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Za duszę

Ś.p.Alfreda Szachno
kawalera Virtuti Militari ochotnika 13 pułku łanów Wileńskich,
zmarłego w Wilnie 21 listopada 1930 r. poehowanego w Cej-
kiniach dn. 24 listopada 1930 r. zostanie odprawiona Msza św.
w dniu 2 grudnia 1930 r. w Kaplicy Eucharystycznej Serca
Jezusowego (Mickiewicza 19 m. 2, u W.P. M. Jeleńskiej)

o godz. 8 m. 15 rano.

O czem zawiadamia

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi mężowi mojemu

ś. p. JÓZEFOWI RODZIEWICZOWI
a w szczegółności p. Tadeuszowi Buszowi za Jego wyjątkową życzliwość
i pomoc, okazaną mi w ciężkich eliwilach żałoby, składam najserdeczniej-
szą podziękę.

ŻONA.  

 

jWONOŚĘ aTak żyć i odżywiać się potrzeba aby zachować zdrowie
wskazówki higjeniczne | kulinarne

Dr GIRSZOWICZ M.
Skład główny
wKsięgarni K. RUTSKIEGO

Wilno Wiieńska 38 Tel. 941
do nabycia we wszystkich księgarniach. —0

UWAGAII!
Z rabatem 20'|,

Wyprzedaż przedświąteczna
resztek jedwabi, wełen, pończoch, bielizny damskiej

i męskiej

JÓZEF KŁOÓDECKI
ZAMKOWA 17 (obok kościoła św. Jana) Tel. 928.

ZODAKGAZOWARCECIKWOTA ESSLAKE

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wliefska 15—3,

RERRSTE: |TRTSWNEZORADICE WYKORZY

KAPELU ŻE velour i in. od 9.—

CZAPKI futrzane i wełn. od 4.—zł.
Wystawa: „jak powstaje kapelusz”.

MIESZKOWSKI MICKIEWICZA 22

5 R LSESKOGJE
GIMNASTYKI RYTMICZNEJ ORAZ PLASTYKI j

dla dzieci od 7 — 14 lat. 4392—00
Zapisy przyjmują się w lokalu Szkoły Muzycznej przy uł. Mickiewicza 22-4.

Posiedzenie Rady Gabinetowej.
Wyjazd p. premjera zagranicę.

(Telefonem od własnego korespondenta)
WARSZAWA. Piątkowe posiedzenie Rady Gabinetowej zakoń-

czyło się herbatką, na którą zuprosił p. Piłsudski najbliższych swych
współpracowników pik. Becka i Sławka i zwierzył się im ze swych
zamiarów, a mianowicie.

P. premjer ma wyjechać na dłuższy urlop zagranicę. Jesz-
cze przed tygodniem zakomunikował p. Piłsudski P. Prezydentowi o
swej decyzji ustąpienia ze stanowiska szefa rządu i wyjeżdża za-

“Jaki bedzie przysziy gabinet?
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Płk. Sławek przyszły premjer otworzy sesję
sejmową i stanie przed Sejmem na czele rządu parlamentarnego,
Gledaliceca się wyłącznie z posłów i senatorów z B. B.

Od poniedziałku rozpocznie pułk. Sławek rozmowy z dotych-
czasowymymi ministrami. :

Do przyszłego rządu nie wejdzie Matakiewicz,
ani posłem ani senatorem.

Co się stanie z teką skarbu nie wiadomo, gdyż p. Matuszewski
nie wszedł do parlamentu, a zatrzymał od półtora roku dawne swe
stanowisko posła Rzplitej w Budapeszcie. Mówią o pośle Byrce, jako
następcy p. Matuszewskiego.

Wyjazd zagranicę p. Piłsudskiego spodziewany jest zaraz po
podpisaniu przez p. Prezydenta dekretów nominacyjnych nowego
rządu.

P. Piłsudskiego odprowadzi na Maderę płk. Beck, który zaraz
powróci do kraju i obejmie stanowisko ministra spraw wojskowych.

P. Piłsudski zatrzyma tylko stanowisko generalnego inspektora
sił zbrojnych, gdzie go zastępować będzie w czasie półrocznej nie-
obecności gen. Rydz-Smigły.

Sanacja twierdzi, iż p. Piłsudski zajmie się badaniem Konstytucji.

Zmiana na stanowisku nacz. wydziału
wschodniego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zamiast p. Hołówki stanowisko naczelnika wy-
działu wschodniego w Min. Spraw Zagranicznych obejmie p. Konrad
Libicki, poseł Rzplitej w Tallinie.

Do Tallina ma być mianowany naczelnik wydziału prasowego
p. Leon Chrzanowski.

Kenszachty Litwinowa w Berlinie
MOSKWA. (Pat). Komisarz lu-

dowy spraw zagranicznych Litwi-
now odbył wczoraj w Berlinie
diuższą naradę z ministrem spraw

 

 

Pl. Grzeszkowej3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie I obce)
Lektura szkolna

Czynna od 11 do 18. —
Kaucja 5 zł.

Abonament 2 złot.

  

 

 

 
 

który nie jest

zagranicznych Curtiusem. Nastę-
pnie Litwinow przyjął ambasadora
tureckiego.

 

    

    

Niedziela 30-go listopada 1930 r.

Cen“ amen 20gr.
Nr 277.

ILENJKI
 

zagraniczne o 56
niem miejsca o

terrninowe umieszczenie ogłoszeń. Konto cze

NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ZYCIE:

za granicę $ zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 lam 05 gr., w tekście 40
tekstem 10 łam. 18 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 2$ proc. drożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności zaproc. drożej.

  

 

PREKUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4 gr. 28,

baA

w P. K. O. M 80187.  
 

 

WARSZAWA. (Pat.). Sobotnie
uroczystości z okazji 100-nej rocz-
nicy wybuchu Powstania Listopa-
dowego rozpoczęły się uroczy”
stem nabożeństwem, odprawio-
nem w kościele archikatedralnym
św. Jana przez ks kardynała Ka-
kowskiego. Na nabożeństwie
obecni byli Pan Prezydent Rze-
czypospolitej, nuncjusz Marmaggi,
rząd in corpore, przedstawiciele
państw obcych, przedstawiciele
wojskowojści. W głównej nawie
kościoła ustawił się pluton hono-
rowy Szkoły Podchorążych w hi-
storycznych mundurach ze sztan-
darem. Kazanie okolicznościowe
wygłosił ks. biskup Szlagowski.

Po nabożeństwie na placu
Zamkowym ustawiły się w czwo-
robok szkoły podchorążych, bio-
rące udział w defiladzie. Naprze-
ciwko Resursy Obywatelskiej na
Krakowskiem Przedmieściu usta-
wiono specjalną trybunę dla Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej. O
godz. 10.15 Pan Prezydent Rzeczy-
pospolitej wszedł na trybunę ce-
lem przyjęcia defilady. Na czele
defilujących oddziałów pierwszy
szedł pluton Szkoły Podchorą-
żych Piechoty z Komorowa -
Ostrowa w historycznych mun-
durach i czakach z roku 1830.

O godz. 11.30 dla oddziałów
podchorążych, ustawionych w
Alejach Ujazdowskich, rozległ się
sygnał „Baczność*, oznajmiający,
że za chwilę nastąpi historyczne
zaciągnięcie warty w Belwederze.
Oddziały sprezentowały broń, a
płk. Bociański odczytał rozkaz
dzienny dla podchorążych, upa-
miętniający dzisiejszą rocznicę.
Następnie płk. Bociański wydał
rozkaz por. Swiątalskiemu, do-
wódcy oddziału, przybranego w
historyczne ubiory, aby zaciągnął
wartę. Oddział podchorążych od-
szedł następnie na  wartownię,
gdzie ustawiono wartę przy sztan-
darze. Zmiana warty w liezbie
10-ciu podchorążych pod do-
wództwem por. Swiątalskiego od-
maszerowała przed bramę Belwe-
deru, gdzie zatrzymała się. Por.
Świątalski przeszedł przez dzie-
dziniec belwederski i zameldował
mjr. Buslerowi o objęciu warty
w Belwederze przez oddział pod-
chorążych. Zkolei nastąpiło roz-
stawianie posterunków, przyczem
komenda wydawana była wedle
reguł, obowiązujących w wojsku
1830 r. Po zaciągnięciu warty
pozostałe oddziały podchorążych
ruszyły do Łazienek, gdzie usta-
wiły się przed dawną Szkołą Pod-
chorążych.

Tu nastąpiło odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej, wmurowanej
w jedną ze ścian gmachu daw-
nej Szkoły Podchorążych. Na ta-
blicy tej widnieje napis: „Rok 1830,
dnia 29 listopada o godz. 7 wiecz.
podchorążowie tu skoszarowani
pod przewodnictwem ppor. Piotra

Uroczystości listopadowe w Warszawie.
Wysockiego chwycili za broń,
rozpoczynając walkę narodu o
niepodległość”. .

Po tej uroczystości oddziały
podchorążych ruszyły historycz-
nym szlakiem z roku 1830, a mia-
nowicie ulicą Myśliwiecką, Górno-
śląską, Piękną, Nowym Światem,
Krakowskiem Przedmieściem, Trę-
backą, Marszałka Focha, Placem
Teatralnym, Bielańską, Nalewkami
i stawiły się na skwerze nawprost
ogrodu Krasińskich. W miejscu
tem przed 100-tu laty podchorą-
żowie stoczyli zwycięską walkę z
przeważającemi siłami rosyjskiemi,
zdobywając arsenał. Na miejscu
tych walk na skwerku nastąpiło
uroczyste odsłonięcie kamienia
pamiątkowego z następującym
napisem: „Rok 1830, dnia 29 listo-
pada, o godzinie wieczornej część
bataljonu pułku 4-go piechoty
linjowej stoczyła tu zwycięską
walkę z bataljonem  gwardji
rosyjskiej, przechylając _naów-
czas szalę Powstania Listopado-
wego*.

Zkolei oddziały podchorążych
ruszyły na ul. Zakroczymską,
gdzie została odsłonięta tablica
pamiątkowa w gmachu byłych
koszar Sapieżyńskich

WARSZAWA. (Pat). W dalszym
ciągu uroczystości odbyła się w
sobotę wieczorem akademja w
wielkim hallu politechniki war-
szawskiej. Zaciągnięto też wartę
podchorążych vw historycznych
mundurach z 1830 r. Na akade-
mję przybył Pan Prezydent Rze-
czypospolitej. Inauguracyjne prze-
mówienie wygłosił prezydent m.
Warszawy p. Słomiński.

Następnie gen. Romer omó-
wił genezę, rozwój, upadek i
skutki powstania. W dalszym cią-
'g4w programu; Związek Polskich
Towarzystw Spiewaczych, śpiewał
Warszawiankę. W chwili, gdy ze-
gar wybił godzinę 19-tą, wszedł
na podjum dyrektor teatru Ate-
neum p. Jaracz i wezwał wszyst-
kich do powstania z miejsc i
jednominutowego milczenia, ce-
lem uczczenia historycznej chwili
setnej rocznicy rozpoczęcia pow-
stania listopadowego. Po oddaniu
hołdu bohaterom nastąpiła dal-
sza część koncertowa programu.

Poza stolicą we wszystkich
miastach Rzeczypospolitej odbyły
się uroczyste obchody stulecia
powstania listopadowego. Odpra-
wione zostały nabożeństwa za
dusze bohaterow powstań, odbyły
się defilady oddziałów wojsko-
wych oraz przysposobienia woj-
skowego, a wieczorem czczono
rocznicę na licznych akademjach
i obchodach. Doniesienia o uro-
czystościach napływają również z
miast zagranicznych, w których
znajdują się polskie placówki dy-
plomatyczne, konsularne i spo-
łeczne.

Nota niemiecka do Ligi Narodów w spra-
wie wydarzeń na Górnym Śląsku

GENEWA. (Pat). Niemiecki
konsul generalny w Genewie dr.
Foelcker wręczył w dniu 29 b.m.
przed południem generalnemu
sekretarzowi Ligi Narodów notę
rządu niemieckiego, zawierającą
prośbę o umieszczenie na po-
rządku dziennym styczniowej se-
sji Rady Ligi Narodów sprawy
ostatnich wydarzeń na polskim
Górnym Sląsku. Nota obejmuje
30 stron pisma maszynowegoi
opiera się na art. 72 niemiecko-
polskiej konwencji górno-śląskiej
z roku 1922. Ogłoszenie noty nie
nastąpi przed środą przyszłego
tygodnia, gdyż najpierw muszą
otrzymać jej odpisy wszyscy człon-
kowie Rady Ligi.

BERLIN, (Pat.). Nota rządu
polskiego w sprawie mniejszości
niemieckiej na Górnym  Sląsku
polskim wręczona w sobotę przez
niemieckiego konsula generalne-
go p. Voelkera sekretarzowi ge-
neralnemu Ligi Narodów, zawie-
ra 4 rozdziały. Pierwszy rozdział
obejmuie notę ramową, zawiera-
jacą wniosek ministra spraw za-
granicznych Rzeszy dr. Curtiusa
o postawienie skargi niemieckiej
na porządku najbliższej sesji Ligi,
która zbierze się w dniu 19 stycz-
nia 1931 roku. W/g informacyj
niektórych dzienników niemiec-
kich, rozdział ten zawierać ma
pozatem żądania polityczne i od-
szkodowawcze. W rozdziale dru-

gim wyliczone zostały wypadki na
Górnym Sląsku na podstawie ra-
portu niemieckiego konsula w
Katowicach.

Rozdział ten obejmuje dwie
części. Pierwsza — w sprawie
rzekomego pozbawienia 30 tysię-
cy Niemców na Górnym Sląsku
prawa wyborczego przez zakwe-
stjonowanie ich przynależności
państwowej. W części drugiej
jest mowa o propagandzie, pro-
wadzonej przez organizacje pol-
skie za jawnością dobrowolną,
co najdotkliwiej odbić się miało
na mniejszości niemieckiej. Na
czele całej tej akcji antyniemiec-
kiej stać miał Związek Powstań-
ców Polskich na Górnym Sląsku,
którego honorowyra prezesem
jest wojewoda Grażyński. Mówiąc
o rzekomym terorze polskim wo-
bec mniejszości niemieckiej, nota

"zarzuca polskim organom policji,
że zachowały się biernie wobec
presjj ze strony powstańców.
Jako szczególnie znamienne nota
wymienia zorganizowanie przez
Związki Powstańców oraz przez
Związek Obrony Kresów Zachod-
nich tygodnia antyniemieckiego
dnia 19—26 października rb. Bier-
ność policji polskiej nota tłuma-
czy specjalnemi jej sympatjami
dla organizacji powstańców.

Dla udowodnienia zarzutów
swych nota powołuje się na 10
wypadków zajść między Polakami

a Niemcami, między inriemi w
Mikołowie, Żorach, Oberwildschau
i Brzeziu. Cała ta akcja antynie-
miecka, według noty, planowo
miała być przygotowana już od
lat całych, przyczem władze pol-
skie przygotowania te miały to-
lerować. Według hugenbergow-
skiego „Nachtausgabe*, druga
część noty podkreśla, że rząd
polski zwrócił ostrze nietylko
przeciwko Niemcom, lecz rów-
nież przeciwko partji Korfantego.
Teror jednak stosowany był przez
organizacje powstańców wylącz-
nie przeciwko Niemcom.

Młodzież francuska

Rozdział trzeci noty precyzuje
stanowisko rządu Rzeszy wobec
wspomnianych wypadków. Roz-
dział 4-ty obejmuje szereg anek-
sów. Konsul generalny p. Voel-
kers i sekretarz generalny Ligi
Narodów, uzgodnili, że opubliko-
wanie noty niemieckiej w Gene-
wie nastąpi we środę przyszłego
tygodnia. Nota niemiecka dorę-
czona zostanie wszystkim 14-tu
członkom Rady Ligi w sposób
statutowo przewidziany, przyczem
rząd polski wezwany ma być do
zajęcia w tej sprawie stanowiska.

zrywa wiec fiio-nie-
miecki.

PARYZ. (Pat.) — Liga Obrony
Praw Człowieka i Obywatela za-
powiedziała na wczoraj wieczór
wielki wiec, poświęcogy stosun-
kom francusko-niemieckim. Mieli
na nim wystąpić jako mówcy
oprócz Bascha, wiceprezesa Ligi,
Gruenbach i Wiktor Cot, znani
ze swych wystąpień proniemiec-
kich. Ostatni zwiaszcza jeździł do
Berlina, gdzie wypowiedział prze-
mówienie, które wywołało gwał-
towny protest na łamach fran-
cuskiej prasy nacjonalistycznej.
Rozlepiane od tygodnia po całym
Paryżu afisze wprowadziły na
wiec liczne rzesze publiczności.

Przesilenie
WIEDEŃ (Pat.) W sobotę 29

b. m. w południe odbyło się po-
siedzenie rady ministrów, na
którem uchwalono wnieść na ręce
prezydenta republiki dymisję ca-
łego gabinetu. Prezydent dymi-
sję przyjął, polecając kanclerzo-
wi Vaugoin tymczasowe  pełnie-
nie funkcyj aż do czasu utwo-
rzenia nowęgo rządu. Misję two-
rzenia nowego rządu. powierzył
prezydent naczelnikowi Przedaru-
lanji dr. Ottonowi Enderowi. Dr.
Ender, wezwany  telegraficznie,
przybędzie w niedzielę rano do
Wiednia i rozpocznie konferencje

Jednak w chwili, gdy przewodni-
czący Basch zabrał głos, aby
otworzyć posiedzenie, usłyszano
na sali okrzyki: „Przyjaciele bo-
che'ów nie będą dziś mówili" i
kilkunastu młodych ludzi, człon-
ków „Action frangaise" runęło ku
estradzie, spędzając z niej mów-
ców i członków prezydjum oraz
rzucając cuchnące gaiki, wobec
czega publiczność opuściła salę.
Interwencja policji nie poskutko-
wała i wiec nie mógł się odbyć.

(Liga Obrony Praw Człowieka
jest organizacją nawpół komuni-
styczną, składa się przeważnie z
żydów. Przyp. Red. „Dziun. Wil:*).

w Austrii.
ze stronnictwami, Zmiana rządu
w Fustrji jest wynikiem  porozu-
mienia między  stronnictwem
chrześcijańsko-społecznem a blo-
kiem Schobera. Powierzenie mi-
sji tworzenia rządu dr. Enderowi
wywołało wśród wszystkich stron-
nictw korzystne wrażenie, bowiem
dr. Ender uchodzi za wzorowego
i sumiennego administratora, któ-
ry potrafił w; Przedarulanji utrzy-
mać ład i- forządek, tymczasem
kiedy w innych prowincjach
austrjackich panowała krytyczna
sytuacja.

 

Fortyfikacja granicy sowieckiej od Dźwiny
do Prypeci.

(Telefonem od własnego korespondenta). i?

KRÓLEWIEC. (29.XI). Z Moskwy donoszą: W wykonaniu uch-
wały Rewolucyjnej Rady Wojennej miński okręg wojskowy otrzymał
rozkaz przystąpienia do fortyfikacji granicy Zachodniej Białoruskiej
Republiki Sowieckiej od Dźwiny 'dv Prypeci. W tym celu z frontu
finlandzkiego przerzucone zostały na front polski oddziały technicz-
ne, a głównie formacje inżynieryjne i saperskie. Z Moskwy wysłane
zostały parki artyleryjskie a z Odesy skierowano do Mińszczyzny
tanki, które przybyły niedawno z zagranicy do portu odeskiego.
Fortyfikacja granicy sowieckiej na Białorusi potrwa czas dłuższy za-
pewne do 1932 r.

Prawdopodobnie odcinek finlandzki i polski pomiędzy Dźwiną
a Prypecią bolszewicy uważają w przyszłej.wojnie za bardzo ważny.

Z POGRANICZA.
Napad pijanych żołnierzy
ZASTLy patrol

Ubiegłej nocy na odcinku gra-

 

 

kom, iż ukarze surowo sprawców

skandalicznego zajścia. (d)

Znowu likwidacja szajki
szpiegowskiej.

Przed paru dniami władze bez-

 
nicznym Rubieżewicze, kilku pija-

nych strażników sowieckich po-

częło niszczyć i przewracać pol-

skie słupy graniczne. Gdy patrol

K. O. P. na to zareagował, bol-

szewicy rozpoczęli strzelaninę do

patrolu, raniąc jednego z naszych

żołnierzy, Wronowicza, oraz włoś-

cianina Parewicza, z zagrody Bu-

dzianka. Kres tym zajściom po-

łożył komendant odcinka sowiec-

kiego, który z rewolwerem w je-

pieczeństwa publicznego zlikwi-

dowały szajkę szpiegowską, dzia-

łającą na pograniczu polsko-li-

tewskiem. Aresztowano 5 ośób,

oraz skonfiskowano cenny, ma-

terjał szpiegowski. (d)

Ucieczka włościan z Rosji
sowieckiej.

Według danych, w ubiegłym
tygodniu na odcinku granicznym
Dzisna, Wilejka i Raków, do Pol-
ski zbiegło 17 włościan z terenu
Białorusi sowieckiej.

Zbiegami zaopiekowały się wła-
dze starościńskie. (d)

dnym ręku, a z nahajką w dru-

giej ręce, rozpędził pijaną tłusz-

czę, oraz obiecał naszym placów-

Komunikat Klubu Młodych.
Zarząd Klubu Młodych zawiadamia członków, że w niedzielę

dnia 30 b. m. w lokalu Klubu Narodowego ul. Orzeszkowej 11, o

godz. 19-ej punktualnie odbędzie się obchód rocznicy Powstania Li-

stopadowego, na porządek którego złożą się okolicznościowe prze-

mówienia. 2

Obecność członków obowiązkowa. Członkowie Stronnictwa Na-

rodowegoiwszyscy nasi sympatycy — mile widziani.
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Rota IOJAÓOWA.
Byłoby to niewątpliwie marno-

waniem czasu i pieniędzy, gdy-

hyśmy historyczne rocznice nasze

traktowali wyłącznie jako pretekst

do urządzania barwnych widowisk,

gwoli próżności jednych i żądzy

rozrywki drugich, nie starając się

wyciągnąć istotnej treści, jak

pszczoła z kwiecia miód.$

Na szczęście w społeczeństwie

naszem nie brak takich praco-

witych pszczół, które dla współ-

czesnych i potomnych z każdego

wypadku starali się i starają wy-

ciągnąć zbawienną naukę, wzór

do naśladowania lub przestrogę.

Literatura nasza, dotycząca

powstania 1830—31 r. jest bardzo

obfita: poza poezją, która stanowi

niejako osobne królestwo i której

poświęcamy w n-rze dzisiejszym

specjalny, obszerny artykuł, wy-

mienić należy dział historyczny,

obejmujący także niezliczone

wprost pamiętniki, wspomnienia

it. p. — są to rzeczy o nieprze-

mijającej, naukowej wartości.

Dzieła strategiczne posiadają

charakter specjalny, fachowy i

oczywiście fachowców w pierw-

szym rzędzie mogą interesować.

Mimo olbrzymich zmian, jakie

zaszły w technice wojennej, każ-

dy wojskowy z korzyścią rozczy-

tywać się będzie w dziełach,

traktujących o dawnych wojnach,

nietylko z przed 100 lat, alei

dalej wstecz, aż do Juljusza Ce-

zara i Aleksandra Wielkiego.

Niemniej liczna jest grupa

obejmująca dzieła krytyczne i

publicystyczne. lież to papieru i

farby drukarskiej zużyto w celu

. przekonania społeczeństwa, iż po-

wstanie listopadowe (podobnie

jak i styczniowe) było błędem i

wykazania dalszych błędów, które

w konsekwencji pierwszego wy-

nikły.

Nieśbędziemy poiemizować z

podobnemi poglądami—być może

były one słuszne — na szczęście

dla naszego pokolenia są one już

nieaktualne.

Polska niepodległa nie po-

trzebuje urządzać powstania prze-

ciwko obcej przemocy, a więc

nie potrzebuje też uczyć się, jak

urządzać powstania i jakich przy-

tem unikać błędów.
Przeciwnie, zapomnieć nam

trzeba jak najrychłej o tamtych

metodach pracy podziemnej, kon-

spiracji i spisków „niegodnych

narodu wolnego.

Życie jest walką, ale metody

jej stosownie do czasu i okolicz-

ności ulegają zmianom. | nam

walczyć należy ze złem, które

nas otacza, ze wszelkiego rodzaju

upodleniem —ale nie na miejscu

już były by dziś „nocne rodaków

rozmowy”, gdy możemy i powin-

niśmy występować jawnie, w dzień

biały, z otwartą przyłbicą w obro-

nie tego, co najwyższą świętością

być powinno każdego narodu:

wolności, godności i prawa.

Wrogów mamy dużo: od wscho-

du i zachodu wyciągają się ku

nam drapieżne ręce zaborców,

we wnątrz toczy nas jad depra-

wacji—niechże w tej walce będą

nam wzorem ci, co w niezrówna-

nie cięższych warunkach „zrodzeni

w niewoli, okuci w powiciu”, bez

najmniejszej nadziei zwycięstwa,

woleli śmierć bohaterską w słoń-

cu wolności, niż życie całe w za-

tęchłym mroku hańbiącej nie-

woli.
Było to może „nierozważne”,

„Iekkomyšlne“, „niepolityczne“ —

ktėremi to epitetami hojnie sza-

fują krytycy naszych powstań na-

rodowych — ale było szlachetne,

było szczytne i dla tego było,

jęst i będzie nieśmiertelne.

Takie ziarno, rzucone w pierś

narodu, przetrwa _ najdłuższą

zimę... obyż nam dziś zakiel-

kowało w słońcu wolności, du-

sząc wszelki chwast sobkostwa,

tchórzostwa, znikczemnienia, tak

gęsto niestety rozkrzewiony na

maszej niwie ojczystej, by drugi

Słowacki nie rzucił naszemu po-

koleniu (z większem może pra-

wem) tych słów, przepojonych

śmiertelną goryczą bólu i wzgardy:

„Niech się rojami podli ludzie pienią

| niechaj plwają na matkę nieżywą —

Nie będę z nimit...

„„Niechaj tłum ów drobny,

Jak mrówki drobny, ludem siebie wy-

zna—

Nie będę 7 nimi:... ę

„O zmarli Polacy! Ja idę do wasi”... 2

r
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Od Redakcji.
W n-rze dzisiejszym rozpoczynamy druk niezmiernie cie-

kawych „Pamiętników wygnańca polskiego z r. 1831". Pamię-

tniki te, z notatek uczestnika powstania, następnie emigranta

polskiego, wydał po jego śmierci w języku francuskim, jego

przyjaciel, znakomity polityk i literat francuski Hyacynthe Corne.

Pamiętniki te zainteresują tembardziej czytelników na-

szych, Iż główna akcja ich związana jest najściślej z Wilnem

i historycznemi postaciami, które tu przed stu laty działały.

CZEM JEST TYDZIEŃ AKADEMIKA?
Corocznie odbywający się u

progu roku akademickiego Ty-

dzień Akademika nia dwojakie

oblicze.
Z jednej strony jest to okres

specjalnego nasilenia akcji spo-

łecznej pomocy niezamożnej mło-

dzieży akademickiej.

Już od roku 1923 akcja po-

mocy młodzieży akademickiej w

Wilnie jest koordynowana przez

Komitet Wojewódzki Pomocy Mło-

dzieży Akademickiej.
Jedną z najważniejszych dzie-

dzin, na którą Komitet uwagę

swą zwrócił, było zagadnienie po-

mocy zdrowotnej. To też od

1923 r. Komitet dzierżawił maj.

Nowicze położony w pow. Świę-

ciańskim, w którym prowadził

Uzdrowisko Akademickie. Zmu-

szony jednak wskutek przyczyn

od siebie niezależnych uzdrowisko

powyższe zlikwidować, Komitet z

punktu przystąpił do urządzenia

na stałe kolonji wypoczynkowej

w maj. Legaciszki.
Dzięki corocznie organizowa-

nym Tygodniom Hkademika udało

się kasę Komitetu odpowiednio

zasilić i doprowadzić do pomyśl-

nego skutku budowę kolonii.

Niezależnie od powyższego

Komitet z funduszów uzyskiwa-
nych z Tygodni wybitnie wspo-

magaeł finansowo Bratnią Pomoc

Pol. Młodz. Akad. (U. S. B., wya-

sygnowując na pomoc doraźną

niezamożnym  akademikom od

10000 do 15000 zł. Z sum tych

Bratnia Pomoc pokrywała koszta

miejsc bezpłatnych i ulgowych
w kolonji wypoczynkowej w Le-

gaciszkach oraz w sanatorjum
Zakopiańskiem, udzielała tanich
obiadów w Mensie Akademickiej
oraz pożyczek  krótkotermino-
wych.

To jest jedno oblicze Tygo-
dnia. Oblicze zakłapotane troską

o byt materjalny akademików.
Obok tego jednak Tydzień

Akademika jest również świętem
młodzieży Akademickiej, świętem
radości i beztroski.

l dziwnym zbiegiem okolicz-
ności Tydzień Akademika przypa-
da właśnie na okres chmurnej,

zimnej jesieni. Może się stało
to dla uwypuklenia tego kontra-
stu między tętniącą, życiem i wer-

wą młodzieżą akademicką nie-

zważającą niejednokrotnie na
chłód i głód, a bezlitośną chmur-

ną północno-wschodnią aurą.

W każdym bądź razie mło-

dzież akademicka chce dać znak
życia o sobie i zadokumentować,

iż mimo trosk i niedoli z pogod-
nym uśmiechem dąży naprzód
pełna zapału do przyszłej pracy
obywatelskiej, ufna w świetlaną
przyszłość Narodu i Państwa.

Niech więc nikogo nie za-
braknie w szeregach członków
Kornitetu Wojewódzkiego Pomo-
cy Młodzieży Rkademickiej, niech
każdy udekoruje swe okna na-
lepkami Tygodnia Akademika,
niech nazwisko każdego znajdzie
się na listach ofiar, a nie wątpi-
my, iż dług zaciągnięty przez
młodzież wobec społeczeństwa
w niedalekiej już przyszłości sb+
wicie zostanie spłacony.

Władysław Babicki.

 

CO TO SĄ S$. M. P?
Jak Polska długa i szeroka

wszyscy wiedzą, że te trzy literki

oznaczają — Stowarzyszenie Mło-

dzieży Polskiej, ale w tej długiej

i szerokiej Polsce nie wszyscy

dokładnie wiedzą, co to są za

stowarzyszenia? Z tytułu wiemy,

że młodzieży i polskiej, a trzeba
dodać, że i katolickiej.
W myśl przysłowia: „dla chcą-

cego nic trudnego” zapewniam,

że nawet przy małej chęci można

się dowiedzieć, czego te stowa-

rzyszenia chcą i poco istnieją.

Chcą aby w Polsce było lepiej,

aby realizowało się królestwo Bo-

że, a wtedy tylko będzie lepiej,
gdy ludzie staną się lepszymi.

Młodzież tedy  stowarzysza

się aby świadomie dążyć do ura-
biania w sobie cech dobrych.

Nie osiągnie się tego urobie-

nia bez oparcia się o religjęi

dlatego Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej są religijne.

Ta młodzież jest młodzieżą

polską, a więc nieobojętną wo-

bec ojczyzny Polski, potrzebują-

cej dobrych i oddanych obywa-

teli. Służbę Polsce, a tem samem

całej społeczności polskiej, sta-
wia młodzież jako cel przed oczy
swoje i w szereregach swoich
sposobi się do tej służby.

Część młodzieży polskiej doj-
rzewa w szkołach średnich, a po-
tem wyższych i należy do szere-

gu organizacyj. Znaczna jednak
część do tych szkół i organizacyj

nie należy. Wiele młodzieży rze-
mieślniczej i pozaszkolnej pozo-
staje luzem. Młodzież ta sama

sobą pokierować odpowiednio

nie umie, trzeba jej w tem po-

móc. Z taką pomocą przychodzą

S. M.P.
Ramię do ramienia staje mło-

dzież w tysiącznych szeregach 3:

M. P., aby stać się wierzącymi

katolikami i dobrymi Polakami.
Oto zadania tych stowarzyszeń,

oto ich cele.
Jakież są sposoby osiągnięcia

tych celów?
W dziedzinie religii uświado-

mienie. religijne i wykonywanie
praktyk.
W dziedzinie przygotowania

do służby ojczyźnie i społeczeń-

stwu: 1) sumienne spełnianie swo-
ich obowiązków, 2) praca samo-

wykształceniowa, 3) przysposo-

bienie wojskowe, 4) wychowanie

fizyczne, 5) przysposobienie rol-
nicze, 6) uprawianie oszczędności
Lt p.

Odbywa się ta praca w „Ogni-
skach* w czasie zebrań zarządów

i plenarnych oraz w czasie zwyk-
łych odwiedzin „Ogniska”.

Referaty i pogadanki w czasie
zebrań, gry i śpiewy w „Ognisku*,
organizowanie obchodów i przed-

stawień, kursów i zawodów—oto
forma życia stowarzyszeń mło-

dzieży zdolnej do różańca i do
tańca, młodzieży, która w stowa-

rzyszeniu odbywa próbę do sztu-
ki zwanej życiem.

Dlatego ta próba powinna za-

wierać wiele momentów. Dlatego

obok kształcenia ducha kształci
się ciało. Dlatego żąda się su-

miennego opłacania składek i

uczęszczania na zebrania, bo to

jest próba mająca przygotować
do późniejszych, daleko poważniej-

szych obowiązków  splatających
się z życiem społeczeństwai pań-

stwa.
W społeczeństwie wszystko

wzajemnie się zazębia. Jeśli od

młodzieży żąda się wnoszenia

dobrych i przydatnych społeczeń-
stwu wartości—to i młodzież ma
prawo żądać pomocy od społe-

czeństwa. Zadaniem starszego

społeczeństwa w S. M. P. jest

praca w t. zw. patronatach.
Patronat $. M. P. to nie ko-

mitet jakiejś filantropijnej opieki,

lecz grono przyjaciół i kierowni-

ków młodzieży, zdających sobie

dokładnie sprawę z odpowiedzial-

ności pracy wychowawczej. Praca

ta jest b. trudna, ale konieczna.

Sumienie społeczeństwa nie mo-

"že być spokojne, póki wychowa-

nie młodzieży nie będzie jego

największą troską i najważniejszą

pracą.
Każdy patronat S$. M. P. musi

mieć przynajmniej jedną osobę

świadomą celów, do których mło-

dzież ma prowadzić, osobę przez

dłuższy czas utrzymującą Ścisły
kontakt ze stowarzyszeniem. Do

pomocy jej mogą służyć czlon-

kowie patronatu: mniej zaangażo-

wani w pracy wychowawczej,

więcej dorywczo traktujący tę

pracę, lecz jedna osoba musi za-

chować celową ciągłość wysiłków.

Praca religijno-wychowawcza,

kulturalno-oświatowa, organizowa-

nie i przeprowadzanie kursów,

czuwanie nad sprężystością orga-

nizacyjną, pomoc materjalna —

oto praca patronatów S$. M. P.

Mówiąc o S. M. P. nie mogłem

pominąć milczeniem patronatu, bo

bez niego stowarzyszenie istnieć

WJJLENSK1

nie może. Patronat dopełnia

całości. Jest częścią wychowują-

cą, kiedy samo S$. M. P. jest czę-
ścią wychowywaną.

To wychowywanie nie należy

rozumieć w ten sposób, że zbie-

ra się młodzież i prawi się

jej tylko same morały, że się

przemawia do niej z wysokości

starszego wieku. Nie, praca w

stowarzyszeniach nie może być

oparta tylko na pustym dźwięku

słów. Winna ona oprzeć się na

czynie. Ze się opiera na nim,

świadczą o tem: 602 kółek oświa-

towych, 261 kółek eucharystycz-

nych, 163 abstynenckich, 7.885

członków przysposobienia rolni-

czego, 20.125 członków przyspo-

sobienia wojskowego, 29.978 człon-

ków wychowania fizycznego,

38.834 wykładów i odczytów, 1.804

zawodów sportowych w r. 1929.

Oto w świetle cyfr praca Sto-

warzyszeń Młodzieży Polskiej, li-

czących w swoich szeregach 160

tys. młodzieży.
' Archibald Gedzielski.

Wanda Stanistawska.

KS AE KONSTANTY,
Po belwederskich komnatach się bląka

Z swą duszą wilka a sercem pająka,

Upartej žądzy ogarnięty žarem,

Aby ogłosić siebie... polskim carem.

Lżąc Naród, w lochach więżąc wolnych

ludzi

Tchnie nienawiścią — 1 nienawiść

budzi...

Wśród zauszników swych  lokajskiej
zgrai

Jak sęp — na nowe ofiary się czai.

| słyszy Naród i słucha Warszawa

Jak z Konstytucji kpi i jak drwi

i z Prawa,

Jak w swej szpiegowskiej straży sobie
446 ichwali,

Zebranej z polskiej i obcej kanalji.

Z mózgiem przesiąkłym trupim jadem

Wschodu,

Półobłąkaniec — patrzy w dal ogrodu

l skroś bezlistnych drzew siatkę, spo-

ziera

Na czcią otoczon posąg bohatera...

Jednem kopnięciem radby zwał ka-
mieni

Strącić i widzieć, jak w gruz się za-

2 mieni,

A potem patrzeć przez lat długich
pasmo

Na swą, na tym cokóle, postać własną!

Niesamowita rozsadza go pycha...

„. A pieśń jesieni szumi w parku zcicha...

A król - bohater ma uśmiech pogardy

l dziwne szepty płyną z kordegardy...

„Listopad w Polsce niebezpieczna pora”...

Można się w parku natknąć na upiora,

W białym tumanie, ominąwszy straże

Kły swe,.. jak ostrza bagnetów pokaże...

Ocknął się Naród wreszcie... Bo już

dłużej

Nie znieść tyrana! Już młodzież się

burzy!

Z podchorążówki pada pierwsze hasło,

Pożar na Solcu łuną rozkwitł jasną.

W tę noc — najlepszych serc Polski
i świata

Rozpoczynała się krwawa objata

W szaleńczy bój ich poprowadził Ares

Pisząc  tyranjij —4, „Mane  Thekel
Phares“...

————"

Z ostatniej chwili.
Misjonarze katoliccy uwię-

zieni przez komunistów.

SZANGHAJ. (Pat). Biskup Mi-
gnani, uwięziony przez komuni-

stów w dniu 14 października, zo-

stał wypuszczony na wolność, w

celu uzyskania okupu za osoby,

wraz z któremi był w niewoli.

Biskup oświadczył, że komuniści
uwolnili 6 księży i 5 zakonnic na-

rodowości chińskiej, zatrzymali

natomiast w niewoli 4 księży i 5

zakonnic pochodzenia cudzoziem-

skiego, którzy zostali wysłani pod

eskortą do Tang-Tiang-Tsu. Istnie-

je obawa, że ciężka przeprawa

przez góry wyczerpie siły uwię-

zionych kobiet, szczególnie star-

szych.

Wyrok na morderców.
BYDGOSZCZ, (Pat.) W dniu

29 b. m. zakończyła się przed

tutejszym sądem okręgowym

rozprawa karna przeciwko Fe-
liksowi Ptakowi i Józefowi Sztol-
cowi, którzy w nocy z 30 na 31

stycznia r. b. w ohydny sposób

zamordowali w Sadkach ks. dzie-
kana Ludwika Robowskiego, oraz

dokonali rabunku 6 tys. złot. Po

mowie prokuratora, który do-
magał się kary śmierci dla obu

oskarżonych, jeden z nich Ptak,

w zamiarze samobójczym, wybił

lizolu. Przewieziono go do leczni-

cy, skąd po przepłukaniu żolądka
odstawiono do więzienia. Sąd po

dłuższej naradzie skazał Feliksa

Ptaka na dożywotnie więzienie,

zaś Józefa Śztolca na 15 lat
ciężkiego więzienia.

Zatonięcie śmiałej lotniczki.

HAWANA. (Pat). Panuje oba-
wa, iż lotniczka australijska miss

Miller, która odleciała wczoraj

rano w kierunku Miami, zatonęła

w zatoce Florydy. Cztery aeropla-

ny, które wyleciały na poszukiwa-

nia jej, nie odnalazły żadnych

śladów.
HAWANA. (Pat). Wszelkie na-

dzieje co do możliwości odnale-

zienia lotniczki australijskiej miss

Miller, zostały już odrzucone.

Lotniczka przed odlotem przy-

puszczała możliwość śmierci, mó-

wiąc: „Coś mi mówi, że utonę”.

ŻYCIE KATOLICKIE
Inauguracyjne zebranie

Sekcji Miłosierdzia Chrze-

ścijańskiego w Wilnie.
Dnia 27 listopada b. r., w myśl

życzeń J.E. Ks. Arcybiskupa Me-

tropolity Wileńskiego, odbyło się

zebranie inauguracyjne Sekcji Mi-

losierdzia Chrzešeijanskiego, po-

wstającej przy miejscowej Lidze

Katolickiej. Po otwarciu zebrania

przez p. Sawickiego, zabrał głos

ks. prałat Olszański, który w zwię-

złym referacie zobrazował obęcny

stan rzeczy w dziedzinie miłosier-

dzia. Chociaż istnieją w państwach

nowożytnych ustawy socjalne, to

te jednak nie wystarczają, trzeba

żeby samo społeczeństwo akcję

te mocno wzięło do serca. Dlate-

gotež, na zebranie inauguracyjne

zostali zaproszeni przedstawiciele

przedewszystkiem tych organiza-

cyj, którym dzieło miłosierdzia w

pierwszym rzędzie przyświeca. Za-

znaczyć należy, że ta przyszła

centrala, jaką stała się Sekcja Mi-

łosierdzia, w' niczem nie będzie

krępować działalności zrzeszonych

organizacyj. Cele Sekcji Miłosier-
dzia są następujące: 1-0, jedno-

czyć zrzeszenia i osoby zajmują-

ce się dobroczynnością katolicką;

2-o, popierać i ułatwiać działal-

ność zakładów i zrzeszeń chary-

tatywnych; 3-0, pobudzać do za-

kładania nowych zrzeszeń chary-

tatywnych i tworzenia dzieł miło-

sierdzia, gdzie się tego okaże po-

trzeba; 4-0, szerzyć zrozumienie

dla spraw charytatywnych i za-

chęcać do ofiarności na ten cel;

5-0, udoskonalać działalność cha-
rytatywną na podstawie zdobyczy

naukowych i doświadczeń poczy-

nionych w tej dziedzinie; 6-0, za-

stępować sprawy dobroczynności
katolickiej wobec władz opieki
społecznej, państwowych i samo-
rządowych, oraz zrzeszeń dobro-

czynności w kraju i zagranicą;

7.0, utrzymywać łączność z or-

ganizacjami dobroczynnemi w kra-

ju i zagranicą. Po referacie, ze-

brani wypowiedzieli się w oma-

wianej sprawie i w większości

swej odrazu przystąpili do sekcji.
Dla zapoczątkowania całości ro-
boty charytatywnej, zebrani wy-

brali radę, złożoną z pięciu osób,

która ma przygoiować sprawy tak

wewnętrzno-organizacyjne, jak też

i sprawy ściśle miłosierdzią chrze-

ścijańskiego. Do Rady wybrani

zostali przedstawiciele następują-

cych organizacyj: Konferencyj św.

Wincentego 4 Paulo Pań i Pa-

nów, Wileńskiego T-wa Dobro-

czynności, Zgromadzenia «s. Sa-

lezjanów i T-wa Caritas. Na ze-

braniu inauguracyjnem było obe-,

cnych 23 osoby, reprezentujących

17 organizacyj charytatywnych.

NAJLEPSZE

 

Życie gospodarcze.
Jeszcze w sprawie reformy

podatkowej.
Niepomyślny stan budżetu te-

gorocznego, który za pół roku

zamknięto cyfrą do.hodów o 156

miljonów niżej preliminowanych,

pochodzi głównie z trzech luk

budżetowych. Są niemi: koleje,

monopol spirytusowy i cła.

Koleje mają wplacić do skar-

bu za cały rok 91 miljonów. Do-

tąd nie wpłaciły nic i prawdopo-

dobnie do końca roku niewiele

dadzą.
Monopol spirytusowy ma wpła-

cić 454 miljony. Za pół roku dał

143 miljony. Niedobór w stosun-

ku rocznym wynosi 168 miljo-

nów.
Cła preliminuje się na 386 mil-

jonów, a przyniosły za pół roku

135 miljonów. Tutaj niedobór wy-

raża się cyfrą 116 milj.

Razem z tych trzech źródeł

zmniejszenie dochodów wynosi

375 miljonów. Jeśliby nawet dru-

gie półrocze było nieco lepsze

od pierwszego, to w każdym ra-
zie temi trzema dziurami uciek-

nie około 300 miljonów.
Wszystkie te, potrójne niedo-

magania budżetowe, wypływają z

ogólnej sytuacji gospodarczej,

pozostającej wciąż pod znakiem

kryzysu.
Wyczerpanie siły płatniczej

społeczeństwa nadmiernem pom-

powaniem podatków w okresie

dotychczasowego kryzysu — pod-

cina obecnie wpływy skarbowejw

całkiem widoczny sposób.

Mimo to rząd nie myśli o

przeprowadzeniu częściowej choć-

by reformy podatkowej, chociaż-

by w tych skromnych ramach, w

jakich obracał się projekt, przed-

stawiony ostatniemu Sejmowi.
Mówiło się wprawdzie w ostat-

nich dniach 0 przygotowaniu

przez ministra skarbu projektu
nowej ordynacji podatkowej, gdy
jednak szczegóły tego projektu

przedostały się do wiadomości

publi znej—wywołaly konsterna-

cję w sferach gospodarczych.

Projekt bowiem, gdyby stał się

ustawą (miał być ogłoszony jako

dekret Prezydenta Rzplitej) wpro-
wadziłby jedynie pogorszenie

obscnego stanu. Pogorszenie to
polegałoby na następujących zmia-
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Do nabycia we wszystkich ap-

tekach i skład. spteczū.
m—-—
nach: zniesienie komisji szacun-

kowych, usunięcie od orzecznic-

twa skarbowego Najw. Trybunału
Administracyjnego i oddanie jego
uprawnień ministerstwu skarbu,
wreszcie udzielenie władzom skar-
bowym uprawnienia do uskutecz-
niania dodatkowych wymiarów

podatkowych w ciągu 5 lat „w ra-
zie ujawnienia nowych okoliczno-
ści* i zabezpieczenia naieżności
na poczet podatków, które mogą
być wymierzone w przyszłości.

Projekt ten wywołał zdumie-
nie i rozgoryczenie wśród sfer
gospodarczych, to też rychło uka-
zały się wyjaśnienia ze strony pół-
oficjalnych agencji, że minister-
stwo nie zamierza wystąpić teraz
z projektem małej reformy po-
datkowej, ale sprawa ta rozwa-
żana będzie dopiero w przyszłym
Sejmie.

Okazało się, że projektowana
„reforma” wprowadziłaby jedynie
stan gorszy od obecnego i za-

miast ulgi przyniosłaby nowe,

dotkliwe ciężary.

Daiszy ubytek walut z Ban-
ku Polskiego.

Bilans Banku Polskiego za

drugą dekadę lisropada b. r. wy-

kazuje zapas złota 562 milj. 34 tys.
zł, t. j. o 34 tys. zł. więcej, niż

w poprzedniej dekadzie.

dze i należności zagraniczne zali-

ezone do pokrycia zmniejszyły

się 0:5 milj. 497 sys. zł. do sumy

 

300 milj. 126 tys zł., natomiast
niezaliczone do pokrycia wzrosły

o 3 milj. 162 tys. zł. do sumy
124 milj. 472 tys. zł.

Portfel wekslowy spadł o 19

milj. 463 tys. zł. i wynosi 666
mili. 802 tys. zł. Pożyczki zasta-

wowe wzrosły o 1 milj. 238 tys.

zł. do sumy 76 milj. 720 tys. zł.

Inne aktywa zmniejszyły się o

435 tys. zł. i wynoszą 156 milj.
243 tys. zł.
W pasywach pozycja natych-

miast płatnych zobowiązań wzro-

sła o 31 milj. 500 tys. zł. (291

milj. 256 tys. zł.) Obieg biletów

bankowych zmniejszył się o 60

milj. 544 tys. zł. (1.251  milj.
286 tys. zł.).

Stosunek procentowy pokrycia

obiegu biletów i natychmiast

płatnych zobowiązań Banku wy-

łącznie złotem wynosi 36.44 proc.

(6,44 proc. ponad pokrycie statu-

towe), pokrycie kruszcowo-walu-

towe 55,89 proc. (15,89 proc.

ponad pokrycie statutowe), wresz-
«ie pokrycie złotem samego tyl-

ko obiegu biletów bankowych

wynosi 44,92 proc.
Jak ze sprawozdania tego wy-

nlka, zmniejszył się w |dalszym
szym ciągu zapas walut i dewiz

zagranicznych. W |I-szej dekadzie

b. m. wyniósł 7.402 tys. zł, a w
druygiej—2.335 tys. zł. Objawiają

się też w dalszym ciągu skutki

restrykcyjnej polityki kredytowej

banku, a to w skurczonym port-

felu wekslowym. Kredyty wekslo-

we zmniejszyły się o przeszło

19 milj. zł, gdy w poprzedniej

dekadzie o 24 milj. zł. Mniejszy

jest również w związku z tem

obieg biletów bankowych o 60i pół

milj. zł.
Restrykcje kredytowe Banku.

Polskiego dotknęły głównie prze-

mysł i handel. Zastosowano wo-
bec tych gałęzi życia gospodar-

czego ostrą selekcję materjału

wekslowego, zniesiono przekro-

czenia kredytów i wprowadzono

„ ograniezenie dyskonta do weksli

płatnych najdalej w ciągu 75 dni.

Natomiast ograniczenia te nie

dotyczą zupełnie weksli rolników,

które są nadal przyjmowane
przez bank z terminem do90dni,
Jeżeli zaś weksle te pochodzą

z nabycia nasion, nawozów i in-

wentarza mogą być przyjmowane

nawet z terminem do sześciu
miesięcy.

W ślad za Bankiem Polskim
poszły również niektóre banki

prywatne, skracając termin przyj-

mowanych do dyskonta weksli.

 

L—————— a

U dorostającej młodzieży, stosu-

je się rano_szklaneczkę naturalnejwody

gorzkiej „Franciszka-Józefa" i przy

użyciu takowej, jej czyszczącedziała-

nie na krew i naprawa funkcji żołądka

i kiszek u dziewcząt i chłopców, daje

zbawienny skutek.—Żądać w apt. i drog;
40125—00

 

RARE

Z sali sądowej.
Proces dependenta adwo-
kackiego o masowe Sfał-

szowanie weksli.
Wczoraj w wyniku dwudnio-

wego procesu w sprawie sekre-
tarza kancćlarji mec. Pawła An-
drejewa, Apoliosa Solohuba, os-

karżonego 0 sfałszowanie wielu

weksli, zapadł wyrok, którego
mocą podsądny został uniewin-
niony. ł

Pienią-.
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EU z KA stanie, które dlatego się nie mia- niu, ich chwiejność i słabość, Chłopickiego,  stawiającego los lm że w barłogu zimnym gnić?

„.Teraz car za stołem. ło i udać się nie mogio, bo o- przy Z zresztą dobrej powstania na jedną kartę pychy, OP życi

i każ głądano się wciąż na cud i cze- woli obydwu. Przy samym jeno Potockiego i Krasińskiego, nie > ,

e bai k Pa gag sd Ko ee kano na „złotą harfą", zaś nie końcu dramatu przebłyska pewna wierzących w naród, tak, że ich „Tu jest myśl naczelna Wy-

in tryskają brylanty z Kielichów tysiąca, miano poczucia rzeczywistości. myśl historjozoficzna. Oto Lele- tragedję przecina sam W. Ksią- spiańskiego, ta sama, co w „We-

l palą się pochodnie, a muzyka grzmiąca Trzeci wielki poeta tych cza- wel rozmawia z gen. Dembiń- żę Konstanty: selu*. Jak tam Chochoł, tak tu
Į dą “ ) p y y AO |

Gipsy ze ścian oprósza. Kobiety dokoła sów, Zygmunt Krasiński czyni z skim: „Wy nie wierzycie w Polskęt! Kora wieści odrodzenie poprzez

Psy P y yg y y y S

Rozkwitłe, świeże nne, j 52 powstania odskocznię dla swej Jest czyn, który umysły roztar- Co? šmierė i cierpienia. Trzeba przy-

> ieże, wonne, jak saronu roze, $ i 3 4 i i

Na rosyjskich ramionach opierają czoła! dumy „magnackiej i stwierdza ka-  gnione zwiąże,co najbardziej zaważy na —A ja w nią wierzę!!* jąć rzeczywistość, choćby ona

kędy bad a cng at alo tegowyczakm:  „Zdubii mas klub. ygoriej seal, FanJeszceie ógu. Jednak książkę, która mogła. niosła bój i meks, bo žycie
W sk am: I Wwypa my ogniami na murze ści... Poza arystokracją niema w zupełne). Już to, — już.. oto słowalli by być rozpaczliwą, wieńczą dwa triumf rodzą się zawsze w mę-

yrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara! Polsce ani talentów, ani wiedzy,  (słycheć bardzo daleko armatnie strza- pozytywne i optymistyczne sym- kach. ź ż

Carowi niedopita z rąk wypadnie czara! ani ofiarności. Nasze mieszczań. ly) Dembiński (w przerażeniu) Armaty bole: Łukasińskiego i — wzięta z | Toteż powstanie, to schodze-

..A potem kraj nasz wolny! stwo—to nędza, zaś chłopi—to Por: A 22 mitołogji greckiej, Kora czyli nie całego narodu do grobu (po-

A dzień pierwszy wolności gdy radość roznieci maszyny. My tylko, arystokracja ją.sięt Przecie, co Persefone, Prozerpina. Demeter, dobnie jak w „Snie Cecory“ Kra-

; 7 gdy ' — jestešmy Polską“ (list do Ree- 512% 55 7 czynnikiem, CO Cerera, bogini płodnośći, żegna Siūskiego), będzie tylko próbą,

Ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą — ve'a z 14VII 1832). „najbardziej zaważył na wydarzeń się z córką Korą, schodzącą na która kiedyś się zakończy trium-

A potem długą ciemność niewoli przemierzą., Ale myliłby się ten, ktoby są- ASY ZE „ArasDRS zimę do podziemia. Cerera roz- Ge“ a
i = E i ę > S AE Kore URS. | „ co się sta ynniki i i w ieki i lata co przyjdą

Siądą... AZ wielkiem łkaniem zapłaczą, jak dzieci, w. PROZA R: dobroczynnym przecież, jak ból pacza, Kora ją pociesza: żyć będą ziaren tych treścią.

| słychać będzie płacz ogromny—Zmartwychwstania! śliwą satyrą poeci nasi nie. umie- ; smierć. (Myśl ta powróci spo- Nie jestem ja matko uboga; Ziemia rodzić będzie

J. Słowacki ( Kordjan*) ja się zdobyć w obliczu katastro- teżni r Ń List d i bogate podziemu śpichlerze: Kędy siew padnie nowy...

p „ J : fy narodowej n» głębsze wniknię- sęRy Duan. istopadowej , zpęt owocu się bierze odda będziecie wolni.

ZŁ Trieras A EZ, i iei + ; o czem p ]). nasienie i skrzętnie kryje; I zapęd i siłę skryję,

sa : M Je PRZYCZYDY: a skutki, a Jednak ierwej omówić trze- tam przechowują się žiai przechowam na lata długie

i i i i co idzie za tem, by nie byli zdol- ba id WŚ U kie a jak je przyniosę na świat, i kiedyś ich — użyją!! :

Poeci ef twórcy powstania listopadowego į Je00 sądzie. ni wskazać narodowi właściwych 2 "Pie AS a, bu A to każde kwiatem ożyje Byle tylko nie za tpić z

i dróg do zdobycia niepodległości. „Pieśń” ta obok. „Grobu Pga” i owoców urodzi mnogo. KERR ; AD E

Już widzę, jak się księgą błędów przyszłość pieści. g y P g memnona“ jest najbolešniejsz i czyźnie i wierzyć wbrew nadziei!

(Chłopicki w „Warszawiance* Wyspiańskiego). Całkiem przeciwnie. Oto Mic- | J ų Jszą I dalej tłumaczy matce: Taki t keri Ž

ka 5 ; ę zeczy tajemnetamsię dzieją,
kiewicz i Słowacki, uzupełniając | okrutną satyrą patrjotyczną pol Rzeczy taj tam się dziej. akim to akordem optymi-

Poeci?l... Zapewne. Polakom obficie poezjami w dniach po- się wzajemnie, z wyjątkową prze- sa By ujrzeč ją wcalej Štai kk się bezemnie stać. Wyspiański Z K

bardzo trudno niektóre rzeczy wstania, idąc też tł ie d -  nikli ż sasas należy ją najpierw przeczytać, e: spiański swój czarny obraz

R y ąc tež tlumnie dosze” nikliwością rozumieją, że sprawa tem ujrzeć w teatrze, a nako- Z tajemnic moich, matko, znaj: nieszczęść listopadowych.

wytłumaczyć, bo albo zawiele od-

dajemy każdemu, albo też zama-

ło. Nigdy — w miarę. Gdy jedni

poetów mają za wyrocznię, ba,

za „wieszczów", inni wołają za

Nietzschem: „trefniś jeno, jeno
poeta!l",i zdanie ich zepchnąć

poniżej opinji szarego ogółu i

mówców obchodowych.
Tymczasem poeta to przecież

zwykły obywatel, który tylko w

niektórych chwilach goręcej od

nas czuje, «ale poza tem często

miewa sporo intuieji, jako prze-

nikliwy, baczny Qbserwator dzie-

jów i rzeczywistości, niejedno-

krotnie umiejący, jak Cuvier, z

drobnych szczegółów odbudowy-

wać szkielet historji i na podsta-

wie odcyfrowanych znaków prze-

szłości kreślić też czasami trafnie

zarysy przyszłości. Boć to poeta

umie nie tylko „najwyżej w nie-,

bo strzelać”, ale też niekiedy

bardzo nawet głęboko „w ziemię

wnikać”.
Toteż nader trafnie Mochnacki

poprzedza swe „Powstanie" ry-
sem przygotowań do niego, gdzie

wyznacza też należyte miejsce

wileńskim związkom Filaretówi

Promienistych. Nader też trafnie

wykrzykuje Aleksander Chodźko:

„Šlowo stalo się ciałem, a Wal-

lenrod—Belwederem", tym Bel-

wederem, na którego napaść

zorganizowali poeci z Goszczyń-

skim i Nabielakiem na czele.

Poeci też, Gaszyński, Brodziński,

Słowacki, Gosławski, Gorczyński,

Goszczyński, Kowalski  sypneli

POWSTANIE LISTOPADOAŁ.
(W setną rocznicę)

Szmerem najcichszym w sercu budzi

Strzaskana dawno pieśń listopada —

Starą Warszawę, minionych ludzi
l w ukochaną myśl układa.

Warta zmieniona Belwederu,

Dzisiaj pobudka Wolność dzwonil
Twarze się prężą z pod giwerów

Lśni błyskawica szabel w dłoniachi

Nam czynu trzeba, a nie słów!

Na Solcu łuny znak się pali,

Budzą ulice dziś ze snu

Podchorążowie szczekiem stali,

| z nocy gwarnej przeraźliwie

Kul się wycina władny gwied =

Już zbir moskiewski tych co żywi
Nie wpisze do sybirskich list.

Na czarną wyspę San-Domingo
Na śmierć legjony cesarz słał,

Lecz dziś rozbłyśnie szabel klingą

Nad Polską z piersi naszych wał.
Wygnamy hordy za ziemi próg!
Nam pułki stworzą ochotnicy,

Kto nie z narodem — ten nasz wróg!

Dla zdrajców mamy szubienice.

W biegu ułańskim roztętnionym
Leć Biały Orlel — trąbka gral

W rozpędzie naszym leć szalonymi

Czy to się zdaje.. w oku łza...
Krew się czerwieni na zagonie...

Krew na twych piórach cudny ptaku,
Na szponach twoich i koronie

Z pod rycerskiego orle znaku.

Wieje pod skronią sztandar zdarty
Wśród pobojowisk krwawych dni;

Kwiat najpiękniejszy drugiej Sparty

W kurhanach Chwałę Jutra śni.

A w sto lat potem Polska cała

Broń prezentuje, by hołd nieść
Tym którym piosnka dawna qrała
Z pól Ostrołęki smutną wieść.

Bogdon Grzymała Komodziński.

regu, wraz z innymi „literatami"
/jak Mochnacki, I. B. Ostrowski,
Suchodolski, Olizarowski, Czaj-
kowski, Alcyato, Worcell, Helt-
man, Dorasz, Podolecki, Miero-
sławski, R. Piotrowski, Zienko-
wicz, Lach Szyrma, Adolf i Eu-
stachy Januszkiewicze, Wrotkow-
ski, Niedźwiecki, Orpiszewski, Ja-
nusz Woronicz, Ropelewski, Szo-
tarski, Ostrowski K., M. Chodźko,
Budzyńscy Michał i Wincenty,
Ullrich, Danilewicz, Czyński, Gu-
rowski, Bukaty, Wielogłowski, Kaj-
siewicz, Semenenko, Jelowicki,
Trentowski, Kamieńskii in. Tak to
więc wszelkiego autoramentu li-
teraci obficie zapelnili szeregi
powstańcze, a, pieśń niektórych z
nich, zwłaszcza zaś Pola, byly na
ustach wszystkich.

Ale obok tego trzeba przy-
znać, że śród poetów nie brakło
takich, co trzeżwo oceniali po-
wstanie i zwłaszcza po jego u-
padku nader surowo je potępiali.
Więc przedewszyztkiem Mickie-
wicz, który jak nikt naówczas
(a i dziś jak mało kto) znał Rosję,
„nie tylko nie wierzył w powo-
dzenie powstania, ale nawet na
wypadek powodzenia nie wierzył
w jego trwałość i dobre skutki”
(S. Sobolewski) „..Był przekona-
ny, że sprawa nie może się udać
i że pociągnie skutki żałosne”
(Tenże). Gwałtownie zapalający
się Mochnacki, miewał też mo-
menty jasnowidzenia i już 30
stycznia 1831 pisał: „Niecierpli-
wość jest najistotniejszą cechą
naszego charakteru”, a dalej:
„Polska nie zginie brakiem oby-
watelstwa i cnoty, nie zginie bra-
kiem męstwa i środków materjal-
nych—ale zginie teroryzmem nie-
rozumu”. Ba, nawet Wincenty
Pol, typowy wielbiciel „kolorowe-
go ułana”, rychło po upadku po-
wstania w znanym wierszu „Leci
liście z drzewa” głosi jak gdyby
program pracy organicznej, jako
jedynego sposobu zdobycia nie-
podległości, gdyż w skutku po-
wstania „zdrajców przybylo”, a
lud nadto bierny („zbyt cierpli-
wy”).

Słowacki, otrząsnąwszy się z
sugestji powstania, zwraca się w
„Lambrze“ do swych rodaków z

surową inwektywą:
Miałem tu znaleźć ludzi—widzę trupy
Niezdolni z życia wybić się skonaniem,
Wyście odważni — lecz na pół otrucia,
Wyście przywykli zabijać pół czucia,
| zmartwychwstawać — lecz półzmar-

twychwstaniem,
Wiecznie okuci w żelazne ogniwa.

Także w „Kordjanie* daje w
„Przygotowaniu* obraz „rycerzy-
ospalcėw“: Chłopickiego, Skrzy-
neckiego, „zdrajcy“ Krukowieckie-
go i niedołężnych polityków:

Niemcewicza i Lelewela, nazywa-
jąc człekiem „godnym* tylko
Czartoryskiego. W dramacie zaś
samym pod postacią Kordjana
maluje całe pokolenie jako ludzi
niezdolnych do czynu, walczą-
cych wciąż z Imaginacją i ze
Strachem. Wreszcie w „Grobie
Agamemnona" w „Lilli Wenedzie*
daje nam ostrą satyrę na pow-

ganym władcą.

tyki,

Wėwczas — dla pelnych
ofiarników z r. 1831, na niebie rosyj-

polska może być rozwiązana tyl-
ko przez postawienie jej na tle
polityki  ogólnoeuropejskiej, to
znaczy nie przez partykularne
powstanie lecz jedynie przez
„wojnę powszechną za wyzwole-
nie ludów'* (Mickiewicza— „Księ-
gi“), oraz przez powszechną re-
wolucję (Słowacki — „Anhelli*).
Zwłaszcza Mickiewicz radykalnie
się zwraca przeciw mirażowi pow-
stania, trzeźwo oceniając jego

absurdalność:
„Powstanie zbrojne byłoby wypo-

wiedzeniem wojny trzem  mocar-
stwom: Rosji, Austrji I Prusom, którvch
polityka jest teraz zupełnie ta szma
i które nawzajem siebie wspierać będą.
Nie widzę żadnych środków prowadze:
nia teraz takiej wojny* („Do przyjaciół
galicyjskich). (Szkoda, że o tem mą-
drem zdaniu Mickiewicza nie pamiętano
w r. 1863).

Tenże Mickiewicz robi sta-
nowczy krok ku przezwyciężeniu
największego błędu naszej poli-

czyli uznawanie Rosji za
największego naszego wroga.
Oto w „Widzeniu X. Piotra",
stwierdzając, że Rosja jest „naj-
glupszym i najsrožszym“ naszym
siepaczem, wieści, (obyż proro-
czo!), że ona jedna poprawi się i
„Bóg jej przebaczy”.

Inny wielki nasz poeta, Cy-
prjan Norwid, odszedłszy dość
daleko od listopadowego pow-
stania, mimochodem tylko zasta-
nawia się nad przyczyną jego
upadku i widzi ją w tem, że

powstanie to „nie mogło, czy

nie umiało, czy nie chciało ob-
jąė i uhistoryczniė współudzia-
łem gminnych elementów". („O
Balladynie“').

Ale wszystkim powyžszym poe-
tom brakowalo wlašciwej pers-
pektywy historycznej, aby móc
ogarnąć całokształt powstania.
Potrafił to uczynić dopiero Sta-
nisław Wyspiański, który w latach
1893—1894 pisze trzy dramaty
na tle powstania listopadowego:
„Warszawiankę”, „Lelewela* (pier-

wotny tytuł „Statyści'*) oraz „Noc
Listopadową“.

Każdy z tych utworów, zgod-
nie z przekonaniem autora, że

tragizm wymaga koniecznie skon-

centrowania akcji w czasie, od-
twarza w każdym wypadku tylko
jeden moment dziejowy. Więc
„Noc  Listopadowa* obejmuje
kilka godzin wieczoru i nocy 29

listopada 1830 r., „Warszawianka
—to jedna 'godzina nad ranem

25 lutego 1831, w trzecim dniu

bitwy pod Grochowem, wreszcie
akcja „Lelewela* odbywa się w

ciągu kilku godzin dnia 25 sier-

pnia 1831 r.
Dramat ostatni niemal całko-

wicie ogranicza się do oddania

jednego momentu historycznego:

zamachu na rząd ze strony klu-

bistów, oraz walki w łonie rządu

pomiędzy Leiewelem a Czarto-

ryskim. Opierając się naogół dość

ściśle na pamiętnikach  Barzy-

kowskiego, poeta maluje niezde-

cydowanie i brak istotnie prze-

myślanych celów ze strony obu

naczelnych „statystów* w powsta-

chwały
nie świecił

  
Pamiętnik wygnańta polskiego Z 1. IGI
Przełożyła z fruncuskiego Wanda Jagienka Sliwina.

„Narody sąniezwyciężone, kiedy ich pod-

trzymuje duch wiary i poświęcenia”.

PRZEDMOWA.

Paryż, 10 kwietnia 1861 r.

*. Z chwilą, gdy postanowiliśmy wydobyć na

światło dzienne „Pamiętnik wygnańca”, ten obraz

bohaterstwa, cierpień i męczeństwa narodu pol-'

skiego, pojęcie o prawie narodów do życia, zaczy-

nało budzić się w świecie. 1

Polska ugina się pod ciężarem bólu. Nosiła

już żałobę po zmarłych dla Niej bohaterach, a te-

raz krew Jej popłynęła raz jeszcze. Obecnie padły

ważne przyrzeczenia. Może one wzbudziły nadzieję

w narodzie, który wie dobrze, że jego prawo ist-

nienia jest nieśmiertelne!
Co się z nim stanie? Czy nasza epoka napra-

wi w końcu to, co cała Europa nazwała zbrodnią

polityczną XVIll-go stulecia? Czy ujrzymy może, że

Rosja, w szlachetnym odruchu, sama wyzwoli ten

naród?
Lecz nie do nas należy zgadywanie tajemnic

przyszłości. Starajmy się jedynie trafić do uczuć

tych, którzy otworzą tę książkę. Przypomnijmy so-

bie, w jakiej epoce i w jakich warunkach pisane

były te stronice, na których wygnaniec polski roz-

tacza obraz swych własnych cierpień i ucisku swe-

go kraju.
Działo się to za panowania cesarza Miko-

laja I-go, który był dla Polski gniewnym i nieubła-

skiem nawet najbledszy promyk nadziei.

> Hyacyntbe Corne
b. poseł.

7 PROLOG.

W październiku 1851 roku, na przedmieściu

św. Jakóba w Paryżu, umierał w suterenie samotny

cudzoziemiec, bez ratunku i opieki, zlekceważony

nawet przez najbliższych sąsiadów.
A jednak człowiek ten miał w swym kraju

wspaniałą egzystencję, Pochodził ze szlacheckiego

rodu, był młody, bogaty, wykształcony i wytwor-

ny... Zalety umysłu i serca rokowały mu świetną

przyszłość... Tymczasem, w trzydzieści lat skoń-
czyło się wszystko. Przewidywane szczęście jego

życia, obróciło się w nędzę i ciężką boleść wy-

gnańczą. Szlachcic litewski, patrjota polski, pow-

staniec z 1831 roku, ujrzał ruinę wszystkich swych

nadziei i Polskę—raz jeszcze pobitą. Sam stał się

wygnańcem. wyzutera z dóbr skonfiskowanych,

skazanym na śmierć hańbiącą, gdyby stopa jego

dotknęła rodzinnej ziemi. Po tułaczce w wielu

krajach Europy, przybył nakoniec ukryć w Paryżu

swój ból i opuszczenie. W szlachetnej dumie, za-

hartowanej nieszczęściem, wymagał od ludzi jedy-

nie pozostawienia go w spokoju. Cokolwiek by się

stało—nie wzywał niczyjej pomocy. Nie chciał nż-

wet przyjmować zapomogi, jaką rząd francuski

przyznawał wygnańcom: politycznym.

W okresie pomyślaości kochał namiętnie sztu:

kę. W walce z biedą —— zawdzięczał swerzu ołów-

kowi i kredkom, kawałek chleba powszedniego. Aby

niec zapoznać się ze świetnem
studjum o „Warszawiance* pióra

Jest inny tamten kraj,
Kędy są wiecznotrwałe siły;
Z tych coraz nowy rośnie pęd

Tak widzimy tedy, jak poeci
czyn swój własny osądzili i jak
poprzez rezygnację chrześcijańską

Grzymały Siedleckiego („Nowy i wzejdą i będą rodziły.

Przegląd Liter. i Sztuki*, 1920, Tam wszelki żywot ma swój byt i patrjotyczną wykwitł na niwie

nr. 5). zacań ai MAT S poetyckiej biały kwiat Nadziei,

Widzimy więc tu „osobisty zajaśnieć pełnią kras. BSPwo za sobą i Wiarę i

iłość.wrogi stosunek Wyspiańskiego do
generacyj, wychowanych na ro-
mantyzmie':

„Każdy z nich gra wielką rolę ko-
mandorską, patrzę po czołach: wszędy

samowolę  czytam..  Marszałkowskie
laski rozchwytaliby może na usługach
Francji, w Polsce nie będzie z nich

nic — jako zwykle”.

Ale Chłopicki, wygłaszający te
słowa, nie jest sam bez winy.

O nie! Jemu też chodzi tylko

o to, aby On zwyciężył, on tylko,

o Polskę mu nie chodzi wcale.

On się cieszy, owszem, że po-

wstają złe | zgubne plany. „Ja

prosty żołnierz jestem, ja ochot-

nik. Radziwiłł niech rządzi". A pė-
źniej mówi: „Wiedziałem od po-

czątku bitwy, że post stracony.
Książę ich tam postawił, książe

był szalony. Ja tu nie rządzę:
Radziwiłł niech rządzi!!'*

I słusznie pisze Siedlecki, że

tu „Chłopicki jest zbrodniarzem;
jest współwinny zbrodni zamor-

dowania Polski“. Chodzi mu oto,

by jego itylko jego uznano
za zbawiciela Polski.

„Oto jest zgięcie kolana przed jego
majestatem, oto warunek, przy którym

Polak może pracować dla Ojczyzny.

Oto jest ten pra-Polak, wtłoczony w

duszę Chłopickiego. Patrjotyzm za kon-

traktem: będę kochał Ojczyznę pod

warunkiem, że moja osoba jest

pierwszym, a sprawa narodu drugim

celem".

Ale. i Marja też jest celem

satyry Wyspiańskiego. Posyła na-

rzeczonego w bój—lecz dlaczego?

Z miłości do ojczyzny? Nie —

„Chciałam, by się odznaczył”.

„Nieodrodna córka tak polskiej
pychy, jak i romantycznej pró-
żności*. (Siedlecki).

Jedynym pozytywnym boha-
terem „Warszawianki* — to ów

szary bezimienny wiarus, ów „qui-

O,.. jakże

i... laurów

słać,

dam*, którego nie znamy ani

z imienia, ani z nazwiska, który

nic nie mówi nawet, który nie

otrzymuje oklasków, ani miejsca

w historji, który służy ojczyźnie

i za nią ginie, bo to jest jego

najwyższy obowiązek przed Bo-
giem i ludźmi.

Najszerszy obraz powstania
mamy w „Nocy Listopadowej“.

Tu poeta wydobywa cały nastrój,

tkwiący w nocy listopada i stapia

w jedno smutek i rezygnację za-

mierającej przyrody z początkiem

walk powstańczych, zgóry skaza-

nych na zagładę. W przygotowa-

niu obok Nik zwycięskich zjawia

się Nike z pod Cheronei (w bru-

ljonie: z pod Maciejowic)i głosi
klęskę: „Laurów niema, a róże

pomarly“. Obok kilku zapaleń-

ców, jak Wysocki, Goszczyński,
Nabielak, rządzących sięwyłącz-

nie uczuciem, ale niezdolnych

do pokierowania powstaniem,

maluje poeta samych ludzi nie-

zdecydowanych: Lelewela, Czar-

toryskiego, marzącego 0 koronie Sosnowice.

wyżyć — ilustrował za skromnem wynagrodzeniem

kilka pism, o charakterze aktualnym.

Organizm tego człowieka był wyjątkowo silny,

lecz na kilka lat przed śmiercią, zaczął słabnąć co-

raz bardziej. Niedostatek dokonywał w nim dziełe

zniszczenia.
Pewnego rana, posługaczka zastała go z ręka-

kami skrzyżowanemi na piersiach, pochylonego na

stole i zimnego od kilku godzin. Ptak sercowy za-

bił go nagle, jak piorun.
Mieszkaniec sąsiedniego poddasza, robotnik,

zdjęty litością, czuwał ostatnią noc nad jego zwło-

kami. Z nadejściem rana, urządzono mu pogrzeb

nędzarza. Kilku rodaków, towarzyszy niedoli, po-

wiadomionych o śmierci, odprowadziło go na cmen-

tarz du Mont-Parnasse. Składka zebrana wśród nich,

uchroniła go od hańby — wspólnego grobu.

Jednak ten nieszczęśliwy miał na obcej ziemi

przyjaciela... pewnego francuza, który go poznał

przypadkiem, i powziął tyleż sympatji co i uwiel-

bienia dla tej pięknej duszy. Lecz przyjaciel ten

mieszkał na prowincji i bawił w Paryżu wtedy tyl-

ko, gdy go powoływały sprawy publiczne, nie był

on też obecnym w Paryżu, kiedy śmierć przecięła

cierpienia nieszczęsnego wygnańca.

Po zdjęciu urzędowych pieczęci, położonych

na skromnych ruchomościach zmarłego, w jednej

z szuflad znaleziono zapieczętowany pakiet. adte-

sowany na imię owego, niebecnego przyjaciela.

Żeby najnieszczęśliwsza była dola, najmoc-

niejsza odwaga, człowiek nie poddaje się łatwo

myśli całkowitej śmierci, bez pozostawienia choćby

cząstki siebie na tej ziemi, w pamięci i duszy

ludzkiej.

A gdy Demeter pyta:
A te zwarzone kędyż legną? Stanisław Cywiński.

Polsko!
często, podczas dni niewoli,

w snach się jawiłaś, wyciągając dłonie,

sploty, w wyż podnosząc dumnie,

zwijałaś w wieniec na omdlałe skronie!...

A z ócz Ci biły takich tęcz promienie,

żeś stała, Polsko, w aureolnej jaśni,

topiąc w swym blasku mąk niewolnych cienie,

i szepcąc, że się jutro nam rozbrzaśni |...

A myśmy?... — myśmy tron marzyli dla Cię,

ściągając z nieba wszystkie gwiazd djamenty,

łąk wszystkie kwiaty tkali Ci na szacie.

pól wszystkich runie, wód lazurnych skręty!...

Wszystko, co daje wiosna i marzenie,

wszystko, co śpiewa, barwi się i kwieci,

sny, upojenia, róże i złocienie

do stóp Twych społem niosły Twoje dzieci!...

Nasamprzód wonnym mieliśmy balsamem

namaścić rany, by się stała blizna,

. byś na tron wzeszła w tem olśnieniu samem,

w jakiem nas uczy dawnvcb lat 'spuścizna!

Potem Cię mielim przyozdobić w kwiaty,

w djadem Ci wprawić złotą tarczę'śłońca,

i, w tryumfalne przyoblekłszy szaty,

głoszącego wokół radość, gońca!

Potem Ci wierne złożyć ślubowanie

na zgodny dla Cię czyn, chociażby w znoju,

wszystko dla cbwały Twojej, co się stanie,

cboćby i życie przyszło złożyć w bojul...

Będziem Cię strzegli własnych ramion siłą,

tako Ci każdy z synów Twych przysięga. ;

w rytm będzie wspólny serce nasze biło,

celem nam będzie jeno Twa potęgał...

Dziś śnić nietrzeba!..., — mamy Cię juź pono,

tę naszą wolną, naszą wytęsknionią...

Więc, czy Cię, Polsko, już nie bolą rany?!

Z czegośmy Tobie wznieśli tron utkany?!

Żali miłością serce w każdym płonie,

iw jeden uścisk wszystkich zwarte dłonie?!

I żali wszystkich cel k jednemu sięga?!

Czy miano Twoje, Polsko, dziś... Potęga?!... i

LITA MALECKA-MATUSEWICZOWA.

S LSS ir a

Wygnaniec ten, choć życie jego było usta-
wiczną walką—jak wszyscy ludzie Silni—miał zaw-

*sze nieprzezwyciężoną odrazę do mówieńia o swych,

nieszczęściach. Szlachetne serce, krwawiące od
ran, obawia się, aby nie stać się widowiskiem dla
ludzi lekkich i obojętnych. Lecz na pewien czas
przed śmiercią, której nadejście wyczuwał, skre-
Ślił kilka wzruszających słów pożegnania do tego,
którego miał syrrpatję szczerą i głęboką, powie-

rzając mu pieczołowite przechowanie swych dość

obszernych notatek, w których streścił wszystkie

wydarzenia swego życia i dawał ujście swym my-

ślom i uczuciom, tak starannie za życia ukrywa-

nym.
To są właśnie te notatki, to — jest rękopis

wygnańca, który decydujemy się opublikować

obecnie. Gdyby nas ktoś zapytał o powód tej pu-

blikacji, odpowiemy poprostu, że ten manuskrypt

zasłużył w naszych oczach na uwydatnienie rzad-

kiej rzeczy: duszy obywatela ożywionej świętą wia-
rą i oddanej aż do ofiary.

Oprócz tego, zdaje nam się, że zarówno

w świecie moralnym jak i materjalnym, kontrasty

mają swoją siłę i wartość. W przeciwstawieniu

wielu doktrynom, praktykom i podnieceniom ner-

wowym, wydawało nam sę słusznem pokazać

obraz przekonań uczciwych i szlachetnych cierpień.

W obliczu tak czczoaych bogów, jak rozryw-

ka i majątek, pragniemy — z odnalezionego ma-

terjału, nad mogiłą wygnańca — wznieść pomnik

pobożny, ku czci tych wiernych, którzy w naszych

czasach nie tracą odwagi żyć, cierpleć i umierać,

dla świętej sprawy swego narodu i swojej ojczyzny,
(D. c. n.)  
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Generał Dezydery Chłapowski.

0: ZBiR NÓULLUSK WILL EN S.K 3

o tem nikt wiedzieć nie potrze-
buje, prócz ciebie i tych ryba-

1930

Generał Henryk Dembiński.

Rok 1831 na Litwie.
Urywek ze wspomnień Wincentego Pola.

Przepisałem z rękopisu podpisanego przez córkę Wincentego
Pola p. Zofję Podoską. Czy treść przepisana z rękopisu ojca, czy
też W. Pol, w końcu życia ociemniały, dyktował jej — nie mam wia-
domości.

Szliśmy na Wilno. Przednią
straż prowadził generał Chłapow-
ski, a na czele korpusu szła bry-
gada kawalerji i X pułk ułanów,
który był asekuracją jednej ba-
terji konnej, baterją komendero-
wał "papitan Janusz Czetwertyń-
ski. Drugi pułk strzelców pieszych
ciągnął się po lewem skrzydle
wzdłuż doliny Wilji. Dowodził nim
okazały pułkownik Brzeski. Pra-
we skrzydło okrywali wolni strzel-
cy Kuszla. rozsypani po lasach i
górach. Czoło korpusu ciągnęło
w tym szyku gościńcem, prowa-
dzącym do Wilna. W górach Po-
narskich stanął sztab główną kwa-
terą w tak zwanei „Malowanej
Karczmie”, czyli „Malowance”, tu
bowiem  sparło się czoło przed-
niej straży i generał Chłapowski
oczekiwał na przyjście całego
korpusu generała Giełguda, z któ-
rym się już wszystkie powstania
litewskie były połączyły. Malo-
wanka jest ostatnią stacją przed
Wilnem, wobec tedy nieprzyja-
ciela, który całe swoje siły ścią-
gnął i niemi stolicę, i jej okolice
osadził, była czujność przedniej
straży wielka, lada chwila wyglą-
daliśmy przycycia korpusu gene-
rała Gielguda — rozkazu dalsze-
go pochodu i uderzenia na Wil-
no... Co chwila wysyłano z depe-
szami posyłki do głównej kwate-
ry, lecz trzy dni upłynęło nam
pod Malowanką, zanim generał
Giełgud nadciągnął. Ten nasz
niepokój wzrastał, gdyśmy usły-
szeli kanonadę korpusu generała
Dembińskiego, który przeszedł
na prawy brzeg Wilji, od Zielo-
nego mostu uderzył na miasto,
ale widząc, że generał Giełgud
nie uderza jednocześnie na Wil-
no od gór Ponarskich, odstąpił
od ataku i bardzoszczęśliwię wy-
cofał z pozycji, co głównie temu
zawdzięczał, że moskale nie mieli
zamiaru wyjścia z miasta, zająw-
szy pozycję mocną i obwarowaną
i nie ścigali go w odwrocie.

Trzy dni, mówię, upłynęło na
tem oczekiwaniu, a kiedy główny
„sztab przybył do Malowanki, miał
generał Chłapowski oświadczyć,
że wszystko stracone, bo spó-
źnione uderzenie na Wilno, nie
odniesie skutku.

O tem wszystkiem dowiedzie-
liśmy się dopiero później, a ja
słyszałem to z ust generała do-
piero po kampanji, w Wielko-.
polsce, w domu jego w Turni,
wówczas jednak, gdyśmy przez
trzy dni pod Malowanką stali,
znało zaledwie dwuch lub trzech
ludzi prawdziwy stan rzeczy, a ci
nie zdradzali ani słowem, ani Lo-
stawą smutnej tajemnicy, więc
żołnierz był pełen otuchy i na-
dziei, 'stąd, żeśmy szli na Wilno..

Było parę zajmujących wyda-
rzeń, które mnie bardzo niezwy-
kle trąciły:

Zaraz dnia pierwszego przed
wieczorem, gdy sztab w Malo-
wance stanął, wyszedł jenerał ze
swego pokoju do wielkiej izby
gdzieśmy wszyscy czekali na je-
go rozkazy. Był tu szef sztabu
Marcinkowski, był ksiądz kanonik

Kozimierz - Józef Poniatowski.

Loga, pułkownik Niezabitowski,
Maciej Mielżyński. Gustaw Potwo-
rowski, Kazimierz Krasicki i od
wszystkich  najserdeczniej uko-
chany Staś Chłapowski; prócz te-

"go stało kila posyłek w szeregu,
między któremi i ja byłem. Je-
nerał obszedł wsżystkich od pra-
wego skrzyeła, skłoniwsży się tyl-
ko kanonikowi Lodze i spojrzał
każdemu obojętnie w oczy; gdy
przedemną stanął, rzekł mi: „Weżź-
miesz pluton z X pułku ułanów i
staniesz mi tu zaraz przed kwa-
terą“. Więc pobiegłem do puł-
ku: „Pluton na koń* i staję przed
kwaterą. Po chwili wyszedł Ma-
ciej Mielżyński i wprowadził mnie
bocznemi drzwiami do pokoju ge-
nerała. Generał siedział na środ-
ku pokoju przed małym stolikiem
który był dywanem okryty, na
stole leżały dwie wielkie teki z
papierami, kałamarz, pióro, pa-
pier, pieczęć korpusu i zegarek,
świeca gorzała, bo widać przed
chwilą pieczętował depesżę. Ma-
ciej Mielżyński, otworzywszy mi
drzwi, zamknął je za mną i nie
wszedł do pokoju, a kiedym $$o
pokoju rzucił okiem, ujrzałem w
kącie jakąś szarą, obszarpaną fi-
gurę stojącą. Ale żle mówię: sza-
rą, była to czarna figura, był to
węglarz w łachmanach i choda-
kach, z rozczochranym włosem,
osmoloną twarzą, postać wysoka,
wyraz twarzy głupkowaty i tępy.
Wszedłszy - stałem koło drzwi,
czekająz na rozkaz, —  Przy-
stąp, rzekł generał łagodnie, bo
tym razem rozkaz tajny. Przy-
stąpiłem. Czy umiesz łapać
ryby? spytał mnie jenerał, bo bę-
dziesz miał komendę rybaków.
Zdziwiony i zmieszany nie odpo-
wiedziałem ani słowa. Jenerał
wskazał na węglarza, który stał
w kącie niedbale schylony i rzekł:
Wszak wy się znacie? Węglarz
kiwnął głową, ale stałem osłu-
pialy, bo mi ta twarzobcą byla.—
To jest Poniatowski,*) rzekł jene-
rał, a węglarz wyciągnął do mnie
rękę, zmienił nagle wyraz twarzy
i rzekł do mnie z serdecznością:
Jakisię masz Wincenty. „Kiedy się
znacie, rzekł jenerał, kończąc tę
scenę, to ten węglarz rozpowie
ci resztę. Mielżyński wskaże ci
stanowisko i brzeg rzeki, po któ-
rym łańcuch rozciągnąć trzeba,
będziesz miał pod komendą ry-
baków i łódki, nocą rozciągniesz
sieci w poprzek rzeki i zostaniesz
wmiejscu, póki cię nie zluzuję.*—
Tu wskazał mi jenerał na inne
drzwi, prowadzące do wielkiej
izby, a Poniatowski został w po-
koju. Przed plutonem siedział już
na koniu Mielżyński, który snać
rozkaz odebrał poprzednio, aby
mi wskazał stanowisko. Ciągnąc
doliną Wiljj w poprzek między
zaroślami przybyliśmy na brzeg
rzeki. Wilja robiła w tem miejscu
nagły zakręt, spokojne jej wody
płynęły tu w wezbranym prądzie
naglej, parę łódek, na których

*) Synowie wspomnianego wyżej
Adama  Poniałowskiego — Kazimierz
i Szczęsny  przygoiowują obszer-
niejszą  monografję ojca swojego.
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sieci rybackie leżały, stało upię-
tych przy brzegu, a rybacy sie-
dzieli przy ognisku małem, niżej
nieco stał bat dosyć duży jeden
i drugi, a opartych na kulach i
wiosłach stało kilku orylów.

Maciej Mielżyński wskazał mi
cały zakręt rzeki i kazał mi po
nim łańcuch wyciągnąć. O kil-
kadziesiąt kroków od tego zakrę-
tu rzeki leżała półkompania strzel-
ców pieszych Il pulku -w gęstych
krzakach. Mielżyński poznał mnie
z oficerem, który ją prowadził i
rzekł do nas obu: Stanowisko to
trzeba utrzymać, gdyby się po
tamtym brzegu pokazali czerkiesi,
a strzały raziły ludzi, to strzelcy
wsiądą w batyispędzą ich; szcze-
gólniej w nocy potrzeba będzie
wielkiej czujności, węglarz już
widzę przybył do orylów, to się
rozmówicie tam z nim. — To
rzekłszy, zwrócił konia i wypuścił
kłusem.

ków, .a tobie nie potrzeba prę-
dzej wiedzieć o tem, jak się tu
na miejscu i tylko w cztery oczy,
mówi się o tych rzeczach, więc
milcz jak grób, bo to jest jedyna
droga komunikacji z Wilnem.*

To rzekiwszy  pierzchnął w
krzaki, a kiedym do komendy
powrócił i siadł znowu na konia,
widziałem jak w znacznem od-
daleniu odbiła inna łódka o któ-
rej nie widziałem, od naszego
brzegu, dwóch ludzi robiło silnie
wiosłami, trzeci siedział po środ-
ku, domyśliłem się, że to był
nasz węglarz, przeprawił się na
prawy brzeg Wilji i zginął w
krzakach, a łódka powróciła pod
brzeg lewy i płynęła w górę
rzeki.

Wkrótce potem pokazali się
na przeciwnym brzegu czerkiesi,
wyjeżdżając właśnie z tych krza-
ków, do których węglarz pierzch-
nął, i groza śŚcisnęła mi serce,
bom pomyślał sobie, że Ponia-
towski może już pojmany.

Gdy się czerkiesi pokazalii
kilka strzałów padło, eofnąlem
się z łańcuchem w krzaki, oryle
i rybacy popełzli w gąszcz, a
czołgając się na brzuchach wśród
zarośli, podsunęli się do samego
brzegu strzelcy. Jakiś šmielszy
czerkies spuścił się do wody i
znać czy chciał brodu macać,
czy rozpatrzeć się lepiej w stano-
wisku naszem, kręcił się pod
samą wodą po odmieli. Koryto
rzeki zwężało się na tym zakrę-
cie i kilka czerkieskich kul świs-
nęło nam ponad głową. więc
oficer od strzelców umyślił uka-
rać śmiałka. Miał on doskonały
sztucer francuski i wziął na cel
czerkiesa, strzał wydał mi się
słabym, ale koń powalił się na
brzegu razem z jeźdźcem, a
czerkies zerwał z niego siodło i
pierzchnął w krzaki. Czerkiesi
znać nie spodziewali się tak cel-
nego strzału i ustąpili na całej
linji od brzegu, a znikli po chwili
w tych samych krzakach, z któ-
rych wyszli.

Biedny węglarz, — pomyśla-
łem sobie, jeżeli go nie wzięli,
to go teraz wezmą. Ale jakież
było zdziwienie moje,; gdym uj-
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Wszystko to razem, zakrawało
na jakąś mistyfikację i oficer, od
komendy strzelców, nie rozumiał
tak samo, jak ja, cośmy tu wła-
ściwie robić mieli, tyle tylko wia-
domo było, że trzeba bronić brze-
gu i że ustąpić nie wolno.

Chcąc się porozumieć ze so-
bą, oddaliliśmy się o kilkanaście
kroków od naszych komend ižra-
dziliśmy, niepewni nad polože-
niem naszem; wtem coś zaszele-
ściało w krzakach i węglarz sta-
nął przed nami, pokornie skłonił
się do kolan i mówiąc, że dotąd
jest jeszcze naczczo, prosił
chę wódki, a gdym mu podawał
manjerkę, rzekł mi z cicha: oddaj
konia i chodź ze mną na ustęp.
Zrobiłem tak i znalazłem się po
chwili z nim, sam na sam w gę-
stych krzakach. Powiedząmi co to
wszystko znaczy? zapytałem go
niecierpliwie. Ostrożnie obejrzał
się wokoło i rzekł mi prawie do
ucha: „Wracamz Wilnai złożyłem
jenerałowi raport o stanie rze-
czy, —- jenerał posyła mnie na-
powrót do Wilna i w 12 godzin
chce mieć raport. Niem wiem,
czy się napowrót przedrę, nie
wiem, czy Szymańskiego nie zła-
pali, bo winienby tu stanąć prze-
demną, a dotąd go niema. W
ostatnim razie, jeżeli sam nie bę
dę mógł się przedrzeć, umówiłem
się z jenerałem o szyfry i prze-
ślę wam tu raport wodą, pod tym
brzegiem jak łódki stoją, jest naj-
lepszy zakręt i wszystko, co wo-
da niesie, zncsi pod ten brzeg,
pilnuj tedy bacznie i łap wszy-
stko, co płynąć będzie, na ka-
wałkach kory spiszę raport, a co
złapiesz, odnieś do jenerała; przed
zmierzchem każ wyciągnąć nie-
wód na poprzek rzeki, około pół-
nocy, a najdalej ranem, spłyną
wam tu moje depesze, bo ja je
puszczę z zakrętu, gdzie na mnie
dobrzy ludzie z wiedomościami
już czekają. Bądź zdrów Wincen-
ty, a jeżeli mnie powieszą, zmów
pacierz za duszę i daj kiedyś
świadectwo, żem poczciwej spra-
wie służył.

Dlaczego mnie o tem wszy-
stkiem jenerał nie powiedział? Bo

tro-

 

r. z Albumu Wł. Mottego.

rzał tę samą łódkę węglarza, szy-
bującą w poprzek Wilji, która
gdzieś w krzakach przeczekawszy
napad czerkiesów, zabrała węgla-
rza ze sobą i szybując jak strzała
znikła mi w mgnieniu oka. Póź-
niej dowiedziałem się od Ponia-
towskiego, że z pomocą kilku
łódek i ludzi pochowanych w za-
roślach ponad Wilją, przebył kil-
ka razy tę drogę, tak on jak
Szymański odbywając część drogi
pieszo, a część w łódce na dnie,
przenosząc się z jednego brzegu
na drugi, gdy po tym lub owym
niebezpieczeństwo groziło, a z
powrotem i nocą płynął już śmiało
środkiem rzeki. Ludzie na łódce
byli miejscowi i wiedzieli o wszyst-
kiem co się po obu stronach
działo, a że wszystkie przewozy
lub łódki zostały przez wojska
zabrane, bezpieczny znał się na
wodzie ten, co miał łódkę własną.

Podobną wodną pocztę mógł
urządzić tylko Poniatowski i tylko
na Litwie, gdzie na ludzi prostych
tem więcej liczyć można im więk-
szą im się sprawę powierza. Po-
niatowski jako emisarjusz miał
genjalne pomysły i to co się dla
innych niepodobnem zdawało,
było dla niego do spełnienia
łatwem. W różnych strojach i
rolach, nie znosząc się z nikim
jak tylko z jenerałem, przecho-
dził nasze i moskiewskie obozy i
oddał bardzo wielkie usługi woj-
sku. Skąd mu sił starczyło do
takich ekspedycyj, które po jed-
nej stronie sięgały Kowna, a po
drugiej Kurlandji, pojąć prawie
trudno, znikał i wypływał jak ja-
kiś duch mityczny, ale w chwili
ważnej i stanowczej nigdy go nie
brakło, a to z czem przybył, było
zawsze na dobie, oczekiwane i
nowe.

Mrok zapadał,—kazałem roz-
ciągnąć sieć w poprzek Wilji. By-
ła to prześliczna noc majowa,
ciepła i cicha, pod nogami na-
szemi szemrały wody Wilji, w
różnem oddaleniu odzywał się
chór litewskich słowików. Nie
wolno było palić ognisk, ale na
krótkiej nocy zaledwieśmy po
karmili konie, a już od świtu pa: 
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liły się purpurowe zorze na źwier-
ciadle rzeki...

Dniało, więc ściągnęliśmy włók
i znalazło się w nim kilka ryb
dużych, mnóstwo drobnej ryby i
siedem kawałków kory Świeżo
zdartej z drzewa, na niej były
jakieś znaki i cyfry, popisane po
gładkiej stronie rylcem czy no-
żykiem.

Ostrożnie przebieraliśmy całą
matnię, szukając pomiędzy rybą
i ziołami oczekiwanej depeszy na
korze, każden kawałek kory był
oznaczony numerem, drugiego
numeru brakło, znać ugrzązł
gdzieś na mieliźnie. Kiedyśmy za-
jęci byli wybieraniem depesz i
grubszej ryby z włóków, rzekł do
mnie na ucho rybak: Da dobro-
dzieju coś płynie, a jużciż ani
żółw ani wydra. To rzekłszy sko-
czył do łódki, puścił się z wodą,
a po chwili pochwycił jaszczyk
drewniany, podobny do tych, ja-
kie na masło lub ser, na polo-
wanie lub w drogę chłopi ze so-
bą biorą. Jaszczyk był na spoje-
niu smołą oblany, domyśliłem się
tedy, że i w nim będą jakieś
listy i depesze. Zdawszy tedy
komendę, kazałem zabrać co naj-
grubszą rybę do cebra, który ry-
bacy z sobą mieli, a szczęśliwy z
dopełnionego rozkazu, śpieszyłem
z rybą i depeszami do sztabu.

Przed Malowanką stało kilka
okulbaczonych koni, straż trzyma-
ła wartę i Maciej Mielżyński wy-
dawał jakieś rozkazy posyłkom.
Gdym przed nim stanął, zapytał.
Z czem przybywasz?—Z depesza-
mi, odrzekłem, które Wilia przy-
niosła. Wesołość wypogodziła je-
go twarz na chwilę,—No to zsiądź
z konia, może się napijesz her-

baty, bo samowar kipi.—Ceber z
grubą rybą był bardzo ciężki,
więc rybacy stawali parę razy by
odpocząć sobie.

Gdzie są depesze? zapytał
Mielżyński.—A w cebrze—odrzekł
łem żartobliwie. Pan jenerał pyta-
mnie wczoraj: czy umiem ryby
łapać, więc ceber z rybą niech
będzie odpowiedzią moją.

Fleż depesze? zapytał Miel-
żyński niespokojnie. Są w ce-
brze—rzekłem—jedne na korze
spisane, a diugie,
w jaszczyku. 5

—Dač tu ten ceber /rybą! I ry-
bacy wnieśli ceber do izby.—Co
tam na tych depeszach stalo cy-
frami wypisane?—nie wiem do-
tąd; pół godziny m.oże upiynęło
zapewne na odczytywaniu tych
depesz, gdy Mielżyński znowu na
podsienie wyszedł i dał mi roz-
kaz aby pluton odprowadzić do
pułku, ale strzelcy zostaną na

jak się zdaje,

„ stanowisku swojem, a łodzie i lu-
dzi zatrzymać przy brzegu i dać
im rację żołnierską.

Po niespanej nocy, oddawszy
konia do sztabowej stajni, usną
łem twardo, gdy słońce zeszło i
dobrze było z południa kiedym
się przebudził, w sztabie było już
po obiedzie, Wszyscy chwalili so-
bie ucztę z wybornych ryb, ale
byłem głodny i udałem się do |
pułku, w nadziei łyżki ciepłego
krupniku. Jakoż nie zawiodła
mnie nadzieja, ale nie łatwo było
zejść z drogi tym wszystkim ty-
siącznym zapytaniom o połów
ryb; wiadomość tę rozniósł plu-
ton po pułku i było nie mało
dowcipów i żarcików z tego po-
łowu nocnego, którego sobie
nikt wytłumaczyć nie umiał.
 

 

Przed stu laty.
Sto lat temu w Narodzie pol-

skim, poniewieranym i deptanym,
oddanym na pastwę tyrana, doj-
rzewała świadomość, że należy
już wreszcie raz położyć kres
rządom krwawego szaleńca. Lo-
jalni, ei Kupieni, jeszcze się łu-
dzili, jeszcze skamlali o jego łas-
ki, jeszcze wierzyli, jeszcze wybi-
jali niskie pokłonyi płaszczyli się
służalczo...

A w społeczeństwie tymcza-
sem wrzało już pod maską chłod-
nego spokoju. Dość już miano
niepoczytalnych wybryków ponu-
rego władcy Belwederu, łamania
Konstytucji, deptania na każdym
kroku Prawa, więzienia najlep-
szych synów Ojczyzny... Dość już
miano poniewierania Sejmui dość
już miano rządów Llazenskich
manekinów, poza któremi skrzęt-
nie ukrywał się „on,—cesarzewicz
Konstanty.

Nad całym krajem rozpoście-
rała się głucha i eiemna noc..
zdawało się, że apatja i blade
zwątpienie ogarnęło serca naj-
mężniejszych... co noc dźwięczały
złowrogo dzwonki kibitek.. are-
sztowania sypały się, jak z rogu
obfitości... nikt nie był pewny
dnia ani godziny, w której na
progu jego domostwa zjawią się
żandarmi, z nakazem natychmia-
stowego aresztowania... O losie
aresztowanych krążyły po kraju
sprzeczne wiadomości... nie mąż-
na było—mimo usilnych starań—
nawiązać z nimi żadnego kon-
taktu, pozostawał więc jeno po
nich „cichy płacz niewieści i dłu-
gie, nocne rodaków rozmowy.*

Rozwielmożniło się w niesly-
chany sposób szpiegostwo, które
stało się izakałą i przekleństwem
polskiego życia... wszędzie na
każdym kroku czyhaly szpicle
czujne na każde niebacznie po-
wiedziane słowo, węszące wszę-
dzie spiski czy groźbę zamachu...
Zdawało sis, : że ściany mają

Uszy...

Donosicielstwo kwitło, napeł-
niając  zatęchłą zgnilizną całą
atmosferę ówczesnej Polski... Lu-
dzie bali się głośno wypowiadać
swoje zdanie, bo groziło to bar-
dzo przykremi dla nich konse-
kwencjami. Gwałiy i bezprawia
satrapy nie wywoływały napozór

żadnej reakcji, żadnego buntu.
Więc pysznił się władca Belwe-
deru w dumnem mniemaniu, że
oto ma u swoich sołdackich stóp
wielki Naród Polski...

I tylko nie wiedział zaślepiony
w swojej pysze krwawy  megalo-
man, tylko nie zdawali sobie
sprawy jego zausznicy, że ta ci-
sza, panująca w całym kraju, jest
ciszą złowrogą, ciszą przed burzą,
która już wkrótce miała wstrząs-
nąć murami białego pałacu.

— On ma wojsko za sobą! —
mówili tchórzliwsi. Tymczasem w
wojsku wzbierało już zarzewie
buntu i niechęci do tego, który
znieważał honor armji polskiej,
miotając obelgi na jej dowódców.

Niepokój coraz głębszy nurto-
wał sercem Narodu... więzy prze-
mocy, opartej na lśniącej stali
zimnych bagnetów, coraz moc-
niej zaciskały się u rąk tych,
którzy nie tracili hartu ducha.
Wszyscy zdawali sobie sprawę z
tego, że zło już się  przesila...
Zycie napozór zaś płynęło rów-
nym, spokojnym trybem... Odby-
wały się na placu Saskim wspa-
niałe parady... Konstanty opo-
wiadał swoje koszałki-opałki, po
dawnemu drwił z Sejmu i Kon-
stytucji i bawił się swymi mini:
strami, jak bezdusznemi kukłami...
uważał się za pierwszą osobę w
kraju, od której woli wszyscy są
zależni, mimo, że ofiejalnym na*
miestnikiem był tchórzliwy i ma:
łoduszny Zajączek, który nie do*
rósł do wyżyn swego stanowiska
i był bezwolnem, posłusznem na-
rzędziem w rękach Konstantego.

l po dawnemu liczne straże
strzegły przystępu do bialego
Belwederu. i po dawnemu kom-
naty pałacu przemierzał nierów-
nym, niespokojnym krokiem, jak
dziki zwierz w klatce ten czło-
wiek, który dziwnym zrządzeniem
losów dzierżył władzę nad Naro-
dem, znanym z rycerskich instyn-
któw i głębokiego poczucia ho-
noru.

Tymczasem zwolna i nieubła-
ganie zbliżał się brzemienny w
skutki Listopad 1930 roku.

Zofja Gołębiowska.

„ („Głos Lubelski" nr 335).
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Dzieła Klasyczne.

Czytelnia
J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22.

CZYNNA OD 11 — 18.

KRONIKA.

Ostatnie Nowości.

wuje.
Wiadomości aaa: Czerwony Krzyż przygoto-

14
— Nabożeństwo uroczyste

z powodu 100 lecia powstania

listopadowego odbędzie się w

Katedrze dziś o godz. 10 m. 15.

Celebruje J. E. ks. biskup K. Mi-

chalkiewi:z. Kazanie wygłosi ks.

Urmanowicz. Po Mszy św. „Te

Deum” i „Boże, coś Polskę”.

Takież nabożeństwa będą od-

prawione i w innych kościołach.

Z miasta.

— Pożegnanie p. wojewody
Raczkiewicza. Wobec wyboru
p. wojewody Władysława Racz-
kiewicza na senatora i postawie-
nia kandydatury jego przez klub
Bezpartyjnego Bloku na stanowi-
sko marszałka Senatu, p. woje-
woda dnia 4 grudnia opuszcza
Wilno, w związku z czem po-
wstał w Wilnie z inicjatywy spo-
łecznej komitet obywatelski po-
żegnania p. wojewody Raczkie-
wicza. Jak się dowiadujemy, ko-
mitet ten opracował program
uroczystości pożegnalnych p. wo-
jewody Raczkiewicza i w dniach
najbliższych ogłosi szczegółowy
komunikat.

Komitet w programie swym
przewiduje pożegnanie p. woje-
wody we wtorek przez urzędni-
ków województwa, w dniu odjaz-
du — przez organizacje społecz-
ne i w połowie grudnia — przez
całe społeczeństwo na raucie,
który będzie wydany przez spo-
łeczeństwo, z którego ramienia
działa komitet.
— Pochód propagandowy

IX Tygodnia Akademika. Dzi-
siaj punktualnie o godzinie 12-ej
wyruszy z Placu Napoleona i
przejdzie ulicami barwny pochód
młodzieży akademickiej.
W pochodzie ujrzymy wiele

*barwnych grup, utworzonych przez
rozmaite organizacje akademic-
kie, które przygotowania swe
utrzyraują dotychczas w  tajem-
nicy.
W czasie smutnej i szarej je-

sieni barwny pochód będzie miłą
rozrywką dla szerokich rzesz wil-
nian.

— Apteczki autobusowe.
Czerwony Krzyż powiadomił wła-
dze administracyjne, że do 31
grudnia r. b., t. j. w wymaganym
ustawowo terminie pokryte bę-
dzie całkowite zapotrzebowanie
w całem województwie Wileń-

Jak wiadomo, wszystkie auto-
busy muszą być zaopatrzone do
powyższego terminu we wspom-
niane apteczki. d

Sprawy administracyjne.
— Konferencje p. wojewody.

P. wojewoda wileński Raczkiewicz
przyjął w dniu 29 b. m. p. pre-
zydenta m. Wilna J. Folejew-
skiego, z którym odbył dłuższą
konferencję w sprawach pomoey
dla bezrobotnych m. Wilna.

Również złożył wizytę p. wo-
jewodzie nowomianowany dowód-
ca obszaru warownego p. pik.
Michał Pakosz w towarzystwie
szefa sztabu D. O. W. mjr. dypl.
Sęp-Drotlewa.

Sprawy wojskowe.
— Zastępca dowódcy obozu

warownego. Pułkownik dypl.
Wincenty Kowalski mianowany
został zastępcą dowódcy obszaru
warownego w Wilnie.

Sprawy miejskie.
— Kto będzie winien? Dnia

1 grudnia upływa ostatni termin
składania , do Magistratu deklara-
cyj napodatek od nieruchomości
na rok 1931. Tymczasem nasz
Magistrat wręczał deklarację w
ostatnich dniach listopada.

Czy właściciele domów mogą
być odpowiedzialni za niedołęstwo
Magistratu?

Sprawy podatkowe.
— Kasy urzędów skarbo-

wych. Wileńska Izba Skarbowa
zawiadamia, że czynna przy Urzę-
dach Skarbowych przy ul. Piwnej
Nr 3, pomocnicza Kasa Skarbo-
wa została zwinięta. Agendy tej
kasy przejęła Kasa Skarbowa
przy W. Pohulance Nr 10. Rów-
nocześnie zostały przeniesione do
Kasy Skarbowej na W. Puhulankę
rachuby wszystkich 4 urzędów
skarbowych podatków i opłat
skarbowych m. Wilna oraz urzę-
du skarbowego podatków i opłat
skarbowch pow. wileńsko - troc-
kiego. Celem zakwalifikowanie
deklaracyj na wpłaty podatkowe,
winni zatem podatnicy zwracać
się bezpośrednio do Kasy Skar-
bowej.

Sprawy samorządowe.
— Doroczne posiedzenie WI-

ieńskiej Rady Wojewódzkiej.
Dnia 15 grudnia rb. w sali kon-
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Sprawy sanitarne.
— Stan zdrowotny Wilna w

cyfrach. Podług danych miej-
skich władz sanitarnych w ty-
godniu ubiegłym na terenie m.
Wilna na choroby zakaźne cho-
rowało ogółem 70 osób, w tej
liczbie na: ospę wietrzną 2, ty-
fus brzuszny 2, płonicę 23, bło-
nicę 10, odrę 2, różę 4, krztusiec
3 (tem 1 zgon), gruźlicę 10 (zgo-
nów 5) jaglicę 10 i grypę 4. d

Poczta i telegraf.
— W obronie polskiego

morza. Dyrekcja P. i T. nade-
ze nam następujący komuni-
at.

W dniu 27 września br. na
zjeździe naczelników urzędów
pocztowych prezes Dyrekcji p.
inż. Zuchowicz, podkreślając nie-
bezpieczeństwo ze strony Nie-
miec, grożące moizu polskiemu,
w gorących słowach wezwał
wszystkich podległych mu  pra-
cowników pocztowych, aby tłum-
nie zapisywali się na członków
Komitetu Floty Narodowej i zbie-
rali liczne składki na łódź pod-
wodną „Odpowiedź Trewiranu-
sowi”.

Oofiarności pracowników pocz-
towych może świadczyć ten fakt.
że 2500 osób dotychczas złożyło
9.100 zł. oraz że z liczby 2500
osób 2400 zapisało się na człon-
ków Komitetu Floty Narodowej,
wpłacając natychmiast składkę
członkowską za cały rok zgóry.

Sprawy rolne.
— Dalsza parcelacja mająt-

ków. Wdn. 25, 25 i 27 listopada,
pod przewodnictwem naczelnika
biura O. K. Z. p. W. Jodki, od-
było się posiedzenie Okręgowej
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Po
załatwieniu szeregu spraw scale-
niowych, uwłaszczeniowych i ser-
witutowych, Komisja postanowiła
przejąć na rzecz państwa na cele
reformy rolnej część majątku Ku-
chary, gm. gródeckiej, pow. mo-
łodeczańskiego, właśność Janusza
i Jadwigi Konarzewskich.

Sprawy uniwersyteckie.
— Powszechny wykład uni-

wersytecki pt.: Jan Kochanow-
ski, wygłosi prof. dr. Kazimierz
Kolbuszewski w niedzielę 30 li-
stopada o godz. 19-ej w Auli Ko-
lumnowej. Wstęp 50 gr., dla mło-

NSE MSKI

Sprawy akademickie.
— Do młodzieży akademic-

kiej. W dniu dzisiejszym o g. 12
odbędzie się Pochód Propagan-
dowy IX Tygodnia Akademika
Wojewódzki Komitet Wileński IX
Tygodnia Akademika wzywa mło-
dzież akademicką do gremjalnego
udziału w pochodzie.

Zbiórka wszystkich o godz. 11
min. 30 według następującego
planu:

na dziedzińcu Piotra Skargi
zbierają się Korporacje, Klub Włó-
częgów, Koło Medyków oraz nie-
stowarzyszeni;

na dziedzińcu od ulicy Uni-
wersyteckiej — Koło Rolników i
Koło Rosjan;

na dziedzińcu od ul. Zamko-
wej 11 — Koła Historyków, Polo=
nistów, Prawników, Cech św. Łu-
kasza i Bractwo Artystyczne.

Sprawy robotnicze.
— Bezrobocie zwiększa się.

Podług uzyskanych przez nas ze
źródeł miarodajnych informacyj,
m. Wilno liczy obecnie 2396 bez-
robotnych, w tej liczbie męż-
czyzn 1736 i kobiet 660.

Sytuacja na wileńskim rynku
pracy w stosunku do tygodnia po-
przedniego wykazała dość znacz-
ną stosunkowo tendencję zwyż-
kową, która wyraziła się we
wzroście bezrobociao 50 osób. d
— Wailka z tandetą w bran-

ży szewskiej. Chrześcijański
związek zawodowy szewców po-
stanowił na swem ogólnem ze-
braniu w dniu 29 bm. wypowie-
dzieć walkę z lichym towarem
jaki zalewać zaczyna rynki nasze,
grożąc rzemieślnikom szewcom
ruiną. Lichy tandetny towar wy-
rządza przytem szkodę kupują-
cym, gdyż dając pozory trwałego
obuwia naraża na straty najbied-
niejszą ludność naszego miasta.

Chrześcijański Związek Zawo-
dowy Szewców zamierza urządzić
w naszym mieście manifestację
wraz z pochodem propagando-
wym.

Sprawy białoruskie.
— „Praświta' ożyła. Po pół-

tora rocznej przerwie rozpoczęła
pracę Rada Naczelna Białoruskie-
go Towarzystwa Oświatowego
„Prašwita“ która ma zamiar zwo-
łać w styczniu 1931 r. ogólny
zjazd delegatów „Praświty*. Na
posiedzeniach Rady Naczelnej
„Praświty* omawiano sprawy or-
ganizacyjne, oraz wyniki wyborów
do Sejmu i Senatu.

Z życia prawosławnego.
— „Przeor Puński*. Biało-

ruski Komitet Cerkiewny przesłał
do Ministerstwa Oświaty i Wyz-
nat Rel. skargę w której prote-
stuje przeciwko działalności prze-
ora Klasztoru prawosławnego św.
Ducha w Wilne Sawatjusza, po-
nieważ Sawatjusz przeprowadza
remonty w konsystorzu i klaszto-
rach prawosławnych bez przetar-

żydem Puńskim. Wśród ludności
prawosławnej Puński jest znany
pod pseudonimem „przeor Puń-
ski“.

2 życia stowarzyszeń.
— Wileńskie Towarzystwo

Filozoficzne. Staraniem Wileń-
skiego Towarzystwa  Filozoficz-
nego w poniedziałek dnia 1 grud-
nia 1930 r. o godz. 8 wiecz. w
Seminarjum  filozoficznem  Ūni-
wersytetu P. S. Finkelstein (War-
szawa) przedstawi demonstracje
fenomenalnych zdolności rachun-
kowych. Wstęp wolny dla człon-
ków Towarzystwa i wprowadzo- «
nych gości.

Z życia cechów.
— Walne Zebranie Delega-

tów Związku Cechów odbędzie
się w dniu 1 grudnia 1930 roku
o godzinie 8 pp. w lokalu włas-
nym przy ul. Bakszta 1.

Na porządku dziennym szereg
ważnych spraw.

Walne Zebranie Cechu
Zdunów i Garncarzy odbędzie
się we wtorek dnia 2 grudnia o
godzinie 6 pp. 1930 roku w lo-
kalu Związku Cechów przy ul.
Bakszta 1,

Sądy.
-- Przeniesienie miejskiego

Urzędu Rozjemczego. Z dniem
1 grudnia mieszczący się przy
ul. Wileńskiej 25 miejski Urząd
rozjemczy do spraw najmu zo-
stanie przeniesiony do nowego
lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2,
gdzie mieści, się biuro meldun-
kowe II komisarjatu m. Wilna.

Różne.
— Sprostowanie. Narodowa Org.

Kobiet prosi nas o sprostowanie omyl-
ki, która się zakradła do rozsyłanych
przez nią listów z prośbą o fanty na
loterję. W części drugiej powinno być:
znając ofiarność Sz. Pani liczymy na
pewną pomoc. Czas już jestj spó-
źnieny z powodu dotychczasowych prac
wyborczych, prosimy więc o jak naj-
szybsze i gerące zajęcie się naszą
sprawą i t. d.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski na Pohulance.

—Przedstawienie popołudniowe.
Dziś o godz. 3 min. 30 po poł. Surgu-
czewa „Skrzypce jesienne”.

— Uroczysta akademja. Dziś o
godz. 8 wiecz. odbędzie się uroczysta
akademja z okazji setnej rocznicy po-
wstania listopadowego. Wstęp za zapro-
szeniami.

— Teatr miejski w „Lutni”.
Dziś dwa przedstawienia. Po południu
e godz. 3 min. 30 S. POCZ aŲ
„Nie rzucaj mnie Madame“. g. 8 w.
Roberta Bracco „Cierpki owoc“.

— „Noc listopadowa'* ukaże się
poraz drugi jutro w poniedziałek.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 368 mtr.
Program:

Niedziela, dnia 30 listopada 1980 r.
9,30. Nabożeństwo z kościołka na

Woli w Warszawie, z okazji Stulecia
Powstania listopadowego.

11,30. Uroczysta zmiana warty w
Belwederze w Warszawie.

12,00. Inauguracja Zjazdu History-
ków Polskich w Warszawie.

12,15. Transm. poranku z Filharm.
14,00. „Najnowsza metoda amery-

Belgradu.
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| O£ZYNFEKUJĄCE
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la nabycia wapfekachidrogerjachi=
wego* — wygł. Irena Łubiakowska.

14,20. Muzyka z Warsz.
14,30. Audycja rolnicza z muzyką

z Warszawy.
15,40. Audycja dla dzieci.
16,40. „Nowe metody badania

mėrz“ —
17,15.

żyteczne.
17,30.
17,40.

prof. dr. M. Siedlecki.
Wiedomości przyjemne i po-

Muzyka z plyt.
Koncert popularny.

19,05. „Kukułka wileńska”.
19,35. „O Antku z Mokotowa

sarzewiczu Konstantym".
20,00. Rudycja wesoła.
20,30. Koncert popularny.
22,00. „Pamiątki polskie w Paryżu*.
22,15. Duet wokalny z Warsz.

Peniedziałek, dn. 1 grudnia 1930 r.
12,05. Koncert popularny.
15,50. Lekcja francuskiego.
16,15. Audycja dla dziesi.
16,45. Koncert (płyty).
17,15. „Publiczność rzymskich

atrėw“.
17,45.
18,45.
19,10.
19,25.
20,00.
20,15.
20,30.

i ce-

te-

Koncert.
Kom. sportowy.
Kom. rolniczy.
Muzyka z płyt.
„W świetle rampy“.
Pogad. muzyczna.
Koncert międzynarodowy z

22,00. „Tajemnica Dałekiego
Wschodu".

22,15. Koncert solistów (płyty).

© Kraju.
Przybyły archiwa z Rosji

sowieckiej.
Z Rosji onegdaj przybyły ar-

chiwa i zbiory m. Grodna, Nowo-
gródka i Białegostoku. Archiwa
zawierają przeszło 5.000 egzemp-
larzy ksiąg i aktów. (d)

DBAJĄCA © ZDROWIE SWOICH DZIECI
DAJE IM NA ŚNIADANIE JEDYNIE
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Od dnia 27 listopada do dnia 1 grudnia 1930
roku włącznie będzie wyświetlany film:

 WYRÓB i SPRZEDAŻ KOŁDER
 

MIEJSKI  KINENATOGRAF |

 

 

  

Sala Miejska, ul. Ostrobram- na od g. 3 m. 30. Początek seansów od a. 4. W dn. 29 i 30 listopada r. b. będą wyświetlane tylko dwa pierwsze wynajęcia. Zwierzyniec, pe poska 5 | seanse od g. 4 do g. 8. Od g. 9 KONCERT orkiestry włościańskiej Stanisława Namysłowskiego. Sprzedaż bile- Witoliowe 7, m. 2.4393 0 . Ttów na koncerty — w Kasach Kina Miejskiego od dnia 27 listopada r. b. dia B [ HA N U Izwał pól sa wynajęcia, -CIa
może być z utrzyma-DŹWIĘKOWY +, DŽWIEKOWY niem. Aleja Róż 4—8. WILNO, NIEMIECKA 23KINO -TEATR <H E L10S>0 S>| Dzis! noSTEATR <HOLLYWOOD» 200 Z okazji 40 lat istnienia firmy

od dnia 30 listopada do dnia 5 grudnia wlącznie

JUBILEUSZOWA

WYPRZEDAŻ KOŁDER

MONUMENTALNY DŹWIĘKOWIEC POLSKI! Wielki dramat miłości I poświęcenia. W/g scenar. CHKEEKNKEUWNNKCNNNNPOLSKA MGWA! POLSKI SPIEWI N A SA8 B I R PŁOMIENNE SERCA W. Sieroszewskiego. Reż. Henryka Szaro,w rol. Jadwi a ŚMOSARSKA Adam BRODZISZ, Bog. mJ Śmosarsk śpiewa pieśń „Płomienne Serca". CHORY wykonają: „Warszawian- U golarza.główn. I , „SKI, Frenkiel, Bodo I inni. . d kę”, „O gwiazdeczko“, „Kolędę“, „Skruszcie kajdany”, „Pieśni Syberyj-  Golazr zaciął gościa poskie i cygańskie” oraz „Pochód*. Rzecz dzieje się w Warszawie, na Kujawach i Syberji. Pokaz tego przeboju zaszczycił swoją obecnością Prezy- raz trzeci. Oburzony gość

p

 

  

 

dent Popo,Sei Dyplomacja. Dla młodzieży dozwolone. Wszystkie honorowe bilety nieważne. Ceny zniżone tylko na woła:pierwszy seans. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 m. 15 w. W sobotę i Niedzielę począiek o godzinie 2-ej. ies šone Bój sil Po cenach bardzo niskich z ustępstwem 20*/,. 58810

pan także brzytwę, bym
się miał przynajmniejDziś uroczyste otwarciel CZETWONA Szabla Emocjonujący dramat w 12 wielk. akt. na tle rozwydrzenia żołdactwa Rosyjskiego za czem bronić. o dności KuPis mały domek z Dr. Sz. Bernsztejn

szczę nośc ogródkiem. Oferty do Choroby skórne, wene-
To arcydzieło o silnem napięciu dramatycznem!

Po raz pierwszy w Wilniel czasów panowania ostatniego Cara.
Allan Roscoe i William Collier.To film dawno oczekiwany. W rolach głównych: Marion Nixon, Carmel Myers, 1————

kino “PAN>
swoje, złote i dolary, ulo- redakcji pod za gotówkę.

rocz-
Niepospolita ryczne | moczopłciowe

4358—s1 

 

 

 

 

WIELKA 42. treść! Koncertowa gral Silne napięcie! Ilustracja muzyczna pod batutą prof. Zamsztejgmana z udziałem prof. Jadlowkiera. Po- kuj na 11 proc. 9—1 i od 4 — 8 pp.czątek o g. 3ej w Sobotę i Niedzielę o godzinie 1-ej. | PRACA i pa oma wa2czuwa Mickiewicza 28, m. 5.
1-7TOO NIN VC INNVAD AAA TVS I SOLAS zabezpieczona m, EU

srebrem i drogiemi ka- Testament.
Motto: Na sliskim wielkorniejskim asfalcie tak łatwo się potknąć. Ja się boję, tak strasznie się boję... ulicy... Dziś re- ody Sow za mieniami. LOMBARD, — poza tem proszę

, y Plac Katedralny, BiskupiaTEATR „L U X“
ul. Mickiewicza Nr.'11 tel. 15-62 Dr. K. SOKOŁOWSKInapisać w testamencie,

żeby nad mym grobem
orkiestra odegrała mar- Chor. skórne | wene-
sza pogrzebowego. ryczne. Przyjm. od9—12
— Dobrze. A jakiego i 5—7.ul. Wileńska30 m.14

welacyjne arcydzieło współpracy Joe Asfalt" Potężny dramat z życia współczesnego wielkiego miasta. W rolachgł.
May'a i Eryka Pommera p. t: ,. Betty Amann, Gustaw Frohlich oraz Albert Steinruck. Początek o

godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godzinie l-ej. Ceny od 40groszy.

LEAKTJECUETRKIZAĄCJYJ"2000AKKK ZYJE NMI NAT A VIBEKK

t
M świadectwami poszu-
uje posady gońca, lub

innej. Zgodzi się na pró-
bne 2 miesiące bezpła-
tnie. Złoży kaucję. Ad-

12. Wydaje pożyczki pod
zastaw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-

 

 

 

 

 

KINO- „| Dziśl Najnowsy film obyczajowy Kł; i Potęż d t 12 aktach osnut tle sł tuki Ę r kich towarów. 689-4 łb nTEATR «STYLOWY» | wy ra w.Wilnie! a SMiłość WKajdanach „PRZESTĘPCY” W roll a Anita Dorris,Walter siazak res w Administracji. AE Usiystec? PRACE I któ R SZYRWINDTWIELKA 36. i Nad program: Tajemnica Białej Ciszy obraz do Bieguna Pólnocnego. 4379-00 WIELKI WYBÓR  zzzzmoamamawam DOKIÓT I.
UDETIETNAST AO rw re miana .CHOTODY: "WRO zž jątkowych, w pobližu Wil- skórneImoczopłcioweDziś Przebój sezonu! Po raz l-szy w Wilnie! W rolach głównych: Słuszna modlitwa. na, z których jeden wy- LEKARZE 5 Wielka 19, od 9—1i3—7.Kino «MIMOZA» | premjerai Na Froncie nic nowego Lois Morau i George O'Brien. Rzecz dzieje się w1918 Mały Antoś (mówiąc jatkowo piękny, posiada |__ Pło Lg 4231—5Ulica Wielka Ne 25. roku przed zakończeniem wojny światowe i ; do sprzedaży na dogo- ==P y i pacierz) pomylił i mówi: kach Spół PTIPRINSUTP LADAESTONIAAN 4TOO — | nie wódź nas na dnych warunkach Spół- Dr. Zeldowicz:

T(IO ISIUA Z pokuszenie między mie- Ci" pajefon 15—74, CHOR. WENERYCZNEJ| W restauracji
"z WĘGIEL seni Pepe Beata cie latcł|zam para EP iau AS, L UEEEIKIKNENEKIKINO|———————  9—12 | 5—8 w.tel.277.toboskie LSZY BIAŁY TYDZIEŃ Arnold Fibiger, Kerntopf i Syn, olw. Markucie m. Wii- Sada — Taktas smakuje?

 — Nie, ale sam Pan
D-rZeldowiczowa Bóg wie, z czego się
kobiece, wener.chor.dróg Składa.
mocz. prz. 12—2i4—© WRUUUNUNUNENNNNNKNA

no do sprzedania z
ustępstwem w razie wy-
płaty gotówki odrazu.
albo wydzierżawia się od

i; Sprawy
majątkowe

zaraz. Oprócz tego sprze-
Do sprzedania dają się parcele, (działki) ul. Mickiewicza 24.
NARATY z maj. Markucie przy ul. 2080

uznane rzeczywiście za najlep-Wielka wyprzedaż towarów sze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wystawie, w r. 1929białych i resztek Li w Wilnie w 1930 r. (Grands Prix 'i Wielkie

V. akielewic į (-vi|lea: =:
gėrnošląski koncernu „Progress“ oraz KOKS
wagonowo i od jednej tonny w szczelnie zam-
krętych i zaplombowanych wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe

DEULL egzystuje od roku 1890.
M. Biuro: Wilno, Jagiellońska 3,
tel. 81. Składy: Slowackiego 27, tel. 14—46 —0

DĄBROWSKA, 714—9%0
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. TeroisACeny fabryczne. Sprzedaż i wynajęcie. Jerozolimskiej i Betle- Doktór Blumowicz

jemskiej (Popławy) Zgło- Choroby weneryczne,

 

 

  

 

 

 

* p W. j T R Ėw i cz Wilno, Rudnicka 13 Pokój Mieszkanie yk wa a a szenie się do wk skóme omoczaiiowa KARNIA

był ter fi Ceny znacznie zniżone prosim Saokeloge z wygołami SZ" Stadiblljn ted” aa a AKA (ROAreisai y s aż p Ko atiiniw, Jasny, du- WANNĄ Na miejscu odno- kam, syszosieWilae = "OISE 438251 tej, 921, od $—1 I 3-8. TORNIA
„ PAWEŁ BURE apra 2 3 ży, ciepły ze wszelkiemi Vione do wynajęcia. Kra- Warszawa. Miejscowość MIESZKANIE A aa

 

k3 pokojowe z wygo-
, dami, 2 lub 3 luksuso-

we pokoje bez ume-
blowania z używalnoś-
cią kuchni ze wszyst-
kiemi wygodami sa-
motnym do w'ynaję-
cia. Wiadomość: Mic-
kiewicza 37 m. 4
tel. 132 od godz. 2-5. |

364—s0

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"

KODA a Ear sucha, zdrowotna, wyso-
NN KO położona, otoczona

poi z osobnem wej- sosnowemi lasami. Do
ściem, ładnie ume- jazd na miejsce autobu-

blowany, ze wszystkiemi Sem o 45 minut prawie
wygodami do wynajęcia. <o godzina. Kościół świa-
Ofiarna 4, m. 3. 4354-00 tło elektryczne, telefon,

policja na miejscu. Mają-
PeetIE tek Poluknia wlašciciel-
sOakd Im 12 "439900 ka Rożańska lub w Wil-

Dr. G. WOLFSON
weneryczne, moczopł.

i skórne
ul. Wiieńska 7,

tel. 10,67 9—1 i 4-8 w.

DOKTÓR MEDYCYNY.

A. CYMBLER
Chor. WENERYCZNE i

wygodami z opałem i
światłem do wynajęcia
Przejazd dom Ne 7, (przed
kościołem św. Piotra i
Pawła) domy urzędnicze.

4248

Mieszkania
i pokoje

Pokój potrzebne mieszkanie
DO WYNAJĘCIA 2—3 jasne, ciepie

744 0 suche pokoje z kuchnią

Poleca wielki wybór zegarków
i biżuterji oraz precyzyjne wy-

konanie'naprawy.

Ceny przystępne.
Wiino, Mickiewicza 4. 613-40

je dozorca.

WILNO, UI.Mo-
stowa M 1

WINA KRAJOWE

 

 

 

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

PALACZE! Od brzydkie-
go nałogu tytoniowego
ochroni was stałe u
żywanie radioaktywnych Mostowa 5, m.6

 

 

  
ż ie ul. Zamkowa 18 m. Eśrodków do zębów Tle- nie wyżej pierwszego 5 ap Te SKORNE. MOCZOPLC. WSZELKISTARE — LEŻAŁE — MOCNE| zoiRz (eliksir krem | Jpokól duży stoneczny pięta. „Bez pośredni Ppe_ wynajęcia | po- z ma Roz łom drewniany  *Mickiewicza 12, róg Ta- ROBOTY1 proszek) według D-ra z elektr. i wygoda- ów. erta: ul. Subocz kój dla samotnego. R k t 3| tarskiej 9—2 i 5—7 | pół.poleca med. Napoleona Cybul- mi tanio do wynajęcia 6 m. 8, dla emeryta. Ul. Ignacego 5, m. 6. pens kariai ta PE WODERY.WTĄÓRMA WŁ OSMOLONSA) Lžšoeaiiasos "ele Teska ii mos sito t ias8-00 SODO erat,| IS grade owoce:|— Br. JANINA Ikosrs - > ia Labor: Tie: i D. wynajęcia 3-poko- lokowania pod zastaw |] wym sprzedamy przy Piotrowicz-Jurczenkowa I Introligator-WILNO NOR; Warszówa: Mipdo: M'sszkania do wynaję- 1 i 2 pokoje do wyna- I$jowe mieszkanie. Tam- domu wWilnie,na pierw-| gotówce1.300 dolarów| ordyn. Szpitala Sawicz. stwa wcho-wa 14. , 875 <la 3, 4, 5-clo poko- £ jecia z  wszelkiemi że fortepian okazyjnie szy Nr. hipoteki. Spół- |Dom H-K. „Zachęta'| Choroby skórne i wene-

jowe z wygodami. Kal- wygodami, ulica Mosto do sprzedania. Dobro- dzielnia „Siła* Mickiewi- | Mickiewicza 1, tel. ryczne kobiece.
9—05. 633—s0   ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 66—0

Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.
-umowa Waryjska 31. 4347—00 wa 3,IV piętro. 4403-0 czynny 8, m. 4. 4393-00 cza 11 tel. 15—74. 4404-0

—
—
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UWAGA! Żądajcie wszędzie

Czekolady z rałemi migdółani
FABRYK

A. Piasecki
|
|
i
iw Krakowie.

  
    

3LAMPOWY ODBIORNIK

Datawi:tawis po)
ODBIERA WSZYSTKIEODBIERAWSZYSTKIEWAŻNIEJSZE STACJE

   
 

EUROPEJSKIE NA GŁOŚNIKA IV PA
4 KOSZTUJE TYLKO B. p

KO E
ROFPLET Z LAMPAMI,BATERJĄ 1206 i; WEW

ppp + o 320a DRZEWO sucheWkoleją i WĘGIEL

Po cenach konkurencyjnych poleca skład drzewa”

«PŁOMIEŃ » Piwna 5.
Sprzedaż również na RATY.

ZAKŁADYRADJOTECHNICZNE „Anno
WARSZAWA,„MIECAŁA 7AM

KŁAKÓWSTAROWIŚLNA 17 tuli== ŁODŹ, PIOTOKOWSUA 132

ZNAKOMITE

—0 o

 

 

  
UZNANE ZA NAJLEPSZE  
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WIELKAWYPRZEDAŻ
RESZTEK | WYSORTOWANYCH TOWARÓW PO NIEBYWALE. NISKICH

CENACH

2000 metrów Crepe-Meteor prima różnych kol. po 14 zł.

za metr!

EEEEL
Uprzejma obsługa | WIELKA 47. Tel. 1402.

M.G0RDON“. e
ul. Niemiecka 26

WIELKA DOROCZNA

WYPRZEDAŻ RESZTEK
i WYSORTOWANYCH TOWARÓW

Ceny wyjątkowo niskie.

AJŁATWIEJSZA i naj-
prędsza metoda nau-

czania się języków ob-

cych „Linguaphone“ ul.
Niemiecka 3 m. 6.

741—1 0

|
M
:

M
N

 

  

 

  

PROSZEK

STALE
USUWA WOLA 74)

JedA

Najsłynniejszej wszechświatowej
firmy „Erard“ oraz „Betting“
i „K.iA.Fiblger“' uznane za
najlepsze w kraju (na Targach

Północnych nagrodzone

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM)
Sprz e na dogodnych. warunkach

Ijowska 4, Abelow.

 

   
 

 

UWAGA!!
P. P. Inżynierowie - przedsiębiorcy

budowlani i stolarze 739—

Otwarty został pol-
ski skład sprzedaży tyki ia ed aka,grubošci od 3 m|m

p znm i (ONNIBTÓW«
Wilno, ul. Niemiecka 31 w podwórzu

K. ANDRZEJEWSKI.

AKUMULATORY
do radja, samochodów i światła. Radjo-odbior-
niki i sprzęt radjowy. Fachowe ładowanie | na-
prawa akumulatorów, aparatów, słuchawek, gło-

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne im. prof.Sekuło-
wieza, Warszawa, Żóra-
wia 42. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handło-
wej, stenografji, nauki
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
gramatyki polskiej oraz
ekonomji. Po ukończe-
niu świadectwo. — Żą-
dajcie prospektów. 448-12

po cenach
abrycznych

CHOROBY PŁUC
 

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-
czywego, EK kaszlu i t. p. stosują

p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age“
który ułatwiając wydzielanie się plwociny

 

 

wzmacnia organizm | samopoczucie chorego śników, woltomierzy, prostowników i innych. isania na
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel Nauka i ; i

Używa się za poradą lekarza Firma MICHAŁ GIRDA, Orzeszkowej MKa 16.
Zamkowa 20.    Tel. 16—28. e

i
Sprzedają apteki.  Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

W

AKIERDO PAZNOKCI

 

wóciki, Likiery i Wina

JF. Stefan GENELIĆ$=ka S-KA AKC. wWARSZAWIE,

       

         

Drukarnia „DziennikaWileńskiego”,

LSE EMSR

 

SZZTY

LIBERTI
mmm:

„PROVENDEINE“
BARDZO SZYBKO TUCZY ŚWINIE!

„PROVENDEINE' jest jedynym wyro-
bem, uznanym przez wszystkie naj-

większe powagi hodowlane w Europie

„PROVENDEINE“ zawiera „witaminy”,

stężone pod działaniem promieni

„ultra-fjoletowych” i szczególne za-

czyny, porządkujące i ułatwiające

trawienie.

Sole mineralne, zawarte w „PROVEN-

DEINE”, wzmacniają kościec šwin.

«PROVENDEINE»
skutkuje szybkoiniewymaga zmiany paszy!

2 miesiące oszczędności
na hodowli!

„Provendeine“ jest sprzedewane w pu-

dełkach po zł. 4.75 izł. 9.50waptekach,

drogerjach, spółdzielniach, sklepach ko-
lonjalnychi t. p.

Wyłączna sprzedaż na Wojewódz-

 

 —
Tylko zzoryginalną etykietą|ki korkiem jest

WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY

PINOZYWIEJ[I
ZDRÓJ

ŻYWIECKI,

MARCOWĘ,

vi
ka  

 

ŽŽ PORTER
„ALE

z ARCYRSIĄZĘCEGO BROWARU

wZYWCEU

boNABYCIA WSZĘDZIE
REPREZENTAGA: WILNO,_ZARZĘCZNA 19.TEL.186

MEBL | nowoczesne
w wielkim wy=

borze polecają B-cia OLKIN.

Wiino,ulica Niemiecka 3, telefon 362.
Nadeszło dużonowości!

U
D
E

  

  

 

STYLOWE  
Uprzejmie komurikujemy naszejSz.Klijenteli  żegwint (oitiujo MOWENME "7 skiej M” iwa: Wileńskie, Nowogródzkie i Bia-

lecz pracujemy mn (manicure i cze- AA łostockie,

sanie Pa i S 66

Kntokolska 33 m. 2 Ocz sasz” | ) „WETERYNARJA
i polecamy się nadal łaskawym względom t Sp. z o.o.

4373—0 ____Wiera i Zygmunt KUCHARSCY. | Wilno, ul. Bazyljańska 2 (róg E=

Ostrobramskiej). 1291-05

    

  

574 HE

Mieszkania
i pokoje

EM iii KAMAN

TAŃCE KARNAWAŁOWE
Tango, Fox-trot, Slow-fox i Wale Angielski wyu-

czam w 12 lekcyj P. Borowski, ul. Trocka Nr. 2.

Kurs rozpoczynam we wtorek 2-go grudnia o go-

ĄDAJCIE

 

n
l

  

Aaais paini,Pozyjecz Raan

= WWWWNN
= Nie robimy wyprzedažy
= lecz uwzględniając zniżkę cen na rynku

= Sprzedajemy wszystkie towary

= 0
=R 0 20 |, taniej. ;

NOWOŚCI NA KOSTJUMY, FRAKI I SMOKINGI. EE

WEŁNY ( JEDWABIE NA SUKNIE. =

nest uereoz ||| [Leonard Pikieli Syn =
DONE Wilno, ul. Wielka 7, tel. 11-55. 1 EE

(K
o sprzedania mało
używany radjoaparat

2 lampowy z akumulato-
rem, cewkami i słuchaw-
kami za 120 złotych. U
Subocz 49 Ryneczek

E

NA GWIAZDKĘ!

 

 

= sklep wodej. —s0

Ozdoby Choinkowe, Malowanki, Gwiazdki, Szopki, Zabawki, Lalki, Rowerki, = TOKAZYINIE|

Koniki, Gry dziecinne i Towarzyskie. = do sprzedania: futro wa-

NA UPOMINKI DLA DOROSŁYCH: ZA e kapo

Wieczne Pióra, Ozdobne Ołówki, Flabastry, Albumy, Teki, Notesy, == rzowski zauł. Nr. 11 m.4

: Galanterja Biurkowa. = pd93pop 4986—51

Kalendarze: Terminowe, Kartkowe, Przekładane. Pocztówki Świąteczne. ZĘ —PACENE

Bilety wizytowe. =| ZGUBY L.

 

WIELKI WYBÓR. CENY B. UMIARKOWANE.

W. BORKOWSKI
gub. ks. wojsk. wyd.

przez PKU—Brasław
na imię Bandara Józefa,
zam. we wsi Mrozow-
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WILNO, MICKIEWICZA 5, TEL. 372. 635-w one gm. Brasi. =

UDA041 AAA Zgubiono
TIT IKIINIIKS dowód osobisty wydany

 

przez Starostwo Grodz-
kie, zaświadczenie tož-

 

  
   

SKŁAD SUKNA, MANUFAKTURY JEDWABI

I. KOBRYŃSKI
Wilno, UL. NIEMIECKA 31

PRZEDŚWIĄTECZNA WYPRZEDIĆ
RESZTEK i WYSORTOWANYCH TOWARÓW

referencje. Oferty listemCENY DOSTĘPNIE NISKIE. 58870

OPORASapuńce, Rozalja Hara-
i i >

DWAAWNAANNNNYKKAYWAAWAAKAACOAAAANAAAAYN AAA 7037 ZTS") awiarco7

Rabina m. Wilna, weksel
na 80 zł. z podpisem
Sz. Goldberga żyrowany
przez B-cia Braci Jude-
lewicż, oraz  blankiet
wekslowy na zł. 100 z
podpisem Eljasza Lej-
zera Ełjaszewicza wszyst-
ko własność Eljasza Lej-
zera Eljaszewicza, zam.
przy ul. Raduńskiej 37—
un. się. iSEZ

PRACA |

nozeIE

posaoY gospodynipo- |
szukuję. Posiadam |

A

 

 

 

praktykę i pierwszorzęd-
pierwszorzędny Zagr. ne świadectwa, poszu-

=== fabr. okazyjnie niedrogo
==do sprzedania. kuje "poračy nah

28, m. 10.

skie oraz duży wybór jedwabnych poń-

Zawalna ky ziemskim. Informacyj

 

740k czoch po cenach najniższych

B 586—50 bliższych udzieli p. Wa-
SKRZYPCE as jaka RE:

KUPNO- oe wWilnie, w drodze |I-

| AKUSZERKIECAMTSPRZEDAŻ | Z porodu jonu Šalinti BBTS osz ża
tanio do odstąple- pe: na slużąca do

AKUSZERKA ia MLECZARNIA - tki

MarjaLaknerowa FORTEPIAN m aienladi „an Po modzieia, =

Peniapė ri Daoniż adne, ul Ostrbramakea KSSRiKid Aras, Ua
—. en e

š wzpes. 8-8AJACCIONAmi sza
" Redaktor odpowiedzialny:JERZY CIESZEWSKI. |ul. Mostowa 1.

7

|

|
|

samości wydane przez |

1
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E WILENKIN | GIWIATŁO, DZWnęki
= r Si 4 S SE ug,EE
= “6 = reperuje elektryk I SĘ cz
= EZ| jadalne, sypialnei ga-| TPS" y ces
= „BON MARCHE = netowe; kredensy, |TADEUSZ FABISZE=qK,"* 14
= WILNO, WIELKA 3 = |stoły, szafy łóżka i t.d.| Wilno, Portowa Nr. šį

= =| Wikwintne, Mocne, 3029—15 4 r:

= POLECA:
= |Niedrogo. Na dogod- “2 "ae yw

š L = ch warunkachi ošwiadczony, wy-

2 Najmodniejsze krawaty, Frakowe ko- = PO a USZ(9 kwalifikowany Admiei
— - Ši L = Ei a strator
= szule, Swetry i Pullowery męskie i dam = FORTEPIAN posiadający — długoletnią
= =


