nardo".

Dość!... Nie chcę dziś Ironj) stów!..

Choinka już się pall...
Gwiazda Miłości wschodzi znów.

Byśmy się lepsi stali...

11 trefnlś także w piersi ma

Dla świętych spraw szacunek:

Każdemu da, każdemu da

Na gwiazdkę podarunek.

J Sejmowi więc — cudowne szkło,
Prawdziwe szkło, nie z baśni,

Przez które widać, gdzie tkwi zło,
Co serca ludzkie waśni.

Dla pana Bartla świetny dar,
Bo tarczę mam Acliilla,

W której zaklęty męstwa czar

Najsroższy cios uchyla

Za mądrość, która wszelkich prób
Umie potargać pęta,

Wierności korny niosę ślub —

Dla Pana Prezydenta. -

Komendantowi cói dziś dam?

Cóż Go ucieszyć może?...

Choć trefnlś —

szczere serce mam,

Więc Mu u stóp je złożę!...
KLIN.

Podziękowanie
Dnia 15.X.2fl r. zachorowała nasza 17 letnia córka na anginę z wszel-

kianii możliwemi powikłaniami, jak: zapalenia stawów, nerek, osierdzia,
wadą serca, zaburzenia organów traw ienia i nerwów, tak iż w lipcu lekarze

szpitalni orzekli, że nastąpiła zakażenie ogólno 1 stau jest beznadziejny, co

wobec stałej temperatury do 40" i zupełnego wychudnięcia nie pozostawało
żadnej wątpliwości. Zabraliśmy choru ze szpitala, a, pragnąc dla niej naj-
lepszego ratunku, wzywaliśmy na porady p.p . profesorów którzy jednogłoś-
nie niedwuznacznie oświadczyli, że szkoda kosztów dla chorej ratunku niema

Wówczas dopiero zwróciliśmy sic do p. Piastnszkiew'cza (Wilcza 28),
który bezinteresownie udzielił na jdroż szyoh ziół tybetańskich: „Gogola-Mn -

nuszytan", .,Szy - Żet", . Szunga", „Go żyła - Durnba" i „De - Zet".
Dziś, kłody córka nasza powróciła do zdrowia poczuwamy sie do naj-

większego obowiązku fakt ten przed oczy publiczności przedstawić, zaś p.

Mieczysławowi Plastuszklewiczowi wyrazić słowa niezatartej uiczem wdzięcz,
ności za tyle z Jego strony poświęceń ia w stosunku do całego naszego spo-
łeczeństwa. Wdzięczni rodzice

HELENA i SZYMON DAWIDOWICZ

Zielna 16 m. 11
90 NN 17491

WyMoleienie pociągu teaaazy-
towego pod Bydgoszczą

GDAŃSK, 23.12 .

— P.A.T. —

Dziś o godz. 2.40 po poł. na stacji
Samostrzelna n.a linji kolejowej
Miasteczko - Bydgoszcz, wskutek
wykolejenia się parowozu i 4-ch wa

gonów pośpiesznego pociągu tran-

zytowego Nr 55 Berlin - Insterburg
potłuczonych zostało lekko przez

spadające z półek bagaże 14-u po-
dróżnych- Jeden podróżny został lek

ko skaleczony. Maszynista pociągu
Nr 55 został ciężko ranny. Wypa-
dek spowodowony został przez to,
że parowóz Nr 55 wjechał na mylny
tor. Wszyscy podróżni, nie wyłącza
jąc potłuczonych, odjechali po krót
kiej przerwie w dalszą drogę. Wa-
gony w czasie wykolejenia nie zo-

stały uszkodzone.

Aresztowania w Kasie Chorych
w Kole

LÓDZ, 23.12. — P. A. T. —Oneg-
daj władze policyjne w Kole na sku
tek wydanego polecenia przez wła-
dze prokuratorskie aresztowały
trzech wybitnych działaczy P. P . S .

C. K . W ., a mianowicie prezesa za-

rządu Kasy chorych w Kole, Wła-
dysława Kosmalskiego, dyrektora
Kasy chorych St. Serocińskiego o-

raz referenta Jana Raduckiego.
Wszyscy wyżej wymienieni byli

czynnymi urzędnikami w Kasie cho
rych i zostali aresztowani pod za-

rzutem fałszerstw, dokonanych
przy wyborach do rady powiatowej
Kasy chorych w Kole, oraz innych
fałszerstw, dokonywanych systema-
tycznie w rachunkach kasowych.
Wstępne dochodzenia wykazały, że
aresztowani narazili Kasę chorych
na olbrzymie straty pieniężne.

Litwinow brutalnie odrzuci! notę Rumunji
wręczon§ przez amb. Francji

MOSKWA, 23.12 .

— PAT. — Jak

podaje agencja TASS, ambasador
Francji w Moskwie, p. Herbette, zło

żył wizytę komisarzowi Litwinowo-
wi w celu doręczenia mu oświadcze-
nia rządu rumuńskiego z okazji wy-

stąpienia Stimsona (przypominają-
cego Sowietom, że podpisały Pakt
Kelloga). Litwinow^ odmówił przy-
jęcia tego oświadczenia, twierdząc,
że rząd Z. S. K. R. w odpowiedzi
swej rządowi francuskiemu wskazał
na wrogi charakter demarche trzech
mocarstw i oświadczył, że wszelkie
deklaracje, odnoszące się do przy-
stąpienia do demarche Stimsona,
szczególniej w chwili, gdy cały
świat poinformowany jest o niemal
całkowitem uregulowaniu konfliktu
sowiecko - chińskiego, nie mają żad
nego celu i nie wiążą się w żaden
sposób z paktem Kelloga, wobec cze

go mogą być uważane wyłącznie za

wystąpienia wrogie. Litwinow za-

znaczył m. in., że pomiędzy Z. S. S.
R. a Rumunją wogóle nie istnieją
żadne stosunki. Na słowa ambasa-
dora Herbette, że obowiązkiem jego
było wypełnić instrukcje swego rzą-
du, Litwinow odpowiedział, że In-
strukcje rządu francuskiego nie mo-

gą go zmusić do przyjęcia jakiej-
kolwiek deklaracji trzeciego pań-
stwa 1 że wobec tego ambasador
Herbette może podać do wiadomo-
ści swego rządu odmowę komlsa-
rjatu Spraw Zagranicznych Z. S.
R. R . przyjęcia deklaracji rumuń-

skiej. Pomimo to ambasador Her-
bette usiłował odczytać Litwinowo-
wi tekst deklaracji, Litwinow jed-
nak nie chciał go słuchać i odmówił
także przyjęcia dokumentu, który
P. Herbette usiłował pozostawić u

niego na stole.

(Wiadomość jest tembardziej
zdumiewająca, że Litwinow podpi-
sał z Rumunją także Pakt dodatko-

[ wy przeciw wojenny wraz z Polską
i Państwami Bałtyckicmi. Przyp.
Réd.) .

Do numeru

gwiazdkowego
załączamy bezpłatnie

dwa dodatki spec*alne:
Ilustrowany, dodatek sepjowy, który

lawiera:
— Macieja Szukiewicza, artykuł p. t .

„W 40-lećie Póllchromjl Jana Matejki
w kościele Marjackim w Krakowie".

14 reprodukcyj z rysunków Jana Ma-
tejki, ze zbiorów Domu Matejki.

Dodatek gwiazdkowy
z ilustracjami wielobar-

wneitii pr/ynosi:
Wielobarwne reprodukcje

— Madonny — Botioelliego.
— Szkicu — Bouchera.

Obrazki z południowej Francji
w treści zaś literackiej

Wacława Sieroszewskiego, artykuł
p. t. „100 kilometrów nad Ameryk*".

Or-Ota — wiersz p. t . „Wig "ja"-
Gen. Jana Romera, art. „Wieczny po-

kój — był i jest utopią".
— M. J. Wleio.jolskleJ: „Kłótni* o

hymny".
— TeofUa Modrzejewskiego: wieriz

p. t . „Na ziemi pokoj ludziom dobrej
woli".

— Antoniego Potockiego: „Kabaret
wolnej dyskusji".

— Franciszka Galińskiego: (nowela)
p. t. „Zmierzch legendy".

Or-Ota: wiersz „Hołd Pruski".
Dra J. Burdeck'ego: „Gwiazdy a lu-

dzie".
J. Br.: „Ofiara seret z przed stu lat".
Jana Kw.: „Pieśń powstania listopa-

dowego".
— M. J. W.: „Co się działo W gru-

dniu 1756 roku".
— S. N.: Nieco filozofjl.

Koiseta prof. Wilka z Krakowa
NOWY JORK, 23.12 .

— P.A.T
—Dyrektor obserwatorjum uniwer-
sytetu harwardzkiego, dr. Harlow
Shapley, donosi, że w obserwator-
jum dokonano nocy ubiegłej zdjęć

fotograficznych nowej komety, wy-

krytej przez prof. Wilka z Krako-
wa. Kometa staje się coraz większa
i jaśniejsza. Zdjęcia będą robione w

dalszym ciągu.

Zamach na wicekróla Indyj
LONDYN, 23.12 .

— PAT. — Wi-
cekról Indyj, lord Irwin, przybył
dzisiaj rano do swej rezydencji urzę
dowej w New Delhi. Gdy pociąg
wicekróla wjeżdżał na stację w New
Dell.i, nieznany sprawca rzucił bom
bę, która eksplodowała, wykoleja-
jąc wagon restauracyjny. Jedna
osoba z obsługi tego wagonu jest
lekko ranna. Wicekról wyszedł z

wypadku bez szwanku, znajdował
się bowiem w innym wagonie. Mi-
mo tego zamachu odbyło się w New
Delhi uroczyste przyjęcie wicekróla,
zgodnie z uprzednio przyjętym pro-

gramem. Jak się okazało, bomba
była położona między szynami i za-

palona przy pomocy kabla elektrycz
nego.

LONDYN, 23.12 .

— P.A.T. —

Agencja Reutera donosi z New
Delhi, że w związku z zamachem na

lorda Irvina aresztowano pewnego

osobnika, podejrzanego o udział w

zbrodni.
LONDYN, 23.12. — P.A.T. —

Zamach w New Delhi jest drugim
tego rodzaju wypadkiem w roku bie
żącym. Poprzednio wykonano za-

machu na Zgromadzenie Ustawo-
dawcze w marcu roku bieżącego
przez rzucenie dwóch bomb z galerji
dia publiczności. Wskutek wybu-
chu bomb 5 osób odniosło ciężkie
rany. Poprzedni zamach na życie
lorda Hardinga, ówczesnego wice-
króla Indyj, miał miejsce przed
17-tu laty, również 23 grudnia. Za-
machu dokonano w chwili gdy wi-
cekról i lady Harding odbywali ce-

remonjalny wjazd do New Delhi.
Wicekról jego małżonka i świta je
chali wówczas na słoniach. Bomba,
którą rzucono, raniła lorda Hardin-
ga i zabiła jednego z ludzi orszaku.

Druskieniki własnością Banku Gosp. Kraj.
Bank Gospodarstwa Krajowego I rzyć ma departamentowi

zakupił zdrojowisko Druskieniki. Za zdrowia min. spraw wewn.

rząd tego zdrojowiska Bank powie-'

służby

R07nni7JSI - pozbędziesz się narzekań

NoIIlPŁIu na ciężkie czasy

8 — 11% od wkładów płaci Komu-
nalna Kasa Oszczędności powiatu
Warszawskiego w Warszawie, ul. Dłu-
ga 15.

Książki wkładowo - oszczędnościo-
we z zawiązkowym wkładem 2-złoto-
wym, wpłaconym już przez K. K . O .,

przemjowane przez „Kurjer Poranny"
gwoli zachęty do oszczędzania, dają
możność prenumeratorom „Kurjera
Porannego" wygrania

IFCMJ złotych
Pierwsze losowanie tysiąc-złotowych premij odbędzie sie w kwiet-

niu 193Q roku. Szczegółowy sposób losowań podany jest w numerze z dnia
18 b. m . oraz w zaświadczeniach uprawniających:

a) do Bezpłatnego otrzymania premjowanych przez „Kurjer
Poranny" książek Komunalnej Kasy Oszczędności powiatu
Warszawskiego;

b) do uczestniczenia w losowaniach licznych stu - złotowych
premij, wypłacanych co miesiąc prenumeratorom dotych-
czasowym i nowoprzybyłym.

Nowoprzybywający prenumeratorzy winni nade-
słać w tym celu poniżej zamieszczony kupon.

DO ADMINISTRACJI „KURJERA PORANNEGO"

W WARSZAWIE, UL. MARSZAŁKOWSKA 14&

Proszę o wydanie ml zaświadczenia, uprawniającego do
uczestniczenia w losowaniach premij „Kurjora Porannego".

Imię t nazwisko

Zawód

Adres

Poczta Województwo

Jednocześnie wpłacam na konto „Kurj. Por." w P. K. O, Nr. hSl sł, 6,
jako prenumeratę za miesiąc



KimJER PORANNY, Warszawa, 24 gradnia 1920 r„ wtorek.

TEAT8 I ftNoTYRA
REPERTUAR

Narodzenia przedstawienia w teatrach
Dziś, jako w dzień Wigilji Bożego

zawieszone.
Teatr Wielld. Jutro nieczynny. W

czwartek o 3-ciej balet L. Różyckiego
„Pan Twardowski".

Wieczorem „Halka" z p. Lipowską
w partji tytułowej.

W piątek „Rigoletto" z występem
gościnnym znakomitego barytonisty
włoskiego p. Enrico de Franceschi.

Teatr Narodowy. Jutro teatr nie
czynny. We czwartek o 4-ej komedja
Fredry „Pan Jowiałski".

Wieczorem i dni następnych znako-
mita sztuka R. S . Sheriffa „Kres wę-
drówki".

Teatr Nowy. Jutro teatr nieczyn-
ny. W czwartek wieczorem, po dłuż-
szej przerwie komedja Jerzego Sza-
niawskiego „Adwokat i róże".

Teatr I^tni. Jutro nieczynny. W
czwartek o 4-ej krotochwiia Kazimie-
rza Wroczyńskiego „Wywczasy don-
iuana".

Wieczorem i dni następnych kroto-
chwiia „Panna z dyplomacji".

Teatr Polski. Jutro i . dni następ-
nych arcydzieło Gogola „Rewizor".

W czwartek o 4-ej pop. „Pan To-
paz".

Teatr Mnły. Jutro i dni następnych
krotochwiia Wincentego Rapackiego
(syna) „Czarujący emeryt".

W czwartek o 4-ej pop. „Ollmpja"
Molnara.

Teatr „Ateneum" (Czerw. Krzyża
20). Pełna humort* farsa „Pani Pre-
zesowa" grana będzie tylko do dnia
30 grudnia r. b., dn 31 grudnia t. j. w

Sylwestra odbędzie się premjera prze-
pięknego widowiska folklorystyczne-
go ze śpiewami i tańcami „Podhale
tańczy".

W czwartek o godz. 4 pop. rewja
tańców ludowych w wykonaniu b. ar-

tystów baletu Op?ry Katowickiej głoś
nych z wypadków w Opolu.

„OM| pro Quo". Jutro, w pierwszy
dzień świąt tylko fedno przedstawie-
nie o godz. 9.45. Od czwartku nor-

malnie po dwa przedstawienia pełnej
humoru rewji „Coś wisi w powietrzu"
z Hanką Ordonówną, Zulą Pogorzel-
ską na czele całego zespohi.

Teatr „Morskie Oko" Jutro Jedy-
ne o 10-ej w. przedstawienie wspania-
łej rewji ..Cała Warszawa".

ii

Dnia 28 grudnia 1029 r.

ooia.3pp.
.Pan fward>wsiii'f o

go.iz. 8 .Halka"
Narodowy o 4 pp

tPan Jovvia'ski* 6 w.

.Kres V\ęirówki*.

Nowy o g. 8 v\kcz.
„Aiwo<at i ró/.e*.

Leini o g. 4 pp. .Wy-

wcćasy dunżuana", 8 <*

.Purina z dyt | uncji"

FlLHARMONJA
Najbliższe koncerty:

Czwartek. 26 b. m. o godz. 12 w poł.
Porunek muzyczny: Dyr. K . Wiłkomir-
ski. Solistki: W. Neumark (fortepian).

W. Skwarczyńska (śpiew)
Czwartek 26 b. m. o godz. 3 po poł.

Tani koncert dla sfer pracujących
(bilety 30 I 50 gr.) .

Dyr. T. Mazurkiewicz, soliści: J. Tur-
czyńska (śpiew) i J. Dworakowski
(skrzypce)

Piątek 27 b. m . o godz. 8 wiecz.

Ksnssrl sysst on czny
Dyr. J . Bo janowski. Solistki: St. Arga-
sińska (śpiew), Uza Sternicka-Niekra-
szowa (fortepian). Program: czwar-

ta symfonja Mnhlera, poemat symfo-
niczny „Sw. Jerzy" Rytia. „Baśń"
Niekmszowąj. 60.K.17479

Światowej sławy baryton
Teatru „LA SCALA" w MedJolanle

ENRICO DE

FRANCESCHI
wystąpi gościnnie po raz ostatni

w piątek, d. 27.XII w operze „Rigoletto"
w niedzielę, d. 2'J-JUl w operze „Tosca".

30.K.17603

")r grudnia IB29 r. w Sali Tow. <jr
/ j1 HigJeniczrego. Karowa 31, /[]
""

o godzli'le 8 wieczorem ""

odbędzie sie

KONCERT
STUDJA OPEROWEGO

JANINY KOUOLEWICZ WAYOOWEJ
z udziałem 11 łjinlcwsklej II Perkow-
skiej. E . Sz-liraflskiet W. 7iit-owlrzo-
wcj oraz J. Cac7vń-klcco I S. 1'odgór.

sklcco

Biletywcenieod1do.1zł.dona-
bycia w księgarni I.. I<!z kowskirgo.
Marszałkowska 119 n w dniu koncertu
przykasieod11do2od5po noVMu.

50 K 17270

„NOWOŚCI" Clełańsłca *

Dziennie 2 przodst. 7 .30 I 10 w.

W czwartek 2-gl dzień świąt 1 w nie-
dzielę 29 b. m . 3 przedst.: o godz.

5pp., 7.30i10w.

H.USIG-H1LL
. GRFEUM

r> poziomie słynnych teatrów: „Coli-
i" — Lon-iyn. „Empire" - Pa-

ryż, „Scala" - Eerlm ł la.
PROGRAM ARTYSTYCZNY

w wykonaniu wybitnych artystów
scen polskich i zagranicznych.

Ceny miej.se:

",-3 2.50 r,l. c-o 9
Kara zamawiań czynna na miejscu
od 10 rano bez przerwy, tel. 3-08 .80 K 17467

Operetka L. Messal „Bohaterowie"
opeietka w 3 aktach.

Musie-hall „Orfeum" (Bielańska S)
Wielki atrakcyjny program w wyko-
naniu sił krajowych i zagranicznych.
W środę, 25 b. m . dwa przedstawienia
o godz. 7 .30 I 10 wiecz. W drugi dzień
świąt trzy przedstawienia o godz. 5,
7.30 i 10 wiecz.

„Mignon", fiwietna wielka rewja w

18 obrazach p. t. „Od babki po sam

alembik".
„Muza" (Mokotowska 73). We śro-

dę, w czwartek i niedzielę o 12.15 pod
dyrekcją Hanny Ossorji .Jasełka" ze

śpiewami i tańcam J. Porazińskiej.
Sala Rady Miejskiej. Na wielkim

gwiazdkowym kiermaszu „Pewuka"
poczynając od 25 b. m . godz. 4 odby-
wać się będą przedstawienia dla dzie-
ci. środa „Tomcio-P-Juch", czwartek
.. Kot w butach" i „Sw. Mikołaj". Ki-
no. Wieczorem dancing.

„Hollywood". Przedstawienie p. t.

„Jasełka, Betlejem Polsikie" we czwar

tek o godz. 12.15.
„Capitol" (Maiszałkowska 125). —

W drugi dzień świąt o godz. 12.15
„Królewicz Bobo i peotne djablątko"
oraz drugi raz i ostatni w sezonie
„Tomcio-Paluch".

Teatr na Pradzi (Targowa 71). —

W czwartek o 1-ej w poł. .Jasełka"
dla młodzieży.

„Uciecha" (Złota 72). We czwartek
12.30 premjera bajki Porazińskiej p.
t. „Sabcia i Marysia Brudas", uroz-

maicone tańcami i śpiewami, kome-
dyjka „Pani, pan sędzia i Kazia".

W Filharmonjl w czwartek o 3 pp.

koncert, program którego sikł&da się
z utworów popularnych 1 Jednocześ-
nie o wysokiej wartości. Wykonawca-
mi będą: orkiestra filharmoniczna nod
dyr. Mazurkiewicza, p. Janina Tar-
czyńska i artysta-skrzypek p. Jan
Dworakowski.

W Itonserwatorjum od dn. 28 b . m .

0 godz. 4 pp., a w niedzielę I w dnie
świąteczna o 12 w poł. przedstawienie
dla dzieci i młodzieży. Wielobarwne
1 wesołe „Jaseilca Kukiełkowe"

DRUGI KONCERT STUDJA
OPEROWEGO

W czwartek, o g. 8 w., w sali Tow
Higjenicznego odbędzie się drugi kon-
cert Studja Operowego J. Korolewicz-
Waydowej, który osiągnął wielki suk
ces i zyskał entuzjastyczną ocenę pra

sy. W koncercie wezmą udział panie
H. Laniewska, H. Perkowska, E. Sza-
brańska, W. Zubowiczowa oraz pano-
wie J. Gaczyński i S. Podgórski.

Popu'arry Poranek Artystyczny

OROONNoY
NA GWIAZDKĘ PLA WSZYSTKICH
w czwartek, dn 26 grudnia r. b . o g.
12 w pol. w sali 1 eatru „ORFEUM*
(,\o.vośii) Bielańska 5 udział w\bit-

nych sił artystycznych
Bielty sprzedaje kasa Teatru, tel. 8-98.

40 K 17478

W KINIE HOLLYWOOD w teatrzy-
ku dziecinnym pod dyr Orlyma o po-
łudniowych godzinach, wystawione bę-
dą śllrzre ja..ełka począwszy od 26
grudnia. P . Ortym przeznaczył duże z

tego docho ly na gwiazdkę dla dzieci
„Osiedla" W przedstawieniu bierze u-

.iział blisko 80 artystów, dekoracje są
wspaniałe i mnóstwo niespodzianek.
Godnym Istotnie pochwały jest szla-
chetny gest p Ortyma. obdarowujące-
go biedne dzieci, które nie mają ani
na teatr, ani na radość. ani nnwet na

ch'eb. 35 K 174H

Teatr Polsitfil
W noc Sylwestrowa
o godz 11.50 wlecz, wystiplą gościnnie

tylko jeden raz

Marja MALICKA
Aleksander WĘGIERKO

ZBYSZKO SAWAN
w nowej komedjl Lneea przer.

przez Z. Pieszczyńskiego

„TRIO"
Nowe dekoracje t rekwizyty pomysłu

Art. mai. ZOFJI WĘGIERKOWE.I
Bilety Jut do nabycia w teatrze Pol-

skim i w biurze „Icar" (Hotel Euro-
pejski). .

60 K 17515

CYRK *2
PROGRAM I d. c . WALK:

1) decyd. SASORSIU — CRUE

NEISEN.

2) Snu — 8ZORADI

3) Henry KLEY — ZATUESKI

4) decyd. STIIJOIt—SZTEKJŁEK

w Czwartek, 2G.XII — walczą:
1) SZORADI — GRUENEISEN

2) Honry KLEY — AHRENS

3) decyd STIBOR-ZATUIiSKI

4) decyd. SZTEKKER — SIKI

'60.107495"

Orla 25 i 26 grudnia godz. 4-a po pol.

lNoYNo tl|NoK
mmmm wirowiSRo

8 programem bardzo urozmaiconym

15 a rakcji św ni czn cli
występy światowej sławy Iluzjonisty

BOSKO

przybyłego tylko ua okres świąt
z naji owfeza tresnra koni r.*sowych
wystąpi CZ SIKi'CZKOWSK1 oraz no-

wym repertuarem

BIM-BO M
oraz wiele Innych

Dzieci płaca połow ę.
70 K 175M

Defraudacja w komitecie
floty narodowej

Członek i współpracownik komitetu
floty narodowej Miecz. Wiśniewski
(Nowogrodzka 7) miał powierzor- in-
kaso akłade>k członkowskich. W kwiet
niu 1929 został on zwolniony z braku
zaufania.

Obecnie wyszło na Jaw. Iż W. przy-

właszczył sobie sumę 1110 zł.. Jaką
osiągnął z wpływów członkowskich.

Ne skutek wniesionej skargi, poli-
cja aresztowała Wiśniewskiego. Tłu-
maczy się on. że wspomnianą sumę za-

trzymał sobie, ponieważ komitet nia
wypłacił mu należnych prowizyj.

Sędzia śledczy zastosował względem
Wiśniewskiego Jako Środek zapobie-
gawczy dozór policji

Tacita filmia
APOLLO: GRZECHY OJCÓW.

(Paraniount. Reż. L . Berger. Scen.
Norman Burstlne).

Bardzo konsekwentnie, zbudowany
scenarjusz. Emil Jannings, dobrze

sytuowany ojciec rodziny, były kel
ner, przygotowuje własnoręcznie śnia
danie dla swego najukochańszego Jedy-
naka, smaruje troskliwie mu bułecz-
kę, nalewa kawę. A kiedy minęło
wiele łat., wiele burz, kiedy ten uko-
chany jedynak stracił wzrok, skut
kiem zatrucia metylowym spirytusem,
fabrykowanym przez ojca swego wła
śnie, — kiedy ten ojciec wyszedł r

więzienia, odsiedziawszy karę za za-

truwanie ludzi - kiedy, będ^c kelne-
rem w ogródku restauracyjnym, za

pomniany przez rodzinę I odtrącony
widzi swego ślepego syna, siada przy
nim i — tak samo, jak wtedy, za lat
szczęśliwych, nalewa jedynakowi ka-
wę, smaruje mu troskliwie bułeczkę

Jannings jest niezwykle wzruszają-
cy w scenach „miłości ojcowskiej".
Wkłada w nie morze uczucia, subtel-
nej niezdatności i tkliwości bezradnej
I głębokiej. W „Grzechach Ojców"
powtarza on siebie samego z „Niepo-
trzebnego człowieka". Zawsze tym
samym gestem pije piwo, strącając

nożem pianę, zawsze w ten sam spo-
sób chodzi po pokoju, w dezabllu, nie-
zgrabny, z rozłożonemi rękami, wy-

pięty i śmieszny. Elementu niemiec-
kiego wnosi on na ekran tyle, że star-

czyłoby na kilka pokoleń filmowych
artystów, jednak jest to artysta wiel-
kiej miary, logiczny, drobiazgowy w

opracowaniu roli, nie wypadający z

niej nigdy, przedziwnie jednolity I
przemyślany.

Jak zwykłe, scenarjusz jest zbudo-
wany tylko dla niego i nikt poza nim
nie wysuwa się wybitniej na plar
pierwszy.

śliczny Jest Barry Norton, doskona
ła Rutb Chatterton. sceny wszystkie,
technika, traktowane z wysokim umia-
rem artystycznym, chwilami nadzwy-
czajnie. Nie Jest ten obraz słabszym
od „Niepotrzebnego Człowieka", jeno
ma tę wadę, że pojawił się. . po „Nie-
potrzebnym Człowieku". Ten sam

motyw tam I tu: destruktywność pier-
wiastka kobiecego, to same drobno-
burżuazyjne środowisko 1 la sama

genialna maniera Janningsa W ka-
żdym razie Jeden z lepszych obrazów
sezonu, a w chwili obecnej bezsprze-
cznie najlepszy

SLJ.W.

nnd*egm>gram
DZIS, WE WTOREK

Warszawa (1411). — Godz. 11 .58-
12.05 Sygnał czasu I hejnał; godz.
12.06 — 13.10 Muzyka z płyt gramo-

fonowych; godz. 17.00 Słuchowisko
dla dzieci młodszych p. t . „Chodźmy
do szopeczki"; godz. 17.45 — 18.15
Muzyka z Krakowa w wyk. zespołu Ir
strumentów dętych; godz. 18.15 —

19.00 Słuchowsko dla młodzieży z Wil
na; godz. 21 .30 — 24.00 Audycja zbio-
rowa pięciu polskich stacyj: a) 21.30
— 22.00 — Kraków, b) 22.00 — 22.30
— Wilno, cl 22.30 — 23.00 — War-
szawa (słuchowisko: suita wigilijna)
d) 23.00 — 23.30 — Poznań, e) 23.30
— 24.00 — Katowice; godz. 24.00 —

01.15 Pasterka s Katowic.

JUTRO. W ŚRODĘ
Warszawa (fala 1411,8). — Godz.

10.15 Nabożeństwo z Katedry Poznań-
skiej; godz. 11 .58 — 12.10 Sygnał
czasu, hejnał; godz. 16.00 — 17.00
Polska muzyka taneczna z Katowic;
godz. 17.10 — 18.00 Muzyka tanecz-
na z Krakowa; godz. 20.00 — 22.00
Audycja zbiorowa czterech Polskich
stacyj Wilna. Poznania. Katowic I
Krakowa: 20.00 — 20.30 Wilno.
20.30 — 21.00 — Poznań, 21.00 —

HANKA

Ordonówna
FRYDERYK

Jarossy
KAZIMIERZ

Krukowski
zawiadamiają

całąW l

*ł

U w tym roku poza teatrem

QUI PRO QUO

na Sylwestra
wystąpią wyłącznie w

Noc Sylwestra
tyiks w CoEosseum

Szczegóły wkrótce.
100 K 17465

STLWESTEB dla l/IEU
w F iharmonji

ndzl-i biorą
BALE* DZIECIĘCY

T. Wysockiej.
M. Balcerkiewiczówna,
Blanca Dodo.
T. Frenkiel,
H. Małkowski,
Bolcio Kamiński I Inni.
Uwaga: Poraź pierwszy konkurs

tańca dzieci z pośród publiczności za

nagrodami.
Bilety już sprzedaje kasa Fllhar-

monji.
80 K 17486

21.30 — Katowice, 21.30 — 22.00 —

Kraków; godz. 22.00 Po audycji zbio-
rowej nadana będzie z Warszawy do
godz. 24.00 muzyka taneczna z płyt
gramofonowych

POJUTRZE, W CZWARTEK

Warszawa (fala 1411,8). — Godz
10.15 Nabożeństwo z Katedry Poznań-
skiej; godz. 11.58 — 12.10 Sygnał
czasu, hejnał; godz. 12.10 Poranek
symfoniczny z Filharmonjl Warsz.
Wykonawcy: Orkiestra filharmonicz-
na, Kazimierz Wiłkomirski (dyrek-
cja), oraz Wera Neumark (fort); g.
14.00 „Tajemnica powodzenia" — od-
czyt; godz. 14.20 a) Brzeziński: Ma
zur „Matulu kochana", b) Kujawia-
wiaki ludowe; godz. 14.30 „Gospodar-
ka pradziadów — 200 lat temu" - od-
czyt; godz. 14.50 W. Kaczyński: a)
Polka, b) Polka mazurka, c) Obe-
rek; godz. 15.00 „Co słychać, o czem

wiedzieć trzeba"-wskazania rolnicze;
godz. 15.20 Słuchowiska p. t „Wese-
le Małgorzatki" Janiny Porazińskiej:
godz. 16.00 O tajemnicach Msirsa —

opowie dr. Burdeckl; godz. 16.20 —

17.00 Audycja dla dzieci z Poznania:
godz. 17.00 „O zabawach i uroczysto-
ściach świątecznych na dworze Wła-
dysława IV — opowie prof. Mościcki;
godz. 17.20 Koncert orkiestry Dyrek
Tramw. Miejskich; godz. 19.25—19.55
„Fraszki" I. Kochanowskiego ze

wstawkami muzycznemi (dawne tań-
ce z onery „Jakób Lutnista" Henryka
Opieńskiego); godz. 19.58 — 20.00
Sygnał czasu; godz. 20.05 Recital
śpiewaczy Enrico de Franceschi; godz.
21.00 Feljeton świąteczny: godz. 21.15
Muzyka lekka. Wykonawcy: Orkie-
stra P. R . pod dyr. Bronisława Szulca.
8-letnJ Henio i 10-letnia Irenka Pauli
(xylofony). Kazimierz Szerszyński
(śpiew); godz. 22.25 „Ostatnia Fa-
la"; godz. 23.00 - 24.00 Muzyka ta-
neczna z „Oazy". Orkiestra Z. Ka-
rasińskiego 1 W. Roszkowskiego.

Fitharmonfa
wtorek, 31 grudnia od g. 12-ej w nocy

Wielki wieczór
Sylweslrowski

współudział biorą:
orkiestra filharmoniozna (70 osób)

pod dyrekcją
BRONISŁAWA WOLFSTALA

zespół Jazz-band owy (20 osób)
BALCERKIEWICZÓWNA MARJA

KARLINSKA STANISŁAWA

TERNE ZOFJA

NEY NINA I JERZY

BODO EUGENJUSZ

BORONSKI JERZY

LAWINSK1 LUDWIK

MASZYNSKI MARJUSZ

MINOWICZ EDMUND

N.B. „Wieczór Sylwestrowskl" orga-

nizuje Stow. Artystów Orkie-

stry Filharm. Warsz.

100.KJ.7481

K;si Literacka i Towarzystwo 1 terstów

i dziennikarzy taora zalĄ na irt, dy iyf- ą

ielhq Redut|
ylwestrow

Zakończenie zjazdu techników
ze średniem wykształceniem

W drugim dniu obraJ pierwszego
zjazdu z".viązku techników ze śred-
niem wykształceniem, który odby-
wa się w gmachu Państw, szkoły
budowlanej przy ul. Wspólnej, do-
konano wyborów nowego zarządu
związku, do którego weszli pp. J.

Wojciechowski, T. Piątkowski. M .

Szachowski, A. Taff, J. Gukkler,
M. Zwierzchowskl, A. Grzymalski,
H. Ciołek i J. Pióro.

Do komisji rewizyjnej weszli pp

Wł. Koppe, St. Koziolł, J. Szmidt,
M. Bombiński i St. Bielecki.

Po dokonaniu wyboru władz, któ-

ry przyjęto oklaskami, zjazd przy-

stąpił do uchwalenia poszczegól-
nych wniosków, opracowanych
przez wybrane wczoraj komisje,
wśród których, szczególniej ważne

znaczenie dla zjednoczenia i zorga-
nizowania techników ze średniem

wykształceniem ma wniosek, wzy-

wający nowowybrany zarząd do

dokooptowania związków o celach

pokrewnych, Istniejących na terenie
Polski.

Dzisiejszy numer „Kur-
jera Porannego" obej-
muje:

3 f pół arkusza główne-
go numeru,

arkusz sepfowego dodat-
ku ilustrowanego,

arkusz dodatku poświę-
conego artykułom, poe-

zjom i in. z trójbarwnemi
ilustracjami.

W ten sposób całość nu-

meru zawiera 22 stronice.

&LFABET ZYCZEN
Artystkom, żeby wiecznie były młode.
Bezdomnym, żeby sobie wybudowali

domy.
Citii.awym, żeby czytali „Kurjer Po-

ranny".
Dorożkarzom, żeby się pogodzili

>. szoferami.
Emerytom, żeby odmłodnlełl.
Faworytom, żeby nie robili kawałów.
Humorystom, żeby coa dowcipnego

wymyślili.
Innym, żeby głupstw nie robili.
Jowlalskim, zęby się flegmy pozbyli.
Kawalerom, żeby wpadli w sidła mał-

żeńskie.
Literatom, żeby się porozumieli ze

sobą.
Łobuzom, żeby nie przesiadywali

w kawiarniach.

Magistratowi, żeby poznał bolączki|
.niasta.

Nowozaślubionym, żeby się zaraz nie
rozwiedli.

Optymistom, żeby nie byU naiwni.
Pesymistom, żeby popatrzeli na

słońce.

Rowerzystom, żeby ais nie zetknęli
i autami.

Sąsiadom, żeby się za łby nie brali.
Tramwajarzom, żeby mieli reszta

z grosza.

Upadłym, żeby się sami podnieśli.
Warszawie, zeby poznała wszyitkl*

swoje zakątki.
Zegarmistrzom, żeby zegary wyregu-

lowali.
2artown'ilom, żeby ehoć raz w roku

spoważnieli. h. ca.

Gośé z „Metropolii"
Na wielką awanturę zanosiło się

wczoraj w barze „Metropol" na Tło-
macklem. W powietrzu unosił się za

pach dymu... Kilku policjantów bie-

gło z różnych stron. Kelnerzy za-

alarmowali ulicę i przechodniów, wo

łając:
— Awantura! Skandal!
A było tak. Siedzącemu przy Je-

dnym ze stolików podochoconemu i
rozbawionemu gościowi Antoniemu
Romanowiczowi z Pańskiej 72 nie

podobała się... twarz sąsiada, siedzą
cego przy drugim stoliku, aktora Jó
eefa Ordońskiego z Florjańskiej 8

Od słowa do słowa i wrzawa goto
wa. Gość z Pańskiej nie chciał ustą-
pić. Przystawał i uastawał na spo-

koinego sąsiada, którego oblicze wy
dało mu się niewiadomo dlaczego
dziwnie wrogie. W pewnej chwili R.

dobył rewolweru. Goście powstawa-
li od stolików. Co odważniejsi po-

chowali się pod stołami. Mniej od-
ważni wyskoczyli na ulicę i odjecha-
li autami. Kelnerzy pochowali się w

szatni i zakryli się paltami. Na salł

pozostali tylko: wzburzony gość t

bronią w ręku i przeciwnik jego,
gość z vis-a-vis.

Czemby się to wszystko skończy-
ło — niewiadomo. Gdy jednak zja-
wili się policjanci. R . oświadczył im
z całym spokojem:

— Wyjąłem rewolwer ł chciałem

przełożyć go do lewej kieszeni, bo

pękła mi prawa kieszeń. To wszy-
stko!

Zapalono więcej światła. Muzyka
zagrała marsza. Goście wrócili do
kotletów. Kelnerzy znów z lwią od-

wagą podawali porcje za porcjami.

G4-leinia staruszka
pod zarzuiecn z art. Ii9 Ł".K.

W poniedziałek, 81-YU,
og.13wnocy

(w nos na I-szy stycznia 1920 roku)
W Teatrze Wielkim

i Salach Redutowych
Bilety nałiywaS można w Towarzystwie literatów

i "dziennikarzy (Bracka Ni. 6,-teł. 60-85)
1 w gmachu teatru Wielkiego w kasie dziennej

teatru Narodowego od godz. 5—7 w.

Wczoraj w sądzie okrg. w War-
szawie toczyła się rozprawa przeciw
64-letniej staruszce, Paulinie Kru-

pie, oskarżonej o kolportaż ulotek

komunistycznych. Krupa jest praco

wnicą fabryki tytoniowej przy uli-

cy Dzielnej 62. Pewnego dnia zginę-
li kilka ręczników własność fabryce
na. O kradzież podejrzewano którąś
z robotnic. Przeprowadzona rewizja
w ich szafkach ujawniła w szafce,
należącej do Krupy, plikę najroz-
maitszych druków o treści komuni-

stycznej.

Krupa tłumaczyła się, że druki te

znalazła, idąc do pracy. Leżały na

chodniku, najwidoczniej porzucone

przez nieznanego osobnika.
Jak było do przewidzenia, prze-

wód sądowy nie wykazał dostatecz-

nych dowodów winy oskarżonej i

sąd uniewinnił ją.
Z ust niektórych świadków padły

słowa, rzucające pewien cień podej-
rzenia na córkę oskarżonej, pracow-

niczkę tejże fabryki, która ponoć
miała być żoną komisarza bolszewi-

ckiego.

WaSMi zapaśnicze
Curzi w wtelKim siylu — Kley runął

na Sziettttera — SzfekKer na Kteya
Decydująca walka między Sztekke-

rem a Kleyem od pierwszej chwili bu-
dziła podniecenie bardzo licznej pu-
bliczności. Podnieciła również I obu
zapaśników wkładających w to spot
kanie niemały zasób ambicji.

Pomysłowe ataki 1 równie pomysło-
wa obrona krzyżowały się z kalejdo-
skopową szybkością.

W 41 minucie Sztekker, chcąc za-

stosować aoupless, schwycił przeciw-
nika w przedni pas lecz w tejże chwili
Kley wysunął się z niebezpiecznej po-
zycji, zaczepiając nogą swą o nogę

przeciwnika, w wyniku czego Sztek-
ker runął na łopatki.

Sędziowie nie uznali porażki, uwa-

żając manewr za nieprawidłowy I za-

Tradycyjny
Sylwester

F;S?MOMl
wierni bywalcy tradycyjnego

Sylwestra w Cyrku

Wliejąl)! Nowy 1939
pod szczęśliwą dla wszystkich gwiazdą.
Za odpowiedni nastrój i humor, ręczę

najwybitniejsi artyści stolicy w połą-
czeniu z czołowemi siłami teatrów

„MORSKIE OKO" I „QUI PRO QUO".
Bilety są już do nabycia u Chodo-

wieckiego, Kralt, Przedmieście 9.

100lK-17506

żądali dalszej walki. Sprzeciwiał sit
temu Kley i sprzeciwiali zwolennicy
Kleya.

Część widzów znów żądała konty-
nuowania walki, która w dalszym cią-
gu potoczyła się bez pardonu.

Podniecony Sztekker chwycił Kleya
za gardło, co wywołało rozgłośne krty
kl 1 równoczesny protest arbitra.
Sztekker puścił przeciwnika, chwyta-
jąc go w przedni pas i tym razem roz-

łożył przeciwnika. Nowa serja wrza-

sków i oklasków.

Sędziowie po krótkiej naradzie Uc
znali zwycięstwo Sztekkera.

Dłuższy czas rozbrzmiewały krzyki
I gwizdy, póki na arenie nie ukazała
się następna para walczących.

Wyniki pozostałych walk następu-
jące:

Nowy zapaśnik węgierski Szorady
w 7 minucie już miał na rozkładzie
Kaw&na, który w ten sposób wobec
6 porażek wysuwa 6ię z turnieju

Sztlbor i Arens w ładnym stylu
walczyli bez rezultatu.

Czarny Siki przez 25 minut walczył
z Grueneisenem. I tej walki nie roz-

strzygnięto.
Dla ścisłości zaznaczyć należy, li na

wstęipie odbyło s.ę święto pojednania.
Zdyskwalifikowany za brutalne za-

chowanie się wobec Szczerbińskiego
Zatorski zgłosił się do stołu sędziow-
skiego, przepraszając za swe zacho-
wanie się.

Wezwany przez sędziów na arenę
Sasorskl podał rękę przeciwnikowi,
likwidując w ten sposób zatarg.

Tradycyjny

SilE Rantfhmcfiw (Sienns 15) >
ru tydocabjCawk.n elr'1

Zw.ąz..u.
B K 27512

i
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Kącils
dla j|r&ecmyciB dzieci

W czasie świątecznym, gdy dowoll

nacieszycie elf choinką i darami
które pod nią znajdziecie, gdy juz
wypróbujecie kolejki i srabolki, lal-
ki i nowe piłki — weźcie w rąc-ke
ołówek i pobawmy się wesolemi

rysunkami, zmyślnie dla Was przez

„Kurjer Poranny" przygotowanemi.
Każda i każdy może być artystą,

narysować własną rączką bez oglą-
dania się na wzór czy żywy model
—

np. ptaszka lub rybkę i po-

chwalić się: „aha!? jak ja pięknie
sam!! rysuję!"

Idzie o to, abyście tylko siedząc
spokojnie przy stole wycięli załą-
czone rysunki z numerkami i w każ-

dym

uwaéając na kolejności cyfr (np,
1, Z, S, b i t. d.) prseoiągali Iłnję

nieprzerwaną od pierwszej aj do

ostatniej.
A teraz obrysowana kontury ry.

3 unitu możecie

pomalować farbami

róinolfolorowemi,
a powstanie jeszcze ładniejszy obra-
zek. Będaio to Wagzo własne dzieło
malarskie.

Po ukończeniu wyjdzie Wam Sz.

Rysownicy piękny rysunek, którego
się sami nia spodziewacie, a wszyscy

zdziwieni będą się zachwycali, jak
wielkimi jesteście artystami...

A wiec do dzielą!

Narysujmy ptaszka na gałązce I

Nsusiaettsn w morzu ptGasiieia!
Wielu mieszkańców strać, to życie

MONACIIJUM, 23.12 . (Tel. wł.) .

XV miejscowości Ncuslaettcn pod
Frankfurtem nad Menem wybuchł
dziś w nocy straszliwy pożar, jakie-
go miasteczko to nie pamięta od wie

ków.

Cały szereg zabudowań mieszkal-

nych oraz gospodarstw uległ zupeł-
nemu zniszczeniu. Wielu mieszkań-
ców straciło życie, Spłonęły olbrzy-
mie zapasy zboża. Szczegółów brak.

na ustach wszystk.ch
JUDYTA inaui

, JUDYTA i HObOFBRHSi
' olśai wszystkich

2 epoki: starożytna i nowoczesna

w filmie

JUDYTA i HObOPERIIES
'

to Słcryt twórczości kinematograficznej!
Premjcra 27 grudnia w kinach- PAN-O A PITOL.

--

w v-t- n-:- ^wmw.., ininmni nu—

OFIARY

Kobieta f...

Niewątpliwie — umysł kobiety
współczesnej zaprząta niejedno po-

ważne zagadnienie, związane z jej
rolą, coraz donioślejszą w społeczon
Btwie, odpowiedzialnością, ciążącą
na niej, jako na równoprawnej pra

cownięy życia państwowego, społecz
nego, kulturalnego i artystycznego.

Ale... karnawał — karnawałem i
niema chyba kobiety, biorącei udział
w życiu towarzyskiem, któraby nie

pomyślała o tem, jakim będzie dla

niej ten karnawał i... czem sama w

nim być pragnie.

Tej zrozumiałej trosce w dużym
stopniu odpowiada numer specjal-
ny, wydany przez „Kobietę Współ-
czesną", jako dodatek pod ogólnym
tytułem „Karnawał 1930".

Jest to w postaci szeregu artyku-
łów, omawiających i samą modę bie-

żącą i jej „dodatków", prawdziwe
„Vade mecum" wytwornoéci, clegan
cji i... praktyczności, któremi posłu-
KUjft się w jednakowym stopniu ko-
biety, pragnąc uzyskać maximum

,,8zvku" na okres karnawałowy.
W artykułach, których tytuły mó

wią same za s'ebie („Od Sylwestra
do Popielca", „Katechizm modnej ko

biety", „Torebka balowa i pudernięz
to", „Fryzury balowe") zawarta

jeat treść, która wielu paniom o-

szczędzi trudu „łamania sobie głó-
wek" nad tem, Jak ubrać się, ucze-

sać i... umalować, aby być piękną.
Z sensacyjnego wywiadu... „z wła

snym mężem" zaczerpią czytelniczki
prócz wcale rozsądnych poglądów
mężczyzn na modę dzisiejszą, rów-
nież... okruszynę refleksyjek, bez

których przecież żadna przyjemność
nie może się obejść.

UHJER PORANNY SPORTOWY
ŚWIĄTECZNY PROGRAM SPORTOWY/

HENNESSY

Święta Bożeno Narodzeni* spędzi
éwiat sportowy bez wielkich sensacyj.
Prócz meczów piłkarskich na Śląsku 1
spotkań w gracłi sportowych w Lodzi
l Poznaniu, nie odbędą się żadne waż-

niejsze zawody. W Zakopanem 35 i
26 b. m . odbędzlo się jubileuszowy
zjazd Polskiego Związku Narciarskie-
go.

Szczegółowy program jubileuszu
przedstawia się następująco:

25.12 . 1020, godz. 20 — Zebranie To-
warzyskie zapoznawcze w restauracji
Hotelu „Sport";

] 26.12. 1929, godz. 9.00 — Nabożeń-
j stwo w Kościele ParafJalnym; godz.
i 12.00 Skoki Jubileuszowe na Krokwi:
gcdz. 18 . Jubileuszowy Walny Zjazd
Delegatów P. Z . N.

Porządek obrad:
Zagajenie przez Prezesa P. Z . N.
Przemówienie powitalne.
Odczytanie protokułu z pierwszego

Walnego Zjazdu Delegatów.

BBESCa

Loter 3 na cele dobroczynne
CiągBitesile Bofierji

We wczorałszem ciągnieniu pań
stwowej loterji na cele dobroczynne
padły następujące większe wygrane:

30,0000 zł. nr. 38863 .

15.000 zł. n-ry: 15376 47307.
5,000 zł. n-ry: 11495 25877 26793.

1,000 zł. n-ry: 8291 24649 29317.
500 zł. n-ry: 3514 14856 33644 37771

43502 49932.

Po 250 zł. n-ry: 770 7284 10109
21132 21922 25401 27914 28175 29419
33647 35610 48443 43599 52229 52375

Po 100 zł. n-ry: 7070 7889 7445 8662
8893 15503 19077 20694 21054 21921
21959 22896 23542 28842 30025 31355
35094 38004 38626 40739 40993 41144
41439 41960 45819 52761 55523 56216
57103 59358.

jlSi&RaiBiSZSBBEBBEBBEI

Wesoły Włodek
po dnosl cztK ss Santa

Na D- .vu'inioaowy Pnnfl"W rtyspcy-
c„ „.iy Ai^iUwsrjiuu Woj.Uo-

wj eh.
Jako pomoc uk tianemu Wodzowi

NL-odu, W. s. zl 50.
Na Uoń.ltct Opieki nad bezdomną

dziatwą „Osiedla."

Do dyspozycji tacnej p. Redaktorp-
wej Janiny Fryzowej, zamias' kwia-
tów w dniu Jej Imielin urzędnicy
administracji „Kurjera Porannego"
składaj*} zł 62.50.

Rudolf stwo Hullowle % Jadowa,
folwark Nowink* zł. 10,

Dyrekcja Banku Zachodniego przy
ul, Fredry zawiadomiła policję śled-
czą o oszustwie przez podjęcie za fał
szywym numerem kasowym sumy
2.500 zł. w okolicznościach zagadko-
wych.

Na miejsce delegowano funkcjonar
Juszy z brygady fałszerstw, którzy
wszczęli chodzenie. Okazało się, że do
Banku zgłosił się znany kupiec S.
Bejlin z własnym czokiem celem pod-
jęcia 2.500 zł.

Urzędniczka, po sprawdzeniu, że

jest pokrycie, wydała interesantowi
kwitek Nr 275, z którym Eejlia miał
aię udać do kasy po odbiór pieniędzy.

Kasjer wywoływał inne numery a

Sejlin nie mógł się doczekać swojej
kolejki. Zniecierpliwiony, podchodził
kilkakrotnie do okienka z numerem

275, lecz każdorazowo odpowiadano
mu, że czeku Jego niema. Ostatecznie
interesant udał się do urzędniczki,
która wydała mu kwitek kasowy i
wówczas dowiedział się, że przypada-
jącą na jego rzecz sumę wypłacono
okazicielowi kwitu Nr 268.

Fakt ten wydał się zarówno urzęd-
niczce jak 1 kasjerowi wielce podejrzą
ny. Rozpoczęto poszukiwania na te-
renie banku.

Z przeprowadzonych przez policję
dochodzeń ustalono, że podejrzanym o

dokonanie oszukańczej „manipulacji"
jest woźny Banku Zachodniego Mie-
czysław Gutkowski (Pańska 101), któ
rego aresztowano.

Gutkowski, badany przez komisarza
śledczego, kategorycznie wypierał się
jakiegokolwiek bądź udziału w aferze
i wręcz oświadczył co następuje:

— Nie rozumiem, jak p. komisarz
może mnie podejrzewać? Skąd to

przypuszczenie 7 Jestem niewinny.
Chcę Święta spędzić w domu, nie zaś
w areszcie.

— Mam dla pana Jedną radę — od-
powiedział komisarz. — Proszę się
przyznać!

Gutkowski odmówił udzielenia ze-

znań. Po kilkugodzinnym pobycie w

celi zażądał widzenia się z komisa-
rzem, któremu powiedział:

— Dłużej milczeć nie mogę. Do
kradzieży namówił mnie „Włodek",
kolega mój, którego nazywają „Weso-
łym Włodkiem".

Wyjaśniło się, że Gutkowski otrzy-
mał od urzędniczki czek z nalepionym
na nim wtórnikiem Nr 275, którego
pierwszy egzemplarz miał właściciel
czcku Bejlin. Gdy woźny szedł z cze-

kiem do kasy, spotkał się z owym
„Włodkiem", który przyszedł do niego
do Banku w odwiedziny. W trakcie
rozmowy „Włodek" — Jak zeznaje
Gutkowski — namówił go do zamiany
Nr 275 na inny, z którym tenże Wło-
dek podejdzie do kasy. podniesie su-

mę i podzieli się z nim do połowy.
Gutkowski oderwał z czeku „Nr

275", nalepił na nim „Nr 268", jaki
znalazł w biurze. Czek oddał do kasy.
Po chwili podszedł „Włodek" z wtórni
klem „Nr 268", otrzymał 2500 zł l
czemprędzej wyszedł, umówiwszy się
z woźnym, żs spotka się z nim w Jed-
nej z kawiarenek na placu Kazimie-
rza Wielkiego.

ZYCIE FŁC.OU'E
Czytelnikom „Kurje.

ra Poraniego" 10 cen-

nych, poiytccznyoh ksią
żek tylko za 5 zł. 1) Dr.
Joznn: „Życie płciowe
kobiety". Poradnik le-
karski. 2) Dr. Werner:
„Lekarz domowy-ma .

Rai". Leczenie wszel-
kich chorób. S) Pr Mi-
siewicz: „Snmofrwałt
meżrzyzn — kobiet". 4)
Dr. Welninprer: „Tfiemnice
mc.żczyzn". 5) Di. Korabiowlcz: „Cho-
roby weneryczne" — Dodajemy 5 in-
nych pożyłorznyoh ksia/ck, razem 10
ksląłipk tylko za 5 zł. — Wysyłamy za

KOtówk*, l\)h Ta zMWt-n pocztowa, na

wydatki załarzyć r.ł 1.90 (można znacz-

ki pocztowe). — Octoazpnlo załączyć.
Warszawa. Bedakcjs „Świt". Nnwo-

i wiejska 32 - 6. 62s2 173SJ

Tegoż dnia w umówionem miejscu
nie zastano „Włodka", od znajomych
jego dowiedziano się, że kupił sobie
nowe ubranie, jesionkę, lakierki i wy-

jechał do narzeczonej zamieszkałej
pod Warszawą.

Sędzia śledczy, po rozpatrzeniu do-
chodzenia polecił osadzić Gutkowskie-
go jako oskarżonego z art. 591 część
II k. k . w więzieniu.

„Wesoły Włodek" w dalszym cią-
gu ukrywa się, lecz policja jest już na

jego tropie.

Dziesięciolecie P. Z . N .

—

p. St.
F&cher.

Wręczenie nagrody wędrownej Pa-
na Prezydenta Rzeczypospolitej za

sprawność narciarską.
Zamknięcie W. Z . D .

28.12 . 1929, god. 21.00 — Wiecze-
rza Narciarska w restauracji Hotela
„Morskie Oka"; godz. 23.00 — Raut
Narciarski.

Wstęp na Wieczerzę i Raut Jedy-
nie za zaproszeniami, które wydaja
Komitet Jubileuszowy, Dworzec Ta-
trzański, ZakopsB').

Adres telegraficzny Komitetu: Skfc
pol, Zakopane.

W stolicy łyżwiarze 1 hokeiści tre-
nować będą na év/ieżo otwartych śli-
zgawkach. Drużyna hokejowa Pogo-
ni lwowskiej grać będzie dwa mecze

w Opawie z Troppauer E. V., zaś he-
kelści Legjl grają 25 b. m . w Klagen-
furcie, 26 b. m. w Vtllach, a 27 b. nv

w Wiedniu z Wiener B. V. Ib.

PIERWSZY START PETKIEWICZA 11 STYCZNIA

oraz Purje i Rltola z Finlandjl. Odłów
żenle terminu pierwszego startu Pet-
kiewlcza wyjdzie naszemu biegaczowi
tylko na dobre, bo będzie mógł solidni*
przez 3 tygodnie przygotować się do
tej imprezy.

Pierwszy start Petklewicza nastąpi
definitywnie w dniu 11 stycznia na mi-
strzostwach Ameryki w hall. W za-

wodach tych, organizowanych przoz
Amerykański Zw. Lekkoatletyczny w

Madison Square Garden, wezmą udziai
wszyscy najznakomitsi biegacze USA

NAJBLIŻSZE MIĘDZYNARODOWE MECZE

Zima i mrozy nie są przeszkodą, któ-

raby piłkarzy powstrzymała od roz-

grywania meczów. Jak się dowiadu-
jemy w styczniu odbędą się zawody:
1.1 Berlin — Medjolan w Medjolanle
Czechosłowacja — Hiszpanja w Barce-
lonie, Madryt — Londyn w Londynie,
5.1. Paryż — Berlin w Paryżu, Ma-
dryt — Praga w Madrycie, 12.1: Por-
tugalja — Czechosłowacja w Lizbo-
nie.

Terminy reprezentacji polskiej przed-
stawiają się następująco:

BURZLIWE

Walne zgromadzenie Warszawskie-
go Klubu Wloślarek było bardzo bu
rzllwe, przyczem dyskusja nad spra
wozdanlem ustępującego zarządu prze-

18.V: Polska — Czechosłowacja yf
Pradze (o puhar), S1.V — l.Vl: tur-

niej międzymiastowy w Wiedniu s

udziałem Krakowa. 16. VI: Włochy —

Polska w Warszawie, 17.VIII: Polska
— Węgry w Budapeszcie (o puhar),
28.IX: Polska — Szwecja w Stokhol-
mie, 28.X: Polska — Czechosłowacja
w Pradze.

O puhar środkowo-europejskl w dn.
8. VI: Austrja — Czechosłowacja w

Llncu, a 26.X: Czechosłowacja — Wą-
gry w Pradze.

ZEBRANIE.

ciągnęła etę do pófnej nocy. Skut-
kiem tego uuslano zebranie przerw ad
1 dalszy ciąg porządku dziennego prze-
łożono na połowę stycznia.

MECZ BOKSERSKI SL^SK
_

WILNO 12 : 0
W meczu bokserskim Śląsk pokonał

Wilno 12:0, wykazując kompletną
przewagę nad przeciwnikiem. Wyni-
ki poszczególnych spotkań były nastę-
pujące: Kerner (S) bije Michałowskie-
go, Moczko (S) zwycięża Lukiewicza,

WOJNA PRASY
W Grecji ewlązek piłkarski popadł

w konflikt z tamtejszą prasą sporto-
wą, skutkiem czego w dziennikach
brak zupełnie sprawozdań z zawodów
piłkarskich, są tylko sushe wyniki..

Walka ta fatalnie odbija się na frek-
wencji publiczności na zawodach. Na

Górny (S) wygrywa t Pilnikiem, Ea-
ra (S) bije Mlronowskiego, Wieczorek
(S* zwycięża Matulewlcza, wreszcie
Garstecki (S) wygrywa z Wojtkiewi-
czem.

Z ZWIĄZKIEM
meczu UJpesti z Olympiakos było tyl-
ko 3000 widzów, podczas gdy zwykle
na takich zawodach bywało 15000 —

20.000 osób. Jak przewidują, związek
piłkarski nie chcąc „umrzeć w zapom-
nieniu" — niedługo będzie zmuszony
wyciągnąć dłoń do zgody.
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W listopadzie 1883 roku zaloiyli nasi
obecni akc|onas^usze pierwszą w Małopolsce
na więlssze rozmiary zakrojoną fabrykę os-

ks-ów. Fabryka zatmdnSaSa początkowo SO
pracowników, a mały stosunkowo rynek zby*
tu musis! być krok za krokiem zdobywany.
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W listopadzie 1929 roku stan zatrudafer^a
wynosił ponad 500 urzędników i robotników,
a wartość produkcji tego miesiąca doszła pra-
wie do cyfry 1,000,090 ZI.

Ten szybki rozrost naszego przedsiębiorstwa
oparty na konsekwentnie przeprowadzo-
nej organizacji produkcji i zbytu zawdzięcza-
my gtównle trzem naczelnym wytycznym wta*
ćtfiwościom naszycb towarów:

dobre| jakości niskim cenom

ulmufącensu wyglądowi
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KURJER PORANNY, Warszawa, 24 grudnia 1929 r„ wtorek

PASTERKI
Nabożeństwa „Pasterkami" zwane

odprawione będą: Dziś o godz. 10 i
pół wiecz. w kościele archikatedral-
nyro św. Jana. Nabożeństwo to roz-

poczęte będzie śpiewaniem jutrzni, po-
czem o gcćz. 12 w nocy odprawiona
będzie wielka msza pasterska. Tegoż
dnia o godz. 11 w. w kościołach Opie-
ki św. Józefa (pp. Wizytek), św. Fran-
ciszka Serafickiego (o.o . Franciszka
nów), św. Jacka (podominikańskim),
św. Józefa Oblubieńca (polcarmelic-
kim), św. Ducha (po-pauliłwkim), św

Krzyża, św. Trójcy (po-trynitarskim)
na Solcu, Narodzenia Najświętszej Ma-
rji Panny na Lesznie, św. Florjana
na Pradze i św. Kazimierza (p.p. Sa-
kraięentek) na Nowem Mieście.

O godz. 11 i pól w nocy w kaplicach:
Imienia Marji, przy ul. żelaznej 97. w

przytułku dla nieuleczalnych, przy ul
Nowowiejskiej 32, św. Kazimierza na

Tamce 35, Tow. Dobroczynności na

Krak. - Przedmieściu 62 w kościele
parafialnym św. Stanisława Kostki na

Żoliborzu.
O godz. 12 w nocy w kościołach: Naj-

świętszej Marji Panny na Nowem Mle-

STAN POGODY
wa zachodzie i w środku Polski po

chmurnym ranku nastąpiły rozpogo-
dzenia; na wschodzie Polski 1 w Mało-
polsce wschodniej śnieg. Temperatu-
ra wynosiła rano od — 11 st. na po-
łudniu do — 0 st. na północy Polski,
w godzinach popołudniowych notowa-

no — 9 st. we Lwowie i Tarnopolu.
— 8st.wŁuckuiPińsku, — 9st.w
Cieszynie, Białymstoku I Wilnie, -- 5
st. w Warszawie i Pozuaniu, a — 4 st.

w Gdyni. W Europie zachodniej w

dalszym ciągu trwa niepogoda spowo-
dowana depresją, która obecnie ogar-

nęła już Francję i nasuwa Się nad
Niemcy.

DZIS
Rankiem chmurno, na zachodzie i

w środku kraju w ciągu dnia dość po
godnie. Na południu i wschodzie mo-

żliwy śnieg. Nocą dalszy spadek tem-

peratury, dniem lekki mróz. Umiarko-
wane wiatry wschodnie i południowo-
wschodnie.

POŻYCZKI DLA SAMORZĄDÓW
30b.m,,og.1,odbędziesięwlo

kalu Banku Komunalnego w Warsza-
wie posiedzenie specjalnej komisji do
udzielenia samorządom pożyczek i za-

pomóg z komunalnego funduszu po-

życzkowo -

zapomogowego, na którem
rozpatrzone będą zgłoszenia poszczę

gólnych związków komunalnych (ma-
gistratów. miast i wydziałów powla
towych) o nowe pożyczki oraz o odro-
czenie terminów płatności już uzy-

skanych pożyczek.
NAHUM SOKOŁÓW W WARSZAWIE

W dniu 30 grudnia przybywa do
Warszawy prezydent światowej orga-
nizacji sjonistycznej w Londynie, p
Nahum Sokołow, który wygłosi w

dniu 2 stycznia w sali Filharmonji od-
czyt o zagadnieniach sjonizmu 1 Pale-
styny. Wygłosi on również odczyty
publiczne w szeregu miast polskich na

ten- .at obecnego położenia w Palesty-
nie.

Przyjazd p. Sokołowa do Warszawy
pozostaje w związku z zapowiedzianą
na początek stycznia ogólnokraj. sjo-
nis.yczną konferencję w Warszawie,
na której ma być między innemi zade-
cydowana sprawa unifikacji organiza
cfi poszczególnych dzielnic w jedną
całość.

CHOINKA DLA NAJBIEDNIEJSZEJ
DZIATWY PRZY CL. OKOPOWEJ
Wczoraj w południc Koło Medyków

urządziło choinkę dla bezdomnej dzia-
twy w ich schronisku na Okopowej.
Na tej miłej uroczystości zebrało się
grono OEÓb z ks. Władysławem Rogu-
skira, p. Kirstową, przewodniczącą
sekcji dożywiania w komitecie „Osie-
dl:' i członkami Koła Medyków na

czele.
Po skromnie lecz ładnie ubranej sali

wbiegły zabiedzone dzieciaki, które po

odśpiewaniu kciend otrzymały liczne
dary w postaci ciepłych ubranek, za-

bawek, słodyczy i t. d.
Komitet „Osiedle" dziękuje serdecz-

nie tym wszystkim, którzy nie pozo-
stali obojętni na jogo odezwy i po-
spieszyli .z ofiarami. Niechaj serdecz-
na radość biednej, bezdomnej dziatwy
będzie dla nich podziękowaniem i na-

grodą.
POMIESZCZENIA DLA 800

BEZDOMNYCH
Magistrat uzyskał z nadzwyczajne-

go źródła fundusze w wysokości 200

ście 2, św. Jana Bożego (po bonifrater-
skim), Zbawiciela przy ul. Marszał-
kowskiej, w Bazylice Serca Jezusowe-
go, na Michałowie Bożego Ciała tta

Kamlonku (przy ul. Grochowskiej) w

garnizonowym pod wezwaniem Naj-
świętszej Marji Panny Królowej Koro-
ny Polskiej, przy ul. Długiej, róg Mio-
dowej. Matki Boskiej Częstochowskiej,
przy ul. Łazienkowskiej, św. Andrzeja
(p.p. Kanonlczek) w kościele po-bazy-
lijskinj (ul. Miodowa 14) w kościele
Najświętszej Rodziny przy ul. ks.
Siemca.

W pierwszy dzień świąt o godz. 5-ej
rani- w kościołach: św Aleksandra i
św. Antoniego (pę-reformackim): o

godz G-ej re.no w kośclolaob Wszyst-
kich świętych na pi. Grzybowskim św.
Piotra i Pawła (na Koszykach), św
Karola Boromeusza na ul. Chłodnej
(Przemienienia Pańskiego (po-knpu-
cyńskim) na Miodowej, św. Karola Bo-
rmoetisza na Powązkach i św. Augu-
styna przy ul. Dzielnej. O godz. 7-ej
rano w kościołach: Najświętszej Marji
Panny Łaskawej (po-jezuitów), św.
Marcina (po-Augustjańskim).
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Sklep Detaliczny
Królewska 15, tetcf. t*Ml

tysięcy zł. przeznaczone na najpilniej-
sze potrzeby związane z bezdomnością.
Z sumy tej: 1) wykończone będą dwa
nowe budynki mieszkalne na Anopo-
lu, 2) wykonany będzie remont w naj-
bardziej zniszczonych budynkach dla
bezdomnych przy ul. Okopowej 59 1

zwiększenie ich pojemności, 3) wykoń-
czony będzie gmach po b. spółdzielni
mieszkaniowej przy ul. Rybnej Ogól-
na liczba osób, która uzyska dzięki
temu dach nad głową, wyniesie około
800. Wspomniane roboty wykończo-
ne będą zapewne w pierwszej połowie
stycznia i w miarę wykonywania ma-

gistrat lokować będzie osoby najbar-
dziej potrzebujące. Roboty częściowo
już rozpoczęto.

O NALEŻYTY WYGLĄD DOMÓW

Urząd inspckcyjno - budowlany ma

gistraUi powołał specjalną komisj?
która niezwłocznie po świętach zaj
mie 3ię opracowaniem przepisów do-
tyczących zewnętrznego wyglądu do-
mów warszawskich. Zwrócona też bę
dzie uwaga na elewację wewnętrzną
w celu usunięcia zachodzących obec-
nie często kontrastów. Przepisy te

będą przewidywały surowe sankcje za

ich przekroczenie.

OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŚWIĘTA
Ogród Zoologiczny zamknięty bę-

dzie w dzień wigilijny od godz. 12 w

południe i w pierwszy dzień świąt, w

drugi zaś dzień świąt będzie czynny
normalnie.

CHOROBY ZAKAŹNE W WAR-
SZAWIE

W listopadzie zarejestrowano w

Warszawie 194 przypadki zachoro-
wań na dur brzuszny i 42 zamiejsco-
we, co stanowi o 122 mniej, niż w paź-
dzierniku. W tym samym czasie za-

notowano 3 przypadki duru rzekome-
go (o 2 mniej), 381 przypadków szltar
latyny i 18 zamiejscowych (o 69
mniej), 208 — dyfterytu i 10 zamiej-
scowych (o 30 więcej), 135 odry i 2
zamiejscowe (o 86 więcej), 53 — ko-
kluszu Ko 11 więcej), 37 — jaglicy i 36
zamiejscowych (o 15 mniej), 119 —

róży i 18 zamiejscowych (o 10 mniej),
13 — zakażenia popołogowego i 5 za-

miejscowych (o 2 więcej), 5 — drętwi
cy karku i 3 zamiejscowe (o 5 więcej),
1—Włośnicy(o3mniej) i 209—
gruźlicy oraz 35 zamiejscowych (o 32
mniej).

ZMARLI

Józef Mueharski, prokurent Banku
Handlowego, 1. 68, pogrzeb dn. 27 b.
m. o godz. 10 r. z kośc. św. Aleksan-
dra.

DZISIEJSZE POGRZEBY

Marja z Heintzów Fillebornowa, u-

rzędniczka, 1. 26, godz. 9 r„ kościół
N. M . P . na Lesznie. Anna z Kiełkie-
wiczów Klimaszewska, 1. 32, g. 9.30,
kościół św. Krzyża. Władysław Bene-
dykciuk przemysłowiec, 1. 52, godz.
10 r. kośc. N. M. P. na Lesznie. Zofja
z Grossów 1 voto Jałowiecka, II voto

Sokolnicka, 1. 76, godz. 1.30 kościół na

Koszykach. Edward Szaniawski, puł-
kownik, emryt, 1. 82, godz. 10 r. kośc.
Garnizonowy przy ul. Długiej. Alusia
Derejska córka Radosława i Wandy
z Pągowskich, 1 13, godz. 9.30 szpi-
tal św. Stanisława przy ul. Wolskiej-
Anastazja Rubach, 1. 81, wdowa, g. 10
kośc. św. Antoniego. Stnisław Fran-
kiewicz, 1. 59, krawiec, godz. 10, kośc.
N. N. M. P. na Lesznie. Irena Janina
Włodarska, 1. 4.0, godz. 10, Puławska
nr. 1 . Eleonora Kunicka, 1. 73, g. 11,
kapl. Powązkowska

Na Bródno:
Borowicki Mieczysław, 1. 60, arty-

sta-malarz, g. 10, Solec 36. Eugenja
Tomczak, 1. 27, g. 10, szp. Praski.

Teatr JTtNfUM"
UL. CZERWONEGO KRZYŻA 20

Do poniedziałku, dn. S0 .XII b . r .,

codziennie o godz. &-ej arey. esoła

,11! iifSOfl"
W czwartek, dn. 26 grudnia, t. j .

w drugie święto Bożego Narodze-
nia o godz. 4 po poł. i w nledaiete.
dn. t9 grudnia o godz. 4 po poł.

Hala liii Mówi
w wykonaniu artystów baletu ka-

towickiego, głośnych z wypadków
opolskich.

Od wtorku, 81 grudnia b. r.

codziennie o godz. 8-ej wlecz,
wesołe widowisko regjonalne ze

śpiewami i tańcami

„PODMIE wir
Kasa dzienna na wszystkie

przedstawienia Krak. Przedmie-

ście 9 (Chodowiecki).

6 cylindrów
55K.M.

4 hamulce „Bendix"
4 amortyzatory hydraul

Elektryczny wskaźnik

oliwy i benzyny
it.d.

Co to jest wóz pełno- artościowy ?

Pełnowartościowy jest ten samochód,
w którego cenie policzone są jaknaj-
mniejsze nieistotne koszta i. zn te

koszta, które nie podnosząc faktycz-
nej wartości towaru, Zwiększają jego
cenę, a więc: transport, cło, wielo-

krotne pośrednictwo i t. d.

Takim wozem jest Essex:

I-o Montowany w Polsce nie jesi
obciążony zbędnemi kosztami

transportu, nie podlega również

wysokim cłom

II-o Organizacja sprzedaży Essexa

pomija licznych, zbędnych po-

średników, przyczem już w fa-

bryce ustalane są obowiązujące
ceny.

Informacje i nieobowi? żujące demonstracje:

J8t8-Serv ce", SJ. Z I. O.
Warszawa, Nowy-Swiat 9, teł. 141-57, 141-07.

Przedświąteczne przestrogi z dziedziny
djetetyifi

Motto: „Nil nimis"
w przenośni: „Zachowaj mia-

rę".

Przestrogi poniższe odnoszą się
przedewszystkiem i najbardziej do
dzieci, ale w rzeczywistości nie pozba-
wione są pewnej racji w stosunku
do starszych, zwłaszcza do kategorji
tak zw. „dużych dzieci". Ludzie roz-

ważni nie potrzebują tych przestróg
i zapewne potraktują artykuł niniej-
szy jako zabawną anegdotkę. Tacy
ludzie zwykle wyrażają swoje ubole-
wanie srodze dotkniętym i cieszą się,
gdy mogą im powiedzieć: „A Widzisz
kotku, dlaczego byłeś taki nlerozsąd-
dny i łakomy. Mnie by się coś podob-
nego nie mogło zdarzyć".

Nie da się zaprzeczyć, że właśnie w

czasie świąt lekarze mają w wiefu ro-

dzinach do rozstrzygania palące, aktu
alne zagadnienie z dziedziny niedo-
magań przewodu pokarmówego. A
przyczyniają się do tego te wspania-
łości i uciechy, jakie nam stoły świą-
teczne prezentują. Trzeba posiadać
wielką dozę powściągliwości, by móc
oprzeć się wszystkim tym pokusom.
Powiem więcej — potrzeba do tego
pewnego heroizmu, a to cnota nietyl-
ko wśród dzieci mało rozpowszech-
riona. A przytem przyznać trzeba, że

naogół jadamy daleko mniej i skrom-
niej, aniżeli nasi przodkowie. W 16-ym
stuleciu składały się uczty z 40—
50-ciu dań (potraw). Dla przykładu
przytoczymy tu takie menu angiel-
skie. „Wieprzowina z małmazją i mu-

sztardą, zupa z zielonego groszku, je-
lenica, łania (potrawa dla oka, do
przystrojenia stołu służąca), pawie po
dwa na półmisku, łabędzie, filety ze

szczupaka, pieczone króliki, dziczy:
zna, zwierzyna z rusztu, tuczone ka-
płony i kaczki, wieprzowina kraja-
na w kostki, bułką okładana, a po-
tem wysmażona, po naszemu paniero-
wane, pieczone pomarańcze, pampu-
chy (rodzaj pączków), naleśniki i
rozmaite słodycze".

I dziś anglicy dość mocni są w

jedzeniu i piciu. Boże Narodzenie w

Anglji bez gęsi na stole mniej zamoż-

nego, a bez indyka i tradycyjnego
Plumpuddingu w domu zamożniej-
szym. jest nie do pomyślenia, tak sa-

mo, jak Boże Narodzenie w Polsce
bez przywiązanych doń wigilijnych
dań oraz pierników, marcypanu, o-

rzechów i t. d.

Dlaczego tak łatwo psujemy sobie
żołądek temi wspaniałemi przysmaka-
mi? Dlaczego dzieciom specjalnie nie
służą wyliczane tu smakołyki więcej,
aniżeli dorosłym? Rozmate przyczyny
.składają się na to. Żołądek nasz wy-

maga przedewszystkiem tak samo,
jak i cały wganizm regularnego, ści-
śle ustanowionego czasu pracy i spo-

koju. Jedzenie zwykłe — ten niezbę-
dny zwrot zużytych przez organizm
substancyj cielesnych, służy w pierw-
szym rzędzie dla zaspokojenia głodu.
W zależności od pokarmów jest on

połączone z zadowoleniem, przyjem-
nością, a nawet w pewnym stopniu z

rozkoszą.
W ogólności przyjmujemy posiłki

trzy razy dziennie: niektórzy ludzie
najczęściej niepotrzebnie jedzą jeszcze
2 razy. obciążając tem zbytnio prze-
wód pokarmowy; tylko dla ciężko
fizycznie pracujących wskazane są te
dodatkowe posiłki. Pożywienie nasze

całodzienne jest tak rozłożone, że na

śniadanie przypada około 13 procent;
na obiad około 46 i na kolację 33 pro-
cent całkowitego dziennego pokarmu,

a na dwa wspomniane dodatkowe po-
siłki 8 procent.

W nocy nasz przewód pokarmowy
nie powinien być obciążony przez
wprowadzenie doń nowych pokar-
mów. Pokarały obfitsze trawią się w

żołądku od 3—4 godzin, dania niewiel
kie od 1—2 godzin, poczem cała za-

wartość żołądka przechodzi do kiszek.
Pokarmy trawią się w żołądku przy
pomocy wydzielanego kwasu solnego
i pepsyny, i rozkładają się tam che-
micznie na drobne cząsteczki.

Trawienie jest znacznie ułatwione
przez dobre żucie pokarmu, A ile to

ludzi z przyzwyczajenia łyka kęsy
tylko do polowy przeżute, żywo przy-
tem rozmawiając podczas jedzenia'
Takie szybkie jedzenie utrudnia tra-
wienie i nie przynosi pożytku organi-
zmowi. Dalsze losy wprowadzonych
do żołądka pokarmów są następujące:
rytmczne, powolne ruchy żołądka, któ
re przesuwają jego zawartość do ki-
szek, a dopływająca tu żółć i sok trzu
stki spełniają dalszą już rolę i cała
zawartość za pośrednictwem ruchów
kiszek t. zw . robaczkowych przecho-
dzi dalej. Pozwoliliśmy sobie na te

parę faktów z dziedziny fizjologji tra

Wienia, boć pojęcia o tem wszystkiem
3ą w najszerszych warstwach niedo-
stateczne, a znajomość ich objaśni
nam niejedną szkodliwość.

Potrawy, zdobiące nasze stoły świą
teczne, jak tłuste potrawy mięsne, ma

jonezy, a także pierniki, pączki, mar-

cypany, orzechy, migdały, wszelkie
Słodycze i surowe owoce, zwłaszcza w

ilościach dużych, wymagają od nasze-

go żołądka pracy wzmożonej, do cze-

go potrzebna jest duża ilość soku tra-

wiennego. Niejeden z cierpiących na

przewlekłe niedomaganie żołądkowe i
wątrobiane mógłby wyrazić swoje ża-
łosne wspomnienie. Tych właśnie cho-
rych przestrogi powyższe w pierw-
szym rzędzie dotyfczą. Ludzie odrowi
z przejedzenia się odnoszą daleko
mniejszą szkodę.

Wielce złożony mechanizm trawien
ny funkcjonuje racjonalnie tak dłu-
go, dopóki istnieje pewna proporcja
i regularność w przyjmowaniu pokar-
mów. Ale kto cały dzień świąteczny
nic więcej nie robi tylko je i lasuje
— przeciąża swój żołądek i wyprowa-
dza go z równowagi. Zapewne — że

jeden człowiek znosi więcej, drugi
mniej. Dla niektórych ludzi gąska to

„komiczny ptak" bo jedna nie tarczy
na śniadanie, a dwie stanowią zbyt
wiele. Każdy człowiek sam najlepiej
osądzi, co mu wystarczyć powinno.
Zbyt obfite jedzenie nietylko, że wy-

maga wzmożonej pracy trawiennej,
chemicznej ze strony żołądka, ale roz

ciąga go mechanicznie.
*

żołądek zbytnio obciążony, jak to

zwykle bywa w święta, broni się cza-

sami i sam przeciwko nadmiernemu
przeładowaniu. Odbijania głośne po
jedzeniu uchodzą wprawdzie u nie-
których azjatyckich narodów za spe-
cjalną oznakę czci okazywanej gospo-
darzowi domu za gościnne przyjęcie,
ale my, po przekroczeniu naszego wic
ku niemowlęcego, w którym każde
karmienie tak się kończy, nauczyliś-
my się ten. może pożyteczny, odruch
powstrzymywać, whnniśmy więc dą-
żyć do tego, by ułatwić naszemu żo-

łądkowi to kulturalne jego zachowa-
nie się z pomocą umiarkowania je-
dzeniu I napojach.

Przeciwko przejadaniu chroni nas

jeszcze Instynktownie głód —- ów kon-

troler, który reguluje ilość przyjmo-
wanych przez nas pokarmów. Ale
przestrogi tego stróża anioła często
bywają przesłyszane, gdy jadła na-

poje swym zapachem i smakiem nęcą
nasze powonienie i wzrok. Zwłaszcza
dzieci nie mają energji. by oprzeć się
tej pokusie chwili. A jak już wyżej
zaznaczyliśmy, bywa to i u „dużych
dzieci", bo apetyt, to największy
wróg uczucia sytości, a większość lu-
dzi jada z przyzwyczajenia samego
zbyt wiele.

Powyższe uwagi odnoszą się i do
napojów, a zwłaszcza do alkoholu. Lu-
dzie, którzy dla utrzymania zgrabnej
modnej linji są w jedzeniu bardzo po-
wściągliwi, zapominają często o tem
że i alkohol zawiera wartości kalo-
ryczne (cieplik) i dziwią się, że od
tego tyją. Jedna butelka wina Opo-
wiada kalorycznie mniej więcej li-
trowi mleka i ten sam człowiek, któ-
ry z obawą ją odrzuca, jako zbyt tu-

czącą, żłopie często to pierwsze z

przyjemnością bez obawy, kontroli i
miary.

A tu wszak miara (ilość) ma zna-

czenie decydujące: umiarkowane law
ki alkoholu, niewielkie jego ilości po-
budzają sprawność wydzielniczą żo-

łądka i przyjęte po potrawach tłu-
stych przyczyniają się do szybkiego
rozpraszania tłuszczu, co ułatwia jego
trawienie (emulgowanie).

Stąd „zapijanie tłustych potraw"
ma pewne usprawiedliwienie naukowe.
Ale nie usprawiedliwia to zbvt czę-
stego i zbyt obfitego „zapijania".

Obowiązkiem lekarza jest „zabra-
niać" zwłaszcza alkoholu, bo nikt le-
piej od niego nie zna strasznych skut
ków alkoholizmu. Ale i wielcy leka-
rze byli zwolennikami alkoholu w

małych dawkach, „jak na lekarstwo '.

Gdy podczas ostatnego zjazdu le-
karskiego w Karlsbadzie siedzącemu
obok mnie na bankiecie d-rowi Plse-
kowi. senjorowi lekarzy lwowskich,
wyraziłem zdanie, że po szklance Pilz-
nera czuję się lepiej, aniżeli po szklan
ce wody karlsbadzkiej, otrzymałem
odpowiedź dość znamienną: „A czy
to kolega nie wie, co zwykła był ma-

wiać słynny prof. wiedeński Nothna-
gel: szklanki wody już niejednemu
człowiekowi zaszkodziła, ale szklanka
Pilznera nigdy". Ale prof. Nothnagel
był amatorem nietylko dobrego piwa,
ale i winem nie gardził Był on wiel-
kim przeciwnikiem kuracji winogro-
nowej. która wówczas była w modze
po pierwsze dlatego, że w nią nie
wierzył, a następnie ubolewał nad
tem, że na ten cel marnuje się tyle
cennego surowca.

*

Rozważania powyższe w części po-
ważne i w części żartobliwe dowodzą,
że najlepiej uczynimy, jeśli podczas
świąt weźmiemy sobie do serca sło-
wa Terencjusza zwrócone do ludu
rzymskiego „Nil nimis", co znaczy
„wszystkiego w miarę". Nie zasmu-

cimy sobie wtedy z własnej winy pięk
nych i wesołych świąt.

Dr. Antoni TuchentUer.

Wypadki doby uh'.eg?ef
KIEDY USTANA WYPADKI

SAMOCHODOWE?

Na rogu ul Karmelickiej i Mylnej
samochód najechał na Joska Fajnbu-
cha, szewca (Bugaj 9), który doznał
potłuczeńia stopy.

Na rogu ul. Rymarskiej i Leszno,
samochód potrącił Tom- Pietraszka

(żoliborz Mickiewicza 1). Doznał on

potłuczenia twarzy.
Również w tymże punkcie samo-

chód najechał na Icka Prawdę (Ry-
baki 8), który doznał potłuczenia uda.

Wszystkim poszwankowanym u-

dzielono pomocy w ambulatorjum po-

gotowia.

POŁÓW NOCNY

Będący w obchodzie nocnym wy-

wiadowcy 10 komisarjatu zauważyli
na ul. Złotej czterech podejrzanych
mężczyzn, którzy na widok przedsta-
wicieli policji, starali się ukryć we

wnęce głębokiej bramy przy ul. Zło-
tej 4.

Wywiadowcy zatrzymali nocnych
gości i odprowadzili do komisarjatu.
Są to: Chaim Frymet (Gęsia 71), Szła
ma Stekbant (Dzika 62), Hersz Sztok
band (Pawia 88) i Symeha Herszko-
wicz (Pańska 47).

Przy ujętych znaleziono komplet
narzędzi do włamań. Istnieje przypu-
szczenie, że wspomniani planowali do-
konać zamachu na sklep M. Z . Z . W.,
mieszczący się przy ul. Złotej 5.

TYM RAZEM NIE UDAŁO SIĘ

Przy ul. Parkowej 33 do mieszkania
Tadeusza Bugaja zakradli się złodzie-

je i skradli 5.000 zł. gotówką oraz bi-
iuterję wartości 2,000 zł.

Zawiadomiona policja 9 komisarjatu
przybyła niezwłocznie na miejsce
i przeprowadziła dochodzenie, dzięki

czemu w niespełna pół godziny dwaj
sprawcy kradzieży byli już ujęci. Są
to: Witold Kil (Dzika 62) I Henryk
Mystkowski (Krochmalna 18). Nadto
aresztowano i pasera Stanisława. Ma-
ciejewskiego (Krochmalna 16).

Od zatrzymanych odebrano część
gotówki i biżuterji. Resztę miał zabrać
jeszcze jeden wspólnik kradzieży.

ARESZT — NA DESER

W restauracji „Astorja" , Nowy-
Swiat 64), jakiś gość, jak się później
okazało Józef Ra'zyński (Marszał-
kowska 81) zaprosił do- swego stolika
dwie miejscowe fortance"ki, którym
fundował różne trunki, zimne i gorące
dania oraz deser.

Gdy przyszło do płacenia rachunku,
Raczyński najspokojniej oświadczył,
że nie ma zamiaru płacić.

Wobec tego oszusta, oskarżonego
o nieuregulowanie rachunku 56 zł. od-
dano w ręce policjanta, a następnie
z 10 komisarjatu przesłano <to sądu
grodzkiego.

ROZPRAWA NOŻOWA W DOMU

MODLITWY

W bóżnicy przy ul. Ząbkowskiej 11
do modlącego się 62-letniego Mendla
Szratera (Brzeska 10) zbliżyi się ja-
kiś nieznany mu mężczyzna, żvd, i po

krótkiej z nim rozmowie uderzył go
kilkakrotnie jel iemś narzędaiem w

głowę, poczem uciekł. Mimo pościgu
napastnika nie zdołano zatrzymać.

Do rannego wezwano pogotowie ra-

tunkowe, które przewiozło go w stanie
ciężkim do szpitala Przemienienia

Pańskiego. Policja wdrożyła niezwło-
cznie dochodzenia. Istnieje przypusz-

czenie, że opisany wyżej napad Jest
epilogiem jakiegoś porachunku na tle
osobistym.

5
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10 KURJER PORANNY, Warszawa, 24 grudnia 1029 r., wtorek.

fednego z tro|ki bandyckie|
schwytano w karczmie

^Vstrząsafące szczegóły morderstwa pod Mławą
MMWA, 23.12. (Tel. własny).

Jak don ;
ósł wczorajszy „Kurjer Po-

ranny", onegdaj o g. 4 rano przez

nieujętych narazie bandytów zosta-

ła zamordowana Hena Goldsztajno-
wa, zam . w Szremie pow. mławskie-

go, żona właściciela sklepiku^pożyw
czago, Altera Goldsztajna.

W związku z tem dowiadujemy
się, co następuje: W nedziełę rano

0 godz. 4-ej, ktoś zapukał do drzwi

sklepiku Goldsztajna z żądaniem o-

tworzenia i sprzedania tytuniu, za-

pałek oraz cukru. G ., który spał w

przyległym do sklepu pokoju, są-

dząc, że to są przejezdni, wstał i o-

tworzył drzwi. Wówczas do środka

wpadło trzech zamaskowanych
drabów

1 z pożarni w ręku zażądali od skle-

pikarza wydania pieniędzy.
71-lelni Goldsztajn nic uląkł się ban

clytów. W jednej chwili porwał za

leżącą za kontuarem siekierę i sta-

nął do walki z napastnikami, wda-

jąc przeraźliwym głosem o pomoc.

Na krzyk napadniętego pierwsza
wbiegła jego 70-letnia żona Heną, i ,

stanąwszy w obronie męża, zasłania,
ła go swoją osobą. Jeden z bandytów
wyrwał kupcowi siekierę i zadał nią
Śmiertelny cios w głowę staruszce,

która padła na ziemię i wkrótce

zmarła.

W tej chwili rabusie, usłyszawszy
kroki zbliżających się ludzi, rzucili

się na Goldsztajna, poranili go do-

tkliwie, poczem porwali kilka paczek
papierosów oraz przeszło 100 zł. z

szuflady, zbiegli, nie zatrzymywani
przez nikogo.

Sąsiedzi, obudzeni wołaniem Gold

sztajnów, zastali w sklepie na po-

dłodze

stygnące zwłoki staruszki z rozbitą
czaszką, sklepikarza zaś w pozycji

klęczącej z licznemi ranami na rę-

kach, twarzy i głowie, szlochającego
nad zmarłą swą żoną.

Policja, po przybyciu na miejsce
okrutnej zbrodni, wdrożyła nić*
zwloczuie śledztwo.

Komendant pow. pol. państw, w

Mławie kom. Świtała zarządził w o-

koliry obławę, w czasie której we

wsi Bogurzyn
w karczmie natknięto się na śpiące-
go mężczyznę, na którego ubraniu

Widniały ślady świeżej krwi.
Okazało się, że jest to N. Żółtow-

ski, mieszk. Szrema, który w toku
badania

przyznał się do mordu, wskazując
swych.. wspólników oraz miej-
sce, gdzie akryli zrabowane papiero-

sy, pieniądze oraz siekierę.
Pościg za pozostałymi zbrodnia-

rzami trwa.

Żółtowskiego osadzono w areszcie

pod wzmocnioną strażą.

Zbój oświadczył. - że gdyby był na

wolności, zamordowałby swą Kochan

kę i jej matkę, gdyż one to namówi-

ły go do zbrodni.

Pogrzeb zamordowanej odbył się
wczoraj rano przy udziale licznych
tłumów z okolicy. Okropny był wi-
dok pozostałego przy życiu męża
zmarłej, którego wieziono na wozie
za karawanem. Staruszek był oban-

dażowany i co chwila tracił przyto-
mność. Błagał otoczenie, by go u-

śmiercono i pochowano razem ze

szczątkami żony jego, z którą żył
przeszło pół wieku.

Nieoro izerii kiljeTręi
Do magazynu mebli Moszka Unge-

ra przy ul. Żelaznej 38- od strony sie-
ni frontowej, po uprzedniem wyłama-
niu zamku dostało się dwóch złodziei.
W momencie gdy złodzieje mićli przy-

gotowane już do wyniesienia 5 pate-
fonów szafkowych i -50 płyt wówczas
nadeszli zupełnie ^niespodziewanie:
subjekt Salek Markowski. c6rka wła-

ściciela F. uchla Unger oraz syn jego
Henryk.

Cala trójka rzuciła się na nieproszo
nych gości, przyczem subjekt oberwał
jednemu złodziejaszkowi kołnierz od

palta.
Dozórczyni wezwała policjanta z

pobliskiego posterunku, który wła-

mywaczy odprowadził do 6 komisar-
jatu. Są. to Abram Pelcerman (nigdzie

I niemeldcwany) i Mos?ek Paliborski
(Dzika 62) fotografowani jako wła-

I mywacze

Samobójstwo oskarżonego oficera

' WIEDEŃ, 23 .12. — P.A.T. —

Dzienniki wiedeńskie donoszą z

Białogrodu: pułk. Begic w czasie

przesłuchiwania na policji, pochwy

ciwszy nóż, leżący na biurku urzęd-
nika policyjnego, usiłował popełnić
samobójstwo. W ciężkim stanie ode

słany został do szpitala.

Wigil|a marynarzy
na bezkresach mórz i oceanów

Wigilja. Ileż wspomnień słowo to

przywołuje pamięci, myśl biegnie z

nie dającą się uzmysłowić szybko-
ścią w przeszłość — rok, dwa, pięć,
dziesięć, dwadzieścia lat... Dom ro-

dzinny, wigilijna biesiada z zabły-
śnięciem pierwszej gwiazdy na fir-

mamencie, a potem —

co za radość'

—jarząca się dziesiątkami świateł i

rozbłyskująca odblaskiem zabawek

choinka.

Lecz chwile te należą już do prze-

szłości. Jak „Legunem wojenka mio
tała po Polsce wszerz i wzdłuż", tak

każdy człowiek otrzymuje od losu
coraz to inny „przydział", zdała od

domu, od rodziny.

Ha, jakaż radość! Stoły zastawiona

naczyniem z przedziwnemi przysma-

kami, a w kącie, o Boże, choinka,
najpiękniejsza choinka na świecie,
chociaż czasem świerk zastąpiony
jest jakiemś egzotycznem drzew-

kiem lub kawałkiem masztu z poma

lowanemi na zielono szczeblami od

drabinki sznurowej, imitującemi
przy odpowiedniem przystrojeniu bi

bułką gałęzie.
Przed biesiadą dowódca okrętu

łamie się z marynarzami opłatkiem,
po uczcie zaś następują kolendy —

cała serja —

przy akompanjamen-
cie harmonji lub innego „salonowe-
go" instrumentu. Wigiija na morzu

ZAOSTRZENIE SYTUACJI GOSPODABCZEI,

Instytut Badania Konjunktur Gospo
darczych i Cen w następujący sposób
charakteryzuje obecną sytuację gospo

darczą:
W istniejącej sytuacji gospodarczej

nastąpiło ponowne zaostrzenie na

wszystkich niemal odcinkach życia go-

spodarczego prócz górnictwa węglo
wego, mającego dobrą konjunkturę
eksportową.

Płynność gospodarstwa społecznego
sr.ów się pogorszyła, co znalazło swój
wyraz w ponadsezonowym wzroście

sumy. weksli zaprotestowanych. Suma
weksli zaprotestowanych w porówna-
niu do ogólnej przybliżonej sumy we-

ksli płatnych zwiększyła się z 10,9%
w październiku do 11,490 w listopa-
dzie.

Odsetek weksli zaprotestowanych w

Banku Polskim nawet po wyelimino-
waniu sezonowości podniósł się z 4,50%
do 4,67%. Głównem ogniskiem prote-
stów jest gospodarczj okręg łódzki,
a wjęc przemysł włókienniczy.

Sytuacja na rynku pieniężnym nie-
co się pogorszyła, tendencja spadkowa
stopy pieniężnej na dyskontowym ryn-

ku ulicznym została zatrzymana. Li-
czba weksli wystawionych wzrosła
dość znacznie (wskaźnik weksli wy-

stawionych obliczony z wyeliminowa-
niem wpływów sezonowości podniósł
się z 102,7 w październiku do 115,0 w

listopadzie, co zapewne wyraża prze-

dewszystkiem trudności w zbycie to-

warów.

Osłabienie siły nabywczej mas kon-
sumentów w mieście i na wsi ograni-
cza możliwości wzrostu spożycia.

Położenie rolnictwa w listopadzie i
w pierwszej połowie grudnia, pomimo
energicznego zabiegu ratowniczego w

postaci- systemu premij wywozowych,
nie uległo poprawie 1 raczej w ostat-

nich tygodniach się pogorszyło. Wo-
bec dopływu siły nabywczej, zaledwie

umożliwiającego sprostanie najpilniej-
szym należnościom, niepodobna liczyć

SPRAWY UPADŁOŚCIOWE.

na rychłe wystąpienie ludności wiej-
skiej z większemi zakupami na ryn-
ku przemysłowym.

W zakresie cen dóbr spożycia ujaw-
niły znaczną tendencję zniżkową cenj
towarów włókienniczych, co świadczy
że rozmiary produkcji przekraczają
zapotrzebowanie towarów ze strony
handlu, zwłaszcza ze względu na ogra-
niczenie kredytów i żądanie zakupów
gotówką.

Ceny dóbr wytwórczych nawet skar-

telizowanych ujawniły również tenden-

cję zniżkową, głównie w formie pod'
wyższenia rabatów, udzielanych od-
biorcom.

Wzrost zapasów wyrobów przemy-
słu metalowego wskazuje, że równowa-

ga produkcji i zapotrzebowania rynku
nie została dotąd osiągnięta. Spada
jąće ceny. a także zredukowane znacz-

nie operacje gospodarcze na rynku to-

warów oraz walórów, pozwalają przy-

puszczać, że w najbliższych miesią-
cach nastąpi zmniejszenie zapotrzebo-
wania na kredyt, co będzie czynni-
kiem upłynnienia rynku pieniężnego.
(Należy jednak pamiętać o sezonowym
wzroście protestów w grudniu i sty-
czniu). .

-

Trwający w dalszym ciągu dodatn?
bilans handlowy ftioże również przy-

czynić się do niejakiego odprężenia na

rynku ptenlężnynj. W tym samym
kierunku działać hędzie znaczna płyn-
ność rynku międzynarodowego. Mimo
to jednak przewidywać należy dalrcy
rozwój procesów likwidacyjnych, zwła-
szcza w dziedzinie produkcji dóbr wy-

twórczych. Stopa procentowa jest mi-
mo depresji bardzo wynka, a nadmier
nie wysoka stopa silniej odczuwana
Jest przy złej konjunkturze i spadają-
cych cenach, niż np. przy konjunktu-
rze dobrej i cenach rosnących. Rów-
nież nie należy oczekiwać pobudzenia
działalności gospodarczej od zamówień
natury publicznej.

Rynek pieniężny
z dnia 23 grudnia.

Wydział zamiejscowy Piotrkow-

skiego Sądu okręgowego w Często-
chowie, postanowił ogłosić upadłość

kupca Mozesa vel Moszka Mordki
Be! berga, zam . w Częstochowie przy
ul. Warszawskiej Nr. 9 .

OBNIŻENIE CENY MLEKA

Odbyło się posiedzenie przedstawi-
cieli związków handlujących mlekiem,
na którem uchwalono obniżyć od po-

niedziałku, - 2 3 b. m„ ceny mleka: su-

rowego pełnego z 50 do 40 gr. za litr,
pasteryzowanego pełnego na miarę z

55 do 45 gr. za litr, pasteryzowanego
w butelkach (1000 gramów) z 62, do
52 gr. i (500 gramów) z 33 do 27 gr.,

surowego w butelkach za 1000 gr. z

57do47gr..za500gr.z31do27gr.,
mleka o zawartości tłuszczu nie mniej
3.2 proc. za 1000 gramów z 69 do 59
gr.iza500gr.z37do31gr-, dubel-

towego o zawartości niemniej 6 proc.
tłuszczu za 1000 gr. z 1 zł. 22 gr. do

1zł.2gr..za500gr.z65do52gr.,
mleka sterylizowanego za 400 gr. z

54 do 44 gr. oraz śmietany 25 proc.

tłuszczuz4zł.30gr.do3zł.60gr.
zakg.iz1zł.9gr.do85gr.ząbu-
telkę o 200 gr.

Dzisiejsze zebranie giełdowe, jak
zwykle w dniu, poprzedzającym okres
świąteczny, odbyło się przy mniejszym
zespole uczestników członków zgro-
madzenia giełdowego.

Na zebraniu gicłd_y walutowo - de-
wizowej zapotrzebowanie było znów

nadzwyczaj małe. Nawet na dewizy
wysokocenne i. najbardziej popularne
brak było odbiorców. Z tego powodu
powodu pozostała bez notowań dewi-
za na Zurich oraz banknoty Stan.
Zjednocz., obroty zaś dewizami na Lon
dyn i Nowy Jork były wprost zniko-
me. Tendęncja ogólna była niejedno-
lita, odchylenia zaś od kursów po-

przednich były przeważnie minimalne.

Drobną zwyżkę osiągnęły dewizy na

Brukselę, większą —

na Amsterdam.
Po nieco niższych kursach obiegały

dewizy na Londyn, Nowy Jork, Wie-
deń i Pragę. Pozostałe dewizy (Pa-
ryż i Medjolan) — bez zmiany.

Pomimo nastroju świątecznego, pa-

nującego na zebraniu giełdy akcyjnej
i niezbyt licznych obrotów, nastrój o-

gólny był nieco mocniejszy,, o .czem

świadczą wyższe kursy popularniej-
szych akcyj (Bank Polski, Staracho-
wice i Medjolan). Z pozostałych ak-
cyj wyżej ceniono akcje cukrowni
Częstochowskiej i „Firjey", niżej zaś

Norbliny i Haberbusctia. Te dwie <>-
statnie byly wystawione na przymu-

sową sprzedaż, z tej więc okazji sko-
rzystali nabywcy.

Z papierów państwowych drobną
zwyżkę osiągnęła 4 proc. Prem. Poż.
Inwestycyjna, natomiast po kursach

niższych sprzedawano 5 proc. konw.
jJoż. kolejową, 6 proc. Poż. Dolarową
oraz Dolarówkę.

Kursy listów zastawnych normowa-

ły się niejednolicie.
W obrotach pozagiełdowych między

godz. 5' a Q wiecz. tendencja -dla ak-
cyj utrzymana.

Bank Polski 179, Cukier 28 (w żą-
daniu), Węgiel 50, Lilpop 37.75 , Mo-

drzejów 17.75 , Starachowice 21.
4 proc. Prem. Poż. Inwestycyjna

119.
Dolar ~ 8.88.

,'] Dewizy
1

* -'Belgja 124.66 -- 124.97 --

124.35; Holahdja 359.12 -- 360.02 —

358.32: J
Londyn 43.44 — 43.55—43.33,

BBEB

Ś.fP
Marja Łoiina-Łozińska

WDOWA PO fi. P WŁODZIMIERZU
Zmarła po długich 1 ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakra

kramentami dnia 22 grudnia 1929 r„ przeżywszy lat 68. Nabożeństwo
żałobne odbedzio sie dn. 27 crnidula o godz. 9 m. 30 w koéciołku szpi-
tala Dz. Jezus przy ul. Żelaznej, wyprowadzenie zwłok tegoż dnia
z kaplicy przed pogrzebowej tegoż szpitala przy ul. Chałubińskiego
o czem zawiadamiają pozostali w głębokim smutku

DZIECI

ś. i* p'.

z Heintzów Marja Fillebornowa
b. urzędniczka U. P . Warsiawa 2

opatrzona éw Sakra-nentami po długich 1 ciężkich ciemieniach zmarła, dn. 22 grudnia 1929 r.. przeżywszy
lat 26.

Pogrążeni w głębokim smutku mąż. córeczka, ojciec, dziadek, siostry bracia bratowe I rodzina za-

prasznja krewnych przyjaciół, koleż inki. kolegów i życzliwych na nabożeństwo żałobne odbyć sie mające
w kapiiey kośc Narodź. N M Panny na Lesznie dn. 24 b m„ t. J we wtorek o godz 9 zrana ornz na wy-
prowadzenie zwłok w tymże dniu 1 z tejże kaplicy o godz 12 w poŁ na cmentarz Powązkowski do grobu, ro

-

dzinnego.

Tnf-rmnrylne Blnrn Porębowe nrzy f-hrrce trnmlen S^T>TV\ STWS M.-WC reno is fel 2191 \ 90-H8

Nowy Jork 8,88 — 8 .90 — 8.86; Pa-
ryż 35. 07 — 35.16 — 34.98; Praga
23.42 i jedna czwarta — 23.49 — 23.51
t pól; Włochy 46.60 - 46.72 — 46.48;
Wiedeń 125.33 — 125.64; 125.02 .

Papiery procentowe: 7 proc. poż.
stabilizacyjna 88.00 (w proc.); 4 proc.
poż. inwestycyjna 119.00; 5 proc.

państw, poż. premjowa dolarowa
G8.50 — 67 75; 5 proc. konwersyjna
49.34; 6 proc. poż. dolarowa 80.00 (w
proe.); 10 proc. poż. kolejowa 102.50
(w proc.); 5 proc. poż. kolejowa kon-
wersyjna 47.00; 8 proc. L . Z . Banku
gosp. kraj. 94.00 (zł. 161 .68); 8 proc.

oblig. Banku gosp. kraj. 94.00 (zł.
161.68); 7 proc. L . Z . Banku gosp.

kraj. 83 .25 (w proc.): 7 proc. oblig.
Banku gosp. kraj. 83.25 (w proc.):
8 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00 (zł.
161.68); 7 proc. L . Z . Banku rolnego
83.25 (w proc.); 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 47.35 — 47.50; 5 proc. L .

Z. m. Warszawy 61.75; 8 proc. L. Z
m. Warszawy 67.25 — 67.50 — 67.25;
b proc. L. Z. m. Łodzi 60.75; 8 proc
m. Częstochowy 57.50.

Akcje: Bank Polski 179.00; Bank
Zw. Sp. Z&r. 78.50; Częstocice 30.00;
Firley 39.00 , Węgiel 50.00; Lilpop
38.00 — 37.75; Modrzejów 18.00 —

17.75: Norblin 72.00; Parowozy 20.00;
Starachowice 20.50 — 21 .00; Haber-
I5usch 103.50.

NOTOWANIA ZŁOTEGO

z dnia 23.12 (PAT).

Londyn, (za 1 f. szt.) otwarcie

43.46, zamkn. 43.46. Nowy Jork

(za 100 zł.) 11.25. Praga (za 100

zł.) wypł. na Warszawyę 377.50 —

379.50. Wiedeń (za 100 zł.) czeki
79.55 — 79.83. Zurych (za 100 zł.)
otwarcie 57.75, zamknięcie 57.75 ,

Berlin (za 100 zł.) noty większe
46.60 — 47.00, wypł. na Warszawę
46.77 i pół — 46.97 i pół na Kato-
wice 46.77 i pół — 46.97 i pól, na

Poznań 46.77 i pól — 46.97 i pół.
Gdańsk (za 100 zł.) 57.47 — 57.61,
telesrr. wypłaty na Warszawę 57.44
—5 7.58.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
W WARSZAWIE
(Ceny rynkowe).

'

Zyto 24 — 24.50. Pszenica 38—39
Owies jednolity 23 — 24. Jęczmień
na kaszę 24 — 25. Jęczmień browar-
niany 27 — 29. Groch polny jadalny
38 — 43. Fasola biała 90 — 95. Mą-
ka pszenna luksusowa 71 — 74. Mą-
ka pszenna 4-ro zerowa 61 — 64. Mą-
ka żytnia pg. typu przepisowego 40 —

42. Otręby pszenne szale 20 — 21 .

Otręby pszenne średnie 17 — 18 . O-

tręby żytnie 13.75 — 14.25. Kuchy
lniane 42 — 43. Kuchy rzepakowe
33—34.

Obroty małe. Usposobienie spokoj-
ne.

fćm, nowy cadzaf

\J*yJ/ cukiz ckdm

.V' *-.i. ' -V*

E WEDEL

Wigilja na „Iskrze"

Marynarze są cyganami mórz i

oceanów, ich to właśnie los miota po

bezmiarach wód. Zapominają o zie-

m', rodziny nie mają — wolni są jak
ptaki.

Wśród niebezpieczeństw i przy-

gód, wśród nawału prac i rozrywek
żaden marynarz jednak nie zapomni
o wigilji, szczególnie zaś marynarz

z pod biało-amarantowej bandery.
To też na polskich okrętach w por-

tach czy na morzu „sto mil od brze-

gu, sto mil przed brzegiem" już na

kilkanaście dni przed Bożem Naro-

dzeniem rozpoczynają się przygoto-
wania do Wigilji. Dowódca statku

w tajemnicy przed załogą, a przy

współpracy kilku oficerów i podofi-
cerów ubiera choinkę, zabraną
gdzieś z portu, i pod drzewkiem skła

da podarunki dla marynarzy. Ku

charz zaś uwija się wśród baterji ko

tłów i garnków, przygotowując tra-

dycyjną biesiadę.
Wreszcie nadchodzi dzień 24 gru-

dnia. Gdy pierwsza gwiazda zabły-
śnie na niebie, głos syreny okręto-
wej wzywa marynarzy do jadalni. |

różni się od wigilji na lądzie tylko
tem, że żaden marynarz nie choru-

je potem na „morską chorobę", co

jednak się często zdarza na konty-
nencie.

W bieżącym roku na okrętach wo

jennych, stojących w porcie Gdyń-
skim, wigilja marynarska odbędzie
się jak corocznie." Dowódca floty wo

jennej komandor IJnrug lub jego za

stępca będzie obchodził okręty i ła-

mał s"ę opłatkiem z naszymi wilka-
mi morskimi.

Ilustracja nasza przedstawia wła

śnie fragment wieczoru wigilijnego
na statku szkolnym marynarki wo-

jennej „Iskra" przed niedawnym cza

sem. Oto przy choince i stole wigi-
lijnym kadeci szkoły morskiej z

zast. dowódcy okrętu kpi. Lewi-
ckim (obecnie sza? wydziału w kie-
rownictwie marynarki wojennej w

Warszawie), któremu zawdzięczamy
możność przedstawienia czytelnikom
tej fotografji, śpiewają kołendy,
wspominając dobre czasy w domu.j
u mamusi....

0-r med. MAKSYMLJAN
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JULIAN PECHNIK
. „,u IIu,-l Hnia M imilntn 1fl2fl r.. nrwh-wsir lat M.po długich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 23 Grudnia 1929 r. , przeżywszy Ut 56.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu przedpogreebowego przy cmeńtartu żydowskim odbę-
dzie się dziś we wtorek dnia 24 b. m o godz. 2-eJ po poŁ O bolesnym tym ciosie zawiadamiają życzliwycr
i znajomych pozostali w głębokim żalu ^^

>i\TKA, CÓRKA, NIEOBECNY SYN I RODZINA.

Uprasza się o nleskładanle kondolencJL

Ludwik Gesundlieit
DOKTOR PRAW I NAUK EKONOMICZNYCH,

jedyny syn Salomona i Zofji z Kaszczów

zmarł po długich i ciężkich cierpieniach dnia 23 Grudnia 1929 r. , p -zożywszy lat 31.

Wyprowadzenie drcgich nam zwłok nastąpi w środę dnia 25 b. m. o godz. 1-ej po poł z rt-mu

przedpogrzebowego przy cmentarzu żydowskim, o czem zawiauamiają pogrążeni w nieutulonym żalu

RODZICE I RODZINA.

Aii iA i/OOSLU: Grzybowska. 2L Tel. 153-34. Tow. ,,O STATiaA"POSWJGT^rzybow5^1^ël^5?3r

JT



Walka o rabina
Kto zwyc?ęiy?

Ortodoksi, czy s^ontści?
W Najwyższym Trybunale admi-

nibiracyjnym niezwykłe ożywienie:
sala posiedzeń Nr. 1, zazwyczaj nie-
zbyt zapełniona publicznością, mie
ści tym razem śmietankę society
izraelickiej: rabini starsi, młodsi,
kandydaci rabinaccy, ortodoksi, sjo-
niści, ich liczne rodziny, ich żony i
córy.

Ten nastrój pełen wymowy cha
rakterystycznej, jest całkiem uspra
Wiedliwiony, wszak rozstrzygają się
oto losy możnego rabina w Sosnow-
cu i obsadzenia tej ważnej placów-
ki, o którą z drżeniem 3erca i orto-
doksi się ubiegają, a także i sjoni-
ści.

Wystarczy tylko zaznaczyć, te na

ławach palestry zas:adło aż siedmiu
adwokatów, uzbrojonych od stóp do
głowy w cały arsenał zarzutów, do-
wodów i argumentów wszelakiego ka
libru i że były tam asy, którym sta

wanie w Trybunale to nie pierwszy-
zna. Rabin Englard (ortodoksa) wy
stawił aż dwóch obrońców: adwoka-
tów Maryańsklego i Kuczyńskiego,
zarząd gminy wyznaniowej w So-
snowcu reprezentowany był w oso-

bach adwokatów: Chmurskiego i
Landaua (z Sosnowca), a skarżący
wydelegowali aż trzech rzeczników,
adwokatów: Urbanowicza, Breitera
1 L. Landaua (z Przemyślaj.

Już o 10-ej rozpoczęły się gorące
zapasy i trwały do szóstej wieczór!
a kwestyj spornych, zawikłanych, by
ło co niemiara!

O stolec rablnacld w Sosnowcu za

biegali nielada pod względem zasług
dla gmin potentaci przeciwnicy: En-
glard i Brot. Na 15 głosujących
pełnomocników padło podczas na-

miętnych wyborów siedem głosów
na Englarda, sześć na Brota, dwie
kartki świeciły pustkami

Obie wojujące partje wyborcze
obrzuciły się jeszcze przy wyborach
stekiem najstraszniejszych, najclęż
szych oskarżeń, skutkiem których
odbywał się szereg procesów sądo-
wo

- karnych t rozmaltemi wynika
mi. Z tego powodu akta, któremi roz

porządzał Trybunał, aż nabrzmiały
i stanowiły olbrzymie zwoje, a opra
cowanie tego olbrzymiego materja-
łu dowodowego wymagało najsubtel
niejszych rozważań mistrzów pale-
stry: gdzie leży prawo, prawda i
sprawiedliwość.

Najwyższy Trybunał administra-
cyjny (choć niewątpliwie kwestji ob
sadzenia placówki rabinackiej w So-
snowcu nie uznaje za sprawę euro-

pejską pierwszorzędnej wagi) —

wy
słuchał jednak z niezmiernem zain-
teresowaniem i najliczniejszą uwa-

gą wywodów nader wyczerpujących
rzeczników stron powaśnionych.

Przewodniczył prezes Trybunału
Kokowski, referował sprawę b. mi-
nister sprawiedliwości sędzia Wyga-
nowski, a ponadto zasiada! w kom-
plecie sędzia Zawiliński.

Już dawno wybiła godzina piąta
wieczór, a Rubikon nie był przekro-
czony. Znużenie zaczęło już opano-
wywać uczestników tej charaktery-
stycznej sprawy, którzy od 10 zrana

obserwowali w największem skupie-

KEMOWI MOTCY
cierpiący na draillwość, słabość woli,
brak energji mclancholje przesyt ży-
cia, bezsenność, ból (flowy. wrażliwość
nerwów, śledziennice, nerwowe zubn-
rzenia broszurę Di Weisego. Słabość
nerwów. Dr. Gebbard et Co.. Gdańsk,

oddz. 75.

nlu pojedynek oratorskl przedstawi
cieli paleslry. Wreszcie prezes za-

mknął rozprawę i ogłosił uchwałę
Trybunału, opiewającą, te wyrok za

padnie dopiero dn. 31 stycznia 1930
roku.

Aż do tej chwili pozostanie osie
rocona placówka możnego rabina m.

Sosnowca i nierozwiązaną kwestja
komu przypadnie duchowy prymat
w Sosnowcu: ortodoksom czy sjoni-
stom.

A. R.

ZAMIANA

Bydpszcz-Warszawa
(*U>ry duże pokoje - kuchnia — la-
aieuka W Ii> IIKIWZCM W centrum uila
sta odpowiednie as raiehlkaule, lub
blnre z-ninienie nn dwa |>okoje I kuch
nią w Warszawie. Łaskim e oferty pro-
-zij składać >ln Redakcji Kurjera Mur
-.załknwska 14S poi' 88"

8EZTU30WI GRCMOf.

PATEFONYH PŁYTY

MUZA"n

WAU8ZAWA,
riTMTKLNA U I p rói Marazatt

SŁYNNA
Wróżka - chi

rouiaulka EL-
GKNJA PALKJ.

przepruwailzilu
de i uliuj No-
wouruilzniel I aa

te samą ulice
Nonoirroilzka U
m. U . Określa
charnktrr Ural
nlejszoé** ł przy
izlość Nlpzninoł

ilpłaełzłl Przyjmule 11-7 tylko Panie
38l? 173BT

Podejrzewasz ?
Uręczyat się niepewnością T NROV

waj stale prpirrwaljwj gwa an

towane w firmie ST. BATEK
UJ AlAKS/AłJiUWNKA 95

a będziesz spokojny|

S0x2 17301

Czyla
4 cie

Przegląd Wieczorny

tarki potizefcne
Tlooiaoki- 8 -8 .

(nefcne aa mlejwra łarał
t>- 19781

Potrzebne uczaulce do kroju I szycia,
warunki dogodue. byt zapewulonf

nawet Ulało zdolnej
Jesdoyn uileszkaoia

Marjuńska 4.

aezenlcy. Przy.
Karolina Oojar.

laozyne Siiufera bębenkową prawls
nowa IS5 *t sprzedam Święto nft-

ska19-4 1-19701
M*

kawaler
przj rodzinie. Wiadomość nl Wa-Potrzebnyprzj r

liców 5-22

na mieszkanie
,OŚĆ

t-19786

Pokój w nlin ku.boln do odntąpłenla
Tamta Nl 27 u> 83 mb telef. 836-78

telefon Swtłr
16 72.
6—10734

Sniery ne ua pracownie
tło 26 mtr. odstąpię tell. 836 72.

WENUS
*ka 3.1

prezerwatywy najtaniej
optyk A Łut. JeroroHm-

podwórze 7—19738

Fotografowie l
amatorzy

i zawodowcy \
na prowmc jij

posiadający aktualne zdjęcia t
ze zdarzeń w len mleji~eowośc V
czy okolicy jak wypadki ży J

ie ńpołpezne i^we lindoule /
jubileusze zar>lużonycb obywa

^

tellItp..Itp. - zechcą orz^ g
sylać odbitki do „Kor Por" Z
(dział kliszowy które n,y sn- *

żyjemy w naszych kli.- zneli J
plapąc odwrotnie za każdą ł

przyjęta do reprodokcjl foto* }
grafję. N1P .yjęte odbi* ki
zwracamy. iżadane fotonrn
fje z życia, nlie zaś sztywne
trrupy ludzkie ostre kontra-
stowe sdieola łwyklym

błyszczącym papierze.

Już WYSzedl Kr. 51
KOBIETY WSPOt-OZESNEJ

Do nabycia we wszystkich księgar-
atocb i kioskach.

KURJER PORANNY, Warto w*. 24 frudnla 1929 r^ wtorek.
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10 KURJER PORANNY, Warszawa, 24 grudnia 1029 r., wtorek.

Czy przedsiębiorstwa miejskie
są niepotrzebne?

Komisja specjalna, powołana do zba-
dania gospodarki Miejskich Zakładów
Zaopatrywania Warszawy, stwierdza,
że „nie wykryto tam żadnych nadużyć
1 że gospodarka jest prowadzona ściśle
1 bardzo porządnie, co jest zasługą e-

nergicznego kierownictwa".
Natomiast komisja zakwestjonowa-

ła samą celowość istnienia miejskich
zakładów zaopatrywania.

Miały one
— zdaniem komisji —

ra-

cję bytu w czasie wojny i trudności a-

prowizacyjnych stolicy, kiedy jedynie
Noganizacja zbiorowa, obsługująca całą
ludność miasta, mogła wykolatać jakie
takie zapasy od władz, rządzących a>

prowizacją i sprawiedliwie — bez lich-*
wy rozdzielić je między konsumentów.
Obecnie trudności na rynku aprowiza-
cyjnym wcale niema. Przeciwnie na-

wet: wytworzyła się bardzo rozległa
konkurencja handlowa, która dąży
stale do utrzymania się na rynku przez
obniżanie cen. Kupcy, nie posiadający
dużego personelu, kosztownych skła-
dów i t. p., a co zatem idzie, posiadają-
cy mniejsze koszty administracyjne,
mogą na każdym kroku konkurować z

M. Z. Z. W., które posiadają dotych-
czas nadmiernie rozbudowany aparat
administracyjny. Wobec takiego stanu

rzeczy M. Z. Z. W. muszą mieć stale
ceny wyższe od kupców prywatnych
albo też być stale deficytową gałęzią
gospodarki miejskiej.

W związku z tem sprawozdaniem
niektóre kluby radzieckie, reprezentu-
jące interesy kupców prywatnych, za-

mierzają wystąpić z żądaniem stop-
niowej likwidacji M. Z . Z . W.

Jest rzeczą charakterystyczną, że te

wywody zbiegły się z ogłoszeniem M.
Z. Z. W ., iż na okres świąteczny (do d.
fl stycznia) zniżają one ceny wszyst-
kich artykułów spożywczych o 10—20
procent.

Zresztą — niezależnie od tej zniżki
sezonowej (na którą jednak handel
prywatny się nie zdobył) jest rzeczą

powszechnie wiadomą, iż ceny artyku-
łów pierwszej potrzeby są w sklepach
miejskich tańsze stale niż w handlu
prywatnym —

czy weźmiemy cukier,
czy chleb, czy węgiel — wszystkie te

artykuły sklepy miejskie sprzedają o

kilka groszy jg\ kilogramie taniej, niż

sklepy prywatne. Tu właśnie szukać
trzeba przyczyny niechęci do sklepów
miejskich ze strony radnych, reprezen-

tujących interesy kupiectwa prywat-
nego.

Zresztą ta różnica cen, jakkolwiek
mająca wielkie znaczenie (pamiętaj-
my, że więcej niż połowa mieszkań-
ców Warszawy zarabia poniżej 200 zł.
miesięcznie) nie jest jedyną racją by-
tuM.Z.Z.W.

Zaletą ich najważniejszą jest ta pew

ność, iż w razie wypadkowego braku
jakiegoś artykułu pierwszej potrzeby
na rynku są one jedynem miejscem, w

którem można ten artykuł otrzymać po
cenach zwykłych, nie spekulacyjnych.

T^k było w r. z. z węglem.
Gdy wskutek wielkich mrozów wzmo

gło się zapotrzebowanie na węgiel, a

jednocześnie zmniejszyła się dostawa
węgli do Warszawy, M. Z. Z. W. nie
podniosły cen i dostarczały węgla prze-

dewszystkiem ludności najbiedniejszej.
Jakże inaczej postępowali składnicy

prywatni! Brali oni po kilkaset złotych
za tonnę węgla i miały go poddostat-
kiem przedewszystkiem dla tych, któ-
rzy kupować mogli wielkie ilości.

Łagodna zima w r. b . nie spowodo-
wała wielkiego zapotrzebowania na wę

giel, ale gdyby zima była ostra, to za-

potrzebowanie byłoby zaspokojone,
gdyż M. Z. Z. W. zgromadziły duże za-

pasy.

To jest zadanie główne przedsię-
biorstw miejskich: spekulacji kupców
prywatnych za pomocą zarządzeń ad-
ministracyjnych się nie zwalczy| moż-
na ją osłabić tylko środkami konkuren-
cji handlowej; temu właśnie celowi słu-
żyć mają przedsiębiorstwa miejskie.
Ich zadanie polega na tem, że sprzeda-
jąc artykuły pierwszej potrzeby poni-
żej cen rynkowych uniemożliwiają ich
zwyżkę i ratują ludność najbiedniejszą
w razie chwilowego braku jakiegoś ar-

tykułu.
Naturalnie z punktu widzenia ku-

piectwa prywatnego — działalność ta

jest niepotrzebna (jak niepotrzebne
są i urzędy walki z lichwą, których
skasowania kupiectwo wciąż się doma-
ga), ale z punktu widzenia szerokich
warstw ludności działalność ta Jest po-

żyteczna i powinna być utrzymana.

NA GWIAZDKĘ, najlepszy aparat radjowy to: tylko TELEFUNKEN!

TELEFUNKEN 9 A do tego głośnik Telefunken

^^jalość zasilana prądem oświetleniowym) ARCOPHON 5

UNKEN

Okulary. Binokle
tiajnow. fas. ściśle
dopaś, do wzroku
od 5 zł. poleca Op-
tyk St. Bater. Mar-

szałk. 95 Wszelkie
repar. szybko, tanio

40

NAJMILSZY

dla

PAŃ
/ŚECFA& Eh T
ilustrowanego

tygodnika
p.t

Panie!
Okazanie niniejsze-

go
DZIESIĘĆ

PROCENT!
Przyjdźcie

Chmielna 32 m. 24

pierwsze piętro na-

przeciwko bramy.

Najstarsze doświadczenie. — Najnowocześniejsza konstrukcja.
170 x 4 16970

modelowe
aksamitne, wieczo-

rowe!
Ceny wyprzedażo-

we! Prawdziwa
ok 87. ja!

Przeróbki syste-
mem paryskim!

K. STAPF
ULEJĄ JEROZOLIMSKA 26

Ubiory dzleCere
Bielizna. Zabawki

ięta

dchodzą...
Święta — to okres, w którym każdy

myśli o przyjemności innych i... własnej.
A czyż można sprawić swym bliskim
i sobie zarazem większą przyjemność, jak
kupując samochód?

Buick nadaje się szczególnie do tego.
Cena jego wyjątkowo niska, jakby specjal-
nie zniżona na okres świąteczny, bo tylko

ZŁ 26.300.
Dostawa Buicka natychmiastowa, gdyż
każdy z zastępców Buicka w Polsce ma

samochód gotowy do jazdy. I w dodatku,
dogodne spłaty według planu GMAC.

BUICK
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA

Uśmiechem' musimy wyrazić zadowolenie z upominków
często bezwartościowych i mało trwałych. Dlaczego nie
obdarzyć naszych bliskich upominkami, które przetrwają
całe życie? Ażeby ułatwić wam wybór takiego prezen-

tu, przeznaczyliśmy pewną ilość kuponów gwiazdkowych
na ukończenie pełnego kursu (tazem z jazdą) Szkoły
Samochodwej, uznanej w Polsce za najlepszą. Cena jed-
nego kuponu wynosi Zł. 150.— , dwóch kuponów po Zł.
137.50, 3 kuponów po Zł. 125.— , 4 kuponów po zł. 112.50,

5 kuponów po Zł. 100.— .

Znaczy to, że za

100.— zamiast 225.— złotych
można dać dyplom najbardziej znanej w Polsce Szkoły
oraz drogę do posady od 300 zł. do 700 złotych miesięcznie
Przyjaciele, łączcie się! Pięciu z Was po sto złotych

i pięciu zdobywa w przyszłości takie posady.

Ten prëzent na gwazdkę daje Wam

Inżynier F
Kursy kierowców samochodowych, Warszawa, HOŻA 35

1) Kupony nabywać można tylko do 5 stycznia
1930 roku we wszystkich naszych oddziałach

w całej Polsce.
2) Kupony nabywać można osobiście, zlecenia te

jednak przyjmują dla nas także urzędy pocztowe
w całej Polsce na konto P. K. O. 15930.

3) Za kupony można płacić ratami po 25 złotych
miesięcznie (pierwsza rata winna być wpłacona

do dnia 5-go stycznia 1930 roku).

w życiu dziecka
<io uabycia w War
szawie we wszyst
kich księgarniach
oraz Administracji
.MI,ODA MATKA

MIESZKANIA.
I Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Warszawie po-
szukuje szereg mieszkań 4-3-2-1 pokojowych z kuch-
niami i łazienkami Oferty składać proszę w kancelarji
Szefostwa (Przejazd 15 II piętro pokój Nr. 186).

SZEF BUDOWNICTWA O. K . L
25x3 17345

Odzie najlepiej Hupow
ANTYKI

Meble ontyczne,
obrazy, sztychy, porcelana, dywan per-
ski, różne drobiazgi. Znaczki pocztowe
do zbiorów — poleca Antykwarnia
Warszawska, Foksal 18, telefon 93-83,
sklep.

m

FUTRA na Raty
najdogodniejsze warunki, letnie mie
siące 4u proc. taniej tylko w firmie

3OBOL"
Warszawa ni. Dzielna S tn Sj, parter
(el 245-31. Odpowiedzialnym j, stałym
klijentoui bez zaliczki Przeróbki wed
lug najnowszych fasonów francuskich

Poświęcony setnej locznicy Powstania Listopadowego.

Kalendarz ten, posiadając bogaty dział Informacyjny o władzach państwo-

wych, samorządowych i Instytucjach społecznych

JEST NIEZBĘDNYM INFORMATOREM

W KAŻDYM

URZĘDZIE, PRZEDSIĘBIORSTWIE, DOMU

Kalendarz - Rocznik na r. 1930 „Kurjera Porannego" nabyć można

w Administracji „Kurjera Porannego" — Marszałkowska 148.

CENA EGZEMTLARZA ZŁ. 3 GR. 50.

S'all prenumeratorzy „Kurjera Porannego" lub „Przeglądu Wieczorne-

go" n< rwać mogą po zniżonej cenie zł. 2 gr. 50 za egzemplarz, z przesyłką
pocztową 3,50. Prenumeratorzy wpłacający abonament „Kurjera Poran-

nego" z góry przynajmniej za pół roku, otrzymają 1 egz. Kalendarza-
Rocznika gratis, jedynie za opłatą przesyłki pocztowej, Ł J. 1 złotego.

nopolu SpiryfusG
Zwykłe

mocy 400 mocy 450
w sprzed, detal wraz

z butelką

zł. 1 .45 zł. 1.60

zł. 2.80 zł. 3 .05

zł. 5 .45 zł. 6.00

w butelkach „Wyborowa"
pojemności mocy 400 mocy 45"

litra w sprzed, detal wraz

z butelką

0,25 zł. 1 .65 zł. 1 .80

0,50 zł. 3 .15 zł. 3 .50

1.00 zł. 6 .25 zł. 6 .90

„LUKSUSOWA"

za 0,75 litra zł. 7 .— w sprzed, detalicznej wraz z butelką.

Która z Pań
chce sir zaopatrzyć tanio w elegancką
torebkę niech sie pofatyguje do pra-
cowni galanterji skórzanej M. Sendyk
- Podwal.i 44, tel. 420 86 Sklep front
Torebki wieczorowe teki. portfele ta-
nio Duży wybór. Dojazd tramwajami:
0. 1, 3, 4, 22. 0. Prosimy siq przekonać.

hapeluite sztywne,ftnAanlhJ

najlepszy upominek gwiazdkowy-
stoliczki herbaciane

ineiio
nowoczesne

meble kolorowe

warszawa

żórawia 24a m 3. tel. 149-71

Najkapryśniejsze dziecko łagodnieje
pod wpływem Pudru, Mydlą i Kremu

I

Wytwórnia Ubiorów Męskich. Dam*
sklch i Dziecleeych.

Gotowyfh I na zamówienie

D. LEJMAN
Warszawa Praga, nl Wileńska Nr. SI

poleca stale na składzie wszelkie
nowości sezonu

Waronki dogodne. Ceny przystępne



KURJER PORANNY, Warszaw*, 24 grudnia 1029 r., wtorek. e*

i

odporne na włamanie

bez względu na środki

stosowane przez włamywaczy.

Dowody na żądanie.

Sp.zo*o*

Warszawa, Towarowa 33.

i?

DyrekciaTraawaiów Męskich w Warszawie
zawiadamia, że sprzedaż biletów terminowych na I-szy kwartał 1930 r. roz-

poczyna się w dn. 27 b. m.

1) w biurze Dyrekcji Tramwajów przy ul. Młynarskiej 2, od godz.
9- .J do g. 15-t.j a w soboty od g. 9-ej do 12-ej.

2) na Stacj' Mi.j.klej Kolei Państw, przy ul. Królewskiej 23, od
godz. 9-ej do 14-tej. , ,

8) w Polskiem Biurze Podróży „ORBI3" przy ul. Marszałkowskiej
88, Nalewki 8, Królewskiej 16 i Bielańskiej 2, od godz. 9-ej do 15-ej.

Bilety ulgowe oraz bilety bezimianne dla instytucji państwowych
i komunalnych można nabywać wyłącznie w biurze Tramwajów.

Cena normalnego biletu wynosi zl. 87.50, ulgowego — zł. 45.50.
Bilety, ważna zarówno w dzień jak 1 w nocy, droższe są o 10%.
Dla uniknięcia zbytniego natłoku przy wykupywaniu bll.tów w ostat-

nim dniu, uprasza się publiczność o Jak najwcześniejsze Ich nabywanie,
zamęczając, że bilety, wykupione na I kwartał 1930 r., ważne bodą już od
do.27b.m. 50x

SjHËEE

i wychowane
AAAA) |/M ||l teyola modelo-

IMlUJU waula ł bie
liżniarstwa wyucza szybko, gruntów-
ule, na bardzo przystępnych wamii
kaeh Mistrzyni Cechu Warszawskiego
i Paryskiej Akademii Wiśniewska Do
bracka. odznaczona najwyższą uagro
tlą „Grand Prlz" ałotemi medalami
1 dyplomairl Warszawa, Niecała 12.
telefon 72 04 Oddziały: ł.ódź, Piotrkow-
ska 64, Kowel, Sienkiewicza 8. Zapisy
codziennie. Kończącym Świadectwa.
Ula samouków podręcznik kroju

1—17379

Suchalteryjn. Współczwme Wykłady
Pnlliera gwarantują wlelodzledzi

nową samodzielność1 Nowogrodzka
48 - Zamlajto,iw1 listownie

Gry znsadnlrzr.1 skrzypiec mandoltny
udzielam Przygotowuje do Kon

serwatorjum Elektoralna
atramenty na miejscu.

- 11. In-

1—19714

HAFT haftu artystycznego,
llAr I dekoracyjnego kdlorowego,
białego udzielają Knrsy koncesjono
wnue pod kierownictwem M Sobaó
sklej, prowadź on* przo2 Związek Oby
watelskl Pracy Kobiet, Mazowiecka
11 — 24. rfruira brania, front — Zapisy
codziennie od 9 — 2-ej. 4 — 7. Warun
W dogodne. 1—17385

POSADY i PRACE
POSZUKIWANE|

Oosznkuję posady do samodzielnego
I prowadzenia sklepu, mleczarni. ja-
dłodajni lub p„ za kaucją ewentual-
nie na stanowisko gospodyni lub gu-
wernantki do dżicoi. Praktykę pos i a

dam. Łaskawe zgłoszenia: Białystok,
Lipowa 26. Młyńczyk. a— 195(27

ZAOFIAROWANE

POSADĘ otrzymawszy, opłacacie
Karty Samochodowe

Inż. Froina, "Hoza 85. b—17144

Pierwsze Kursy Kierowców Samocho
dowych Tadeusza Lenartowicza,

Nowolipki 67 tel. 51)7.86 b~15387

Potrzeba* mereżkarkl ręczne. Pańska
53-23. b—197 :'9

iflPIK) i S?RZEDA2
AA MITft! C otomany gwarauto
AA NoCsJLi: waQe. Baty we.

dtug budżetu kupującego. Proszę
.sprawdzić dr-łga
Złota brama. 8—17302

AA MFRI F na r3ty Najtańsze
lłłl-IUL.1.fródło nowych, uży-

wanynh 1 otoman oraz patefonów
wielki wybór Unger, Żelazna 38, sklep
A A Meb,a najróżnorodniejsze uży
"" wari. tąnisi Pociejowa.
Wielka 18, podwórze. 8-169G0

CUD TECHNIK!!!! ^

Kem- TPYIIMIT" P lerle bie "

prusor łł I II I Ulflr liznę w

C minut. Prosimy o pr*ynoszenie bie-

ŚW.
2-47

llcny Ha pokazy prania
Kr

tka
.rzy-

15,
codziennie g pp.

godzina

zl. 3-17456

^IJTRS " wyborze naj
* ii I 11W nowsze fasony najtaniej I
na korzystnych OO|- ATY oab ywa<
warunkach OlfaMiI można
tylko n eleganckiej pracowul .Fulrat'
1'rzyjuiuje sitj przeróbki Marszałków
ska 134-10 front II oiętro tel S27 34

8-16406

Futra wie,ki w*bór dbj

UIIItt nowscyeb modeli
wszelkiego roiUuin palt folrzanyeh Jak
równleł lisów sn)hrnvch niebieskich '

innych nabyć uiożua w firml* M PU
szowskl ulica ( bml.lna 86; telefon
1)5 61 Własna pracownia przyjmuje
wszelkie przeróbki . Ceny przystępne
Oogodn. Waru "ki 8-10756
CjlTRft wykwintne w wielkim wy
rui llfl borze po cenach bardzo

rrzystępnycb na dogodnych warun

acb poleca tkład pracownia futer E
*ajlttkł CHMIELNA 16
tel. 265 98 1-17082

RJTRA BEZ ZALICZKI
-ia najdogodniejszy^ waraekaeh
Cni &TV ostatnich
Ol 1minII modeli poleca pracow

0tr KARMFLICKA
4O fi 1-m pił
11—W tro front

8-17500

FUTRA damskie, męskie na

U I IIH dłuarotermInowe

SPŁATYtCr „LI0N"
Mars/a|. 4 Ą~l w podwórzu, telefon

knwsk.lfkowska
na miejscu.

271 29 Pracownia
8-16403

Futra zamówienia, przeróbki, farbo-
bowanie Pracownia kuśnierska

Ulauluks Sienna 72 - 51 podwórzu
parter telefon łiU 29 Najdogodniejsze
warunki 8-12198

AA) MEBLE wlelfcl wybór kom
pletnycb urządzeń

sztuk pojedyńcz*oh, poleca na dogod
nych warunkach Andrzej Maczek
Chłodna 36 8-15927

Al/upuje meble, pianina, dywany,
I* garderobę, futra, kwity lom

bardowe, sprzęty domowe. Krucza
6-14 Teletoa 407-18.

8—17383

k\ |/npują meble, pianina, dywany,
"J l\ garderobę, futra, płace najle.
piej. Berger, Chmielna 76, Sosnowa
4-85, telefon 343-59. 8-17036

A) DLACZEGO MEBLE
wszyscr kupują w firmie „Józef" No-
wy Swlat 27. bo tam jest najtaniej.
najsolldnlej, najdosrodaleJ.

8-16328

KRZESŁA dĘb(,W9
WJ poleca gpołjalną
wylwómia Janczewskiego, Nowolipie
82. 8-19689

Al Mcbl " Kto s>t> łenl lnb
mebluje

n) Iłl nie potrzebni gotówki Kom
piety, pojedyńcze sztuki: otomany
tapczany, kozetki, lustra; do wszyst-
kich pokoi, stoły, szafy z lustrami.
Różno prezenta na rwiazdką. Złotnle.
kl. Chmielna 48.

AEJpRI JT otomany nowe, oły
. Isliwd*wane, spłaty dtnfjo

terminowe Sprzedaje najtaniej, Ora
nlezaa L podwórzt naprzctlw Królów
sklej. S—10409

) NA RATY ^3l7botnan,
na dłue-otermlnowe .piaty bet zallezkl
Solna 18-4 8-170G2

Dryitollrl, bUliśolsrkt, eufy trzy-
Łł drzwiowe dwudrrwiowe. kredensy,
łótka. Gotówką ratamL Nowlokl
Ogrodowa 88 róg Żelaznej.

BRYLANTY -ftSfc."Blłnter-
srebra,

platery, kryształy na doKodnyoh wu-

runkaoh, Luksenburg, Mairnuilkowska
IW. fttol* kajmJd. HIM

Graiaofony pailotony szwajcarskie,
flosnt od 85 atotycb ua 20 rat Mau

ilollny. Gitary Skrzypce. Harinonje,
Dprzedaj. miejscowym „Tecbnoumr"
Zielna 81 8-16384

GRAMOFONY-OSTAT-
NIA NOWOŚf
uwusprtjży uowt szwajcarskie w o*,
dobnycb polliurowanyeb szkutuł-
kaeh, iwletnie graiące w tnpełuoéci
Zastcpują duż* salonowe aparaty po
bardzo przystępnych cenach na sześ
ćiouiiesiecznt spłaty bez doliczeń, po-
Iseają (łrimm Saka ł Kamieński. By
marska 7.

8-16423

pn ft mofony od zł 60, płyty aaj-
Mllfl nowszy o| p-łebojów. |nitra
menty muzyczne Rety długetermino
we „Hcren

^ (pierwszy dom od
fon" Żabia PI. Bankowego).

3—16305

GRAMOFONY rSS^:
nieporównanej dobroci, najnowszej
konstrukcji szafkowe tubowe I wa

llzkowe w wielkim wyborze od naj
skromniejszych de luksusowych, na

-zeéeiomleslęczne spłaty bez doliczeń
oraz płyty najnowszych na grań oole
ca ją Grimm Suko i Kamieński. Ry-
marska 7. 3—16422

zalicz
orazGRAMOFONY -BEZ ke,

a

parlofony. eufony gwarantowane pole
ca tylko miejecowym znana firma
,Tagsicjo", Chmielne 62 Rok założę-
nla im. 8—16629

Harmon.le do sprzedania aa 24 basy.
Chłodna 51 - 11 8-19636

l/npnją dywany, futra, meble, gardo-
l\ robę, kwity lombardowe. Nowy
Świat 59 — 61, teł.fon 172-21

8-17382

Korzystaé i likwidacj|i Otomany od
IW) złotych, kmetki od 60 iłotyeh.

Wyprzeda! na raty. Graniczna 7—10
8-17327

I 1 DI lizyny . taxi nowe luksusowo wy-
Łt kończone marki „Peugeot". „Es-
tex", „Ford" I „Cłievrolet" na dogod-
nyoh warunkach oraz karoserje wszel-
kich typów lakierowanie systemem
„Dneo". „Autopoi". ftwltfojerska 11.

8—16884

lustra szyby jjt
boty *7,klarskie Kaczorek I Cbeelńskl,
Hoża 41. tel 111-52 8-11038

Maszynę Singera bębenkową prawie
nową 185 zŁ aprzedam Świętojań-

ska11—4. 8-19701

mmi kuchenne s:
na.ifanlej poleca Nfilwleksza Krajowa
Wytwórnia Wronia 23-a 8-11694

Meble gotówką, ratami, najtaniej a

stolarza PUo Grzybowski 1S. Szy
mański 8-12180

MFR) F duły wybór komplety I
..l l.Ul.fc pojed.vócze ratnkl tap
czany. fotele tóżka. klubowe szafy
Wizesla, poleca na dogodnych warun-

kaoh. Niewiadomski, Elektoralna 6.
1-14730

PATEFONY PARLOFONY
instrumenty umr.jrczue w wielkim wy-
borze oraz płyty najnowszych nagrań,
na dogodnych warunkaoh po eenach
najniższych poleca ..Lutnia" Marszwj-
kowska 6P 8- 16

-
)81

PIANINA-FORTEPIANY
flsharmonje pierwszorzędnych krajo-
wych I zngranleznycb fabryk, Jakt
Arnolda Fibignra Beckera Bettlnga,
Forstera Kapsa 8chródera. Scliwelg-
hofeia I Innych w wielkim wyborze
po najrrzystepnieiszych oenseb 1 na

najdogodniejszych warunkach poleea-
lą Orlmm Suko. 1 Kamieński. Rymnr.
ska 7 S^l^

PIJAMY B0NJ0URKI
szlafroki, specjalna pracownia. Sienną
37. zakład krawhsckL 8-18844

Oortreł w ramio poleca na gwiazdką
specjalna pracownia Zielna 4 Ce-

ny konkurencyjre.

owerv dziecinne od 170 ztotyołi Zło-
te 62. 8—19639R

HANDEL i MAJĄTEK
AA) OSIEDLE P0DST0-
ŁECZNE JABŁONNA LE-
P iriMnWA 30 minut koleją od
UdUnUYlfl Warszawy kilka-
dziesiąt pociągów na dobo, położom
wśród pięknych sosnowych lasów, su-

cha, zdrowa miejscowość, elektrycz-
ność 1 telefony kolej, poczta i tel.gral
na miejscu W przeciągu 4-ch lat roz-

sprzedano około 2.400 parceli. Sprze-
daż pozostałych jeszcze placów budo-
wlanym ua ra-

miesleczne
Na terenie
parcelacji

kolejowy. Infor-
macje: Zarząd Dóbr Jabłonna w War-
szawie. Al . Ujazdowskie 22 ra. 2, teł.
129-31, godz. 10 — 4 bez przerwy.

4-17273

LOKAL HANDLOWY S
cy z mieszkaniem, wytwornie urządzo-
ny przy pryncypalnej ulicy w Byd-
goszczy do sprzedanln Zgłaszać tle w

Warszawie. Dzielna 81 m 42, od godz.
6—T. 4-17426

Magle sprzedaje ręczne, elektryczne.
Iłl Przeróbki, reperacje. Figurski,
Wolska 44, 3-174#

Narożnik 1800 łokoi (front 23 okna IV
piętra) i graniczące 600 sprzedam.

Ceny zniżone. Plany zatwierdzone,
Szczyty bezpłatnie. Obok: Remiza. Ba-
zylika, gimnazjum, handlowa pow-
szechna. Warszawa: Ogrodowa 10. par-
ter. 4-17371

jeszcze placów budo-

ty miesięczne .

ATNE W
CIĄGU 3-ch LAT
buifuje się przystanek kole

LOKALE
PADA — centralne ogrzewanie, ka-
Umi nały są jeazeze wolne boksy
Telefon 419-31. 5-19727

A Al AkD8Zerk *
B ypikowska Niekto-

f\f\j M ryna z Petersburga, Mar-
szałkowska 108, wprost dworea. Tele-
fon 175 03. 7—19638

A Akuszerka Byczkowska z Moskwy
przyjmuje przyjetilne miej-

scowe Marszałkowska 125 telelon 3 58

Pelczer szpitala weneryezuo-skór-
u)I nego św Lazai-za Ualkow.kl
Złola 24. Przyjmuje od lł rano - 8'4
wieczór. 7—19oW

B felczer szpitala wenerycznego Św.
I Łazarza Bojarski przyjum a.

Marszałkowska 47. 7-19728

Ikuszerka Bogdańska. Przyjmuje Pa-
I nie. Praga, Wileńska 7 front.

7—19751

Akuszerka Piekutowska Długoletni*
praktyka przyjmuje panie enły

dzień. Nowy fiwlat 7. 7-19Ó71

P7YTFI MIH Senatorska t (Mio-
tvl 1 CLMlit dowa 5) poleca
książki dla dnoałycb I aiłodzleży w

wielk|i- wyborze Abonarueut zl 254
miesięcznie. 7-18000

K0SMETYCZN0
mlentecklej. Królewska 45-9, tol.
1-63-42. Usuwa radykalnie zbyteczne
owłosienie, odmrożenie, czerwoność Bo-
sa, rąk, nóg 1 wszelkie defekty cery
zaniedbanej. Maqulllage. Masaże Kos-
metyczne. , 7—17358

muzyey przyjmują zamówienia na

bale, wesela, ranty, eto., teł. 246-93
7—19690

piCni Plamy, zniszczoną cerę usu-
' iŁUI wa tlę w eiągu pięciu dni,
ślady ospy 1 inae defekty. Długu 18-14

7-19728

p<)!sad7k| dębowe akładam, poręcze a

mojego materjału. Firma „Zofja",
telefon 149-18. 7—19705

plisowanie frarenskie Mereikl Okręt-
I ka Dekatyzowanie Freridzlowanle.
Odświeżanie pluszowych nalt i obcią-
ganie guzików KclW Marsz Jitkow-
-ka 118, Nowy Swint 87 Twnrdn 24,
Nalewki 15. Di'ka 12 7-16133

C * IJoohodzlarz każdy wie. ie tanio
OH Iłl kupi, dokładnie naprawi:
Magneto, dynamo, akumulator w fir-
mie „Mngnet" Hoż<i 33 w Warrznwla,
telefon 19-31. Oddział 1 gnr^że. Prome-
nada Nr. 1 róg Bwlwederskiej, telefon
419-3JL Próby i porady bezpłatnie.

7—19728

raptrer zakłada firanki gustownie ta-
nło. Marszałkowska 42, telef. 17? 02

7—1S730

Tapicer, zakładam firanki, gustowni*
Wilcza 18 — 13, telefonu 141 73.

Szuch. 7—1972S

TAŃPfiW * lrowyc ' 1
czwartego,

IHnuUII nowoczesnych, ostat-
nich nowości dmglpgo stycznia rozno-

CTiyna nowe komplety szkoła prof. No-
wotki, Chłodna 14. Gwarancja wyucze-
nia. Wa ranki przystępne. Pan'om
natępetwo. 7-17#4

f.glnełc książeczka wojskowa na na*.
. wisko Waoława Żukowskiego.

7—197*4

Zakład czyszczenia pierzy parą, wy-
„ twórnla waty, pra*ownla kołder
Dalkowakł, Chmielu* 14. T—19691
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„Kurjer Poranny99 wytyczył drogę
Zorganizowany przez „Kur. Por." Wielki Spływ Wioślarski poruszył sprawę budowy kanału
Jak doniosły dzienniki, w Towa-

rzystwie Propagandy Budowy Dróg
Wodnych odbyło się w tych dniach
posiedzenie, poświęcone projektowi
budowy kanału, łączącego Gopło z

Wartą. Na posiedzeniu tem, które-
mu przewodniczył gen. R . Górecki,
podniesiono, że w sprawie tej złą-
czyły się już: Komitet Floty Narodo
wej i Liga Morska i Rzeczna, a wy-

czerpująca dyskusja nad referatem
inż. Tillingera wykazała, że drogi
wodne w Polsce najbardziej są za-

niedbane, kanał zaś Gopło—Warta
ma doniosłe znaczenie dla całego
kraju.

Przy okazji tej, gdy sprawa kana-
łu z Gopła weszła na tory tak powa
inych debat i miarodajne sfery wy-

powiedziały się za podjęciem wspo-

mnianych robót jak najszybciej, nie
od rzeczy będzie przypomnieć na-

szym Czytelnikom, iż akcję tę wy-

przedziliśmy czynną propagandą w

imprezie przez nas latem urządzo-
nej.

Był nią wielki i jedyny dotych-
czas w Polsce raid wioślarski Wisłą,
Notecią, Gopłem i Wartą na P. W.
K. do Poznania. Spływ nasz sprowa-
dził na prastary ten szlak lechicki
po nad setkę polskich wioślarzy, a

rozgłośnem swem echem obudził za-

interesowanie całego kraju.
Spływ „Kurjera Porannego" miał

w intencjach poza celami sportowe-
mi właśnie tę ideę na widoku, jak to

podnosiliśmy w zapowiedziach Spły-
wu i w relacjach jadących z nim na-

szych współpracowników.
Jak pisaliśmy wówczas, Spływ

„Kurjera Porannego" oprócz okaza-
nia światu polskiej tężyzny fizycz-
nej. prócz zadokumentowania jedno
éci wód polskich miał jeszcze na ce-

lu zwrócenie uwagi rządu i społe-
czeństwa na zapomniany szlak wo-

dny, który wykorzystany umiejęt-
nie, powinien stać się doniosłą arte-

rją komunikacyjną.
„Kurjerowi Porannemu" szło o to,

jak to podniósł w swych korespon-
dencjach dr. Mielech: „ażeby wiosło

polskiego wioślarza wytyczyło linje
mocarstwowego rozwoju Polski na

tym ważnym odcinku gospodarki
państwowej. Szlo nam o to, ażeby
radosny wysiłek sportowca prze-
tworzył się na ważny materjał do-
świadczenia, że idea uspławienia na-

szych dróg wodnych może i powin-
na być zrealizowana".

Jak zdołaliśmy się przekonać, lu-
dność okolic sąsiadujących z trasą
Spływu a także i szerokie koła na-

szych Czytelników z tego punktu o-

ceniały naszą imprezę, a obecnie w

podjętej przez instytucje społeczne
akcji odbudowy naszych kanałów
znajdujemy doniosłe echo powa-
żnych intencyj naszej imprezy.

Te same ważne momenty Spływu

podniósł w swych interesujących od
czytach znany wioślarz - turysta
oraz popularny autor krajoznawca
p. Wł . Grzelak, który brał udział w

Spływie jako delegat Polskiego
Związku Tow. Wioślarskich, a na-

stępnie przeżycia swe oraz obserwa-
cje w ciekawym ujął referacie.

Referat ten, znajdujący się w Ka-
lendarzu Roczniku „Kurjera Poran-
nego" na rok 1930, bilansującym
jak corocznie najważniejsze zdarze-
nia życia politycznego, społecznego
i t. p . z całej Polski, omawiając naj
trudniejsze momenty Spływu, mówi,
między innemi:

„Siódmy etap, wiodący z Krusz-
wicy do Konina należał do najtru-
dniejszych i najbardziej skompliko-

wanych, gdyż wypadło Spływowi
przejechać trochę lądem. YV dniu
tym łodzie przepruły przedewszyst-
kiem wzdłuż całe Gopło, długie z gó-
rą 30 kim. Następnie pod miejsco-
wością Przewóz wszystkie łodzie wy
niesiono na ląd, gdyż droga wodna
się skończyła. Dawniej istniał tam

kanał, łączący Gopło z jeziorem żół-
winieckiem, lecz nie konserwowany
zamulił się i zachwaścił tak, że le-
dwie ślad po nim pozostał. Łodzie
więc należało przewieźć przez Skulsk
do odległego 12 kim. Żólwińca, po-
łożonego nad jeziorem tejże nazwy,
a które jest właściwie przedłuże-
niem jeziora filesińskiego. Była to

najpoważniejsza zapora na drodze
Spływu, od której przełamania szyb

kiego i sprawnego zależało poprostu
powodzenie imprezy.

„Otóż to przełamanie frontu,
stworzonego przez niedbalstwo za-

borcy rosyjskiego, dzięki doskonałej
organizacji „Kurjera Porannego",
odbyło się nad podziw gładko i sprę-
żyście.

„W Przewozie nad brzegiem Go-
pła, kiedy poczęły nadpływać pier-
wsze łodzie, stało już kilkadziesiąt
dużych wozów, zmobilizowanych
przez władze starostwa. Łodzie nie-
zwłocznie naładowano na wozy ra-

zem z bagażami, a nawet wioślarza-
mi. W długim niekończącym zda się
szeregu wóz za wozem podążano w

stronę Żólwińca. Ta lądowa jazda
trwała około 2-ch godzin. Był to bar

Dwa najcharakterystycznlejsze momenty Spływu: przejazd wioślarzy lądem wskutek zarośnięcia kanału 1 — ciężka przeprawa w kanale
morzysławskim, który również jest obecnie tylko „wspomnieniem" dawnej drogi wodnej.

dzo oryginalny widok, 30 prawie ło-
dzi pod flagami złożonych jakby w

niemocy na wozach i ciągnionych
przez konie.

Coś jakby zbiorowa przepro-
wadzka czy wędrówka narodów wio-
ślarskich. . Lecz nie, to było symbo-
liczne a sprawne zacieranie przez
Spływ różnic międzydzielnicowych.
Tam, gdzie przeszedł lądem Spływ,
powinna w przyszłości powstać dro-
ga wodna. Powinien być przywróco-
ny zamulony i zachwaszczony kanał,
łączący smugą wodną stolicę Polski
z ośrodkiem pracy naszej—Pozna-
niem".

Jak widzimy z tego, tak inicjaty-
wa „Kur. Porannego", jak i uczestni
cy Spływu i jego świadkowie okolicz
ni stale mieli na oku doniosły cel
zwrócenia uwagi sfer miarodajnych
i ogółu na konieczność przywróce-
nia zapomnianej a najstarszej z pol
skich drogi wodnej. Obecnie u progu
Nowego Roku pracy miło nam pod-
kreślić, że inicjatywa nasza poczy-
na się realizować jak to zaznaczyli-
śmy w początkach tego artykułu.

Początek już zrobiono! Wielki ze-

spół sportowców, należących do ró-
żnych sfer społeczeństwa, przebył
dzięki Spływowi tę trasę i naocznie
przekonał się, jak niewiele a jednak
w doniosłości dużo, jest do zrobie-
nia w dziedzinie naszych dróg wod-
nych.

Rzuciliśmy ideę i rolę swą jako
dziennik skończyliśmy, teraz pozo-
staje czynnikom miarodajnym i spo
łeczeństwu działanie, aby uwaga o-

gólu, poruszona Spływem „Kurjera
Porannego", oraz szerokie jego echo,
przyniosły pożądany przez kraj
owoc

— to jest odnowienie kanału
Gopło—Warta.

Jako miłą pamiątkę naszej impre
zy zamieszczamy przy tym artykule
ilustracje, przedstawiające: „lądo-
wą podróż" łodzi kolo Ślesina i
fragment drugiego odcinka tej wa-

żnej trasy, t. j . kanału morzysław-
skiego, również zaniedbanego, a któ-
rego oczyszczenie i uspławienie iest
także jaknajspieszniej wskazane.

CENY OGŁOSZEŃ: Przed tekstem wiersz wvsokoSci 1 mm er 40 Gwarantowane na tytułowej stronicy 1 mm gr 50. Za tekstem 1 mm gr 30. Specjalne i mm zl 1 gr 30. Nadesłane i komunikaty i mm trr 90. Reklamy dla
pp lekarzy i t p 1 mm gr <10 Reklamy ogl. handlowe 1 mm er. 80. Reklamy przez 2 lub więcej szpalt o 25 proc, drożej. Nekrologi do 50 milimetrów po 15 gr. do 250 po 30 gr wyżej po (!0 gr. za milimutr wysokości Prób-
ne za wyraz 20 groszy Ogłoszenia drobne o poszukiwaniu prncy podano bezpośrednio w kantorze —

po 10 groszy za wyraz W dodatku ilustrowanym wiersz 1 mm — 1 zł. Dolicza się za ogl przyjęte po zamknięciu kantom 19
proc. za ogt. w Nr. Nr. poniedziałkowych 25 proc. cyfrowe i bilansowe 5(1 proc. oraz umieszczane wśród drobnych ogl. St proc Za ogłoszenia skofcne i fantazyjne 25 prc Cała szerokoś- kolumny obejmuje 12 sapalt ogłoszeniowych.

Specjalne nadesłane komunikaty, reklamy, nekrologi oraz ogłoszenia w dodatku ilustrowanym, maja szpalty tekstowe. Ogłoszenia przyjmuje sie tylko za gotówką.
W razie zbyt późnego dostarczenia rękopisu ogłoszeniowego, wydawnictwo nie odpowiada za zamieszczenie go w snplementarnych edycjach prowineionalnych.

^ &a Redaktora: St. NOWINSKJ, Wydawca: ft U FBIZ& W drukarni Rot acyjnej, Marszałkowska 148.

Wyciął ją kiedyś w ponurym lesiem

w niewolniczego noc pełną cienia,

co poprzedzała Dzień Narodzenia,

na który Ojce nasi z oddali

półtora wieku próżno czekali

On pierwszy zoczy! drzewko w tynł
lesie,

wyciął, podźwlgnąl i ciągle niesie.

Idzie, a wokół, snąc zwyczaj tald,

różne mu figle płatają żaki,

tak jak to żaki płatają młode,

ten, ów pod nogi rzuci mu kłodę,

inny za gałęź ciągnie zukradka,

ale to wszystko nie gniewa Dziadka,

ma dobrotliwy uśmiech na twarzy

i tym uśmiechem figlarzy darzy.

A jeśli czasem pogrozi zclcha,

to nie kieruje nim wcale pycha,

lecz serce, co mu w piersi uderza

i w tem trza zawsze szukać

probierza.

Za to, że dźwiga z takim mozołem

nasza redakcja bije mu czołem,

z opłatkiem w dłoni i ze łzą w oka

życzy dziś serca
— dosiego roku.

Spojrzyjcie dzieci, wy duże dzieci,

Coście poważnej nie przeszli szkoły,

Choć z was niejeden łysiną świeci,

niejeden poznał życia mozoły.

Spojrzyjcie proszę, jeżeli łaska,

Co też wyziera ku wam z obrazka?

Jeśli wam bielmo nie psuje oczu,

to zobaczycie w dziejów przezroczu,

W tem ręką bożą kręconem kinie,

te ku wam dziadek z choinką płynie,

płynie, czy idzie, już mniejsza o to,

na barkach drzewko dźwiga

z ochotą,

|t na choince dar plonów żyzny,

jabłko, co zwie się dobro Ojczyzny,

1 to co zwie się Państwa powaga,

rózgę co wybryk żakowski smaga,

co chociaż smaga, lecz nie kaleczy,

i różne inne dostojne rzeczy,

gdyby wymieniać je etcetera,

to nie starczyłoby dziś Kurjera.

Idzie, spojrzyjcie, jak krok ma

szparki,

Choć mu choina zgarbiła barki,

by ją udźwignąć ciężka fatyga,

on jednak chętnie ciężar ten dźwiga,

I nic narzeka, lecz dalej niesie.

T
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7la ziemi pokoi tudziam d&hef utati"
Jakoby iskra wpośród

zgliszczy

promienna jasna Gwiazda

błyszczy,

Gwiazda, co ongi przed
wiekami,

wszczęła tu pożar między
nami,

który ma objęć całę
ziemię

i tak przetrawić ludzkie

plemię,

by jak ze złotej, brudnej
rudy

upadły w popiół męty,
brudy,

a został czysty kruszec
Ducha,

z którego jasność
gwiazdy bucha,

który się wśród nas

ucieleśni

w anielskiej onej, słodkiej
pieśni,

co one słowa ku nam

słała:

- Na wysokości Bogu
Chwała,

na Ziemi ludzi dobrej woli

pokój i miłość zas

zespoliIH

llllflllllllllilllilNo

lOactcua Sieco&zewski .... ,

lOOO kiloiitełrów naiI Ameryka

ĘotlceTli

Przeminął okres wieków
cały*

ludzie nie widzę Bożej
Chwały*

nie czuję, że wcięż jasna,
żywa

fala pokoju ku nim
spływa,

jeno swej złości czuję
klesi 2ze...

Czemu?

Bo pożar wcięż trwa

jeszcze

i Bożę Chwałę cięgle
krzepi*

i go nie widzę jeno ślepi,

jak spływa ku nim wielkę
ciszę...

I jeno głusi już nie słyszę,

jak w Niepojętę Noc
Grudniowę

gromem za słowem huczy
słowo

pieśni, co z Gwiazdę wraz

powstała:

Na wysokości BOGU
Chwała,

na Ziemi ludzi dobrej woli,

pokój i miłość zaś zespoli.

J. MODRZEJEWSKI.

Wczesnym rankiem pięknego je-
siennego dnia wyruszyliśmy z na-

szego poselstwa w Washingtonie
dwoma samochodami na wojskowe
lotnisko. Leży ona za miastem nad
rzeką Potomak i droga doń prowa-
dzi dość zawiła, tak że na dojezd-
nem troszeczkę zbłądziliśmy: wje-
chaliśmy nie w ten koniec olbrzy-
miego pola, gdzie oczekiwał nas

wielki wojenny, dwupłatowiec: „Si-
korski, A. 8286". Błąd naprawiliś-
my łatwo i wkrótce przyłączyliśmy
się do posła Stetsona i francuskiego
morskiego attache, mr. Sable'a, już
oczekujących nas przed olbrzymim
samolotem, ledwie co wytoczonym
z pobliskiego garażu. Piękny „ptak",
wsparty na ogonie, dumnie wznosił
ku niebu swe dwa potężne silniki
podobne do dwóch wielkich mitral-
jez. Jego błyszczące „propelery" je-
szcze spały spokojnie zawieszone w

poprzek tarczy silnikowych, choć
już przy maszynach uwijali się za-

szyci w zatłuszczone „overdressy"
mechanicy.

Samolot byl „amfibją" — miał
podwozia w kształcie łodzi na kół-
kach.

Wybrano ten rodzaj aparatu,
choć był cięższy, dlatego, że mogła
nam przytrafić się konieczność o-

puszczenia na wodę. Część drogi
przebiegała nad oceanem Atlantyc-
kim oraz, co gorzej okolice Savan-
nah były jeszcze podobno zalane
powodzią. Ta właśnie okoliczność
zmusiła całe dyplomatyczne przed-
stawicielstwo, nie wyłączając mini-
stra Stetsona, zastępcy prezydenta
Hoovera, do udania się na uroczy-
stości K. Pułaskiego drogą po-
wietrzną.

Już parę dni przedtem doniesiono,
że wylew zepsuł tory kolejowe, że
uszkodził tu i wodzie mosty. W o-

czekiwaniu ich naprawy opóźniono
czas odjazdu; był 9 października,
a uroczystości miały rozpocząć się
11-go; od Savannah oddzielało nas

1000 kilometrów, trzeba się było
śpieszyć.

Zawarczały nareszcie śmigła. Sa-
molot obstąpiła gromada „spycha-
czy", należało żegnać się z pozosta-
jącymi i wsiadać. Pierwszy wszedł
na strome schodki żelazne nasz po-
seł Filipowicz, za nim monsieur Sa-

bie, poczem mr. Stetson, sekretarz
naszego poselstwa p. Podoski i ,ja.
Pięć osób — było więc w'kajucie
dość luźno, gdyż miała miejsc sześć.

Zawarczały jeszcze mocniej' nie-
widzialhe już od szybkiego obrotu
śmigła,'z pod kół wyjęto drewniane
podstawki, aparat potoczył się,' po
porośriiętym trawą polu. Zataczamy
ogromne' koło. Aparat podskakuje
coraz mocniej... Ee, doprawdy— to
o wiele gładziej- idzie na naszym
Mokotowskim' polu!... - Jesteśmy już
na peryferjach lotniska, mijamy ja-
kieś , skromne drewniane budowle,
pocŁobpe do naszych garaży... Na-
wracamy przeciw wiatrowi. W tem:

stęp!... Aparat stanął,. nawet ogon
jego uniósł się cokolwiek ku górze...
Pilot . niespoko j-
nie wygląda naje
dną, stronę," jego
pomocnik na dru
gą... . Silniki już
nie ryczą ale wy

ją popróstu... Pła
towiec' drży jak'
w febrze ale stoi...
Piloci jeszcze raz

wyglądają:..
— Niema ra-

'

dy!... Trzeba wy
łazić!... '

i:
Minister Stet-

son jest widocz- . ,

nie rozgniewany,
wychodzi pierw-;
szy, za nim my

gęsiego...
-

„Spy-
chacze" już bie-
gnąkunamz
oddala. Przednie
koła „amfibji"
utknęły w ja-
kiejś dziurze peł-
nej czarnego błó
ta.

— Padały du-
że deszcze! —

tłumaczy się pi- .

lot. I

Odchodzimy na,

stronę, aby nie
przeszkadzać ma

newrom samolo-
tu.

Wkrótce wyto-
:zono go na równą

suche, miejsce, zwrócono przeciw
wiatrowi. Smigi puszczone'w ruch,'
pilot zaprasza nas uprzejmie do za-

jęcia z powrotem miejsc, W tëm

dzieje się rzecz jaką obserwowałem
tylko w. pustyniach Środkowej Azji
oraz w Ameryce. - Mała, czarna

chmurka przysłania słońce i lekki
wiatr w, mgnieniu. oka zamienia się
we wściekłą wichurę... Nagłe jej u-

derzehie odrzuca; nas w tył... Poły
naszych palt, szaliki . i - kapelusze
fruwają... Z .głębijpola lecą ku nam

liście, piasek kamienie, i rsamo- pole
dygocące we mgle ii kurzu, zda się
gotowe za chwilę zerwać - się * i ule-
cięć w przestworae w/raz z rozwich-
rzonemi w. przeraiéniu i drzewami,
wraz z garażami,, wraz z samolotem

i uczepionymi doń kurczowo ltfdi-
mi...

Ale wszystko to trwa mgnienie o-

ka. Czarny obłoczek < przepływa,
słońce znów, świeci jasno i wesoło,
ziemia uspokaja się, orkan zamie-
nia w wietrzyk...

Rozbawieni przygodą siadamy ze

śmiechem do aeroplanu.' Śmigła po-
ruszają się coraz szybciej. Silniki
zaczynają ryczeć jak para spuszczo-
nych ze smyczy lwów... - Płatowiec
biegnie czas jakiś po polu, poczem
lekko odrywa się od lotniska i pły-
nie w powietrzu... Dziwne uczucie
ogarnia człowieka, gdy/poraź pierw-
szy porzuca ziemię, jest w nim tro-

chę niepokoju, lecz o wiele więcej
' jakiejś , beztroskiej,' dumnej weso-

Stoją od lewej pp.: przedstawiciel Francji, p. Sabie, płk. Zahorski, nasz ambasador w Waszyngtonie min.
Filipowicz, min. Stetson, dotychczasowy poseł Stanów Zjednoczonych w Polsce, Wacław Sieroszewski oraz

sekretarz polskiej ambasady w Ameryce p. PodowskL

łości... Nic go nie wiąże, szybuje
wolny jak ptak w niedostępnych
dlań dotychczas dziedzinach...

Okrążyliśmy miasto, przelecieliś-
my nad szeroka rozlaną rzeką i za-

wróciliśmy wprost na południe, ma-

jąc po lewej stronie, słońce.

Lecimy niewysoko, najwyżej
300 — 400 metrów nad ziemią. Na
zachodzie ogranicza horyzont łań-
cuch zamglonych wzgórz,. ale na

wschodzie i przed nami "otwiera się
olbrzymia jasno - brunatna pła-
szczyzna, pocętkowana'równomier-
nie ciemnemi plamami lasów i pod-
laskóW' jak,skóra pantery. Z pod
przejrzystej,

1
błękitnej. toni pogod-

nego dnia, widać > wszystko pod na-

mi do najdrobniejszego szczegółu.
'. -Oto, po wąziut-

kich szynach peł
znie maluchny
pociąg, ciągnio-
ny przez zabaw-
ną lokomotywę,
wyrzucającą kłę
buszki białego

:dymu i pary. O-

; to toczy się po
| nikłej tasiemce
drogi drobniuch-
ny. żuczek samo-

chodu... Muchy
parochodów uwi-
ją się po srebr-
nych żyłach prze
cinających płasz
czyznę. Szare ku
biki farm tkwią
wśród ogrodów i
pól, to jasno zie
lonych od runi
wzeszły ch już o-

zimin, to bru-
natnych i lśnią
cych od świeżo
oranych skib, to
wreszcie żółtych
od ściernisk...

Po tych ostat-
nich rozpoznaje-
my bez trudu ku-
pki schnącej je-
szcze kukury-
dzy... Dostrzega-
my nawet mrów-

'^cze postacie pra-

cujących ludzi,
' stada bydła, gro-

mady owiec po-

dobnych do drobniuchnych Mębu-
szków waty... Mijamy większe mia-
sta fabryczne pokryte szarą chmurą
własnych oddechów...

Tych miast początkowo jest du-
żo, ale w miarę posuwania się na

południe liczba ich maleje, cętki la-
sów i uprawnych pól rozkładają się
jeszcze bardziej miarowo...

Nie wiem dla jakich powodów pła-
towiec nasz wzleciał wyżej na ja-
kieś 1000 metrów i mknie równo i
wspaniale wśród złotych promieni
słońca... Między nami a ziemią prze
pływają małe srebrzysto -

szare o
-

błoczki i ćmią na chwilę drobny,
czarny cień naszego statku, wlokący
się za nami po mijanej płaszczyź-
nie...

Obserwując ten cień poznaję do-
piero, że ta płaszczyzna nie jest tak
równą, jak się na pierwszy rzut oka
wydaje, że jest sfalowana, pocięta
jarami i wpadlinami.

Badamy uważnie mapę naszej
drogi, dostarczoną nam uprzejmie
przez pilotów — jedzie ich dwóch.
Wzamian częstujemy ich przekąska-
mi i owocami, zabranemi przewidu-
jąco na drogę przez naszego miłego
posła.. Bardzo się przydały, gdyż na

tych wyżynach, w powietrzu pozba-
wionem wszelkich mikrobów, wdali
od jakichkolwiek jadłodajni, prze-
korny głód dokucza ze szczególną si-
łą... Właśnie zajadaliśmy z wielkim
zapałem bułki z szynką, gdy para or-

łów zwabiona gdzieś zdała widokiem
naszego aparatu okrnryła nas parę-
kroć, dziwując się zapewne niezwy-
kłemu pobratymcowi... Rychło jed-
nak płatowiec zostawił ich w tyle. —.

Lecimy z szybkością 150 kilometrów
na godzinę.

Nie zdążymy jednak przed nocą
dostać się do Savannah, tembardziej,
że musimy po drodze brać benzynę..
Niebardzo nam się to podobało, ale
wyjazd opóźniony czekaniem na ja-
kieś papiery w Washingtonie a na-

stępnie przygodę podczas odlotu,
wpłynął na terminu odjazdu.

Zresztą pilot nie mówi stanow-
czo „nie", wypowiada jeno wątpli-
wości, gdyż wiatr zmienił niepo-
myślnie kierunek. Benzynę mamy
brać na lotnisku fortu Bragg. części
poligonu stacjonowanej tam ciężkiej
artylerji. Znaleźliśmy się tam o go-
dżinie 4-ej po południu.
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Antoni Jłotocki

Kabaret wolne) dyskusji
Parys, w grudniu 1929.

Nie można 3obie wyobrazić Pary-
ża przedwojennego bez tradycyjne-
go „persiflage'u" kabaretów. Powsta
łe ongi jako progenitura słynnego
Chat noir kabarety były mobiliza
cją na codzień francuskiej werwy,

nicującej na wesoło wszystkie obja
wy życia. Nie było wtedy zagadnie-
nia ani osoby któreby dostąpiły za

szczytu uznania za paryskie oez

tych kabaretowych święceń. Sław-
ny manager z Chat noir tak zwany

„gentilhomme Salis"rozdawał palmy
paryzkości i kreował reputacje, ni-
CŁ-m Izba, Akademia lub rue de la
Paix. Dziś kabarety przybladły, prze
rzedziiy się szeregi weteranów-pio-
senkarzy i w salach Noctambules'ach
np. nie estrada jest najciekawszą,
ale ściany kabaretu, skąd patrzą po
żółkłe portrety Hyspa, Montoya,
Marcel Segay, Bormand i tylu in-
nych.

Paryż powojenny wytworzył jed-
nak sobie nową zabawę we włas-

nym stylu. Lat temu dwanaście nie
jaki Leo Poldis, żwawy Portugal-
czyk, stworzył trybunę —

czy ra-

czej trybunał — wolnej dyskusji.
Nazwał to Le Faubourg. Po paro-
letnich próbach Le Faubourg zyskał
sobie obywatelstwo. Rzecz polega na

tem, że na każdem posiedzeniu im-

prowizowanego trybunału jest „są-
dzoną" jakaś książka, osoba czy

sprawa zajmująca aktualnie opinję
Paryża.

Występuje na estradzie autor „in-
kryminowanej" powieści, aktor, pu-
blicysta, deputowany przedstawia-
jąc swój punkt widzenia. Odpowia-
dają mu różni mówcy za i przeciw
Przez estradę Faubourg'a przeciąg
nęły już tysiące znakomitości pa-
ryskich i nawet europejskich. Nikt
oczywiście nie pogardzi taką rekla-
mą! Faubourg urządza obecnie trzy
posiedzenia na tydzień, z tych jed-
no w olbrzymiej hali meetingów —

w sali Wagram. Wszystkie zebrania
są zawsze przepełnione. Pierwszeń-
stwo mają oczywiście sprawy sen-

sacyjne: sensacyjność gnieździ się
zawsze w okolicach zagadnień płcio
wych i kryminalnych, politycznych
i policyjnych. Więc prostytucja, mi-
łość lesbijska, macierzyństwo nie-
ślubne, choroby zakaźne, ale także
okultyzm, pacyfizm, kwestja ży-
dowska, komunizm — wreszcie o-

statnie nowości literatury: Pani de
NoaUle, chłopczyca, powieść Remar-
que'a^ Przemawiają: słynny djalek-
tyk ksiądz Violette, solidny pastor
Mon od, modernistyczny rabin Lery,
komunista Pavijanin, antisowiecki
Bessedowski, książę Galicyn, twór-
ca międzynarodowego porozumienia
partyj zachowawczych, sławny Gast-
ronom Montagné, księżna Bibesco.
Paul Boncour, Herriot, diwa Mi-
stinguette, Yvette Guilbert, Itamar
Benari śyn Ben Yehudy —

przema-

wiają modystki z rue de la Paix, se-

natorowie, znakomici cudzoziemcy,
komisarze policji, podróżnicy, słyn-
ni złodzieje, modni fryzjerzy...

Słowem — jak w życiu!
Przedziwną, godną porównania r

Gentilhomme Salis postacią, iest sam

Leo Poldis. Coś między reżyserem.

managerem a arbitrem boksu. Przez
cały czas zapełniania się sali jest
prz> drzwiach, witając osobiście set

ki znajomych, obrzucając przenikli
wem spojrzeniem nowych przyby-
szów. Gdy sala pełna Leo Poldis zja
wia się na estradzie skąd będzie
przewodniczył zapasom oratorskim
wieczoru, czyni to z uśmiechem i ni
by dobrodusznie, ale jest niesamo-
wicie czuły na każdy moment gro-

żący burdą i w jednej chwil. >unie
opanować sytuację, dając moratiiy
..knock-out" intruzowi!

Bo trzeba tu nazwać najważniej-
szego aktora tych zebrań: Jeat nłm
sama publiczność. Bywałem na ze-

braniach, gdzie do głoeu zapisywa-
ło się 20 - 30 osób t sali (prócz
mówców estradowych!). I Leo Pol-
dis o nikim nie zapomni, każdemu
da głos, czasami aa powiedzenie jed
nego dowcipu od którego huczy cała
sala czasami na nudzlaratwo, które-
go słuchają cierpliwie, autorytety l
znakomitości. I to jest niesłychaną
ponętą tych zebrań, bo jednak obok
zawodowców wypowiada się tu kto
chce I jak chce, byle nie burdą I o-

belgą. Co tydzień jakichi 5 - 6 ty-
sięcy paryżan defiluje na zebra-
niach tego kabaretu wolnej myśli i
dotąd prawie nigdy nie było dłuż-
szej nad kilkanaście sekund wrza-

wy na sali!

Leo Poldis zgarnia tysiączne u-

ściśnienia dłoni, mając prawdopo-
dobnie dziś więcej stosunków niż
ktokolwiek w Paryżu. Interes idzie
a rękojmą interesu jest właśnie —

wolność, zupełna, poręczona głosu!
Co do tego — niema wątpliwości.

Na tych właśnie zebraniach to-

czyć się ma niebawem dyskusja
nad Incydentem Paul Reynaud-Ar-
nold Rechberg. Była już raz nazna-

czona ta „sprawa" na 19 paździer-
nika, ale spadła x wokandy i po-
wodu nieobecności — Rechberga.
Natomiast Rechberg nadesłał na

ręce Leo Poldls'a list z Berlina,
gdzie precyzuje treść swego „poro-
zumienia" z... marszałkiem Fochem
w sprawie możliwego przymierza
wojskowego między Francją a Niem
cami. Takiej sensacji Faubourg o-

c. ./wiście wyrzec się nie chce l kon-
wikuje na nowo posła Paul Reynaud
i Arnolda Rechberg'a na dzień 9

stycznia 1930 roku na posiedzenie
w HOtel des Societes Savantes.~

A tymczasem toczą się przed tym
jedynym trybunałem inne sensacyj
ne sprawy: więc proces Almazoffa
o zabójstwo Rigaudin'a, wyolbrzy-
miający się znowu w „Affaire" jak
ongiś sprawa Dreyfusa — więc ewa

kuacja Nadrenji z jenerałem Mor-

dacq i Henry de Kevilis, sprawa Je
zuitów w społeczeństwie nowoczes-

nem, potem mistycyzm a sen-

sualizm, potem sprawa cudownych
uzdrowień słynnej Germaine de
Rouen. — Będzie również przedmio
tem obrad kontrowersja o statut cu

dzoziemców we Francji między de-
putowanym Mottu a twórcą prawa

przyśpieszonej naturalizacjl deputo
wanym Lambertem...

Daję umyślnie możliwe obfite ze-

stawienie programu jej ruchliwości.
Już Le Faubourg stoi na czele Fe-
deracji obejmującej dziesiątki ta-

kich wolnych trybun od Brukselli
do Marsylji. Cały sęk w tem o ile
są one „wolne" wolne od wszel-
kiego, prócz wolności, zamiaru na

przyszłość? Ale po nad podziw dla
niesamowitej energji Leo Poldisa
wybija się uznanie dla tej wieloty-
sięcznej publiczności, umiejącej za-

stosować się do akademickiego po-
ziomu dyskusji! Prawda, te to jest
jedyna ze znanych mi akademji,
gdzie nikt się nie nudzi! Nawet pa-
nie „samotne" biedaczki! któ-
re skarżą się na „brak stosunków",
znajdują na bankietach Le Faubourg
troskliwą opiekę: „Przybywajcie
wota do nich sekrptnHRt |n*tvtur1l
Le Faubourg będzie wam wiernym
przyjacielem!" „Przedstawimy
panią sympatycznym sąsiadom lub
sąsiadkom!" — Reklama, swoboda
i przyjaźń! Nawet Arnold Rechberg
zna Idzie tu swoją sympatyczną są-

siadkę — l kabaret wolnej my^li
szuka większego lokalu... w okoli-
cach Comedie Franęaise.

Jan Jlamec
Gen. Dyv>.

Wieczny pokój - by! i fest utopią
Dawno już żadna książka takiej

nie wywołała sensacji, jak Re-
marqu'a „Na zachodzie bez zmian".

Czem się to tłomaczy?
Tłumaczy się: przedmiotem po-

mieści; ujęciem przedmiotu, wnio-
skami.

Przedmiotem powieści — wraże-
ni? z wojny światowej. Wojna świa-
towa, to bezsprzecznie najpotężniej-
szy dramat ludzkości, najstraszniej
szy kataklizm, a może — I naj-
wznioślejsza jej epopeja.

W każdym razie nie masz czło-
wieka, któryby — jeśli już sam nie
wziął bezpośredniego udziału w

tym wielkim dramacie — nie był
nim lo-^m swym. jestestwem uczu-

ciem, a conaimniej myślami mniej
lub wiece! związany.

Przedmiot musiał zainteresować!
A jak prezdmiot został ujęty?
Autor daje nam na wstępie mot-

to:

„Ta książka nie ma być ani os-

karżeniem, ani wyznaniem. Ona

Oc-Ot

mmzjA
Już za górą, za rzeką
To, co dawniej bywało...
Jak popatrzeć daleko

Mroźnie, srebrnie i biało.

Potnąśnięto stół sianem

W kątach zboża snop płowy,
W bratałem gronie kochanem

Schodzi wieczór gwiazdkowy.

Gwarna dzieci gromadka
OdchuchuJe mróz z szyby,
W kuchni krząta się matka.

Pachną grzyby 1 ryby.

W tajemniczym salonie

Jakieś dziwne misterja,
Coś tam skrzy się l płonie,
Jak cud s bajki, jak feerja.

Patrzą dziurką od klucza

Dwóch chłopczyków, dziewczynka,
Brat siostrzyczkę poucza: ..

To napewno choinka!

Serca biją, jak dzwonem,
Pierś dziecięcia drży cała,
Już na niebie schmurzonem

Pierwszej gwiazdki blask pała.

Komuż obca jest, komu

Uroczysta ta chwila ?

Rozpoczyna się w domu

Cudne święto: Wigilja!

Starszych, młodszych wzruszeniem

Wkrąg rodzinny gra światek,
Dziadek łamie ze drżeniem

Wigilijny opłatek.

Dzieli nim się rodzina.

Aż do dziecka w kolebce,
Babcia przeszłość wspomina
I z uśmiechem coś szepce.

Potem rumor za drzwiami.

Widać Kasię i Ewkę,
Niosą barszczyk z uszkami,
Migdałową polewkę.

Po żydowsku szczupaka,
Tłuste karpie na szaro,

Bo tradycja jest taka:

Para potraw za parą.

Kluski z makiem, kapusto
I bakalje wspaniałe.
Aż radują się usta

I żołądki zgłodniałe.

Drzwi otwarto salonu,
Kolendowa brzmi śpiewka,
Ach, pamiętny do zgonu

Gwiazdkowego blask drzewka.

Łza radości lśni w oku,
Wszyscy drodzy 1 mili,
W najcudniejszym dniu roku,
W łubem święcie Wigilji....

lOOO kilometrów nad Ameryką
Z^tnlako obszerne, piaskowate, ale

garaży wcale nie było; a budynki sta-

cyjne tak małe i skromne, że o prze
nocowaniu w nich mowy być nie mo-

gło. Zresztą natychmiast prawie p<<
naszem wylądowaniu, przyjechał au-

tem major z drugim oficerem i za-

prosił nas w imieniu generała do ka-
syna na kolację i nocleg, pilot bo-
wiem otrzymał wskazówki ze sta-

cji meteorologicznej, aby dalej nie
leciał, gdy w nocy spodziewają się
nad Oceanem mgły.

Ponieważ był jeszcze dzień i do
kolacji zostało parę godzin, posta-
nowiliśmy zwiedzić pobliskie mia-
steczko o dziwnej nazwie „Fayett-
ville".

— Pewnie było dawniej „Lafa-
yette", lecz że to czysto murzyńskie
miasteczko, więc straciło „la" —

objaśniał nam major. — Oni przy-
puszczali, że to jest „article".

Byliśmy bardzo ciekawi tego e-

gzotycznego miasta i zostaliśmy za-

wiedzeni. Miasto, jak miasto, niczem
nie różniło się od tysiąca prowincjo-
nalnych amerykańskich miasteczek
Ulice szerokie, czyste, dobrze wy-

brukowane, domu porządne w tym
samym niezgrabno - nudnym ame-

rykańskim stylu. Wszędzie wodocią-
gi, elektryczność, samochody...

„Drapacze nieba" tu jeszcze nie
dotarły, za to pokazywano nam z

dumą jakiś nieduży budyneczek z

z czerwonej cegły jako zabytek „od-
ległej starożytności",-bale targowe
z XVIII wieku.

Na ulicach istotnie sami murzy-
ni — czarni lub czarniawi metysi;
ale ubrani często bardzo elegancko
i zachowujący się z wytworną grze-

cznością. Podział na klasy ten sam

co wśród białych: w tłumie przecho-
dniów obHt nr"wrl?.i /vii Jadles' i
„gent1ev-cn'ów" zwykli robotnicy i
przek; w zv kłych bar-
bardzi'j *>1'<ow<' n^ch

(Dokończeni* *e atr. I)

Gołych nie widziałem nawet wśród
dzieci.

Zwrócono na nas natychmiast u-

wagę 1 gromadki gapiów w przy
zwoitej odległości śledziły za nami.
K'ody wszedłem do sklepu kupić
pocztówkę i napisać list, gromadka
dzieci wypełniła drzwi.

— Z jakiego kraju będziecie? —

spytał mię czarny sprzedawca...
— Z Polski...
— Poland... Poland.. Gdzie to

jest?... — mruczał zakłopotany.
Użyłem wyjaśnienia, które już

wypróbowałem kilkakroć w innych
miejscach Ameryki; a nawet Fran-
cji i Anglji.

— Jestem z kraju, gdzie Piłsud-
ski...

— Okay!... Piłsusskl... Warsaw!..
Bardzo zimno... Wiele lód.... Biała
niedźwiedź!... — ucieszył się, zwra-

cając się do słuchaczy...
— Wiele lodu... Biała niedź-

wiedź — powtórzyli chórem.
— Biała niedźwiedź... niezupeł-

nie!... Trochę dalej — odpowiedzia-
łem.

Wywołało to ogólną radość.
— Biała niedźwiedź niezupełnie!...

Trochę dalej — powtarzano ze śmie-
chem i bardzo przyjaźnie, nawet

przyjacielsko odprowadzono „białe-
go niedźwiedzia" aż na ulicę, gdzie
już czekali na mnie towarzysze po-
dróży...

Zjedliśmy kolację 1 spędzili wie-
czór bardzo mile w kasynie w gro-
nie oficerów amerykańskich. — Ge-
neral opowiadał ciekawe rzeczy
z wojny I życia wojskowego,
zatrąciliśmy nawet zlekka o polity-
kę, lecz musieliśmy śpieszyć się do
wypoczynku, gdyż aby trafić na po-
łudniowe uroczystości w Savannah,
powinniśmy byli wyruszyć o świcie.

Ledwie rozedniało, już byliśmy
na nogach; wypiliśmy pośpiesznie
gorącą kawę, pożegnaliśmy się z u-

przejmyml gospodarzami 1 w dwóch
autach pomknęliśmy na lotnisko.

Aparat już był gotów, już war-

czał. Niedaleko stał mały samolot
prywatny, którym w nocy przyleciał
jakiś amator z żoną... Oglądaliśmy
się wzajem z wielką ciekawością.

Za chwilę już bujaliśmy ponad
porannemi mgłami lotniska, różowe-
mi od zorzy....

Ta sama płaszczyzna pocętkowa-
na plamami pól, łąk i lasów, prze-
cięta srebrnemi żyłami rzek, ten
sam daleki zamglony widnokrąg,
gdzie chmury mięszały się z wypu-
kłościami ziemi...

Z mijanych miast zwróciliśmy u-

wagę wczoraj na Richmond, gdzie
jak to powiedział nam minister Stet
son, miały być najwcześniejsze ko-
lonje polskie, bo już w XVII wieku.
Druglem miastem był mijany dzisiaj
Charleston, duże miasto na czar-

nym cyplu ziemi, otoczonym dooko-
ła szaflrowemi falami Atlantyku.
Tu skonał z gangreny 1 upływu
krwi Kazimierz Pułaski.

Błyszczący olśniewającym bla-
skiem Atlantyk wynurzył się pra-
wie nagle z boku i już nie opuszcza-
liśmy jego brzegu, a nawet miejsca-
mi przelatywaliśmy nad jego wzbu-
rzonemi zatokami... Zresztą trudno
tu było rozróżnić, gdzie kończy się
ziemia, gdzie zaczyna woda... Bły-
szczała ona w obie strony, aż po
kres horyzontu. Zalane były nietyl-
ko pola, łąki, lasy, ale i drogi, do-
my, miasta... Przelatywaliśmy nad
zburzonemi mostami i nad małemi
wysepkami suszy, gdzie pod g^em
niebem obozowali skupieni mieszkań
cy wraz ze swemi stadami i dobyt-
kiem, jak w czasach potopu...

Olbrzymia powódź zdawało się że

połączyła wszystkie rzeki Północnej
i Południowej Karoliny, że sięga do
matki rzek, wspaniałej Missisipi...

Przy przelotach nad Oceanem zro

zumiałem, Jak bajecznego pomocni-
ka w samolotach zyskał marynarz,

geograf i wywiadowca... Przecież z

płatowca widać doskonale najmniej-
szą mieliznę, kamień, rafę głęboko
pod wodą, przecież przed aparatem
fotograficznym lotnika nie ukryje
się nic na ziemi... Widok ziemi i mo-

rza z samolotu jest tak inny, tak nie
samowity, że trzeba się do niego do-
brze przyzwyczaić, aby piękności je-
go uchwycić i ocenić...

Do Savannah przybyliśmy w sam

czas: z samolotu wprost do samo-

chodu, z samochodu na mównicę
przed biało-czarny tłum...

Miasto Savannah jest już mia-
stem południowem, rosną tam pal-
my i oleandry w gruncie; uprawia-
na jest bawełna i trzcina cukrowa.

Uroczystości były wspaniałe: du-
żo muzy.-., dużo przemówień, kwia-
tów, wieńców, pochodów, defilad...

Delegacja polska wyjechała na

kanonierce „Pułaski" na pełne mo-

rze, aby rzucić czerwono-biały wie-
niec w te fale, na których przed 150
laty, ociekając krwią umierał na

francuskim wojennym okręcie nasz

bohaterski ziomek. Trzy krążowniki
amerykańskie towarzyszyły nam,

wioząc dostojników francuskich ia-
merykańskich.

Wieczorem miasto iluminowane;
przy dźwiękach wojskowej muzyki
obywatele tańczyli na ulicach do pó
żnej nocy południowym obyczajem..

Nazajutrz wróciliśmy do Washing-
tonu w jednym dniu. Z początku
wiatr z Atlantyku rzucał naszym

aparatem, jak burza małą żaglów-
ką, ale z połowy drogi wiatr ucichł
l zdążył.imy dolecieć do kresu przed
nocą.

Jeszcze dzień był w górze, jeszcze
nasz aparat niósł na sobie purpuro-
wy blask zachodu, ale miasto w do-
le już płonęło tysiącami ogni i to

było śliczne....

może da nam obraz pokolenia, które
wojna zrujnowała —

o ile nawet

granaty oszczędziły".
To motto obiecuje nam zaiste do

głębi wstrząsający dramat psychi-
cznej tragedji, załamania się jedne-
go pokolenia na tle rzeczywistości
wojny światowej.

Od autora mamy tedy prawo żą-
dać przedewszystkiem prawdy o

wojnie światowej, tę prawdę dał
nam. Jeżeli opisuje nam okropności
wojny, np. cierpienia zwierząt
(rozdz. IV); walka na cmentarzu

(rozdz IV); próby ratunku kona-
jącego przez 2 dni (rozdz. VI); wał-
ki ibliska (w rozdz. VI, a zwłaszcza
w XI) i wiele, wiele innych — to

wszystkie te obrazy są zupełnie
prawdziwe! 1 ani okropności, ani
straty nie są przesadzone.

Przeciwnie, obraz strat, jest za

słaby.
W czerwcu 1918 r. dowodziłem

na froncie austr. - italskim piecho-
tą jednej z dywizyj austrjackiej.
Na odcinku moim walczyło w ciągu
14 dni kolejno 9 pułków piechoty,
każdy w sile prawie 2000 bagnetów;
z bitwy żaden pułk nie wyprowadził
200 łudzi; co prawda prócz nieprzy-
jaciela biła w nich grypa.

A więc obraz bitew, obraz ich o-

kropnoścl, jest nakreślone przez
Remarque'a l prawdziwie l po mi-
strzowsku (przedewszystkiem rozdz.
XI); —

co znowu tłumaczy ogrom-
ne powodzenie książki.

Natomiast już w samem ujęciu
przedmiotu: „Zdarzenia wojenne"—
a ich refleks duchowy" mam wiele
zastrzeżeń, instynkt samozacho-
wawczy, psychoza strachu, okrucień
stwo, pewna doza materializmu (żą-
dza użycia „skazańców") spadek
kultury — mogły być trafnie ujęte,
choć miejscami przejaskrawione.

Ale co w książce Remarque'a w

ujęciu peychologicznem musi być
zarzucone, to jego jednostronność—
o Ile chodzi o stronę sprawozdaw-
czą; to skrajny pesjrmizm, moralny
nihilizm w ujęciu psychologicz-
nem—ajakzobaczymy—iwe
wnioskach.

Remarque po mistrzowsku przed-
stawił okronnoścl wojny; ani bo-
hater powieści, ani jego towarzy-
sze, nie tchórzą do ostatniej chwi-
li — ale ani jeden z nich nie zdra-
dza tej tajemniczej sprężyny, która
ten cud sprawia.

Karność mało jest poruszana
dresura (dryl) ośmieszana, nie
mniei negowanym jest patrjotyzm:
w obliczu rzeczywistości wojny:
„Kantorek głosił nam służbę .ojczy-
źnie jako rzecz najwyższą — myś-
my poznali strach przód śmiercią—
jako rzecz większą". Tu autor bez-
sprzecznie jest jednostronny: nie
widział, czy nie chciał widzieć tych,
dla których nie jak dla faryzeusza
Kantorka —

w ustach ale w sercu

„służba ojczyźnie była rzeczą naj-
wyższą" — i dla niej ginęli.

Bohaterowie powieści mają różne
przymioty ogólno ludzkie: poczucie
honoru, miłosierdzia, zmysł rodzin-

ny, miłość wzajemną rodziców i
dzieci, przymioty te dają autoro-
wi tematy do przepięknych obra-
zów.

Ale cnót wojskowych niechce- wi-
dzieć, nie widzi lub ledwo widzi.

W Bertincku mamy ledwo naszki-
cowany typ odważnego dowódcy
kompanji -

z poczucia obowiązku.
Zresztą odwaga, entuzjazm po-

święcenia, wielkość czynu bojowe-
go, radość zwycięstwa — to są
wszystko uczucia nieznane bohate-
rom autora, chociaż wątpić nie mo-

żna, że autor na wojnie objawy te

obserwował.
Jedyna cnota wojskowa, którą au-

tor idealizuje, to koleżeństwo: w

rozdz. X potęga uczucia koleżeństwa
idzie nawet przed „życiem, przed
macierzyństwem, przed strachem".
Ostatnia myśl bohatera, to wspom-
nienie zabitego kolegi.

I jeżeli karty książki poświęcone
idei koleżeństwa są rzeczywiście
przecudne, to jednak i tu trudno nie
zarzucić autorowi jednostkowości, bo
większość uczestników wojny, nie
negując idei koleżeństwa, przecież w

krainie uczuć w innych dziedzinach
doznaje najpotężniejszych wzruszeń.

Powyżej przedstawiłem dlaczego
część opisowa książki Remarqu'e za-

pewniła jej sensacyjne powodzenie i
ile tam fałszu.

Dalej przedstawiłem o ile psychi-
czne ujęcie książki musiało wywołać
sensację —

a równocześnie, ile w

tem fałszu.
Ab głównym kluczem powodzenia

książki, a równocześnie głównem
źródłem fałszu są wnioski!

Autor nigdzie wniosków wprost
nie wysuwa; autor je niezwykle zrę-
cznie ukrywa między linjami: tem
właśnie zapewnia książce największe
powodzenie. Ale tu właśnie kryje się
najwięcej fałszu, i najwięcej niebez-
pieczeństwa dla mniej krytycznego
czytelnika.

Która matka nie czytała ze wzru-

szeniem rozd. VII (urlop bohatera
powieści) ?

Która kochająca żona nie by!a
przejęta tragiczną śmiercią Duvala
i wyrzutami sumienia bohatera po-
wieści? (rozd. IX).

Dla kogo z przyjaciół ludzkości
nie brzmiały syrenim głosem roz-

rzucone po całej książce miraże wie-
cznego spokoju, braterstwa ludów?

Kto wreszcie nie litował się nad
tem przez wojnę zniszczonem, zban-
krutowanem pokoleniem ?!

A jednak —

sam autor (czy boha-
ter powieści), z żadnego z tych wiel-
kich problemów, nie robi aksjoma-
tu! Sam się chwieje, sam nie wie,
gdzie jest prawda; sam nie neguje
możliwości, że „życie odzyska swe

prawa nawet w stosunku do pokole-
nia, które wojna zabiła".

Pomimo wszystkie tak wstrząsa-
jąc , tak okropne nauki wojny świa-
towej: wieczny pokój był, jest i po
wszystkie czasy będzie utopją —

o

czem napewno pamiętać będą ziom-
kowie Remarque'a.

I my o tem nie zapominajmy.

NIECO FILOZOF JI
Aczkolwiek święta przeznaczone są

na kolendziołkl i obżarstwo, w przer-

wach Jednak między temi tradycjami,
a zwłaszcza po wiljl możemy kilka

chwil poświęcić filozofji, która uła-

twia trawienie, jak twierdził już ktoś,
kłody, gdzieś i wzbogaca t. zw.

umysł. Zastanówmy się np. angiel-
skim sposobem myślenia nad kwestją:
czy iwięta nam się udadzą, czy nie?

Jeżeli nie, to niema o czem myśleć,
ale gdy aię udadzą — to Jak?

Albo wszystko tak pięknie się zło-

ży, iż zapomniany dłużnik odda nam

dług, szef przyzna gwiazdkę, sympa-

tycznie bogaci znajomi zaproszą nas

na oba dni do siebie, tam od milusich

partnerów w bridge'u wygramy kil-
kaset złotych i jeden ze świeżo pozna-

nych gentlemanów zaproponuje mie-
szkanie w nowej jego willi bez od-

stępnego. np. za opiekę nad złożoneml
tam zbiorami. Wszystko to możliwe,

tle cały powyższy program dopisze,
ale gdy np. w trakcie przemiłej kola-

cji ktoś poruszy tematy polityczne i
okaże się, te towarzystwo jest „mie-
szane". Gospodarz endek wyprosi cię
za drzwi za deklarację sanacyjną, zaś

niedoszły gospodarz w willi, cekawi-

sta, wymówi cl odrazu nieposiadane
Jeszcze mieszkanie.

Jeżeli więc clę wyrzucą, sprawa jest
prosta i niema o czem mówić, ale je-
żeli burzy nie będzie, to są dwie ewen-

tualności: towarzystwo może być nud-
ne Jak zupa rybna nieosolona I wszy-

stkie swe wysiłki w kierunku przeła-
mania banału mogą cię przyprawić o

ulanie się żółci, albo znów będzie tak

szczytowo zajmujące, że głodny a

więc I wściekły wstaniesz od stołu,
nie mogąc ani sł iwa wypuścić przez

zaciśnięte zęby.
Jeżeli będzie nudne, to lepiej nla

forsować rozmowy 1 zresztą niema o

czem mówić, ale w zajmującem gro-

nie wytwornych osób mogą zajść z

tobą dwie okoliczności: albo okażesz

się ich godny i wszystko pójdzie
świetnie jak karpiowi w słodkim so-

sie, albo znów gdy się okażesz niedo-

pasowany do tej soclety — to masz

jeszcze dwie ewentualności:

Możesz zaraz po skonsumowanym
w większej iloéci dssrze przypom-

nieć sobie, że np. musisz być jeszcze u

X-ów I wynieść się do domu, wówczas

niepotrzebnie się fatygowałeś, albo

zostawszy, sterać się zwrócić uwagę

całego towarzystwa na twą osobę, opo

władaniem niestworzonych rzeczy, np.

z dzisiejszej Rosji. Możesz napomk-
nąć, że gulasz z noworodków Jest zu-

pełnie znośny, byle dodać do niego tro-

chę cytryny, albo coś w tym rodzaju.
Powiedzą, że Jesteś „orygmał ale

miły" albo będą ci troskliwie odra-
dzali picie wina, gdyż po przeżyciach
w bolszewji osłabła cd widocznie gło-
wa.

Zachodzą więc zmów dwie ewent|ual-
ności: czy iść lub Jechać gdziekolwiek
narażając się na wymienione tu róż-

ne ewentualności, czy też najlepiej wy-

wiesić na drzwiach nad wizytówką
kartkę z napisem: „wyjechał na polo-
wanie" — 1 spuściwszy story zostać

w domu.

W drugiej bowiem sytuacji nie ma

wogóle potrzeby, z kim, o czem i wszel

kiego powodu i ryzyka mówić—odpo-
czniesz sobie dokładnie a przeczytana
czy przeczytane książki będą najpew-
niejszą korzyścią udanych świąt. Wy-
bierajmy! g. n.

KALENDARZ ROCZNIK
„KURJERA PORANNEGO"
DO

na rotf 19SO
NABYCIA WE WSZYS1KICH KSIĘGARNIACH



KURJER PORANNY, Warszawa, 24 grudnia 1929 r., Dodatek Gwiazdkowy.
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M. 2. lUidopalska

Kłótnie o hymny
Dookoła każdego prawie hy^inu

narodowego toczą się swfy p0CZn
tek jego ginie w mr^ach' nieświa-
domości czy podświadomości, legen-
da spiera się o swoje przywileje.
Zwłaszcza, jeżeli hymn jakiś powstał
w chv;di historycznie oderwanej, w

ch-wili szczególnego napięcia zdarzeń
W dodatku na odcinku takiej lub
owakiej partji bojowej, zostaje on

już oświetlony wielobocznie i nikt
nigdy nie utrwali, mimo wysiłków
szperaczy, kto jest autorem jego
słów i jego muzyki. Weźmy przy-
kład na Marsyljance. Większość
jest mniemania, że bezspornym auto

rem jej słów i jej muzyki, jest ofi-
cer francuski Rouget de Lisie, któ-
ry był stacjonowany w Strasburgu.
Pierwotnie nazywała się ona: „Hym
nem wojennym armji reńskiej", ale
ponieważ pierwsi przynieśli ten

hymn do Paryża sfederowani mar-

sylczycy, został ten hymn na-

zwany „Marsyljanką", choć właści-
wie nic wspólnego z tem portowem
miastem nie miał.

Końcową zwrotkę:
„Nous entrerons dans la carriere,
quand nos aines n*y serons plus..."
przypisywano zgilotynowanemu poe-
cie Chenierowi. Prawa do niej za-

przeczali mu i dowodzili swego au-

torstwa dziennikarz Ludwik Dubois
i ksiądz Antoni Pessoneaux. Co
do muzyki zaś, starano się udowod
nić ostatnio Rouget de Lislowi, że

zużytkował starą, niemiecką melo-
dję.

Katolickie pismo „La Croix", zaj-
mujące jak wiadomo, zawsze nie-
przychylne stanowisko w stosunku
do „Republiki" i wszystkiego co jej
dotyczy, wygrzebało ostatnio, iż me-

lodję Marsyljanki znaleźć można w

zbiorniku pieśni studenckich nie-
mieckich, wydanych i śpiewanych
znacznie wcześniej niż Marsyljanka.
Że zatem Marsyljanka, to "śpiewka
burszowska niemiecka, a zupełnie
nie francuska. Inni muzycy od-
naleźli jej pierwowzory w „Pieśni
Estery" z XVIII stulecia a Artur
Loth dowodzi, że pierwsze strofki
Marsyljanki, są wiernem powtórze-
niem znanej w XVII wieku pieśni:
„O królowie! wyżeńcie oszczerstwo".

Tak samo się dzieje z naszą ko-
chaną „I-ą Brygadą". Ci panowie,

którzy pokornie służyli w armjach
obcych, biernie czekając, aż im Oj-
czyzna spadnie z nieba, nie mogą
znieść melodji hymnu, przy które-
go dźwiękach walczyli i umierali
młodzi bohaterowie Legjonów Pił-
sudskiego. Więc atakują bez prze-
rwy słowa i nutę tej uświęconej
krwią bohaterów pieśni, dowodząc,
tak jak dowodzą monarchiści fran-
cuscy o Marsyljance, że jest pro-
wenjencji niemieckiej. Ma „I Bry-
gada" być powtórką jakichś Blaue
Huzarów, czy innej operetki nie-
mieckiej czy francuskiej. Drudzy
chcą dopatrzeć się jej źródeł w ku-
pleciku rosyjskim. Nikt jednak ni-
czego nie udowodnił. Zapewne, że

Legjoniści, w kontakcie z szańcami
nieprzyjacielskiemi, mogli zaczerp-

nąć i niemieckich i rosyjskich moty-
wów i zmieszawszy je z melodjami
własnej inwencji, podłożyć pod sło-
wa polskie, okolicznościowe, ak-
tualne — ale wrogowie Legjonów,
defetyści i rozmaici hurrapatrjoci,
stojący dawno poza nawiasem
spraw polskich, widzą w „I Bryga-
dzie" tylko pruski motyw. O słowa
tej nieśni były też rozgłośne w

sv i czasie swary. O czem zaś

świadczy ta walka dookoła hymnu,
który jednak zaczyna opanowywać
cały kraj, wsiąkać w społeczeń-
stwo, przemieniać się w melodję
najbardziej popularną i znaną na-

równi z przepysznym Mazurkiem
Dąbrowskiego.

To świadczy o żywotności o-

wej cudnej, dumnej, chmurnej i
triumfalnej pieśni żołnierskiej, któ-
ra nie leży na marginesie współcze-
sności, zasuszona w szacownej
skądinąd tradycji! Zostanie ona

zwierciadłem dziejów ostatnich,
przeżytych przez pokolenie, które
jest, które pamięta, które tme.

„I-sza Brygada" jest dokumen-
tem chwili dziejowej, przełomowej,
odrodzeniowej i zawsze czarować

będzie serca szczerze polskie.
*

„My pierwsza brygada.
Strzelecka gromada,

Na stos
Rzuciliśmy swój życia los,

Na stos, na stos'!!"
„Nie chcemy my od was uznania,
Ni waszych serc, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, do waszych kies!"

Pieśń powstania
listopadowego

Dnia 29 listopada r. b . skończyło się
dziewięćdziesiąt dziewięć lat od słyn-
nej „Nocy listopadowej", (jak nazywa-
my wybuch rewolucji w Warszawio w

r. 1830). Wkroczyliśmy zatem w rok
setny; zanim więc od chwili tego wa-

żnego zdarzenia dziejowego upłynie
całe stulecie, warto przypomnieć sobie
różne charakterystyczne strony życia
ówczesnego. Nie najmniej charaktery-
styczną i ciekawa, a przedewszystkiem
nie najmniej ważną stroną życia pol-
skiego podczas tej wojny narodowej
byla pleśń, opiewająca czyny już doko-
nane i zagrzewająca do dalszych

Tworzenie pieśni rozpoczęło się je-
dnocześnie z wybuchem. Szczęściem
dla rewolucji było, że w Warszawie
znajdowało się wówczas kilku mło
dych, wybitnych poetów, z Juijuszem
Słowackim na czele. Prócz tego naj-
większego, tworzyli pleśni I mniejsi od
niego poeci, jak np. Seweryn Goszczyń
ski lub Rajnold Suchodolski (który
poległ w obronie wałów praskich w lu-
tym 1831) i wiciu Jeszcze innych zna-

nych i nieznanych z nazwiska.
Nie poprzestano wówczas tylko na

pisaniu pleśni; rozumieli Ich ważność
wydawcy gazet niektórych, jak np.
Gazety Polskiej, i nowe pieśni zamie-
szczali w swych wydawnictwach. Lecz
to nie wszystko było, co patrjoci ówcze
śni zrobili celem spopularyzowania i
'rozpowszechnienia poezyj i śpiewów

rewolucyjnych. W grudniu 1930 r. a

więc bezpośrednio po wybuchu rewolu-
cji, powstało osobne wydawnictwo po-
rjodyczne pod tytułem „Bard oswobo-
dzonej Polski" Wydawca w przedmo-
wie tak uzasadniał jego potrzebę:
„Pod tym napisem wychodzić będzie
zbiór samych tylko wierszy patrjoty
cznych, tak świeżo wydawanych, jako
i dawnych. Nie nowość bowien jest
naszym zamiarem, ale ustalenie i u-

gruntowanle tego, co przy odradzają-
cej się Ojczyźnie Każdy Polak czuje i
czuć powinien. Niejedna znajduje się
piękność w poetach dawniejszych, nie-
jedno czucie Polaka. Dzisiaj to wszyst-
ko, co tylko czystym tchnie patrioty-
zmem, wszyscy niechaj czytała". W
cennym tym wydawnictwie znajdują
się poezje dawniejszo Karpińskiego
Kniażnina, Woronicza, a z nowszych
Słowackiego, Suchodolskiego, a także
wiersze nieznanych, bezimiennych au

torów, słabe i pozbawione walorów
artystycznych, ale za to jakże cha-
rakterystyczne, jak ciekawie malujące
podniosły i radosny nastrój, panujący
wówczas w Polsce. Pieśni te pisane
były przeważnie na znane I popularne
melodje, jak np. Jeszcze Polska nie
zginęła. Poznajmy niektóre z tych pro
stych, bezpretensjonalnych. d*iś zapo-
mnianych, ale w swoim czasie nie-
wątpliwie bardzo popularnych piose-
nek:

Wiwat Szkolą PoMcrąŹYcŁ
Wiwat Podchorążych szkolą,
Grono wiernych Polski synów!
Któż osławić was wydoła?
Któż opisze wielkość czynów?

Wiwat cl wojskowa młodzież
Droga wolność odzyskana!
Polski orzeł nam przewodzi,
Dzika przemoc już zdeptana.

Wiwat gwardja narodowa!
Wiwat Chłoplckl kochany!
Was tysiączny wiek przechowa,
Żeście zrzucili kajdany.

Niech każdy pod je~o znakiem
Z najwyższą radością wyzna: *

te Polak zawsze Polakiem,
to nad wszystko jest Ojczyzna!

Niechaj złota wolność żyje!
Niech żyja kokarda biała!
Niech rodak w sercu wyryjet
Że Polska znowu powstała!

Teraz się Europa zdziwi.
Jak z małą garstką orężem.
Zostaniemy znów szczęSłlw!
I swych wrogów znów zwyclężem!

Niech żyją Akademicy!
Wiwat waleczna Warszawa!
Wiwat dzielni przewodnicy!
Wiwat, wiwat, Polska sława!

ma nutę „Krakowiaków i Górali".

Jaka siła. nas zbawiła,
Orzeł wolny krąży,
Kto to sprawił, kto nas zbawił?
Dzielny podchorąży.

Z strony wroga żadna trwoga
Już na nas nie ciąży,
Gdy przywodzi naszej młodzi
Dzielny podchorąży.

Oto ciekawe próbki poezji rewolu-
cyjnej z grudnia r. 1830. W „Bardzie"
znalazłyby się inne, równie ciekawe,

Któż nie przyzna, że Ojczyzna
Do potęgi dąży? —

Z bronią w dłoni wroga goni
Dzielny podchorąży.

Każdy młodzian zbroją odzian
W śmiorć wroga pogrąży,
Gdy na czole stanie śmiele
Dzielny podchorąży.
lecz brak miejsca nie pozwala na Ich
przedrukowanie.

^

Gwiazdy a lu*!z s
e

Gwiazda z Betieemu świeciła nad
kolebką tego, którego przeznaczeniem
było wskazać nowe drogi skołatanej
ludzkości i oznaczała narodziny chrze-
ścijaństwa. Znaki na niebie, ognlate
komety, lub nowe, nagle rozpalające
się gwiazdy określały według zdania

starożytnych oraz mędrców średnio-
wiecza przyszłe losy ludzkości, a je-
szcze wielki Napoleon widział w ko-
mecie z roku 1811 swoją gwiazdę wró-

żącą mu zwycięstwo nad rosyjskim
kolosem.

Wiek XIX rozwiał ostatecznie nai-

wną wiarę w dogmaty astrologji, wy-
kazał, że w przestrzeni wszechświata
planeta nasza jest tylko .naleńktm
pyłkiem, my zaś ultramikroskopljne-
rmi żyjątkami, mikrobami, wyprawia-
jącemi swe Śmieszne harce na dnie
powietrznego oceanu. Wielu ludzi co-

prawda i dziś jeszcze udaje się po po-

radę do „słynnych" astrologów z

nabożeństwem i skupieniem słucha
bezmyślnych bredni o swych losach.
Cóż robdć — ludzie nie wiedzą, lub
wiedzieć nie chcą, że tajemnice przy-
szłości zamknięte są w naszej własnej
piersi, że losy nasze w 95% od naszej
woli i chęci zależą,

Mimo, że zdarza się, choć nader
sporadycznie, że wśród zwolenników
astrologji spotyka się ludzi wybit-
niejszych nauka odrzuca tę pseudo-
naukę. a przedewszystkiem nie uznaje
metod apostołów gwiezdnego wróż-
biarstwa.

Przyrodnik z natury rzeczy stara

się odkryć utajone związki pomiędzy
zdarzeniami w przyrodzie, pragnie
wyznaczyć wzajemny wpływ zjawisk
we wszystkich dziedzinach stawania
się l z tego to powodu zasadniczo nie
zaprzeczyłby nawet możliwości bez-
pośredniego od ziaływania na nas

gwiazd. Ale oddziaływanie to nie daje
się wyznaczyć zapomocą nieskompli-
kowanych formuł i schematów horo-
skopowych. Jeśli zaś chodzi o oddzia-
ływanie na jednostkę, to wpływy zo-

stają niemal całkowicie zniwelowane
wpływami ziemskiemi. Natomiast w

samym biologicznym przebiegu nasze

go życia w historji całej ludz|kości ła-

twiej nam będzie spostrzec oddziały-
wanie gwiazd a odbicie zdarzeń kos-
micznych na maleńkim ekranie ziem
skiego bytu. Wszechświat, słońce,
gwiazdy, planety, zwierzęta, flora
i my, dumni panowie Ziemi wszyscy
podlegamy jednemu wspólnemu pra-

wu, którego istota bliżej nam nie jest
znana, a które jednak wyciska stte

piętno na wszystkich objawach życia
zarówno kosmicznego jak i ziem-
skiego.

Odbiciem życia gwiazd jest życie
Istot organicznych. Gwiazdy bowiem
również przechodzą swój wiek mło-
dzieńczy, „dorastają", znajdują się
w epoce pełni sił, a następnie zanu-

rzają się w ciemnościach starości.
W okresie „niemowlęcym" gwiazdy są

potwornie wielkiemi zbiorowiskami
chaotycznych gazów, nader rozrzą-
dzonych o masach kilkadziesiąt razy

przewyższających masę Słońca —

W ciągu bUjonów lat gwiazda się kur-
czy, a równocześnie traci masę przez

promieniowanie. Jako gwlazda-ka-
rzeł, składająca się z materjl tak gę-

stej, jakiej na Ziemi wogóle niema
gwiazda kończy swój świetlny żywot.

Ludzkość oraz cały świat organiczny
Ziemi zależy oczywiście bezpośrednio
od promieniowania najbliższej gwiaz-
dy stałej. Słońca.

Niedawno temu dowiedział się świat
ó pracach 1 badaniach rosyjskiego
psychofizyka profesora Czyjewskiego.
Profesor Czyjewski starał się na pod-
stawie bardzo bogatego materjału
statystycznego, obejmującego wszy-
stkie narody oraz kilkaset lat historji
wykazać zależność historycznych zda-
rzeń od wpływów zmiennego promie-
niowania Słońca. W Jednym z ostat-
nich moiob artykułów wspomniałem
0 znaczeniu plam słonecznych dla roz-

maitych perturbacji atmosferycznych
na Ziemi. Profesor Czyjewski wyka-
zuje, że rozmaite natężenie promienio-
wania Słońca od którego to zależy,
zmienna ilość plam ukazujących się
na lśniącej tarczy naszej gwiazdy
dziennej, wywiera również wpływ na

rozwój wypadków historycznych.
W latach natężonej działalności pro-
mienistej Słońca wzrasta również pro-
mieniowanie elektronów w przestrzeń
fal elektromagnetycznych oraz ultra-
fjołkowego światła. Na Ziemi w na-

stępstwie tego występują liczne świa-
tła polarne, wichury magnetyczne
oraz tropikalne cyklony. Nawet

1 świat organiczny podlega tym wpły
wom. W okresach maksymalnej dzia-
łalności Słońca flora bujniej się roz-

rasta, a lata maksymum olam słone-
cznych określają również lata wiel-
kich zdarzeń historycznych.

Profesor Czyjewski dostarcza na

poparcie gwych twierdzeń tysięcy
przykładów. Z ostatnich dziesięcioleci
wspomnijmy tylko, że wybuch rewo-

lucji francuskiej, lata rewolucyjne
1830, 1848, 1905, 1917—18 zlewają się

z latami wzmożonej działali ości Słoń-
ca, również przewrót majowy u na*

przypadał na po-.zątek takiego okresu.

Dyskusja nad pracami Czyjewskie-
go dopiero rozpoczęta, w każdym
bądż razie badania jego pobudziły sze-

reg Innych uczonych dc podjęcia po-
dobnych badań Liczni astronomowie,
meteorolodzy, bijolodzy i socjolodzy
zwracają dziś bardziej niż dawniej
uwagę na zagadnienie wpływów kos-
micznych na przebieg zdarzeń histo-
rycznych".

Dr. J . BurdeckL

Franciszek Galiński

Zmiemch Ceęmdy>
v> mc wiąliilaą

Rozegrały się dzwony wioskowe.
Zrazu szły po wsi dźwięki dziwne

ł tajemnicze, pełne i głuche. Jakby
wielkie anioły, malowane na skle-
pieniu kościółka, u kopuły niebie-
skiej rozbujane, dotykały jej kry-
ształu srebrnemi skrzydłami, i stąd
szły te tony coraz bardziej metali-
czne i coraz bardziej uroczyste.

Fale srebrnych dźwięków zata-

czały koła coraz większe. Wpadały
do zagród, szły opłotkami po za

wsią, odbijały się o nieruchomy ko-
los wiatraka i wpadały do dworu.

Tu dźwięczały o szyby okien,
mieszając się z wiatrem, tłukącym
niezałożonemi okiennicami .

Mróz trzeszczał u drzwi, jakby
natrętnie dopraszając się o gościnę.

Wiatr północny wył, wstrząsając
gankiem i plącząc w uroczyste akor-
dy dzwonów minorowe melodje swej
tęsknoty.

Zimno musiało być na dworze.
Jaś się wstrząsnął. Brr! Jak zi-

mno!
A Jednak przekonać się musi.
Wtulił teraz głowę w poduszkę i

leży na swem łóżeczku cicho i spo-
kojnie, żeby go nie usłyszała gu-
wernantka.

Udał, że posłusznie pójdzie spać.
Panna Teodora nie podejrzewa,

usypiając w sąsiednim pokoju jego
młodszą siostrzyczkę, że on jeszcze
nie śpi, że czuwa. Gdy na zegarze
w stołowym pokoju wybije trzy
kwadranse na dwunastą, Jaś wsta-
nie. Ani chwili nie straci, ani se-

kundy. Dawno o tem myślał i dziś
to silnie postanowił, gdy znów przy
kolacji wigilijnej była mowa o pa-
sterce.

Mama, uśmiechając się mile, po-
wiedziała do panny Teodory:

— Jeśli pani chce, to niania z

dziećmi zostanie, a pani z nami po-
jedzie do kościoła.

— Dziękuję pani, odrzekła nau-

czycielka, zostanę z dziećmi.
Usta jej zadrgały przytem ledwo

dostrzegalnym uśmiechem. Nikt
go też nie zauważył, ale dzieci są
spostrzegawcze. A może panna Te-
odora sądząc, że on zasnął, usypia
Helenkę też w tym samym zamia-
rze. Może się też wykradnie za

chwilę z domu na folwark, ku obo-
rom...

Dzwony grały 1 wicher grał dzi-
wne na dworze kolendy, w głowie
mu huczało i w piersi czuł jakąś
wielkość, jakiś ogrom dziwnego,
niewytłumaczonego uczucia. Roz-
pierało mu ono płuca, żebra, — jak-
by pragnąc siłą wydobyć się na ze-

wną -z.

Rodzice w tej chwili sn w ko'-ci?-
le. siedzą w stalach, p*

-

y wielkim

ołtarzu, a nad nimi portrety dzia-
dów - kollatorów... i anioły, wielkie
anioły ze skrzydłami.

Dołem wieniec cherubinów, pyza-
tych różowych aniołków z różami w

drobnych rączkach. Te cienkie try-
le, których chór dzwoneczkowy do-

biega teraz uszu Jasia — to ich
dzwonienia, to lekkie dźwięki kwia-
tów, z którymi bujają pod sklepie-
niem w powietrzu, gdy ksiądz przed
ołtarzem uroczyście śpiewa.

Zbliża się chwila Jasia.
Czekał jej długo. Najpierw —

miesiące, od tej pamiętnej rozmo-

wy. Potem — tygodnie, całe dni,
a potem godziny. Teraz godziny
minęły ostatnie. Liczy minuty do
uderzenia zegara.

— Jeden, dwa, trzy... pięć... dwa-
naście...

I doczekać się nie może.
...Wtem głuchy dźwięk regulato-

ra wyrachował zwolna jedenaście,
potem trzy drobne urywane uderze-
nia... i zafalowało w powietrzu
drżącemi kółkami echo ostatniego
uderzenia.

Jaś się zerwa! i przetarł oczy z

ciemności. Nagle jakby mu jasny
potok światła zalał duszę. Bóg ła-
skaw na dzieci.

— Jeśli to wie każdy z wiernych,
i mama i tatuś i panna Teodora...
to.

Tu zamyślił się Jaś głębiej...
— Panna Teodora?.,.
Kiedy wszyscy słyszeli, to czemuż-

by on nie miał tego słyszeć, on dzie-
więcioletni chłopczyk. Bóg łaskaw
na takich chłopczyków.

Zresztą, nie może być inaczej, bo
to przecież nie będzie wyłącznie dla
niego, to jest zawsze i wszędzie.

Szybko naciągnął serdaczek, obuł
przygotowane zawczasu sukienne zi-
mowe kalosze ł uchyliwszy drzwi
do kurytarzyka, chyłkiem wysunął
się z pokoju.

U panny Teodory słychać było
wciąż głośne czytanie, którem usy-

piała zmysły małej Helenki, budziła
w drzemiącej duszy sny fantasty-
czne.

Mnły Jaś wykradł się na franek.
Dołem hucrrały wichry. Górą pod

sinym stropem niebios pęd?iły
chmury skłębione, rozpościera iąc
szeroko za sobą siwe grzywy. Gdzie-
niegdzie z poza tumanu wyzierała
prawie czarną ultramaryną nieskoń
czona przepaść przestrzeni, a w

niej Migotało parę gwiazd dalekich.
— Gwiazdka!
Może ta jedna, ta najświatlejsza,

Kst gwiazdką dzisiejszą, która ongi
Prowadziła ku boskiej kołysce pa-

prze i króle!
Dziś... dziś to się dzieje owa ta-

jemnica, staje się owa chwila mi-
styczna, w której przyszło dzieciąt-
ko ukochane, aby zbawić potem
świat!

Niewiele wiedział o tem mały Jaś.
Niewiele i bardzo dużo!
Nie znał żadnych zwątpień, żad-

nych zaprzeczeń. Wiedział tylko
suche dane, jakich go uczyła po
przednia nauczycielka z katechizmu
i historji świętej, i na tej kanwie
osnuł całą poezję swej dziecięcej
wyobraźni, zbudował całe światy
bajecznych dziejów.

Szedł ślepo myślą za słupami tych
drogowskazów, uzupełniając kate-
chizmowe braki stokroć bujniejszą
wyobraźnią.

W wieczory, szczególniej, ciemne,
zimowe, kiedy go usypiała dawniej
bona, zrywał się nieraz z pościeli,
powtarzając niezrozumiałe dla niej
wyrazy.

Dawano mu wówczas jakieś kro-
ple; mówiono, że ma gorączkę.

A on?
On śnił dalej o cudnym sadzie,

pełnym krzewów i drzew przedzi-
wnych, o najpiękniejszem drzewie
dobrego i złego. To znów czasami

zrywał się nocą, przerażony potwo-
rną paszczą węża, z której wysuwał
się ku niemu ognisty język płaza,
podwójny, podsuwając mu jabłko.
Kiedyindziej — towarzyszył w dro-
dze przez pustynię ku rozległym ró-
wninom Egiptu poczciwemu starco-

wi, wiodącemu osiołka z drogocen-
nym ciężarem. Na osiołku tym Bo-
ża -latka z Dzieciątkiem w ucieczce
szukała ratunku przed dziką srogo-

ścią króla. Jeszcze kiedyś słyszał to

gędzenie osiołków i krówek, wołów
i koni, w ubogiej stajence, gdzie na

sianie uśmiechało się do niego roz-

kosznie Boże Dzieciątko.
Tak. O . tem słyszał nieraz.
Od tej pory w noc Bożego Naro-

dzenia w chwili uderzenia godziny
dwunastej zwierzęta używają ludz-
kiej mowy, którą pozdrawiały ongi
rodzącego się Galilejczyka. Konie
w stajni, krowy w oborze ludzkim
mówią głosem i każdy je rozumie.

Dziś więc Jaś musi je usłyszeć!
Dziś stopą, zawieszoną dotych

czas w przestrzeni — stanie na zie
mi; dziś z baśni zstąpi w świat rze-

czywisty; wyobraźnia i niejasne
miraże tego, co gdzieś, kiedyś bylo,

Oc-Ot

Hołd Pruski
W złotej szacie l w koronie,

Od piastowych lat,
Na dostojnym polskim tronie

Zygmunt stary siadł.

Wkrąg Firleje, Opalińscy,
Bonar, Laski, Kmita,

I Tarnowscy 1 Tęczyńscy,
Można króla świta.

Grzmi krakowski rynek stary,
Od lltaurów trąb,

Z białym orłem lśnią sztandary,
Nad kamienic zrąb.

Wodzów zbrojo, niewiast stroje,
Krasa miejskich szat,

Barw S1Q tęczą pstrzą i wdzięczą,
Jak kwiatowy sad.

Pruskie książę kornie klękło,
U królewskich nóg,

Przyklękając mieczem dżwiękło,
Nie jak druh, lccz wróg.

Walnął pięścią w zbroję twardą,
'Jak na znak poddaństwa,

Lecz mu z ślepiów patrzy liardo
Dla króla i państwa.

Kniaź Ostrogski wietrzy lisa:

„Właź tu zdradą, właź"!

Mąż od szabli i kirysa,
Mądry, stary kniaź.

Ale z innych nikt nie czuje,
Nie odgadnie znaku, —

Jaką tobie zemstę knuje,
Wasal ten, — Polaku!

A poczciwy, dobrotliwy,
Stary polski król,

Rad kslążęciu — i szczęśliwy,
Że się zwiększa ul:

Ul, co nowych pracowników
Zapisuje w księgę.

Sojuszników i lenników,
Na Polski potęgę.

Lecz siadł Stańczyk, błazen króla,
U monarszych stóp,

Oczy, które w dloń otula,
Smutne są, jak grób.

On jedyny tylko widzi,
Tylko jeden on.

Jak ten Prusak nienawidzi,
Na życie i zgon.

Biją dzwony Panny Marji
I wawelskie dzwony,

Słychać orli szum husarji,
Jak ptak wyskrzydlonej.

Mężne woje, stalne zbroje,
Zwycięskie sztandary,

W sz^k się plotą, w srebrno-zlotą
Pieśń mocy i wiary.

Ałe dla nas, eo widzimy
Dziwy te uroczne,

Skroś dalekich wspomnień dymy
Jedno jest widoczne:

Po dzisiejszy dzień wciąż żywe
Smutkiem, co je mroczy,

Takie tęskne, rozpaczliwe
Stańczykowe oczy.

jest i bywa — staną się rzeczywi-
stością, słyszaną przez jego własne
uszy, tak, jak te dzwony wioskowe,
jak to skrzypięcię drzwi pd kuryta-
fza!

Szedł naprzód w ciszy.
Wiatr się na chwilę uspokoił. Zda-

leka gdzieś tylko poruszał suchemi
gałęźmi przydrożnych topoli i skrzy-
piał starą studnią — żórawiem.

Na folwarku cisza byla bezdenna.
Pies tylko, przyjaciel Jasia,
spuszczony z łańcucha, raz zaszcze-

kał i, warknąwszy pytająco, przy-
biegł, łasząc się do swego faworyta.

Jaś go pogłaskał i obaj w najle-
pszej komitywie ruszyli wydepta-
ną w śniegu ścieżką ku stajni i obo-
rom.

Stanęli pod ścianą. Wierny wpa-
trywał się w ciemności w twarz pa-

nicza, chcąc z niej wyczytać, po co

tu przyszedł. Machał niespokojnie
ogonem i pytająco pomrukiwał.

Jaś przytulił się do ściany.
Jeszcze kilka minut. Może pięć,

może dziesięć. Trzeba słuchać i li-
czyć.

— Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć...
Koń zarżał u żłobu. Tuż za ścia

ną odgadł poruszenia ssącego czar-

nulę cielęcia.
— Pięćdziesiąt dziewięć, sześć-

dziesiąt...
— Jeden, dwa, trzy... — powta-

rzał Jaś dalej.
Rozpłomienionem okiem wpatry-

wał się w przestrzeń. Widział suną-
ce nisko śnieżne chmury. Dostrze-
gał ciągle migotliwe światełko
gwiazdki.

We dworze świeciło się okno po
koju nauczycielki, której cień doj-
rzał na opuszczonej rolecie.

— Helenka widocznie zasnęła.
Stał tu już długo.
Znów dzwony we wsi zagrały.
Jakby daleki gwar głosów obil

mu się o uszy.
Na niebie w stronie kościoła

świetlnem echem odbiły się jakieś
refleksy. Skończyła się widać pa-
sterka.

Bóg się narodził.
Jasia przeszyło zimno. W tej

chwili Wierny się poruszył i jedno-
cześnie odezwało się kilka głosów.

Chłopcu pociemniało w oczach.
Jednocześnie gorąco zalało mu pier-
si; dreszcz przeszedł przez krzyże.

Usłyszał naraz z kilku stron, rze-

czywiście, jakby ludzkim głosem
wymawiane wyrazy, które, przy-

sięglby, że go dochodziły ze stajni.
Wstrzymał oddech l wpatrzył się

w ciemności.
Wtem Wierny -aszczekał, zarżał

powtórnie i zbudzony wierzchowiec,
a zdaleka od drogi odezwały się
głosy i ukaz-ło się czerwone świa-
tło latarni.

Gromada chłopców szła od wsi
sąsiedniej z kolendą.

Jeden niósł na drągu latarnię,
w formie dużej gwiazdy, oklejonej
czerwonym papierem. Drugi w ba-
raniej skórze, wełną do wierzchu i
w mas 5 papierowej kudłatego
niemca na twarzy, małpę udawał.
Jeszcze inny, jako król Heród, w

złocistej koronie na głowie i purpu-
rze królewskiej, imitowanej przea
krasny fartuch, zawieszony u szyi
przez plecy, drwił z możnego nie-
gdyś majestatu. Basetla, flet i
skrzypki' z akompanjamentem na-

szczekującego psa zamykały po-
chód.

Wierny, szczekając, rzucił się ku
sztachetom i odprowadził gromadę
aż do końca płotu, poczem wrócił
do Jasia pod oborę, machając ogo-
nem, jakby zadowolony ze spełnie-
nia obowiązku.

Nie wydał z siebie żadnego głosu
więcej, tylko zaskomlał radośnie,
gdy go Jaś po łbie pogłaskał.

— Wierny mój, dlaczego nie mó-
wisz? mój Wierny! — zapytał Jaś.

Już dawno musiała minąć północ.
Wiatr znowu zawył żałośnie,

wstrząsając starem belkowaniem
budynku, obił się o gęste zadrze-
wienie parku i poszedł hulać w po-
le, dalej na szeroką swobodę.

Krowy spały widocznie w cieple,
nie przeczuwając tworzących się
gdzieś pod okapem świątyń miste-
rji; gniady, nie troszcząc się o

przypisywane mu w noc wigilijną
tajemne moce, witał zwykłem rże-
niem wracających w zaprzęgu to-

warzyszy.

Jaś, jak wybiegł, tak samo chył-
kiem, wśliznął się przez sionkę do
kurytarzyka i dalej do swego po-
koju.

Jak był w serdaku, rzucił się na

łóżeczko i ukrywszy twarz w dłonie,
zziębniętemi palcami ocierał łzy go-

rące, co mu gradem z ócz ściekały.
I czemu płakał, sam nie wiedział.
Gdyby troskliwa matka weszła w

tej chwili do jego pokoiku i spy-
tała:

— Czemu płaczesz, dziecię? —

ukryłby tylko twarz na jej kola-
nach i płakał, płakał jeszcze rzew-

niej, jeszcze goręcej, aleby jej od-
powiedział tylko:

— Nic wiem.
Nie mróz mu nożęta wyszczypał.

Nie gniady go rżeniem przestra-
szył. Nie czekał też tam żadnych
cudnych objawień, ani deszczu
gwiazd srebrnych, ani anielskich
melodyj.

Dzwony grały, grały...
Grali anieli srebrnoskrzydli 1 che-

rubinkowie. Kołysały się dzwony
szeroko, daleko, szły z pod kopuł
kościoła do niego, do Jasia, tutaj
i dalej w pola...

Pięknie było!... Wszystko jak wy-
marzył...

Nie było tylko tego, co mu ludzie
powiedzieli!...

I chciał sobie wyobrazić teraz,
ukryty w poduszki, tę gwiazdkę be-
tleemską, której szukał, wykradł-
szy się przed godziną ze dworu;
szukał i znalazł wtedy na niebie.

Chciał ją teraz znaleźć w pamię-
ci i... a gubił.

Chmury tylko skłębione zasłania-
ły mu widnokrąg, wicher huczał i
pędził wielkie tumany mgławic to

tu, to te.m, i była niemi zasnuta ca-

ła kopuła niebieska.



TV KURJER PORANNY, Warszawa, 54 grudnia, 1929 r., Dodatek Gwiazdkowy.

CO SIĘ DZIAŁO W GRUDNIU 1*56 ROKU
„Kurjer Polski" anno 1756 dono-

Bił, że „w Dzień Nowego Lata w Ko
ściele Xięży Jezuitów Litew.: Imć
Xiądz Załuski Suffragan Płocki
Pontificaliter celebrował Mszę śpie-
waną".

W Dreźnie dn. 27 grudnia przed
południem, o godz. 11, Królewicowa
Jeymć. szczęśliwie syna powiła, któ-
rą to wesołą nowinę zaraz armaty
po wałach tuteysźych ogłosiły.

...W Ołyce we Wigilję Bożego Naro
dzenia, Xiążę Imć. Radziwiłł Woje-
woda Wileński, Hetman W. X . Lit.,
zaprosiwszy całą Komisję Dubień-
ską na Święta do Ołyki, kilkodnia-
mi poprzedził przybycie oney pośpie
chem tu swoim, a na dniu dzisiej-
szym za powziętą wiadomością o

zbliżaniu się Imci Pana Hetmana W.
Kor. z Jeymcią swoją, y innemi
Ichmć Panami Kommissarzami, jak
to: Renardem Różańskim, Rostkow
skim, Tyszowieckim, Mogilnickim,
Nieszawskim Starostami, in comi-
tatu, tudzież Ićhmć. Panów Jana Sa
piehy Wojewodzica Mścisławskiego,
Mokronowskiego y różnych oficya-
listów, oraz rycerstwa Woyska Ko-
ronnego, pół mile od Miasta przygo-

towanym polowaniem, szczując
trzech wilków y niedźwiedzia, nieco

zabawił, gdy zaś do bram mieyskieh
zbliżano się, z dział na wałach miey-
skieh y bateryach Zamkowych bę-
dących, razy sto ognia dano,, a do
Zamku przybyłych już Gości, z ca-

łą Familją swoją tu przytomną,
przywitawszy, do kolacji zaprosił,
y przy rzęsistym odgłosie dział y

njuzyki, splendide u kilku stołów,
przy spełnianiu zdrowia J. K . Mo-
ści y całey Najjaśnieyszey Familji,
traktował. Przytomni są także Xię-
żna Jeymć. Sapieżyna Kanclerzyna
WWX. Lit. Micielscy Poznańscy,
Pac Źmudzki, Kasztelanicowie etc.

Dnia 26 grudnia, po obiedzie u kil-

ku stołów wielkich, wieczorem w

Komedjihauzie tuteyszym. reprezen
towana była Komedya Parysa z He-
leną, a po niey. bal y asamble nastą-
piły. Dnia 27 z rana auxëruns nume-

rum z groma-

dzoney Kom-
panii Ipić Xiądz

Wołłowicz
Biskup ' Łucki,
Imć Pani Bieliń-'
ska Wojewodzi-
na Chełmińska,
którego dnia z ró

wną apparencyą,

podobnymże spo-
sobem Goście
traktowani (przy
dział "odgłosie)
byli, wieczorem
Komedya i bal

nastąpił. E>nia 28,
ajusdem, po pbje-
dzie w kilka sto-
łów danym, od-

prawił śię w Ka-
plicy Z-amkowej,

Akt Chrźcin'
dwoyga dzieci,
Syna y

' Córki,
Imciów Państwa
Wolańśkich, Pod-
stolstwa Bełzkich
Które Imć Xiądz

Koziorowski,
Dziekan Kolie- -

gyaty
' ołyckiej,

okrzćił.
Dn. 29 ejusdem

z rana. Xs. Imci
Biskup Krakow-
ski y Jeymość

pani Czapska
Podskarbina

Ziem Pruskich z

Synem swoim,
Imcią Panem
Chodkiewiczem,

Wojewodzicem Brzeskim tu przybyli.
Xs. Imć Hetman W. Litewski czyniąc
dywertyment, zaprosił Kompanią do
Pałacu swego Cumańskiego, milę
stąd odległego, y tain przy biciu ar-'

mat obiad dawał, po którym w kniei
bliskiey polowano. Wieczorem, na

powrót Kompanii zapalone były ka-

gańce,, na, słupach umyślnie na to

wkopywanych
'

y
- malowanych, od

Zycie się wciąż iednako plecie
i z dokładnością nader rzadką:

Według rysunku Boucher'a.

matka powiła po to dziecię,
aby zostało kiedyś matką.

pałacu Cumańskiego aż do Miasta".
Tak się to bawiono. Przeczytaj-

my sobie teraz, jak się kształcono.
Oto przybył do Paryża przed świę-
tami B. Narodzenia

„Doktór Cudzo-
ziemski. Ten u-

miejętności swo-

iey dał dowód, le
cząc jednego chło
pca na chorobę
niepospolitą przez
lat sześć choru-
jącego. - Miał on

we wnętrznoś-
ciach robaka na-

kształt węża, pół
łokcia długiego,
maiącego ośm zę
bów y głowę pła-
ską, z rogiem na

palec długim. Le-
karstwa tego Do-
ktora tak były
skuteczne, iż tego
robaka wyprowa-
dził y chłopca
przy życiu, utrzy-
mał. Xiąże de

Conti, widząc do-
wodnie :' doskona-
łość Dok'tora, o-

biecał mu swoją
prótekcyą, kiedy
iey będzie potrze-
bował. Imć Pan
de la Condamine,
jeden z Akademji
Królewskiej w Pa

ryżu, prezento-
wał Królowi Imci

1 Traktat od siebie
napisany o Ino-

kulacyi Ospy, któ
ry czytał' był na

sessyi' Akademic-
kiey. Tę Inokula-

cyę czynią, wsa-

dzając w żyły krewne nieco ospj%
chcąc, aby kto tę chorobę swego

czasu y bez niebezpieczeństwa od-

był, co iuż iest w znacznym w Euro-
pie zwyczaju, z pomyślnym skut-
kiem".

W sezonie zimowym polowano nie
tylko na daniele i dziki, polowała
też policja na złodziei. Oto podaje
się do wiadomości, że w dniu swego

patrona,
„...w Wybranówce pod Lwowem,

w dobrach IMci Pana Łosia, Kasztę
lana Kamieńskiego, niejaki Maciey
Błażków, Syn, nazwany Błażewicz,
z Kapeli tegoż Imci poddany dzie-
dziczny, na Oboi wyćwiczony, lat 24

mający, wziąwszy z szkatuły 40 kil-
ka Czerwonych złot. na koniu gnia-
dym, odjezdku niewielkim, uciekł.
Ten Kapelista, wzrostu niewielkie-
go, twarzy suchorlawey, zapadłey,
oczu zapadłych, czupryna okrągło
strzyżona, ciemnorusawa, nosa po-

ciągłego. Barwa na nim: bekiesza z

szarego sukna, baranami czarnymi
podszyta, kontusz norderowy popie-
laty, wyłogi szafirowe sukienne, żu-

pan niebieski sukienny. Tenże wziął
Oboię naylepszą, bukszpanową y

papiery zabrał. Ktoby go przeyął,
aby dawano do Lwowa znać do Imci
Xsiędza Rektora Collegii Nobillium,
za co będzie znaczna nagroda...."

Z tego rysopisu nieszczęsnego!
oboisty wnioskować możemy, iż Imć
pan Łoś skąpo żywił swoich dzie-
dzicznych poddanych, natomiast
przyodziewał ich bardzo wspaniale.

Maciej Błażków wyznawał jedna-
kowoż widocznie zasadę, że nie su-

knia zdobi człowieka i cieszy, jeno
dobre pożywienie i dlatego, razem

ze swoją bukszpanową oboją, dmuch
nął w świat, w dzień swego patro-
na. Mamy nadzieję, że go nikt nie
pochwycił — nie było wtedy telefo-

nów, telegrafów i radja. M . J . W.
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Ofiara serca x prwd siu lal
W dziejach ludzkości nie mało

jeat pizykładów wielkiej ofiarnej mi
łości i poświęcenia, na którë zdoby-
wali się ludzie, często obcy sobie,
ale ożywiani wspólną i szczytną ideą
dyktowaną ich sercom czystym i
pięknym przez umiłowane cele i dą-
żenia.

Odgrzebany w starych pamiętni-
kach francuskich, wskrzeszony zo-

stał oto w paftiięćl ltldzKiej- nieznany
zupelrilé, a pełny tragizmu tlSewypo
wiedzianego jeden z epizodów burz-

liwych dziejów Francji przed stu la-
ty, w którym odmalowana jest głę-
bia niepojęta skarbów serca, umy-
słu i męczeństwa dwóch tragicz-
nych postaci, o których świat da-
wno już zapomniał.

W długiej kolei spisków, planowa-
nych przeciwko Karolowi X, znalazł
się również plan dokonania na nie-

go zamachu w 1827 roku, podczas
uroczystego przybycia do Lyonu. Za
mach został jednak wykryty, a su-

rowe represje władzy ścigały z bez-

względnością zamachowców, wyła-
pując po kolei najzagorzalszych
przeciwników rojalizmu. Był to o-

kres panicznej ucieczki spiskowców
do Anglji, Belgji, ukrywania się w

pałacach arystokratów w prowincji
francuskiej, błąkania po lasach i po-

wolnej niejednokrotnie śmierci z gło
du i wycieńczenia.

Jednym z takich ściganych spis-
kowców, tropionym bez wytchnienia
był młody, znany naówczas szeroko
w sferach literackich Francji, poeta
Saint-Creux.

Był on uważany za wschodzącą
gwiazdę poezji francuskiej, a ukry-
cie się było dla niego tem trudniej-
sze, iż portrety jego były na ogół
dość rozpowszechnione, gdyż nie-
zwykła uroda i szlachetność rysów
wyróżniały jego twarz na pierwszy
rzut oka z pośród tysiąca innych.
Poecie pozostawał jeden tylko spo-
sób ukrycia się przed prześladowa-
niami — przebranie się w szaty ko-
biece i zmylenie w ten sposób pości-
gu. Piękne i subtelne rysy jego twa

rzy, wysmukla postawa ułatwiały
znakomicie tę maskaradę.

W jednej z wiosek prowansal-
skich, do której dotarł Saint-Creux,
wycieńczony długą włóczęgą i prze-
dzieraniem się przez zastawione na

niego sieci, udało mu się otrzymać
od pewnej wieśniaczki, którą wzru-

szyła niedola pięknego chłopca,
strój kobiecy i od tej chwili poeta
zaczyna wieść życie niezwykłe „mło-
dej dziewczyny". W pięknie hafto-

wanym białym czepeczku, opiętym
staniczku i szerokiej spódnicy, z ko-

szykiem jaj przedziera się przebra-
ny poeta przez ulice Lyonu i dąży za

wszelką cenę do nawiązania łączno-
ści ze swymi przyjaciółmi.

Najbliższym celem jego wędrów-
ki był zamek hrabiny des Ther-

mes, o której wiedział, iż sprzyjała
planom spiskowców. Za wolność wy

powiadanych poglądów została odda
łona od dworu królewskiego, przy

którym mąż jej pełnił jakieś wyso-
kie funkcje. W tym zamku nad Loi-
rą oczekiwała chwili otrzymania roz

wodu, o który starała .się od paru
lat. Hrabina des Thermes była nie-
tylko wysoko oświeconą i wykształ-
coną osobą, ale i piękną uroczą ko-

bietą.
Do bram tego zamku zakołatała

pewnego ranka młoda wieśniaczka,

zapytując, czy nie mogłaby znaleźć
tam jakiejś pracy. Przypadek spra-

wił, iż młoda arystokratka i rzeko-
ma dziewczyna wiejska spotkały się
oko w oko. Wzruszona bladością twa

rzy i wielkiemi smutnemi oczyma

dziewczyny, hrabina przyjęła ją do
służby w swym zamku. I oto rozpo-

czynają się dzieje, którym podob-
nych nie zna historia.

Saint-Crcujf nie może zataić przed
właścicielką zamku, kim jest. Józe-
fina des Thermes dowiaduje się,
kim jest owa przebrana dziewczyna
wiejska o smutnych oczach. Powsta
je dylemat, który rozstrzygnąć w ta

ki sposób, jak się to stało, mogło je-
dynie wzniosłe i szlachetne serce ko-

biety, zdolnej do największego po-

święcenia. Odmówić gościny w swym
zamku słynnemu poecie, na które-
go głowę wyznaczona została już
cena, było niepodobieństwem. Zosta-
wić go u siebie — znaczyłoby nara-

zić się na najgorsze domysły, spla-

mić nazwisko rodowe i przyczynić
się do triumfu znienawidzonego mę-
ża. Józefina des Thermes znalazła
wyjście, które podyktowało jej i ro-

zum i..; serce.

Saint-Creux zostanie w zamku, w

przebraniu kobiecem, będzie pełnił
rzekomo służbę pokojówki przy mło

dej hrabinie i zamieszka jako służe-
bna przyboczna tuż obok pokojów
swej f>ani. Hrabina ze śtoojej stro-

ny wyrzeknie się wszelkiej pomocy

swej garderobianej i postara się o

to, aby nie stwarzać sytuacji zbyt
ciężkiej do zniesienia zarówno dla
niej, jak i dla poety w przebraniu.
W tym celu obcina sobie nawet dłu-
gie włosy, by nie być zmuszoną do
usług swej rzekomej służącej. Zna-
jomym tłomaczy ten krok silnemi
bólami głowy. Ale Saint-Creux wie-
dział, iż ta ofiara złożona została w

imię czystości uczuć, jakie między
hrabiną a nim pozostać miały na za

wsze. Wszakże kiedy pani zostawa-

ła ze swą służącą bez świadków, roz

mowy, jakie wiodły, a których odbi-
cie znalazło się w odnalezionych nie-
dawno pamiętnikach hrabiny des

Thermes, były jedynem wytchnie-
niem w ich ciężkiem i wspólnem ży-
ciu, na jakie skazał je przypadek.

Wytworzona sytuacja przypomi-
nała raczej romans sentymentalny,
aniżeli inną rzeczywistość.

Z biegiem czasu Sërcu hrabiny
zaczęła bildzić się głęboka miłość
dla poety i wreszcie uradzono wspól-
nie, iż pod pretekstem odbycia ja-
kiejś podróży uda im się dotrzeć do
brzegów kanału i przebyć morze,

dzielące ich od Anglji. Hrabina des
Thermes rozpoczęła nawet pewne

przygotowania w tym kierunku, ale

wzbudziły one widocznie podejrze-
nia krążących dokoła zamku szpie-
gów i oto pewnego dnia wszystkie
bramy zostały zajęte przez oddziały
wojska i za chwilę miała się odbyć
rewizja zamku, której wynik mógł

być tak tragiczny. W ostatniej chwi
li udało się jednak Józefinie des
Thermes przywołać do swej sypial-
ni Saint-Creux i schować go w głębo
kiej niszy, którą dawni właściciele
zamku ukryli przy pomocy mister-
nego mechanizmu za wielkiem, sta-

rem zwierciadłem. Ostatnie słowa,
jakie wyrzekła do niego, brzmiały:

„Ukryj się tutaj i zaczekaj, aż żoł
nierze odejdą precz. Jeżeli podnie-
siesz rękę wyżej, trafisz na sznur,

który pociągnij zwolna ku sobie.
Nad twoją głową otworzy się nie-
wielki otwór, przez który dopłynie
powietrze..."

Saint-Creux wszedł do niszy, a

wielkie i ciężkie zwierciadło odwró-
ciło się, zamykając go w kryjówce.
Hrabina des Thermes nie zdążyła
dodać tych oto słów jedynie, że...

gdyby ją uprowadzono z zamku, na-

leżało nacisnąć wystający w pe-
wnem miejscu żelazny skobel, a wów
czas otwarłoby się przejście, wiodą-

ce ku potajemnym schodom. Dalej
droga była już bezpieczna i przez

gąszcze parku pałacowego wiodła
ku wolności....

Na wszystkie pytania oficera, któ

ry dowodził oddziałem żołnierzy, re-

widujących już każdy zakamarek
zamku, domagającego się wskaza-
nia miejsca, gdzie się znajduje ukry
wany przez nią Saint-Creux, odpo-
wiadała hrabina des Thermes z u-

śmiechem: „Szukajcie goj" Wi-
dząc, iż nie zdoła dowiedzieć się od

niej niczego, oficer oświadczył hra-
binie des Thermes, iż zostanie are-

sztowana. Przynaglała go jedynie do
tego, nie chcąc, by Saint-Creux zbyt
długo pozostawał w swej dusznej
kryjówce.

Trzy lata pozostawała w mrocz-

nem więzieniu St. Lazare hrabina
des Thermes. Z początku błagała^
by pozwolono jej wrócić na jedną
chwilę do zamku, później gotową
byłaby pójść na gilotynę.

Odmawiano, żądając wyjawienia
miejsca, gdzie się znajduje Saint-
Creux. Dopiero rewolucja 1830 ro-

ku, która odebrała tron Karolowi X,
przywróciła wolność Józefinie des
Thermes. Długie lata więzienne o-

sładzała jej myśl, iż ukochany przez

nią człowiek został ocalony.
Kiedy wyszła z więzienia i dowie-

działa się, iż jej proces rozwodowy
został ukończony, a hrabia des Ther
mes ożenił się z inną, perspektywa
szczęścia bezmiernego okupiła w zu-

pełności ciężary trzyletniego życia
w zamknięciu.

Hrabina des Thermes zaczęła cze-

kać chwili powrotu Saint-Creux.
Tem bardziej, iż imię jego coraz czę-

ściej powtarzane było przez pisma i
obiegało przez salony paryskie. Do-
tknięta do żywego, iż Saint-Creux
nie zjawia się, sama uczyniła krok,
by się z nim spotkać wreszcie. Do-
wiedziawszy się, iż ma wystąpić z

odczytaniem swych wierszy na ja-
kiemś zebraniu arystokratycznem,
udała się na nie.

Bez najmniejszego trudu stwier-
dziła, iż człowiek, który podszywał
się pod nazwisko Saint-Creux, był
oszustem. W duszy jej zapanowała
nieopisana rozpacz.

Wiedziona jakiemś strasznem

przeczuciem przybyła do swego zam

ku, nacisnęła sobie jedynie znaną se

kretną sprężynę... Wielkie ciężkie
zwierciadło ścienne odwróciło się i
w głębi niszy ujrzała hrabina w stro

ju dziewczyny wiejskiej, wyschnię-
te zwłoki Saint-Creux, człowieka,
którego, chcąc ocalić, zamknęła za

życia w grobie.
Na murze kryjówki, szpilką wy-

drapane, widniały te oto słowa:

„Najdroższa, sznur urwał się, umie-
ram z braku powietrza. Umieram z

myślą o tobie... nie zdradzę cię. Że-
gnaj..."

Podczas gdy Saint-Creux umierał
w swej niszy, w sąsiednich pokojach
znajdowali się jeszcze żołnierze, po-

szukujący go. Kilkoma uderzeniami
w ścianę mógł uratowp' swe życie,
ale i zdradzić jednocześnie tę, która
mu dała schron pod swym dachem.

Wybrał śmierć w imię miłośni i
niezłomności prawego serc

Tak umiano kochać i oddawać ży-
cie za dawnych, dawnych czasów... ,

br. i

A słońce jednako świeci...

Słońce w przestworzach cicho płynie,
nic się nie martwi hen, w błękicie,
że w jego blasku, na ruinie,

powstaje srbie n^we życie.
Gdzie ongi rozgwar brzmiał wesoły,

i dumny rycerz chadzał w szranki,

dzisiaj przepędza pastuch woły
i snuje z dójką nić sielanki...

Być może okres przyjdzie nowy

i nowe ziemi skreśli dzieje,
że rycerz zacznie doić krowy,
zaś pastuch pójdzie na turnieje f

Błękitu przez to nie drgnte szyba,
strzeżona wyższą niż my siłą,
bo jak powiedział Ben Akiba,
źe przecież to już wszystko było.*,

że to co kiedyś tchnęło pychą,

dzisiaj w pokorze kornej drzemie...

Słońce w błękicie płynie cicho

wciąż nowe życie śle na Ziemię...

T. MODRZEJEWSKI.
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W razie abyt pdtnego dostarczenia rtkoplsu ogło-
szeniowego wydawnictwo nie odpowiada za
aamieazcaenle go w suplementarnycb edycjach
prowincjonalnych.

Uproszony przez nas znakomity pi-
sarz i dramaturg p. Maciej Szukiewicz,
kustosz Domu Matejki w Krakowie, na-

pisał specjalnie dla ,JZurjera Porannego"
poniższy artykuł, przypominający nam

w ĄO rocznicę powstania, zagrożone arcy-

dzieło naszego największego mistrza

pędzla. Niby popularną a jednak nie-

słusznie zapomniana wspaniałą tę poli-

thromję przypominamy we fragmentach
w dodatku dzisiejszym, jako że czas świą-
teczny pozwala nam na myśli oderwane

od codziennego toku a z racji pięknych
nabożeństw Bożego Narodzenia pomyśli-
my o najwspanialszej naszej świątyni,
zagrożonej zębem czasu wskutek nieste-

ty nietrwałego materjału, którym cenne

freski Matejkowskie wykonano.

Kartusz z fresku w nawie głównej, przedstawiającej Adama i Ewą pod drzewem wiadomości'złego i dobrego.,



Ilekroć w galerji Muz. Nar. w Sukienni-
cach przechodzę koło Matejkowskiej „Pieśni",
nie mogę nie przystanąć przed nią, aby mi-
nąwszy spojrzeniem „pomidor" nimbu nad
głową skrzydlatej postaci oraz źle osadzone
lewe jej ramię, nie porozkoszować się bodaj

Z rysunkowej spuścizny

Jedei^ z aniołów, których postaciami
zapełni! Matejko stropy rumy i solany

kościoła Mariackiego.

przez chwilę partjami sukni, osłaniającej tors

dziewczęcia. Kremowo-biała w srebrne paski,
mięciuchna śliskim dla wzroku a zarazem nie-
co chropawym dla dotyku połyskiem jedwa-
biu niewzdęta manjerycznie na sposób baroka

"ani bezwładnie zwisająca jak chiton w olim-
pijskim „Hermesie" Praksytelesa, nie roze-

drgana w światłach jak baniaste spódnice
infantek Vełasqueza ani pedantycznie wymu-
skana jak gorsety tyrolek Defreggera czy

Leibla, suknia ta jest — jako odczucie tka-
niny — arcy-arcydziełem sztuki malarskiej,
któremu na całym świecie żadna chyba inna
malowana tkanina dorównać nie może. Powta-
rza się to raz wraz przed innemi płótnami
Matejki, w których oddanie broni czy klejno-
tów, futer czy psychicznego wyrazu twarzy
wprawia widza w rozkoszne zdumienie. Taka
możność wyodrębnienia fragmentu obrazu
i zachwytu nad nim z pominięciem niejako
reszty malowidła i jego treści tematycznej.

.ta każde/znać piętno geniuszu Majkowskiego w nzczegótn
kolorystycznych i rysunkowych.

Każda z główek tych aniołów ma

Inny wyraz twarzy 1 ujęcie malarskie.

choćby ona
— jak u Matejki -- była histo-

rjozofją, dowodzi, że artysta nie przykładał
wagi do kompozycyjnej integracji całości
i nie dbał o dekoracyjność. Jej zasadniczym
bowiem postulatem i warunkiem jest pewne

zuchwalstwo (śmiała decyzja) w łinjach syl-
wety i kształtowaniu brył oraz rezolutność
w dyspozycji kolorystycznej, co razem wzięte
nie pozwala widzowi gubić się w szczegółach
rysunku czy barwy i zmusza go do objęcia
całości jednem spojrzeniem. Dekoracyjność
w malarstwie znaczy niemal to samo co mo-

numentalność czyli uproszczenie i zredukowa-
nie przedstawienia do jego elementów głó-
wnych, jak to widzimy w mozaice lub fresku.
Tak przyjęta i na tej zasadzie oparta deko-
racyjność, była Matejce zgoła obcą. Jego tem-

perament malarski szukał ujścia w olśniewa-
jącym swą interpretacją realizmie szczegółów,
nigdy w naginaniu natury do wymogów, idea-
lizacji. Gdy postaci świętej, sypiącej lilje na

Joannę d'Arc, zarzucano, że jest nielada za-

żywnym kafarkiem, odpowiedział Matejko:
„maluję ciała, nie duchy". Te ciała też, żywe

Słynne djaltły-maszkary symbolizujące
zaborców—austrjak.

czy martwe, okupowały — każde dla siebie —

oko widza do tego stopnia, że nie mogło ono

nigdy objąć całości naraz i bezwzględnie wy-
kluczało z obrazów Matejki dekoracyjność.

Można więc zrozumieć przerażenie biesia-
dników na jednym z czwartkowych obiadów
u „nochatej ekscelencji" (Pawła Popiela),
gdzie miesiącami debatowano nad renowacją
kościoła Marjackiego, gdy Mistrz — zamiast
jak zwykle zjawić się u stołu osobiście —

na-

desłał na deser lakoniczny list: „Polichromję
kościoła N. M . Panny wykonam ja sam.

—

Jan Matejko".
Obstupuerunt ómnes! — wówczas a jesz-

cze bardziej, gdy po roku wytężonej i na wiele

niebylejakich rąk rozłożonej pracy, opadły
ze ścian Marjackiej świątyni plugawe od farb
i wapna płachty, a rozebrane rusztowania od-
słoniły widok na odbarokowane presbyterjum,
w rok zaś potem i nawę główną, ogołoconą
z pretensjonalnych stiuków ks. Łopackiego aż

do gotyckiej surówki, gotyckich filarów i go-

tyckich żebrowań sklepiennych.
Były to czasy (1889/90), gdy wystarczało

Djaboł-pruaak w świetnej groteece
mistrza, dopuszczalnej na ówczesne

czasy.

u nas szermować paru wyrazami malarskiej
gwary jak „szbaffaż", „repoussoir", „szpa-

chla", „pastoso" it. p . aby uchodzić już za

znawcę sztuki i arogować sobie prawo sądu
o niej. Niektóre z takich technicznych termi-
nów imponowały ludkowi Abdery. Do nich
należał i wyraz „polichromja". Dla laików
zawierało się w nim coś z... żelaznego wilka,
dla pokumanych z greką oznaczało ono

—

pur et simple — „wielo" i „barwność", która
przystawała równie dobrze do wyrzezanego
w drzewie totemu Papuasów jak i pentelic-
kich marmurów ateńskiego Partenonu. Były
to czasy, kiedy zestawione obok siebie pewne

kolory np. lazur i purpura uchodziły w tote-

mie za barbarzyństwo, bo były sprzeczne so-

bie i jaskrawe, a w okapie doryckiego peri-
pteru za szczyt artyzmu i harmonji, bo...

jakżeby Grek mógł stworzyć coś nieharmonij-
nego! Były to czasy, kiedy nie rozumiano
jeszcze wcale celu polichromji w architektu-
rze. Zapatrzywszy się na rzeźbę średnio-

wieczną i jej barwną powłokę, dotrwałą w ca-

łej swej świeżoSci na suchem drzewie, wię
dziano w niej — zresztą słusznie — jedynie
chęć uczynienia posągu powabniejszym i bliż-

szym naturze, a przenosząc żywcem intencjęMaszkaron przedstawiający moskala.

Wnętrze kościoła N. F . Marji w Krakowie.



Jana Matejki
„powabności" na arcnitekturę, stosowano ją
w niej mylnie i bez sensu. Tem się tłumaczy,
ie na polichromję Matejki zaczęto powszech-
nie krakać, że dla krasności jej barw nawet

„przekupki straciły serce do P. Marji"; że —

w przekonaniu St. Tarnowskiego — artysta
ujawnił zupełną nieznajomość gotyku, gdyż
filary wiązkowe, rozszczepiające się górą
w siatkę sklepienną, pomalował w poprzeczne

prążki a nie smugi prostopadłe, jedynie licu-
jące z wertykalizmem gotyckiego stylu; że —

jak ten sam artysta nie bez indygnacji pod-
<iiósł — tęczoskrzydłe anioły litanji siedzą
w presbyterjum na kwiatonach jak „papugi

jia swoich drabinkach", a wreszcie, że gór-
ne pola murów magistralnych, pomalowane
w kwadraty z wpisanemi w nie rozetami
„uszłyby w łazience ale nie w parafjalnym
kościele Krakowa!"

Jeżeli z pod pióra wielbiciela „Mistrza"
ocena najgigantyczniejszego czynu twórczego
Matejki wyszła w słowach tak surowych a cc

dziwniejsza lekceważących, jakiż sąd o nim
mogła mieć kumoszkowata opinja ogółu? Nit
zostawiono na „Mistrzu" suchej nitki, a „cy-

tryny" na poprzecznych pręgach filarów sto-

czyły się z nich istotnie na stragany roztraj-
kotanych przekupek. Ale na napisie czas robił
swoje. Dzięki dziedzictwu apercepcji, ozwy-

czajono się z świetnością barw, któremi Ma-
tejko - - licząc się z góry z patyną czasu

—

ściany kościoła pokrył. Ktos, spraw arty-
stycznych świadomszy, wykazał, że właśnie
tylko i jedynie poprzeczne pręgi, nadając
filarom i żebrom kamiennym pozorna wibra-

cję, akcentują w budowli jej więź konstru-

kcyjną a to jest naczelnem zadaniem poli-
chromji. A wreszcie zabrał głos zdecydowany
antagonista historyzmu Matejki i bezwzglę-
dny jego krytyk a spojrzawszy okiem szcze-

rego artysty i entuzjasty na ściany kościoła,
napisał czarno na białem: „litanja, którą Ma-
tejko wyśpiewał w presbyterjum, zdaje się
tam być konieczną, organiczną jego częścią"
a „złoto, purpura, turkusowy błękit, te pręgi
czarne i pomarańczowe, te ponsowe fazowa-
nia, te zwoje stylizowanych roślin, gwiazdy
i krzyże, — wszystko to zdaje się być uzmy-
słowieniem tego porywu duszy, zmaterjalizo-
waniem tego snu bajecznego, który ogarnia
człowieka od przestąpienia progu Marjackie-
go kościoła" (Witkiewicz).

Tak wyczuł piękno i potęgę Matejkow-
skiej polichromji surowy krytyk i w każdym
calu racjonalista. Jakżeż dopiero musi ją od-
czuwać irracjonalizm niekontrolowanej móz-

giem i poprzestającej na akcie łaski głębokiej
wiary? Jakże w obliczu „zmaterjalizowanego
porywu duszy" musi się czuć ten, co wzlotom
swym mistycznym wyrazu dać niezdolny,
znajduje go gotowym na tych ścianach i po-
wierza się ich nastrojowi bezwiednie i bez-
wolnie? Uciekając od zgiełku ulicy i szarzy-

zny życia, wejdź przechodniu w tę ciszę i bia-
lski, z mrocznej kruchty w tęczę witrażów

i przepych Stwoss:owskiego ołtarza, w którym
Najświętsza Panienka usypia wśród aposto-
łów a nieco wyżej w ramionach Syna ulata
w niebiosa, aby z rąk Boga Ojca wziąć Ko-
ronę Pani niebios. Za tobą --to Ona, stra-

piona duszo, będzie w błękitach orędować, na

twoje-to duszne upalenie strząśnie ochłody
rosy ożywczej w tobie zasieje chyzopy i za-

Mndonna, ucieczka 1 ukolcielka grzesznych, riowne panneau z lwowskiej politechniki.
— |g

szargane skrzydła wybieli a wybieli je tak,
że nie starczy ci słów na podziękę ani głosu
na Magnificat. Ale nie drżyj, duszo strapiona,
nie kłopoc się twą niemotą. Ma Ona nieprze-
liczony zbór duchów wybranych, któreć wy-

ręczą, ma Ona lutnistów w kielichu każdego
kwiatu, ma cheruby i serafy w każdej lilji,
której przyczajone u korzenia szpetne i spro-
śne szatany nie podgryzą, bo Ona jest ,,radix
et porta, ex qua nobis lux est orla", bo nie
pójdziesz na zatracenie, gdy za ostatnim
z sześćdziesięciu aniołów westchniesz do Niej:
„Salve, o valdc decora ct pro nobis Christum
exora!"

Tak to wiernie i radośnie i ufnie modlił
się do Matki Boskiej w swoim parafjalnym
kościele Jan Matejko i w nagrodę wziął to,
ie zagorzały realista, gubiący się w szczegó-
łach i nie umiejący nigdy malować dekoracyj-
nie, stworzył dekorację miary najwyższej,
jaką żaden inny kościół na świecie pochlubić
się nie może. Żaden!

Jedno tylko w tem dziele genjalnego
artysty jest opłakane: wykonano je zwykłemi
farbami klejowemi! Toteż osypuje się już od
lat dwudziestu, toteż przed dwudziestu już
laty piszący te słowa na cały głos krzyknął
w swym odczycie: caveant consules! Powtó-
rzył ten okrzyk przed paru laty w prasie, oba
razy bezskutecznie. Wszystko rozbija się
o brak funduszów. Zaradz'ć temu powinienby
Departament Kultury i Sztuki i generalny
konserwator zabytków. Znalazły się znaczne

ponoć fundusze na „ufarbkowanie" rynku

Kanał Sueski, dzielący Azję z Afryką,
które się żegnają.

Wynalazek kolejl i komunikacji
jej drogami

Elektryczność łącząca Europę
z Ameryka

Starego Miasta w Warszawie, powinny się
bezwarunkowo znaleźć na utrwalenie dzieła
Matejki. Nie bądźmy mądrzy po szkodz ę! nie

marnotrawmy dorobku wieków i rasy!
W czterdziestolecie powstania tego arcy-

dzieła Matejki, przynosimy naszym czytelni-
kom kilka reprodukcyj z szczegółów polichro-
mji marjackiej, jako to: Kartusz z przedsta-
wieniem upadku pierwszych rodziców, główki
paru aniołów z glifów okiennych oraz łby
trzech szatanów, w których Matejko prześci-
gnął potęgą swej wyobraźni zarówno Boscha
w jego „Kuszeniu św. Antoniego" jak i Grii-

newald w jego ołtarzu Isenheimskim.
*

Płomienna wiara sprawiła, że Matejko,
pozbawiony zmysłu dekoracyjności, stworzył
jednak nieporównaną z żadną inną dekorację
monumentalną. Na dowód a contrario, że gdy
mu tej wiary i jej natchnienia zabrakło
i sama intencja mu nie wystarczyła, można

przytoczyć cykl „Dziejów ludzkości" w jej cy-

wilizacyjnym pochodzie, zdobiący aulę Poli-
techniki lwowskiej. Zdobić zdobi on ją nie-

wątpliwie, ale że jej bynajmniej nie dekoruje,
to także nie ulega wątpliwości. Po pierwsze
nie jest on tam dezyderatywnem dopełnieniem
architektury i nie łączy się z nią w żadnym
sensie, a powtóre, że redukuje się do szeregu
obrazów wprawionych w lunety arkad. Te
ranneuax décoratifs wykonane farbami olej-
nemi przez uczniów Matejki tylko zielska
rosną dobrze w cieniu potężnych dębów —

są
mozolnie odrobionem pensum i niczem więcej.
To, co w pomyśle ich było z Matejki i pewien
mistycyzm w trzech pierwszych etapach
„Dziejów ludzkości", temperament malarski,
uniezależnienie się od obcych wzorów czy tra-

dycyj, ruch sylwety a wreszcie krętą, niespo-
kojną linją wydobyta siła wyrazu stanów

psychicznych, to wszystko zniknęło w pra-
cach uczniów. Na szczęście wszystkie te braki,
malowideł lwowskich, nagradzają najzupełniej
ołówkowe do nich szkice w zbiorach Domu
Matejki: Pięć z nich reprodukujemy tutaj:
1) Madonnę jako ucieczkę grzesznych, a po
odrodzeniu przez Nią ducha ludzkiego, jego
zdobycze, tu specjalnie w zakresie techniki

jak: 2) wynalazek pary i kolei (woda w uści-
skach ognia, których uskrzydlone dziecko wie-
zie drezyną po relsaeh), 3) wynalazek ele-
ktryczności, dzięki której może Europa po-

przez ocean podać rękę Ameryce i 4) triumf
sztuki inżynierskiej, która kanałem Suezkim
oddzieliła Azję od czarnego kontynentu i i. Co-
kolwiek możnaby powiedzieć o „literackości"
tych kartonów, trzeba w nich bezwzględnie
uszanować lwi pazur ich twórcy i skłonić
przed nim głowę.

Maciej S/.ukiewicz.

Kult złotego c'elca, powodujący
tragedie I zbrodnie
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NIE ZANIEDBUJCIE RĄK?
Każdy AUTOMOBILISTA, MECHANIK, RO
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„ZUL1N"
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BISZKOPTY

WEDLA

Ostatnia zdobycz
techniki

Jednoczesne wykonauie czynności
froterowania i odkurzania,
żądajcie bezpłatnych pokazów.

POLSKO-SZWEDZKIE TOWARZYSTWO

OrdO
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