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D N I A  J E D N E G O .  •• 
Wielu jest jeszcze ludzi pośród 

nas którzy zdarzenie to widzie
li, którzy te chwile i te czyny 
tworzyli. Więc są świadkowie i 
cała ta przygoda jest jeszcze 
między nami obecna — a jednak 
już może jakgdyby cud, czy sym
bol ukształtowany tak prze
pięknie z życia polskiego w cza
sie niedawnym jeszcze, a tak 
gwałtownym, straszliwym i sza
lonym! "" 

Symbol najprostszy i jedyny, 
pomiędzy wiarą a historją; spo
czywająca w ogromnem morzu 
ówczesnej beznadzieji wyspa 

^•szczęśliwszego spełnienia. 
Chwila ta, — zaprawdę wy-
nrczy ją przypomnieć, choćby 
Iko nailżej potrącić o jej brzeg 

znikomy, nieuchwytny a prze
cie wieczny... Wystarczy ją 
pizypomnieć i oto wejdzie w 
głos każdej kolędy naszej, po
łączona ze świętem odrodzenia 
na tej ziemi. Na polskiej ziemi, 
na której przez sto lat rodziło 
się nieszczęście, a potem znów 
od owe; daty świąt w roku 1914 
i tej wigilji odwracać się zaczę
ły karty ciemniejsze ku jaśniej
szym, — coraz prędzej, — przez 
wszystkie stronice niewoli do 
pierwszej wielkiej stronicy na
szej wolności. 

Jak to było w roku i dniu 
1914, 24.12 i w owej godzinie, 
gdy cały ten kraj jeszcze spał, 
lub też krzątał się w jarzmie po-
trólnecn i krew swą, — nie wie
dział po co daje wrogom i Izy 
ńad tem wylewał bezradne, któ
re gorzkiemi rozumami jałowych 
argumentów krasić musiał, a 
tymczasecn sam nie wiedział 
jeszcze prawie, że się odradza 
już na płonących łowczówiec-
kich pagórkach. 

Daleko, choć miał blisko, czy 
też blisko choć mu się to tak da-
lekiem zdawało: Pierwsza praw
dziwa kolęda wracającej wol
ności pośród pagórków ziemi 
podtarnowskiej, zrytej wtedy 
ciężką łopatą wojny. Ziemi 
zmarzniętej i sinej, palonej po
żarami, gdzie w jednej chacie o-
gniem śmiertelnej bitwy otocze
ni, po tylu dniach i nocach bo
ju bezsenni już i z sił ubywający 
trwali żołnierze polscy z Wo
dzem swoim. 

Zdawało się naówcza9 niejed
nemu w tej chacie, że nie wy
trzyma i nie uniesie tego ogrom
nego ciężaru: Bo jeżeli każdy in
ny z żołnierzy świata stoi w o-
gniu takiej wojny, to ma przecież 
oparcie w świadomości ojczyzny 
swojei i wszystkich jej obywa
teli. Ale my byliścny wtedy 
mniej nawet, niż jakikolwiek 
każdy inny. Byliśmy tam, pod 
Łowczówkiem, najsamotniejsi z 
samotnych żołnierzy świata, je
dna mała brygada w pierścieniu 
setek innych obcych brygad, po
nosząca bolesne straty, których 
nic nie zapełni. 

Jedna mała brygada, której 
odmawiano praw życia, której 
żołnierzom — nawet sens ich 
śmierci przeinaczano. Jedna ma
ła brygada w płytkim okopie na 

trzydzieści kroków od o tyle 
możniejszego nieprzyjaciela wal
cząca, otoczona po bokach siła
mi sojusznika, który szydził nieo 
mai i drwił z upływu naszej 
krwi. 

W takichto właśnie warun
kach toczył się ów bój już czte
ry doby Drawie, wśród sztur
mów i tak częstej śmierci, — 
gdy u schyłku dnia przybył do 
owej chaty, gdzie mieściło się 
polskie dowództwo obywatel 
porucznik Orlicz - Dreszer z o-
płatkiem. 

Wciąż taka strzelanina, sto
krotne echo polata wśród pagór
ków, wynoszą ciągle rannych, 
całe fury postrzelanych żołnie
rzy odjeżdżają — i raz po raz le
cący krzyk nad okopami. Doo
koła bezdroże sto razy przedep
tane, rozmokłe, grząskie i już 
żadnej łączności z nikim. 

Ostatnia chyba jeszcze tylko 
łączność, najprostsza: Z wła-
snem sumieniem żołnierskiem. 

Orlicz - Dreszer podaje opła
tek i w owej chwili jakby wszyst
ko inne z całą zawieruchą bitwy 
umilkło, jakby runęło w nicość 
zupełnego milczenia. I dopiero 
w tej jakiejś ciszy innej, wyższej, 
która iest ponad ciszą fizyczną 
pizełamali się opłatkiem ci żoł
nierze. Pierwsi wolni, szczęśli
wi polacy, obchodzący święto 
Bożego Narodzenia na ziemi, 
której wolność sięgała wówczas 
nie dalej, niż ją obsadzić mógł 
swojemi kompaniami ów oddział. 

Wspomina się obecnie te 
sprawy, bynajmniej nie dla wy
wyższenia owych zbrojnych pa
sterzy ogromnej sprawy naszego 
wyzwolenia. Nie mogą bowiem 
dojść do znaczniejszych zaszczy 
tów, iak ten, który przeżyli 
wówczas, gdy przełamywali się 
opłatkiem w mroku niskiej łow-
czówieckiej chaty. 

Więc nie dla wywyższenia, a-
ni nawet dla pamięci potom
nych: Iżby sobie owi potomni 
zapamiętać raczyli od kogo się 
tu w Polsce zaczęło wyzwolenie 
i kto tu był prorokiem i naj-
skwapliwszym poprzednikiem 
wszystkich dobrodziejstw wol
ności. 

Nie o to chodzi, ani też o tam
to, nie o zasługi, czy nawet 
trwałość ich zasadną. Lecz aby 
znów przypomnieć w radościach 
12go święta Narodzenia, jak do
bra sprawa w najczarniejszym 
nawet mroku klęski wiekowej 
nigdy nie jest na tej ziemi opu
szczona. Jak zawsze znajdą się 
tu jej pomocnicy żarliwi i odda
ni i ile z tego dumy wynika na 
przyszłość i na zawsze. I ile z 
tego przecie wyłonić się musi 
najpiękniejszych proporcyj: Bo 
jeżeli oni wtedy tak stali tam i 
trwali w tej śmierci i w tej krwi, 
tyle tylko wolności ojczystej 
przy sobie mając, ile 6topa wła
sna nakryć zdoła, — to cóż my 
wszyscy teraz — i jakaż z tego 
wybiega w przyszłość naszą ko
lęda, — jaki głos, — jaka siła, 
— jaka duma! 

JUL. KADEN-BANDROWSKI 

Prof. Bartel tworzy rząd 
Konferencje na Zamku, w prezydjum i Belweder/e 

w 
rano 

poniedziałek o godz. 8.30 
przybył do Warszawy — 

po raz trzeci w ciągu ostatnich 
kilku dni — desygnowany szef 
przyszłego rządu, prof. dr. Kazi
mierz Bartel. Na dworcu oczeki
wali na jego przyjazd adjutant 
p. Prezydenta Rzplitej, rtm. Ca-
lewski, dawny sekretarz, por. Za-
ćwilichowski, sekretarz prezydjum 
rady ministrów, p. Bociański i 
radca M. S. Z., p. Hładki, oraz 
liczni dziennikarze. 

Wprost z aworca prof. Bartel 
odjechał samochodem p. Prezy
denta Rzplitej, przydzielonym do 
jego dyspozycji, na Zamek, gdzie 
zamieszkał w apartamentach go
ścinnych. 

O godz. 11-ej p. prof. Bartel 
udał się do prezydjum rady mini
strów i odbył tam dłuższą kon
ferencję z p. premjerem Śwital-
skim. 

Po godzinie 12-ej na Zamku 
rozpoczęły się konferencje desy
gnowanego premjera z osobar 

dzy prof. Bartlem i prezesem B. 
B. W. R., pos. Sławkiem. Dalej 
prof. Bartel przeprowadzał kolej
no konferencje z ministrami: spr. 
zagranicznych, p. Zaleskim, ko
munikacji, p. Kiihnem i skarbu, p. 
Matuszewskim. 

Po przerwie obiadowej, o godz. 
4.30 prof. Bartel wyjechał do Bel
wederu, gdzie został przyjęty 
przez Marszałka Piłsudskiego. 
Konferencja ta trwała blisko trzy 
godziny. Przed wyjazdem prof. 
Bartel odbył jeszcze konferencję 
z ministrem gen. Składkowskim. 
Wieczorem p. prof. Bartel wyje
chał zpowrotem do Lwowa, by 
spędzić święta w gronie rodzin-
nem. 

Dowiadujemy się, że w piątek 
rano desygnowany premjer po
wróci do Warszawy, by konty
nuować misję, powierzoną mu 
przez p. Prezydenta. Prawdopo
dobnie w piątek wieczorem, lub 
w sobotę rano uda się on do Spa 

» / celem przedstawienia p. Pre-
ze świata politycznego i z rządu, zydentowi Rzplitej wyników swej 
Pierwsza narada odbyła się mię- misji utworzenia nowego rządu. 

Pierwszy dzień pracy p. prcf. Bartla 

Trudności w rokowaniach polsko-
niemitckicn 

J&k si? dowiadujemy, poseł niemiec
ki p. Rauseher. który po kilku dniach 
pob>tu w Berlinie, celem skomuniko
wania się ze swoim rządem, powrócił 
w p.ątek do Warszawy, nie przywiózł 
żadnych konkretnych nowych propo-
zycjj, któreby przyczynić się mogły 
do wyjaśnienia sytuacji w dziedzinie 
zby-u trzody polskiej na rynku nie
mieckim. 

Poprzednio obie strony już doszły 
do porozumienia co do wysokości kon
tyngentu trzody chlewnej, oraz jego 
rocznej progresji. Jednak strona nie
miecka postawiła dodatkowe ograniczę 
n:a: 1) sprzedaż mięsa bitego dopusz
czona byłaby wyłącznie tylko do fa-
bivk przetworów mięsnych, wskaza-
njch przez riąd niemiecki, 2) eksport 
ży .vych świń byłby dopuszczony jedy
ni* drogą morską do rzeźni portowych. 

Drogi proponowane przez stronę nie-
m'eckr. <l!a zbytu trzody polskiej odbie
gają całkowicie od norm przyjętych w 
tym względzie w innych przez Polskę 
zawieranych traktatach, nie dając żad
nego zabezpieczenia Polsce co do fak
tycznego odbioru przyznanego teore
tycznie kontyngentu trzody chlewnej, 
przez niewielką ilość ściśle określo
nych fabryk. Również nie do przyjęcia 
jest punkt drugi z uwagi na nierentow-^ 

ność i niepewność transportów przy ko 
rzystaniu z drogi morskiej. Wobec tego 
pełnomocnik Polski, pragnąc pomimo 
to dojścia do porozumienia, oświad
czył, iż strona polska w zasadzie przyj
muje powyżej proponowane przez, stro
nę niemiecką dwie drogi, jednakże mu
si żądać, by, w razie niemożności wy
korzystania w ten sposób całego kon
tyngentu, Istniała możność sprzedaży 
pozostałej reszty na wolnym rynku, z 
dopuszczeniem jaknajdalej idących za
bezpieczeń weterynaryjnych. 

Mimo to strona niemiecka nie wyka
zała żadnej chęci w kierunku umożli
wienia kompromisu w tej dziedzinie. 

Zważywszy, że sprawa zbytu trzody 
polskiej na rynkach zagranicznych jest 
dla nas kwestją natury zasadniczej, ści 
śle toczącej się z polską polityką trak
tatową, oferta zaś Niemiec zawiera ni-
czem nieuzasadnioną dyskwalifikację 
p->Vwv hodowlanych, peł
nomocnik polski zmuszony był skcm-

,.._c potonomocnika Nie
miec, że b2Z uwzględnienia powyższych 
okoliczności przez stronę niemiecką 
traktat handlowy, uzgodniony już we 
wszystkich innych szczegółach, nie 
mógłby byt niestety, sfinalizowany. 
(Iskra). 

P. prof. Kazimierz Bartel u-
dzielił łaskawie krótkiej rozmo
wy przedstawicielowi „Iskry". 

Rozmowa odbyła się na Zam
ku w apartamentach specjalnie 
na przyjazd p. prof. Bartla 
przygotowanych. 

P. pro.f Bartel wygląda do
skonale, na twarzy nie widać 
ani śladu przemęczenia dawne
go, wąsów; które budziły przed 
kilkoma dniami taką sensację w 
Warszawie już nie ma, przy
strzygł je i wygląda tak jak na 
wiosnę r. b. 

— Co może Pan Profesor po-

rozmów, z których przebiegu 
jestem zadowolony. Przed po
łudniem byłem u premjera Świ-
talskiego, którego ze swej strony 
prosiłem, aby był łaskaw wraz 
z całym gabinetem kierować 
sprawami państwa, do chwili u-
kończenia mojej misji. Dzisiaj 
nic nadto powiedzieć nie mo
gę, jak to, że w piątek powra
cam do Warszawy i od rana 
przystępuję do dalszej pracy. 

— A święta gdzie zamierza 
Pan Profesor spędzić? 

— Spędzę we Lwowie n ro
dziny dokąd wyjeżdżam dziś 
wieczorem. wiedzieć o dniu dzisiejszym? 

— Przeprowadziłem szereg 

Odjazd p. prof. Bartla do Lwowa 
Wczoraj pociągiem wieczornym w 

towarzystwie pp. Zaćwilichowskiego i 
p. Stempowskiego odjechał p. prof. 
Bartel do Lwowa na święta. 

Przed odejściem pociągu p. prof. 
Bartel rozmawiał chwilę z odprowa
dzającymi go dziennikarzami w 
związku z powierzoną misją tworze
nia gabinetu oświadczając im, że do
tychczas przeprowadził 4 rozmowy 

z przebiegu których jest najzupełniej 
zadowolony. Dalszy ciąg rozmów od
będzie prof. Bartel po powrocie ze 
świąt. Na uwagę jednego z obecnych, 
że rozmowy trwają może zbyt długo, 
p. prof. Bartel oświadczył, że praca je
go musi być doskonalą, a tem samem 
nie może być szybko wykonana, mfmo, 
iż ma on w tej sprawie doświadczenie. 

Życzenia Ojca Św. dla p. Prezydenta 
Rzeczypospoltej 

P. Prezydent otrzymał od Jego Świą 
tobliwości papieża Piusa XI depeszę 
następującej treści: 

byczenia Waszej Ekscelencji ł na
rodu polskiego są nam równie drogie 
jak nasze wspomnienia z Polski Pro
sząc Boga o największą pomyślność te-
go szlachetnego narodu katolickiego, z 
całego serca przesyłamy Waszej 
Ekscelencji, Jego rodzinie i Jego uko
chanemu krajowi błogosławieństwo A-
postolskie". 

Depesza ta jest odpowiedzią na na
stępującą depeszę, przesianą przez 
Prezydenta: 

„Z racji 50-ej rocznicy działalności 
kapłańskiej Waszej świątobliwości, u-
roczyście obchodzonej w całym świe
cie katolickim, w szczególności w Pol
sce, gdzie żywe są wspomnienia poby
to Waszej Świątobliwości pośród nas, 
oraz z jego święceń biskupich w ka
tedrze warszawskiej, proszę Waszą 
Świątobliwość, by zechciał przyjąć za
pewnienia mego synowskiego oddania 
oraz najgorętszego mojego i narodu 
polskiego życzenia szczęścia dla Wa
szej świątobliwości oraz chwały i 
trwałości Jego panowania". (PAT). 

Gen. Romer w Belwederze 
23 b. m. przybył do Belwederu gen. 

Jan Romer 1 złożył w imieniu pp. in
spektorów armji, oraz generałów przy
dzielonych do pracy w G. L S. Z. po

słuszne żołnierskie życzenia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku Marsz. Piłsudskiemu. (Iskra). 

Wyjazd na ferje świąteczne rozpo
czął podsekretarz stanu w M. S. Z., p. 
A Wysocki, który opuścił Warszawę 
jeszcze dn. 21 b. m„ udając się do Ma
łopolski. 23 b. m. wyjechali ministro
wie: Kwiatkowski — do Krynicy, skąd 
powróci w piątek rano, Staniewicz do 
Wilna. Dziś wyjeżdżają: p. min. Zale
ski w Poznańskie, gdzie 'zamierza za-

Swiąta w rządzie 
bawić do poniedziałku, p. min. Boer-
ner do Kalisza, skąd powraca w pią
tek i p. min. Składkowski do Nałęczo
wa. 

Wczoraj wyjechał na Wileńszczyznę 
p. min. Prystor. Natomiast w Warsza
wie pozostają: p. min. Matuszewski i 
p. min. Moraczewski, który spędzi 
święta w Sulejówku. (Iskra). 

Uruchomienie fabryki w Mościcach 
Według wszelkiego prawdopodo-1 ka wyrobów azotowych w Mościcach, 

bieństwa już w ciągu stycznia r. p. n- pod Tarnowem (PAT). 
ruchomi ona będzie państwowa fabry-1 

(Dalszy ciąg wiadomości z kraju na stronie 2-ej). 

Fiasko plebiscytu w Niemczech 
BERLIN, 23.12. — Prowizoryczny 

wynik plebiscytu nad odrzuconym 
przez Reichstag projektem 1 zw. u-
stawy wolnościowej, jest następują
cy: na 41.520.735 uprawnionych do 
glosowania za projektem nacjonali
stycznym czyli przeciwko planowi 
Younga glosowało 5.652.450 osób, Łj. 

13,5 proc.. 325.342 osób glosowało 
przeciwko projektowi nacjonalistycz 
nemu. Dla przyjęcia projektu nacjo
nalistycznego potrzebna była więk
szość absolutna uprawnionych do 
do głosowania t. zn. zgórą 20.760.000 
głosów. (PAI). 

Wzrost głosów nacionalistycznych 
roi na 0010 tir tt j -BERLIN, 23.12. Według urzędowego 

komunikatu, prowizoryczne wyniki 
głosowania w plebiscycie są następu
jące. Na ogólną liczbę 42.111.173 u-
prawnlonych na obszarze całych 
Niemiec oddało głosy 6.293.109, z 
tego unieważnionych 130.000 gl. W 
porównaniu z ilością zapisów, uzyska
nych na listy referendum, udział głosu
jących w plebiscycie wzrósł, na co m. 
in. wpłynął memorjał dr. Schachta, taj

ność aktu głosowania, wreszcie roz
strzygnięcie trybunału stanu w proce
sie, wytoczonym przez niem. . naro
dowych rządowi pruskiemu, przyznają
ce urzędnikom prawo glosowania w 

i plebiscycie. 
Według prowizorycznego obliczenia, 

projekt ustawy wolnościowej uzyskał 
dwukrotną a nawet i czterokrotną 
zwyżkę głosów w porównaniu z refe
rendum. (PAT). 

Rekonstrukcja rządu Rzeszy 

Z OKAZJI ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA SKŁADA
MY CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM NASZEGO PISMA 
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. 

NASTĘPNY NR. „GAZETY POLSKIEJ" PO PRZERWIE 
ŚWIĄTECZNEJ UKAŻE SIĘ W PIĄTEK, T. J. DN. 27 B. M. 
O GODZ. 6 RANO. 

Podwyższenie kwoty imigracyjnej 
dla Polski 

N.-JORK, 23.12. — Rząd St Zjedn. I Polski ustalono na 6.524 (przedtem 
ustalił nową kwotę imigracyjną. 40:5.982). Niemcom, Szwaicarji i Irlanji 
krajom m, in. Polsce przyznano pod- zmniejszono kwotę. (ATE)C 

wyższenie kwoty. Roczny kontyngent' 

Fikcja reparacyj austrjackich 
BERLIN, 23.12. — „Sunday Times" 

dowiaduje się, że Austrja ma wszelkie 
powody do przypuszczenia, iż na II 
konferencji haskiej zostaną skreślone 
wszystkie jej zobowiązania reparacyj-

ne. Mocarstwa miały się porozumieć 
co do tego, że byłoby rzeczą bezcelo
wą utrzymywać nadal na papierze fik
cję reparacyj austrjackich. (PAT). 

Wybory w Egipcie 
LONDYN, 23.12. Wczoraj odby

ły się wybory do nowego parlamen
tu egipskiego. Według pierwszych 
wyników przeszło 161 kandydatów 
nacjonalistów oraz 13 kandydatów 
innych partyj. Wybory odbyły się 
naogół spokojnie z wyjątkiem mia
sta Deirut, gdzie doszło do poważ
nych starć pomiędzy wyborcami, 
prżyczem zostało zabite dwie oso

by. Według przypuszczeń obecny 
rząd zgłosi jeszcze w bieżącym ty
godniu dymisję. Misję tworzenia 
nowego rządu otrzyma Nahas Pa
sza, który po stworzeniu rządu uda 
się do Londynu celem wszczęcia 
rokowań z W. Brytanją dla uzgod
nienia projektu traktatu angielsko-
egipsikego z postulatami nacjona
listów egipskich. 

BERLIN, 23.12. — Prez. Hinden-
burg mianował dotychczasowego min. 
gospodarstwa dr. Moldenhauera, min. 
skarbu Rzeszy, zaś socjalistę posła i 
b. min. Roberta Schmidta min. gospo
darki (ATE). 

BERLIN, 23.12. — Podsekretarz st 

w min. terenów okupowanych Rzeszy 
pos. ludowy Schmid, który w Reich
stagu głosował przeciwko votum zau
fania dla rządu, otrzymał na własne żą. 
danie urlop i nie powróci już na sta
nowisko. (PAT). 

Niebywały incydent dyplomatyczny 
BERLIN, 23.12. — Z Moskwy dono-1 basador Herbette położy! wówczas no-O «A 4mh4CQ/lA# 1_J 4- A _« • >i • . . . . szą, że ambasador francuski Herbette, 

który ma powierzoną obronę interesów 
Rumunji zjawił się w „Narkomindieie" 
i doręczył Litwinowowi deklarację o 
przyłączeniu się Rumunii do akcji po
jednawczej Stimsona. Litwinow od
parł, że nie może przyjąć do wiado
mości noty Rumunji, która nie pod
trzymuje stosunków z Z. S. R. R. Am-

tę na stole. Litwinow włożył ją do kie
szeni ambasadora, oświadczając, że u-
waża audjencję za zakończoną. Zajście 
to wywołało niezwykle wrażenie. Pa
nuje przekonanie, że Herbette zażąda 
swego odwalania z Moskwy i że rząd 
francuski zajmie . bardzo energiczną 
postawę wobec tak jaskrawego nietak
tu komisarza Litwinowa. (ATE). 

Zamach na wicikróta frtiji 
LONDYN. 23. 12. W odległości 10 

mil od New - Delhi dokonano zama
chu na pociąg wice-króla. Bomba po
dłożona na szynach eksplodowała w 
chwili przejścia pociągu. 

Zamach nie pociągnął za sobą 
większych ołiar. Ranna iest tylko je
dna osoba, ze służby. Wagon uległ 

zniszczeniu. Wice-król w chwili wy
padku znajdował się w 3-ciro prze
dziale sąsiedniego wagonu. Zamach 
nastąpił na kilka godzin przed prze
widywaną konferencją pomiędzy wi-
ce-królem a przedstawicielami kół 
nacjonalistycznych. 

22 domy w gruzach 
BEZIERS, 23.12. Wskutek ulewy 

i orkanu zawaliło się 22 domów. 
Około 30 mieszkańców zostało 
zasypanych gruzami. Straż ognio

wa, wojsko i policja niezwłocznie 
przystąpiły do akcji ratunkowej. 
Wydobyto 15 ciężko rannych i 7 
trupów. 

Rewzja procesu Nogensów 
BERLIN, 23.12. Na wokandzie try 

bunału Rzeszy znalazła się dziś spra
wa Jakubowskiego. Wskutek odwoła
nia skazanej przez sąd meklemburski 
rodziny Noguisów, trybunał rozpatry
wał wyrok, skazujący wspomnianych 
za zamordowanie małoletniego Ewalda 
Nogensa. Prokurator postawu wniosek 
o unieważnienie wyroku przysięgłych 
przeciw Nogensom i wznowienie pro-

r I-e] instancji. W motywach 

prokurator powoływał się iż wyrok, 
skazujący Nogensów, oparty jest na 
poszlakach niepewnych. (PAT). 

300 ludzi utonęło 
SZANGHAJ, 23.12. — Zatonął pod

czas burzy chiński parowiec „Lee 
Czeong". Z 300 ludzi załogi i pasaże
rów uratowano zaledwie 2. (ATE). 

(Dalszy ciąg depesz ze świata na strome 2-ej). 

KALENDARZYK 
Dziś: Wigilja. Adama i Ewy. 
Jutro: Boże Narodzenie. 
Czwartek: Szczepana. 
Piątek: Jana. 
Rocznice: 

24 grudnia: 1798 — urodziny A-
daroa Mickiewicza. 1815 — uroczy
ste zaprowadzenie Konstytucji, na
danej królestwu kongresowemu. 

25 grudnia: — 1806 — Uniwersał 

Radzimińskiego, zwołujący pospo
lite ruszenie pod Łowicz. 

26 grudnia: 1655 — gen. szwedzki 
Muller zwija oblężenie Jasnej Góry. 

Co mówf°7\ M. I.? 
Rankiem chmurno, w ciągu dnia 

dość pogodnie. Umiarkowanie mroźno 
(dalszy spadek temperatury). Umiar
kowane wiatry wschodnie i południo
wo-wschodnie. 

i •i 
i 
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Mianowania, przeniesienia i zwolnienia 
w wojsku 

Ostatni Dziennik Personalny M. S. 
Wojsk przynosi m. in. następujące 
mianowania, przeniesienia i zwolnie
nia: 

Mianowani zostali: pik. Wrzaliński 
Stanisław M. — d-cą 30-ej dyw. pie
choty, pfk. Bold Jan, M. — szefem 
departamentu artylerji M. S. Wojsk., 
pik. dypl. Przedrzymirski — Kruko-
wicz Emil — d-cą piechoty dywizyj
nej 7-ej dyw. piech., pik. Więckowski 
Stanisław, H. J. — zastępcą szefa de
partamentu artylerji M. S. Wojsk., pik. 
Korycki Józef — d-cą 8-ej grupy ar
tylerji, pik. Batory Aleksander — d-cą 
5-ej grupy artylerji, pik. Schrótter Ka
rol — d-cą 3-ej grupy artylerji, płk. 
dypl. Szychowski Aleksander, H. — 
szefem stużby komunikacji wojskowej, 
przy wojskowych sądacfi okr., ppłk. 
dr. Kamiński Tadeusz, St. — sędzią 
orzekającym, ppłk. dr. Cięciel Stani
sław — sędzią orzekającym, ppłk. 
Doboszyrr'-: Antoni — prokuratorem, 
ppłk. Żabi.v; Jan, Ign., — podproku
ratorem. 

Zatwierdzani zostali: ppłk. Ostrow
ski Bolesław, Andrz. — na stan. zast. 
szefa dep. piech. M. S. Wojsk., ppłk. 
Grosska Michał, J. — na stanowisku 
szefa biura kontroli M. S. Wojsk., płk. 
Szpręglewski Eugenjusz — na stano
wisku zast. szefa dep. uzbr. M. S. 
Wojsk., płk. Rudzki Stefan, Piotr — 
na stanowisko delegata rząd. dla spraw 
P. C. K. gen. bryg. dr. Zając Józef— 
do dyspozycji szefa szt. gl. do prac 
w centr. wyż. studjów. 

Przesunięci zostali: ppłk. dypl. Dziu-
rzyński Kazimierz 26 p. p. — na sta
nowisko zast. dow., ppłk. dypl. Hyca 
Jan 60 p. p. — na stanowisko zast. 
d-cy, ppłk. dypl. Aleksandrowicz Kazi
mierz sztab insp. armji w Warszawie 
—- na stanowisko pierw. of. sztabu, 
mjr. dypl. Wojciechowski Edward, Iz., 
— na stanowisko szefa wydz. szt. gl. 

Przeniesieni zostali: ppłk. dr. Mań
kowski Stanisław d-ca 2 p. p. Leg. — 
do korp. kontr., ppłk. dypl. Zieleniew
ski Tadeusz z 3 p. p. do 63 p. p. na 
stanowisko zastępcy pułku, płk. Zab-
dyr Micha! d-ca 3 p. p. Leg. na sta-

Fiz. i P. W., mjr. Ziemski Karol, J., 
DOK. I Warszawa, mjr. Kaczała Piotr, 
DOK. II, Lublin, mjr. Smoleń Ludwik, 
POK. III, Grodno, mjr. Czurylło Stan. 
DOK. V Katowice, mjr. Kosiba Kazi
mierz DOK. VI Lwów, mjr. Ko wałów
ko Henryk DOK. VII Poznań,, mjr. 
Capała Franciszek DOK. VIII z siedź. 
Grudziądz, mjr. Warzybek Bron. D. 
O. K. X, Przemyśl, mjr. Tess, Edward, 
T., DOK. Kielce, mjr. Fieldorf Emil 
DOK. III Wilno, mjr. Nawrocki Wła
dysław DOK IV, Łódź, mjr. Pikulski 
Wiktor, K., DOK. IX Brześć n/Bugiem. 

Do wyższej szkoły wojennej powo
łanych zostało 60-ciu oficerów. 

Zwolnieni zostali: ppłk. Zabielski 
Stefan, Boi. ze stanowiska szefa szt. 
O. K. 8, ppłk. Abłamowicz Konst. ze 
stanowiska d-cy U p. uł., płk. Ro
hoziński Stanisław, M., ze stanowiska 
d-cy 8-ej grupy art., ppłk. dypl. Hala-
ciński Józef 18 p. a. p., ppłk. dypl. 
inż. Bobkowski Aleksander ze stano
wiska szefa służby kom. wojsk, z rów-
noczesnem oddaniem do dysp. min. 
komunikacji 

W stan nieczynny przeniesionych 
zostało 13-tu oficerów, m. m. gen. 
bryg. dr. Hubicki oraz mjr. dypl. Sta* 
rzynski Roman. 

Przedłużono stan nieczynny gen. 
bryg. dr. Góreckiemu Roman jwi do 
dnia 31 stycznia 1930 r. z prawem no
szenia munduru, płk. dr. Nakonieczni-
koff-Klukowskiemu Bronisławowi na 
dalsze trzy miesiące. 

W stan spoczynku przeniesiono 78 
oficerów. 

Do rezerwy przeniesiony został, po
zostający w stanie nieczynnym, kpt. 
dypl. Kłotz. (Iskra) 

Leczenie inwalidów wojennych 
W uzupełnieniu podane] przez nas 

wiadomości o zawartej umowie mię
dzy ministrem pracy i opieki społecz
nej, a ogólnopaństwowym związkiem 
kas chorych w Polsce, dotyczącej le-
C-tnia i protezowania inwalidów wo-
jtnnych przez kasy chorych, kasy cho
rych zobowiązały się do udzielania 
inwalidom wojennym świadczeń lecz
niczych, określonych przez art. 33 i 
34 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych. 

Zakłady protezowe, przechodzące na 

mocy umowy pod zarząd ogólnopań-
stwowego związku kas chorych, do
starczać będą w dalszym ciągu pro
tezy i aparaty ortopedyczne. 

Z tytułu kosztów na leczenie inwa
lidów wojennych kasy chorych otrzy
mają sumę globalną zL 4.881348, we
dług obliczenia pojedynczych kosztów 
leczenia na zl. 25.96, a liczby inwali
dów na 140.000. Umowa powyższa o-
bowiązuje od dnia 1 grudnia 1929 ro
ku do dnia 31 marca 1931 roku. 

Poświęcenie budynku T. S. L. 
LWÓW, 23.12. (Tel. wł.l — Tow. 

szkoły ludowej obchodziło uroczy
stość poświęcenia rozszerzonego 
budynku kola im. Józefa Piłsud
skiego w Syignietce. W uroczystości 
wzięli udział starosta powiatowy 
lwowski, Eckhardt, posłowie prof. 

Kozłowski i Wojtowicz, wizytator 
szkolny Optala, delegaci głównego 
zarząfdlu T. S. L-, dr. Próchoicki i 
Bojorek, prezes koła im. Józefa 
Piłsudskiego, Pichler. Budynek po
święci} ks. Żak 

Gwiazdka dla sierot po poległych 
policjantach 

LWÓW, 23.12. (Tel. wl.) — Ro
dzina policyjna urządziła w niedzie
lę w świetlicy funkcjonariuszy po
licji państwowej gwiazdkę dla sie
rot po poległych w służbie poli
cjantów. Zorganizowaniem uroczy
stości zajęła się p. kotnendautowa 
Grabowska, przewodnicząca „Ro
dź :,n V ool irvi^ei" ko masarz owa 

Hamptowa, oraz szereg innych pań. 
Przy pomocy ofiarności społeczeń
stwa, a zwłaszcza slet kup.eck.ch, 
około 100 dzieci otrzymało pcękne 
i praktyczne podarki. Przemawiała 
p. komendantowa Grabowska, pod
kreślając cele stowarzyszenia. W 
końou wzniosła okrzyk na cześć 
inarm Marszałkowei Piłsutfskie' 

Obecna sytuacja gospodarcza 
Instytnt badania konjotiktur 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 węglowe 
go, mającego dobrą konjunkturą' eks
portową. 

Suma weksli zaprotestowanych w 
porównaniu do ogolnej przybliżonej 
sumy weksli, płatnych zwiększyła się 
z 10,9 proc. w październiku do 11,4 
proc. w listopadzie. 

Tendencja spadkowa stopy pienięż
nej na dyskontowym rynku ulicznym 
została zatrzymana. Liczba weksli wy
stawionych wzrosła dość znacznie. 

W zakresie cen dóbr spożycia ujaw
niły znaczną tendencję zniżkową ceny 
towarów włókienniczych. 

Ceny dóbr wytwórczych nawet skar. 
tellzowanych ujawniły również ten-
dencję zniżkową .głównie w formie 
podwyższania rabatów, udzielanych 
odbiorcom. 

Spadające ceny ,a także zredukowa
ne znacznie operacje gospodarcze na 
rynku towarów oraz walorów pozwa
lają przypuszczać, że w najbliższych 
miesiącach nastąpi zmniejszenie zapo
trzebowania na kredyt, co będzie czyn-
nikiem upłynnienia rynku pieniężnego. 
(Należy jednak pamiętać o sezonowym 
wzroście protestów w grudniu i sty. 
czniu). 

Trwający w dalszym ciągu dodatni 
bilans handlowy może również przy
czynić się do niejakiego odprężenia na 
rynku pieniężnym. W tym samym kie
runku działać będzie znaczna płynność 
rynku międzynarodowego. 

Bilans Banku Polskiego 
Bilans Banku Polskiego za drugą de- tych miast płatnych zobowiązań banko 
. ł i_ _ «_ .!.« 1. ... iiftMAcS kadę grudnia r. b. wykazuje wzrost 

zapasu złota o 54 tys. zł. Pieniądze i na 
leżności zagraniczne zaliczone do po
krycia zmniejszyły się o 5 milj. 457 tys. 
zL, natomiast niezaliczone do pokrycia 
wzrosły o 4 milj. 867 tys. zL Portfel 
wekslowy spadł o 10 mil. 216 tys. zł. 
również i pożyczki zastawowe zmniej
szyły się o 80 tys. zL Inne aktywa 
wzrosły o 10 milj. 970 tys. zł. 

Pozycja natychmiast płatnych zobo-
wiązeń wzrosła o 15 milj. 823 tys. zl. 
Obieg biletów bankowych zmniejszył 
się o 24 milj. 412 tys. zl. Stosunek pro-
centowyjjokryciajDbiegi^jnetów^T^ 

ODPOWIEDZ NA REPLIKĘ MIN. KWIATKOWSKIEGO 

P> 

nowisko szefa biura uzup. M. S. 
Wojsk., płk. dypl. Lawicz Wilhelm, 
Andrz. d-ca 52 p. p. — na stanowi
sko szefa sam. wydz. wojsk, przy min. 
komun., ppłk. Walszak Kazimierz 11 
p. p. — do 60 p. p. na stanowisko 
d-cy, ppłk. Grot Leon 31 p. p. — do 
3 p. p. Leg. na stanowisko d-cy, ppłk. 
dypl. Dudziński Franciszek-Kaz. 44 p. 
p. — do 31 p. p. na stanowisko d-cy, 
ppłk. Chodźko — Zojko Jan 58 p. p. 
do 52 p. p. na stanowisko d-cy, płk. 
dypl. Smykała Florjan, J. d-ca 30 p. 
p. — do biura uzup. M. S. Wojsk, na 
stanowisko zast. szefa, ppłk. Zientar-
ski-Niziński Jan 25 p. p., do 13 p. p.— 
na stanowisko d-cy, płk. dypl. Wartha 
Witold 1 p. s. p. do insp. armji w War
szawie, na stanowisko 1-go of. szta
bu, ppłk. dypl. Szafran Jarosław, B. 
7 p. p .Leg., do insp. armji w War
szawie, ppłk. dypl. inż. Czuruk Otton, 
62 p. p. do oddz. IV szt. gł. na sta
nowisko szefa wydz., ppłk. dypl. Mul
ler Leopold, St. 51 p .p. do M. S. 
Wojsk. — na stanowisko wykładow
cy, płk. dypl. Wecki Stanisław z insp. 
armji Warszawa, na komendanta pla
cu Brześć n/Bug., ppłk. dypl. Ku
czyński na stanowisko komendanta 
placu Lublin, ppłk. dypl. Horak Aloj
zy z insp. armji Lwów, na stanowisko 
szefa biura og. org. M. S. Wojsk., ppłk. 
dypl. Przeżdziecki Alojzy do dysp. 
kom. wyższ. szk. woj., mjr. Sobolta 
Franciszek z gab. min. spraw wojsk, 
do gen. insp. sił zbr. na stanowisko 
samodzieln. ref. pers. i szefa biura ka
pituły ord. wojsk. Virtuti Militari, mjr. 
dypl. Węgrzyn Franc. 74 p. p. na sta
nowisko szefa sztabu 14-ej dyw. piech., 
mjr. dypl. Nykulak Adolf na stano
wisko szefa sztabu 23-ej dyw. piech., 
mjr. dypl. Płatowicz-Płachta z 23-ej 
dyw. piech. na stanowisko szefa oddz. 
do DOK. VII, mjr. dypl. Berling Zy
gmunt z DOK. V na stanowisko szefa 
wydziału do biura og. org. M. S. 
Wojsk., ppłk. dypl. Maiłye Fryderyk, 
Dom. z insp. armji Warsz. na stanowi
sko d-cy 27 p. uł., ppłk. dypl. Rostwo
rowski Stanisław, d-ca 27 p. ul. na 
stanowisko 2-cy 22 p. uł., ppłk. dypl. 
Grobicki Jerzy, d-ca 22 p. uł. do wyż. 
szkoły woj. na stanowisko wykładow
cy, mjr. dypl. Sokołowski Adam z gen. 
insp. sil zbr. do gab. min. spraw wojsk, 
na stanowisko of. do zleceń, ppłk. 
Hoin Wiktor, Jan, z 2-go d. na stano
wisko d-cy 3-go p. a. c., ppłk. Ro-
bakiewicz Edw. na stanowisko d-cy 
8 p. a. p., ppłk. dypl. Bigę Jan, W. 
attache wojsk w Pradze na stanowi
sko d-cy 2 p. a. p., ppłk. Mazurkie
wicz Stefan, 10 p. a. p., na stanowisko 
d-cy 2-go dyonu poc. pane., ppłk. 
Młodzianowski W. 20 p. a. p. na sta
nowisko d-cy 17 p. a. p., ppłk. Zabo-
klicki Zygmunt, N. St., 23 p. a. p. na 
stanowisko d-cy 16 p. a. p., ppłk. 
dypl. Adamowicz Zenon, W. Ant., 2 
p.* a. c. na stanowisko komendanta 
obozu ćwiczeń Czerwony Bór, pp'k. 
Abakanowicz Piotr 4 p. lotn. do b. kat. 
na stanowisko d-cy, mjr. Iwaszkiewicz 
Wacław 6 p. Iotn. na stanowisko d-cy 
5 p. lot., mjr. Friser Karol z dep. aero-
nautyki Al. S. Wojsk., na stanowisko 
zast. d-cy 3 p. lotn., mjr. dypl. Heller 
Władysław E., na stanowisko zast. 
d-cy 6 p. lotn., mjr. Kubala Kazimierz 
1 p. lotn., na stanowisko d-cy dyOnu 
6 p. lotn. Na stanowisku insp. wyszk. 
W. F. i P. W. przy okr. urz. Wych. 

Pan Minister Kwiatkowski w 
odpowiedzi swojej udzielonej mi 
w dniu 21 b. en. nie wskazał po
słów i stroaniefcw, ulegających ko-
nupcji, nie wskazał ani jednego 
nieistniejącego interesu, który był-

Zamiast życzeń świątecz
nych i noworocznych 

Ptk. Adam Koc składa zl 50-— na 
Fundusz dyspozycyjny Marszalka 
Piłsudskiego a 

Dowódca 22 p. pi jmfk. Hozer Ka
zimierz (Siedlce) składa 50 złotych 
na Fundusz dyspozycyjny Marszałka 
Piłsudskiego. 

P. dyr. Paweł Gettel — składa 30 zł. 
na „Nasz Dom". 

Poseł Leopold Tcmaszktewfcr, 
składa zł- 20— na Fundusz dyspozy
cyjny Marszalka Piłsudskiego. 

NA FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

P. Młynarczykówna — 10 zL 

by przedmiotem kredytów korup
cyjnych, nie wymienił takiej sumy 
kredytów, któraby mogła mieć 
coś wspólnego z tezą o zawrotno-
ści kosztów korupcji. A więc ca
ły mój apel w zakończeniu mego 
listu otwartego o dane objektyw-
ne pozositał bez odpowiedzi. 

Natomiast Pan Minister Kwiat
kowski podał wyciągi krytyczne z 
dokumentu bądź oo bądź jedno
stronnego, o niektórych kredytach 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
mające stwierdzić jakoby kredyty 
te miały podkład polityczny, gdyż 
zabiegali o nie posłowie, a Mini
sterstwo Skarbu ich zabiegi po
pierało. Pan Minister Kwiatkow
ski twierdzi, że podał tylko część 
materiałów, dodając, że jest „wie
le innych faktów do przytocze
nia". To powiedzenie „wiele in
nych faktów" wymaga przede-
wszystkiem wyświetlenia. Bo 
wszystkie przytoczone szczegółowo 
.przez Pana Ministra fakty, jak i 
ogólnikowo przez niego wspom
niane mieszczą się w globalnej su
mie kredytów uznanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli Pań
stwowej jako zlecone i podsumo
wanych na 5.060.975 złotych, jak 
to już podałem w moim pierw
szym liście otwartym, ale tej su
my nie wyczerpują. Ażeby dojść 
do tej sumy trzeba dodać do fak
tów podanych przez Pana Mini
stra Kwiatkowskiego jesizcze na
stępujące: „Len Polski", „Bank 
dla Handlu i Przemysłu', „Bank 
Kredytowy w Warszawie", „Pol
ska Bank Handlowy w Poznaniu", 
..Polski Bank Emigracyjny", 
„Bank Zjednoczenia w Poznaniu" 
i to _ jest dopiero wszystko. Jak 
widzimy nie jest to „wiele innych", 
a tylko kilka innych kredytów, co 
przecież nie jest jedno i to samo. 

We wszystkich wymienianych 
kredytach było coś do zarzucenia 
ze stanowiska porządku bankowe
go i urzędnicy Banku Gospodar
stwa Krajowego tłomaczyli się 
przed Najwyższą Izbą Kontroli 
Państwowej, że były wywierane na 
nich uboczne wpływy. Czy we 
wszystkich -podkreślane były wpły
wy posłów? Bynajmniej. A więc 
część tylko tych kredytów może 
podpadać pod pojęcie, jakie o nich 
pragnie urobić Pan Minister Kwiat
kowska Dla twierdzenia o systemie 
korupcji posłów tak mała ilość fak
tów. jak część pięcioenil jonowej su
my kredytów bankowych, to zama-
ło. Ale z góry tutaj stawiam spra
wę jasno według mego najgłębszego 
przekonania ani w iednym z przy
toczonych przez Pana Ministra 
Kwiatkowskiego wypadków nie by
ło frymarczenia sumieniem posel-
skiem. ani w jednym wypadku ża
den poseł nie dawał nawet do zro
zumienia, że wzamian za korzyści 
kredytowe będzie tak lub inaczej 
rfłosował, ana w iednym wypadku 
Rząd* nie łączył sprawy tei czy in
nej pomocy ze sprawą takiego lub 
innego stosunku do mego stron
nictw sejmowych. 

Pan Minister Kwiatkowski nie 
wymienia nazwisk i zapewne do
brze czyni, więc i ja nazwisk wy
mieniać nie będę. Ale bliżej roz
patrzmy na czetn miały polegać do
wody korupcji, przytoczone przez 
Pana Ministra Kwiatkowskiego. Są 
to kredyty dla ..Banku Ludowego", 
„Banku Leśnego" pod formą kredy
tu dla fabryki „Irena", dla „Ban
ku Narodowego" i dla ..Związku 
Handlowego Rolników Polskich" 
W tych trzech bankach w zarządzie 
lub radzie znajdowali sie posjowie, 
więc rozumie się, że starali się oni 
ratować te placówki przed upad
kiem. Rząd temu sprzyjał, popiera-
iac je wobec Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Cóż w tem gorszącego? 
.Jednocześnie rząd popierał wobec 
Banku Gospodarstw* Krajowego 
cały szereg innvch banków prywat
nych, w których posłów nie było 

banki. Czego to dowodzi? Właśnie władztwa., gdyż nie brakowało 
tego, że te poparcia nie miały cha
rakteru politycznego. W istocie 
rzeczy w początkach roku 1924 gdy 
wprowadzałem złotego, bardzo mi 
zależało na tem, by banki nie ban
krutowały, by przez to nie wytwa
rzała się atmosfera kryzysu. Jeżeli 
w radzie lub zarządzie jakiego 
banku byli posłowie, nie mogło to 
być przeszkodą, by bankom tym 
dopomóc lub motywem, by je pozo
stawić własnemu losowi 

Bank Ludowy znajdował się w 
szczególnie trudnej sytuacji, ale na 
jego czele znajdowało się szereg lu
dzi poważnych, co do których nie 
mogło być dla mnie najmniejszej 
wątpliwości, że się kierują intere
sem publicznym. Że należeli częś
ciowo do stronnictwa, które często 
stawiało mnie w trudne położenie 
parlamentarne, nie mogło to być 
argumentem ani pro, ani contra 
przy udzei.aniu kredytu. Że to 
stronnictwo, do którego ci posłowie 
należeli, w drugiej polowie rządów 
moich zachowywało się wobec mnie 
bardziej przychylnie, niż w pierw
szej, to objaśnienia nie potrzebuje 
w kredycie dla Banku Ludowego, 
bo na to jest zupelciie wystarczają
cy dowód w tem, że w drugiej po
łowie rządów moich nastąpiła dość 
daleko idąca rekonstrifkcja mego 
gabinetu, która temu stronnictwu 
dała satysfakcję. Gdyby panował 
system korupcji w sejmie, taka re
konstrukcja mego gabinetu byłaby 
niepotrzebna; wszak przychylność 
posłów _ rząd miałby według tej 
teorii zjednywać kredytami, a nie 
swoim programem i składem. Zbyt 
łatwem byleby wtedy rządzenie 
państwem, ale tak nie było. 

Kredyty dla Banku Narodowego 
nic też wspólnego z polityką nie 
miały. Posłowie, którzy do władz 
tego Banku na'eżeli. byli członkami 
stronnictwa, które dla względów 
zasadniczych _ od samego początku 
popierało mój rząd, zresztą nie od
grywali oni we władzach tego 
stronnictwa żadnej roli. Na tym 
banku nie bvło żadnej straty. Kup
no domu od te«*o banku o czem 
wspom-'na Pan Minister Kwiatkow
ski. miało miejsce na skutek mego 
osobistego przeświadczenia, że dro
gą tani»<*o nabywania nieruchomo
ści i lokowania w nich urzędów 
państwowych należy zatamować 
rozooczvnaiaca sie już wtedy man
ię oospiesznego stawiania kosztow
nych i luksusowych budowli urzę
dowych za ogromne sumy. 

Sprawy Banku Leśnego były po
cierane przez iednego tylko posła, 
który wchodził do władz iego. Nie 
miał on większego znaczenia poli
tycznego w swo:em stronnictwie. 
Stronnictwo to było w stosunku do 
"wie w nieustanne? opozycji. 
Gdzież _ zatem można dopatrywać 
sip *titai knrupcii? 

Wszystkim tym bankom mini
sterstwo skarbu uła Wiało ivrvski-
wan,ie kremlów w Banku Oostk>-
danjitwa Krajowego ze względów 
zasadniczych — niedopuszczenia 
do bankructw masowych w czacie 
wnrowadzania z-łmtedo. Pomoc ta 

•nigdy r>i« s*ła da'1»Uo. by żąda
no od Banku Goso. Kraj. bezkry
tycznej odnoszenia się do zafeer-
oieczeń Vre<lvffv«r<-ch. gdvż osoba 
nrezesa banku fwła Gwarancją, że
by ''o tego nie doouś^ić. 

Wreszcie sorawa Związku han
dlowego rolników polskich jest 
chyba zaorzerze^iem istnienia sy
stemu koruocii. Zwiaizek ten.tłopie-
ranv był pr^ez jednego posła, a'e 
skoro sie tylko zachwrał i okazały 
sie w nim nierłorzadkś wewnętrzne 
rrucaiace cień na prowadzenie 
"raw wtedy ł»e* nardwti nakaza
łam <'ed.itwn i dochodzenie prze
ciwko a rv«eł rwwera-
'acy ten rw^-rek również wtedy od-
nv»»ł od pierfn. 

Gdzież zate»n krwupeła. gdzie sy
stem koruocii? Przecież nie naz
wiemy koruncia to. że w te! lub m-
"ei radzie b*nku lub snółki sa ci 
Inb inni posłowie i roWą starania 
dla swoich 'Vw<! v4 nern Jacr to bvfó 
zresztą posłowie? Pitnych Stron
nictw i k-emnków. Czyż to ozna- 3J598-820 iŁ" 

j»k nacrzykład wymienione wyżej i cza. 2e byli to .eejołtt^i »Widać z tegp, te słezawsze dswa-

wśród nich wyraźnych jego prze
ciwników. 

Właśoiwie gorszący fakt robienia 
naganki na rząd w celu wydobywa
nia kredytów -dHa poszczególnych 
instytucyj, przytoczył Pan Minister 
Kwiatkowski, mówiąc o Chorzowie. 
Reprezentując w owym czasie Cho
rzów, Pan Minister Kwiatkowski z 
mojej odpowiedzi, że miliona zło
tych dać nie mogę. nie dojrzał w 
jak trudnych musiał się znajdować 
wtedy warunkach skarb państwa. 
'Był to oczywiście rok 1923, gdyż 
wtedy tylko skarb państwa opero
wał bonami. . Nie byłem wówczas 
premierem, a tylko ministrem skar
tu w gabinecie premiera Sikorskie
go, a później w ciągu zaledwie jed
nego miesiąca w gabinecie premie
ra Witosa. Miałem bardzo wielkie 
trudności do przezwycieżenia, a 
środków bardzo mało. Pan Mini
ster Kwiatkowski rozpisuie się o 
skierowaniu Go do o osła Korfante
go, nie dodaje w jakim to było o-
kresie. Zapewne, że w czasie rzą
dów gabinetu premiera Witosa z 
Korfarrtym. Dalei następuje opis 
jak Pan Minister Kwiatkowski przy 
pomocy posła Bartla zmobilizował 
posłów kilku stronnictw by przy 
ich pomocy uzyskać mil jon złotych 
tonów dla Chorzowa, co Mu s.ę u-
dało. Takie mobilizowanie pedlów, 
by popierać te łub inne sprawy 
często najbardziej połrzebae, to zła 
metoda, bo ona nie pozwala na u-
'trzymanie ręki przez ministra na 
pirLse całokształtu sytuacji. Tej 
metody użył Pan Minister Kwiat
kowski. choć widocznie jej nie uz
naje. Ale szkoda, że przytaczając, 
iak przy oomocy mobilizowania po
słów udało Mu się otrzymać jeden 
mrlljon bonów nie zaznaczył Pan 
Minister Kwiatkowski wiele Cho
rzów otrzymał w czasie moich rzą
dów w roku 1924 i 1925. iuż bez 
»"ob?lizowaflia posłów. W bilanse 
Chorzowa na dzńeń 31 grudnia 1925 
roku znaiduiemv w pasywach ka-
Mał ministerstwa skarbu w kwocie 
9931.701 złotych, a oożvczki w 
nanku Grw^idawstwa Krajowei-o w 
kwocie 3 598.820 złotych. Wśród 
tveh snm ów milion bonów to nie
wiele. Wid"* z tego że nie zawsze 
dawałem Chorzowowi „twarde i 
e-łowirogSe" odpowiedzi — „uje 
dam". 

Nie pochwalałem i nie pochwa
lam. gdy posłowie zabiegają koło 

•soraw natury materialnej, gdyż 
tkażde takie zabieganie jest dla u-
Tzedów państwowych uprzykrze
niem i prowadzi nieraz do decyzji. 
Hóre mogą narazić skarb państwa 
:';b bank państwowy na straty. Ta-
**ie samo iednak uprzykrzenie, a 
'eszcze większe narażenie na stra
ty może mieć miejsce, gdy zabiega-

iją o sprawy materialne całych grup 
gospodarczych ich przedstawceciele. 
W jednym i w drugim wypadku ko
nieczna jest wielka oględność w po
stępowania. 'Na czele Banku Go
spodarstwa Krajowego postawiłem 
osobę, która dawała mi gwarancję, 

•że na taką oględność najdalej posu
niętą zdobyć się potrafi. Dlatego 
też rad jestem z tego, że w tak 

•trudnym dla państwa okresoe w 
1924 — 1925 roku tak mało okaza
ło się spraw wzbudzających wątpli
wości i tak mało istotnych strat, od 
których przecież żaden bank rządo
wy czy prywatny nigdy nie jest 
iwolny. 

Nie pochwalałem nie tylko zabie
gów poselskich o sprawy material
ne natury prywatnej, ale i o spra
wy natury publicznej. Te ostatnie 
często drożej jeszcze kosztują 
•skarb niż pierwsze. Szczęście, że 
Chorzów jest dobrze prowadzony i 
solidnie się przedstawia. Ale wiele 
innych przedsięborstw państwo
wych lub komunalnych pochłonęło 
ogromne sumy i spowodowało wiel
kie straty. 

Nie przeczę temu, że obyczaje 
życia parlamentarnego przybierały 
u nas formy dla władzy państwo
wej uciążliwe i utrudniały nieraz 
pracę ku dobru publicznemu skie
rowaną. Nie przeczę też, żeby re
forma tych obyczajów me była po
trzebna. Ale przeczę stanowczo, by 
istniała korupcja stronnictw sejmo
wych przez mój rząd. Ani stron
nictwa sejmowe nie stały tak nisko, 
by dały się korumpować, ani też ja 
bym nie wahał się, ani chwili dłu
żej pozostawać przy władzy, gdy
bym widział, że zmuszony jestem 
utrzymywać się przy niei drogą ko
rupcji. Wszak o samą władzę zbyt
nio mi się nie rozchodziło. Ustąpi
łem nie otrzymawszy ani razu vo-

•tum nieufności. Poco bym miał so
bie kupować głosy poselskie skoro 
•maiąc je odszedłem. 

Twórczość państwowa była dla 
•mnie ciężką pracą, podczas której 
niejednemu się narażałem, a niko
go nie kupowałem. Nie miałem po
wodów by sprawowanie władzy 
przedłużać, obciążając swoje su-

•mienie Gotów byłem każdej chwi
li odejść. Wszak wcześniejsze mo
je odejście byłoby dla mnie tylko 

•ulga. nie tylko doraźną, ale i ulgą 
na dziś jeszcze. 

Kto na chłodno całą sprawę roz
waży. to sądzę, że musi doiść do 

•przekonania, że seitn nasz nie był 
gorszy od wszystkich seimów świa
ta, że teza o systemie koruocii sej
mu przez mój rząd iest to fikcia. w 
która niektórzy moda wierzyć, sko-
to już sie z ta mvśla zżv1i tak że 
nie chcą jej Doddać rewizii. ale in
ni winni stanowczo odrmoić ją ja
ko fli€TW""*"'^"T^Tłro ' 

(—) WŁADYSŁAW GRABSKI 

P. minister przemysłu i handlu 
E. Kwiatkowski 

_ w odpowiedzi p. Wł. Grabskiemu 
W związku z drogim Astem Pana 

Władysława Grabskiego, ogłoszonym 
w prasie w dniu 22 b. nu, nie doty-
kając narazie kwestjl zasadniczych 
pragnąłbym w chwili obecnej sprosto
wać tylko Wika inform a cyj: 

1) Ministerstwo przemyśla I handlu 
wydało polecenie dyr. Chorzowa kon
ferowania z p. Posłem Korfantym w 
sprawie finansów Chorzowa nie w tym 
okresie, w którym Pan Poseł K~rfańty 
piastował godność Wicepremjera, ale 
właśnie wówczas gdy funkcji tej nie 
piastował i w tem właśnie leży sens 
poruszonej kwestjL 

2) Pan Władysław Grabski pisze 
też: „Ale szkoda, że przytaczając Jak 
przy pomocy „mobilizowania" posłów 
udało mi się otrzymać jeden miljon 
bonów, nie zaznaczył Pan Minister 
Kwiatkowski wiele Chorzów otrzymał 
w czasie moich rządów w r. 1924-5 już 
bez „mobilizowania" posłów. W bi
lansie Chorzowa na dzień 31 grudnia 
1925 r. znajduje się w passywach ka
pitał ministerstwa skarbu w kwocie 
9.931.701 zL, a pożyczek w Banku 
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 

lem Chorzowowi „twarde i złowro
gie" odpowiedzi nie dam". 

Gdybym chciał ożyć własnych słów 
Pana Władysława Grabskiego z Jego 
pierwszego listu, musiałbym powie
dzieć, że wszystko to „jest płodem 
Jego własnej lub Jego informatorów 
fantazji"_ 

Rzeczywiście bowiem sumę pierw
szą dał Chorzowowi nie Pan Minister 
Skarbu Władysław Grabski w latach 
24-25 lecz Minister Skarbu Rzeszy 
Niemieckiej i to już w 'atach 1916-17. 
Jest to bowiem w passywach zdewa-
luowany zresztą odpowiednik nieru
chomości fabrycznych zbudowanych i 
zainstalowanych na siedem lat przed 
objęciem Śląska przez Polskę, a na 
osiem lat przed objęciem teki Skarbu 
traez Pana Władysława Grabskiego. 
Druga suma to częściowo kredyt to
warowy, jaki posiada każda fabryka 
magazynująca towar, a częściowo 
Kredyt dawany pośrednio przez fabry
kę rolnictwu (nie zaś samej fabryce) 
na kupno nawozów sztucznych, co by-
lo i jest stosowane bez ingerencji Mi
nistrów Skarbu nawet do towarów po
chodzenia zagranicznego. 
(—) EVGENJUSZ KWIATKOWSKI 

wyłącznie złotem wynosi 38,86 
(8,86 ponad pokrycie statutowe), po. 
krycie kruszcowo - walutowe 62,75 
(22,75 ponad pokrycie statutowe), 
wreszcie pokrycie złotem wyłącznie o-
biegu biletów bankowych wynosi 54,12 
proc. 

Wojewoda wołyrtskl 
w Warszawie 

W Warszawie bawi wojewoda wo
łyński p. Henryk Józewski. 

Przyjazd prezydenta 
organizacji sjonistyczne] 

do Polski 
W dn. 30 b. m. przybywa do War

szawy prezydent światowej organiza
cji sjonistycznej w Londynie p. Nahum 
Sokołów, który wygłosi dn. 2 stycznia 
w sali Filharmonji odczyt o zagadnie
niach sjonizmu i Palestyny. P. Soko
łów będzie podejmowany przez war
szawską organizację sjonistyczną. Wy
głosi on również odczyty publiczne w 
szeregu miast polskich na temat obec
nego położenia w Palestynie. 

Aresztowanie działaczy 
PPS(CKW) za fałszerstwa 

ŁÓD2, 23.12. — W Kole na skutek 
polecenia prokuratorskiego aresztowa
no 3 wybitnych działaczy PPS. (C. 
K. W.): prezesa zarządu kasy chorych 
w Kole, Wl. Kosmalskiego, dyr. kasy 
chorych SL Serocińskiego oraz referen
ta Jana Raduckiego, wszystkich pod 
zarzutem fałszerstw, przy wyborach do 
rady pow. kasy chorych w Kole, oraz 
fałszerstw, dokonanych systematycznie 
w rachunkach kasowych. Wstępne do-' 
chodzenia wykazały, że aresztowani 
narazili kasę chorych na olbrzymie 
straty pieniężne. (PAT). 

Były współpracownik 
K. F. N. — defraudantem 

Komitet floty narodowej zawiadomił 
urząd śledczy, że b. współpracownik 
tego komitetu Wiśniewski upoważnio
ny do zbierania składek członkowskich 
zdefraudował 1.111 zl. Wiśniewski pra
cował w komitecie od grudnia r. ub. 
do kwietnia r. b. i został zwolniony, 
gdyż podejrzewano go o nadużycia, 
które jednak zostały ujawnione dopie-
row tych dniach. 

Wiśniewskiego oddano pod dozór 
policji. 

Podejrzany połar 
ŁÓDŹ, 23.12. — We wsi Jarki - Koł

dun pow. kaliskiego spalił się doszczęt
nie młyn, wartości 45.000 zł. Zachodzi 
podejrzenie o podpalenie. (PAT). 

Bezrobocie w Austrji 
wzrasta 

W polowie b. m. ilość bezrobotnych 
w Austrji, otrzymujących zasiłki, wzro
sła o 15 proc. w porównaniu z okre
sem ubiegłym Ł j. osiągnęła cyfr® 
193.106. osób. (PAT). 

Kronika telegraficzna 
„QUINQUAGES1MO ANNO" 

RZYM, 23.12. — Ojciec św. ogłosił 
encyklikę „Quinquagesimo Anno". Pa
pież po omówieniu pomyślnych wy
padków kończącego się roku wzywa do 
modłów dziękczynnych i podkreśla 
jubileusz kapłański papieża. (ATE). 

POINCARE NA RIV1ERZE 
PARYŻ, 23.12. — Żegnany przez* 

szereg wybitnych osobistości, Poinca
re w towarzystwie małżonki odjechał 
na Rivierę, gdzie spędzi okres rekon
walescencji w- Cap Martin. (PAT.) 

„JUBILEUSZ STALINA". 
RYGA, 23.12. — Sowiet moskiewski 

podjął inicjatywę w sprawie wznie
sienia na jednym z placów moskiew
skich pomnika Stalinowi, którego 50-
łecie urodzin uroczyście obchodzono. 
(ATE). 

WYROK NA HITTLEROWCóW. 
BERLIN, 23.12. — W Schwidnitz 

skazano 16 hittlerowców, za rozbicie 
mittingu politycznego i ciężkie pora
nienie uczestników na areszt od 1 do 
3 miesięcy. 9 — uniewinniono. (PAT). 

KATASTROFA SAMOLOTU m 
LE BRIXA ™ 

PARYŻ, 23.12. — Z Birmy donoszą, 
że wskutek sHnej burzy Lebrix i Rissu 
musieli ratować się na spadochronach. 
Lebrix ocalał. Rissu jest lekko ranny. 
(PAT). 

ŚMIERĆ PRZY PRACY 
WERSAL, 23.12. — Z 3 robotników 

zasypanych na skutek obsunięcia sie 
szosy, dwóch zmarło. (PAT). 
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ALEKSANDER PRYSTOR. 

Boże Narodzenie w katordze 
Dzień jak każdy inny. Ponury, 

monotonny i pusty. Te same po
sępne kolory: czarny i brunat
no - szary. Nawet ubranie do
pasowano do tego tonu. Chyba 
jedne tylko kajdany miały nie
co żywszy stalowy odcień. 
Wszystko obliczono na to. by 
powoli a stale gnębić duszę więź
nia. nie dać jej ani na chwilę 
odetchnąć. 

Ale człowiek ma tyle siły du
chowej, że potrafi stworzyć w 
sobie odrębny niezależny świat, 
którym żyje i w którym znajdu
je swoje smutki i wesela, walki i 
triumfy, zwątpienia i zwycię
stwa. 

Nie zatracił się we wstrętnej 
szarzyźnie otoczenia. Żyje. Życie 
to dumnie chowa w sobie i czuj
nie pilnuje, by żadnym odruchem 
nie zdracizić się przed ciekawem 
okiem brutalnego strażnika. 

W jednostajności życia moż
na zatracić poczucie czasu. Ale 
i na to znajdzie się sposób. Po
trafi się stworzyć sobie swoisty 
kalendarz, według którego cier
pliwie odlicza się dnie, jak pa
ciorki nieskończonego różańca. 

Otóż i 24 grudnia. Myśl raz 
w raz wybiega hen daleko, do 
swoich. Nie pomagają nakazy 
woli: spokojnie! spokojnie! nie 
rozrzewniać się! Powoli spływa 
nastrój uroczystego dnia i za 
czyna ogarniać całą duszę. Zwy
kły spacer naukos po celi 5 
kroków tam i z powrotem trwa 
widać za długo: strażnik za czę
sto otwiera ,.judasza". Działa to 
jak zimna woda na rozpaloną 
głowę, dusza kurczy się ale pod
daje się woli. Człek siada i uda
je. że jest drewniany. 

Tak zmagając się doczeka
ło się zmierzchu. Martwa ci
sza dookoła. Nawet krzyki ukła
dających się do snu wron ucich

ły. Straż więzienna, by zmniej
szyć sobie kłopotu, wydała stra
wę południową i wieczorną da
leko przed południem. Żadnego 
odgłosu zzewnątrz. Tylko nie
zgrabne stąpanie skradającego 
się strażnika. Zdaje się, że sły
szysz bicie własnego serca. Du
sza z zaciśniętemi zębami upor
czywie walczy z wolą, ale wresz
cie ta ostatnia zwyciężyła i da
ła rzeczywiście uspokojenie. 

Wtem na dole — słychać — 
trzaśnięcie skądś i mocne stąpa
nie po żelaznych schodach i ga-
lerji. Kroki zbliżają się. Zatrzy
mują się. Myśl: „czyżby na e-
tap? cukru w torbie wystarczy"? 
{jest to najpewniejsze pożywie
nie w drodze). 

Drzwi celi rzeczywiście się 
otwierają, wchodzi strażnik i 
ciska w ręce „podanie" (fo
netyczne tłomaczenie słowa: 
podajanje). Jest to rozba-
brana i przeszukana brudnemi 
łapami paczka z jedzeniem. 
Przysłała mi ją żona, której w 
drodze wielkiej łaski na to po
zwolono. W paczce po za je
dzeniem obskubana przez te sa
me łapy... gałązka bzu. 

Prawdziwy żywy pachnący 
kwiat! i nie szary! Prawdziwe 
żywe zielone listki! ziolone a nie 
szare! 

Spokój pierzchł jak mgiełka 
przed promieniem. A promie
niem żyjącego świata był kwiat 
w mej celi. Niech djabli porwą 
strażnika, wesoła radość napeł 
niła duszę. 

Spragnione oczy wchłaniały 
w siebie zieloność: sprawiała 
błogą ulgę udręczonej szarzyz
ną duszy. I na długo uniosłem 
się myślą do swego rodzinnego 
miasta, a w majaczeniu sennem 
dźwięk kajdan ów wydał mi się 
dzwonem Pasterki. 

POLSKIE WIGILIE 
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POWROTNA FALA 

TEMAT: Gromada. Anhellidóm zdała od ton i matek 
ciągnie po iniegu białym, jak obrus lub opłatek 

Pogrzeo ś. p. mir. dypl. Adama 
Studenckiego 

KRAKÓW, 23.12. (tel. wł.). Po 
grzeb ś. p. maj. dypl. A. Studenc
kiego tak niespodziewanie a przed
wcześnie zmarłego, odbył się dziś 
w Krakowie o godz. lii był aktem 
hołdu dla nieskalanej pamięci 
świetnego oficera armji polskiej. 
W pogrzebie prócz licznie zgroma
dzonej publiczności, reprezentan
tów wojska i wszystkich władz głó
wnie artylerji i II oddziału Sztabu 
Głównego z Warszawy wzięli u-
dział: woj. dr. Kwaśniewski, Ko
mendant Szkoły szł. głównego gen. 
Kutrzeba, gen. Morawióski, ppłk. 
Pełczyński, pułk. Boldt, sędzia 
śledczy do spraw szczeg. wagi 
Luxenburg, reprezentacja B. B. W. 
R. w osobach pos. Chyli i Poch. 
marskiego oraz delegacje głównego 
zarządu związku legionistów, za
rządu okręgowego, oddziału miej
scowego, oddziału związku legjoni-
stów w Krakowie. 

Trumnę z kaplicy wojskowej 
przy ul Długiej wynieśli koledzy 
oficerowie i złożyli na lawecie, po-
czem kondukt pogrzebowy ruszył 
na cmentarz rakowiecki, prowadzo

ny przez gen. ks. Niezgodę, a poprze 
dzony przez poczet legjonowy ze 
sztandarem krakowskiego oddzia
łu, oraz długi korowód 47 wień
ców niesionych przez żołnierzy. Na 
czele niesiono wieniec od Marszał
ka Piłsudskiego. Na cmentarzu 
przemówił pierwszy szef artylerji 
płk. Boldt, skreślając rycerską 
postać ś. p. maj. Studenckiego i 
dzieje jego bohaterskiej służby w 

Legjonach i wojsku polskiem. Na
stępnie hołd pamięci zmarłego od
dali szef II Oddz. Szt. Gł. ppułk. 
Pełczyński, a w imieniu oficerów, 
podkomendnych ś. p. maj. Stu
denckiego przemówił kp. dr. Swit-
kowski. W imieniu b. legjonistów 
i zarządu głównego zw. legjoni
stów przemówił kpt. Starzak z 
Warszawy, żegnając zmarłego jako 
wiernego żołnierza Komendanta, 
prawdziwego żołnierza bez skazy. 
W chwili składania zwłok do grobu 
nad trumną pochylił się sztandar 
legjonowy, a żołnierska pieśń 
„Śpij Kolego..." podjęta przez straż 
leg jonową pożegnała zmarłego na 
wieczny spoczynek. 

PO ŚNIEGU ROZISKRZONYM, W DZIEŃ ÓW, DZIEŃ 
WIGIUI. 

W SZACIE ZE ŚNIEGU, RZEKŁBYŚ, ZE BIELSZEJ 
OD UU1, 

SZLI, BRZĘCZĄC ŁAŃCUCHAMI HEN, W NIEZNANE 
ŚWIATY 

JAK JEDEN MAZ, BARSZCZANIE VEL KONFEDERATY. 

GWIAZDA SIE PONAD NIMI WZNIOSŁA BETLEEMSKA, 
A Z NICH BIŁA TA ŚWIATŁOŚĆ, CO JEST JUZ NIE 

ZIEMSKA 
1 SAMA PRZEZ SIĘ STARCZY ZA LUDZKIE WAWRZYNY. 
SZLI NAD NEWĘ, BY KOPAĆ KANAŁ KATARZYNY. 

DWANAŚCIE ICH TYSIĘCY BYŁO TEGO LUDA. 
IDA, WIELCY JEDNOŚCIĄ, KTÓRA CZYNI CUDA, 
RAZ PO RAZ W GŁUCHEJ CISZY ZABRZĘCZĄ KAJDANY, 
TO BOLI STOKROĆ BARDZIEJ, NIŻ NAJKRWAWSZE 

RANY. 

TU INNY MI SIĘ OBRAZ POD PIÓRO NAWINIE: 
INNA NOC WIGILIJNA; WE MGLISTYM LONDYNIE 
ZASIADŁO W WIELKIM SMUTKU TRZECH MĘŻÓW DO 

STOŁU. 
Z NIMI ŚMIERTELNA ROZPACZ ZASIADŁA POSPOŁU. 
NIEMCEWICZ. CZARTORYSKI, LELEWEL — ICH MIANA. 
UCZTA KRÓTKIEMI SŁOWY BYŁA PRZERYWANA. 
ZMIERZCH KRÓLA, POTEM KSIĘSTWO, CZASY 

KONGRESOWE. 
WSZYSTKIE EPOKI RAZEM. KSIĄŻE ZWIESIŁ GŁOWĘ. 
MIAŁA ONA KORONĘ DŹWIGAĆ TAK NIEDAWNO. 
LELEWEL RZECZE: BÓG DAJ NAD KLĘSKĘ ŚMIERĆ 

SŁAWNA-
LECZ I TEGO SNAĆ NIEWART BYŁ DZIŚ LOS POLAKA ' 
A STARY URSYN NA TO: BOSKA WOLA TAKA... 

W LAT KILKA PÓŹNIEJ UCZTA BYŁA NAD SEKWANA• 
JUŻ NIECZĘSTO TAK W POLSKICH KOŁACH 

UCZTOWANO. 
DO TOASTU WSTAŁ Z JEDNEJ STRONY KONRAD Z CELI. 
PO DRUGIEJ — STANĄŁ DROBNEJ POSTACI ANHELLl. 
TEN I TEN MYŚLI W JEDNO OGNISKO ZESTRZELI 
LECZ NIE NA DŁUGO. BOWIEM, JAK WIESZCZ MÓWI, 

INNI 
SZATANI PRZY ROBOCIE WÓWCZAS BYLI CZYNNI. 

NOC. NOWY POCZET IDZIE, BY STANĄĆ W SYBIRZE. 
ROK SZEŚĆDZIESIĄTY TRZECI. KRAJ W ŻAŁOBNYM 

KIRZE. 
JEDEN. DRUGI Z WYSIŁKU PO DRODZE PRZYKLĘKA. 
IDA W ŚWIAT NIEZMIERZONY, JAK TA POLSKA MĘKA. 

AŻ PO DNIACH WIELU I PO LATACH WIELU 
KTOŚ DOPROWADZAĆ POLSKĘ JAŁ DO CELU. 
OTO W DZIEWIĘĆSEST SIEDEMNASTYM ROKU 
„ZE ŁZA I WIELKA BŁYSKAWICA W OKU" 
ON — TAKIE W POLSCE JĘŁY KRĄŻYĆ SZMERY -
CZUWA! A IMIĘ MA CZTERDZIEŚCI CZTERY! 
GDYŚ. SPYTAŁ: KIM JEST ÓW? ODPOWIEDZIELI: 
JÓZEF PIŁSUDSKI, W MAGDEBURSKIEJ CEU. 

T. HIŻ. 

Okres £wiąt Bożego Narodze
nia jest okresem wypoczynku, 
skupienia, refleksji. Każdy wy
cofuje się przynajmniej na dni 
kilka z codziennej walki poli
tycznej czy gospodarczej i za
mykając się w domu, ma czas{ 

na oddanie się rozmyślaniu, 
czynności wiele utrudnionej 
przez rok cały wskutek dzisiej
szej nerwowej egzystencji i do
rywczej z dnia na dzień szarpa
niny. 

Społeczeństwo polskie weszło 
obecnie w stan bardzo charakte
rystycznego kryzysu. Żyje istot
nie z dnia na dzień wyczekiwa
niem sensacyjnych perypetji na 
arenie politycznej. Odnosi się 
wrażenie, że nawet najmniej 
ważna i najmniej prawdopo
dobna plotka z za kulis rządo
wych czy sejmowych o wiele 
więcej absorbuje umysły, niż 
najważniejsze zagadnienia real
ne, niż cała przeszłość, teraź
niejszość i przyszłość państwa. 
Wystarczy pogadać przez pięć 
minut z ludźmi wszelkiego za
wodu, wystarczy przejrzeć róż
nobarwną prasę partyjno-poli
tyczną, aby nabrać przekonania, 
że ludzie istotnie nie wiedzą, 
czego chcą i czego mają chcieć, 
a wielu nawet nie chce myśleć 
0 niczem, poza doraźną troską i 
rachubą dnia. Stąd ta niepew
ność, malkontentyzm, pesymizm 
1 ustawiczne (choć nieoficjalne) 
przerzucanie się ze stołka na 
stołek, a często nawet na kilka 
stołków równocześnie. 

A przecież spokojna refleksja 
porównawcza nad przeszłością, 
teraźniejszością i prawdopo
dobną przyszłością bardzo cie
kawe dać może konkluzje, wo
bec których zmaleją niemal do 
zera wszelkie sensacyjne aktua-
lja. 

Było to z końcem XVIII-go 
wieku. Obradował sejm cztero
letni, zainicjowany przez ludzi, 
pragnących ukrócić anarchję de-
magogji szlacheckiej i sejmo-
władztwa nad samym brzegiem 
przepaści, w którą staczała się 
Rzeczpospolita. I pewien odłam 
tego sejmu, w porozumieniu z 
królem, nie mogąc, mimo czte
roletnich usiłowań i argumenta
cji przekonać zaciętych, tępych, 
wstecznych zwolenników ów
czesnej „integralnej demokracji 
szlacheckiej" i obrońców złotej 
wolności o niezbędności grun
townej reformy ustroju w kie
runku wzmocnienia władzy wy
konawczej i ukrócenia zabójczej 
dla państwa sejmokracji, uczy
nił wówczas coś, co niesłycha
nie oburzyło przepłaconych 
przez Moskwę obrońców od
wiecznego, legalnego nieładu i 
nierządu: Skorzystawszy z pew
nej okazji, uczynił drobny za
mach stanu i postawił opozycję 
wobec faktu dokonanego. 

Przypieczętowano ten fakt 
doniosły — którego pamięć ob
chodzimy teraz rok rocznie uro-
czystem świętem narodowem — 
radosnym tańcem i śpiewem na 
cześć króla i zbratania wszyst
kich stanów. Tymczasem obroń
cy integralnej demokracji szla

checkiej i nieograniczonych swo
bód parlamentarnych nie ustą
pili. Widząc budzący się w kra
ju ruch odrodzeniowy, zbyt po
tężny, aby mu się mogli przeciw
stawić, zwrócili się o pomoc do 
obcego mocarstwa. Niech raczej 
Pobka przepadnie, byle tylko 
złota wolność sejmikowania i 
warcholenia była salwowaną. 
No i nastąpiła rzeź Pragi, potem 
rozbiór Polski. Wprawdzie w 
ostatecznym rezultacie zfłota 
wolność i sejmowładztwo wcale 
się nie ostały, stłumione obcym 
zaborem, ale warcholska, demo
kratyczna opozycja dopięła rea-
lizaqi swego naczelnego hasła: 
Pereat Polonia, fiat democratia! 

Tak to było stokilkadziesiąt 
lat temu. Nastały w szybkim-bie-
gu całkiem inne czasy i warun
ki. Karabele, konfederatki i u-
pudrowane peruki poszły do la
musa. Scenerja postępu rozwi
nęła się do olbrzymich rozmia
rów. Człowiek zdobył podmor
skie głębiny, panuje w oceanie 
powietrznym i zamyśla już na 
serjo o wyprawie na planety ra
kietowym pociskiem. Stosun
ki, jakie panowały w Polsce w 
wyżej wspomnianej epoce, zna
my już tylko z opisów i drzewo
rytów. Są nam tak niemal odle
głe, jak każda inna epoka daw
nych dziejów naszych, o której 
uczymy się w szkole. W prak-
tycznem życiu obecnem, nerwo-
wem, rozpędzonem jak stukonna 
limuzyna, nikt nie ma czasu na 
starodawne wspomnienia. 

I oto nagle — podniosła się 
przed nami jak gdyby kurtyna, 
odsłaniaiąc scenę z dawno mi
nionej epoki. 

Oto obraduje już przez rok 
czwarty sejm Rzeczypospolitej 
nad dziełem naprawy. Obraduje 
z przerwami, bo 6ię zgodzić nie 
może. Stronnictwo naprawy do
kłada wysiłków, obóz złotej wol 
ności demokratycznej zwa'cza 
zaciekle każdą myśl zmiany, 
ściągając na pomoc ingerencję 
zagranicy. Pereat Polonia, fiat 
democratia! A od wschodu i za
chodu zbierają się chmury. 

Człowiek oczy przeciera i 
zdumiony zadaie sobie pytanie: 
Czy to prawda, czy zjawa mi
nionych dziejów? Bo przecież 
wszystko to iuż raz było. Podob
ni ludzie, podobne argumenty! 
Tylko kostiumy się zmieniły. 
Czy to rok 1790. czy 1929? Czy 
może dusza polska przeszła 
przez jakąś metapsychozę w 
długoletniej wędrówce pod ob
cym zaborem i starodawne remi
niscencje tak żywo przed nią się 
teraz materjalizują? 

Nie, to tylko powrotna fala hi
storii, która teraźniejszość z 
przeszłością nawiązuje. Wskrze
szone państwo staje w punkcie, 
w którym przerwał się stoczter-
dzieści lat temu bieg lego nie
podległych dziejów. I ma podjąć 
przerwaną pracę na nowo. Sta

je znowu, jak ongiś, przed decy
zją, od której przyszłość jego — 
rozwój mocarstwowy lub upa
dek — zależy. 

JAN BOBRZYŃSKI 

WA.CŁAW LIPIŃSKI 

W PIĘTNASTA ROCZNICĘ BOJU 
POD ŁOttCZOWKIEM 

Długich, piętnaście mija lat w 
dn u dzisiejszym, od pamiętnych, 
nii-zapomnianych godzin krwa
wi go boju pod Łowczówkiem. W 
str.iszliwych zmaganiach miljono-
wveh armij, w owych pierwszych 
miesiącach światowej wojny, gdy 
bezwolną, bierną i zalęknioną zie-
n'ię polską zalewały zewsząd ko
łu, nny tysiączne obcych wojsk, 
mordercze zt sobą prowadząc 
bose — na skrawionych ziemiach 
ojczyzny na0zej pojawił się 
wskrzeszony wolą Komendanta 
żołnierz polski. Szczękiem broni, 
pracą bagnetów i ogniem swych 
karabinów, jedynie głośnem i je
dynie wymownem w czas zmagań 
wojennych — domagał się praw 

wolności dla umęczonego kraju 
swego. Że sztandar niepodległo
ści, zuchwale w górę przez żoł
nierzy Józefa Piłsudskiego wznie
siony — w godne, wspaniałe do
stał się dłonie, niech świadczy 
tekst rozkazu, niżej przytoczone
go. Wydał go do żołnierzy I 
Brygady, Kazimierz Sosnkowski, 
jej szef sztabu, gdy w czasie 
krótkiej nieobecności Komendan
ta — danem mu było prowadzić 
bój pod Łowczówkiem w pamięt 
nych dniach 22—25 grudnia 1914 
roku, na zalesionych młodą dębi
ną wzgórzach Łowczówka i 
Meszny Szlacheckiej. 

X 

Kwatera Główna Lipnica Mu
rowana 1/1. 1915. 

Żołnierze 
Bój, który rozpoczęliście dnia 

22 grudnia 1914 na wzgórzach 
Łowczówka i Meszny Szlachec
kiej był największym ze wszyst
kich w jakich dotąd brała udział 
I brygada I Legjonu. Mieliście do 
czynienia z wyborową dywizją 
rosyjskiej piechoty, specjalnie dla 
przełamania tego frontu przysła
ną. Mieliście sprawę z nieprzyja
cielem ufnym w powodzenie, dnia 
bowiem 22 grudnia do południa, 
przełamał on opór 18 pułku pie
choty austrjackiej, odebrał jej 4 
karabiny maszynowe, wreszcie 
wyparł z pozycyj rozbitą, zdemo
ralizowaną pędząc przed siebie. 

Ruszyły do boju nasze szeregi. 
W pierwszy ogień poszła nasza 
stara gwardia — pułk pierwszy 
majora Śmigłego, prąc naprzód' 

w niezawodnym ataku. W szcze
gółach dzielni i sprawni popro
wadzili ów atak komendanci Her-
win *) i Bukacki2), pierwszy su
nąc naprzód wytrwale pod silnym 
ogniem nieprzyjaciela, drugi o-
skrzydlając zręcznie przeciwnika, 
zdobywając w rozpędzie 3 rzędy 
okopów moskiewskich, wzmoc
nionych drutem kolczastym, 
wreszcie biorąc gęsto niewolnika. 
Już wieczorem byliście żołnierze 
panami pozycji, na których kilka 
godzin temu triumfował nieprzy
jaciel. 

Odpowiedzialna skwapliwość 
dowódców, szlachetna odwaga 
szeregowców, męstwo jednych i 
drugich nie pozwoliło Wam po
przestać na samym spełnieniu za
dania. Patrole 1 pułku w pościgu 

dalej poszły wnikając w teren, 
zajęty przez nieprzyjaciela. Tu 
patrol złożony z 8 ludzi pod do
wództwem podoficera Świder
skiego wziął do niewoli prawie 
cały sztab benderskiego pułku ro
syjskiego piechoty, a mianowicie 
pułkownika, 2 kapitanów, 2 po
ruczników, 3 podporuczników o-
raz dalszych liczn' :h jeńców. 

Drugi dzień walki 23 grudnia 
upłynął na rozwijaniu się nasze
go frontu, wśród coraz gwałtow
niejszych starć na poszczególnych 
jego częściach. 

Podczas gdy prawe skrzydło 
z bataljonem Rylskiego sunęło o-
stro naprzód, lewe i bataljonami 
Olszyny*), Grudzińskiego4) i Pi-
skora') odbijało ataki nieprzy

*) Kpt. Piątek-Herwin, poległ pod 
Konarami, w 1915 r. 

Burhardt-Bukacki, ob. gen. bryg. 

») Olszyna - Wilczyński, ob. gen. 
bryg. 

*) Kpt. Pększyc-Gmdzińskj, poległ 
pod Żernikarai, w 1915 u 

jaciela, zadając mu ciężkie stra
ty-

Drugi dzień nieprzerwanej wal
ki postawił nas wobec braku a-
municji i żywności. Pierwszą za
stąpiono w części karabinami ro-
syjskiemi zdobytymi na wrogu. 
Żywność zastąpić nam w tym bo
ju musiała twarda chęć zwycię
stwa. 

Dzień 24 grudnia w przebiegu 
tej gwałtownej rozprawy natęże
niem nie ustępował dniom po
przednim. Linje walczących tęzy-
ły się naprzeciw siebie o 30—40 
kroków odległości. Napróżno sza
lał ogień artylerji nieprzyjaciel
skiej, siepiąc się po okopach, szu-
kajc rezerw w daremnym wysił
ku, nadwątlenie Waszego ducha, 

(Dokończenie na stronie 4-ej). 

') Ob. gen. dyw. szef sztabu głów
nego. 

i 



Nr. 56 

Rok 1919. Małe, zabite od 
świata deskami miasteczko, gdzie 
w odległych o kilometr czy dwa 

* koszarach mieścił się szwadron 
kadrowy pułku i — „życie małe
go garnizonu", codzienne, szare, 
wypełnione ćwiczeniem ochotni
ka czy napływającego już rekru
ta, karmieniem i czyszczeniem ko
ni, a w chwilach wolnych — grą 
w karty i rozmową o koniach. 

I nagle, niby piorun z jasnego 
nieba, w upalny, sierpniowy 
dzień propozycja zapisywania się 
do szkół oficerskich we Francji, 
potem wyjazd służbowy do War
szawy celem poddania się skró
conemu, typowo-wojennemu e-
gzaminowi z mowy Corneiira, 
Racin'a i Balzac'a i wreszcie wy
jazd — jakże w tych warunkach 
upragniony — do stolicy świata, 
do vVille-Lumiere". 

X 
A potem różaniec dni, będą

cych jakże cudownem wytchnie
niem po długich, w dwójnasób 
liczących się latach wojny, spę
dzanych w kurnych nieraz a za
wsze zadymionych chatach na 
Wołyniu, w niedbale przez pie
chotkę wygrzebanych okopach -— 
„bo to dla ułanów", — w odwro
tach z pod Polenbergu, na para
dach listopadowych w Baranowi
czach, a potem przetykanych nu
dą życia garnizonowego, aż do 
tragicznego dnia przysięgi, gdy 
rymnęły na ziem karabiny i sza
ble, a brać żołnierska poszła z 
zadzierżystą śpiewką na ustach 
za druty Szczypiorna. I znów nu
da, stokroć straszliwsza, jakiej 
zmóc nie mogły toczące się w 
nieskończoność przy łojówkach 
opowieści — a później rozsypy
wanie się braci ułańskiej po ca
łej Polsce i wreszcie szczęk bro
ni, rzucanej na bruk przez znie
nawidzonego pruskiego żołnie
rza... 

Teraz zaś — wypoczynek: coś 
niby nawrót do owych dawno 
minionych studenckich czasów, 
gdy człek zażywał wolności po 
raz pierwszy. Wykłady niezbyt 
trudne i niezbyt nużące, gaża so
wicie starczająca na kawalerskie 
potrzeby, wabiący oko mundur 
cudzoziemski na grzbiecie i nie
zależność poza kursem zupełna. 

Wszystko to razem wydaje się 
rozkoszną, rzeźwiącą kąpielą, w 
której każdy zosobna muskuł od
zyskuje jędrność i prężność. Zmę
czenie, zniechęcenie toną gdzieś 
w ciepłej, wygrzanej wodzie; 
wraca tężyzna mięśni i myśli. 

X 
I nagle, niemal niespodzianie, 

dzień wigilijny. Wypełniony zwy
kłą, codzienną pracą, tem się mo
że od innych różni, iż było w nim 
coś jakby pełne uciechy wycze
kiwanie, nieco większy niż zwy
kle ruch po sklepach, a na wiel
kich bulwarach, gdzie wzdłuż 
chodników wyrosły jak z pod 
ziemi kramy świąteczne, natłok 
przechodniów dwakroć czy czte-
rykroć żywszy niż codzień i już 
rozedrgany nieprzebranym gallic-
kim humorem, który nakształt 
rac strzelistych bucha i niby gar
ściami iskier śmiechem się rozsy
puje dokoła. 

W jakieś trzy godziny po za
chodzie słońca dopiero wyludni
ły się gwarne dotąd ulice Pary
ża, wystawy sklepowe poczęły 
gasnąć — a później, po zwykłym 
codziennym obiedzie, tłumy ludz
kie spłynęły falami do świątyń. 

Ogromne, rzęsistem światłem 
zalane wnętrze kościoła, które 
za się dnia w mrok tajemniczy, 
w brawne przez witraże cedzone 
tęcze spowija. Wyplatane krze
sła z klęcznikami w karnym sto
ją ordynku, na krzesłach zaś za
jęli zamówione zgóry miejsca 

P R Z E D  D Z I E S I Ę C I U  L A T Y  
moźniejsi tego świata, pozostawia 
jąc miejsca stojące w nawach u-
boższym. Zabrzmiały srebrzyste-
mi głosami dzwonki kościelne, 
ozwały się rozśpiewane w melo-
djach organy, rozdzwoniły się 
śpiewem orkiestry a potem za
brzmiał chór głosów przepięk
nych, kształconych, tryl każdy 
wywodzących uczenie — głosów, 
które na codzień słyszy się w naj
świetniejszych teatrach albo na 
salach koncertowych Paryża. 

I — dziwna rzecz — zasłucha 
nemu w ów koncert przepiękny 
gubią się słowa modlitwy w pa
mięci, uwaga rozprasza się na 
szczegóły, a w duszy budzi się 
jakaś niedopowiedziana, cieniem 
przez myśl przebiegająca tęskno
ta za starym, wiejskim kościołem, 
gdzie lud w czerwonych zapa
skach i wełniakach, w wiatrem 
zalatających kożuchach padł na 
kolana, ukorzył się, czołem o wy
deptaną podłogę bijąc i z serca, 

choć nie uczenie, śpiewa: 
„Bóg się rodzi, moc truchle

je!—" 
X .  

Więc chodźmy na godzinę, 
dwie, dumać w puste o tej po
rze, jakby wymarłe, wąskie i 
ciemne uliczki starego Paryża. 
Kroki dzwonią zdaleka, na ta
flach kamieni, można więc wymi
jać przechodniów, chronić się 
przed obojętnemi ich oczyma, by 
dla siebie zachować tęsknoty 

własne, niezrozumiałe dla obcych. 
Aż dopóki nie nadejdzie godzi

na umówionego spotkania z paru 
kolegami, oficerami francuskimi. 

Place Pigalle! 
Niemal-źe jedna obok drugiej 

świecą tu w ulicę roziskrzonemi 
oknami wystawowemi restauracje 
i kawiarnie, tak przepełnione o-
wej nocy wigilijnej, jak przepeł
nione bywa metro w godzinach 
przypływu i odpływu rzesz pra-

Opłatek ze  Lwowa 
Do wspomnień z czasów wojny 

sięga się rzadko, coraz rzadziej, 
stały 9ię one niemodne. Jeśli tym 
razem zwracamy się ku nim, to 
nietylko z tej przyczyny, iż oka
zję po temu daje Boże Narodze
nie, lecz że pragniemy wsk&zać, 
jak dalece mylnym jest pogląd, 
wyrażany często przez teorety
ków, iż wojna degeneruje uczu
cia człowieka. Ktoby chciał i u-
miał wejrzeć w duszę żołnierza 
polskiego w latach wojny, musiał
by się niemało zdumieć, iż tyle 
uczuć i tak odmiennych od tych, 
które wyrażają „ludzie pokoju", 
może się mieścić w człowieku pro
stym. Nie zmienia postaci rzeczy 
fakt, że mówimy tu o żołnierzu 
Legjonów. 

Żołnierz nie czuje mniej ani 
słabiej, lecz — inaczej. Postawio
ny w obliczu rzeczy, wobec któ
rych Ł zw. wielkie zmartwienia, 
troski, radości jakże malemi wy
dać się muszą, obcując dzień w 
dzień i godzina w godzinę z wid
mem śmierci, która nierzadko ra
czej wyzwoleniem, niż pełną gro
zy sprawą się wyda, patrzy on 
głębiej i szczerzej w treść każde
go faktu. Stojąc nieustraszenie 
twarzą w twarz największej gro
zy, dając z siebie często ponad 
ludzki wysiłek, stwarzając stale 
inną, nową, nieznaną i niedocie-
czoną miarę człowieczej moż
liwości, wyrobić w sobie musi in
ne, niecodzienne kry ter ja dla 
przejawów uczuć. 

Myliłby się też ten, ktoby przy
puścił, iż wskutek oderwania od 
rodziny, nawykłe do „chwytania 
chwili", święta Bożego Narodze
nia, pamiątki narodowe, czy ro
dzinne straciły dla żołnierza w 
czasie wojny walor i wynaturzy
ły jego do tych rzeczy stosunek. 
Nie, — przybrały one tylko inne 
formy, straciły wiele ze swej de
koracyjności i frazesu, zyskały 
na 9ile wyrazu i pogłębieniu tre
ści. 

...Było to pod Optową, na o-
wym odcinku nad Styrem, stano
wiącym przedłużenie skrzydła 
Polskiej Góry, na którym się 
strzępić począł i łamać napór o-
fenzywy brusiłowskiej. 

Okopy jako tako zostały już 
wybudowane, ale ziemianki — 
pożal się Boże! Na szczęście zi
ma nie była ostra, a zwarty bór 
wołyński otulał 9utem płaszczem 
jedliny, przetrzebione szeregi 
pułku zasłaniając przed najgor
szym wrogiem zdrowia żołnierza, 
lodowatym, przejmującym do ko
ści wiatrem. Odcinek był niemal 
spokojny. Niezamarżnięte >sz-
cze bagna Styru na przedpolu da
wały pewną gwarancję, iż zasko
czenia ze strony Moskali obawiać 
się nie trzeba. Gęste placówki i 
częste patrole czuwały nad bez
pieczeństwem odcinku. 

W wigilję Bożego Narodzenia 
nic zresztą niezapowiadało po
ważniejszego niepokoju. Od po
łudnia zaprzestano robót „budo
wlanych" na odcinku, została za
powiedziana pasterka w lesie, na 

strój świąteczny rozsnuwa! swe 
refleksyjne władanie. 

Cóż kryły w sobie zamyślone 
i jakby skupione żołnierskie o-

czy? Czemuż to nie szukał każdy 
wygodnego legowiska, by spo
cząć i „pospać" do woli, gdy pra-
cj^MgrMjstanOjM^o^slużbj^wolnjr 

GWIAZDA W NOCY 
Nie jest przypadkowem zesta

wienie: witraż franciszkański 
Wyspiańskiego, jasełka polskie 
i podstawa naszej sceny narodo
we), monumentalny teatr Stani
sława Wyspiańskiego. Misterja 
0 Narodzeniu Pańskiem mają 
podobno za swego patrona i 
pierwszego twórcę św. Francisz
ka z Assyżu, do Polski trafiły 
również przez braci franciszka
nów. bez wątpienia też dramat 
Wyspiańskiego, oprócz Hellady 
oparł się na zrębach misteryj-
nych polskiej plastyki religijno-
ludowej. 

Noc przenosiła zawsze wyo
braźnię ludzką w krainę tajem
nic, kontemplacji spraw boskich 
1 wiecznych, w hermetyczną krai 
nę baśni i czarów Teatr w swej 
najgłębszej treści jest życiem 
nocy, za dnia przegrywa porów
nanie z światłem dziennem, z 
realizmem wspaniałym otaczają
cej nas zmysłowo rzeczywisto
ści. Staje się poprostu bezbron
ny i jakby czemś onieśmielony. 
Bardzo łatwo go wtedy zbić z 
pantałyku. Jeśli rozszerzymy to 
pojęcie „dnia" dla teatru, wte
dy dopiero zrozumiemy niejeden 
glos współczesny o kryzysie dzi
siejszym sztuki teatralnej. Te
atr prawdziwy zawsze musi być 
czemś w rodzaju owej gwiazdy 
wigilijnej, prowadzącej do obja
wienia. U nas najgłębiej pojął to 
WyspiańskL 

Nie wrócimy już nigdy do tych 
prymitywów wiary, które tak na
miętnie 6zukały odpowiedników 
plastycznych, artystycznych, tea
tralnych w dziedzinie swego 
światopoglądu. Ta dziedzina 
przeniosła się raczej w sferę my
śli abstrakcyjnej. Widowiska i 
igrzyska sceniczne dzisiejsze u-
siłują naśladować „dzień" — 
zrezygnowały niemal całkowicie 
z „nocy", a razem z tem z jej 
syntez tajemniczych, ezoterycz
nych. Cóż bowiem stanowi naj-
charakterystyczniejszą cechę o-
wych dawnych cyklów misteryj-
nych, zwłaszcza o Bożem Naro
dzeniu — oto ich syntetyczny 
encyklopedyzm, ba nawet uni
wersalizm. Ku betleemskiej doli
nie szedł cały ówczesny świat 
polski, aby ujrzeć swój tajemni
czy szematyzm w obliczu naj
wyższej symboliki, jaką była sta
jenka i żłobek z Bożem Dziecię
ciem, Odkupicielem świata. Oto 
przyjrzyjmy się temu najwspa
nialszemu teatrowi ludzkości, 
aktorom i publice. 

Na premjerę gwiazdkowych 
godów, które ze świątyń Pań
skich przeniosły się powoli na 
ulice wsi i miast, idą Herody, dja 
bły i śmierci, żołnierze, królo
wie i chłopi, ekonomi, pasterze 
i żydzi, szlachetka, lekarz, szar

latan • cudzoziemiec, krakowia
cy i krakowianki, Twardowscy, 
czarownice, druciarze, kowale, 
cyganie z niedźwiedziami, paja
ce, grabarze, kominiarze, Malgo-
rzatki swywolne, dziady z żebra
czą torbą i dzwoneczkiem — to 
są igrce i żaki szkolne albo pro
sty lud. Autora nie można wy
wołać podczas jednego z inter
mediów, gdyż autorem tego 
wszystkiego jest jakiś „miljon" 
nieuchwytny. Pisali tę wielką a-
legorję zarówno księża jak ry-
bałci — niewiadomo, jak tu wy
kryć granicę pomiędzy poważną 
treścią a zabawną formą. Gdzie 
się kończy kolenda wesoła, a za
czyna najprawdziwsze religijne 
rozrzewnienie. Jak realizm for
my i stylu przeistacza się w „czy
stą formę", tę prawie witkiewi
czowską, której prawzorami by
ły właśnie te ludowe wens ety 
poezji. „Więcej tam było wszyst 
kiego, niżeli w arce Noego!" — 
jak mówi kolenda XIV wieku. 

Kiedy nastają najpiękniejsze 
dni i noce naszej polskiej zimy, 
kiedy śnieg zaskrzypi pod noga
mi ludzi, którym nieraz się prze
cie zdaje, że im ziemia, ta docze
sna ziemia, z pod nóg się usuwa 
— kiedy mróz porysuje okna sre
brzystym, tajemniczym kwiato
wym zamrozem i kiedy pierwsza 
gwiazda uwkaże się na niebie 
grudniowem w wieczór wigilji 
Bożego Narodzenia, stajemy się 
podobni do owych żaków, którzy 
chcieliby za pomocą teatraliza-
cji rzeczy wiecznych, w zesta
wieniu z rzeczami przemijające-
mi, stworzyć w sobie kult per
spektywy: uscenizować jasełka 
Królestwa Bożego na ziemi. Jest 
to niewinną a bardzo istotną po
trzebą duszy ludzkiej i serca — 
pobratać się na tę jedną wzru
szoną chwilę z aniołami, spoufa
lić się naiwnie w kolendzie z Ge 
nezą Światła i Dobra, i samemu 
się poczuć częścią integralną w 
tym powiecznym chorowodzie. 

To były źródła pierwszego u-
czucia teatralnego — tęsknota 
do uzmysłowień rzeczy nadzwy
czajnych. Skróty pojęciowe ów
czesne pozostały w nas jako 
pewna nomenklatura potoczna, 
której treść utajona zamknięta 
jest na siedem pieczęci, a do któ
rej kluczem jedynym jest klucz 
serca, klucz rasy i krwi, klucz 
duchowych etapów narodu. Ge-
nezis bowiem Sztuki wszelkiej, 
więc i teatru, mieści się w owem, 
u Żłobka Betleemskiego dla nas 
narodzonem: „A Słowo stało się 
Ciałem". To misterjum — w wie
czór wigilijny Bożego Narodze
nia ogarnia nas co rok, mówiąc 
o wielkiej syntezie wszechistnie-
nia. 

JUL. WOŁOSZYNOWSKI 

czas pozostał? Czemuż to tak 
chętnie skupiano się w gromadki, 
Doglądając poprzez kosmate czu
by jodeł i sosen ku popielatemu 
niebu? Jakieś nieme, a niena-
kazane baczenie było, aby zaś 
nikt nie pozostał sam— 

A gdy w ziemiankach świece 
zapalono, przyszła wiadomość, 
iż z każdego plutonu ma pójść 
do pułku podoficer po podarki z 
kraju przysłane. 

Poszli, mijały długie chwile, 
milczenie było poważne, że 
przez płachtę namiotu, u wej
ścia do ziemianki zawieszoną 
raz wraz pogwar drzew przenikał, 
jakby z oną wieścią o pamięci 
kraju dobra wieść przeniknąć 
chciała do serc... Żołnierz legio
nowy nie nawykł do patosu, mło
dość i skłonność do ryzyka dawa
ły zgoła inny wyraz jego myśloA. 
Lubił być brutalnym, nawet dla 
siebie. Ale dla tej chwili nie zna
lazł w sobie ni złośliwości, ni 
brutalności. 

Wrócili, — przynieśli worecz
ki zaszyte z różnemi drobiazga
mi, były tam nici, notesy, cukier
ki, bandaże, części bielizny, pa
pier listowy i t. d. Drżącemi rę
koma przebierał każdy to, co 
„I09" mu z kraju przyniósł. 

— Patrzcie, — a to ma rozum, 
opłatek! 

— Pokaż, kto? 
— A to ci szelma jakaś Iigaw-

ka sprytna, że się to też nie po
łamało — rzucił ktoś inny. 

Czekajcie, może znajdziemy 
ślad skąd. Rozpoczęło się prze
trząsanie worka i wreszcie na o-
statniej stronie notesu odczyta
no takie słowa: 

„Kimkolwiek jesteś żołnierzu 
wolnej Polski, który otrzymasz 
te słowa z opłatkiem, wiedz, że 
łamie się z Tobą w noc Narodze
nia opłatkiem ofiary za dumę 
Polski i jej przyszłość — Pol
ska przyszła". 

Podpisano Z. S. 
Lwów w grudniu 1915 r. 

Zapadła cisza, jakby w czas 
podniesienia Sakramentu w ko
ściele. Oto sakrament serca po
dany został steranym rękom 
młodego żołnierza, oto wyciąga
ła się ku niemu wiara polska, 
której nadewszystko pożądał, 
oto przyszła w noc Objawienia 
rzecz największa, najświętsza. 

Szczęśliwy wybraniec losu stał 
z białym opłatkiem w twardych 
rękach i patrzył poprzez wyjście 
z ziemianki w czarną noc. C-y 
słuchał z pogwaru boru dalszych 
słów polskiej ewangelji narodze
nia wolności? Czy ucieleśniła się 
w jego oczach wiara narodu u-
pragniona i prawda o dumie pol
skiego żołnierza? Czy też naboż-
nem i skupionem milczeniem ła
mał się w duchu opłatkiem swego 
wierzenia, woli i nadziei z da
leką rodziną, której na imię Pol
ska? 

Nikomu się nie zwierzył. 
Z zaciętej, twardej twarzy 

padły jeno na opłatek dwie duże 
łzy. 

cujących Paryża. W obszernej, 
zalanej światłem sali zestawiono 
wszystkie stoły w jeden, w pod
kowę, usadzono przy nim jaknaj-
ciaśniej wszystkich, którzy zamó
wili na dzisiaj miejsca i zrównał 
ich teraz przy tym stole ref ubli-
kańsko-demokratyczny strychulec 
braterstwa i swobody. Ofccero-
wie-francuzi i polak po cywilne
mu, bo w mundurze oficer fran
cuski nie poważyłby się pójść do 
knajpy, siedzą tuż obok poważa
nej, godnej rodziny mieszczań
skiej, której najbliższym sąsia
dem jest jakiś młodzian z nietyle 
legalną ,ile nierównie milszą to
warzyszką zabawy. Nikt tu niko
go nie pyta o nic, nie sprawdza 
jego konduity, nie troszczy się, 
jaki jest jego czy jej sposób za
robkowania. Wszystkich równie 
szybko, równie grzecznie obsfugu 
je garson, dbający, by kieliszki 
nie stały próżne, boć na ich dnie 
— radość i wesele życia! Wszyst
kim, bez różnicy palą się jasne 
lampy elektryczne; wszystkim 
ponad głowami rozwieszono 
wstęgi różnobarwne u sufitu; 
przed wszystkimi jednako pię
trzą się na półmiskach indyki i 
bażanty i wszystkim jednako gra 
muzyka i brzmi śpiew, aż wresz
cie pary, niby motyle, w taniec 
ruszą. 

Bo już skończona wieczerza 
wigilijna, więc teraz tylko śpiew, 
i taniec, i jazzbandowa orkiestra; 
dźwięk trącanych kieliszków i 
błyskawice serpentyn, przelatują
cych coraz-to z końca w koniec 
sali. A obok nich lecą ponad sto
łem, ku bliższym i dalszym są
siadkom, spojrzenia palące jak 
race, a czasem dowcip, bardziej 
lub mniej swawolny, strzelający 
jak korek szampana i rozsypują
cy się potem gamą śmiechu, niby 
bulgotem nalewanego w kieliszki 
wina. 

Im dłużej zaś trwa ów „reveil-
lon" paryski, ta tak swoista uczta 
nocy wigilijnej, tem bardziej i 
tem gęściej przesnuwają salę dy
my z wypalonych tysięcy papie
rosów, rozwieszające się teraz w 
siwe, błękitnawe płachty, jak 
mgły, co się rankiem nad opa
rzeliskami rozsnują... 

Boć to już i świt. Z poza od
chylonej purpurowej kotary zaj
rzał przez okno blady dzień i 
zżółkły w nim światła lamp elek
trycznych i jakby zawlokły się 
brudem. 

X 
Cicho pomknął samochód po 

wyślizganem niby woskowana 
posadzka asfalcie. Zacichł w od
dali rozgwar setki roziskrzonych 
światłami restauracyj i kawiarń— 
i zrzadka tylko dolatuje stukot 
kroków powracających do do
mów lub śpieszących do pracy — 
mimo święta. 

Myśl tylko, wyostrzona wi
nem, leci kędyś w siwe oddalę, 
tam, skąd przychodzi zwolna zło
te, wypoczęte po nocy, słońce— 
I przed oczyma staje pokój wiej
skiego dworu, w którym się gar
stka dzieci przy drzwiach zbiła w 
oczekiwaniu, aż się te drzwi 0-
tworzą i w ciemnym salonie za
jaśnieje choinka, płonąca różno-
barwnemi świeczkami, przystro
jona w jabłka i -niołki z pierni
ka, ze złocistą gwiazdą u szczytu. 

A potem, gdy już każde z dzie
ci tyle upragniony podarek do
stanie, siądą wszystkie wraz z ro
dzicami w ciemnym kącie salonu 
przy kominku, na którym smolne 
szczapy palą się, pryskając, i nie-
uczone dziecięce głosiki zanucą: 

„Lulaj-że Jezuniu, lulaj-że, lu
laj..." 

X 
I tęsknota porwie serce, jak 

wicher... ST. PORAJ 

złamanie Waszego męstwa chcąc 
spowodować. 

Nasz front trwał w ogniu, 
wszystkie rezerwy wcieliliśmy w 
obrót walki. Front nieprzyjaciel
ski zasilały wypoczęte oddziały 
coraz nowych grup. Żołnierze, 
uporem swym, hartem i męstwem 
tego dnia okazanym wystawili
ście sobie świadectwo godne tych 
wszystkich, których sława przy
świeca Waszemu orężowi. Do
wiedliście, iż niema wysiłku i 
niema ofiary dość trudnej, by
ście jej nie podjęli, gdy wróg zła
mać Was pragnie, a Wy zwycię
żać chcecie. Co znaczy złamać 
polskie fronty, przekonał się nie
przyjaciel, przypuszczając szturm 
na centrum naszej pozycji, skąd 
odparty świetnym kontratakiem 
komendanta Kuby Bojarskiego •), 

«) Padł pod Łowczówlriem. 

cofnął się w nieładzie, dając nam 
kilkudziesięciu jeńców. 

Wieczorny rozkaz dywizji cof
nął naszą linję z jej stanowisk, by 
w godzinę potem znów ją na ta
kowe powołać. Powróciliście, 
wyrzucając gdzie niegdzie nie
przyjaciela bagnetem z zajmowa
nych przez Was dawniej stano
wisk. 

25 grudnia, korzystając z gę
stej mgły wróg podciągnął skry
cie gęste kolumny swej piechoty, 
by siłą 6 pułków naraz uderzyć 
na pozycje nasze. Nie wytrzyma
li nasi sąsiedzi, 18 pułk piecho
ty i jegrzy, choć stali przeważ
nie w rezerwie. Pierwszy odcho
dzi w tył, wyrywając w naszym 
frencie luki, przez które wdziera
ją się kolumny piechoty przeciw
nika; ucieka również 30-ty pułk 
piechoty, stojący poprzednio na 

prawem skrzydle. W ten sposób 
daje wolną drogę 2 pułkom mo
skiewskim, atakującym nas z 
flanki. 

W sytuaqi powyższej z bólem 
serdecznym dać musiałem rozkaz 
do opuszczenia stanowisk, przez 
4 doby po bohatersku przez Was 
bronionych, stanowisk, które z 
rozkazu dywizji trzymać mieliś
my do godziny 2-giej po połud
niu, które zaś opuściliśmy o 2 
minut 30, wypełniając w ten 
sposób całkowicie i bezwzględ
nie powierzone nam zadanie. O-
deszliśmy odparłszy 16 ataków 
moskiewskich, zostawiając za so
bą stosy trupów, nie mniej jak 4 
tysiące rannych i zabitych prze
ciwnik stracił w boju pod Łow-
czówkiem. Odeszliśmy uprowa
dzając z sobą 600 jeńców, w tej 
liczbie 18 oficerów, unosząc z so

bą wszystkich naszych rannych. 
Szeregi nasze opuszczały pozy
cje powoli z niechęcią, odcinając 
się bagnetem dopadającej tłusz
czy moskiewskiej. Odcięci i oto
czeni ze wszystkich stron przebi
liśmy się, nie zostawiając w ręku 
moskiewskim ani jednego jeńca. 
Ostatnim z pola walki zeszedł 
baon uzupełniający kapitana Ber-
beckiego7), odrzucając kilka
krotnie bagnetem oraz gęstym o-
gniem atakujące kolumny nie
przyjacielskie. 

Żołnierze, w bitwie pod Łow-
czówkiem daliście dowód mę
stwa, które szacunkiem przejmu
je dla Was szeregi armji austrjac-
kiej, a za które nieprzyjaciel pła
ci stosami trupów i rannych. Wo
jenna postawa Wasza wskrzesza 

*i Obu gen. dyw., inspektor armji. 

dawne tradycje oręża polskiego. 
W imię tej dawnej wiecznie ży
wej sławy bojów i trudów pol
skich rozkaz niniejszy dorzuca do 
nieprzebranego skrabca imion po
ległych za Polską bohaterów 
nazwiska: Kuby Bojarskiego, ko
mendanta I baonu 1 p. p.; Słomki 
zastępcy kom. I baonu 1 p.; Niel-
skiego kompanijnego 2 kompa-
nji I baonu I pułku; Zagórskie
go komendanta II baonu, pluto
nowego Króla (Kaszubskiego), 
Kędzierskiego, oraz wszystkich 
żołnierzy, których imiona z bez
imiennego szeregu wychwyci i na 
wieki zapamięta ojczyzna. 

Żegnając rannych w tej bitwie 
życzeniem jaknajrychlejszego po
wrotu do służby w imieniu Ko
mendy I brygady I Legjonu po
zdrawiam Was żołnierze wezwa
niem zgasłego na po}u walki pod

oficera 1 pułku Lubonia: Niech 
żyje Polska, Legjoniści naprzód. 
(—) Kazimierz Sosnkowski 

podpułkownik. 
• &C 

Przytoczony powyżej nieznany 
dotychczas rozkaz Kazimierza 
Sosnkowskiego, szefa sztabu I 
Brygady — nie wymaga żadnych 
dodatków, żadnych słów czy 0-
kreśleń dzisiaj sformułowanych. 
W surowej swej prostocie, w 
w najwyższym pięknie żołnier
skich czynów, zestawionych w 
brzmieniu tego rozkazu — rzeźbi 
się trwałe i po wieczny czas ów 
niesłychany rozmach, upór zaka-
mieniały i żelazna wola zwycię
stwa, którą na skrwawionych po
lach bitew potrafił wydobyć ze 
swego żołnierza — jego Twórca 
j Wódz: Józef Piłsudski, Komen
dant I Brygady. 

I 1 
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Piaśfi o Józefie PUsirtfsk[m*> 
Pieśń tę, na którą składa się 

praca sta osiemdziesięciu poe
tów/podpisanych pod swemi u-
tworami i cały szereg poetów 
bezimiennych opracował i wedle 
określonego planu uloźyl ś.  t>. 
Apolinary Krupiński. Dzieła swe 
go w druku Krupiński już nie zo
baczył. ranny bowiem ciężko w 
walkach pcd Panrocią w r.  1920 
zmarł w szpitalu bolszewickim w 
Białymstoku. Książka, której ko
rekty posyłało się na front sze
regowcowi 201-go pułku piecho
ty A. Krupińskiemu, ukazała się 
w 2 miesiące po śmierci autora. 

Apolinary Krupiński nauczy
cie! - po'oiista z gimnazjum 
Reya w Warszawie zaopatrzył 
zeb-ane utwory poetów - żołnie
rzy i poetów przygodnych i poe
tów zawodowych wstępem p, t.  
„Wstęga szkarłatu". 

We wstępie tym Krupiński 
kreśli  hislorję pracy nad tym 
zbiorem, oraz stara się zebrany 
wiersz uiąć w ramy jednolitej 
syntezy. Praca ta nie jest bynaj-
mniei łatwą, zważywszy, iż ol
brzymi materiał poetycki rozrzu 
eony na przestrzeni całego prze
cie okresu wałk polskich od 1914 
roku aż do roku 1920 nie docze
ka' się jeszcze żadnych prób kry
tyczno - syntetycznego u ęcia. 

Pieśń o Józefie Piłsudskim — 
ukazuje się w wydaniu IV-tem, 
Krupiński pisał swą przedmowę 
co wydania III-go. Pierwszy 
zbiór tej  pieśni zawierał 1.9 wier
szy a ukazał się w r. 1916 w 
Warszawie Drugie wydanie te
go zbioru już znacznie rozsze
rzonego uległo w 1917 r. kon
fiskacie, a ocalał jeden tylko e-
gzemplarz. oddany do korekty. 
Trzecia edyc :a ukazała się jako 
zbiór 240 utworów w r. 1920. 
czwarte, niniejsze wydanie fest 
powtórzeniem trzeciego. 

Szeregowiec 201 p. p., a zara
zem nauczyciel z gimn. Reya Kru
piński zastanawia się w przed
mowie do IIT-So wydania nad 
rozmaitemi możliwościami po
działu zebranego przez siebie ma
teriału. Rozróżnia trzy możliwo
ści: według chronologii powsta
wania utworów, — według chro
nology zdarzeń, — według treści.  

Autor obrał sposób trzeci to 
jest układ w mvśl uporządko
wania treści.  Układ ten rozgru-
pował Krupiński na trzy więk
sze pododdziały w łączności z 
życiem wo ;ennem J Piłsudskie
go, z Jego osobą, — wreszcie do-

*) Pieśń o Józefie Piłsudskim, wyd. 
IV. Zamość Z Prłnurafkki. 

| dał tu przeżycia autorów w epo
ce wielkie) woiny. 

Podziału tego Krupiński wier
nie dochowuje w swem dziele,— 
niemniei wydaje mi się, że naj
prostszą i najlepszą byłaby me
toda pierwsza, to jest grupowa
nie materiału poetyckiego we-
dług chronologji powstawania 
tworów. Utwory te w większej 
Części były przecież owocami 
nastrojów chwili. Były to pieśni 
żołnierskie, czy strofy poezji o-
bozowej, tworzone], czy pisanej 
— jak to się mówi — w obozie 
w okopach, na kolanie. Poezie te 
rodziły się więc prawie bezpo
średnio po waźniejszvch wyda
rzeniach życia woiennego Legjo-
nów, nie ednokrotnie w dzień, 
dwa po bitwie, czy po danym 
ważniejszym fakcie. 

Chronologia powstawania li
tworów umożliwiłaby czytelni
kowi zorientowanie się w tak 
charakterystycznem i tak pięk
nem dla tych czasów narastaniu 
miłości do Komendanta, a zara
zem narastaniu, czy rozszerza
niu się poczucia patrjotyzmu w 
szerokich masach. 

Pominięcie owej zasady chro
nologicznej wytwarza podział,— 
może uczony, ze względu na me
todykę podziału treści, — lecz 
łamiący linję ewolucyjną miło
ści do Komendanta, oraz poczu
cia wielkości legionowego wy
siłku, z którego przecie dopiero, 
iako na'naturalniejsze następ
stwo wynika pieśń żołnierska 
poświęcona J. Piłsudskiemu ja
ko Wodzowi Polski. 

Inna oczywiście sprawa, te 
wydawca porządku tego zmienić 
już nie mógł i dobrze, że ten wła
śnie układ przy wydaniu książki 
zatrzymano. Świadczy to o naj
właściwszym i jedynie wskaza
nym w takich wypadkach piety
zmie. 

Z wstępu ś. p. Krupińskiego 
dowiadujemy się o jednej jeszcze 
sprawie, która musi przejąć tro
ską tych wszystkich, którzy 
wielki okres walk o Polskę prze 
żyli: Ś. p Krupiński wspomina, 
iż gromadząc materiały do tei an
tologii natknął się — „na opła
kany stan działu czasopiśmien-
niczego w naszych bibliote
kach". 

,,Deść wspomnieć,—pisze au
tor antologi, — że ani jedna z 
nich, t. j. bibliotek Warszawy. 
Lwowa i Krakowa nie posiada 
kompletu pism i wydawnictw 
polskich czasu Wielkiej Wojny. 
Bywa gorzej, co iuż dopomina 
się o nazwę zaniedbania i igno-

WIZYTA 
Tego dnia wiem od rana. 
To przeczucie myli mnie rzadko 
Autobusem przyjedziesz, zmęczona' 
Na króciutką wizytę, matkot 

X 
Zapytam o zdrowie, ucałufą ręce. 
Zapytam: co słychać w domu? 
Pogadamy sobie w cztery oczy 
I zmilczymy wiele pokryjomu. 

X 
Tak ci trudno jak kiedy i, jak kiedyi 
Powiedzieć: chodi-no do mnie synkul 
Myślisz: urósł, większy jest od matki 
A ja mącę mu chwile spoczynku. 

X 
Tak nieswojo mówić o kochaniu. 
Jak powiedzieć matce: mateczko? 
Prawie obcy po 23-ch latach 
Jest ci syn, twe rodzone dziecko. 

X 
Potem robimy nasze rachunki 
Sprawa bielizny i jeszcze komorne, 
Ai się kończy twoja wizyta 
I nadchodzi czas przedwieczorny. 

X 
Idziemy razem. I twoje paczki 
Niosę smutnie bez słowa. IV ciszy. 
Kończy się twoja wizyta, matko. 
Napiszę list. Napiszę! 

X 
Autobus ucieka w ciem ność. 
Wracam światem blyszczqcych ulic. 
Odjechałaś! A ja zapomniałem 
Chociał jeden raz cię do serca przytulić. 

A D A M  G A  T . 1 %  

Pod redakefq 
JULJUSZA KADENA-BAmDROWSKIEGO 

NA MARGINESIE 

rancji; niektóre z bibliotek nie 
posiada ą nawet czasopism swe
go miasta lub ich kompletów". 

Wydaje się nam, it komplet 
tych pism, względnie utworów 
byłby jeszcze dziś do uzyskania, 
do zgromadzenia i że powołane 
instytucje winnyby zająć się 
zgromadzeniem tego materiału. 
W związku z tem możnaby rów
nież przypomnieć sprawę weso
łej piosenki żołnierskiej, weso
łej i polityczno - satyrycznej 
wszystkich dawnych formacyj 
legionowych i powstańczych. 
Jest to materiał obyczaiowy i 
satyryczno - polityczny pierw
szorzędnej wartości, pełen naj-
świetnieiszego humoru i nieied-
nokrotnie — najostrzejszego a 
zarazem najwłaściwszego ujęcia 
danych zjawisk. 

O ile dotąd wiadomo, — ma
teriał ten znajdu :e się w rozpro
szeniu i należałoby śpieszyć się, 
by go uratować od zapomnienia. 

Gdy mowa o poezji zawartej 
w antologii Krupińskiego stwier
dzić muszę,—co zresztą pokrywa 
się z ustalonemi mecni pogląda
mi w dziedzinie pracy literac
kiej — iż wielkiej, prawdziwej 
poezji, łączącej harmonijnie 
wielkość tematu, z natężeniem 
formy poetyckiej znaiduiemy tu 
niewiele. Na pierwsze miejsce, 

iako utwory o nieprzemijającej 
wartości wybraią się wiersze 
poetów „zawodowych" t. j. Le
chonia, Tuwima i Wierzyńskie-
go. 

Piękną, — być mole a priori 
nie ako na upodobanie, czy u-
żytek szerokich mas obraeho-
waną nutę wnoszą wiersze ś. p. 
Slońskiego Z pośród reszty stu-
kilkudziesięciu poetów na pierw 
szem miejscu wyliczyć należy u-
twory niezapomnianego Mączki. 
Denhoffa - Czarnockiego, Lubi
cza • Zahorskiego. 

T. zw. zawodowy sposób oce
ny utworów nie umnie ;sza, — 
rzecz prosta, — wartości wier
szy, dyktowanych wzruszeniem 
wałki. Utwory te nie mają war
tości literackiej, — posiadają 
jednak inną może jeszcze bar
dziej wzruszającą i trwałą: War
tość. jaką da :e pisanemu słowu 
ręka drżąca jeszcze bohaterskim 
wysiłkiem. 

Księgarnia Zygmunta Poma-
rańskiego, która wydała tę księ
gę, powinnaby teraz może po
myśleć o piosence i poezii żoł
nierskiej, poświęconej bitwom 
stoczonym o niepodległość oj
czyzny, potem zaś może naresz
cie o piosence satyryczno - oby 
czajowej. 
JUL. KADEN-BANDROWSKI. 

Conrad, Marynarzem wód 
słodkich: Pod tym tytułem za
mieszcza grudniowy numer mie
sięcznika literackiego wydawa
nego w Belgji (red. Maurice 
Gauchez Bruxelles, 32 av. des 
Ombrages) „La Renaissance 
D'Occident" obszerne studjum 
L. Guebels'a o podróżach Con
rada - Korzeniowskiego po Kon
gu belgijskiem, tamecznych rze
kach i jeziorach. Studjum to za
sługuje na uwagę i uznanie ze 
względu na nader staranv.e o-
pracowany materiał bio i biblio
graficzny. L. Guebełs, na mocy 
archiwów oficjalnych prow :ncji 
Konga, oraz archiwów belgij
skich komoanij nawigacyjnych 
ustala terminy i daty podróży 
Korzeniowskiego, spotkania :e-
go z tamtejszymi działaczami 
administratorami i marynarza
mi. 

Podkreślić należy, że opiera
jąc się na studiach biograficz
nych o Conradzie p. Jana Au-
bry'ego L. Guebełs uwzględnia 
w pełnej mierze polskość tem
peramentu Korzeniowskiego. 

Należy — nie bez wstydu 
chyba stwierdzić, — że w od
niesieniu do Conrada Korze
niowskiego krytycy i badacze 
obcy prześcignęli iuż znacznie 
dotyczących stan studiów i ba
dań Conrada w Polsce. 

X 
Dr. Otto Forst de Battaglia 

redaktor wielkiej zbiorowej pra
cy p. t. „Prozess der Diktatur" 
wydanej przez Amalthea-Ver-
lag nie przerywa w prasie nie
mieckiej swej działalności in-
formatorsko-krytycznej o współ
czesnej literaturze polskiej. O-
statniemi czasy omawiał Forst 
de Battaglia prace najnowsze 
naszego rynku powieściowego 
nie pomijając nawet pierwszych 
debiutów, jak Zielony Parawan 
Haliny Dąbrowolskiej. 

X 
"Zarząd Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Literatów Polskich 
i Zarząd Polskiego Klubu Lite
rackiego (P. E. N. Clubu) rozpi
sały wspólną ankietę, opraco
waną bardzo sumiennie a doty
czącą warunków pracy i życia 
literatów polskich. W dołączo
nym do kwestionariusza liście 
otwartym, podpisanym przez o-
ba zarządy czytamy między in-
nemi: 

„Będzie rzeczą pouczającą 
dowiedzieć się i przekonać na 
podstawie rzeczowych danvch. 
na jakie wyrzeczenia, może 
wprost nieznane w innych zawo
dach „wolnych", musi narażać 

się pisarz, aby nie sprzeniewie
rzyć się swemu powołaniu. 
Przysłowiową legendę o niedoli 
pisarza chcemy ująć w ścisłą, 
o ile możności, formułę. Pragnie
my również zbadać zakres, mo
tywy, i znaczenie zjawiska de
zercji pisarzy z pośród azetb-
płej w Polsce garstki literatów 
oddalanie się i wsiąkanie ich w 
inne zawody. Chcemy stwierdzić 
współzależność pracy twórczej 
od warunków życiowych, ujrzeć 
to zagadnienie w świetle real
nych kształtów. 

Wyniki ankiety zależne są 
wyłącznie od dobrej woli, szcze
rości a nawet wręcz powiedzmy 
od cywilnej odwagi każdego z 
nas. Ankieta osiągnie cel tylko 
wówczas, gdy możliwie jaknaj-
większa ilość pisarzy odpowie 
na nią ściśle, dokładnie i bez 
fałszywego wstydu". 

Należy spodziewać się, te pi
sarze wezmą sobie do serca to 
wezwanie i ankietę jaknajsu-
mienniej obeślą. 

X 
Majster — Klepka (osiem 

barwnych opowiadań na tle co
dziennych zajęć ludzkich, — i-
lustrae'e Norblina. Wvd.: Księ
garni Lisowskiej) Ewy S2el-
burg - Zarembiny wyróżnia się 
nader korzystnie z pośród tego 
rodzaju wydawnictw gwiazdko
wych jasną prostotą sensu, po
toczystym tokiem opowiadania, 
wreszcie wplecionemi między 
prozę miłemi śpiewnemi wier
szami. 

Zwracaliśmy swego czasu u-
wagę, że literatura dla dzieci 
obraca się stale w t. zw. „zacza
rowanej krainie" w którą nie 
wierzą ani piszący ani też dzie
ci. P Szelburg-Zarembina prze
łamuje bardzo szczęśliwie ten 
konwenans, dając w swym to
miku opowiadań wiele prostoty, 
połączone? pięknie z poezją dni* 
powszedniego. 

Czarodziejska Góra (Der 
Zauberberg) Tomasza Manna 
tom I w przekładzie Józefa 
Kramsztyka wydał „Rój" pusz
czając książkę na rynek w ty
dzień po przyznaniu Mannowi 
nagrody Nobla. Sprawność nie-
byleiaka. 

Przekład p. J. Kramsztyka 
zasługuje na szczere uznanie. 
Jest wiernv a przytem dobrze w 
polskiej składni osadzony, wy
równany w rytmie mannowskiej 
prozy, idący świetnie za inten
cjami autora. 

jkb. 

KOLĘDY I PASTORAŁKI POLSKIE 
Kolęda! — symbol Bożego 

Narodzenia, święta, które ma w 
Poisce znaczenie tak specjalne, 
że od wieków odczuwamy je ja
ko ..polskie święto"! Kolęda — 
znak domu polskiego, rodz;nv. 
Szopen umieszcza jej  melodię 
wśról jednego ze swych naj-
burzliwszych utworów. jako 
wyraz tęsknoty za krajem, Wy
spiański ma wizję koiędową 
wśród najbardziej namiętnego 

roztrząsania myśli polskiej!  Ko
lęda jest tęsknotą tułacza pol
skiego. wyrazem sentymentu 
polskiego, jego marzeniem o do
mu i rodzinie, o pokoju ludziom 
na ziemi, którego dusza polska 
nie znajdywała na tułactwie. 
Czas wyjątkowy, czas pojedna
nia, zapomn enia o troskach, 

tym którzy zapomnieć je mogli, 
a których zbyt ciężko nie gnio
tły szczęśliwsze wspomnienia. 
Kolęda — z urokie"! prasta
rych zwyczajów, turoniów szo
pek z kolędnikami, pastorałek, 
dawnych misteriów, wiele sym
bolów :  iaka moc pamiątek tkwi 

•w n:ch! Oczywiście, Betlejem jest 
krainą polską. Święta Rodz'na 
jest rodzina polską, aniołowie i 
pasterze mówili zawsze po pol
sku. dziewki i parobki biblijne, 
sta enka i trzódka bogoboina, to 
należało zawsze do polskiego 
gospodarstwa wiejskiego Co-
najw\żei trzej królowie przyby
li zdaleka Ta polskość stajen
ki bet!e :emskiej — to swoiski 
urok kolędy i pastorałki.,  to 
jest czar naiwności ludowe', któ
ra sprawy wszechchrześcijań-

stwa rozumie tylko jako sprawy 
domowe, przyznając tylko glor.i 
Narodzenia Pańskiego rozblaski 
na cały świat idące. Kiedy ją 
wytrąbują „pozłociste puza-
uny", świat cały ma wiedzieć o 
wesołej nowinie. Ale wydarze
nie działo się wśród nas. nasi lu
dzie pierwsi podążyli, aby śpie
wającym aniołom wtórować na 
dudach, szałamajach i na „ko
złowym rogu". Nasi młodzi naj
pierw obchodzili domy z papie
rową gwiazdą, aby wszystkim 
w okol :cy oznajmić Chrystuso
we Narodzenie, rozweselać ich. 
przygrywać do tańca i opowia
dać w zaimprowizowanym na 
miejscu teatrze co to się działo 
„o północy", kiedy świeciła 
królom gwiazda, a chór aniel
ski „głosił pasterzom zbawienie, 
zwiastując im boskiego słowa 
spełnienie", kiedy opowiadał, 
że ,.w szopie, z czystej panny. 
Zbawiciel się narodził", zarę
czał, że „Krakowiaczek wziął 
fuiarkę. kaszki drobnej miarkę 
Mazur ciągnie woła. Podlas :an ;n 
niesie gąskę", jak to ..przybie-
żeli do Betleem", gdzie „cała 
szopa pełna chłopa wita Pa
na..." 

Spolszczenie Bożego Narodze
nia — kiedy to się działo? jak 
to się stało? — Zapewne od sa
mego początku chrześciiaństwa 
w Polsce, lud w swei naiwności 
musiał cześć święta wyrażać w 
formach poufałych Im dawniej", 
tem zapewne bardziej familijnie 
odnosił się do histor :i chrystu
sowej. Niewątpliwie dogmatycz

na łacina musiała być hamul
cem zbytniego spoufalenia się z 
postaciami Ewangelji. Łacina 
była językiem kultu, oficjalnym, 
językiem oświeconych, uczo
nych, artystów. Ale lud szukał 
sobie w swo'm języku wyrazu 
wzruszenia religijnego i współ-
odczuwania wypadków biblij
nych. Tak lud stworzył sobie 
swój nieoficjalny, domowy i do
morosły kult w swoim języku 
Pomagały mu w tem żaki 
szkolne po miastach, dławidu-
dy po wsiach. Z czasem śpiewy 
bożenarodzeniowe ludu stały 
się tradve'a, weszły do kanty-
czek, przyjęły się po domach i 
dworach, jako kwiatki prostej, 
swojskiej' liryki. Niek :edy two-

•rzyły wiązankę kolędową i by 
ly pastorałką, ludową kantatą, 
niekiedy widowiskiem publicz-
nem i wtedy były kantatą dra
matycznie przedstawioną, pa
storałką - misterium. Od hym
nów łacińskich na obce melodie, 
od śpiewów wyszkolonych chó
rów po klasztorach, opactwach 
i stolicach biskupich, aż do lu
dowych, wielkich kolęd, bie
gnie cała gama rodzaiów po
średnich, która wyrównuje 
przestrzeń ponrędzy kultem u-
czonym a naiwnym. 

Niewątpliwie zawsze istnieć 
musiały formy kultu naiwnego 
Długo tylko nie dostąpiły za
szczytu swego utrwalenia się w 
piśmie. Stąd dziwny objaw ko
lędy polskie pojawiają się 
właściwie dopiero w XVII-m 
wieku a większość ich znana 
nam jest dopiero z kantyczek 
XVIII-go wieku. O dawności 
kolęd niewiele możemy powie
dzieć, z oznak ich stylu, bo lud 

| śpiewa tę samą melodię w każ-
| dej generacji inaczej i inaczej 
| zachowuje się ona w każdej nie

mal stronie kraju. Więc tylko 
na wiarę najdawniejszego u-
trwalenia, możemy o dawności 
kolęd wysnuwać nieśmiałe 
wnioski. Dziwne to, że tak 
powszechnie znane melodje 
niektórych kolęd, na dwa 
wieki wstecz gubią ślady swe
go pochodzenia. Dowodów da
wniejszego życia ich znalazłoby 
się może sporo, gdyby materiał 
zabytkowy tei dziedziny był już 
zbadany. Chwilowo nawet jego 
inwentaryzacja nie jest przepro
wadzona. Nie ograniczajmy się 
też co do pojęcia kolędy pol
skiej. Zazwyczaj uważamy, że 
kolędy to jest kilka tuzinów 
śpiewów ludowych znanych w 
całej Polsce. Tymczasem każda 
dzielnica Polski ma swe własne 
kolędy, kantyczki, swe — za
nikające już powoli — tradycje 
obrzędowe i swe dzielnicowe 
pieśni kościelne. W wielu to
mach zbioru Kolberga, nie znaj
dujemy ani jednej . kolędy, — 
wiele kolęd ze zbioru „Pieśni 
Ludu Polskiego na Górnym 
Śląsku" wydanego przez leka
rza francuskiego Juliusza Ro-
ger'a (Wrocław. 1863), iuż dziś 
wyszło z użycia. Ale materiał 
kantyczkowy i liczne, zachowa
ne w rękopisach klasztornych. 

! pastorałki, zawierają ieszcze za
bytki. tylko czekaiace zebrania 
i uporządkowania Może ieszcze 
wyjdą na iaw perełki liryki 
gminnej, ukryte klejnociki wia
ry. naiwności i pokery. A jeżeli 
nie będą one wzruszały nas ja
ko pieśni ,.zb :orowei muzy lu
dowej", tzn. jeżeli autorstwo ich 

nawet przypisywać będziemy 
twórczości jednostek — organi
stów, kantorów, grajków — to 
niemniej będą one ofiarą ma
luczkich i skromnych, sztuką 
bezimiennych prostaczków, któ
rzy wspólnie przez wieki two
rzyli kolędę polską. 

Pastorałka z pod strzechy i 
pastorałka dworska to dwie 
różnego rodzaju kantaty. Dwory 
były bardziej otwarte obcym 
wpływom, obok kolęd kan-
tyczkowych, polonezowych, ma
zurowych jeszcze znały menu
et kolędowy, wykwintniejszą 
niekiedy liryczną pieśń, instru
mentalne rytornele i „symfon-
je", które grywały kapele. 

Klasztory i kapituły miały chó
ry zaprawione nieraz w sztuce 
polifonicznej, zdolne wykonać 
dzieła kantatowe włoskie lub 
niemieckie. Te .osiedla sztuki 
artystycznej i pielęgnowanej, 
oddawna znały melodje kościel
ne pochodzenia zachodniego, do 
tekstów łacińskich. Z czasem 
tekst łaciński zastąpiły prze
kłady polskie, zapewne i wcześ
nie wchodziły w obce melodje 
rytmy polskie, albo na melo
diach obcych wiły się dyskanty 
swojskiego pomysłu, coraz bar
dziej przenikały pierwiastki 
pieśni miejscowej, wchodziły 
interludja swoisko taneczne Aż 
wreszcie wchodzą do szopki pa
storalnej liczne iuż polskie ko
lędy. Ich charakter muzyczny 
jest bardzo rozmaity. Obok me-
lodvj zbliżonych do chorału pro
testanckiego, znajdujemy moc 
mazurków, polonezów, wreszcie 
śpiewek o niezdecydowanym 
typie, obeimuiących skalą róż
nych nastrojów, malujących me

lancholijnie ubóstwo stajenki, 
biedę świętej Rodziny, albo kró
lewską wspaniałość Syna Boże
go. Często antyteza ubóstwa i 
potęgi jest wdzięcznym po
etycznie tematem. 

Teksty kolędowe! Co za 
dziwne zbratanie fantazji po
etyckiej z naiwnością! wiele u-
roku w twardziznie tych wier
szy, w niezaradnem słownic
twie i prostodusznych rymach! 
W czasach, kiedy łacina była 
znamieniem kultury, a naiwna 
fantazja wzbudzała tylko wyro
zumiałość, w tych czasach teks
ty kantyczkowe uchodziły za 
nieudolne pierwociny poezji. 
Myśmy nabrali smaku dla stylu 
ludowego, naiwność jego ma dla 
nas specjalny wdzięk. Nikt dziś 
nie ma ochoty podziwiać łacinę 
żaków, którzy niegdyś w pasto
rałce silili się na makaronizmy 
i tym sposobem przemawiali 
do... ofiarności zamożnych. Ale 
kto przeszukuje stare kantyczki 
kościelne, może się zachwy
cić gdzieniegdzie rozrzuconend 
szczegółami ich tekstów. W 
swoim rodzaju arcydziełem po
ezji kantyczkowej jest choćby 
znane powszechnie przeciwsta
wienie poetyckie: ..Ogień krze
pnie blask ciemnieje.. Wzgar
dzony, okryty chwałą, przed
wieczny Pan nad w'ekami — 
A Słowo się ciałem stało..." 
Sielanka betlejemska nabiera 
nachnienia religiinego hymnu, 
staje się ewangelią. Stąd Kolę
da polska, wiążącą religię z sie
lanką. ma swój niewinny 
wdzięk i swój poetyczny urok. 

K. STROMENGER 

SIR 
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MIASTO KOSSAKA I 6R0TT6ERA 
Któreż to miasto — czy istot 

nie wszystkim wiadomo? W 
świeżo wydanej, przedziwnym, 
szczerym sentymentem dla prze
szłości Lwowa owianej książce 
Stanisława Wasylewskiego czy
tamy: 

Wiadomo, że nie skądinąd, 
lecz z pod stóp wysokiego zam
ku ruszyły pierwszy raz kłusem 
Kossakowskie bułanki i pan 
Mohort wyjechał na polowanie, 
wiadomo, że ze Lwowa, nie ską-
dinąk, poszła w świat sława kar
tonów ..Wojny" i „Lituanji". A 
jeśli spytać o najlepsze do poło
wy XIX stulecia portrety — bę
dą także lwowskie. Generał 
Dembiński siedzi nad mapą na 
obrazie Rodakowskiego, pani 
Aszpergierowa z błękitem w o-
czach i kwiatami we włosach u-
śmiecha się z portretu Rejchana 
w Sukiennicach. Dlaczego więc 
zapomina się zawsze, co Lwów 
dał sztuce polskiej? 

W pierwszej zwłaszcza poło
wie XIX wieku panowała we 
Lwowie osobliwsza atmosfera, 
widocznie ogromnie sprzyjają
ca rozwijaniu się talentów arty
stycznych i literackich. Nie 
wszyscy z malarzy, których o-
kreśla się mianem malarzy 
lwowskich, urodzili się w samym 
Lwowie, szczegół to mniejszej 
wagi, dość, że we Lwowie kształ
cili się, wychowali, tam stawiali 
pierwsze swe kroki, stamtąd w 
szeroki świat wyfruwali i tam, 
gdy tylko mogli, czyniąc zadość 
gorącej tęsknocie serca, wracali. 

A bywali i tacy, jak np. dziś 
niemal zapomniany, znakomi
ty portrecista Andrzej Grabow
ski, który urodził się na Zwie
rzyńcu pod Krakowem (1883). 
kształcił się w Krakowie i Wied
niu, dłuższe czasy spędził we 
Włoszech, ale ostatecznie, po po
wrocie do kraju, we Lwowie na 
stałe osiadł i tam już życia swe
go dokonał (1886). 

„Kocham to moje Lwowisko i 
nic o niem złego powiedzieć nie 
pozwolę" — pisał Artur Grott
ger. którego szczątki śmiertel
ne w lwowskiej właśnie ziemi na 
wieki spoczęły. 

A Juljusz Kossak, na którego 
talencie pierwszy Lwów się po
znał. w jednym z swych listów, 
pisanych już po wyjeździe z te
go miasta, stawia retoryczne iś
cie pytanie: 

„Czym ja zapomniał? Czyż 
można zapomnieć chwile spę
dzone razem, spacery na Wyso
ki Zamek?". 

Przez lat kilkadziesiąt, w tej 
najsmutniejszej może dobie pol
skiego malarstwa, kiedy musiało 
ono wśród własnego społeczeń
stwa wywalczać sobie prawo by
tu i rozwoju, Lwów był niezmier 
nie żywem. ruchliwem środowi
skiem artystycznem. 

Dzięki czemu? — Zdawałoby 
się, że to właśnie miasto naj
mniej miało do tego odpowied
nich warunków. Miasto — pod
kreśla słusznie St. Wasylewski 
— które nie ma jednolitego ob
licza architektonicznego w swej 
architekturze, ani zbyt wielu 
pomników przeszłości, ani szkol
nictwa malarskiego, ani żadnej 
w owym czasie galerji sztuki, 
miasto do roku 1834 nie wiedzą
ce jeszcze, co znaczy wystawa 
obrazów! 

Iluż obcych zjeżdżało do tej 
stolicy „Galicji i Lodomerji", 
do tego, jak je nazywa Wasy
lewski w tytule swej książki, 
..bardzo przyjemnego miasta", w 
celach poprostu eksploatacyj
nych! I cóż się potem okazywa
ło? 

Ci obcy przybysze, obieży-
świaci, minia turzyści, portrecii-
ci, sylwetkarze, rysownicy, lito
graf owie, karykaturzyści itd., 
itd. — akłimatyzowali się w tem 
dziwnem mieście, stawali się 
polskimi patrjotami i wzbogaca
li pracami swojemi szczupły 
jeszcze wtedy dorobek polskiej 
plastyki. 

Wiele pochlebnego o tej daw
nej sztuce lwowskiej mogą opo
wiedzieć ciekawym tych rzeczy 
wspaniałe zbiory Bibljoteki Me
dyckiej im. Gw. Pawlikowskie
go, zdeponowane obecnie we 
Lwowie w Ossolineum. Wśród 
wielu tysięcy oryginalnych ry-
runków, sztychów, rycin (m. Ł 
wspaniały i jedyny tego rodzaju 
w Polsce zbiór prac Daniela 
Chodowieckiego), znajdują się 
również prace lwowskich arty
stów tego okresu, jeśli idzie o 
nazwiska, niemal w komplecie. 

Z końcem XVIII w., tuż po 
ostatnim rozbiorze, rozpoczął się 
we Lwowie żywszy ruch arty
styczny, zrazu głównie dzięki 
obcym przybyszom. Portretuje 
piękne lwowskie panie i lwow
skie znakomitości Pitschman, 
maluje minjatury Haar i Weich-
selbaum, przyjeżdża na stałe 
Szwajkart. 

I rozpoczyna się długi poczet 
lwowskich artystów, z miastem 
tem silnie związanych, zapisa
nych czasem skromnie tylko, ale 
czasem nawet świetnie, na kar
tach rozwoju polskiej sztuki. 

Rejchan Józef, rodem z War
szawy, przybył do Lwowa w 
1798 r., tu do końca swego życia 
pozostał, tutaj założył „arty
styczną dynastję": jego syn A-
loyzy, znakomity portrecista 
(1808 — 1861), jego wnuk Sta
nisław— należeli do najbardziej 
popularnych lwowskich mala
rzy. 

A potem ci inni; więc: Kieli-
siński, świetny grafik, Streitt, 
Szlegel, Lobeski, Lunda, , Łu
czyński, Orlikowski, Tyrowicz, 
Głogowski, Laub, dekorator te
atralny i pejzażysta Lange, oraz 
wybitniejsi od nich: Tepa Fr. (i 
później doskonały karykaturzy
sta, jego bratanek. Bruno), W. 
Leopolski, Kraszkowski Jan i 
syn jego, subtelny rysownik Mar 
celi, A. Grabowski, Raczyński 
Al., z trzema najwybitniejszymi: 
H. Rodakowskim, J. Kossakiem 
i A. Grottgerem na czele. 

Opowiada o tem wszystkiem 
w czarujący sposób SL Wasy
lewski w wspomnianej już na 
wstępie książce p. Ł „Bardzo 
przyjemne miasto" (Bibljoteka 
autorów polskich, wydawnictwo 
polskie R. Wegnera w Pozna
niu). rzadkim swym darem upla
stycznia wizje dawnego lwow
skiego życia, wspominając Bo
gatą panią z góry św. Jura 
(Kossakowską). Żywot i sprawy 
Jana Nepomucena (Ka nińskie-
go), mówiąc dowcipnie i zajmu
jąco „O gali1eti«zach i o austry-
jackiem gadaniu", o tajemni
czych „Czerwonych panach w 

U LEOPOLDA GOTTLIEBA 
Leopold Gottlieb należy o-

becnie do najzdolniejszych ma
larzy polskich. Znajduje się on 
dzisiaj u szczytu swego talen
tu. Świadczą o tem choćby do
skonałe jego płótna wystawio-

Leopold Gottlieb i Van Dongen r. 1924. 

ne ostatnio w Salonie Jesien
nym i w Salonie współczesnej 
sztuki polskiej w Paryżu. Pa
ryż wysoko ceni Leopolda Got
tliebs. Poświęcił mu osobną 
monografię wybitny poeta i 
krytyk awangardy francuskiej, 
Salmon. W najbliższym czasie 

dwóch ostatnich kompozycjach 
wysiłek fizyczny ludzi pracują
cych w pocie napiętych mięś
ni, oddany mistrzowsko. 

Udałem się do Gottliebs z 
prośbą o wywiad dla „Gazety 
Polskiej", będąc przekonany, 
że zainteresuje on polskiego 

Leopold Gottlieb — w piekarni (r. 1926). 

ukaże się druga monografja o L. 
Gottliebie, (nakładem firmy 
wydawniczej IrArs" w Paryżu) 
napisana przez Emila Szittya. 

L. Gottlieb bardzo dużo teraz 
pracuje. Maluje naraz kilka kom 
pozycyj. Zajmują go zwyczaj
ne, codzienne zdarzenia, które 

czytelnika w kraju. 
Pracownia Gottlieba, przy 

avenue Ernst Reyer, zawalona 
stosem obrazów, szkiców, ry
sunków, tonie w miękkiem pół
mroku jesiennego popołudnia. 
Zdała dochodzi zgłuszony szum 

i mi-lfonowego miasta W ciszy 

czarnych okularach", o wtorkach 
u swego pradziada (marszałka 
T. Wasilewskiego), w redakcji 
lwowskiej Anno 1860, o dziew-
czątku lwowskiem z orłem bia
łym (1863), a kończąc notatką z 
1920 roku, z czasu „Gdy kraj 
był cały na rumaku, w polu", 
kiedy to się raz jeszcze w dzie
jach polski okazało, że Lwów to 
miasto, które jest jak łuk: dopie
ro w napięciu okazuje silę swą". 

„Składałem obrazki niniejsze 
żwawiej może, niż kiedyindziej 
i jaśniej, — wyznaje St. Wasy
lewski w przedmowie — bo wio
dło mnie za sobą światełko, któ
re każdemu z nas jest najdroż

sze: poszept domowej powieści. 
Więc ze słuchu. I z radością. 
Nie można przecież pisać bez 
radości o mieście, które nigdy 
nie umiało płakać. Pisałem też, 
myśląc trochę o rodakach z in
nych dzielnic, przypuszczają
cych jakże często, że Lwów wa
dził się wczoraj rano". 

Szczery, ujarzmiający czytel
nika entuzjazm, schowany 
wśród uśmiechniętych słów, do
wodzi niezbicie, że pisano tę 
książkę istotnie z uczuciem sy-
nowskiem. 

Bardzo przyjemna księżka! 

MIECZYSŁAW TRET ER. 

pracowni wśród lekkiego zapa
chu świeżych farb olejnych, 

(Korespondencja własna „Gazety Polskiej") 
z mfstrzowskiem odczuciem 
rzeczywistości transponuje na 
płótno. Obrazy „W piekarni", 
„Malarczyki**, „W oranżerji", 
„Wioślarze", „Żeńcy" —- to 
prawdziwe arcydzieła. .W 

rozpoczynamy rozmowę. 
Gottlieb mówi: 
Wychowywałem się od naj

młodszych lat w atmosferze ar
tystycznej. Bratem bowiem był 
moim Maurycy Gottlieb. Malu
ję od piątego roku życia. Mając 
lat siedem wykonałem pierw
szą komporycję historyczną. 
Potem w Krakowie poznałem 
Malczewskiego, - który mnie 
bardzo serdecznie przyjął i za-
ohęcił do dalszej pracy Praco
wałem następnie w Monachjum 
i Paryżu. Karjerę moją malar
ską rozpocząłem portretami. 
Portretowaniem zajmowałem 
się wyłącznie w latach 1910 — 
1914. W twarzy starałem się 
odnaleźć najistotniejszy wyraz 

skupienia i nadać jej charakter 
stylizowany Społeczeństwo je
dnak uważało portrety moje za 
karykatury i nie umiało się do 
nich odpowiednio ustosunko
wać. Krytyka malarska nato
miast przyjęła je entuzjastycz
nie. W r 1914, kilka dni przed 
wybuchem wojny, powróciłem 

z Paryża do kraju. Wstąpiłem 
do I Brygady i brałem udział w 
jej bohaterskich bojach. Malo
wałem wówczas portrety róż
nych osobistości, biorących u-
dział w walkach legjonu Pił
sudskiego. Pracowałem wów
czas wyłącznie na kartonach a-
kwarelą i temperą. Kolekcja o-
wych kartonów w ilości 250 
rysunków znajduje się obecnie 
w Muzeum Narodowem w Kra
kowie. 

W r. 1918 wyjechałem do Za
kopanego. Tu dokonała się we 
mnie ostateczna przemiana. 
Rzuciłem malowanie portre
tów i przystąpiłem do konstru
owania kompozycyj owianych 
atmosferą biblijną. Był to wstęp 
do moich przyszłych, fresko
wych kompozycyj. Dzisiejsze 
właśnie moie obrazy mają wy
łącznie charakter gobelinowo-

freskowy, fresk bowiem uwa
żam za najszlachetniejszą for
mę malarską. Używam dużo 
tempery, aby specyficznie wy
dobyć charakter rzeczy malo
wanych na murze, a nie na 
płótnie. Krocząc świadomie po 
tej linji techniki artystycznej, 
redukuję pracę moją wyłącznie 
do walorów czysto malarskich, 
linję owej techniki nastawiając 
na sens kompozycyjny, a nie 
anatomiczny. 

— Cóż pan sądzi o paryskiej 
awangardzie malarskiej? 

— Dzisiejsze malarstwo stoi 
na wysokim stopniu rozwoju. 
Rozwój ów postępuje siedmio-
milowymi krokami. Jeden kie
runek malarski nie zdołał się 
jeszcze dostatecznie wypowie

dzieć, a już inne kierunki wy
rastają, jak grzyby po deszczu. 
Eksperymentalna awangarda 
wnosi wprawdzie wiele nowego 
do malarstwa, oparta jednak 
wyłącznie na teorjach rozumu 
(a nie na teorjach demagogicz
nych) musi ostatecznie — mo
lem zdaniem — zbankrutować, 
gdyż każda wielka twórczość 
malarska powinna wyrastać na 
podłożu wielkiego uczucia. 

— Cóż pan sądzi o mala-

PARY1, w listopadzie 1929. 
rzach polskich, przebywających 
obecnie w Paryżu? 

— Kisling to fenomenalny 
talent Jest to malarz mający 
jui swoją markę w Paryżu. 
Posiada on ogromny tempera
ment artystyczny. Żywotna buj-
ność jego talentu przemawia za 
tem, że Kisling spełni wszyst
kie pokładane w nim nadzieje. 
Kisling obietnicy dotrzyma Da 
wielkie rzeczy, choć jeszcze 
niekiedy kompozycje jego nie 
stoją na wysokości tego rzetel
nego talentu. Ogromnie wysoko 
cenię Makowskiego. Trudno je
dnak zdobywa on sobie mir 
wśród publiczności paryskiej, z 
powodu swego niesłychanie gro
teskowego ujmowania świata 
dziecinnego. Jest to jednak ta
lent pierwszorzędny. Rasowy 
artysta. Z awangardy wybił się 
Marcoussis. Trzeba przyznać, że 
zajmuje on silną pozycję wśród 
kubistów. Kubizm, to jedyny cel 
artystyczny i jedyny wyraz ta
lentu Marcoussisa. Bardzo ce
nię okres jego malarstwa na 
szkle. Ten okres jest ciekawym 
wyrazem siły kolorystycznej 
Marcoussisa i jego koncepcyj 
kompozycyjnych, bryłowych Z 
rzeźbiarzy wybitne stanowisko 
zajmuje w Paryżu Zamoyski 

Słyszałem o mającej się uka
zać nowej monografji o malar
stwie pana... ^ 

Tak — podchwytuje Gottlieb 
— Szittya ujął moje malarstwo 
bardzo ciekawie. Otóż twierdzi, 
że twórczość moja jest czystym 
wypływem atmosfery gotycko-
katoliokiej... 

Czy zgadza 6ię pan na tego 
rodzaju koncepcję? 

Proszę pana, maluję, gdyż 
mam potrzebę twórczości, gdyż 
mam wizję. Nad genezą owej 
wizji nigdy się nie zastanawiam. 
Wątpię czy Rembrandt, czy 
Giotto, czy też Greco skonkre
tyzowali sobie ćenezę swego 
natchnienia. Stali oni bowiem 
iak najdalej od wszelkie teorji. 
Interesowała ich tylko teorja 
płótna, farb, pędzla (sami sobie 
pędzle przyrządzali). Intereso
wała ich t. zw. Kuchnia malar
ska. Jeden tylko Leonardo da 
Vinci stworzył teorię swego ma
larstwa i — doprowadził kanon 
swój do absurdu. Zresztą śmiem 
twierdzić, że każdy artysta naj
mniej wie o sobie. 

Czy urządza pan w najbliższej 
przyszłości wystawy swych o-
brazów? 

Tak, mam zamiar wystawić 
większą ilość obrazów moich w 
Warszawie. Wystawię obrazy z 
okresu przed — i powojennego. 
Stale wystawiam w Londynie w 
Leicester Gallery, z którą to ga
lerią zawarłem stały kontrakt. 
Prócz tego urządzam wystawy 
w Zurychu i Brukseli. 

Powoli zapada mrok. W głę
bi pracowni majaczeją na płót
nach postacie malarczyków. żeń
ców — wielkie wizje artysty. 
Nagle ciemniejące zarysy pra
cowni zalewa jasny snop świat
ła. To przez szerokie okna 
wdziera się złotą łuną błysk e-
lektrvcznvch lamp płonących 
nad Paryżem. 

ROMAN BRANDSTAETTER 

BRONISŁAW BORKOWSKI 

Misterjum wigil i jne 
Noc wigilijna. 
Zdaie się, że ziemia cała 

wstrzymuje dech w piersiach i 
wpatruje się w niemem oczeki
waniu w czarną, bezdenną ot
chłań niebios. Zdaje się, że 
wszystkie serca przestały bić, że 
lasy kryształowe od szronu znie
ruchomiały i nie chcą giąć się 
pod powiewem. Nawet wiatr nad 
ciągający od gór lodowatych i 
od śnieżnych, bezkresnych rów
nin, zastyga i cichnie na chwilę. 

W sercu ziemi, w sercach 
wszystkich ludzi odbywa się 
wtedy to iedyne w dziejach 
świata misterium. Raz jeszcze, 
na nowo się rodzi Chrystus, 
zwiastun radosnei nowiny i Od
nowiciel Raz leszcze dokonuie 
się radosna tajemnica, raz lesz
cze spływa łagodne światło Ła
ski na dvszącą w męce tęsknoty 
spragnioną ziemię. 

Noc wigilijna... 
Z padołu płaczu, z małej pla

nety zawieszonej wolą Stwórcy 
w bezkresnej otchłani, łeci na 
skrzydłach kolęd rzewna, na
brzmiała weselem i miłością mo

dlitwa ku białej postaci Boga-
Człowieka, stąpającego po Dro
dze Mlecznej. Z rumowisk wiel
kiej wojny, z piekła krwi, łez i 
potu, z przepaści krzywd, i wa
śni, grzechu i zbrodni, płynie, jak 
grzmot organów, ogromny śpiew 
miljonowej rzeszy ludzkiej. 

Wszystkie uśpione uczucia, 
wszystkie utajone tęsknoty, wią
żące człowieka z nadziemskim 
światem Dobra, Prawdy i Piękna, 
wydobywają się z twardej, suro
wej skorupy, którą wdziewamy 
na codzień. jak pancerz przeciw 
ustawicznym atakom szarej, po
sępnej rzeczywistości. Wzrusze
ni, czujemy iak łzy dławią nas w 
gardle. Bo oto przerośliśmy na
raz samych siebie, stajemy się 
lepsi i piekniejsi. Opada z nas 
pył samolubnej złości i żądzy. W 
kręgu bliskich nam osób oddy
chamy atmosferą ciepła, słody
czy i pojednania. 

Noc wigilijna... 
Miliony rodzin spotkały się 

przy wspólnym stole, przy od
świętnej, tradycyjnej wieczerzy. 
Perły łez migoćą na rzęsach. Ła

miemy się opłatkiem w nadzieji 
lepszej doli. Biały chleb Boży 
kruszymy w drżących palcach, 
świadomi uroczystej powagi tej 
chwili. 

A potem, gdy już zabłysną 
chwiejne światełka choinek, gdy 
zielone dzieci lasów szpilko
wych uśmiechną się do nas dia
mentami triumfalnych ogników, 
srebrem i złotem łańcuchów, tę
czą barw rozmaitych — zerwie 
się, zakołysze, cichy zrazu i nie
śmiały, a potem coraz donioślej
szy, czarodziejski śpiew, niosący 
na fali dźwięków muzykę dzie
cinnych wspomnień, kolędę. 

I wtedy, gdziebyś nie spojrzał, 
iak świat szeroki i długi, po 
wsiach, zgubionych wśród wer
tepów i po miastach, tonących w 
morzu lamp olbrzymich, po gó
rach i po lasach, nad głucho szu-
miącemi rzekami i na okrętach, 
brnących przez wały pian mor
skich, — wszędzie rozpromie
niają się twarze, blask bucha z 
oczu ludzie nieruchomieją pod 
urokiem tradycyjnej pieśnL 

Cichą, a sładką falą powrotną 
płyną ku nam minione lata, widzi 
my samych siebie, gdyśmy jako 
dzieci beztroskie czekali na ten 
cudowny wieczór, jak na żywą le 

gendę, gdyśmy łowili uchem każ
dy szmer podczas wigilijnej wie
czerzy, chciwi srebrnego dźwię
ku dzwonka, tęsknoty do tego 
momentu olśnienia, gdy ojciec 
lub matka otworzą drzwi, i po
stawią nas w obliczu tej wielkiej, 
promienistej pani snów naszych, 
świątecznej Chojny. 

Nie rozumieliśmy wtedy sym
bolicznego znaczenia świąt Bo
żego Narodzenia, tak jak rozu
miemy je dzisiaj. Napewno jed
nak z głębi naszych serc dziecię
cych intuicyjnie wyczuwaliśmy 
wielkość tej chwili lepiej, niż te
raz. 

Dziś święta stały się dla nas 
zanadto szablonem. Wszystko, 
co one zwiastują i głoszą, jest 
dla nas iakby we mgle. Pochło
nięci praktycznemi zagadnienia
mi życia nie mamy czasu myśleć 
o sprawach ducha. Poza szere
giem tradycyinych obrzędów, wi
dzimy już tylko obyczai towarzy
ski. myślimy o życzeniach i od
wiedzinach świątecznych, oraz o 
swojem podniebieniu. 

Kobiety bierze w swój jasyr 
wyolbrzymiona przesadnie „kwe 
stia kuchenna", mężczyźni zaś 
patrzą na święta, jak na zasłu

żony wypoczynek po ciężkiej 
zazwyczaj pracy. 

Ludzie mechanizują wszystko. 
Oto, co hamuje w dużej mierze 
pochód ludzkości po drodze jej 
duchowego rozwoju. Cały sze
reg czynności o niezmiernie do
niosłem znaczeniu, czynności 
których waga leży w dokładnem 
ich uświadomieniu i przemyśle
niu — spełniamy automatycznie, 
szkodząc tem sobie i bliźnim. 

O wiele głębiej ujmuje święta 
Bożego Narodzenia lud prosty, 
który — nie rozumując — zbli
ża się do istoty tego wielkiego 
misterium przez wiarę i uczucie. 
Jest też nieporównany czar i 
piękno w iego tradycjach i obrzę 
dach, w jego legendach, zrodzo
nej w buinei, choć prostodusznej 
wyobraźni. W kolędach ludu 
polskiego zawarł się cały żar 
serc prostych i cała radość twór
cza nieuczonych umysłów Z nie
zwykłą plastyką i malowniczo-
ścią odtwarza się w nich to wigi
lijne misterium. Kolędy o paste
rzach i stajence, o św. Józefie i 
Trzech Kiólach nie mają sobie 
równych w całym świecie. I co 
jeszcze zadziwia w nich, to ten 
zdrowy rubaszny humor, świad
czący o krzepkiej strukturze 

psychicznej ludu polskiego. 
Z beztroskliwą, dziecinną ła

twością kojarzy lud świat idej 
religijnych, świat ducha i Zja
wisk nadziemskich, z namacalną, 
realną rzeczywistością. Wymow
nym przykładem tej skłonności 
do konkretyzowania rzeczy nad-
zmyslowych (bez uchybienia 
zresztą ich wartości symbolicz
nej), jest zwyczaj chodzenia 
chłopców „z gwiazdą", która 
przedstawia gwiadzę betlejem
ską wskazującą drogę Trzem Kró 
lom. Podobnie i schemat mister
jum Narodzenia Bożego, przed
stawiony w szopce i jasełkach, 
jest świadectwem tego porywu 
dusz ludzkich ku sprawom na
dziemskim... 

„Przymierze między ziemią, a 
niebem" — oto, iak można na
zwać to zjawisko. 

Oddaie ono na lepiej istotę mi
sterium świątecznego Nie było 
to bowiem nit innego, iak przy
mierze między niebem a ziemią, 
między Bogiem a człowiekiem, 
wielka godzina cudu i Laski Ze
słała ona na padół płaczu wy
słańca innego świata. Odkupi
ciela grzechów, całego rodzaiti 
ludzkiego i zwiastuna przyszłej 
ery, Królestwa Bożego na ziemi* 
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Za kotaro dyplomacji Sowietów 
Rewelacje Bjesiadowskiego czyta 

się. jak sensacyjny romans kry mi 
na'ny Tein *eosacyjntej«zy, te bo 
hatcrowie me są wytworem wyo-
braźnt, lecz tyją i działają aa tym 
kwiecie W przeciągu jedenastu lat 
Biesiadowski dzaalal razem z nimi, 
aieszyl się ich zaufaniem i szybko 
wspinał się po drabinie stanowisk 
sowieckich Był jednym z najbar
dziej obiecujących czerwonych dy
plomatów. Trwało to do 2 paździer 
nika b. r.t kiedy jui jako chargć 
d'affaires Sowietów w Paryżu, po 
rozmowje z rewizorem G. P U. 
Rojzmanetn, uciekł tylnem wyjś
ciem z gmachu ambasady przy 
ulicy Grenelle, przesadziwszy ze 
zwinnością cyrkowca parkany kilku 
sąsiednich domów, i oddal sSę pod 
opiekę policji francuskiej. W kilka 
dni później na zebraniu emigran
tów rosyjskich pod przewodnic
twem Kereńskiego wygłosił referat 
będący niejako wstępem do jego 
wspomnień z dawnej karjery, ogła
szanych obecnie przez szereg dzien
ników europejskich i amerykań
skich Biesiadowsfei ostrzegł przed 
nadziejami na blizki upadek regi-
cje'u sowieckiego w Rosji, lecz w 
ponurych barwach zilustrował jego 
trudności wewnętrzne, jego rozkład 
ideowv przy dyktaturze Stalina. 

który w dalszym swym rozwoju 
musi doprowadzić do Termidora 

sowieckiego. „Na-patiach k Termi-
doru" — zatytułowana jest aaj 
nowsza serja jego wspomnień. 

Co było przedmiotem burzliwej 
rozmowy pomiędzy Rojzmanem 
Biesnadowskim — pozostaje tajem
nicą. Według wersji sowieckiej, 
Biesiadowski roztrwonił pieniądze 
ambasady i umknął przed karą 
Sam oo twierdza, ii oddawna jut 
przechodził ciężki kryzys ideowy 
pod wpływem „rzeczywistości so
wieckiej", znajdującej się w tra
gicznym kontraście z tem, w inwę 
czego walczył. Rządy Stalina do
pełniły miary jego rozczarowań. 
Bezwględną polityką obecnego dyk
tatora w stosunku do włościaństwa 
uważał za nieszczęście dla Sowie
tów, sympatyzując pod tym wzglę
dem z prawicą komunistyczną. 
Wzbudziło to w Moskwie podej
rzenia co do jego lojalności. Przez 
Rojrmana otrzymał rozkaz powro
tu i wytłomaczenia się przed partją. 
Zbyt dobrze wiedział, jak ten po
wrót moie się skończyć. Z dwojga 
złego: perspektywy postawienia 
,,pod stjenku" lub tet losu renega
ta — wybrał to ostatnie. 

Przeszłość Biesiiadowskiego nada
je cechy prawdopodobieństwa za-

W ELK A BRYTANJA A EGIPT 
(Korespondencja wiosna 

Po zawieszeniu w r. 1928 kon
stytucji na trzy lata władzę dyk
tatorską w Egipcie objął pod au
spicjami wysokiego komisarza 
brytyjskiego lorda Lloyda, Mo
hamad pasza Mahmud. Program 
nakreślił sobie z konieczności 
bardzo skromny, gdyż wszelkie 
aspiracje niepodległościowe, nie
miłe wysokiemu komisarzowi, 
trzeba było odłożyć na lepsze 
czasy. Ograniczył się więc Mo
hamad pasza do osuszania ba
gien, rozbudowy dróg, wznosze
nia nowych gmachów szkolnych 
i szpitalnych. Aby dla swej po
lityki pozyskać fellahów, t j. 92 
proc. całej ludności Egiptu, po
stanowił wykorzystać głód ziemi 
i zaczął między małorolnych par
celować na bardzo dogodnych 
warunkach rozległe domeny pań
stwowe. Starał się, coprawda bez 
nadzwyczajnego powodzenia, zor 
ganizować tani kredyt rolny, po
lecił mudirom (wojewodom) wy
dawać na poczet przyszłych zbio
rów bawełny (największego bo
gactwa Egiptu) zaliczki nisko
procentowe. 0 patrjotyzmie i wy
robieniu politycznem prostego 
przeważnie niepiśmiennego, ludu 
egipskiego dobrze świadczy, że 
jednak swych ideałów narodo
wych za miskę soczewicy nie 
sprzedał i sprawie narodowej się 
nie sprzeniewierzył. Stosunki 
między rządem (i popierającym 
go wysokim komisarzem brytyj
skim) a olbrzymią większością na 
rodu, zorganizowaną politycznie 
w Wafdzie, pogarszały się pod
czas piętnastomiesięcznego okre
su rządów Mahomada paszy 
Mahmuda niemal z każdym 
dniem. Świadczą o tem najlepiej 
liczne rewizje u wybitnych nie
podległościowców egipskich, a-
reszty, konfiskaty i zawieszania 
pism. 

Rząd Labour Party za jedno ze 
swych najważniejszych zadań u-
znał oparcie stosunków Wielkiej 
Brytanji z rządzonemi przez nią 
krajami na zasadzie wzajemnego 
zaufania i przyjaźni. Początek po
stanowiono zrobić od Egiptu, ja
ko kraju stosunkowo niewielkie
go i najbardziej do samodzielne
go bytu państwowego przygoto
wanego. Latem r. b. został ułożo
ny traktat przyjaźni. Przewiduje 
on wycofanie wojsk brytyjskich 
z Egiptu aż nad sam kanał Sue-
ski, powierzając obronę doliny 
Nilu zaprzyjaźnionej armji egip
skiej. Wielka Brytanja przyrzeka 
nie sprzeciwiać się wstąpieniu 
Egiptu do Ligi Narodów, nie mie
szać się zupełnie do spraw we
wnętrznych, dążyć do zniesienia 
kapitulacyj. Nawet w Sudanie 
zgadza się na wprowadzenie z 
powrotem kondominjum, na do
wód czego jeden bataljon wojsk 
egipskich ma wkroczyć do Suda
nu Widomym znakiem zmienio
nych stosunków ma być także 
przemianowanie wysokiego komi
sarza JKM. na zwykłego ambasa
dora. nie posiadającego (przynaj
mniej w teorji) więcej praw i 
przywilejów niż poseł francuski 
lub charge d'affaires polskL 

Projekt ten przedstawia jesz
cze, jak się zdaje, rzeczywiście 
maximum ustępstw, na jakie mo
że się zgodzić względem Egiptu 
rząd brytyjski, i przewyższa naj-

Gazety PolskieD 
» KAIR, w grudnia. 

śmielsze nadzieje narodowców e-
gipskich. Całą zasługę powstania 
tego projektu przypisują zwolen
nicy Mohamada paszy Mahmuda 
wyłącznie jego zręczności dyplo
matycznej. Przeciwnicy zaś dyk
tatora twierdzą, że został opra
cowany całkowicie i wyłącznie 
przez wydział egipski Foreign 
Office, pod kierunkiem Henderso
na, bez udziału premjera egip
skiego. W każdym razie pewnem 
jest, że rząd angielski zażądał od 
Mohamada paszy Mahmuda, by 
traktat ten ratyfikował nietylko on 
sam i jego rząd, lecz cały naród 
egipski, aby w ten sposób pozy
skać gwarancję trwałości traktatu. 

Dzięki temu warunkowi znalazł 
się premjer egipski w bardzo tru-
dnem położeniu, które jego po
lityczni przeciwnicy wykorzysta
li. Prasa wafdystyczna zaczęła 
wielkim głosem domagać się zwo
łania parlamentu, ustąpienia dyk
tatora i przywrócenia swobód 
konstytucyjnych, aby się naród 
mógł w tak niesłychanie ważnej 
sprawie traktatu swobodnie wy
powiedzieć. Mohamad pasza 
Mahmud starał się początkowo o 
znalezienie takiego wyjścia, któ-
reby mu pozwoliło zachować wła
dzę. Proponował więc przywód
com Wafdu kilka tek w swoim 
gabinecie, próbował zgodę ludu 
na traktat uzyskać przez usta 
zwołanych przez niego (i powol
nych mu) notablów, a nadewszy-
stko starał się zmusić Wafd przez 
oddaną soSie prasę z „Al Siass:." 
na czele do wypowiedzenia się na 
łamach swych dzienników o pro
jekcie traktatu. 

Lecz Nahas pasza (następca 
wielkiego Sa'ada paszy Zaghlula 
w kierownictwie Wafdu) polity
kę dyktatora przejrzał i zastoso
wał jedyną możliwą taktykę o-
bronną: niewzruszone milczenie. 
Przywódcy Wafdu na zebraniach 
i w swych dziennikach powtarza
li jedynie bezustannie, że „pod 
rządami przemocy i bezprawia" 
Wafd się wypowiedzieć nie może 
i że uczyni to jedynie „pod kopu
łą parlamentu" (Al Balagh). 

Ten stan rzeczy trwał przez 40 
dni, dając pole do najbardziej fan
tastycznych pogłosek i wpływając 
ujemnie nietylko na polityczne, 
lecz nawet na gospodarcze życie 
kraju. Przewlekły kryzys zakoń
czyły dopiero bezpośrednie kon
ferencje Nahasa paszy z królem 
i sir Percy Lorraine'm, następcą 
lorda Lloyda. Nahas pasza miał 
(jak twierdzi dobrze w sprawach 
polityki zagranicznej poinformo
wany „Al Misr") w imieniu Waf
du zagwarantować przyjęcie pro
jektu traktatu przez przyszły par
lament, wzamian za co uzyskał 
obietnicę dymisji Mohamada pa
szy Mahmuda. Dyktator rzeczy
wiście ustąpił i tegoż dnia po
wszechnie szanowany Adly pasza 
Yeghen, doświadczony i wytraw
ny polityk, który już dwa razy w 
ciężkich dla kraju chwilach stał 
na czele rządów (1922, 1926) u-
tworzył gabinet bezpartyjny, acz
kolwiek przekonaniami zbliżony 
do Wafdu. Nominacja Adly pa
szy została bardzo życzliwie przy 
jęta przez wszystkie partje i bar
dzo dodatnio wpłynęła na rozgo
rączkowane sześciotygodniową 
walką umysły. B. RYCHTER. 

pewnieoiom, fi jego odszczepień-
stwo nie jest pozbawione podkła
du ideowego. Podczas przewrotu 
bolszewickiego na Ukrainie naieiał 
on do lewicy socjal - rewolucjoni
stów, która punkt oiętkości rewo
lucji widziała w oparciu się aa ma
sach chłopskich. 

Mimo it, rewetaoje jego, należy 
przyjmować naogół z największe mi 
zastrzeżeniami, — zeznania renega
tów są bardzo wątpliwym dowodem 
prawdy — zawierają one dużo ma
ter jału faktycznego, oświetlającego 
nieznane dotąd wnętrza, ukryte za 
kotarami sowieckich placówek dy
plomatycznych. 

Ta część jego wspomnień zasłu
guje na szczególną uwagę. Nas zaś 
specjalnie interesują niedyskrecje 
p. Biesiadowskiego z czasów, kiedy 
był radcą poselstwa w Warszawie, 
początkowo Ukrainy sowieckiej, a i 
potem Z. S. R. R. 

Można powątpiewać o tem. czy 
rola szlachetnego obrońcy pokoju 
walczącego z przemóżnemi wpływa-! 
n»i Komioternu i G. P. U., jaką 
przypisuje sobie Biesiadowski zga
dza się z prawdą, że to on właśnie , 
zapobiegł nowej wojnie Sowietów j 
z Polską i pok/ryżował cały szereg 
aktów tecorystycznych, między ni-' 
nemi zamach na Marszałka Piłsud
skiego. Dowiadujemy się jednak z 
rewelacji jego rzeczy bardzo cieka
wych. Poselstwo sowieckie w War
szawie w czasie jego urzędowania • 
było nietylko centralą szpiegowską ! 

i arsenałem piekielnych maszyn, lecz 
i kuźnią szatańskich spisków oraz 
sztabem generalnym bojówki ko
munistycznej. Rezydenci czrezwy-
czajlri i wywiadu sowieckiego, Ło-
ganowski i Jeleński, korzystając ze 
swej nietykalności dyplomatycz-1 
nej, kierowali osobiście zamacha-; 
mi bbmbowemi w r. 1923 i 1924. o- i 
Łrzymując dyrektywy wprost z Mo
skwy, poza plecami posła sowiec-
kiego, od wydziału dywersyjnego 
czrezwyczajki, a później politbiuro 
Na idi usługach byli Bagiński ij 
Wieczorkiewicz, dziełem ich ręki 
zbrodniczej był pamiętny wybuch 
w Cytadeli 12 października 1923 r j 
Gdyby nie różnice poglądów na tak
tykę dywersyjną pomiędzy szefami 
czrezwyczajki, Dzierżyńskim i Un- \ 
szlichłem. działyby się w Polsce 
rzeozy jeszcze stokroć okropinejsze. 
a wszystko to pod osłoną „przyja
znych" stosunków z Polską, o któ
rych i wówczas Moskwa zapewnia
ła. 

D4a takich celów korzystały So
wiety z przywilejów dyplomatycz
nych swych agentów. To samo dzia. 
ło się i na innych placówkach, gdzie 
urzędował Biesiadowski* Obok 
częśoi personelu ich, podległego 
Narkomindiełowi, którego zadaniem 
było utrzymywać poprawne stosun
ki z ministerstwem spraw zagra
nicznych, w każdym poselstwie 
funkcjonowali, jako sekretarze, 
attachć wojskowi lub podrzędni o-
ficjaliści emisariusze czrezwyczaj
ki, kominternu lub głównej centrali 
wywiadowczej. 

Czy stan ten trwa nadal? Oto py
tanie, które przedewszystkiem na
suwa się pod wrażeniem wspom
nień Biesiadowskiego. Z jego wy
wodów ogólnych na temat dyktatu
ry Stalina i podporządkowania całej 
polityki zagranicznej Sowietów dy
rektywom politbiuro wynika odpo
wiedź twierdząca. I w tem właśnie 
kryje się oała groza jego rewelacji, 
nad któreroi opinja świata nie może 
przejść spokojnie do porządku dizien 
nego. 

Na gwiazdką! Na gwiazdką! 

jHSmU^YDĄWM 
KSIĄŻKI O KTÓRYCH ŚWIAT MOWI: 

Emil Ludwig 
EUROPA we KRWI 

(Lipiec 1914) 
Najgłośniejsze dzieło dni ostatnich, przełożone na wszystkie języki. 

Józef Mar ja Wiktor 

NA ZIEMI POKÓJ 
Powieść 

Polski Remarque 
kreśli w prostych, wstrząsających stówach front żyda polskiego: w walce 
o niepodległość i w niepodległej Polsce. — * Powieść niezwykła i rewelacyjna. 

# T. <3. Masaryk: Rewolucja światowa % 

Najpiękniejsze powieści świata na gwiazdkę 
Dzieła 

JAKÓBAWASSERMANNA 

największego powieściopisarza 
Europy 

1. Sprawa Maurizlusza 
Urok życia — Groza śmierci 

2. Człowiek złudzeń 
Kry st Jan — Ewa — Rut 

3. Maski Erwina Reinera 

4. Symfonja Prometejska 

5. Djabeł w płomieniach 

6. Powiew zmysłów 

7. Ku miłości 

8. Niewolnicy żyda 

9. Dziecię Europy 

10. Usta nigdy niecałowane 

11. Sen złotego zwierciadła 

Dzieła Leo Belmonta 
1. Markiza Pompadour. 2. Pani 
Oubarry (Pani Dubarry — Kró
lewska miłośnica — Pod giloty
ną). 3. Lady Hamilton. 4. Ostat
nia miłość kordą Nelsona. 5. Ka
płanka miłości (Ninon de Len-
cios. 6. Mary Vetsera. 7. Tra-
gedja Habsburgów. 8. Człowiek, 

z którego świat się śmieje. 
9. Messalina 

Herman Lfins 
Zwierzęta patrzą na nas. 

Dzieła Hermana Banga 
1. Michael. 2. Tragedja Bez

domnych. 3. Cztery djabły. 
Dzieła Johana Bojena 
1. Wielki głód. Ł Lodzie 

lołotów. 

Dzieła G. K. Chestertona 
1. Latająca gospoda. 2. Powrót 

Don Kiszota. 

a Hall Caine'a 
i zdrada. 2. Rudy 

lazon. 
1. 

Dzieła Gerh. Hanptmana 
1. Atlantis. 2. Kacerz z Soany. 
Dzieła Adama Czekalskiego 

1. Gdy królowa kocha 
2. Delfina Potocka. 

Fryderyk Lfata 
kawaler orderu papieskiego 

Ojciec Święty 
Największe dzieło ilustrowane 

o papieżu Piusie XL 
- Dzielą W. B. Maxwella 

U Strzeżony płomień. 2. Życie 
jest piękne. 

Dzieła Gustawa Frenssena 
1. Sługa Boży (Błogosławień
stwo Pokoju — Groza Wojny). 

2. J5rn Uhl 
Dzieła M. Gorki ja 

1. Serce Matki. 2. Zwycięstwo 
Matki 

Dzieła Marty Ostenso 
1. Krzyk dzikich gęsi. 

2. Cza^Pójnocy. 
Dzieła Stefana Zweiga 

1. 24 godziny z życia kobiety. 
2. Tragedja kobiety. 

ponadto: 
Edw. Welle Strand: Lodzie z 
pod bieguna; Ren< Benjamin: 
Genjusz, powieść o Balzaku; A. 
Maurois: Dziecię słońca, po
wieść o Shelley'u; R. H. 
Bartsch: Książę pieśni, powieść 
o Szubercie; Gustaw Geiitr-
stam: Tora Michael Arien: Zie-

lony kapelusz 

Dzieła Gabr. d'Anmmzlo 

Tomasz Mann: Śmierć w Wenecji. 
(Laureat n. Nobli) 

We wszystkich księgarniach 608 

Likwidacja Powszechnej 
Wystawy Krajowej 

Miejskie Biuro Kwaterunkowe, zor
ganizowane na czas Powszechnej Wy
stawy Krajowej obecnie zupełnie się 
likwiduje, skutkiem czego nadarza się 
wyjątkowo korzystna okazja zakupu 
różnego rodzaju sprzętu bardzo ta7 

niego, jak: łóżka, koce, bielizna po
ścielowa etc., nadającego się do urzą
dzenia szpitali, pensjonatów, burs itd. 

Szczegóły w ogłoszeniu. 639 

:o M lie i 
-TYLKO LIKIERY AKWAWITU. 

OR0MAICWIMAH! 
570 

„NOWOŚCI* BIELAŃSKA S. 

MUSIC-HALL 
PIERWSZY W WARSZAWIE 

O R F E U M  
(o poziomie słynnych teatrów: .COLISEUM" w Londynie. .EMPIRE w Pi

rytu. .WINTERGAKTEN" i .SCALA" w Berlime. 

WIELKI PROGRAM ARTYSTYCZNY 
muzyka, śpiew, tjalet, humor, satyra rytmika, "lastyka, akrobatykł. 

Atrakcja krajowa I zagra-Iczna. 
2 przedstawienia dziennie: o godz. 7.30 1 10 wlecz. 

W drugi dzień świąt i niedzielę 3 prze dstawienia: o godz. 5-ej, 
7.30 i 10 wlecz. 

Ceny miejsc od z!. 1-50 do 9 złotych. 
Kasy teatru czynne od 10-ej rano bez przerwy (telefon 3-98). 

PRAGNIESZ HIEt WŁASNY DACH NAD 6Ł0WA? 
Kup los Loterii Zrzeszenia 
Letnisk 1 Osiedli Podstołecinych. 

Ciągnienie wkrótce. Główna sprzedaż: Kolektury Lichtensteina 
oraz wszystkie Kolektury Loterji Państwowej i kantory wymiany. 

Wysyłka losów na prowincję po wpłaceniu wartości losu Zl. 10.— na 
konto P. K. O. Nr. 20.828 Biuro Zarządu Zrzeszenia Al. Ujazdowskie 7 

(Lokal Urzędu \,ojewódz.). 
NAJMILSZY PODAREK GWIAZDKOWY 

Loterja zatw. p. Dyr. Loter. Państwowej d. 29.XI.I929 za Nr. 19684. 
h?6 

r—v 

W poniedziałek, 31JC0 o g. 12 w nocy 

KASA LITERACKA I  TOW. LITERATÓW I DZIENNIKARZY «< 

zapraszajq na tradycyjną 

WIELKA REDUTĘ SYLWESTROWA 
(w noc na 1-szy stycznia 1930 roku) 

w TEATRZE WIELKIM 1 SALACH REDUTOWYCH 

Bilety nabywać można w Towarzystwie literatów I dziennikarzy (Bracka Nr. 5, tel. 60-85) 1 w gmachu 
teatru Wielkiego w kasie dziennej teatru Narodowego od g. 5 — 7 w. 596 
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NOWINY GOSPODARCZE 
Obrady nad podniesie

niem hotelarstwa 
w Polsce 

Ostatnio w ministerstwie przemysłu 
i handlu pod przewodnictwem p. dyr. 
dep. J. Kożuchowskiego odbyło się 
kolejne posiedzenie podkomisji hote
lowej przy ministerjalnej komisji -la 
zbadania zagadnienia turystyki. 

Podkomisja hotelowa wyłoniła spe
cjalną delegację, w której skład 
wszedł również przedstawiciel naczel
nej organizacji przemysłu hotelowego. 
Zadaniem tej specjalnej delegacji bę
dzie dokładne opracowanie projektu 
szczegółowego spisu hoteli i 'miejsco
wości oraz nawiązanie kontaktu z jed
ną z krajowych firm wydawniczych, 
która wyraziła gotowość podjęcia się 
takiego wydawn:ctwa. 

Ożywioną dyskusję wywołała rów
nież sprawa założenia zawodowej 
szkoły hotelowej. Uchwalono zwrócić 
się do naczelnej organizacji przemysłu 
hotelowego o skonkretyzowanie pro-

GIEŁDY 
RYNEK PIENIĘŻNY 

W okresie sprawozdawczym t. j. 
od 16 — 22 grudnia r a obroty e-
wizami były nieznaczne J/i-iki nie
wielkiemu zap .tizebowaniu któie 
ctikowicie p.kiywal Bi-iik. "clski. 
Dla dewiz pai *iła teu-ckncja prze
ważnie zniz.ov*a Szczególnie obni
żyły się dcvi/y La Lon.'/ii z 45.46 
i pól na 43.25. pociągając za sobą 
wszvstkie inne. Dewizy na New Jork 
Rank PoI«ki obniżył do 8.88.20. Do
larem gotówkowym obroty byty ma
le przy większem zaofiarowaniu, zaś 
w obrotach prywatnych notowany 
byl po kursie 8.88.50." W związku z 
ogólną ciasnotą gotówkową na ryn
ku pieniężnych obroty na giełdzie j 
akcyjnej uległy osłabieniu, powodu-! 

jąc obniżkę "kursów nawet akcvj 
stanrlarowych. jak np. Bank" Polski. 
Lilpopy i Starachowice Większych 
tranzakcyj dokonywano akcjam 
Banku Polskiego po kursie 176, a to 
w związku z pomyślnym stanem in
teresów banku i kończącym się ro
kiem operacyjnym. Nadmienić nale
ży, iż Bank Polski przy kapitale za
kładowym 150 milj. zł. posiada re
zerwy w zlocie i walutach przeszło 
J miljard złotych, nie licząc majątku 
ruchomego. Pokrycie banknotów 
przekracza 60 proc. W kolach finan

sowych przypuszczają, iż czysty 
zysk Banku Polskiego za 1929 r. bę
dzie znacznie wyższy od roku po
przedniego i pozwoli na wydzielenie 
akcjonarjuszom odpowiedniej dywi
dendy. Pozostalemi akcjami banko-
wemi zainteresowanie słabe. 

W grupie akcyj przemysłowych 
większe obroty były Lilpopami, Sta
rachowicami. Węglem i Cukrem, na
tomiast innemi akcjami zaintereso
wanie było minimalne, w wyniku 
czego większość z nich na ultimo wy 
kazały straty kursowe. 

W dziale papierów wartościowy h 
głównie obracano walorami o stałem 
oprocentowaniu. Z pożyczek pań
stwowych największych stosunkowo 
obrotów dokonano 4 proc. pożyczką 
inwestycyjną po kursie 118 i dota-
rówką 69 i trzy czwarte. 4 i pól proc. 
listami ziemskiemi obracano po kur
sie 47.55, 8 proc. listami miejskiemi 
m. Warszawy po 67.50. Pod wpły
wem długotrwałego napięcia na ryn
ku pieniężnym, wkłady w instytu
cjach kredytowych w okresie spra
wozdawczym wykazały nieznaczną 
obniżkę, natomiast w Bku Gosp. Kra 
jowego wkladv wykazały wzrost o 
11 miljonów zł. do 280 miljonów zł. 
Według dotychczasowych obliczeń 
Głównego Urzędu Statystycznego bi
lans handlu zagranicznego Polski w 
listopadzie byl czynny w wysokości 
12 milj' 687 tys. zł. Po kilku miesią-
eacn doświadczenia, w czasie któ
rych bilans handlowy był stale czyn 
ny można stwierdzić, że aktywność 
jego nie jest bynajmniej zjawiskiem 
przemijającem. lecz wchodzi w fazę 
stabilizacji. 

WALUTY I DEWIZY 
Na dzisiejszej giełdzie walutowo-de-

wizowej panował nastrój wybitnie 
świąteczny. Prawie wszystkie dewizy 
wykazały tendencję zniżkową. Dola
rem gotówkowym obracano po kursie 
8.87 i pół, kabel New York — bez o-
brotów. Notowano dewizy: New 
York — 8.88, Londyn — 43.44, Pa
ryż — 35.07, Wiedeń — 125.33, Pra-

fa — 26.42 i jedna czwarta, Medjolan 
6.60, Belgja — 124.66, Amsterdam — 

359.12, Berlin — 213.22. 
AKCJE 

Na rynku akcyjnym panował rów
nież nastrój świąteczny przy obrotach 
minimalnych. Z bankowych zwyżko
wały jedynie akcje Banku Polskiego, 
któremi dokonywano tranzakcyj po 
kursie f79. Pozatem obracano akcja
mi B-ku Zw. Sp. Zarobk. po kursie 
niezmienionym 78.50. Z przemysło
wym nieco mocniejsze były Lilpopy 
przy kursie 38 — 37 i trzy czwarte. 
Modrzejów 18 — 17 i trzy czwarte i 
Starachowice po 20 i pół — 21. 

PAPIERY PROCENTOWE 
W dziale pożyczek państwowych 

obracano pożyczką inwestycyjną po 
118 i pół, doiarówka 67 i trzy czwar
te i konwersyjną 48 i trzy czwarte. 
Zapotrzebowanie na listy zastawne 
ziemskie i miejskie oraz na papiery 
miast prowincjonalnych — większe 
przy braku materjału. 4 i pół proc. li
sty ziemskie — 41.40, 8 proc. listy 
m. Warszawy 67 i pół, w odcinkach 
po 10.000 — 67 i jedna czwarta, 8-pro-
centowe listy m. Łodzi notowane by
ły po 60 i trzy czwarte — 61. (Iskra) 
na luksusowa 71 — 74, mąka pszenna 
4/0 61 — 64. mąka żytnia podług ty-

gramu nauczania takiej szkoły, po-
czem delegacja zwróci się do wszyst
kich izb przemysłowo-handlowych z 
zapytaniem co do możliwości utrzy
mania przez nie takiej szkoły. (Iskra) 

Eksport towarów na pol
skich okrętach 

W ostatnim tygodniu okręty polsko-
brytyjskiego Towarzystwa wywiozły z 
portu gdyńskiego ogółem 552 tony 
mtr. Bekonów wywieziono 490 ton. 
mączki ryżowej i ryżu — 404 t., para
finy — 215 t., drzewa — 225 t., grosz
ku (fasola) — 100 t., masła — 50 t., 
celulozy — 50 t. i jaj — 20 ton. . 

Import do Polski z Anglji w listo
padzie dokonany okrętami polsko-bry-
tyjskiego Towarzystwa wyniósł 1.278 
ton. (Iskra). 

Sytuacja w przemyśle 
mebli giętych 

Według danych krakowskiej izby 
przem.-handlowej w przemyśle me
bli giętych w listopadzie r. b. pa
nował zastój. Dopiero w końcu li
stopada odczuto pewne ożywienie. W 
ub. miesiącu eksport nieco zmalał, co 
się tłumaczy zastojem panującym 
na rynkach zamorskich, a w szcze
gólności w Stanach Zjednoczonych. 

W związku z ewentualnością po I-
wyższenia ceł amerykańskich na me 
ble gięte, dowiadujemy się że firmy 
krajowe dopatrywałyby się dla sie
bie w takiem posunięciu dużego nie
bezpieczeństwa. Przemyśl mebli gię
tych odczuwa również duży wpływ 
konkurencyjny fabryk czeskich, któ
rym sytuacja na rynkach eksporto
wych znacznie ułatwia możność uzy
skania lepszych warunków kredy
towych (Iskra). 

Z działalności B. B. W. R. 
MYŚLIWICE, 23.12. (Tel. wł.). — 

W niedzielę odbyto się tutaj zebranie 
obywatelskie, zwołane przez BBWR. 
Przewodniczył inspektor Stobiecki. W 
zebraniu, prócz ludności miejscowej 
wzięli udział przedstawiciele wszyst
kich gmin pow. myślenickiego. Sytua
cję polityczną w związku z rewizją 
konstytucji przedstawił dr. Orzechow
ski z Krakowa, sprawy reorganizacyj
ne referował p. Baściic. Powołano do 
życia powiatową radę BBWR. z ins
pektorem Stobieckim na czele, oraz u-
chwalono rezolucję domagającą się od 
sejmu przeprowadzenia rewizji kon
stytucji w kierunku usprawnienia władz 
wykonawczych. 

X 

TRZEBINIA ,23.12. (Teł. wł.). — W 
niedzielę odbyło się tu zebranie' oby
watelskie BBWR. Przewodniczył p. 
Bartosik, sekretarzował p. Ostrowski. 
Sytuację polityczną w związku z prze
sileniem rządowem i sprawę rewizji 
konstytucji przedstawił pos. Pochmar-
ski. Sytuację gospodarczą omówił 
prof. Odula z Chrzanowa. Utworzono 
miejscową radę BBWR, w skład któ
rej weszli: p. Bartosik, jako prezes, 
jako członkowie pp. Ostrowski, Lelo, 
Gerson .Mandelbaum, Łaszcz i p. Ka
lina. 

Z ŻYCIA ZW. STRZELECKIEGO. 

Zmiany personalne 
Rozkazem komendy głównej 

Związku s>t.nzeleck:ego z dnia 15.12 
b. r. kapitan Bydliński Józef został 
nvanowany komendanitem podokrę-
gu Związku strzeleckiego w Łucku. 

X 
Wy diz-iał wykonawczy Związku 

strzeleckiego podokręgu Wołyń na 
ostatniem posiedzeniu zamianował 
następujące kierownictwa powiato-
we: . . 

Dla powiatu rówieńskiego: kie
rownik ob. Tadeusz SzenWiński 
dvr. oddziału Banku Gosp. Krajów 
Rówmem członkowie współp-racuią-
cv w kierownictwie: ot), ob. Bogu
sławski starosta. Izdebski, orezes 
sądu okr. w Równem, Zalewski, wi
zytator kur szkolnego, Dec. wizy
tator kuratorum szkolnego w Rów-

7ie"-a-ki inspektor s^k"l"v 

Kalasiewicz, prezes Zw. leg. w 
JRówoem, Prószyński, prokurator 
•sądu okręgowego, Soroka, pirol. 
•gimn., Obst, prof, gima., Hoffman, 
.profesor, Kulawik, urz. cukrowni w 
Sz,pa.n.owie, Hermaszewski, Piikie-
wicz urz. B. E. Szachowicz urz. sita-
rostwa. Kcniisja rewizyjna ob. ob.: 
Kamieniecki, komsarz kasy cho
rych dr. Tatarzanka. wizytator kur. 
szkol., Rakowski, dyr. składnicy 
sejmiku, zastępcy: Pecherek, profe
sor. SzczepanowskL buchalter. 

Dla powiatu kostO"olskiego: kie
rownik ob. starosta Kubicki, człon
kowie współpracujący w kierowni
ctwie ob. ob : Szymanruk komisarz 
'la sowy, Jagodzińska Hal:na, dzia
łaczka społeczna, Mikuszewski, 
kierownik szkoły. 

N I E D O L E  I  S M U T K I  
BLUSZCZ. KOZA I BALBINA 

Nie wiem, jak to, ale co do mnie, 
to przyznam się, że lubię, żeby mi w 
dzień wigilijny ofiarowali coś extra. 

O ile, oczywiście, ktokolwiek, kie
dykolwiek, cokolwiek ma zamiar wo-
góle mi ofiarować. « 

Dlatego też nie dam wam dziś opo
wieści o tym szewcu, który się nazy
wa Jan Bluszcz i odnalazł po czterech 
dniach zupełnie przypadkowo złodzie
ja, który go okradł doszczętnie, bez
czelnie, a wymyślnie. 

Nie będę wam również opowiadał o 
tem, jak w Cyrku na Dzikiej wynikło 
wielkie mordobicie między panem 
Grzesiakiem, a panem Michorowskim 
a mianowicie, jak zwykle, o podział 
łupu, czyli o tak zwaną dolę, która 
polegała na czyjemś futrze, czyjejś 
czapce i czyichś spodniach, i wten
czas dopiero okazało się, że pan Grze
siak jest notowany za podobne rzeczy 
już trzydzieści osiem razy. 

Nie będę zaś tego opisywał szcze
gółowo, choćby z tego względu, że 
dziś jest taki osobliwy dzień, jeden z 
niewielu w roku, kiedy nawet w Cyr
ku na Dzikiej trzeba szukać między 
ludźmi serc i tych świateł, które kie
dyś w nich przecież płonęły na 
gwiazdkę. 

Bo może i Grzesiak miał kiedyś 
swoją choinkę, a pod nią zabawki. Ale 
może nie miał. A w takim razie jesz
cze bardziej go trzeba żałować, że 
nawet dzieciństwa los mu odmówił. 

Nie będę również opisywał wam, jak 
panna Janina Koza okradła rodzonego 
ojca, Hilarego Kozę, a kiedy ojciec, 
widać człowiek zatwardziałego serca 
zameldował o tem władzom, to rze-
czv ukradzione znalazły się już w 

Ofiary pieniężne 
na „Gwiazdkę" organizowaną przez 
Radę Szkolną m. st Warszawy dla 
najbiedniejszych dzieci szkół po
wszechnych złożone bezpośrednio w 

Komitecie „Gwiazdki": 
P. Grohmanowa z Łodzi zł. 500, 

Bank Rolny zł. 300, F-ma Fuchs i Sy
nowie zł. 200, Cukiernia Jana Gajew
skiego zł. 100, Sp. Akc. Rektyfikacji 
Warszawskiej zł. 100, Tomasz. Fabr. 
Sztucznego Jedwabiu zł. 100, P. Wi
ślicka Florentyna zł. 100, prezes Banku 
Polskiego zł. 100, F-ma Karol Reising 
zł. 50, L. Spiess i Syn Sp. Akc. zł. 50, 
Jureczek Szabłowski zł. 50, firma Wi-
cander zł. 50, Młyn parowy N. Gros-
berg zł. 25, firma „Firley" Sp. Akc. 

zł. 25, firma „Osram" zł. 25, Związek 
Zawodowy Drużyn Konduktorskich 
zł. 20, Pp. Dziewulscy, zł. 20, Związek 
Spółdzielni Spożywców (oddział war
szawski) zł. 50, firma „Łotwagum" 
zł. 20, P. J. Maszyński zł. 20, Fabr. 
Skór G. Weigle i Synowie zł. 20, Bank 
Międzynarodowy zł. 10, Bank Handlo
wy W. Landau zł. 10. Akc. Tow. Mirk. 
Fabr. Papieru zł. 10, Huta „Ożarów" 
K. A. Kamiński zł. 10, T. B. zł. 10, 
p. Trembicki zł. 6, firma Ferrorur 
zł. 5, p. F. Łopieński zł. 5, p. Lande 
Michalina zł. 5, p. Sarjusz Wolska 
zł. 5, p. Zakrzewski zł. 5, p. Zdano
wicz zł. 3. 

Ogłoszenie 

GIEŁDA ZBOŻOWA 
Żyto 24 — 24.50, pszenica 38 — 39. 

owies jednolity 23 — 24. jęczmień na 
kaszę 24 — 25, jęczmień browarny 
27 — 29, groch polny jadalny 38 — 
43, fasola biała 90 — 95, mąka pszen-
pu przepisowego 40 — 42, otręby 
pszenne szale 20 — 21, otręby pszen
ne śretlnie 17 — 18, otręby żytnie 
13.75 — 14.25, kuchy lniane 42 — 
13, kuchy rzepakowe 33 — 34, 

Obrotv małe, usposobienie spokoj
ne. 

1) Micha? Dura, ot. 19/VIII-I908 ro<ku. syn Michała I Mariamny ze 
Spiżów, uczeń krawiecki, zam. w Godziszach Wielkich, pow. Kalisz, 

2) Jam Papuga, nr. 25/XII.1878 r., syn Franciszka i Józefy z rodu 
Stopnik, robotnik kolejowy, zam. w Ncrwym Felicjanowie, gm- Długie, pow. 
Brzeziny. 

3) Eugenjusz Klemens 2-im, Sierota vel Srociński, nr. 11/VI. 1906 r., 
syn Stanisława i Józefy z Jankowskich, bioirałista. zam. w Łodzi, przy ul. 
Księży Młyn Nr. 9, # „ 

4) Stanisław Mucha, nr. 14/1.1905 r., syn Jana i Heleny z rodu Stę
pień, kelner, zam. w Łodzi, przy ul. Sikawskiej Nr. 17, 

5) Lucjan Zygmunt 2-im. Kurower, nr. 20/VM800 r., syn Mauryce
go i Salomei z rodu Rozemkranc, lekarz, zam. w Rudzie Pabianickiej, pow. 
Łódź, 

6) Ludwika Kurzynoga, wdowa po Ignacym, nr. 1/V.1884 r., córka 
Michała i Balbiny z rodu Szymczak małż- Kotarskich, robotnica fabryczna, 
zam. w Łodzi, przy ul. Kruczej Nt. 20, 

7) Franciszek Kurzynoga, ur. 1/IV.1907 r.. syn Ignacego 1 Ludwiki z 
rodu Kotarskiej, fryzjer, zam. w Łodzi przy ni. Kruczej Nr. 20, oraz 

8) Eugenia Kurzynoga (jako małoletnia — zastąpiona przez matkę 
za zgodą Sądu Opiekuńczegol. ur. 26/V.1912 r., córka Ignacego i Ludwiki 
z rodu Kotarskiej, bez zawodu, zam. w Łodzi, przy ul. Kruczej Nr. 2. 
wnieśli prośby o zezwolenie na zmianę nazwiska rodowego, a to: 

1) Michał Dura na nazwisko „Spiżewski", 
2) łan Papuga na nazwisko „Paipudzińskl". , 
3) Eugeniusz Klemens 2-im Sierota vel Srociński na nazrwfeko „Sle-

rociński", ...... 
4) Stanisław Mucha na jedno z nazwisk: „Zaorski . „Stagows/ki hib 

„Kranewski", , . . ,, , . 
5) Lucjan Zygmunt 2-im Kurower na jedno z nazwisk: JCorwtcki , 

„Korwiński". Korczyński"' lub .Korczewski", 
6) Ludwika Kurzynoga na nazwiskc „Kurza.nowska , ̂  
7) Franciszek Kurzynoga na nazwtako „Kurzanowski , oraz 
8) Eugenia Kurzynoga na nazwisko „Kurzanowska", 
Urząd Wo'ewndzkf w Łodzi poda'e powyższe prośby do powszechnej 

wiadomości z nadmienieniem, że w myśl art. 4 ustawy z dnia 24 paździer
nika 1919 r 0~>z. U. R. P- Nr. 88, poz. 478'. oraz S 1 rozporządzenia Mi-
nist Spraw Wewnętrznych z dnia 11 października 1928 r. Dz. U. R. P. 
Nr 93. poz. 8281 wolno przeciw ich uwzg'ednienru zgłosić zarzuty, które 
podać należy do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w przeciągu dni 90-ciu 
od dnia ogfoszenia w „Monitorze Polskim', które równocześnie zarządza 
S]'ę 
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Kurs opiekunek soołecznych 
Zw. pracy obywatelskiej kobiet 

Rozporządzenie Prezydenta Rjplitej 
z dn. 6 marca r. ub. wprowadziło w 
szerokiej mierze współdziałanie czyn
nika społecznego z czynnikiem urzę
dowym w zakresie wykonywania o-
pieki społecznej. Jako wyraz tego 
współdziałania rozporządzenie powoła
ło do życia komisje opieki społecznej 
oraz instytucje opiekunów społecz
nych. Opiekunowie społeczni, wybie
rani przez radę gminną, rozpoczynają 
już wykonywanie swoich funkcyj . 

W związku z tem Związek pracy _o-
bywatelskiej kobiet, pragnąc zaznajo
mić kobiety, opiekunki społeczne z ich 
obowiązkami urządza w Warszawie w 
dn. 2 ,3 i 4 stycznia 1930 r. kurs z na
stępującym programem: podstawy o-
pieki społecznej; zobrazowanie stanu 
opieki społecznej w Polsce, uwypukle
nie braków; nakreślenie wytycz
nych wykonywania opieki spo
łecznej i sposobów zaspokojenia w 
dziedzinie htgjeny miast i wsi, euge-
niki, opieki nad matką i niemowlęciem, 
opieki nad dziećmi w wieku przed

szkolnym, opieki nad dziećmi w wieku 
szkolnym, młodzieżą, dziećmi pozba-
wionemi opieki, moralnie zaniedbane-
mi. chorymi .starcami, kalekami; po
dział obowiązków opiekuńczych; ko
ordynacja wysiłków czynników spo
łecznych i samorządowych; rola opie
kunów społecznych; środki ratownic
twa rozporządzalne dla opiekunów 
społecznych oraz technika pracy opie
kunów społecznych. 

Wykłady odbywać się będą w sali 
Tow. krajoznawczego Karowa 30 w 
godz. od 9 do 3-ej. Udział w wykła
dach przyobiecali najwybitniejsi fa
chowcy w zakresie omówionym w 
programie. 

Zgłoszenia na kurs należy nadsyłać 
do sekretarjatu Związku pracy ob. ko
biet Brzozowa 2 m. 1 zaznaczając rów
nież kto pragnie korzystać ze wspólnej 
kwatery (w cenie 2 — 3 zł.). Osobom 
przyjezdnym przysługiwać będzie zniż
ka kolejowa. 

Wpisowe na cały kurs tylko 2 zł. 

Samochodem z Pekinu do Londynu 
afganistańskiei. Po przebyciu Afga
nistanu wjechano do Persji, gdzie 

Samochód coraz częściej staje się 
środkiem transportu, używanym 
przez ekspedycje przebywające na
wet największe odległości i najgor
sze bezdroża. Szeroki rozgłos zyskał 
sobie niedawno pewien major an
gielski nazwiskiem McCallum, który 
na dwuch seryjnych samocho ach 
marki Buick odbył podróż z Pekinu 
do Londynu. Droga wyniosła 24.000 
kilometrów. Z Chin jechano przez 
Indo-Chiny słynną, starą . Drogą 
Mandarynów", która ostatnio Z06tała 
gruntownie naprawiona przez rząd 
Francuski i znana jest pod nazwą 
..Route Coloniale No. 1". Z Kalkutty 
w Indjach. ekspedycja skierowała 
się ^rzez Delhi i Kaszmir do granicy 

Dvrekcia Tramwa'ow Miejskich w Warszawie zawiadamia, że sprze
daż biletów terminowych na I-szy kwartał 1930 r. rozpoczyna się w dn. 
27 b-.m-

1) w biurze Dyrekcii Tramwaiów przy ul. Młynarskie! 2, od godz. 
9-tej do g 15-ei, a w soboty* od g 9-ei do 12-ei. 

2 )  na stacji Mieiskiej Kolei Państw, przy ul. Królewskiej 23. od godz. 
9ei do 14-ei. ^ 

w Polakiem Biurze P"drAźv „Orbis" przy ul. Mar^fifnwskiel 98. 
Nalewk1 8. Krńlewskiei 16 i Bielańskiei 2. od godz 9-ei do 15-ei. . 

Bile'y ulgowe oraz bi'ety bezimienne dla ine'vtueii państwowych I 
komunalnych można nabywać wyłącznie w biurze Tramwaiów. 

Cena normalnego biletu wynosi zł. 87.50. ulgowego — zł. 45.50. 
BHety. ważne zarówno w dzień iak i wnocy. droższe są o 10%. 
Dla uniknięcia zbytniego natłoku przy wykupywaniu biletów w osta

tnim dniu. upra«za sie publiczność o >ak naiwcze<n'eisze ich nabywanie, 
z'znaczaiac, że bilety, wykupione na I kwartał 1930 r.. ważne beda •nż od 
dn. 27 b. m. 645 

Dyrekcia Okręgowa Kolei Państwowych w Radomiu podaie do pu
bliczne? wiadomości, że w dniu 30-go stycznia 1030 roku. o godzinie 12. 
w gmachu Dyrekcri w Radomiu, Rynek 12. odbędzie sie Hcytacia za po
mocą składania pisemnych w zapieczętowanych kopertach ofert na sprze
daż starych i zbędnych d'a potrzeb koleiowych materiałów i przedmiotów, 
ma'diracych sie w urzędach koleiowych na Hm", iako to: około ?0 ton 
makulatury, około 12 ton starych niźytych biletów pasażerskich. 4347 kg. 
szumowin giserskich ze stopów. 5500 kg. wiórów mosiężnych zinieczysz-
czony-h, 3 sztuk starych lokomobrl i Ł p. 

Do oferty należy dołączyć pokwttowame Kasy Dyrekcytnei na wnie
sione do orzetargu wadium w wysokości o% wartości materiałów, na kup
no których firma reflektuje. 

Bliższych szczegółów, dotyczących tej sprzedaży udziela Wydalał 
Zasobów w Radomiu, Rynek* 12. 

Radom. dn. 14 grudnia 1929 roku. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Radomia. 
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3027/6673. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawiie. rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Florjań-
skej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
21 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
no w domu Nr .28 przy ulicy Lu-
beckiego odibędzie s:ę Hcytacia ru-
chomofci należących do Borucha 
Mordki Rechta składających się z 
mebli oszacowanych na zł. 550, lecz 
na zasadzie art. 1070 U. P. C. mo
gą być sprzedane niżej ceny sza-
curku. 

Spis r»eczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

647 
3123/6714. 

Komornik Sadu Grodzkiego w 
Warszawa rewiru 17 zanreszkały 
w Warszawie, przv ulicy FWań-
?k:ej Nr 8. na zasadzie 1030 art 
Post. cvw:1 "rf,asza że w dpiu 
21 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr 59 przy ulr'cv Miiłei 
o^bod^e sie li^ta^ia ruchomoAc: 
należacvch do IMi Borenstein skła
dających się z warsztatu tkack:e<»r 
żelazmego opzacowanvh na zł. 1000 
lecz na zasadzce art 1070 nK"Ja bvć 
sty-wdane n:żei cenv szacunku. 

Spis rzeczv i szacunek takowych 
przeirzanv bvć może w dniu licvtac'r 

647 
3124/6713 

Komornik Sadu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru 17 zam<>«kały 
w W*r«zawie. przv «V«v FWart-
*k>i Nr P n* z««adz:e 1030 art 

evw:1 «,<*tsza dniu 
21 słyrmia 1930 r o godz. 10 r ra
na w domu N> 59 przv ulW M;V 
oHłv»dr!e sr> 1:cvf»»ła rtx-honvyfei 

do TfV B«renjVJ« <kła-
d««»<rvch sie z warsztatu tkack:e<to 
*0.1 oszacowanych na zł. 
1000 lecz na zasadzie art. 1070 U. 
P C.. mo<»* być sprzedane miej ee-
tiT sracwlra. 

Spis rzeczy I szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacii 

droga w górach wiodła przez głębo
kie śniegi które jednak brzebrnięto 
szczęśliwie Dalsza marszruta pro
wadziła przez Teheran. Bagdad. Da
maszek i Beirut do Konstantynopola. 
W Europie droga w:odla przez Bul-
garję. Rumunię. Węgry do Paryża 
a stamtąd do Londynu. 

Doniosłość dokonanej próby zilu
struje wymownie fakt. że tvlko w 
Inilo - Chinach. Indjach i Europie 
Zachodniej podróżnicy mieli drogi 
we właściwem tego słowa znaczeniu, 
pozatem bowiem jechano przeważnie 
przez dżungle, trzęsawiska, ścieżki 
wydeptane przez krajowców, bawoły 
łun słonie. 

Rewolucja w Chinach i trzęsienie 
zięmi w Bulgarji należały do 
drobniejszych incydentów w poJró-
żv 

lMt>/M>«>6. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
21 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 6 przy ulicy Socha-
czewsknej odbędzie się licytacja ru
chomości należących do finmr ..Lud
wik Kozera" składających się z me
bli. bajt sosnowych, maszyny do 
dzielenia ciasta i mąki oszacowa
nych na zł. 695 z których cześć na 
zasadzie art 1070 UPC może bvć 
sprzedana niżej cenv szacunku. 

Spis rzeczv : szacunek, takowych 
orzeirzanv być może w dnfr lievtaeii 

647 
2853/6671. 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie rewiru 17. zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr 8, na zasadzie 1030 art 
Post, cvwil orfłasza że w dniu 
21 stycznia 1930 r o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 22 przy ulicv Po
wązkowską odbedzie sie licvtacia 
ruchomości należacvch do Pomira 
Jurkowskiego składających się z 
mebli i maszvnv do szveia f Kem. 
piaty" oszacowanych na zł 420 
l e c z  n a  z a s a d z i e  a r t  1 0 7 0  U P C  

bvć sprzedane niżej ceny sza
cunku 

Snl« rzeczy I tzacnn-k takowych 
orzeirzany być może w dniu licvt*'"®. 

647 

trzecich rękach, u jej koleżanki, panny 
Marji Handej. 

Nie będę się nad tem rozpisywał, 
bo dziś jest Wigilja, i o nieprawościach 
ludzkich nie należy się zbytnio rozwo
dzić, a jeźetim o tem wspomniał, to 
dlatego tylko, żebyście westchnęli przy 
opłatku na intencję wszystkich ludzi 
nieprawych, którzy kiedykolwiek figu
rowali. lub mają figurować w tych oto 
niedolach. Przedewszystkiem zaś 
wspomnijcie w owej chwili o pani 
Balbinie Oczko, czy Onuczko (bo nie
wyraźnie stało w protokule). która zię
ciowi swemu na gwiazdkę przysłała 
kilka butelek, niby z akwawitem i śli
wowicą, a po otwarciu i spróbowaniu 
okazało się, ie był w nich wasno-
ręcznie przez ową damę nalany ocet. 

Aż zgroza zdejmuje, kiedy się po
myśli, że pani Balbina też kiedyś była 
złotowłosą dziewczynką i bawiła się 
lalkami pod choinką. 

Jeżeli macie w domu małe dzieci, 
to schowajcie przed niemi dzisiejsze 
niedole, bo dzieci nie powinny wie
dzieć, że podobne rzeczy dzieją się 
na świecie. 

(Jak to się dobrze '"'nak ątało, że 
zięć pani Balbiny pootwiera! butelki 
zawczasu). 

Jednem sło --n: (dajmy) pokój lu
dziom dobrej woli. 

Przy rozmaitych niedomogach natu
ralna woda gorzka Franciszka-Józefa 
działa przyjemnie i znacznie zmniejsza 
te dolegliwości, często nieraz mała 
ilość działa już pewnie. Prace lekarzy 
ginekologów jednogłośnie stwierdzają 
łagodne działanie wody Franciszka-
Józefa, która nadaje się do delikat
nego ustroju kobiecego. 635 
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NAJWIĘKSZA *ZKOŁA SAMOCHODOWA 

P&YLINfKI 
WARSZAWA JEROZOLIMSKA27 

CZt RaONOSĆ SKORY 
rąk i twarzy usuwa najlepiej śnieżno
biały krem Leodor, który nadaje cerze 
matowy odcień, tak charakterystyczny 
u pięknych i wytwornych pań. Specjal
ną zaletą tego kremu jest również -o, 
że nadaje się równocześnie jako dosko
nały podkład pod puder. Perfuma kre
mu Leodor przypomina zapach świeżo 
zerwanego bukietu fiołków, róż, bzu i 
konwalji. Ulubione te zapachy są w 
cudownej harmonji zawarte w kremie 
Leodor. Do nabycia w perfumeriach 
i drogerjach. 202 
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Nr. 56 E T A  P O L S K A ,  W t o r e k ,  2 4  g r u d n i a  1 9 2 9  t .  3 

3988/6699. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawę, rewiru 17, zamieszkały 
• m Warszawie, ,przy ukcy rlorjan-

w, 8. na •zasadzie 1030 art. 
los cywil- ogłasza, że w dniu 
21 stycznia 1930 r. o £odz 10 iw-
M w domu Nr. 26 przy ulicy Ni
skiej odb^Jzie się Kcytacia Tucho-
mośoi należących do Leiiby Szeriber-
ga i Wi*dora Morgenszłerna okła
dających sie z desek sosnowych o-
szacowanych na zł. 430. . h Spis rzeczy i szacunek ta.kowycn 
przejrzany być może w dniu 'icy^ 

2572/6645. 
Komornik Sądu Grodzkiegojw 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
-w Warszawie, przy ukcy F^6" 
skiej Nr. 8, ca zasadzie 1°30 art-
Post. cywil, ogłasza, ze w dn_u 
2 1  s t y c z n i a  1 9 3 0  r .  o  g o d z .  i ^ z n *  
na w dooiu Nr. 10 przy ukcy Socha-
czewskiei odbędzie się l^acia ru; 
chcmości należących do M^dkr. 
Bursztyna sfcładaiacydi się z drutu 
'żelaznego, -pras zeiaznych. jrtaJkow 
1 sssiwrtaf. fe 
przejrzany być może w dniu licytacja 

1752/6687. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawiie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8, oa zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
21 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 69 przy ulicy Pięk
nej odbędzie się licytacja rucho
mości należących do firmy „Me
chaniczne Warszataty Obróbki 
Drzewa Sp. z o. o.", składającyh 
się z desek sosnowych, listew so
snowych konserwowanych i heblo
wanych oszacowanych oa zł. 4.200, 
lecz na zasadzie art. 1070 U. P. C. 
mogą być sprzedane niżej ceny sza
cunku. 

Spis rzeczy I szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

647 

w 2697/6688. 
Komornik Sądu Grc"d^!l;^aly 

Warszawie, rewiru 17' 
w Warszawie, przy ubcy Flori 
skiej Nr. 8. - zasadzie 1030^ 
Post. cywil, ogłasza, « ^ z ra. 

as 
•wicza osob. d lako- wł. skla-

dających^ 7j ę^g lecz na za-
S aAoUiP. C mogą być 

przejrzany być może w dniu tacytac^ 

24Somik Sądu Grodzkiej 
Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ukcy Flwan-
skiei Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post cywil, ogłasza, że w dniu 
16 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
ca w dcnmi Nr. 9 pr-zy ulicy Wołyń-
skiej odbędzie się licytacja rucho-
^śći należacych . do Ma,era Ja-
weirbauTna składatących się z 
bli i surduta oszacowanych oa zł. 

Ć?SPis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu hcyt^ 

2948 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawy zamieszkały 
przy ulicy Żórawcei^Nr. 9, na za-
sadzie 1030 art. Post. cywila, ogła
sza. że w dniu 10 stycznia 1930 r. 
o godtz. 10 zrana w domu Nr. 23 
przy ulciy Nowolipki odbędzie się 
Hcytacia ruchomości należacych do 
f. t.M. J. M.uch.nicłkii" 
sic* z szafy oszacowane i na 600 xi. 

Spis 'zeczv i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

1958. 
Komornik Sąda Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicy Żórawriej Nr. 9, na za
jadzie 1030 art. Post. cywiln ogła
sza, że w daiu 10 stycznia 1930 r. 
o tf&dz. 10 zrana w domu Wr. Zo 
przy ulicy Nowolipki odbędzie się 
licytac'a iruclioniości oa leżących do 
Mojsze Muchłii:cki€'$o składających 
«ię z 'pian'tia i szafy oszacowanych 
na lOCO zł. , 

Spis rzeczv ! szacunek takowych 
przejrzany bvć może w dnru licytacji 

647 

798 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicy Żórawiej Nr. 9, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiln. ogła
sza, że w dniiu 10 stycznia 1930 r. 
o godz. 10 zrana w domu Nr. 29 
przy ulicy Pawiej odbedzće się li-
cytacja ruchomości należącycn do 
f. „Mi Rozenb'att". składających się 
z żelaznej prasy oszacowanych ra 
650 zł., lccz stosownie do art. 1070 
U. P. C. sprzedana być może niżei 
szacunku. 

Spte rzeczv f szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy^ci 

o47 

1029. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawce, zamieszkały 
przy ulicy Żórawiej Nr. 9, na za
sadzie 1030 art. _ Post. cywila, ogła-
głasza, że w dincu 14 stycznia 1930 
r. o godz. 10 zrana w domu Nr- 21 
przy ulicy Franciszkańskiej odbę
dzie się licytacja ruchceności nale
żących do Lejby Abramsohna skła
dających się z maszyny do szycia 
i maszyn do wyrobu trykotaży o-
szacowanych na 1.1S0 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

647 

4602/6595. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17. zamieszkały 
w Warszawie, przv ulicy Floriań-
sk:ej Nr 8. na zasadzie 1030 art 
Post cvw:l ogłasza, że w dniu 
23 stycznia 1930 r o godz 10 z ra
na w domu Nr 30 przy ulicy Gę
siej odbędzie się licvtac'a rucho
mości naletacvch do f rmy ..Rubber 
— Guma" Zakłady Przemysłowe 
składa acych sie z maszvnv do pi
sanin fir. „Remington" kasy ognio
trwałe fir ..T Seli-ga" oszacowa
nych na zł. 1450. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

.Warssaaw, da. 20 grudni* 1929^ 

2634. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicy Żórawiej Nr. 9, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiJn. ogła
sza, że w dniu 3 stycznia 1930 r. o 
god*z. 10 zrana w domu Nr. 32 przy 
ulicy Nowolipki odbędzie się licyta
cja ruchomości należących do A-
brama Gutcej.gera składających się 
z motoru do elektryczności : kadzi 
oszacowanych na 550 zł. 

Spis rzeczy ( szacunek takowych 
przejrzany by i może w dniu licytacii. 

647 

4265/6656. TT , ? 
Komornik Sadu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17. zamieszkały 
w Warszawie, przy u'tcy Flor.jaó-
s.k:ej Nr. 8, na zasadzie 1030 ar.t. 
Post. cywil, ogłasza, że w daiu 
21 stycznia 1930 T. o godz. 10 z ra
na w d°T>u Nr. 37 nrzy tiJicy Smo
czej odbędzie się liclaoja rucho
mości ra'ezacych do Szmula Lach
mana składających się z maszyn 
żelaznych do wyrobu ooóczoch o-
sracowanych na zł. 900. 

Spis rzeczy 1 szacunek takowych 
przejrzany być mcie w dnin licytacii 

647 

1761. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicv Żórawrej Nr. 9. na za
sadzie 1030 art. Posit, cywilln. ogła
sza. że w dniu 14 stycznia 1930 r. 
o godz. 10 zra.na w -dbmu Nr. 45 
przy ulicy Dz'e'lnei odbadizśe się !i-
ri-łacja riT-Jło-mości należących do 
Arona Kołodnego składających sie 
z wryny tkadzkiej oszacowanych 
n? <>50 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dnin licytacr 

647 

1072. 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicv Żóraw"ej Nr. 9. na za
sadzie 1030 art. Post. cywila ogła
sza, że w dniu 17 stycznia 1930 r. 
o godz. 10 zrana w domu Nr. 45 
przy ulicy Dzielnej odbędzie się K-
cyitacja ruchomości należących do 
Lejizora Rozenber<*a. składających 
się z mebli, żyrandola, f:ranek ilp. 
oszacowanych na 970 zł. 

Spis rzeczy f szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacii. 

647 

2774. 
Komornik Sadu Grodzkiego 3 

rewiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ulicy Żórawrej Nr. 9. na za
sadzie 1030 art. Posit, cywiln. ogła
sza. że w dniu 15 stycznia 1930 r. 
o go-dz. 10 zrana w dkxmu Nr. 30 
orzy ulicy Nowolipki odbędzie się 
'•cvtacja ruchomości należących do 
Faj-wla Hekselmana składających 
się z t>ia,ni"a i zegara oszacowanych 
na 1 200 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
pirzejrzaay być może .w daiu licyta
cji. 

647 

2289 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 re

wiru w Warszawie, zamieszkały 
przy ul. Żńrawiej Nr. 9. na zasadzie 
I05Ó art. Post. cywiln. ogłasza, że w 
dniu 3 stycznia 1930 r. o godz. 10 zra
na w Hornu Nr. 19 przy ul. Nowolip
ki odbrdzie się licytacja ruchomo
ści. należących do nieobecnego A. 
brama Dzikowskiego, składających 

się z kredensu, kasy żelaznej, otoma. 
nv i portretów, oszacowanych na 172 
zł., lecz stosownie do art. 1070 U.P.C. 
część ruchomości sprzedane być mo-

ą niżej szacunku. 
Spis rzeczv i szacunek takowveh 

przejrzany być może w dnin licy
tacji. 

647 

2733 
Komornik Sądu Grodzkiego 3 re

wiru w Warszawie, zamieszkalv 
przy ul. Żórawiej Nr. 9. na zasadzie 
103Ó art. Post cywiln. ogłasza, że w 
dniu 7 stycznia 1929 r.. od godz. 10 
zrana w domu Nr. 19 przy ul. Pa
wiej. odbędzie 6ię licytacja ruchomo
ści należących do Elio vel Ele Rozen-
berga. składających się z mebli, o-
szacowanvch na 575 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dnia licy
tacji. 

647 

Komornik Sądu Grodzkiego 5 re
wiru w Warszawie, zara.eszkaly 
przy ul Żórawiej Nr. 9. na zasadzie 
I05Ó art Post. cywiln ogłasza, że w 
dniu 7 stycznia 1930 r.. od godz. 10 
zrana w domu Nr. 19 przy ul. Pa
wiej. odbędzie się licytacja rucho
mości należących do Elio vel Ele Ro
żen berga, składających się z kreden
su i maszyny do wyrobu trykotaży, 
oszacowanych na 600 zl. 

Spis rzeczv i szacunek takowych 
przejrzany ł»yć może w daiu licy
tacji. ^ 

2316/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego 
zamieszkały w Warszawie przy ul. 
Karowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. 
Post. Cywil, podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 30 grudnia 
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano, przy ul. Browarnej Nr. 
22 odbędzie 6ię licytacja ruchomośc 
należących do f. „Elkaza" sp. z o.o. 
składających się z 2-ch maszyn 
„Rundstublc". oszacowanych na 1100 
zł., które zgodnie z art. 1070 U. P.C 
mogą być sprzedane niżej oszacowa
nia. 

Spis rzeczy i szacunek takowch 
przejrzany być może w dniu licy-

647 
874/28 

Komornik Sądu Grodzkiego w War
szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Mazowieckiej 
Nr. 11. odbędzie się licytacja rucho
mośc' należących do Marji Antokol-
skiej Sobańskiej, składających 6ię z 
kapy na łóżko, oszacowanej na 600 
złotych. 

Spis rzeczv i szacunek . takowych 
przejrzany być_,może vw dniu licy-

>47 
1856/29. * 

Komornik Sądu Grodzkiego w War
szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 50 grudnia 1929 r. od 
:odz. 10 rano przy ul. Krak. Przedm. 
fr. 40. odbędzie się licytacja rucho

mości. należących do cukierni .-Nad
wiślańska", składających się z me
bli, oszacowanych na 660 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany „być.-, może w daiu licy
tacji. 

647 
4560/65*9. 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
23 Stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 17 przy ulicy Dzi
kiej odbedzie się licvtacja rucho
mości należących do Dawida Waj-
denfelda osobiście i jako wł. firmv 
„Wajdenfeld Dawid" składających 
sie z mebli, oszacowanych na zł. 
850. 

Spis rzeczy i szacunek takowycn 
przeirzany być : oże w dniu licytacji. 

Warszawa, da. 21 grudnia 1929 r. 
647 

4122/6811. „ ... 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy u Key Floriań
skiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
23 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 36 przy ulicy Miłen 
odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do Tobiasza Chaima 
Grodzickiego składających się z ma 
szyn Er. „Singer" szafy, oałta mę
skiego oszacowanych na zł. 635. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licvtacji. 

Warszawa, dn. 21 gTudnia 1929_r. 
647 

2958/6775. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
23 sitycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 13/15, przy ulicy 
Lubeokiego odbędzie się licytacja 
ruchomości należących do Lrtny 
..Garbarnia Stołeczna i S-ka z o. o." 
składających się z maszyny dto pisa
nia fir. ..Underwood" skór suro
wych i gotowych, maszyny do poły
sku skór oszacowanych na zł. 5000. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

Warszawa, dn. 20 grudnia 1929 r. 
647 

4429/6787. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8, na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
23 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 54 przy ulicy Pa
wiej odbędzie s:ę licvtac'a rucho
mości należących do Judki Finkiel-
sztejna składających się z meb!: 

pa-łt damskich i inn. oszacowanych 
na zł. 655. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przeirzany być może w dniu licvtacji. 

Warszawa, dn. 21 grudnia 1929 r 
647 

509/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
Ł-a zasadzie 1050 art Post. cywiln. 
ogłasza, że w dniu 51 grudnia 1929 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 4 przy 
ul. Ptasiej odbędzie się licytacja ru
chomości, należących do Icka Percl-
mutera, składających się z koszul 
męskich, oszacowanych na 850 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

641 
1046/29 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1050 art. Post. cywiln. 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r 
od godz. 10 rano w domu Nr. 345 
w Wielopolu, odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do Tobjasza 
Sztrajta, składających się z firanek, 
oszacowanych na 423 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

641 

3163/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1030 art Post cywiln. 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 20 przy 
ul. Królewskiej, odbędzie się licyta
cja ruchomości, należących do Izrae
la Izydora Neugoldberga, składają
cych się z mebli domowych oszaco
wanych na 560 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

2150/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Mazowieckiej 
Nr. 2. odbędzie się licytacja rucho
mości. należących do składu aptccz. 
Franciszka Jaskulskiego, składają
cych się z perfum, oszacowanych na 
6Ó0 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy-

3067/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul Chłodnej 18. 
na zasadzie 1030 art. Post. cywiln 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r. 
od godz. 10 rano. w domu Nr. 11 

f jrzy ul. Elektoralnej, odbędzie się 
icytacja ruchomości, należących do 

firmy H. Finiftcr i S-ka, składają
cych się z palt damskich, oszacowa
nych na 600 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

641 

tociLJip 647 

1270/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publici* 
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Marszałkow
skiej Nr. 158. odbi^lzie się licytacja 
ruchomości należących do f. , L 
Gałkowski*, składających się z gar
deroby męskiej, oszacowanych na 
S90 zl. 

Spis rzeczv i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 

815/29 
Komornik Sąd i Grcdzk'ego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1050 art. Post. cywiln 
ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 5 przy 
ul. Koziej, odbędzie się licytacja ru
chomości, należących do Karola i 
Janiny małż. Skarbek, składających 
się z mebli domowych, oszacowa
nych na 5200 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

641 

1376/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 

odz. 10 rano przy ul. Królewskiej 
fr. 1. odbędzie się licytacja rucho

mości. należących do Stefana Pau-
dyna p. f. Organizacja Handlowa, 
składających się z mebli biurowych, 
maszyn do pisania do pisania, osza
cowanych na 850 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 

2199/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Kredytowej, 
Nr. 10 odbędzie się licytacja rucho
mości, należących do f. Technika i 
Budowa sp. z o. o., składających się 
z mebli, oszacowanych na 900 zł. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 

1175/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz-
godz. 10 rano przy ul. Czackiego Nr. 
9. odbędzie się licytacja ruchomości, 
nej. że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
należących do Eustachego Sapiehy, 
składających się z mebli, oszacowa
nych i.a 16470 zU które zgodnie z 
art. 1070 U. P. C., mogą być sprze
dane niżej oszacowania. 

Spis rzeczy i szacunek takowych' 
or/ejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 

3677/6737. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17, zamieszkały 
w Warszawie, przy ulicy Floriań
skiej Nr. 8. na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil, ogłasza, że w dniu 
23 stycznia 1930 r. o godz. 10 z ra
na w domu Nr. 59 przy ulicy Miłej 
odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do Lej zora Leona Bo-
rensztejna składających s.'ę z mebli 
oszacowanych na zł. 1550. 

Spis rzeczy I szacunek takowych 
przeirzanv być może w dniu Ii.*vtacji. 

Warszawa, dn. 19 grudnia 1929 r. 
647 

4364/6771. 
Komornik Sadu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 17. zamieszkały 
w Warszawie, przv ulicv Flry'ań-
ck:ei Nr 8. na zasadzie 1030 art. 
Post. cywil. o*'asza. ż« w dniu 
23 stvrznia 1930 r o godz. 10 z ra
na z demu Nr 47 przy ulicv Gesiei 
odb'dzie się licvHcia ruchomości 
r>a'eżscvch do Rywena Kartona 
•kla^aiacvrh się z mebli i maszvnv 
f. ..Singer" oszacowanych oa zł. 
461. 

Spis rzeczy I szacunek takowveh 
przeirzanv być może w dnhi licv»acti. 

Warszawa, dc. 19 ^rudoia 1929 r 
" (AJ 

2126/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej, że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Browarnej Nr. 
22 odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do firmy , Elkaza" sp. z 
o. o., składających się z maszyny 
„Rund Stuhle", oszacowanych na 
4500 zł., które zgodnie z art. 1070 
U. P. C. mogą być sprzedane niżej o-
szacowania. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 

1387/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego 
zamieszkały w Warszawie przy ul. 
Karowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. 
Post. Cywil, podaje do wiadomości 
publiczuci. że w dniu 30 grudnia 
1929 r. od godz. 10 rano przy ulicy 
Mazowieckiej Nr. 10 odbędzie się li
cytacja ruchomości, należących do 
Rudolfa Fizera, składających się z 
maszyn do pisania oszacowanych na 
550 zl.. które zgodnie z art 1070 UPC 
mogą być sprzedane niżej oszacowa
nia. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji-

*47 

2868/29. 
Komornik Sąda Grod/k'ego w 

W«rszjwie. rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 1& 
na zasadzie 1030 art. Post. cywiln. 
igtasza. że w dniu 31 grudnia 1929 

.. od godz. 10 rano, w domu Nr. 11 
przy ul. Elektoralnej odbędzie 6ię 
licytacja ruchomości, należących do 
Hermana Finiftera. składających się 
z palt damskich, oszacowanych na 
990 z Ł 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

3726/29. 
(Komornik Sądu Grodzkiego _ w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
ta sadzie 1050 art. Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
3 stycznia 1930 r„ od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 8 przy ul. Pokornej od
będzie się licytacja ruchomości, na
leżących do Szlamy - Gdali i Sury 
małż. Chaskelberg składających się 
r. mebli oszacowanych na 660 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

2043/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiln. ogłasza, 
że w dniu 3 stycznia 1930 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. 16 przy ulicy 
Granicznej odbędzie się licytacja ru
chomości, należących do firmy „Przy
bory Elektryczne L. Wajnsztok", skła
dających się z żyrandoli i lamp elek
trycznych, oszacowanych na zl. 1300. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

50/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie I03Ó art. Post. cywiln. ogłasza, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. 10 przy ulicy 
Fredry odbędzie się licytacja rucho
mości, należących do Hieronima Lubo
mirskiego, składających się z mebli 
domowych, oszacowanych na zl. 2805. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

466/29 
Komornik Sądu Grod/k'ego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1030 art. Post cywiln. 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 5 przy 
ul. Koziej, odbędzie się licytacja ru
chomości. należących do Karola i Ja
niny małż. Skarbek, składających 
się z mebli domowych, oszacowanych 
na 825 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 
1336/29. 

Komornik Są.Itt Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1030 art. Post cywiln. 
ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 r 
od godz. 10 rano. w domu Nr. 14 przy 
ul. Granicznej odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do Lewka 
Wajnsztoka, składających się z ża
rówek i żyrandoli oszacowanych na 
1000 zł. 

Spis rzeczy i ich szacnttek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

2037/29. 
Komornik Sądn Grodzkiego w 

Warszawie rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. 
na zasadzie 1030 art Post cywiln. 
ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 6 przy 
ul. Granicznej odbędzie się licytacja 
ruchomości należących do Majera 
Klumla. składających się z mebli do 
mowych. oszacowanych na 2680 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

621/28 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej. że w dniu 30 grudnia 1929 r.. o 1 

godz. 10 rano. przy ul. Czackiego Nr. 
9 odbędzie się licytacja ruchomości, 
należących do Eustachego Sapiehy' 
składających się z mebli oszacowa
nych na 16750 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licy
tacji 

647 
3756/29 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru X, przy ulicy 
Wspólnej Nr. 36 zamieszkały, na za
sadzie 1030 Artykułu Ust. Postęp. 
Cywilnego ogłasza, że w dniu 30 gru 
dnia 1929 r- od godz. 10 zrana w do
mu Nr. 42 przy ul. Wolskiej odbę
dzie się licytacja ruchomości nale
żących do Damny Kaden Studio 
składających się z samochodu oso
bowego. oszacowanych na 2000 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

t37 

1640/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, XXI rewiru egzekucyjnego za
mieszkały w Warszawie przy ul. Ka
rowej Nr. 5 na zasadzie 1030 art. Post. 
Cywil, podaje do wiadomości publicz
nej. że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 rano przy ul. Marszałkow
skiej Nr 138 odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do firmy ..L 
Gałkowski" składających się z me
bli. kasy ogniotrwałej i bielizny mę
skiej. oszacowanych na 1021 zL któ 
re zgodnie z art. 1070 U. P. C. mo
gą być sp-zedane niżej oszacowania. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dnin licy-

24I6'29 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. na 
zasadzie 1030 art Post. cywiln., 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r. 
od godz. 10 rano w domu Nr. 19 
przy ul. Senatorskiej, odbędzie się 
licytacja ruchomości, należących do 
firmy ..G. Eblert" składających się 
z urządzenia biurowego, oszacowa
nych na 1100 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

1130. 
łKomornik Sądu Grodzkiego *r 

Warszawie, rewiru IV, przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
7 stycznia 1930 r., od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 64 przy ul. Dzikiej, od
będzie się licytacja ruchomości, na
leżących do f. Robotnicza Spółdziel
nia Wytworów „Skrzynia" z o. o, 
składających się z oesek sosnowych, 
oszacowanych na 5650 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

775 
łKomornik Stidu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
10 stycznia 1950 r. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 26 przy ul. Franciszkań
skiej, odbędzie się licytacja ruchomo 
ści. należących do ^lenasze Ryby, 
składających się z materjalu filco
wego na kapelusze, polerowania 
szkła i siodlarskiego, oszacowanych 
na 9850 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany bvć może w dniu licytacji. 

637 

235/29. 
łKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
10 stycznia 1950 r.. od godz. 10 zra
na. w domu Nr. 1 przy ul. Pokor
nej odbędzie się licytacja ruchomości 
należących do Abrama Gelbwassera 
składających się ze skóry twardej 
podeszwianej, oszacowanych na zL 
1560. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

1975/29. 
łKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicv 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1050 art. Post. cywiln., poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
7 stycznia 1950 r.. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 18 przy ul. Franciszkań 
skiej. odbędzie się licytacja ruchomo
ści należąccyh do Rvwki i Szymona 
Kizelsztejnów. składających się z me 
bli. oszacowanych na 20ÓG zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

3470/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały 
w Warszawie, przy ul. Chłodnej 18, 
na zasadzie 1050 art. Post. cywiln. 
ogłasza, że w dniu 5 stycznia 1929 r. 
od godz. 10 zrana w domu Nr. 57 
przy ul. Krak. Przedm. odbędzie 6ię 
licytacja ruchomości, należących do 
firmy ..Bar Zamkowy", składających 
się z urządzenia restauracyjnego, o-
szacowanvch na 1050. 

Spis rzeczy i icL szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

tacji 
64Z 

34T9/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20 zamieszkały 
w Warszawie, przy ul Chłodnej 18, 
na zasadzie 1030 art. Post cywiln. 
ogłasza że w dniu 51 grudnia 1929 r. 
od godz 10 zrana w domu Nr. 20 
przy ul. Królewskiej odbędzie się li
cytacja ruchomości, należących do 
Izydora Neugoldberga. składających 
się z mebli domowych, oszacowa
nych na 560 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć możną w dniu licytacji 

m 
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2855;29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie. rewiru IV przy ulicy Chmiel
nej Nr 64 zamieszkały, na zasadzlt 
1030 art. Post, cywiln- podaje di> 
wimlomo.śei public/.ncj, że 9 stycznia 
1930 r.. ml godz. 10 zrana w domu 
Nr. 3b przy ul. ótu Jcrskiej odbędzie 
się iicyljicja ruchomości, należących 
do Piiwla Flanc ma na. składających 
się z maszyn drukarskich, motorów 
elcktryc/ncjfo i etykiet do cukierków, 
oszacowanych na 25545 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dnru licytacji. 

637 

3899 i >900/29. 
Komornik Sadu Grodzkiego w War

szawie. rewiru IV przy ulicy Chmiel
nej Nr. ó4 zamieszkały, na zasadzie 
1030 art. Post- cywiln. podaje do 

•wiadomości publicznej że dnia 3 
stycznia 1950 r„ txl god z. 10 zrana 
w domu Nr. 32 przy ul. Śto Jerskiej. 
odbędzie się licytacja ruchomości, 
należących do Samuela Mallera. skla 
dających się z materjalu kastorowe-
go i galwrdinowego, oszacowanych 
na 550 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek p rzei-
rzany bv<* może w dniu licytacji. 

637 

1929/29 
Komornik Sądn Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru 20. zamieszkały w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 18. na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. 
oglan/a. że w dniu 31 grudnia 1929 r. 
od god z. 10 rano w domu Nr. 51 przy 
ul. Krak Przedm. odlxjdzie się licy
tacja ruchomości, należących do fir
my ..Bar Zamkowy", składających 
się z urządzenia, oszacowanych na 
1710 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

6*1 

1975/29. 
IKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln., poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
7 stvcznia 1930 r.. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 36 przy ul. Francisz
kańskiej odbędzie się licvtacja ru
chomości. należących do firmy Jl. 
S. FCizcIszfejn". składających się z pa 
cinrków (dżety), pereł sztucznych, 
cekinów żelalinowych. klamer ozdob 
nych i in., oszacowanych na 1865 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

3260/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiln. ogłasza 
te w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz 
10-ej rano w domu Nr. 8 przy ulic> 
Niecałej odbędzie się licytacła rucho
mości, należących do firmy „Lambro" 
Sp. z o. o., składających się z urzą
dzenia biurowego, oszacowanych na 
zl. 2150. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

2489 
Kumornik Sadu Grodzkiąro w War

szawie rewiru IV przy ulicy Chmiel
ne! Nr 64 zamieszkały, na zasadzie 
1030 art- Post. cywiln. podaje do 

•wiadomości publicznej, że 3 stycznia 
1930 r.. od godz. 10 zrana w domu 
Nr 51 przy ul Mura now skiej odbę
dzie się licytacja ruchomości, należą 
cyt-h do Szyi Szafira, oszacowanych 
na 550 zł. 

Spis fzeczy 1 ich szacunek przej
rzany i<yć może w dniu licytacji. 

637 

641 
1991/29 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru 20. zamieszkały w 
Warszawie, przy ul Chłodnej 18. na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r 
od •rodź. 10 rano. w domu Nr. 5 przy 
ul. Wierzbowej odbędzie się licyta
cja ruchomości, należących do tler-
mana Lipszyca. składających się z 
materjałńw łokciowych, oszacowa
nych na 1200 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

3864 i 3863/29 
IKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV, przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln., poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
10 stycznia 1930 r., od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 17 przy ul. Muranow-
skiej. odbędzie się licytacja rucho
mości, należących do Srula - Joska 
Up fala. składających się z mebli, 
książek żydowskich o treści religij
nej i wagi stołowej, oszacowanych 
na 700 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji 

637 

29+6/29. 
Komornik Sądu Grodzkie0 ' '1  « War-! 

szawie. rewiru IV przy ulicy Chmiel- „ , . 
nei Nr. 64 zamieszkały, na zasadzie1 Komornik Sądu Grodzkiego w 
1030 art. Post cywiln. podaje do Warszawie, rewiru 20 zamieszkały w 
wiadomości publicznej, że w dniu 3 Warszawie, przy ui. Chłodnej 18 na 
stvcznia 1950 r„ od godz. 10 zrana. zasadzie 1050 art. Post. cywiln.. 
w domu Nr. 28 przy ul. Nalewki od- ogłasza, że w dniu 3 stycznia 1930 r 
będzie si<^ licytacja ruchomości, na- rano w domu Nr. 2 prz> 
leżących do firmy .Surwyt". składa-I u' 
jących 6ię z przędzy wełnianej, o-

933/28 
IKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
7 stycznia 1930. od godz. 10 zrana. 
w domu Nr. 34 przy ul. Franciszkań
skiej odbędzie się licytacja rucho
mości. należących do jcchowa - Aj-
zyka Bajcza. składających się z ma
szyn do wyrobu trykotaży i swe
trów męskich i dziecinnych, oszaco
wanych na 1290 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

W ó d k i  c z y s t e  
PAŃSTWOWEGO MONOPOLU SPIRYTUSOWEGO 
Z w y k l e  w butelkach „Wyborowa" 

mocy 40° — 45° P0i™n0&i mocy 40° — 45* 
w sprzed, detal, wraz z butelkę litra w sprzed, detal, wraz z butelką 

Zl. 1.45 
Zl. 2.80 
zł. S.4S 

Zł. 1.60 0.25 Zł. 1.65 
Zł. 3.05 0.50 Zł. 3.15 
Zł. 6.00 1.00 Zł. 6.25 

Zł. 1.80 
Zł. 3.50 
Zł. 6.90 

„ L U K S U S O W A "  
za 0.75 litra Zł. 7.— w sprzed, detal, wraz z butelką 

*34 

szacowanych na 860 zł. 
Spis rzeczy i ich szacunek przej

rzany być może w dniu licytacji-
637 

30II/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie. rewiru IV przy ulicy Chmiel- 2959/29 
nei Nr. 64 zamieszkały, na zasadzie j Komornik 
1030 art- Post. cywiln. 

Wierzbowej odbędzie się licyta
cja ruchomości, należących do firmy 
J. Urbański i S-ka. składających się 
z konfekcji męskiej, oszacowanych 
na 850 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

6*1 

Sądu Grodzkiego w 
podaie. do Warszawie, rewiru 20. zamieszkały w 

wiadomości publicznej, że w dniu 3 Warszawie, przy ul. Chłodnej 18 na 
stycznia 1950 r„ od gotlz. 10 zrana zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. 
-w fiomu Nr 9 przy ul. Nowiniar- ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1929 r 
skiej, odl>ędzie się licytacja rucho- 0d godz. 10 rano w domu Nr. 10 
mości, należących, do Szyji Sroki, przy ul. Fredry odbędzie się licyta. 
składających się z mebli, oszacowa- , cja ruchomości należących do łlie-
nycli na 750 zl. jronima Lubomirskiego, składających 

Spis rzeczy i ich szacunek rrzei- się z mebli domowych oszacowa-
rzany być może w dniu licytacji. jnvrh na 3250 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 
1+9 

637 

1588/22. 
Komornik Sadu Orodzkiego w War

szawie rewiru IV przy uiicy Chmiel 
nei Nr. 64 zarrries-zkaly, na zasadzie 
1030 art- Post. cywiln. podnie do 
wiadomości publicznej że w dniu 3 
stycznia 1950 r.. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 17 przy ul. Muranów, 
skiej. odbędzie się licytacja rucho
mości. należących do Srula . Josefa 
Upfała. składających się z mebli, o-
szacowanych na 800 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przei-
rzanv być może w dniu licytacji. 

637 

3515 i 3516/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru IV przy ulicy Chmiel
ne) Nr. 64 zamieszkały, na zasadzie 
10.30 art. Post cywiin. podaie. dn 
wiadomości publicznej, że w dniu 3 
stvcznia 1930 r„ od godz. 10 zrana 
w domu Nr 28 przv ul. Muranow-
skiej, odbędzie się licytacja rucho. 
mości, należących do Jakóba Płoń
skiego. składających się z mebli, ma 
szyny do szveia. ubranek dziecin
nych. materjalu kortowego i inn., o-
szacowanych na 765 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji-

637 

I W/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przv ulicy Chłodnej 1*8, na za
sadzie 103Ó art. Post, cvwiln. ogłasza, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. 5 przy ulicv 
Wierzbowej odbędzie się licytacja ru
chomości, należących do Hermana 
Lipszyca, składających się z materja
łńw łokciowych, oszacowanych na 
zł. 1100. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

1705/29 
Komornik Sądu Orodzkiego w War

szawie. rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiln. ogłasza, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. 10 przy ulicy 
Niecałej odbędzie się licytacja rucho
mości, należących do firmy „Joachi-
mowicz i S-ka, składających się z palt 
damskich, oszacowanych na zl. 650. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

1462/29. 
s Komornik Sądu Grodzkiego w War
szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr: 36 zamieszkały na zasadzie I03Ó 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r.. od 
godz. 10 zrana. w domu Nr. 15 przy 
ul. Chmielnej, odbędzie się licvtacja 
ruchomości, należących do Czesła
wa Koryeińskiego. znajduj, się w 
garażu Stefana Jastrzębskiego, skła
dających się z samochodu firmy 
..Fiat", oszacowanych na 1500 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

637 

ZAWSZE i WSZĘDZIE 

sq do nabycia 

WINA KRAJOWE 

H. MAKOWSKIEGO 
Z  K R U S Z W I C Y  
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3757/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r. oJ 
godz. 10 zrana w domu Nr. 4 przy 
ul. Hortensja odbędzie się licytacja 
ruchomości. należącvch do Stanisła
wy Semadeni. składających się z 
mebli, oszacowanych na 1590 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

637 

3757/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 zrana. w domu Nr. *2 przy 
ul. Wolskiej, odbędzie się licvtacja 
ruchomości, należących do Donny 
Kaden Studio składających się z sa
mochodu osobowego, oszacowanych 
na 2000 zl. 

Spis rzeczy I szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

637 

3724/29. 
Komornik Sadu Grodzkiego w War

szawie. rewiru IV przy ulicy Chmiel
nej Nr. 64 zamieszkały, na zasadzie 
1030 art. Post cywiln. podaie. do 
wiadomości publicznej, że w dniu 3 
stycznia 1930 r., od godz. 10 zrana \ 
w domu Nr. 8 prz^ ul. Pokornej oJ. 
będzie się licvtacja ruchomości na. 
leżących do Szlamy - Gdali i Sury 
małż Chaskełberg. składających się 
z mebu i żyrandola elektrycznego, 
oszacowanych na 830 zł 

Spis rzeczy i ich szacunek przejrza
ne być mosa w dzień licytacji 

637 

72/28 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie, rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiin. ogłasza, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. 272 w „Wielo-

i polu" odbędzie się licytacja ruchomo
ści, należących do Zelmana vel Zalme-
na Blumberga, składających się z poń
czoch dam.skich. oszacowanych na 
zl. 813 gr. 30. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

3277/29. 
Kom. V Sadn Orodzk'eeo w War

szawie rewiru IV przy ulicy Chnlel-
nej Nr M zamieszkały, na zasadzie 
1030 art- Post cvwiln- podnie, d" 

•wiadomości publicznej, że w dniu 7 
stvcznia 1930 r.. od godz. 10 zrana 
•w domu Nr 4 przy ul. Sieraków, 
skiej odb«-dzie «Tę licvtacja rucho
mości. nale/ncvch do Pinkusa KJein-
steina. składających się z mebli, o. 
szacowań veil na 560 zł 

Srris rzeczy ' Ich szacunek przetrza-
ne być m«sa w dzień licytacji 

6*57 

Ml 
3463/29. 

Komornik Sądu Grodzkiego w 
Wa r«/a»ie. rewiru 20 zamieszkały w 
Warszawie pr/v ui Chłodnej 18 na 
zasadzie 10V) art Post cvw :ln.. 
ogłasza że w dniu 3 stycznia 193*/ r 
od godz 10 rano. w domu Nr 12 
przv ul Focha odbędzie się licyta
cja ruchomości należącvch do firm\ 
..Airto , Rad jo" wl Moszek Dojlicki 
skladającvch się z apa-atów radjo. 
wveh oszacowanvch na 550 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji 

641 

3972/29 
IKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przv ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln., poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
7 stycznia 1930 r.. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 22 przy ul. Milej, odbę
dzie się licytacja ruchomości, nale
żących do Arii - Benjamina Wi
śniewskiego. składających się z mo
torów elektrycznych, maszyn do la. 
mania, mielenia, dziurkowania macy 
i wałkowania ciasta, oraz wagi dc. 
cymałnej. oszacowanych na 920 1. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 

637 

3756/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r.. ol 
godz. 10 zrana w domu Nr. 4 przy 
ul. Hortensja, odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do Stanisła
wy Semadeur. składających się z me 
bil, oszacowanych na 1590 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

637 

3672/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r., od 
godz. 10 zrana w domu Nr. 112 przy 
ul. Leszno odbędzie się licytacja ru. 
chomości. należących do f. Zakłady 
Graficzne Stra_szewiczówt  dawniej 
R. Thics. składających się z samo
chodu marki Chevrolet oszacowa
nego na 2400 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

637 

SIWYM 
tojjOM 

PfiZTWBACA 
>ODGWANOA PIEfiWO 
TNY KOLOR APTEKARZA 

JANA GADEBUSCHA 

AXEIA ORIZALINA 
BUTELKA *t.-ZŁ 

W APTEKACH DROGElH 
ft ACH I PE&FU MEWACH 

(uuaaiiiM 
521 

Biuro przesyłek do R O S J I  
ip. Z Ogr. odp. 

Warszawa, Senatorska 29 tel 277-42 
(gal. Luxemburga) 615 

971/29. 
Komornik Sądu Orodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r., oJ 
goz. 10 zrana, w domu Nr. 5 przy ul. 
pl. Napoleona, odbędzie się licytacja 
ruchomości, należących do Teodora 
Michajłowskiego, składających się z 
mebli, oszacowanych na 810 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

637 

3109/28. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r. od 
godz. 10 zrana w domu Nr. 34 przy 
ul. Chmielnej, odbędzie się licytacja 
ruchomości należących do Samuela 
Anigs/trina składających się z me
bli i in., oszacowanych na 490 zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji 

637 

2809/29 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie. rewiru 20 zamieszkały w War
szawie przy ulicy Chłodnej 18, na za
sadzie 1030 art. Post. cywiln. ogłasza, 
że w dniu 31 grudnia 1929 r. od godz. 
10-ej rano w domu Nr. II przy ulicy 
Elektoralnej odbędzie się licytacja ru
chomości, należących do Motła Kna-
perbauma, składająccyh się z gardero
by męskiej, oszacowanych na zl. 430 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzeć można w dniu licytacji. 

641 

1722/29. 
Komornik Sądu Grodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 38 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. że w dniu 30 grudnia 1929 r., oi 
godz. 10 zrana w domu Nr. 8 przy 
ul. Chmielnej, odbędzie się licyta
cja ruchomości, należących do firmy 
..Strop", składających się z mebli o-
szacowanych na 5ÓG zl. 

Spis rzeczy i szacunek takowych 
przejrzany być mole w dniu licytacji. 

637 

3218/29. 
IKomornik Sądn Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, żc w d. 
3 stycznia 1930 r., od podz. 10 zrana 
w domu Nr. 26 przy ul Nalewki od
będzie się licvtacja ruchomości na
leżących do firmy -Semper", w 06. 
Moryca Perlmuttera, składających 
się z bielizny męskiej i damskiej, o. 
raz opalu haftowanego, oszacowa. 
nych na 722 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji 

632 

3652/29. 
Komornik Sądu Orodzkiego w War

szawie rewiru X przy ulicy Wspólnej 
Nr. 36 zamieszkały na zasadzie 1030 
Artykułu Ust. Postęp. Cywilnego ogła
sza. żc w dniu 30 grudnia I92Ś r., o-i 
godz. 10 zranti, w domu Nr. 124 przy 
ul. Marszałkowskiej, odbędzie się li. 
cvtacja ruchomości. należącvch do 
Henryka Schollc. składających się Z 
2-ch futer damskich oszacowanych 
na 970 zł. 

Spis rzeczy 1 szacunek takowych 
przejrzany być może w dniu licytacji. 

63? 
5210/29. 

IKomornik Sądu Grodzkiego w 
Warszawie, rewiru IV, przv ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasadzie 1030 art. Post. cywiln., poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
14 stycznia 1930 r., od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 6 przy uL Pokornej od
będzie się licvtacja ruchomości, na
leżących do Majera Basza„ składa. 
jącvch się z mebli oszacowanych na 
340 zl. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacji. 
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3725/29. 
IKomornik Sądu Grodzkiego w 

Warszawie, rewiru IV. przy ulicy 
Chmielnej Nr. 64 zamieszkały, na 
zasad/ie 1030 art Post. cywiln.. poda
je do wiadomości publicznej, że w d. 
3 stycznia 1930 r. od godz. 10 zrana 
w domu Nr. 8 przy ul. Pokornej od. 
będzie się licytacja ruchomości, na
leżących do Szlamy . Gdali i Sury 
małż Chasklelberg. składających *i< 
z mebli oszacowanych na 660 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przej
rzany być może w dniu licytacii 
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FABRYKA DŹWIGÓW 

BRACIA JENIKE 
Spółka Akcyjna 

Warszawa, Zarząd: Al. Jerozolimskie 20. 
Telefon V9 64 I 220-00. 

Dźwignik! ręczne, elektryczne, transmisyjne I hydrauliczn 
łańcuchy, narożniki do muru, listwy do stopni. 

Dostawa ze składu 
Wszystkie nasze wciągi i łańcuchy prrtbujemy na własnej 

stacji doświadczalnej elekłro-hydraulicznej o zdolność] 
iOO.OOU kg. mtr 

Na P. W. K. nagrodzeni zo tallfmv Wia'klm Złotym Medalem 

nag odzoe na P. W. K. 
sreornym rr.ecfałem MIODY 

LUDWIKA MIESZKOWSKIEGO i S-k 
(pod kier. techn. L. Mieszkowskiego) 

Warszawa, Żelazna ftr. 89, tel. 74-5O 
dostarczamy do mlcszk. prywat na zamówienia 

Sprzedaż reklamowa na Kiermaszu Li gi Samów. Gosp. 
w salach Rady Miejskiej 

Uwaga: Sklepów nie posiadamy. 607 

Miejskie Biuro Kwaterunkowe zorganizowane z oka
zji Powszechne] Wystawy Krajowej, sprzedaje Z powo
du likwidacji: 
a) Łóżka żelazne składane rozbierane z siarką spręży

nową. kolory: biały, oliwkowy, wiśniowy. 
1. Łóżka lirmy Konrad Jarnuszkiewicz, żelazne, 

składane, rozmiar 79X189 cm. z materacem A 
sprężynowym sysiemti kanadyjskiego bez kó
łek, lakierowane emaiją koloru oliwkowego 46,-™* 

2. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakiero
wane emaiją koloru białego 50, — 

3. Łóżka żelazne składane jak powyżej, z kół
kami kamiennemi, rozmiar 79X189 cm. z ma
teracem sprężynowym lakier, emaiją kolor, 
wiśniowego 55y-

4. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakiero
wane emaiją koloru białego GO*** 

5. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakiero
wane emaiją koloru oliwkowego, rozmiar 
79X189 cm. o nogach grubości 25 m/m na 
kółkach kamiennych eo-

6. Łóżka żelazne składane jak powyżej, lakie
rowane emaiją koloru oliwkow., rozmiar 
79X189 cm. 65,— 

7. Łóżka żelazne składane, rozmiar 79X189 cm. 
ż materacem sprężynowym lakierowane ema
iją koloru wiśniowego 48^a 

8. Łóżka firmy Kraszewski, żelazne rozbierane, 
rozmiar 80X195 cm. z materacem sprężyno
wym lakierowane na kolor biały 47fm 

9. Łóżka firmy Gostyński, żelazne składane, 
rozmiar 80X190 cm. z materacem sprężyno
wym. lakierowane na kolor oliwkowy 52,— 

10. Łóżka firmy Pogorzelski, żelazne rozcierane, 
rozmiar 80X190 cm. z siatką sprężynową 
spiralną, lakierowane na kolor biały 

11. Łóżka firmy „Matra", żelazne rozbierane, 
rozmiar 80X190 cm. z materacem spręży
nowym, lakierowane na kolor biały 

12. Łóżka firmy Pokrzywa, żelazne rozbierane, 
z materacem sprężynowym, lakierowane na 
kolor biały 52^-» 

13. Łóżka firmy Adamski, żelazne składane, roz
miar 75X180 cm. z materacem sprężyno
wym, lakierowane na kolor biały 40,» 

14. Łóżka firmy Neufeld, żelazne składane, ro* 
miar 80X190 cm. lakierowane na kolor oliw
kowy, na kółkach kamiennych, z materacem 
sprężyn. 50,— 

15. Łóżka firmy Tylczyński, żelazne składane, 
lakierowane na kolor oliwkowy, rozmiar 
83X185 cm. na kółkach kamiennych z ma-
racem sprężyn. M,-

b) Nakładki materacowe składające się z 3-ch po« 
duszek i 1 kilna (podglówka) wielk. 80X190 cm. 
wyściełane włóknem indyjskiem, obciągnięte 
drelich. 

c) Koce ciemne wełniane, wielk. 140X200 cm. 
d) Poduszki sypialne z czerwonego i różowego in-

letu nie przepuszczające pierza i puchu, kolor 
trwały,  również przeciw kwasom, napełnione 2fi 
funt. dartem pierzem, wielk. 60X80 cm. 12,30 

e) Powłoczki na poduszki biate, fason zamknięte, 
zakończone spinaczem tasiemkowym z guzikami 
wielk. G0X80 cm. w stanie pranym i prasowa
nym 

f) Prześcieradła z surowego płótna, obrąbione, 
wielk. 140X230 cm. w stanie pranym i prasowa
nym 4^ 

g) Komplety umywalniane stojakowe, składające aifl 
a) stojak okrągły biało lakierowany, 
b) miednica biało emaljowana, 
c) wiadro biało emaliowane 26 cm„ 
d) dzbanek do wody biało emaljowany, 
e) mydelniczka biało emaljowana 10^ 

h) Stolik z drzewa biało malowany od 7,50 do 10,'— 
i) Krzesła bukowe polerowane od 5,— do 8j— 
j) Wieszaki na ścianę, polerowane z 4 lakier, ha

kami 2,10 
k) Lampy naftowe ..Nietoperz" 5.— 
1) Siennik jutowy 2^0 

Wyżej wyszczególnione przedmioty były zakupiona 
swego czasu bardzo korzystnie, znajdują się obecnie w 
bardzo dobrym stanie i nadają się do urządzenia szpitaf 
li, pensjonatów oraz do domowego użytku. Z powodu 
przyśpieszenia likwidacji ceny wyjątkowo korzystne. PrWf 
niektórych przedmiotach niższe o 60 proc. od fabrycz
nych cen zakupu. 

Oferty uprasza się nadsyłać najpóźniej do dnia 
stycznia 1930 r. pod adresem: „Miejskie Biuro Kwat*< 
runkowe, Poznań, Marszalka Focha 18. tel £9-91. 62-06, 

Przy większych zakupach rabat. 638 
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cyl. CHEVROLET-
bardziej oszczędny 

o d  w o z ó w  4 c y l .  
C e n y  o d  Z l .  1 0 . 6 5 0 ,  l o c o  f a b r y k a  W a r s z a w a ,  g  I! 

P Dasiś ^ 
W  T E A T R A C H  M I E J S K I C H  
WIELKI 3 pp. _Pan Twardowski" 

! wiec z. „Halka". 

NARODOWY 4 pp. ..Pan Jowialski". 
wiecz. „Kres wędrówki". 

NOWY „Adwokat i róże". 

LETNI 4 pp. „Wywczasy donżuana". 
wiecz. .Panna z dyplomacji". ^ 

C A S I N O  
Nowy iwlat 90 

Poci O 4. O S. 10 15 

Największy film 
Świata 

wykonany nrzy 
współudziale 

i 10.000 artysłtfw 

FILHARMONJA 
Jasna 5 

t-szy dzien świą* pocz 
4 2 e' 5.30 o » 10.10 

przez mistrza MICHAŁA KERTESZA p. a. 

ARKA NOEGO 
Najpoiężnleisze arcydzieło Himowe, porywające wielkością treści, 

rozmachem wykónania • mistrzi łtwem techniki. 
Niezrównane kreacje wspaniałe trójki; 

lako Jalet, syn Noego 
i zołn erz amer. wielk ej wojny 

w roli Mir am, tony Jafeta 
< tancerki alzackiej Maiji 

llnah Roorif i,ko »ogański władca Nefilłm 
nUflll DCCI J i roayiski pułkownik Nikołaiew 

Bilety ulgowe, passe-partouts bezwzględnie nieważne! 
ICeny biletów w obydwu klnąc" Jednakowe) 

Włosność Dom Handlowy MUZA-FILM Warszawa — Kraków 
Amer. wytwórnia WARNER BROTHERS New-York. 

George O'Brien 
Dolores Costello 

WODEWIL Mowy - $ wiat 43. 
1-ssy dzień świat pocz. o 4-ej, 2-gi dzień świąt pocz. o ~1 2-«l I 

Pat I Patachon 
wśród ludożerców 

w arcywesolym. emocjonującym filmie najnowszej produkcji 
WALCZĄ. óPISKUJĄ. ŚMIESZĄ WSZYSTKICH tysiącem nie

prawdopodobnych kawałów 

Program uzupełnia: 

„BOBUŚ STRAŻAKIEM" 

r 

Ś w i ę t a  

n a d c h o d z ą . .  
Święta — to. okres, w którym każdy 

myśli o przyjemności innych i... własnej. 
A czyż można sprawió swym bl iskim 
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. 

B U  I  C K  
GENERAL MOTORS w POLSCE, WARSZAWA 

COLOMEUM 
Kowyowiat iW 

Początek seansów o goaz. b. w swieta o goał 4 
Nowe monumentalne dzieło filmowe 

KSIĘŻNA TARAKAN0WA 
Reżyscrja: Raymond Bernard 
W roli głównej: Edyta Jehanne. PauOna Andrale, Olaf Fjord 

Na scenie wielka artystyczna rewja 
„Gwiazdka dla wszystkich" 

MAŁA SALA Pocz. 4 w, w święta 2. Ceny miejsc zł. 1 i 1 Ja 
,WrÓg Kobiet" Harry Lloyd w roli główne 

k i n o  Q U O  V A D 1 S  Wierzbowa 1 
Pocz. o godz. 6, 8 i 10. 

Niezapomniana par* Poha'erow „Łodzi podwodnej" • orota 
Sevier" Jack Holi w wielk m dramacie życiowym p. L. 

49 
»» serca 

Na' scenie: występy znane! pieśniarki rewjowej 
Łarlssy Alexia 

oa r t Henio I Irenka Palull wirtuozi na ksylofonach 

TEATR HOLLYWOOD, 
Pocz <e»n> r» 8 16 >st IU, lf> 

Marszałkowskiej 

BUNT KAWALERÓW 
W roli główne! komik — 

Zygiryd Arno 
Dodatek fihnowy „Świt, dzień I noc w Warszawie" 

Realizacja Manned Nos. Wi. biuia „Muza-Film*, 

Na scenie Wielka Rewja Świąteczna 
,NA GWIAZDKĘ" 

Początek o g. 6.30, 
Dla młodz ety dozwolone 

'Wifakr* Reginald Denny 
lipoteczn. 8 Jiujra 2S w «l komedjt p. t 

L U N A T Y K  
Nieprzerwany łańcuch qui-pro quo. Dziesiątki arcyzabawnych 

niepoiozumicń 
Wł Universal. Nadprogram. 

r.S SPLENDID •".•iSSV Z Początek o godzin ę 5 
Passe-partouts ' biletv ulgowe bezwzględnie nieważne 

Wielka Rewia Śpiewno Taneczna 
wykonaniu •i«is<vnn riszvcn arivs'ow rewiowvcn broaoway 

FOX FOLLIES 
New York w nocy 

NAD PROGRAM: L Ruby Keeler, żona AL Jolsona w tańcu ekscen
trycznym. IL Piosenki i tańce hawajskie. DL Dźwiękowy tygodnik 

„rosa" — .Oczy Świata". Pierwszy raz w Warszawie. 
Demonstrowane na aparatach światowej stawy „Western Electric" 

oePAODunuaun aa csicŁJctacsaB 
|  „ S T Y L O W Y "  §  

Marszałkowska 112. Pocz. 
w medz. i święta pocz. o 4 

% Lupe Velez g 

§ I William Boyd § 

B w olśniewatącym filmie salono- § 
g wo-croiycznym p. t g 

I „KOBIETA I 
a z BRUKU"§ 
9 K 
W Obr. wł. D H. „Łsteliim" H 
B B 

A JEDNAK MEBLE 
brzozowskiego są uaitańsze. oajefek. 
towuiejsze l aajsolniniejsze Ugruin. 
oy wybór kompletów oraz pojedyn
czych sztuk, poleca Magazyn Mebli 
NÓW* ŚWIAT 49, 401 

weeaewwwtiiieeeetisisiw 
5 % 

3 
a 
a 
a 
i 

Kino PALACE 
Pocz. o g. & pp. 

Najmonumen'ainiejsze arcydzieło 
Fryderyka Langa 

„KOBIETA 
NA KSIĘŻYCU 

i potężny dramat miłości i mena-
j wści, zazdto^ci • wierności na J 
i ziemi, na ksn;Zycu • w statku a 
k międzyplanetarnym podezsa lotu * 
Jt na ns>ężyc i 
ę W rolach giownych: i 
£ Willi Frltsch I Gerda Maurus 5 
Kt»v«ier«>r>e« łiłsWM 

AA) MEBLE 
oraz otomany na raty. NajtaAsze tró-
dlo nowych, używanych, Zlata 26. 
sklep. 623 

CAPITOL R5-W" PAN Ta 5r at 4łi 
4-ei 

Król humoru 

Harold Lloyd 
w swoim nainuwszym arcywesoiym iilmie prod. 1929-30 p. i 

„Coraz prędzej" 
Film ten niema nic wspólnego z wyświetlanym kilka 1st temu obrazem 

„Jeszcze wvter 

JĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 
Zakł. Lecz. dla jąkałów 

S. Żyfkiewicza, Warszawa, Chłodna 22 
Prospekty bezpl. w kanc. od 4—5 pp 

«t>2 

t 

9 
AA. OSIEDLE PODSTO-
ŁECZNE JABŁONNA LE-
C i n u n u / A  ^  m i n u t  k o l e i ą  o d  
OJUnUWA Warszawy, kilka
dziesiąt poc>ągów na dobę, położone 
wśród pięknych sosnowych lasów, su
cha, zdrowa miejscowość, elektrycz
ność i telefony kolei, poczta • telegra) 
na miejscu W przeciągu 4-ch iat roz-
aprzedano około Z400 parceli. Sprze
daż pozostałych leszcze placów budo
wlanych nara- Dl> A T N F W 
tv miesteczne I ^ H I n U ft 

CIĄGU 3-ch LAT. "US," 
budu|e się przystanek koiejowy intof-
macie: Zarząd LHSbt Jabłonna w War
szawie. AL Uiazdowskte 22 m. i lei. 
.29-31 godz. 10 — 4 b<-z P'zerwy. 

WO 

A IITVKI mauome francus.'.ie to 
All I T l\l ko oryginalne sLofeczlo 
okrasie, kred™, wicie innych N. Sa-
kielNowy świat 42 m. 3 telei lt-53 
319 

Buchalteryjne 
dy" Palliera 

Współczesne Wy kia 
dy" Palliera gwarantują wielo 

dziedzinową samodzielność. Nowo
grodzka 48. Zamiejscowi listownie. 

BEZPŁATNIBI 
Redactor Szyller - Szkolnik 
(autor prac naukowych) 
psycho-grafolog określa cha
rakter, zdolności i przezna
czenie bezinteresownie. Na-, 
pisz imię, nazwisko, miesiąc 
urodzenia, otrzymasz próbną aual.zę 
charakteru, określenie zdolności i prze 
znaczenia — darmo. Poznasz, kim je
steś, kim być możesz. Warszawa, 
Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik, No
wowiejska 32. Niniejsze ogłoszenie i 
75 gr. znaczkami pocztowemi na prze
syłkę załączyć. — Przyjęcia osobiste 
plat"® god z. 11—7 wieczór. 269 

popiołek „GABRIEL NARU-
636 TOWICZ" dr,lldzi1)0 nłbyua 

MCDI C aa raty NajtaAsze źródle 
I ILDLL nowych używanych i o-
toman oraz pateionów wielki wybór 
Unger. Żelazna 38. sklep. 357 

PAfEFONY, PAKLOFONT 
instrumenty muzyczne w wielkim wy-
borzt oraz płyty najnowszych nagrań 
na dogodnych warunkach, po cenach 
najniższych poleca „Lutnia", Marszał
kowska 68. 420 

Taula sprzedał gwiazdkowa! Futrs ot* 
350 Okrycia bogato przybrjue fu

trem 150. Skromniejsze 50. Suknie 15 
jedwabne 35. Garsonki weiniAte JO. 
Bluzki 5. Hoża 54—2. 356 



Spóźniona „gwiazdka" dla bezdomnych 
Magistrat znalazł „nadzwyczajne" fundusze na walkę 

z bezdomnością 
pilniejsze potrzeby związane z 
walką z bezdomnością. 

Z sumy tej: wykończone mają 
być dwa nowe budynki mieszkalne 
na Annopolu, dokonany remoot w 
najbardziej zmieszczonych budyn
kach dla bezdomnych przy ul. Oko
powej 59 i zwiększona ich pojem
ność, oraz wykończony gmach po b. 
spółdzielni mieszkaniowej przy ul. 
Rybnej. Ogólna liczba osób,, która 
uzyska dzięki temu dach nad gło
wą, wyniesie około 800. Roboty wy
kończone będ^ą zapewne w pierw
szej polowie stycznia i w miarę ich 
wykonywania magistrat lokować bę
dzie osoby „najbardziej potrzebu
jące". Roboty częściowo fał rozpo
częto. 

W piewszej zatem połowie stycz
nia, bezdomni, którzy przetrzymają 
ciężki miesiąc zimy — dostaną dach 
nad głową. „Na gwiazdką" od ma
gistratu— 

Mimo solennych obietnic i przy
rzeczeń. mimo .„zrozumienia donio
słości zagadnienia" przez samorząd 
stolicy, kwestja bezdomności — nie 
została doitychczas załatwiona. Na
wet w formie doraźnej. Pod presją 
opiniji publicznej dla uratowania 
choć pozorów troski o los bezdom
nych, magistrat zmuszony być „zli
kwidować" stoiska pod mostem Po-: 
niatowskiego, sprawa bowiem była 
już nazbyt skandaliczna. I na tern 
koniec. 

Pozostali bezdomni na błoniach 
Żoliborzu, w starych, podziurawio
nych szopach na Annopolu, zdani 
na pasrtwę mrozu — miasto „nie 
zdążyło" przyjść im wczas z pomo
cą. Skończyło się na obietnicach i 
przyrzeczeniach. 

Aż oto w dniach ostatnich ma
gistrat uzyskał z „nadzwyczajnego 
źródła" fundusze w wysokości 
300.000 zł. przeznaczone na naj-

Pasterki w kościołach warszawskich 

Dziesięciolecre budowy cegielni 
miejskiej 

W nawale „rocznic", jakie ob
chodzono w stolicy w ostatnich 
czasach, przeoczona została jedna, 
posiadająca dla miasta specjalny 
charakter. Jest to 10-a rocznica za
inicjowania budowy cegielni miej
skiej 

Dnia 17 października 1919 r., ma 
gisitrat uchwa 1 -ł wystąpić do rady 
miejskej z wnioskiem o przystą
pienie do budowy cegielni, oraz o 
zaciągnięcie w min. zdrowia publicz 
nego pożyczki na ten cel w wyso
kości 5 milj. mkp. Powołano rów
nocześnie specia'ną „konsrsję orga
nizacyjną cegelni miejskiej", a na 
roboty wstępne asygnowano z ogól
nych sum miejskich 10 000 mkp. 
Rada miejska wniosek magistratu 
zatwierdziła, bez żadnych zmian w 
diwu 29 grudnia 1919 r. 

Od tej chwili samorząd Stolicy 
„buduie" cegielnię. Dziesięć lat. 
Powołano specjalne komisje rze
czoznawców i iHe-rze?zoznawców, 
które stwierdzały potrzebę wybu
dowania ciegieloi oraz zwracały u-

wagę na korzyści, jakie r tego o-
siągraie kraj i mŁastoy inwestowano 
i ciegieini nie wykończono. 

Według ostatecznego kosztorysu 
opracowanego w 2 wariantach, o-
gólny koszt budowy ciegielni do a-
ruchomienia wyniesie jeszcze 
7.978.424 zł. (uruchomienie 1 ze
społu o produkcji 20 milj. sztuk ce
gły) ew. 9.617 016 [o produkcji 40 
mćilj. sztuk). Wreszcie ostatnio jw 
związku ze sprawą dalszej budowy 
cegielni miejskiej na Burakowie" 
w celiu ustalenia programu robót 
ich zakresu, a jednocześnie dfla za
stanowienia się nad możliwością 
częściowego wykończenia budowy, 
prezydent miasta zwołuje w naj 
bliższych dniach konferencję z u-
działem zaproszonych rzeczoznaw
ców przemysłu ceramicznego, pro
fesorów politechnik i przedstawicie
li związków ceramicznych z całej 
Polski. 

W 10-ą rocznicę rozpoczynają 
się dalsze narady. 

„Kolędować Małemu" 

KRONIKA WARSZAWY 
Przepisy o zewnętrznym 

wvplqdzie domów 
Urząd iospekcyino - budowlany 

magistratu powołał specjalną komi
sję. która niezwłocznie po świętach 
zajmie się opracowaniem przepisów 
dotyczących zewnętrznego wyglądu 
domów warszawskich 

Zwrócona ma być również trwa
ła nu titwdcję wewnętrzną w celu 
.isun-iecia zachodzących obecnie cżę-

to kontrastów. 
Przep'sv będą wymagały aproba

ty magistratu i rady mieiskńej. Prze 
widują one surowe sankcje za ich 
przekroczenie. 

Święto w stolicy 
We wszystkich urzędach pań

stwowych urzędowanie trwać bę
dzie dziś do godz. 12 w południe. 
W magistracie do godz. 12 ustano

wione zostały tylko dyżurr-
Normalne zajęcia rozpoczną się 

w urzędach państwowych i samo
rządowych w piątek (27 b. m.) o 
zwykłej godzinie. 

X 
Miejski ogród zoologiczny zam

knięty będzie w dzień wigilijny od 
godz. 12 w południe i w pierwszy 
dzień świąt. W drugi dzień świąt 
będzie otwarty normalnie. 

X 
Tramwaje i autobusy miejskie zja 

dą do remiz dziś o godz. 5 popoł., 
tak że o g. 6 ruch będzie już cał
kowicie przerwany. 

Pierwsze tramwaje wyjadą do
piero jutro o godz 10 wiecz. Będą 
to tramwaje linij „10" i ,20". 

W drugi dzień świąt komunika
cja tranrwa:owa i autobusowa odby
wać się będzie normalnie. 

NOTATNIK WYPADKÓW I KRADZIEŻY 
Samobójstwo starca 

Przy ul. Grottgera 25, otruł się ga
zem świetlnym 77-letni Romuald Len-
czyc-Janiszewski, b. obywatel ziem
ski. 

Desperat pozostawił list, w którym 
pisze, iż pozbawia się życia z powo
du nieuleczalnej choroby. 
W/t>u:h zaprawy do podłog 

W pokojach kawalerskich przy ul. 
Nowy świat 16, na 4-em piętrze, nu
merowy, t9-letni Zygmunt Wrotczak, 
w czasie przygotowywania zaprawy 
do podłogi, paląc papierosa spowodo
wał wybuch. • 

Wrotczak doznał poparzenia twarzy, 
rąk, nóg i klatki piersiowej. Nieszczę
śliwego w stanie ciężkim Pogotowie 
przewiozło do szpitala Św. Rocha. 

Wypadek samochodowy 
na ul. Ząbko*sklej 

Na ul. Ząbkowskiej, róg Brzeskiej 

CYRK *u1*0rdynacl(a) 
nowy program i dalszv ciąg walk 

z-psśniczych 
w środę 25.12 walczą: 
1) Decyd.: Sasorski Griineisen 
2) Siki — Szoradi. 
3) Henry Kley — Zaturski. 
4) Decyd.: Stibor — Sztekker 
czwartek. 26.12 walczą: 
1) Szoradi — Griineisen. 
2) Henry Kley — Ahrens. 
3) Decyd.: Stibor — Zaturski. 
4) Decvd.: Sztekker — Siki. 

bOo 

pod samochód nr. 192-69, prowadzo
ny przez kierowcę Piotra Dyjasa (Sła
wińska 9) dostała się kobieta lat oko
ło 30-tu. Ogólnie potłuczoną przewio
zło Pogotowie do szpitala Przemie
nienia Pańskiego. Kierowcę zatrzyma
no w 14 komisarjacie. 

Nazwiska kobiety nie ustalono. 
Zamach samobójczy 

urzędnika 
W bramie przy ul. Senatorskiej 6, 

targnął się na życie 22-letni Folf Liw-
son .urzędnik (Pawia 31). 

Pogotowie przewiozło nieszczęśliwe
go do szpitala św. Rocha. 

Zbrodn czy napad 
Na ul. Belwederskiej został napad

nięty, przez nieznanego sprawcę i zra
niony w głowę oraz w czoło 49-letni 
Feliks Mierczuk, kuśnierz (Łódź). 

Rannego, który był pijany, opatrzył 
lekarz w 20 komisarjacie. 

Gościnny występ pijanego 
technika w barze 

W barze „Metropol" (Tłomackie 13) 
Antoni Romanowski (Pańska 92) tech
nik budowlany, będąc pijany wyjął re
wolwer i skierował lufę w stronę sie
dzącego przy sąsiednim stoliku akto
ra, Józefa Ordońskiego (Florjańska 8). 
Aktor z przestrachu skrył się pod sto
lik. Pozostali goście rzucili się do u-
cieczki. 

Na szczęście personel zakładu obez-
władnik Romanowskiego, odbierając 
mu rewolwer. Przybyły policjant od
prowadził R. do 12-go komisarjatu, 
gdzie sporządzono protokół. 

Nabożeństwa, zwane „Pasterkami" 
odprawione będą dziś: o godz. 22.30 
w kościele św. Jana, gdzie nabożeń
stwo rozpoczęte będzie odśpiewa
niem Jutrzni, poczem o godz 24. od
prawiona zostanie wielka msza pa
sterska: o godz. 23 w kościołach O-
pieki św. Józefa (pp. Wizytek), św. 
Franciszka Serafickiego (oo. Fran
ciszkanów), św. Jacka (podominikań 
skim). św. Józefa Oblubieńca (pokar 
melickim). Św. Ducha (po-pauliń-
skim). na Solcn, Narodzenia N.M.P. 
na Lesznie, św. Florjana i św. Kazi
mierza (pp. Sakramentck) na No
wem Mieście: o godz. 23.30 w kapli
cach: Imienia Marji przy uL Żelaz
nej 97. w przytułku dla nieuleczal
nych. przy uL Nowowiejskiej 32. św. 
Kazimierza na Tamce 35, Tow. Do
broczynności aa Krak. Przedm. 62. 
w kościele parafjalnym św. Stanisła
wa Kostki na Żoliborzu; oraz o godz-
24-ej w kościołach: Najśw. Marji 
Panny na Nowem Mieście 2, św. 

Jana Bożeno fpobonffratersHm), Zba 
wiciela w Bazylice Serca Jezusowe
go, na Michałowie. Bożego Ciała na 
Kamionku (przy uL Grochowskiej) 
w garnizonowym, przy oL Długiej. 
Matki Boskiej Częstochowskiej przy 
uL Łazienkowskiej, św. Andrzeja 
(pp. Kanoniczek) w kościele po-ba-
zylijskim (uL Miodowa 14). w ko
ściele Najświętszej Rodziny, przy uL 
ka. Siemca. 

W pierwszy dzień świąt: — o g. 
5-ej w kościołach: św. Aleksandra i 
św. Antoniego (po-reformackim) o 
godz 6 w kościołach: W. świętych 
na pl. Grzybowskim, św. Piotra i 
Pawła (na Koszykach), św. Karola 
Boromeusza na ul. Chłodnej, Prze
mienienia Pańskiego (po-kapucy-
nów) na Miodowej, św. Karola Boro
meusza na Powązkach i św. Augu
styna. przy ul. Dzielnej; wreszcie o 
godz 7 w kościołach: Najświętszej 
Marji Panny Łaskawej (po-jezuitów) 
i św. Marcina (po Augustjańskim). 

S P O R T  
PETKIEWICZ STARTUJE 

11 STYCZNIA 
Pierwszy start Petkiewicza na

stąpi definitywnie w dn. 11 stycznia 
na mistrzostwach Ameryki w hali. 
W zawodach tych, organizowanych 
przez amerykańskie Zw. lekkoatle
tyczny w Madison Square Garden, 
wezmą udział wszyscy najznako
mitsi biegacze USA. oraz Purje i 
Ritola z Finlandii. Odłożenie ter
minu pierwszego startu Petkiewi
cza wyjdzie naszemu biegaczowi 
tylko na dobre, bo będzie mógł so
lidnie przez 3 tygodnie przygoto
wać się do tej imprezy. 

SPORT W CZASTE ŚWIAT 
Święta Bożego Narodzenia spędzi 

polski świat sportowy bardzo spokoj
nie. Prócz meczów piłkarskich na Ślą
sku i spotkań w grach sportowych w 
Łodzi i Poznaniu, nie odbędą się żad
ne ważniejsze zawody. W Zakopanem 
25 i 26 b. m. odbędzie się jubileuszo
wy zjazd Polskiego Związku narciar
skiego, połączony z pierwszym kon
kursem skoków narciarskich. W sto
licy łyżwiarze i hokeiści trenować bę
dą na świeżo otwartych ślizgawkach. 
Drużyna hokejowa Pogoni lwowskiej 
grać będzie dwa mecze w Opawie z 
Troppauer E. V., hokeiści Legji grają 
25 b. m. w Klagenfurt, 26 b. m. w 
Villach, a 27 b. m. w Wiedniu z Wi
ner E. V. Ib. 

ŚLĄSK ZWYCIĘŻA WILNO 12:0 
W MECZU BOKSERSKIM 

W meczu bokserskim Śląsk pokonał 
Wilno 12:0, wykazując kompletną 
przewagę nad przeciwnikiem. Wyniki 
poszczególnych spotkań były następu
jące: Kerner (S) bije Michałowskie
go, Moczko (S) zwycięża Łukiewicza, 
Górny (S) wygrywa z Pilnikiem, Ba
ra (S) bije Mironowskiego, Wieczo
rek (S) zwycięża Matulewicza, wresz
cie Garstecki (S) wygrywa z Wojtkie
wiczem. 

ZESZYT TUBILEUSZOWY 
„STADIONU" 

Redakcja „Stadjonu" wydała spe
cjalny zeszyt gwiazdkowy, poświęco
ny dziesięcioleciu sportu polskiego. 
Numer ten jest bardzo bogaty (32 
stron druku), posiada moc artykułów 
i tabelek i obejmuje całokształt postę 
pów sportu polskiego w niepodległej 
Polsce. 

PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA 
AUSTRJI 

W niedzielę odbyły się dwa mecze 
o mistrzostwo Austrji: Hakoah — 
llertha 3:1 (0:0) i Rapid — Sportclub 
5:0 (0:0). Mecz o zloty puh&r Vienna 
- FAC 6:2 (5:1). 

KANADYJCZYCY WYGRY
WAJĄ W BERLINIE 

W Berlinie drużyna hokejowa Ka
nady pokonała Berliner S. C. w me
czu rewanżowym 7:2. 

OŚRODEK W WILNIE 
Dotychczasowy kierownik ośrodka 

w. f. w Wilnie, kpt. Kowalec, prze
nosi się na stale do stolicy, a miejsce 
jego zajmie por. Hernhold. Kpt. 
Sclilichtinger zostaje przeniesiony do 
Katowic na stanowisko kierownika 
ośrodka w. f. w Katowicach. 

MECZE GIER SPORTOWYCH 
POLONIA — AZS. 

W meczu siatkówki rozegranym w 
stolicy Polonia pokonała AZS. 29:27, 
w siatkówce kobiecej wygrał AZS. 
30:10. 

WIADOMOŚCI ZIMOWE. 
W Zakopanem utrzymuje się stale 

niewielki mróz, wahający się przecięt
nie koło 5 stopni. Całe Podhale i Ta
try pokryte są pokrywą śniegu, do
chodzącą w dalszych miejscowościach 
do 50 cm. (Morskie Oko). Dni są po
godne i słoneczne, warunki narciar
skie znakomite. 

W najbliższym czasie PZN. nar
ciarski zorganizuje w Zakopanem o-
bóz treningowy dla czołowych za
wodników. Obozem kierować będzie 
trener zagraniczny. 

Dla użytku narciarzy wydał PZN. 
kalendarz-przewodnik, zawierający sze 
reg podręcznych informacyj do użyt
ku turystów zimowych. M. in. znaj
dujemy w kalendarzyku skorowidz 
stacyj narciarskich, rozkład kolejowy 
do stacyj klimatycznych, regulamin 
odznaki za sprawność itd. 

Ukazał się pierwszy numer specjal
nego miesięcznika „Zima", poświęco
nego wyłącznie sportom zimowym. 

Obecnie PZN. narciarski liczy 4000 
członków zrzeszonych w 48 klubach. 

Zarząd polskiego Zw. narciarskiego 
wydaje z okazji swego jubileuszu dy
plomy honorowe dla osób stojących 
poza PZN., a specjalnie zasłużonych 
dla narciarstwa. 

CO I GDZIE? 
SCENA I SCENKA 

Dziś, jako w wigilję Bożego Naro
dzenia, wszystkie teatry, teatrzyki i 
kina są nieczynne. 

WieUd: Jutro przedstawienie zawie
szone, we czwartek o 3-ej popot. „Pan 
Twardowski", wiecz. „Halka". 

Narodowy: Jutro przedstawienie za
wieszone, we czwartek o 4-ej popoł. 
„Pan Jowialski", wieczorem codzien
nie wywierający potężne wrażenie 
„Kres wędrówki , 

Nowy: Jutro teatr nieczynny, we 
czwartek po dłuższej przerwie ukaże 
się „Adwokat i róże". 

Letni: Jutro teatr nieczynny, we 
czwartek o 4-ej popoł. • „Wywczasy 
donżuana", wiecz. „Panna z dyploma-
cji". 

Polski: Codziennie wieczorem „Re
wizor" w koncertowym wykonaniu ca
łego zespołu. We czwartek o 4-ej po
poł. „Pan Topaz". 

Mały: Codziennie „Czarujący eme
ryt", we czwartek o 4-ej popoł. „O-
1 imp ja". 

Ateneom: Codziennie „Pani prezeso-
wa". 

Qui Pro Quo: Jutro jedno przedsta
wienie, o godz. 9.45 codziennie dwa 
przedstawienia świetnej rewji „Coś wi
si w powietrzu". 

Morskie Oko: Codziennie efektow
na rewja „Cała Warszawa". 

Operetka L. Messal: Codziennie 
„Bohaterowie". 

Orfeum: Codziennie program inau
guracyjny. 

TEATRY DLA DZIECI 
Hollywood: W czwartek i piątek, o 

godz. 12.15, w sobotę o 3-ej popoł. 
„Jasełka, Betlejem Polskie". 

Muza: W środę i czwartek o 12.15 
„Jasełka". 

Uciecha: We czwartek o godz. 12.30 
„Kapcia, Sabcia i Marysia brudas", 
„Jasełki-kukielki" i 6 postaci Ery Chry
stusowej. 

KONCERTY 
Konserwatorjum. Ruchliwe Stow, 

miłośników dawnej muzyki, nie po
przestając na organizacji audycyj dla 
członków, rozpoczyna cykl koncertów 
publicznych. W dn. 30 b. m. o godz. 
8.15 odbędzie się wieczór muzyki for
tepianowej w wykonaniu Bolesława 
Kona, laureata Konserwatorjum war
szawskiego, obecnie profesora Konser
watorjum w Krakowie. 

WIGILIJNA GWIAZDKA 
INWALIDÓW 

WOJSKA POLSKIEGO 
Dziś o godz. II przed pol. odbędzie 

się tradycyjna wiliglja-gwiazdka dla 
członków Legji Inwalidów wojska pol
skiego i ich rodzin. Uroczystość ta 
zgromadzi w salach kasyna oficer
skiego dowództwa okręgu korpusu 

Nr. I w pałacu Mostowskich (Prze
jazd Nr. 15) jak najszersze rzesze in
walidów wojsk polskich. Wstęp wol
ny dla wszystkich inwalidów i ich ro
dzin za okazaniem legitymacji Legji 
Inwalidów wojsk polskich. 

JASEŁKA KUKIEŁKOWA 
W KONSERWATORJUM 

Dorocznym zwyczajem od In wat 
się będą od 28 b. m. codziennie o g. 
4 pp.. a w niedzielę i Ini świątecz
ne również i o godz. 12 w pol przed
stawienia dla dzieci i mlo<lzież\ /or
ganizowane przez artystów Polskie
go Ratlja wespół z wydziałem oświa
ty i kultury magistratu st. m. War
szawy. W programie wielobarwne i 
wesołe Jasełka Kukiełkowa pióra 
Wandy Tatarkiewicz i Betied\kta 
Hertza wykona przy akompanjamen-
cie Wl. Macury dziecięcy zespól ar
tystyczny Polskiego Radja. Dzieci o-
trzymają podarki. Kukiełki i Szop
kę projektowali i wykonali studenci 
Szkoły Sztuk Pięknych. Dla grup 
szkolnych zniżone ceny biletów. 

MUZEA I WYSTAWY STAŁE 
Muzeum Narodowe i Wojska Pol

skiego: (Podwale 15) otwarte co
dziennie od godz. 11 — 3 z wyjątkiem 
poniedziałków. 

Zamek I Pałac Łazienkowski: W 
dni powszednie z wyjątkiem wtorków 
otwarte od 10—3, w niedzielę i świę
ta od II—2. 

Zbiory Tow. Opieki nad zabytkami 
Przeszłości: Wystawa zbiorów re
windykowanych z Rosji otwarta co
dziennie od 10—5 popol. 

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa: 
(Krak. Przedm. 66) otwarte codzien
nie z wyjątkiem poniedziałków od 10 
—2 popol 

Muzeum Rzemiosł 1 sztuki stosowa
nej (Chmielna 52): Czynne w dni po
wszednie z wyjątkiem poniedziałków 
od 10 — 3 popol., w niedzielę — od 
11 —2 popoł. 

Zbiory etnograficzne Tow. Krajo
znawczego: (Karowa 31) otwarte w 
dni powszednie od 5—7 popoł 

Tow. Zachęty Sztuk Pięknych: (PU 
Małachowskiego) Doroczny Salon 
1929. 

Salon artystów plastyków: Wysta
wa gwiazdkowa 

Salon Cz. Garlińskiego: Wystawa 
rzeźb i miniatur p. Idy Braunerówny 
i prac artystki malarki p. Zofji Wę-
gierkowej. 

BIBLJOTEKI: 
Publiczna: (Koszykowa 26) otwarta 

w dni powszednie od 9-ej rano do 10 
wieczorem. 

Hr. Krasińskich: (Okólnik 9) czynna 
w dni powszednie od 10-ej do 1-ej 

RADJ0 
WTOREK 

11.58 — 12.05. Sygnał czasu. Hej
nał marjacki. 12.05 — 13.10. Muzyka 
z płyt gramofonowych. 13.10. Komu
nikat meteorologiczny. 17.00. Słucho
wisko dla dzieci młodszych pióra p. 
Janiny Porazińskiej p. t. „Chodźmy 
do szopeczki". 17.45—18.15. Muzyka 
z Krakowa. 18.15—19.00. Słuchowisko 
dla młodzieży z Wilna. 21.30—24.00. 
Audycja zbiorowa pięciu polskich sta
cji. 24.00—01.15. Pasterka z Katowic. 

ŚRODA 
10.15. Nabożeństwo z kate

dry poznańskiej. 11.58—12.10. Sy
gnał czasu, hejnał marjacki. 
16.00 — 17.00. Polska muzyka 
taneczna z Katowic. 17.10—18.00 
Muzyka taneczka z Krakowa. 20.00 
—22.00. Audycja zbiorowa czterech 
polskich stacji Wilna. Poznania, Ka
towic i Krakowa. 22.00—24.00 
Muzyka taneczna z płyt gramofo
nowych. 

CZWARTEK 
10.15. Nabożeństwo z katedry 

poznańskiej. 11.58—12.10. Sygnał 
czasu. Hejnał mariacki. Komunikat 
meteorologiczny. 12.10. Poranek 
symfoniczny z Filharmonii warsz. 
14.00 . Ta'eirvvca powodzenia" — 

wygł. inż. Wojciech Cbmielecki. 
14.20. M-uzyka. 14..X). „Gospo-uarka 
pradziadów — 200 lat temu — 
wygi. dr. Bohdan Deaerko 14.50. 
Muzyka. 15.00. „Co słychać, o cz<.m 
wiedzieć trzeba" — wygi uyr. 
Szczepan Mędrzecki. 15.20. Słucho
wisko p t „Wesele Malgorzatki" 
Janiny Porazińskiej 16.00 O ta-
jeaonicah Marsa — opowie dr Fe
liks Burdecki. 16-20—17.00 Audy-
oja dla dzieci z Poznania 17.00. 
„O zabawach i uroczystościach 
świątecznych na dworze Wladysła-
wa IV" 17.20 Koncert orkiestry 
dyr. tramw miejskich 1900 Roz
maitości 19.25—19.55. ..Fraszk" I. 
Kochanowskiego ze wstawkami mu-
zycznemi (dawne tańce z opery 
„Jakób Lutnista" Henryka Opień-
skiegoj. 19.58—20.00 Sygnał cza
su. 20.05 Recital śpiewaczy Enrico 
de Franceschi. 21.00 Felieton świą. 
tecznv — wygł. p Zdz slaw Klusz
czyński. 21.15, Muzyka lekka 22 15. 
Komunikaty: meteorologiczny, po
licyjny, sportowy. 22.25. „Ostatnia 
Fala" — red. Jan Piotrowski. 22 35. 
Komunikaty PAT-a. 23.00—24.00. 
Muzyka taneczna z ..Oazy". 

PROGRAM ZAWODÓW 
ŁYŻWIAKSaICH 

Terminarz zawodów łyżwiarskich, 
ustalony przez war&z. towarzystwo 
łyżwiarskie przedstawia się nastę
pująco: 11.1. zawody dla młodzieży 
szkolnej stopnia 1 i 11 w jeździe fi
gurowej (w Dolinie Szwajcarskiej), 
12.1. zawody oal młodzieży szkol
nej w jeździe szybkiej i zawody 
wewnętrzne WTŁ. w jeździe szyb
kiej (tor przy ul. Nowow.ejskiejl 
19.1. zawody wstępno - przeglądo
we w jeździe figurowej i parami (w 
Dolinie Szwajcarskiej) i w jeździe 
szybkiej (tor ul. Nowowiejska). 25.1 
zawody młodzieży szkolnej w jeź
dzie figurowej (Dolina Szwajcar
ska), 26.1. mistrzostwa Warszawy w 
jeździe figurowej i parami (Dolina 
Szwajcarska), 1 i 2.II mistrzostwa 
Warszawy w jeździe szybkiej na 
500, 1500, 5000 i 10.000 mtr. (tor 
uL Nowowiejska). 8 i 9.II. zawody 
wewnętrzne WTŁ. W jeździe figu
rowej i parami (Dolina Szwajcar
ska) i w jeździe szybkiej (tor No
wowiejska), 15 i 16.11. mistrzo
stwa Polski w jeździe szybkiej 500. 
1500, 5000 i 10000 mtr. (tor ul. No
wowiejska). 22 i 23.11. zawody we
wnętrzne WTŁ. w jeźdizie figorowei 
i parami (Dolina Szwajcarska) i w 
jeździe szybkiej (tor ul. Nowowiej
ska), 1 i 2.III zawody młodzieży 
szkolnei stop. I i II w jeździe figu
rowej (Dolina Szwajcarska) i szyb
kie! (tor ul. Nowowiejska). 

Mistrzostwa oolrki w jeździe fi-
tfurowej panów odbędą sie w Po
znaniu 2 Itłtego M;strzostwa pol
ski w jeździe figurowe! pań i w 
*»rtcii nar*m: O T urnwV 

PORAŻKA RUCHU NA ŚLĄSKU 
NIEMIECKIM 

Ruch (Wielkie Hajduki) costal w 
Zabrzu pokonany przez zespół „Preus-
sen" w stosunku 0:2 (0:1). 

DRUGIE ZWYCIĘSTWO 
HOKEISTÓW POLSKICH 

W WIEDNIU 
Drużyna Pogoni lwowskiej rozegra

ła swój trzeci mecz na terenie zagra
nicznym, zwyciężając zespól Cottage 
E. V. w stosunku 4:1. Po tym me
czu Pogoń wyjechała do Opawy. 

ŚLUBY SPORTOWCÓW 
Doskonała sprinterka, Cracovia, 

Nana Gędziorowska i absolwent 
PIWF., p. Wójcicki biorą śiuo w 
Aleksandrowie Kujawskun w da. 
26 b. m. W czasie świąt odbędą s ę 
także małżeństwa prezesa WOZP-, 
p Derdy z p Pesiczakówna oraz 
wioślarza Dlugoszewskiego z p. 
Grabowską 

ŚWIĄTECZNY ZESZYT 
„ŚWIATA" 

Świąteczny zeszyt . .Świata" przy 
nosi wesołe, dowcipne fel jetony 
gwiazdkowe K.. Wroczyńskiego. Wl. 
Perzyńskiego. H. Jel. oraz cały sze
reg korespondencyj artykułów in
formacyj z polityki, sztuki, l iteratu
ry. teatru. Specjalny dodatek samo
chodowy. nowości gwiazdkowe z 
dziedziny mody, mnóstwo ilustracyj 
nie wyczerpują bynajmniej treści ty
godnika. Liczne fotograf je wykona
ne techniką wklęsłodrukową ziionią 
graficznie ten zeszyt W dziale x-le-
trystycznvm „Świat" drukuje opo
wieść J. Germans p. t. „Jackowa do
la" 
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