ROK V. Nr 299 (1309)
ODDZIAŁY:
BARANOWICZE
BRASŁAW — ul.
DUKSZTY — ui
DUNIŁOWICZE
GŁĘBOKIE

Bedażej

i

Administracja

PRZAUMERATA

80

ul. Zamkowa

ST.

ŚWIĘCIANY.

—

ui. Rynek

9

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5
WARSZAWA — Nowy Świat 46—i14
WILEJKA

POWIATOWA—ul.

Mickiewicza 24

Wiersz mili

eirowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej 1 3-ej *Qg

wi. Ad. Mieklewicza 4, wtwarta oś 9 do 3, fełefouy: redakcj! 243, ańminłstrueji A2G, urwkazni 262

mieslgcana

zagranicę

POSTAWY — ul, Rynek 19
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego

GRODNO — Piac Batorego 8
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemisa
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63

Piątek, Sobota 24 25 grudnia 1926 r.

W iGO,

—

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa | |
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28

— ul. Szosowa 172
3-g0 Maja 64
Gen. Berbeckiego 10
— ul. Wileńska 1

5 odneszonuam

Komto

7 7,

csakowa

Go domu

w

lut

£

В, К. 0.

przesyłką

pooriową

Nr. 50259
zsę

W

4 sł

spranua4)

Gitas)

Opłata

е

„NA

pocritowe

Redakcja rękonisów

рисоувсаеко

ufurczona

Uru

20

CENA

groszy

niezamówłonych

OGŁOSŁEN:

xa tekstem 10 groszy. Kronika res
oraz z prowincji o 25 proc, troże

ryczałtem.

nie zwracat

mowa

lub nadesłane

Ogłoszenia

40 gr. W

n-ch

świątecznych

cyfrowe I tabeiowe o 25 proc. droże

Dnia 5 stycznia 1927 r. RAL MORSRI o salonach Recepcyjnych Pałacu Reprezentacyjnego.
Paryż,

dnia

Chcemy dziś poruszyć temat bardzo
drażliwy Sprobujemy cać odpowiedź
ma

pytanie

czy

i wjakim

działy

stocniu za-

pa'tnerów

litewsk'ego

„s:-ulis6w“

zosta'y

stanow ącycych
otrzymali

donoszą:

rozlokowane

rezerwę

„szaulsi*

regularnej

znaczne

Zmob'lizowane
równomerne

straży

zapasy

od

wzdłuż

karabiny

ros,jske,

n.emieckie systemu

steno-

wych

tej niewąipii-

z

Obecnie

wzamian

świeże

kareb.ny

„Mauzer”,

z Sowietami.

donoszą: Litewska delegacja do rokowań

Moskwą,

wraca

na

święto

wszelkie! rokowania z Sowietami

wie najdoriośejsz j w Europie partii.

Wczoraj

i amunicji.

«Szaułs» oddają stare : zu-

otrzymując

Zerwanie rokowań
Z Kowna

granc:nej.

broni

dokonywuje się »miana karab nów.

Żyte

go sojuszu opartego na uvł:d.ie pclitycznym
z 19 lutego
1921
roku,
oraz na konwencji wojskowej z 27
czerwca 1922 roku.
trzech

pogranic:a'

całej granicy polskie, skup ając sę na więks ych posterunk:ch

ści osłabić wa tość fra cusko-polskie-

Usialmy przedewszystkiem

ser

Z

inaugurc wana przez p. Herriot'a, akontynuowa
a przez p. Brnana'a poiityka
«pojedna ia»
francusko-niemieckiego
mioże w biskiej czy dalszej przyszło-

wiska

do

Kowna.

handio-

Jednocześnie

zostają przerwane.

W kołach

Jednym z głównych celów polity- politycznych przypuszczają, że przerwa ta potrwa jeszcze dlugo.
ki niemieckiej jest szybkie rozluźnienie węzłów łączących Francję t PolSkę. Czynią Niemcy w :yn kerunku
Według wiadomości z Kcwna. leader fiakcji „Jaudisiakėw“,;
luszys,
ogromny
wysił k; dzidaą
wecłu
został
przyjęty
na
suojencji
przez
premjera
Waldemarasa.
Poruszono
dobrze
obmyś'aiego
pianu,
który
sprawy pozycji ludewców do nowego rządu.
możnaby tak sformułować:
‚
1) osł biać Polskę,
względnie о-

Rokowanie

późriać jej konsolidację

ta na tym

terenie

nam

zada-

Kowlenski

wać ciosy); praować nad jej iz »lacją
dyplomatyczną, aby potem
irsynuo-

wać w Paryżu maą wartość

socja'isiycznej

cyfizmu

na

„Ry as“ donosi, że
griem,alnie

strunie pa-

i powojennego

wybitniejsi

przedstawiciele

opozycji

emigiują zagranicę.

Wiadomości

zmęczenia,

w

Kownie

tarz" i niemniej „nieiogiczny* podai.ł z Litwy

3) siwa'zać wspólnotę
interesów
gospodarczych francusko-niemieckich
aby tem skuteczniej zskorzenić w u*
my.łach fancusk ch przekonanie, iż
tylko przyj źń (a może
i sojusz) z

Pożyczka

ręk'

ale
na

pod

warunkiem...

wschodzie.

Celem

tego

zagraniczna

RYGA, 23.XII, PAT.

Niemcami ca Francji prawdziwe bez-

wolnej

komunistyczny.

przewrotu

było

utworzemic

republiki sowieckiej.
Komuniści
następnie zamierzaii
przyłączyć
Kowno do
Moskwy. U jednego z aresztowanych komunisiów znaleziono spis
dokładny szeregu osób, którzy mieli być bezpośrednio po
przewrocie
rozRak
Podobny
przewrót miał być dokonany
i w innych państwach
ałtyczich.

Śląsk»;

pieczeństwo,

przewrót

Łotwy
wych,

Postulatem
naczelnym
polityki Łotwy
jrancuskiej jest dziś praca nad zbli.

dia Łotwy.

Obiegają pogłoski, że nowy

minister finansów

poająt rokowańia z przedstawicieiami zaglaniczaych grup f.nansoa główni: amerykań.kich
w
spramis pożyczki
zagranicznej dla

Nota

Polski

do

Niemiec.

żeniem francusko niemieckiem ale beż
poświęcenia
istniejących gwarancji
Polska podtrzymuje swój protest.
bezpieczeństwa i sojuszów.
Wyuaje
się to bardzo
prosie,
może
nawet
WARSZAWA,
23 Xl. PAT.
W dnu 22 grudnia rb. poseł polski
zbyt proste. Musiny zresz ą podkre- w Berlinie doręczył w urzęczi: Ministerstwa Spiaw
Zagranicznych notę
Ślić, że utrzymanie sojuszów leży w ckreślającą stanowisko rzącu pol-ki go odnośnie do noiy rządu niemiec-

świadomości fiancuskiej na pierwszym kiego z dnia 3 grudnia rb. któ a j k wiaiomo stanowiła oupow.tóź na propianie,a zbliženie z Ni:mcami — na test polski w sprawia dtklara-ji posia Emmingera z Reichsiagu z dnia
drugim. Tak się rzecz przedstawia, 23 istopaia dotycząca wytorów do rad gminnych
na terytoijum wojejeśli o niej sądzić z punkiu widzena wócz wa Slą:ki:go.
przew ażający.h nastrojów niztyko w
.
R<ąd polski przyjmuje z zadowoleniem do wiadomości ustęp noty
opinii publiczaej Fiancji, ale również niemieckiej zaz-a z:jący, że pomyślne kształtowanie się stosunków polsko-

—|

to

się ram

wycaje

ważniejsze—

wśród kierowniczych sfer Quai d'Orsay,
wojskowości

P. Briand

i par ameniu.

nier:z

już

powiedział,

niemiecki.h o ile choczi o Śą-k zależy w pi:rwszym rzędzie od ścisłego
przestrzegania postanowień trakiaowych, kióre się wyraziły w konwencji

genewskiej dnia 15 maja

1922 r. Noia stwierdza -dalej,

że konwencja ge-

newska oddala obustronne
zobowiązania
o mnujszcściach
rasowych,
że chce „pojednania*
f ancusko-nie- religijnych lub językowych pod gwarancją L'gi Naroców i że nie daje
mieckie zreaizow.ć w ramach ukła- ona żadnej ze stron uprawnień do iagerencjj w stosunki wewnętrzne.
dów w Locarno.
Ale pewien nie- drugi:j strony, w związku z wykonaniem jej postanowień dotyczących
miecki przemysłuwiec oświadczył h:a- spraw mniejszościowych.
2

rację polityczną,

lecz przez

lekki

do zagadnień

stosunek

frazesów: zizraia

w usładach

locaineńskch

polski

przywiązuje

kojosy rewieję spraw
źle rozstrzygnięrych.

według

nich

Mogła za.hoczć obaws, že—pomimo iego ni:porozumienia—układy
łocarneńskie opiaję francuską uśpiły.
' Przeczy temu tak Świetny i tak chajakterys'yczny dla umysłowości francuskiej obserwator, jakim jest

cjan Romier,

redaktor

Figara.

p. Lu-

Oce-

E

TATTO

TTT

cuzi, kiedy głoszą niemiecką

sprswiż pomorskiego

TIT TT
tezę

„koryiarza”

w

Tyiokrotnie dementowa1e oświadczeris radykalnego posia Williama Ber-

trand'a, ał>żone nizmieckiemu d'i:n-

gą, Co z kolei

umożłiwi..

tą dro

oddanie

nie ma żadnych Niemcom „korylarza*.

Jak więc sformułować odpowiedź
podstaw do tego, aby wątpić w lołalność Francji i poddawać rewizji na postawione na wstępiz py anie?
Nie należy zzpominać,
że przed
a śe
na jakich nasz szojasz
z Franją się opiera.
Zaównao p. wojną znalazł się we Francji premier,
Sktz; ński, jak i p. Zaleski nizjedno- które dla zabezpieczenia pokoju swe*
kawał
krotnie stw.erdzii, że Polska tyko z mu krajowi oddał Niemcom

sympatją i spokojem

może

patrzyć Konga i tem się szczycił.

na pióby r zw ązania spraw niemiecke-francuskich prz:z dwie strony za„interescwane,
albowiem
zaognianie
stosunków pomiędzy
temi
awoma
krajami nie łeży ani w interesie Poiski, ani Europy.
Uwałamy przecież, że dziwną kon<epcję sojuszu mają niektórzy Fran-

Teatr

tym

byi Caillax'

bo

tyko

chodzi

nam

bezpieczen'a
ślności.

Francji

Już mamy

we

pokoju

tych to czasach

Może

poru, wrodzonych

filsk'ch pewnych

o

gniazda

sympa!ji germano-

czynników, oraz

teresu ekonomicznego.

W

„Germanofilizm* polityki francu—

przypuściwszy

nawet,

Premjerem jest on możliwy jako doktryna

on wrócić do

in-

tych gnia-

zdach bardzo się smucą z powodu,
że
prestiż
(p.
Briaqd'a
osłabł
w ciągu ostatnich fygodni. Otóż оsłabł datego, że zarowy instynkt narodu reaguje przeciwko temu, co mu
sią wydaje słabością i »łudzeniem.
skiej

dowa—będzie

zjawiskiem

wem.

nie

2ie-

że

rzą:

przejścio-

może

też

walka pomiędzy

w

pewnym

okre-

„germanofilami*

Francja

może

a zawsze sojuszników

bowiem

zupełnie metod, chwytów

„germanofobami“. Terminów iych nie aby pozos'ać wielkiem mocarstwem.
naeżv brać w wulgarnem tego słowa
Kazimierz Smogorzewski.

Rewzji

ul. Dąbrow: skiego

5.

Inauguracyjne
W

otwarcie teatru w soboię 25 grudnia

1926 r-

sobotę 25 grudnia i niedzielę 26 grudnia po 3 seanse
o godz. 5, 7i 9 wiecz,

Hallo! Puszezamy się!!!
Program seata
Wiełika rewja w 2 częściach, 13 obrazach.

Udział w rewji przyjmują najlepsi artyści scen Warszawskich: Luna

Nałęc',

Amelja

Cielecka,

Irena

Perliūska,

Kaž. Lutówna,

Nina

Wilińska, Miecz. Dobrowolski, I. Cornobis, W. Wolski, P. Kozłowski,

Janecki i wiele innych. Własna kempletna orkiestra. Balet 10 osób. WŁ
@
je i
kost;
f
IE obowiązuje. Szczegóły w programach i aflszach. Kasa czynna a
11 ranoado 2 p.
p. ii
ads
od god: z. 5 wiecz., w niedzielę1 šwieta od godz. 11 rano bez przerwy.

gdy

kariy

historji.

myśl

i

wola

twórcza polska w największym b;ła
na„ięciu, wtedy ci, kórych dziś uwa-

czesność krytykowani

mu

ofertę pokoju

separacyjnego

Ce-

byli, ośmiesza-

Gdyby

Francja

przyjęła

wówczas

ofertę ks. Sykstusa toby:
1) Państwo niemieckie a zwłaszcza
Prusy nie byłyby tak jąk dziś najsilniejszem
państwem
w
Europie
centralnej, nie znajdującem żadnego
poważnego współzawodrika.

ru,—koledzy

ci

patrzyli

znać muszą,

że nazwiska,

Józef Piłsudski

na

Poiski

że pojęcia

z

kart

historji

Jeśli

tę

historję

już

i bu-

władzy,

On

artykule pe-

nie

wyiwą.

snego narodu, to muszą się już zgodzić, że figurować ten naród
będzie

z Piłsudskim jako kierownikiem. Nasz
stosunek
do
marsz.
Piłsudskiego
zawsze

był

inny,

niż

innych

grup

prawicy polskiej, Dziś większość tych
tego kół podziela nasze stanowisko. W r.
skąd wyszedł lecz gdzie idzie, tak i 1920 popularne pismo humorystyczpołożenie państwa oceniać należy ne lwowskie pisało: <z szlachią polweclug zmian, które w nim dokona" ską, polski lud... a więc Piłsudski z
ne zostały i w jakim kierunku. Otóż Witosem>.—Bylo to wtedy lwowskim
zmiany w Polsce są, olbrzymie zmia- żartem, panom z Galicji wydawało
ny na iepsze. Pozyskaliśmy to co w się żartem, że marsz. Piłsudski mógł
państwie, jak i w każdej innej robo- być uważany
za reprezenian a polskiej
ce jest największe
centrum
woli, szlachty.
U nas było zawsze inaczej,
Należy czytać pisma emigracji rosyj- Niedlatege oczywiście, że oto jak z Boże
Skiej, artykuły p. Pawła Milukowa narodzeniowego numeru Słowa wynika
aby zrocumieć co to znaczy wolewoj rodzina Piłsudskich wywodzi
się z
cientr i dlaczego pozbawiona
takiej pra-kniazi6w
i
dynastów.
Lecz
centralnej woli emigracja rosyjska dlatego,
że w
Piłsudskim,
włajest jak człowiek pijany.
śnie
w
jego Kijowach
i
wyRosja straciła to centrum woli od prawie Wileńskiej, w szerokich, mochwili, kiedy nieszczęsna dla Imper- że mynych projektach kowieńskich,
jum kuła prowokatora Bogrowa trafiła w jego sukcesach i w jego błędach,
Piotra

oceniać nie według

Arkadjewicza

Stolypina

rzał, lecz niszczył, tępił

w

rodki takiego centrum woli.

Frakcje Stefana.
Reasumujmy.

centralną wolę państwa bodaj na tyle atomów ile obywateli liczyła sobie
państwo, gubił jego nadzie-

używały

to centrum woli

sposobów,

u siebie

i
aby

stworzyć,

jako

swoje
mocarst-

wo pierwszorzędne, podczas gdy teraz za rok. czy dwa, spadnie do rzędu
państwa o «ograniczonych interesach».

5) Włochy ten niebezpieczny konkurent Francjj
pozostałyby

w

Świecie” łacińskim

na planie drugorzędnym.

Rok później hr. Czernin, człowiek
o wyjątkowych

zresztą

zdolnościach

podpisał pokój z jakiemiś nieznanemi
drągalami, którzy sami się mianowali
delegacją nieistniejącej republiki
uk-

polskiego.
Były to błędy.

Błędy

zwykły.h

wiosek

charach posiada
mintern, przez
urzędującego

nie gmin,
©

płatnego przez ko.
sowiety
sekretarza

jako

terytorjum,

tysięcy ludzi
husłami

lecz

kilkudziesięciu

funkcjonarjusza

hurtka. Takich hurtków
naszem

dla tamtych

jest 1100

czyli

około

zorganizowanych

„zabijania

na
60

pod

policjantów*

(le-

galnie
się to wymawia
„uwalniać
więźniów politycznych*).
Cały nasz
kraj objęty jest Slecią, którą mamy

prawo nazwać siecią administracji ob
cego, cudzoziemskiego i nieprzyjaznego nam państwa.
Uważamy,
że spokojne, liberalne
patrzenie na to jak „sąsiad'* zarzuca
na nasze terytorjum swoją adminis.

trację,

jak jawnem

podniecaniem

a odpowiedniem

namiętności

wciska

wiejską ludność naszego kraju w
obręb swego rozkazodawstwa, jak w
każdej już dziś chwili może wywołać
w naszym kraju jakieś powstanie bolSzewickie —

sze

wszystko

tolerowanie

to stawia dał-

akcji Hramady jw

i Rząd:

to

Mamy

I

historycznemi i państwowemi.

jest

steśmy

najważniejsze.
optymistami.

A

Dlatego

je-

błędy

jak

rozkla- byiy zawsze na świecie, tak są i będą.

je na przyszłość mocarstwową.
Różne społeczeństwa różnych
krwawych

Europie,

tyl-

WARSZAW
A, 23 XII, PAT. P. Midziś w Pol- nister
Sprawiedliwości
Aleksander
sce centrum woli. Znajduje się w rę* Meysztowicz wyjechał na kilka dni
kach człowieka myślącego kategoria: na wieś.

Nasz parlamentaryzm rozkładał ową mi

dał samo

stabilizowałaby

w

Sejm

parlamentarne
nie ujawniały
woli,
lecz strach; strach podwójny
przed
odpowiedzialnością i dniem wyborów.

to

już wygreła

we dźwięku imienia wieikiego króla, hierarchji błędów
obok najbardziej
które wywołał nad
mury
uniwersy- kapitalnych błędów w historji lat os*
tetu, widzieliśmy ożywiciela
senty- tatnich.
Cat.
IEA
mentów i instynktów,
które
pchały
niegdyś państwo polskie,
Te
same
szlaki przeryte płozami sanek
króla Min. Aleksander Meysztowicz,

wszelkiej za-

Rzeczypospolita, a przez

4) Francja
stanowisko

pańsiw fatalne.
Dziś wiele wsi,
saisonstaat, chcą uważać za historję wiasną, wła-

Polskę

lekkomyślny
które chce powstawać

nie stwarza

niż wtedy kiedy wojnę
ko Ameryka

(a nienawidzieć znaczy działać i о- raińskiej. Hr. Czernin w ten sposób
ceniać w zaślepieniu, nie - nawidzę,— podważył prawie półwieczną politykę
wzgłędem
społeczeństwa
w polityce to metoda najgorsza) p Zy- dynastjj

i charaktes

zgo-

„Z tamtej strony”

otwórzmy

Właśnie wtedy,

napiszł u nas

ne szyby sal audjencjonalnych Zimowego Pałacu, z któremi razem uprawiał politykę na śliskich parketach
pokojów cesarskich, politykę innych

ka należy

i pomy-

Francji

dla wszystkicn,

chwili gdy ten przez szkła teatralne
sie znaleźć się na czele rzędu fan- dzić się na „sam na sam* z Niem- pa'rzał na piękną Polkę. Nasz parlacuskiego człowiek o pokrewnej psy: cami. Własnemi rękoma zepehnęłaby mentaryzm polski, system rządów
choiogji czy
taktyce. Wywiąże się się wówczas z pizodującego stano*
wówczas w tym kraju gmwaltowna wiska w Europie- Francja musi mieć do 12 maja 1926 r. nietylko nie stwawładzy,

„Kakadu“
1. Pawłowski, W,
miejscu. Szatnia
T

TIA,

Ale tera:

pań-

opowiedział się za optymizmem.
Wtedy—a teraz. Tak jak człowie-

nikarzowi Siegfriedow: Fiochowi, jest „germanofilskie” powstałe na podłoautentyczne. A nie dałej jsk dziś cie- żu salonowego snobizmu, naiwnego
Szy się organ pana Cailiaux, La Vo- pacyfizmu, metody najmniejszego o-

jako rezultat ostateczny, ale jako eks- uzy:kanie dostępu do morza

Polityka polska

znaczeniu,

TAS TATTO

dziwnie

symiści i optymiści pomimo wszysiko

np. podkreślenie różnic co do metody za-

piając krytycznie akcję p. B iand'a w
Genewie powiada p. Romier, że „Lo- lonte, z zamachu kowieńskiego przy.
carno zostało przyjęte we Francji nie puszczając, że pozwoli on Polsce ne
peryment”.

ST

posiada-

Polski, za
a wszystko to żamy 24 budowni.zych
fantastycznych pilotów jej chwały, — przez współ:

jednak, Polak, w swoim

do

sce- ścisłego przestrzegania zasad nieingerowania jednego państwa do spraw
mentoe ania istniejącego statutu poli- wewnętrznych drugiego, dając wyraz przekonaniu, że jest to podstawotycznego Europy, Niemcy uważają, że Jia warunkiem dobrych stosunków sąsiedzkich między Polską i NiemLocarno przenosi iyko na terea
cami.

że

styczniij ocen'a błędy, historja-zasługi.
Wyraźne wyczuce błędów jest przypan, jeden z cz siejszy.h na wyższ;ch wilejem współczesności.
Ale ujemną
urzędników Rzeczypospolitej,
były stroną w ocenach
współczesności
wybitny parlamentarzysta rosyjski, k Ó- jest jej zwykle niesłuszna miara człory, za c asów niewoli i Lancien regi- wieka.
Wiźmy
historję: spółcześni
me olbrzymie pon ó:ł zasługi w obro- sądząc Mickiewicza i Edwarda Odyńnie polskości na ziemiach
wschod- ca, zdobywali się najwyżej na pogląd,
nich. Ale każdy artykuł
polityczny, że Mickiewicz jest wyższy od Odyńdziennikarski jest ciekawy
nietylko ca. Potomność
wymazsła
Odyńca,
jako teza, ale jako odźwierciadlenie wyolbrzymiła Mickiewicza. Mówimy o
psychologji piszącego. Rosyjscy, nie- kształcie
i sile
rąk kióre
rządzą
mieccy,
europejscy
koledzy
autora Polską. Są to ręce Piłsudskiego. Ci
omawianego artykułu z któremi ra którzy go kochali, czy lubili — niech
zem patrzał na świat przez zamrożo- się cieszą, ci, którzy go nienawidzili

W

dować, a

się

na tym,

artykuł Opżymiści i pesymiści starszy

cją a Niemcami zasadricze
zumienie. Kiedy Fiaacuzi

protest zawarty w nocie dnia 30 listopada rb.
Wreszcie nota wskszuje na wagę, jaką 1249

polega

mia dla żołnierzy, bezpłatna nauka ni, nienawidzeni. | nie było takiego
2) Pokój by powstał o rok wczedla wszysikich i chleb bezpłatry,
—a polityka w historji od Zbizniewa Qie- śniej przed
wielkiemi
cfenzywami,
na to rzeczywistość odpowiad.ł:, że śni.kiego do Cavoura, od Ossolin- oszczędził by Francji mnóstwo krwi
państwo polskie bezpłatnie dać może skiego do Bismarka, któryby budując męskiej, której tak potrzebuje.
swoim
obywatelom
tylko
szykanę rie popełniał tłądów. A regułą jest
3) Przy zawieraniu pokoju Franbezpłatną.
że współczesność lepiej, wy ažatej, pla: cja miałaby człkiem inne stanowisko,

jako na
Państwo,

Wobec tego rząd polski nie może się zgodzić z oświadczeniem rządu
tym względem panuje pomiędzy Fran- niemieckiego w sprawie dekiaracji posła Emmingera i podtrzymuje swój

Polsce

prezyjjalnego

stołu

rządowego takie słowa jak: «Dążymy jąc wolę rządzenia i moc reąiz:nia sarza Karola austrjackiego. Poincare
nie opariy o zdanie gabinetu Ribota oferw Polsce do tego, aby nie było u uosobioną w jednym człowieku
nas ludzi bogatych»—albo „nie war- podcaiśmy kraju naszego rządom tę odrzucił" Powodem była niechęć
Włoch. Dzisiejszy antagonizm italoto myśleć co w państwie stanie się partji.
Qi
kształtu
i
siły
rąk
w
których
poo
fraqcuski, dzisiejsza jawna agresja
za trzy lata*, albo na prośbę
moc przeciw bandom na Wschodzie władza spoczywa zależy przysziość Włoch w kierunku Francji jest jedyPolski taka odpowiedź: „Nie rozu- polska. I tuiaj jest ten nasz opty- ną nagrodą zapłaconą przez Włochy—
miem poco wy tam wszyscy Sie- mizm. Rządzić znaczy wzbudzać nie- Francji za jej ówczesne stanowisko
dzicie?*— Wszystko to było mówio- zadowoleni:. Rządzić zna zy popeł- tak niezgodne z francuskiemi interene nie przez złość, czy jakąś degene- niać błędy. Do błędów przejdziemy. sami państwowemi.

biemu a'Ormesson z 7emps'a, że pod

nieporodopatrują

od

wtedy

ły

uchwalili konstytucję,
w formie nierealnych,

«Rytas».

Kowna donoszą: «Rytas» podaje że w ręce policji dostały
się
najzutudz'eż apele wsć do łacńskiej logicze pełniejZ wiarogodne
dokumenty, że w
Boze-Narodzenie
dokonany być . miał

ności w:ka ując na „nielogiczny kory-

przeszła
przez
rewo- rycznem znaczeniu, wskazać tolerowaDzień najrzewniejszego polskiego Bułgarja
Hiszpanja: przez
zamach niu przez państwo działalności Hra«
święta nastraja powagą. Chcemy do lucję,
Oto przed stanu, Włochy przesz ustalenie dykia- mady na'eżyte miejsce, zróbmy nastętej powagi się odwołać.
wania tury partyjnej, nadanie przywileju na pujące dygresje:
ministro
czasów
kilku laty, za
W dniu 5 marca 1917 roku złop. Wład. Grabskiego ukazał się w rz dzenie jednej partji i przywilejów
artykuł pod tym co dzisiaj osobistych wszystkim partji tej człon # # ks. Sykstus Parmeński Prezyden„Stowie“
Wyższość naszego stanu w towi Republiki Francuskiej Poincaretytułem Optymiści i pesymiści. Pada- kom.

stwowych, taksamo lekki jak stosunek tych którzy uchwalali nam prawa,

Komuniści zamierzali oddać Kowno Moskwie,

polskie-

go sojusznika;

2) grać w Paryżu

z „iaudininkami',

„Emigracja“ socjalistów.

g spodarczą

mogą

Pesymiści i optymiści.

„Szaulisi“ otrzymali karabiny niemieckie.

18 grudnia.

Rocznik 1904 nie będzie wcześ.
niej urlopowany.
WARSZAWA,
23.XII, PAT.

związku

W

z obiegającemi pogłoskami o

mającem jakoby nastąpić wcześniejTolerowanie hurtków.
szem
stałem
urlopowaniu rocznika
904li
(i
najstarszych)
gabinet Ministra
Tolerowanis hurikow jest nieobliSpraw wojskowych
prostuje: 1) że

czalnym

Aby

błędem.

na tablicy błędów

©0

kisto-

takie pogłoski
czywistości.

nie

odpowiadają

rze-

«

$

Z Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego.

O

naszych

е

zebraniu pokoleń.
dniu 15
Wilešskle Towarzystwo Lekarskie

grudn a, wybrany został na rok 1927
składzie:
następującym
w
zarząd
ewicz,
k
Jaqusz
A.
prof.
T-wa
prezes
dr. $. Peszyński i C.
wiceprezesi
S.
stały prof.
Sekretarz
Szabad,
d-rzy
ni
dorocz
arze
sekret
Trzebiński,

stw erdza, iż brak
przepisów, dotyczących zapat'ywania zakładu
avatomicziego
w
mia'erał
nauk wy,

A

z1a znie

hamuje omawarą

sorawę,

niejednokrotn e wywoływało przykre
dla leka zy zaścia, a nawet pow.daK. Pawłowski i J. Hurynowiczówaa, wał» wszczydani3 procesów sądaSafarewicz i wych. Trudaości te, zdaiem Wilenbibliotekarz doc. A
:
skego
Towarzystwa
Lekarskiego,
ski.
Bąizyū
dr.
ik
i skarbn
samem zebraniu jedno- mogą być usunięte jadynie tyko droNa tem
głośnie przylęto następująą uchwałę: gą wy ania szczegółowych przepi„W leńskis Towarzystwo Leka'sk e, sów iządowych, wy aźti: okreś'a ąkierowlat stojąz na straży naski cych, w 'ak'ch przypa kach
121
od
stwier- nicy kinik, lekarza na z l'i państwalekarskej na Wileńszczyźnie,
po zaznajomieniu sięZ treścią wych oraz spcł:cz*ych szpiai, przydza,
Le- tułków
d'a
chorych
i starców, —
pisma Pana Dziekana Wy tziału
są do _ Skierowywania
Profesora O'łowskiego, obowiązani
karskiego,
sekryjnego
do
Zakładu
niedostateczną ilość małerału prose- materjału
Oii
Anatom
Anatomji
opisow-j
w
celach
nauczazie
Zakłai
w
ktoryjnego
Stefa1a Bato- nia studentów*.
pisowej Uniwersytetu
SORT ZY ROZOWE CREED
E USEIŲ
Wskutek tego nawołuje kole- POEGŁEKUENPECŻ
rego.
zkalyh
zami:s
ko
nisty
zy,
„gów leka
„Dom i Szkoła”.
w Wilnie, lecz też mieszkających pozaby
mogło
ych
W szeregu
odbywa'ących się
z
za Wilnem, od kó
zwł k do pro- iaicjatywy
Wil. Koła Tow. Naucz.
łeżeć skisrowywari:
tego Sztół Śrad. i Wyższ.
zaoparywan'a
do
sektorjum,
miesięcznych
przez k>nfereacy| odbył się w ty:h dniach
żakłaju w miaverjał naukowy,
zwłok

oddawanie

bezdomny ch,

ludzi

Wileńskie Towa zystwo Lekarskie
sądzi, iż uwzględniając cel ogólnego
dobra, żadna z narodowoś i, mających

Referat

Dmowski

zechciał

oświadczyć w Warszawie:
Głównem

Przyjmują

|.

zadaniem Obozu—mówił—to

zorganizowanie narodu po to, by. na czele
hierarchji stała ellia umysłowa i mo alna,
Tego

mie może

zapewnĆ państwo,

będziemy

reprezentow-ć

które jest

myśl, serce

i

sumien:e narodu. To jest. odpowiedź d'a tych

dzienników, które nie mogą zrozumieć, jaka

jest różnica między
zadaniami państwa.

zadaniami naszymi,

p. dr. Haliny Jankowskiej

Częstokroć

jest państwo.

Natomiast

narodu żydowskiego
Jewisch Agency

nie

przymusow:,

Według

org-nizecją

może być jakaś

lub inna

Na

organizacja

niepaństwowa,

PIW

Wielkiej Polski.

słów

p.

i greckiego

łacińskiego

języka

Dmowskiego

T-wa

najkorzyst-

do

starają się je nagiąć

nie jest

w oczach

posiada

niejszych, według naszego
nia, warunków życia,

10-dniowy kurs naukowy i praktycz:
„ny. Na kurs zjechało nauczycielstwo

lub zdenerwowanie dzięc- dużywaniem
zniechęcenie
ka, kióre z wiekiem przechodzą w ralnej.

spaczenie,

Rezultatem tego bywa

urządziła

Kuratorjum

mniema-

nie

hierarchji

tej

kredytu

jest

siły

mo-

obozowi nieszczególnie. Pokrótkiem,

d-r Ryniewicz

niezawsze

i profesorowie ttniwer-

wielu wypadkach

Są uzasadnione.

prawie
we wszystkich
'się lekcjom
gimnazjach Państwowych i gimnaz-

obiedzie

po

a

jezuitów,

jum OO.

uniwersytetu zapozna«
profesorowie
wali nauczycieli z najaowszemi rezulw dziedzitatami badań naukowych

"nie filologji i archeologji. Po wykłasię konferencje, na
dach odbywały
których omawiano przebieg t. zw.
lekcyj « pokazowych,

pp. lwa$zw kiórej między innymi
i mec.
Zagórski
mec.
kiewiczowa,
Neuman podnosili potrzebę racjonal:
nego wychowania fizycznego, hartującego ducha, potrzebę sportu, bardziej

przystosowanego

do

warunków, oraz—baczniejszej uwagi
na lekturę domową dzieci i młodzis=
ży. Wysuwano też dezyderat równo-

miernego

układania

Dział

2 nauczycielstwem
o

szkół średnich. Ich oparte

wiedzę wskazówki zwłaszcza

głęboką

bibljo-

najwyższa

troska

о

wychowanie

młodego
pokolenia, ca z uznanem
podkreśał,
dwukrotaie
zabierając

nauczycielom, pra- głos, p. kurator O. S. W. dr. Rynieraz w miejscowościach ntewicz.
cującym
Przewodniczący z ramienia T. N._
odciętych od wszelkich udogodnień
graficzne, ułatwią

odświeżenia S. W. prof. Jastrzębski dziękował w
możność
kulturalnych,
puwiedzy, która ustawicznie idzie szyb- imieniu bardzo licznie zebranej
treściwy
za
prelegentce
bliczności
ko naprzód. Nic więc dziwnego, że
wyraził serdeczną
kursu „tak imieniem referat, poczem
przy zamkulęciu

strony natczy”. o.
najserdeczniejszą nie omija

. Kuratorjum jak i ze
złożono
cielstwa

p. kuratorowi

żadnej

z

to,że

sposobności

wy:

postulatów i pragnień ropod- słuchania
nauki,
dziękę pracownikom
w
a w sprawach,
ślając, że obecna współpraca uni- dziców
każdego w
szkol- tak żywo obchodzących
wersytetu nad podniesieniem
обуpatrzącego
kraju
przyszłość
świetomina
przyp
ego
nictwa średni

wielkich

ną tradycję z czasów

deckich.

Maseduan
imię

swoje

nia

na czasie.

O tem jak Mustafa
by

Śnia- watela.

'Kemal pragnąt-

unieśmiertelnić

na

mapie Europy.—Jean Philippe Worth.

wielkiej wystawy kulinarnej

—Morał

jeżeli

w

w Lozannie.
tytule niniejszych paru

notatek zgarniętych z gazet zagranicznych ręką już gotującą się do zapad* niiąciaw Świąteczny — może nawet

. dobrze

używam

—dla

zasłużony—wypoczynek, : nie
wyrazu

odmiany.

mzozajka

to jedynie

Bo i maseduan też

wyraz cudzoziemsk:, tylko mniej pospolity.
:
Francuzi zowią: macedoine
albo

kompnt z rozmaliych

kzanych

owoców

aibo lody malinowe

mie-

z dodat-

siem lik'eru wiśniowego i owoców.
jak kto woli.
Zkąd ja to wiem? Potroszę z 0-

sobistego otarcia się o zagraniczne
zwyczaje i obyczaje, a świeżo z paru
zeszytów: wcale interesującego czaso„Schweizer Hotel-Revie* wypisma

chodzącego w Lucernie.
czasem

Dobrze jest

zajrzeć i do takiego

czasa-

pisma—jak się sz. państwo sami niebawem przekonają.

Wpierw jednak niech podzielę się
wiadomością wcale
pikantną. Oto

Turkom

naewa

Konstantynopol już

się niepodoba, jakoby

całkiem

noszą

przemianowa-

się z zamiarem

serjo

+

+
+

=
e

W

©
2

:

®

m

Marysia

L.

21

tel, 152.

na schody.

Oddział

ad

Fabryczny

į

ul. Mickiewicza 4
najwytworniejsze

urzędów i instytucji

Karmelki oraz dużo nowości
Wielki

wybór

pięknych bombonieręk.
Towar otrzymuje się z Warszawy
3 razy w tygodniu bagażem.

B
Od

Sobóty

Wielki

22

dn. 25 Gradnia

świąteczny program!

GVSTA

Niebywała okazja!
wSIĄ

ZA

b

7

POLECA
KSIĘGARNIA
JOZEA

DZKIEGO
WIELKA

Wład.

Bracki Zygmunt

Specjalny

układ

2-i po;

Chmie'ewski

7.

nstą'ni

seans

s RADJOSŁUCHACZE!

art, Reduty Wilno.

muzyczny.

Wśród żadnych
innych
lamp
niema tak dużego wyboru jak przy
lampach
radjowych
Philips
Miniwatt.

10.15 w.

26 grudnia 1926 roku

Vl-ty Poranek
Kolendy Polskie w wykonaniu biorą udział art. opery p. Janina Korsak-Targowska ora 7

D'a
stopnia

każdej funkcji,
wzmocnienia i

każdego
każdego

Początek punktualnie o g. 12 m. 45 po południu.

napięcia oddzielny typ.
Dokładne
wskizówki
techniczne znajdzicie w

i dane
prosp*k-

JX
o

«Lutnia» pod kierownictwem p. Leśniewskiego, na zakończenie Humor.
Kolenda Wiieńska. Aktualność, — wypowe p. Prawdzic.
Przy fortepjanie Kapelm. p. W. Szczepański

MIEJSC: Parte r 80 gr., Amfiteatr i Bałkon 40 gr.
KASA CZYNNA w dniu 26 grudnia od godz.

Waszych

ielka uczta
grudnia

12 m. 15, odbędzie

teatralny

5.
NI N KA

w

WILINSKA

przy

udziale

się
Matko, dziecko twoje będzie zdrowym
cbywatelem gdy je wy:
i dzielnym
chowasz wedie wskazówek podawanych w dwutygodniku

i

artystów

teatru

„DZIECKO | MATKA"

„KAKADU”.

programie:

Kapturek.

MENTAROZEEOTO
APE YCH CRTRZECYECRAA

Bajka literacko-muzyczaa w 3 aktach
w nowej inscenizacji illustrowana
muzyką,
śpiewem i tańcami

specjalnie napisana przez

dostawców.

dla dziec!
o godz.

r. b.

świąteczny poran

Czerwony

tach o lampach Philips
Miniwatt. Żąłajcie prospektów od

10-ej rano'

PF

niedzielę 26-g0

w którym wystąpi 10-cioletnia
dramatyczna artystka tancerka
е

bramie

9.200

Monumentalny dramat w/g znakomitej powieści
J. KRASZEWSKIEGO.
rolach głównych: Irena Jedyńska, Ka:imiera Skalska, Ziem.

`

ul, Dabrowskiego.

w

La

i majątków według obecnych cen rynkowych.

Nowy polski film!

TEATR

„kakadu

21—6

“
Wilnie

| reklamy do wszystkich pism

UP W UP WH WW

Chór Tow. Muz

W

nowa

B. HERTZA.

Muzyka

A, WILIN>KIEGO,

Kierownik artystyczny i muzyczny dyr. Aleksander
Humoreska w 1 akcie.
Wiliński.
Biższe szczegóły w afiszach i programach.
Ceny miejsc
Ignaš.
2, „Psotny
god».
11
rano
bez
orzerwy.
teatru
od
kasie
w
nabvcia
do
Bilety
ponularne od 1 zł. do 3 zł.
=

Kwartalnie 2 zł. 70 gr.
;

i

Adm. Warszawa,

Krak.

Przedm, 99.

Konto P. K. O. N: 12,900,

—ski,

Konstantysopola

Kemal.

400300035093208

USB.

fesorów

Lenorman;z
co wróżyła

na nadchodzące święta

Niedziela, dnia

5

Poranków Muzycznych,

prawnuczka

Czekoladowe figurki
Luksusowe pierniki i torty

Starski,

CYKL

i pocieszającym "zająć szkolnych.
Bardzo piękaym
W
przemówieniach i skierowanej
ważności kurobjawem zrozumienia
na
poważne
tory dyskusji przebijąłą
propraca
współ
su była intensywna

słynna

dla Napoleona: Przepowiada przyszłość, o miłości, sądowe sprawy i t. d.
Adres; naprzeciw Krzyża, ul. Mły-

Warszawski

Początek o sodz

Kulturalno-Oświatowy.
Magistratu m. Wilna

programowych

Przyjechała

(Cyganka $Aza)

M.

ul. Ostrobramska

1 zł. 38 gr.

Ogłoszenia

SALA MIEJSKA®

naszych

i powieści,

Adm, Warszawa, Krak. Przedm. 99.
Konto P. K. O. Nr 12.200.

DUBELTOWE

CHATA

nie według
i całkiem
hetmana
Tarnowskiego,

wielkiego koronnego.

mód

CZEKOLADKI w 108 odmianach
JADALNE MARCEPANY

Miskiewicza

wuacji Warszawy przyszło się zwij:ć

pośpiesznie
nauk Jana

dwutygo dni,

Loka'y kapitałów na najpewniejsze gwarancje
Kupna i spredaż domów, majątków zi:m. folwarków i ośrodków
Dzi:rżawy mają'ków ziemskich i miyów

UP WY W

nie zaś—szkoły. zało się że miejscowe'władz: Zw. ludopo stronie domu,
znajduje się 1Óów- wo:narodowego pośpieszyły się rozW związku z tem
które po dezanamiotów,
nież niezmiernie doniosła sprawa wy» bijaniam

"syteti dr Oko, Otrębski, Srebrnyi
Giixeli. Należy też podkreślić wybite
ny udział wizytatora O. S. Białostoc- boru szkoły i późniejszego w życiu
"
„kiego, p. dra Mianowskiego. Prace zawodu.
wywiązała się nader
Po referacie
dzieliły się na część praktyczną i teoprzesłuchiwali ożywiona póltoragodzinna dyskusja,
retyczną. Uczestnicy

ZOSEBEEZRIEKA

najwykwintniejszym

Miesięcznie

544.

„Polonia“,

raczej choć tajemni.zem «obozowaniu» oka-

ciąży

wina

DOMU»

WRÓŻKA - CHIROMĄNTKA

„SZOPEN?”

KINO-TEATR

sprawie t. zw. przeciążen'a młodzieży tej partji. W niektórych zaś miejsco
nauką szkolną, na kióre skargi ro: wościach jak np. w Winie udało się
dziców

AS

SECEMA YES

kiem

Biuró nasze nie pobiera żadnych kosztów za ogłoszenia.

na-

W

Kierownictwo ogólne kursu spoczywało w rękach wizytatora szkół
średnich, „p. Riessa, nadto w pracach
kursu brali żywy udział pp. kurator

jest

Akc.

Szacowanie domów

się
minął
Obóz Wielkiej Polski
ze swem zadaniem. Miał rozszerzyć
Związek ludowo-narodowy, a jak się
cej,
zdaje zamiast instytucji rozszerzają
szeregi
zwężającem
Stał się czemś

-

„

Święta

Fachowe pisanie podań do wszelkich
Przepisywanie na maszynie

miodzież
lub
nałogi
zgubne
w
dorastającą
liczw
h
wowyc
państ
i
jak
ch,
watny
nerwicę.
liczny
bie przeszło 40. Uderzająco
W. przemówieniu swem prelegentbył udział nauczycieli ze szkół o nie: ka poświęcła
uwagę
szczeyólniejszą
nia.
naucza
języku
m
polski

ргу- stan chorobii wy, wtrącając

szkól

z całego okręgu tak ze

SET

poleca

zwolenni-

swych

w ŚWIECIE

TTT ES RSS

iw

ZAŁATWIA:

ków. my także skłaniamy przed jego
zasługami głowę, ale doprawdy c.yL
to tworzenie

Telefon 9 05.

«КОВЕТА
PET

JASNE SCTEMNE;

ui. Ad. Mickiewicza

parlamentem, ani wreszc'e nie posłada

Celem pogłębienia pracy metodycznej.
w
klasycznej
flologji
nauczycieli
szkołach średnich Okręgu Szkolnego

Wileńskiego

Wiino,

VILENS TE BIURO KOMISOWO-RANDLOWE

ani

ani królem,

„ZACHĘTA,

Qo godz. 10 zrana do 8 ej wiecz.

TELEFON

Pan

władzę i siłę,

A

Browaru

dzi:cka, Żadnej siły. Siłę moral ą niewątpliwie

i upodobań

1еги, zdolności

dzierżyli

nadchodzące
POLECAMY

w

w tym obozie godności rzypaminaj-

Dmowsk:

H.|K.

Gdafiika 6.

i

DRA

Nr. 3326/VI

typie konstrukcyjnym zbliżonym właś-

nie do „Obozu

charak-

badania

potrzebę głębszego

Dom

Wileńska Izba Skarbowa podaje do
powszechnej
wiadomości,
2e
wypuszczony obecnie do obrotu handlowego spirytus skażony
(denaturat), przeznaczony do ogrzewania, opalania
i poruszania
silników,
ska-

skiego jak i każdego zarodu wolnego

pomijamy

ambicji

specjalności.

Zdaje się jednak, że właśnie
«le
dzienniki które nie rozumieją», rozumieją dobrze.
lle to razy słyszy się żony jest środkami bardziej ostremi niż dotychczas, to też ostrzega
się
z tych samych kók:
ludność przed es entualrą próbą spożywania tego arykułu jako napoju,
„Polska jest państwem
narodo- albow em picie deraturau w jakiejbądź postaci niszawodnies spowoduje
wem“.,
dla p'jącego katastrofalne dla zdrowa skutki,
Po-adto naimien'a się, że w myśl $$ 83, 84 i 87 Ustawy Skarbowo
Konstytucja 17 Marca powiada we
Karnej, wiani pci: denaturau karani będą grzywną i aresztem.
wstępie: „My naród połski*...
„A więc orgańizacją narodu — ро!-Prezes lzby Skarbowej (—) (—) J. J. Malecki
Malecki

względów 9Togą

różnych

dla

czy też fałszywej

wszelkch

Obwieszczenie.

a

na temat „FH gjena psychiczna
mło« my įk to Napoleon powied.iat: «od
go
Batore
Stefaaa
e
syteci
Uniwer
dzieży
szkolnej*
poruszył
bard:o wzniosłości do śmieszności: jeden tyłna
Hierarchję partji czy inprzygotowujących się do ważną
sprawę rozwoju i kształcenia ko krok».
adep'ów,
a
powinn
nego
dobrowolnego
stowarzyszenia
nie
iej,
plerwiastków
duchowych:
rozumu,
óziałalności lekarsk
bezmoże
sprawować
ktoś
wybrany w
ości,
powian
tej
od
się
uchy ać
uczucia i woli,
które przez spotewątpienia przykrej dla uczuć religij- czeństwo,
a zwłaszcza
rodzi.ów tym celu, ale hierarchię w narodzie
nych, lecz jednak skierowanej ku wy- dziatwy szkolnej traktowane Są, nia: wyznaczli dotychczas albo królowie
wybrani
przez
przygotc wa- stety, ni:srówaomiernie i bez należy: z Bożej Łaski, albo
należycie
kszałceniu
przyszłych tego zrozumienia tej roli, jaką сгуа- cały naród, przez parlamenty, albo
dla
nych pracownków
DC ROA) mki te w życiu
Оа
NOCE
О
HARO KOZE
О
naszem
odgrywają. wreszcie ludzie, którzy taką czy inną

Kurs metodyczny

lekarze

Życzenia świąteczne

| Szanowiej swej Klijenteli składa

ochronne prz-«iw szka”a ynie..
Przyjęcie codziennie od 9 r. do 8 wiecz.

tylko organizacją ludności, a nie narodu. My

zaś

'

ul. TROCKA Nr. 2, tel. 980.

Gabinet „dentystyczny.
Lampa
ks:acowa,
elektryracja,
wszelkie zabiegi eltkiro-Światło lecznicze. Gab net
bakterjolog czny: wsz*lkiego
rodzaju
analizy
leka skie. Szczepienie

poświęcony
oma- hierarchię. Myśl piękna, ale dopraw:
ma po:
zwią aaych ź pra- dy poniswaž ta hi:rarchja
chodzić
z
nominacji
p.
Romana
szkoły i opieki doDmowskiego
jako
piastuna
najwyższej
młodzieży.

czór dyskusyjny,
w aniu zagadni:ń,
cą wychowawczą
mowej uczącej się

:

tych uma łych zależało.

Roman

wie- obóz ma dać „narodowi polskiemu“—

w sali gimn. im. A. M'ckiewicza

blisnie maących krewnych i osób
zwłok
kich, kó ymby na pogrzebaniu

PRZYCHODNIA

Pokłosie prasowe.

Pan

о

sprawach.

\

Na dorocznem wałaem
Towa zystwa, odbytem w

W

na

Mustafa

Nie pierwszy to raz Konstantyno-

pol zmienia

J-želi bolszewicy przechrzcili gród Bizancją,

nazwę.

Bisancium,

Zwał

się przecie

potem

„cesaz

namnożyło.

Przed

laty

był

Warth—niezrównany, jedyny.
od Wortha znaczyło to, co

jeden
Suknia
suknia

Pioira Wielkego ńa Leningrad, jeżeli Koristantyn k'óry mając „dosyć z re- od Herse'go.
Początki bajecznej karjery Wortha
Mustafa Kemal narzucił Turkom no- publikanisowanej Romy i spragniony
były
skromne. Czując jednak w saBosforem
nad
szenię międzynarodowego kapelusza Azji zbierał się osiąść
bie...
natchnienie i płonąc
„ogniem
Roma.
Nova
Bzancję:
przezwał
zamiast odwiecznego feza, jeżeli gu-

Worth

miała,

w

ciągu roku do 15 widualizował, To

znaczy

przystoso-

miljonów obrotu, co w owych cza- wywał modę do ubieranej osoby nie
sach miało wcale ladns znaczenie. zaś osobę do panującej mody. CzaPrzyszła Trzecia Republika. Dochody sem heroicznie odstępował ad mody, .
amalały—pozostała

nietkniętą: renoma

byle klijentce suknia była

do twarzy!

Kolumbal»
Wortha i sława. Nikt tak, dystyngo- Zawola kto: «Ot, įsįko
wanie nie ubierał jak On. Arystokra: Tak, niezawodnie nikt go nie postadamy wierzyły tylko w Wort- wił. Worth wprowadził w. użycie
bernator Trebizondy temi dniami za- Słusznie nie dano tej nazwie ugrun- świętym” wymodlił u pewnej arysto- tyczne
ha.
Bywało
daje mu sięogromną su- wyraz chic — szyk. Worth dostał się
kratki,
wielkiej
„damy,
bywającej
u
miabrenił=tak, zabronił — kobietom w tować się i nazwane ulubione
mę
za
suknię...
w złym
tonie, bez —do literatury, W powieści Zoli «La
dworu,
że
razy'a
mu
"pozwolić
zrok'ómiasto,
Koqstaniyna,
cesarza
podwlidnem mu mieści: zasłaniać sio
znaczgustu,
Nie
robil
Powiada,
że nie Curć:» bohaterkę rujnują w
twarz obyczajem tureckim sięgającym rego byt wsnółz łożycieiem: Constan- bić tua'etę ba'ową. Kreacja udała się
nym
stopniu
Wortha...
rachunki.
przystoi
jemu,
Worthowi,
robić
„coś
świetnie.
Na
ba'u
«w
Tuileryjach
sa:
Turniewledzicč įk zamierzchlych czasow, tinopolis, miastem Konstantyna.
Lecz Worth mając kolosalne doco wła* 'ma cesarzowa Eugenia zwrócłauwa" podobnego". Worth. kształcił dobry
to... to dlaczegožby nie miano uczcić cy са mu nazwę Stambuł
chody,
i' «soląc» rachunki niemiłosiergust
i
smak
swoich
klijentek.
reformatora Turcji nadając jego imię ściwiż zaczy tylko „miasto*, gdyż gę na skomponowaną i wykonaną
nie,
w
życiu prywatnem był filantroPanie
pielgrzymowały
do
Wortha
przez
„jakiegoś
tam"
Wortha
tualetę.
Za jest to skażone greckie eis ten polin
miastu i to juź nie stołecznemu!
pem.-A
dawał pieniądze na prawo i
jak
do
czarodzieja,
co
upiększyć
i
To
był
początek
fortuny.
Wortha.
'
miasta*.
z' dósłownie „da
grecko, za zachodnio, za bardzo
na
lewo
dyskretaje,
cichaczem, nie
wystroić
nawet
każdego
koczkodana
Lato spędzał wielki Worth kolejJakže by tureckie miasto miało mieć
francuska brzmi w uszach Turkom
chełpiąe
się,
nie
czyniąc
tego dla
potrafi.
Pani
Feuillet,
„żona
niezmierпо
to
w
tem
to
-w
owem
.
miejscu
«Konstantynopol», Przgnęliby zrobić w swej nazwie aż trzy greckie wyrażadnej
parady.
Najgorliwiej
opiekował
nie
słynnego
niegdyś.
powieściopisakąpielowem,
dlatego
aby
zagraniczna
Turcję bardzo 'urecką... niż nią była zy? Okropność.
się ociemniałymi, którym ubył wielki
„ae „rza, poświęca w swoich pamiętnikach,
kiijentela prima mogła jego rad
zi
czasów
Mohameia
Zdobywcy.
z
ich dobraczyńca — stary Worth.
cały,
długi
rozdział
„królowi
mody"
sięgnąć—no,
i
oczywiście
porobić.
Przeniosło
się stolicę do Angorv,
(«Une
journae
chez.
.
Worth»)...
Raz,
obsta
uneczki
na
tysiące
franków.
W
Umarł Worth—pierwszy w przede
głęboko na azjatyckiląd, do Anatolji.
*
Biaritz istny ma jechać na bal u dworu; krawcoNiechże
pozostały nad;. Bosforem wojennych czasach w Paryżu mistrz- takiem Vichy dub w
Teraz dopiero
przystąpimy
do
wykończyłą suknię
Stambuł nosi nazwę co się zowie tu- kompozytor tuslet damskich, wyrocz- własny dwór mizłJean Philippe Worth. wa, jak zwykle,
«Schweizer
Hotel-Revue».
i
późno,
gdyż
dzień
przedtem
i
jak
A
jak
znał
Się
na
doborze
kolerów,
nia movy.
recką.
Znajdziemy tam obszerne sprawoUbierał cesarzową
Eugenię.
Za ma esletyce, na fabrykacii materjałów! na. złość, okropnie. Na ratunek— do
Tylko, że potężny ghasi trzęsący
zdanie
z wystawy kulinarnej zaaranWorthal
Stał
się
cud.
Obiecał
dostarwcale
dziś Turcją,
zdaje
się nie bardzo drugiego Cesarstwa królowe i księżne Sam zaś nosił się i ubierał
żowanej
w Łozannie w listopadzie
czyć
tualetę
balową
w
ciągu
24
godziwacznie,
Garnitur
aksamitny;
kra:
jego orsz miljonerki amerykańskie:opłacały
lubić miasta, które. ma: nosić
r.b.
przez
związek hotelarzy Szwajdzin
—
ale
pod.
warunkiem,
że
pari
wat
i
szal
jaskrawy.
Rychlej
można
Wortha*
„od
suknie
imię. Za bardzo jest dla wielkiego na wagę złoia
carskich.
To
była wystawa!
|
Feuillet
nie
wyjdzie
z
domu
przez
nacjonalisty—europejskie. Worth! Dość powiedzi:ć — Worth! było go wziąć za jakiegoś egzentrycztureckiego
Obejmowała
dwa
działy:
1)
Kuchtę
całą
dobę
gdyż
będzie
stawała
do
od czasu znacjonalizowania Rodzina Worthów przybyli do Pacy- nego Amerykanina niż za wyrocznię
Wszak
klasyczna.
Kuchnia
2)
wykwintnai
nia
miary
rązy
kilka.
Krawiec
od
Wortha
danski
j
mody
i
twórcę
—
na
Świat
damkont:kcyj
Turcji nie był ani razu w Konstaaiy- ża z Angli. Firma
Weźmy dla przykładu tylko podanopolu. Bolszewicy też przenieśli sto- skich wytwornych *wortha_ byla naj- cay. Pasjami Jlubł obrazy i zebra obudził ją o czwartej rano 10 pierw- nis pstrągów. Na srebrnym półmisszej
miary...
licę do Moskwy a imię Lenina dali starszą w Paryżu. Dziś się w Pa'yżu ich piękną kolekcję.
salaterka krysziatoWorth każdą swoją kreację indy- ku, na serwetach
firma
a Drugiego
Cesarstwa
firm takich mniejszych i większych
—Petersburgowi.

SŁ

SEE

sudskich pochodzi s Ks, Żmudzkie- protoplastą

tego

go. Członkowie tego
pierwotnie nazwisko

a

bezspornym

rodu

Stanisławem

domu nosili Gniatowiczem, Jako przypuszczalne
„GOiniatowicz“ ogniwa łączące te dwie
postacie
i dopiero od roku 1625 ego synowie można wymienić kn. Bubetę Giawiłło=
Bartłomieja Giniatowicza, starosty U- wicza, Andrzeja G'nwilłowicza marpińskiego, zaczynają się pisać "Pil: Szałka Świdrygiełły,
oraz bojarów
sudski“,—widocznie od majątku Pił: Stanisława Ginwiłłowicza i Mikołaja
sudy (litewskie Piłutie); znajdującego i Andrzeja Gineytowiczó w.
się w posiadaniu Bartłomieja, a następnie od roku 1603 jego najstar-

szego syna Wacława,

Dalsi

potom-

Temniemniej jednak Niesiecki uważa Qiawiłłów
za protopiastów Pił-

sudskich, a Ślizień

w

książce swej

kowie Bartłomieja Giniatowicza uży” „Litwa do Unji Lubelskiej* pisze już
wają nazwiska Piłsudski odzielnie, lub zupełnie wyraźnie,
że Piisudscy pow połączeniu z Giniatowicz val Oe chodzą z. książąt linji Dorsprungow:
niat. Jednocześnie niekiórzy z pośród skiej, a mianowicie od G nwilda“.

nich dodają jeszcze «Rymsza»,—pisząc
Giniatowicz-Rymsza-Piisu dski. Powo-

dy, dla których używane było przez
nich nazwisko «Rymsza», są „dytychczas nieustalone.

Natomiast j. Wolf jest innego
zdania w tej kwestji, i w dziele swym
„kniaziowie

Litewsko Ruscy“

tego rodu

stwierdzają, że pieczętowa”

li się oni herbem

Kościesza

jednej

strony

па

od: faktu istnienia

z

mianą. Niesłusznem jest więc zdanie
niektórych heraldyków przypisujących

rodzinie Piłsudskich herb Komoniaka,
zresztą
najzupełaiej bezpodstawnie.

spisie

zakwesijonowaniu

dynastji

Dorspruaga,

z drugi:j zaś na specjalnej

tacjj

wyżej

sisckiego

umie:

iaterpre-

przytoczonej opiaji Nie

o

Bukareszt w grudnia 1996 r.
to, iż do dziś dnia obizgają
prasę zatraW
rzeczywistości syuacia
ostatniemi czasy najrozmaitszemi, czę- +! ni'kó'zy odpowiedzialni politycy u- niczną.
premjera nis była nigdy ra tyle groź”a, avy
stokroć bardzo fantastycznemi wiast wałai decyzję ówczesnego
domościami z Rumunji, Polujący na Braianu w tym kierunku za przed- o jakicnkolwi k „ana'histycznych usił»-

Prasa europejska przepełniona jest£ ustawodawcze,

w.zesną i niebezpieczną.
W оЪ1 ‘и
konieczności ochrony idei monarchiczytelnikom dostarczyć jiciekawą' le- stycznej i konstytucji przed jakismiw
przyszłości
wstrząsami,
kturę. W sposób, ubliżający wprost koiwi:k
w:z=lki:
godności narodu rumuńskiego, dono- odsunięte zostały wówczas
leżał względy partyjne na plaa drugi,
a
szono, jakoby król Ferdynand
wyłoniocaty
naród
staqął,
jak
jeden
mąt,
za
jakoby
i
śmierci
łożu
na
już
na w związku z tem sprawa następ: swym monarchą, będącym dla niego
stwa tronu do tego stopnia wzbu-- symbolem jedności narodowej.
Podobne rozwiązanie kwestji narżyła namiętności polityczne, że nad |
stępstwa
tronu nie było jednak idealczeństwo
niebezpie
zawisło
Rumunją
sprawowania
rządów
która ne. System
Rumunja,
domowej.
wojny
przez
Radę
regencyjną
przedstawia
ią
długoletn
swą
na
przez wzgląd

gospodarczych, tak mało dostarczała
dotychczas materjału żądnym sensanych, stała się

zagranicze

znienacka

przedmio-

zainteresowania i

rodu Pil- tem ogólnego

pochodzeniu

pism

cii korespondentom

sudskich od Giawi łów.
]. Wolf bowiem pisze, że ród łów w prasie całego niemal Świata,
Aby zrozumieć istotę t.zw, «walki
ten według swej tradycji pochodzić
tronu», walki, która
o
następstw
o
skiej», — nazywa herb Kościesza z ma od „Gnwiłów» czyli jak drudzy
h tych alarmujących
wszystkic
weolug
Odmianą — Kościeszą Dolskich. Jest nazywają Giuj ów, protoplasta któże grozi Rumunji
bodaj
ci
wiadcmoś
to jeden ze starszych herbów runicz- rych Ginet występuje w „r. 1413 w
sobie przedew=
należy
domową,
wojną
Horodle",
nych.
up zytcm ić, co właściwie oszystkiem
Ponieważ zaś istnienie Gineta (Gy- statriow Rumu ijizaszł;? Król FerdyStosownie do istniejącej tradycji
rodzinnej, ród G'niatowiczów Piłsuds- neth Konczewicz, Gyneyd) stwierdzo- rand zagaił nizdzwno ną zdrowiu, przy.
kich wywodzi się od panującej na Li. nem jest historycznie nietylko na pod- cz:m konsy jum lekarskie, w Sklad któ.
Piekosiński w pracy swej
«o dynastycznem
pochodzeniu szlachty pol-

twie, przed dynastją Gedymina, —nawpół legendarnej dynastji Dorsprunga.
Według danych znajdujących
się w
Metryce Litewskiej, a następnie uzupałnionych i uporządkowanych przez

stawie

również

aktu

na

unji

Horodelskiej,

lecz rego wchoczi isiyani specjaliścifrancus-

zasadzłe całego szeregu

innych dokumentów spółczesnych* w
których jednak występuje on zawsze

bez tytułu kniaziowskiego, — J. Wolf
i Wie- uważa, że jest to wystarczającem do
kniaziowskiej tradycji Pił.
lądko — jeden z potomków
Dors- obalenia
prunga, Rowmund
(Romund, Ro- sudskich.
mont) książe litewski, żyjący ® XIII
Tymczasem
ustęp z tomu X-ego

Stry jkowskiego, Kojałowicza

wieku

—

miał

pozostawić

pięcu

sy-

cy,orzekli, iż choczi tu o chorobę kiszek,

znaną pod nazwą „Rectosigmoiditis*,
jednachorcbę wpraw 'zie poważną,

kowoż nie grożącą bezoośrednio niedla życa. Zły wyuropodczas niedawnej

i» ezsiecz ństw”m
króa

gąi

Czystości otwarcia parlamentu
pońowne konsy jum lekarskie,

sze było jedynem możliwem

rozwią.

zaniem,

wana, przeto choroba

nanda

nie byłaby

podjęcia

nowej

króla

nigdy

na

ten

Ferdy-

bodźcem do

temat dy«

skusji, jeśliby pewne koła nie prowadziły usilnej propagandy na rzecz
ks.
Karola,
cieszącego
się wciąż
jeszsze znacznemi sympatjami wśród
szerokich warstw
ludności
rumun

skiej. Koła te

oczywiście

nigdy nie

myślały o przewrocie zbrojnym,
lecz
jedynie chciały wyzyskać nastręczającą się obecnie okazję
uchylenia
na

drodze konstytucyjnej ustawy z dnia
4 stycznia.

:

:

oraz
Zagran'cą ukazały się w zwią:ku
by'y z tem wiadomości, jakoby w akcji

Gnet nie są posta- ra pisrworodnego Svra ks. Karola,
ciami ws;0'c:esnemi,
a wigc moglo pięcioletniego ks. Micha'a. Na wybaSą to zapewne przyczyny, dla
-dek zgonu króla Ferdvnanda mia' aby
których posiadane obecnie dane hi- tu nawet mieć miejsce zarzucenie ty- p'z z wzgl d na małoletność ks. Mitulu kniaziowskiego z racji przytoczostoryczne, dotyczące całego szeregu
chaa rzą*y spraw-wać rada regenodrośli tego domu, za wyjątkiem nych wyżej. jednak już sam dosłow- cyjra, k órej cztorkami byłyby nastę:
głównej

re

knisž Qinwiłł

nazwiska.

ks.

Gadroyciów,

b. skąpe i fragmemiaryczne.

—

są ny tekst
statecznie

i

Niesieckiego stwierdza do»
całą dowolność apodyk:

tycznego twierdzenia J. Wolfa.

Jeżeli chodzi o ród G.niatowiczó
w.
Reasumując za'azem wsz st o wyPiłsudskich,
to na podstawie tych
nielicznych badań, jakie były dotych= żej pizytoczone, możra stwi:rdzić, ze
czas „w
sia1
baizń
heraldyczaych
tym kierunku prowadzone obecny
daje się ustalić jedynie hypotetycznie przeprowajzonych w tym
kierunku
pewien związek
, między
wspomnia- nie upcważni:ją bynajmniej do barGzi:j sceptycznego trak owania dyna-

stycznej

traivcji

niż ma to miejsce

| Jan Bułhak ''s
Jagiellońska 8,

fot o»
grat
Przyjmuje 9-6.

podobrych traivci

rodu
w

pują:e

ponai

stojące osoby: k iąże Mikolai,
króla Fercy-aada,

svn

wi isl domu

cal go

do

szeregu

inrych rodów, kórych
pochocz ni*
dynastyczne temni+n niej jest nazu-

p'ł iej uznane i zatwierdzone

piz.z

opinję pubiiczną.

prawosławnego,

Jednocześnie

wrotu

ks.

(Wywiad z p Dyrektorem Władysta:

w przezroczach.
Dobrze poznał

pokazał

Wilno,

z

pre-

dr.

wyda1o

zakaz

k'au

Miron

po-

przed

up'yw-m dziesięciu lat od chwii jego
abo: ka ji, oraz polecono

pować

mu wystę-

ag'ani ą pod przybranem na-

zwi ki m (Karol Ca'aira1).
Powy'sze rczwiąza ie u-hwalone

nam

jak Wilno

przez

obydwie

być

Tygodnik

mo:

wa, Dopiero kiedy
leaderzy
strone
nictw
opozycyjnych
uznali za stosowne zająć stanowisko wobec
dee
kiaracji Averescu i Bratianu, a jedno«

cześnie k Ó!
swój

znany

Ferdynand
list do

premjera,

zupełnie

jawnie

do

w

literaturze,

sp rcie

Rok

na

12
najlepszych

ożywionej

tomów
powieści
znakomitego
pisarza

JOZEFA

po-

WEYSSENHOFFA
oraz

12 numerów
największego polskiego magazynu

«NAOKOŁO ŚWIATA»
W

grudnia
każdy
prenumerator
3
otrzyma nadto

1

" Numer Gwiazdkowy

Tygodnika

ivustrcwa iego
będący
zawsze
jednem z najwspania szych polskich
wydawnictw
gwia dkowyc , wzorowanych
na
podoonych
wydawnictwach
zagraniczny
ch.

A wszystko to za

zł.

gruncie

750 miesięćznie (z przes.

8 zł)

zł. 21.50 kwarialnie (
<
23zł.)
Prenumeratę przyjmuje WA.

konstytucji, są najlepszym dowodem
bezpodstawności rozsiewanych przez
rozmaite koła pogłosek ogrożącymjakoby przewrocie politycznym w Rumunji.
Sprawa powrotu ks. Karola będzie,
być może, jeszcze przez dłuższy czas

przedmiotem

1927

52 numery Tyz. III.

najbardziej

niezachwianie

Życiu

bozate treścią i ilustracją

wpływowych stronnictw politycznych,
stojących

i

łęt 68 ym rokiem istnienia Tygodnika
Ilustrowanego i przyniesie każdemu
prenumeratorowi

zmuszony był p'zyznać,
Że strone
nictwo jego nie uczyni nigdy żadne:
go kroku wbrew obowiązującej kon-, į
stytucji.

deklaracje

sztuce,

towarzyskiem.

ustaw. Również
profesor
Yorgae,
najwierniejszy przyj ciel ks. Karola,

Powyższe

ilustra ji i w

tebś ie znajdzie przegląd najważniej:
szych wydarzeń ze wszystkich dzie*
dzin, poczynająt od wydarzeń
politycznych i społecznych, koń ząc na

zrozu

uchylenia

Illustrowany

na którego łamach

wystosował

SE
Iilustrowanego, Zgoda 1
(P. K. O. 143), wszystkie księgarnie
w Warszawie i na 1
Oraz

księgarnie i kioski

dyskusji,—

Tow. »Ruch».,

W katdym polskim

dyskusji, która jednak nigdy nie wyjdzie poza ramy Obuvwiązującej konStytucji., Co zaś do samego powrotu
ks. Karoja do ojczyzny,
to sprawa

domu

powinien znajdować się

Tygodnik

lilustrowany,

ta jest zgóry przesądzona. Ks, Ksrol
do Rumuoji nie wróci, gdyż jego

ewentualny powiót
mógłby odnieść
jedynie ten skutek, że spotęgowałyby
się antagonizmy międ>y poszczególnymi stronnictwami. Zresztą
sam
ks.
Karol w zupełności jest przekonany

o bezcelowości
Wypada

nam

podobnego kroku.
jeszcze

powiedzieć

słów kilka na temat pogłosek co do
planowanych rzekomo zmian w składzie

Sprawę

osobistym

tę

rady

poruszano

r=gencyjnej.

już ni'ejedno-

krotnie, zarówno
na łamach
pism
rumuńskich,
jak też w prasie zagra.
nicznej. W rumuńskich kołach miarodajnych panuje jednek
przekonanie,
iż wszelkie kombinacje w tym kierun-

$

Nowość
Opuścił:

PO

wydawnicza!
drukarską
i znajduje

Zza bien

najświeższa praca
Czesława Jankowskiego

„T czeczotkowej szkatułki”
(16 portretów w tekście),
wydana z racji jubileuszu 50-lecia
pracy

literackiej

autora.

Zamówienia z prowincji kierować do
drukarni M. Latour'a,
Wilno, Mickiewicza 11-a, tel. 5 —80.
CENA 5 ZŁOTYCH.

ku, w szczególności z Ś co do mia
nowania królowej M.rj' regentką, wy

ferencji partyjnych, na k'6 y h stwisrchodzą poza granice
dzono, że
ustawa z dria
4 stycznia
1926 r. wyklucza jaki k Iwick wą'oli

wości

rzeczy

co

do

rzeczywistego

i że wszelki»

usiłowania w kierunku

wiąującej
usawy

o

w

ramach

następstwi:

stanu

anarchistyczne

zmiary

obo-

konstytucji
tronu nasotka-

ją na stanowczy opór ze strony party.
popieraących
rząd
rumuński.

możliwości.
ten «sposób
przedstawia się Rada Opiekuńcza Kresowa jest
owa „wojna domowa”, która w naj instytucją, która roznieca oświa:
bliższym czasie miała w Rumunji wy tę pozaszkolną pomiędzy ludem
W

buchnąć. Jeśli nawet niebezpieczenstwo

jakichśkolwiek

komplikseji

poza

granice konstytucji,

ką konsternację, była właściwi:
łem wszystkich t ch pogłosek,

we:

wnętrznych, nie wychodzących jednak
obecnie została

ono

jakim

potoczą

kierunku

źródk'óre

się

pokaże

20 grudnia

otworzyło

sklep

utrwala

granice

Ziem

to

już

N. X.

r. b.
przy

lud

W

Wileńskie Biuro Radjotechniczne
iż z dniem

wsi i miasteczek, oświecając ten

Wschodnich
Rzeczypospolitej.
Czy jesteś jej członkiem. — (ul
dalsze Zygmuntowska 22 od g 6do8.

istniaio,

zażegnane,

Powyższa deka aria, kłóra w Społe- wypadki w Rumunji,
ko- czeńs'wie rumuńskiem wywcłała wiel- przyszłość najbliższa.

uchwaleniem po-

Karola do

S.nai jako też

zbadał, fotografował I

dalej

trybunału sądowego,

dr. izy Buzdugan, i patryarcha
ścioła
С, ris'ea.

drugi

zostało swego czasu na specjalne żyw
ról przez radę koronną
czenie

ROR

Wilno w kalejdoskopie.

partjami

jako przedsta-

k 6ew:ki*g0,

zes nawyłszego

Fiłsudski-h, wyłszej usawy

stosurku

wszelkismi

mogła

a jedynym jego oparciem o- wyższej
ustawy.
Tem
nie mniej
rękojmią
było
poczucie
stronnictwo to oświadczyło oficjalnie,
miłości ojczyzny i odpowiedzialności že stoi 1 zawsze
stać będzie na
wszystkich stronnictw politycznych.
gruncie konstytucji i tylko na drodze
Ponieważ kwestja następstwa tro- konstytucyjaej
zmierzać
będzie do
nu jest już prawie od roku uregulo- zmiany
obowiązujących w Rumunii

herbarza Niesieckiego (ten tom jak źrócł'm pogłosek o tem, jakoby cho- na rzecz ks. Karola brała częściowo
wiadomo nie był napisany przez Nie- roba kró'a Ferdysa1da
bya rakiem udział również armja rumuńska. Nieta, Holszę i Gzdrusa,
sieckiego
lecz Wielądka), dotyczący żwą ka. Aczkowi-k nie jest rzeczą wątpliwie cieszył się ks. Karol zaw:
Od nich to według panujących pochodzenia rodu Piłsudskich bzmi:
w kołach
te są uza- Sze wielkiemi sympatjami
uczoną, ż* pogłoski
tradycji bierze swój początek cały «Początek swój od G nwiłłów prowa- wyk
należy podkreślić, że do- wojskowych, ale armja rumuńska, już
sain'one,
szereg rodzin litewskich, roszczących dzą, czyli jak drudzy nazywają С - tychczas tego nie stwierdzono, Król zawsze zdala się Irzyma'ą-a od poliaretensję do pochodzenta
kniaziow= nejtami. Gnit czyli Gimet był posłem
w da'szym ciącu tyki, nigdy nie.da się porwać do japełni.
Ferdy-a1d
škiego,
między
Innemi familjami litevskiemi wszytkie swa obow ązki, z konsty- ki:gokolwi:k nierozważnego
cy",
Przyczem od Narymunta
wywo- na sejm do Horodla w roku 1413»... tucji płynące, co jest rajlepszym tego nigdy
przedewszystkism
nie będzie
dzą się przez Lizdejkę Radziwiłłowie,
O ile więc mówi się to wyrzźnie mó- dowodem. iż o bezpośredrism niebrz- zdol'a do naruszenia karności woj.
od Dowmonta — Świrscy, Siesiccy, wi o pochodzeniu G'niatowiczów od piecz*ństwi: dla jego Życia narazie skowej.
Kto zna ducha, tray-je i
od Holszy — kn. kn.
Holszańscy i Ginwiiłów vel Ginejtów, o tyle by- mowy być nie moża.
wychowanie
oficeeów rumuńsk'ch,
Dubrowieccy, a od Gedrusa — Ge- najmniej nie twierdzi aby Gnit wyTem nie mni-j czynniki miarodaj- ten nigdy nie może mieć żadnych
droyciowie, oraz przez Syna jego stępujący w Horodle miał koniecznie ne zmuszone byy wząć pod uwazę wątp'iwości co do dyscy>liry i Oboe
Ginwiłła — Giniatowicze
Piłsudscy, należeć do tegoż domu G'nwiłłów i być moż! wość ewen'ualnego zgonu mo- wiązkowości armji rumuńskiej.
Kulwieciowie i inni,
Aby zapobiec jakimkolwi k nie:
protoplastą
G niatowic:ów, jak bv to narchy celem wyj'śnien'a kwestji naPotomkowie Gedrus», jak stwier: chciał widzieć ] Wof. Zresztą Ginit stęostwa tronu Jak wadomo,
spra- pokojom, do k'ó:ych mogłoby doiść
dzają to liczne wzmłaoki we wsfó'- ten, jako Gyneth Konczewicz, uznany ма 'а zosłta'a na skutek (może
zwią'ku
z chorobą króla Ferdynie- w
czesnej Metryce Litewskiej, rozrodzili jest ogólnie za protoplastę Koncewi- dobrowolnej) re ygnacji księcia Ka- nanda ! na skutek stale w”maca'qrej
się b. licznie, czego następstwem czów, "tórych pochodzenie rodowe ro'a z praw następcy tronu rumuń- się propacandy zwolenników Karola,
było ogólne ich zubożenie
i potracenie nie ujawnia bynajmniej jakichś wspól: sk'ego uregulowana sorcialną ustawą premjer Averescu, oraz leader strona
łączności rodowej między sobą. Wie- nych pierwiastków
w tym nictwa liberalnego, Bra'ianu, pos'a1926r,
z rodem Piłsud- z dnia 4 styczna
lu z pośród nich zarzuciło tytuł knia- skich.
następcy nowii raz na zawsze wyaśrić
sensie, Że w:zys ki? prawa
sy'ue
:
ziowski, a częstokroć poprzyjmowało
tronu przelane zostały automa'y"znie ację. W tym celu zwcłano kilka KonMożnaby
tu
jeszcze
zaznaczyć,
że
nawet inne, o pochodzeniu; patrono—

przewrotu

miano sens i cel całego tego
incydentu.
Stronnictwo włościańsko-liberalne,
najsilniejsze
i dla
rządu
obecnego
najniebezpieczniejsze stronnictwo 0
opozycyjnego, uważając, że u:
dość poważne niebezpieczeństwo dlą bozu
stawa z dnia 4 stycznia 1926
służy
idei monarchistycznej, bowiem regent
w pierwszym rzędzie interesom
par
nigdy idei tej nie może tak autorytatyjnym
liberałów,
i
oczekując
ponad
tywnie ucieleśniać, jak sam monarcha,
to od powrotu ks. Karola do ojczyz*
Tem nie mniej rozwiązanie
powyż: ny pewnych dla siebie korzyści, dąży

nów: Narymunta, Trojdena, Dowmon*

micznym,

waniach"

te- raz jedyną

artyku-

najfantastyczniejszych

matem

kto
pragnie
mieć
systematyczne
informacje z zakresu aktualnego życia
i myśli na całym
šwiecie—powinien
czytywać co tydzień

nie bacząc na

sensację dziennikarze nie przebierali
tym razem w środkach, by móc swym

t. zw. równowagę
polityczną i poważne,
pełne zrozumienia odpowiedzialności,
opiera on z dążenia do konsolidacji stosunków

Szcza Piłsudskich w
pseudoskni ziów.
Licznie zachowane oryginały piePrzekonanie swoje
częci
poszczególnych
członków

"KAŻDY
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Giniatowiczów-Rymsz6 w-Pił' nym kn. Qinwiłłem,

m

Kwestja następstwa tronu w Rumunji.

O pochodzeniu ródziany Piłsudskich,
Ród

owo

ulicy

niniejszem

domości

podaje

Sz.

do

w'a-

Klijenteli,

Mickiewicza No 23 tel. 405.

Poleca radjoodbiorniki najnowszej konstrukcji i wszelki sprzęt
. najniższych

i na

radjowy po cenach

raty.

izby

widzę powodów do pesymizmu, na. kich chirurgów pożazdrościć Wilnu rozpoczął się ostatnio po raz pierwszy wi się tu więcej I życie
towarży:
odwrót znać tu na każdym kroku może każde miasto polskie.
eksport jaj z Wileńszczyzny i już tej sk
znaczną poprawę stosunków, bo naje
Duże
widoki
rozwoju
ma
też jesieni po kilka wagonów jaj tygodJako jeden szczególny przejaw
cięższe chwile chyba Wileńszczyzna Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka niowo szło do Anglji przez Łotwę. miejscowego
-życia
społecznego,

poznało jego.
Dlatego przykra była wiadomość, już przeszła.
dzięki znacznemu księgozbiorowi mec. (Należy zaznaczyć nawiasem, że wa- chciałbym podkreślić działalność f lane
Niewiele jest w Wilnie ludzi, któt że Dyr. Milkiewicz opuszcza Wilno
— A w dziedzinie życia miejskie- Wróblewskiego,
który zostanie do gon jaj kosztuje
około
30000 zł., tropijną Wilna.
W зайпет
mieście
rzy nie znają Dyr, Władysława Mil. na zawsze już w dniach najbliższych. go znać poprawę?
niej
włączony.
więc i ten produkt może dla naszego nie widziałem
tylu ludzi o dobrej
kiewicza. Wprawdzie zaledwie cztery
Jako dziennikarzowi, trudno mi
— Kiedy porównam
Wilno dzi‚ — A w dziedzinie handlu zauwa« handlu osiagnąć duże znaczenie).
woli i dużej energji. Ileż tu szkółek,
lata spędził on w grodzie Gedymibyło
powstrzymać
się,
żeby
go
nie
żył
pan Dyrektor wielkie zmiany?
siejsze
z
tem
z
przed
czterech
lat,
to
— |Jak się też przedstawia
sytu- Ochronek, szpitali, przytułków, inter
na, aliści to już wystarczyło, że wili w tej dziedzinie,
o którą pan pyta,
- Podczas ubiegłych czterech lat acja w przemyśle drzewnym?
natów, żłobków utrzymuje się Bóg
alanie uznali go za swojego pobra- odwiedzić i nie zapytać:
„Co
pan
dyrektor
powie
o
Wilnie
widzę
olbrzymią
różnicę.
Strona
zebyłem
Świadkiem bolesnego, oraz nie° — Było tu parę lat stagnacj, ale wie skąd i Bóg wie za co. I co naje
tymca, autochtona poniekąd. A zdo- i miejscowem życiu po czteroletnim
uniknionego okresu, kiedy z natury dziś i przemysł drzewny rozwija się, ważniejsze, nie robi się z tego halawnętrzna miasta zmieniła również...
być ten przywilej trudno w Wilnie tutaj pobycie?"
— Na lepsze?
rzeczy musiały likwidować się jedno bo
ceny
dla
przemysłowców
tej
a wprost wyjątkowa ofiarbardzo...
— Akurat w grudniu kóńczy się
—
Naturalnie,
Jeszcze
przed
cztepo
drugiem
liczne
przedsiębiorstwa
„branży
kalkulują
się
coraz
lepiej.
ność
wilnian, nieraz
prz
Dyr. Milkiewicz omal całe życie cztery lata mego pobytu w Wilnie...
szczupłych
rema laty po ul. Miczkiewicza szło handlowe i spółki, powstałe w nieJeżeli Wilno
przetrwało
kryzys zasobach materjalnych, у
spędził zagranicą. Przewędrował cały
się po drewnianych deskach. Dziś są zdrowej atmosferze inflacji. 1 to jed- dotychczasowy,
to
kiedy nastąpi
świat bezmała, bo” i w Azji prze- Przez ten czas stałem na czele dużej chodniki...
— Przejdźmy
życie
:
instytucji,
co
dało
mi
możność
ze”
nakowoż
nie
wywołało
w
Wilnie,.otwarcie
granic
litewskiej
i rosyjskiej, artystyczne Wilna, i zanalizu;
mieszkiwał czas dłuższy, Afrykę zna jak
ky
tknięcia
się
z
szerokiem
kołem
społe*
—
Hum,
ale
jakie,.?
wyrazitem
swe
większych
wstrząsów
w
życiu
han"wówczas
Wilno
posiądzie
nadzwywłasną kieszeń, obie Ameryki prze— Mimo, że niektórzy zarzuca
dlowem. Obecnie stosunki te można czajne konjunktury. Już kwestja spła«
biegł. «Po kilka i kilkanaście lat sło: czeństwa wileńskiego, - które — jak wątpliwości.
&
Wilnu
obojętność dla sztuki, to ma
wu na Niemnie
może odrazu
oży:
— Elektryczność też nie gaśnie uważać za prawie unormowane.
wa po polsku nie słyszałem», mówił sądzę — poznałem dobrze,
cież
taka
Reduta przetrwała najgor=
Pyta pan, co myślę
o
Wilnie... tak często jak dawniej, kiedy to po
Pozostały dziś na terenie Wilen-“ wić handel drzewny i przysporzyć
mi kiedyś.
Szy okres. Byt jej jest zapewniony,
Najpierw
odpowiem,
że
największe
całych
wieczorach
nieraz
miasto
muszczyzny
tylko
jednostki
zdolne
i
„Wileńszczyźnie
olbrzymie
korzyści
W Wilnie dał się poznać jako
Wilno może być dumne z posiadania
jA
znaczny i czynny działacz w każdej wrażenie na mnie zrobiła niesłychana siało pracować przy šwieczkach, Te- zdrowe, a uważam też, że w po
E
s
Należy to po:
nich miesiącach sytuacja przedsię:— Powróćmy jeszcze do życia
dziedzinie życia społecznego. M. inn. odporność społeczeństwa wileńskiego lefony również funkcjonują lepiej...
czytyw
ać
za
wi:
zdoby
cz kulturalną
biorstw
handlowych
dużej
uległa
poi
zdolność
jego
do
akomodacji
w
—
Hm..
znowu
z
wątpiłem.
społecznego
w Wilnie.
Może
pan
był organizatorem odczytów i dysku:
miasta.
я
—
A
jakie
widzi
paa_
dyrektor
prawie,
najcięższych
nawet
warunkach
egzydyrektor
coś
powie
o
jego
organiS'j ekonomicznych w Stowarzyszenia
Tyle mi powiedział o Wilnie
— W dziedzinie bankowości...? * zacji.
stencji. Żadne inne miasto w Polsce zmiany w życiu społecznem?
Techników,
kędy
zainteresował
— Tu widzę
również
poprawę.
— Zaobserwowałem
w Wilnie
— Po wojnie, kiedy
w
Wilnie Dyrektor Władysław Milkiewicz, a na
wciągnął do pracy takich ludzi jak i —a znam je wszystkie — nie potrafi:
sen. Krzyżanowski, min. Staniewicz, łoby się tak dostosować do warun- pewną konsolidację i w życiu umys'- Przed czterema laty było w Wilnie "społeczeństwo zmieniło się znacznie wstępie zastrzegł się jeszcze:
„<Życie moje w Ameryce nauczyło
prof. Zawadzki i inn. Ożywił' też i ków, jakie stworzył szczególnie kry- łowem i społecznem. Dominujący 15 prywatnych banków, obecnie po- i liczebnie i jakościowo — nie nastą:
zupełnie piła tu jeszcze zupełna konsolidacja: mnie, że nie należy spieszyć się ®
woływ
wywiera
przedęwszystkiem zostało ich 6. Te pracują
zainicjował energiczne życie w T wie zys PŁ
normalnie,
i
to
zjawisko
jest
objawem
ludzie jeszcze się dość się poznali, wydaniem
Uniwersytet.
Zdaje
mi
się,
że
w
niezbyt szybko sądu bez
ileńszczyzna, jako kraj o char
Polsko-Francuskiem, gdzie zaprowauprze
rakterze
wybitnie
rolniczym,
ucierpiawielu
miastach
polskich
zgromadzenie
normalnym
i
zdrowym.
Dużo
bardzo
napłynęło
do
Wilna
dnieg
zbadania i uzasadnienia
o
dził odczyty (popularne „Środy*), bie
Bez wątpienia dzś jeszcze obroty obcych
profesorskie
tak
silnie
odlziaływa
na
przybyszów,
Przedwojenne
sprawy,
ła
więcej,
niż
inne
ziemie
polskie,
z
bljotekę nowości literatu
iej, powodu całego szeregu lat nieuro- życie intelektualne i społeczne.
banków wileńskich są może
niepro- miasto zmieniło się o wiele, dlatego
Optymizmu swego
fakta«
czytelnię pism.. Żywy rybrałfrancusk
udział w dzajnych, jednakowoż z kryzysu tego
porcjonalnie
małe
do
obrotów
przed- też ani życie klubowe ani społeczne mi, a te mówią, że źle nie jest, a
Mnie
osobiście
np.
zaimponowała
T-wie Krajoznawczem,
Ostatni
jego
odc:yt p. t. „Kraina Tysiąca Jezior* wychodzi zwycięsko, Widzę naw.t i praca Wydziału lekarskiego. Czegoż wojennych, ale w miarę jak powstaje nie weszło dotąd na tory, na jakich może być lepiej..."
prawdziwą była rewelacja dla wilnian, spostrzegam tu w każdej dziedzinie tu nie dokonano w tak krótkim cza« ekspurt produktów rolnych z Wileń- biegło dawniej i na jakich biec poEug. Sch.
Dyr. Milkiewicz wykazał, że w Wie znaczną poprawę. Zbliska oglądałem siel Prawdziwą niespodzianką było szczyzny, powiększają się tem samem winno, Sądzę, że w najbliższych lae
odbudowujące sią wsie całe 1 ich dla mnie powstanie wspaniałej klini- operacje
bankowe.
Obecnie poza: tach, kiedy wilnianie dobrze poznają
leńszczyżnie leży 1063 jezior, które rozwój. W rozwoju Wileńszczyzny nie ki uniwersyteckiej, Takiej kliniki I ta. drzewem, Inem, siemieniem Inianem,* lement napływowy — wówczas oży:
wem

Milkiewiczem),

ŁOWO
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Bożem

Narodzeniu,

albo

już

ka

na

obraz i

warszawskiej

rzadkością,

CZYTELNI

KOM

wsi

Śniegu, bywało, nawali okcł» Bo-

żego Narodzenia, że Boże uchowaj!
Drogi „pozamiatało”, że śladu ich
niema, a czekaj-że tu aż <furmanki»
diogę

„rozetrą*!

Przed

wiatr nawiał hzrby
gi

powylazily

wioskami

niesłychane; Śnie-

po

nad

płoty,

а*

nad chaty; zdaleka wygląda wioska jak
wzgórze

śnieżne, z którego tu i owdzie

ulata stożkiem
hurbie

dym

z

tkwiącego

w

śniegu komina.

A nisch no zadymka uderzy!

Nie mówiono: «zadymka».

Był to

zwrot za bardzo—jakby to powiedzieć?
— literacki.
Mówiono:
zamieć,
jak

mówili ojce i pradziady.
A choćby i bez zamieci? Wiatr po
polu dobrą śnieżycą kręci jak djabeł
czarownicą. Dzień niemiłosiernie krótki.

Drogi, |ax się rzekło

zawiewane;
*

haniebnie

po wioskach

jedzie

posię

nad płotami, nad strzechami... L—wyjezdżaj tu z domu!
Oczywiście

„szydłem*,

„koń-przed-koń* we dwa albo
koni jeden przed drugim,

weselić

się godz:,

— matko

przychodzi!

radością serce twoje śpiewa;
woniejs wiosną zima

ludzkiej Bóg

Stara Kolenda.

—

®

jajko Wielkiejnocy. Na
wstępie
do
kucji nie załatwiano się z łamaniem Od Bolesława, Łekietka, Leszka,
się opłatkiem jak z formalnością, któ- Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański
rą się co rychlej zarzuca za siebie z
[mieszka

pobłażliwym półuśmiechem.

jest

Były też siąl Już zapalone! My nigdy nie doje-

i

niejako

znakiem

w grudniu kwitną drze va—

serca wiecznej

Przeciw-

S'ał ra ołarzu przed mszą „Roraiy*
nie, starano się instynktywnie prze- Siedmio-ramiannny lichtarz boga y. —
—
wlec moment uroczysty,
czując, że

wiośnie—

bracie ogniu

niecony

się właśnie w tym momencie
wia faktyczną, niepozbawioną

przez tyle stuleci

nadzieją niezmożoną:
płoną twoje dzieci —

— bracia wichrze
sposobny na serca zasiewy:
duj i wymieć ze stodół
i śpichierzy plewy —

— siostry gwiazdy
w.ecznością zawtórujcie pieśni;
że to w sercu żywiołów
Chrystus się cieleśni —
Emil

Zegadłowicz

(„ Wielka Nowina* 1924)
*

Radujmy

się, dobrzy ludzie,

Weselmy się, prostaczkowiel
Przyszła do nas w
zwykłem

Przyszła do nas w jasnym

Nowina,

słowie,

cudzie

nowina!

Czekaliśmy, niecierpliwi,
Wyglądali za rogatki,
Na spotkanie biegły dziatki
I staruszkowie szczęśliwi,

Na spotkanie Syna,
Bożego Syna!
O, jaka dobra godzina!

O, jakie miłe zdarzenie!
Przyszła do nas Nowina,

Przyszło ślepym przejrzenie,
A grzesznym

przebaczenie,

A niewierzązcym wiara!
Ach, otwórzcie zawory!
Ach, umajcie zielenią

widocznym

Alkowy

i komory,

Uzdrowiony jest chory,
A smętny—pocieszony,
A-kto pracą znużony,
Odpoczywa po trudzie!

W

pasterzach — znikła gorliwość
`
[święta,
Senatorowie — pcii braci,
+

uformowaną
z trótnokolorowych oAch, ci nasi
drodzy ziomkowie,
płatków. Albo kulę
z opłatków
nie Tatacy
litewscyl Szablami
ojcowie
mniej misternie sklejoną.
nasi mieniali się z nimi;
półssiężyc
Szereg wigilijnych dań otwiersł, na klindzz nie raz jeden kizył w po

ziemio

— matko wodo
srebrzą się fale twe radośnie:
— puścły lody — — ave

żadnej wilji u siebie we dworz: nie Say obyczaj Piastów wyśmizli;
kucji, Opłatek na wigilijnym stole to, przepuścł bez wyprawienia dla słuł- S li na roray przed dni:m do fa'y
nieprzymierzając — jak Sztandar na by i dworni akuratnej kucji. Gdy sie Tyko ni wiasła lub dziadek s'a'y.
baszcie.
wszyscy w czzladni zebrali, szedł sam Zardzewiał lichtarz sizdmioramnienny,
Modną było rzeczą zawieszenie u i osobiście z każdym dzelił się op: Los siedmiu stanów nastał odmienny:
Na króów — twarde włożono
pęta,
lampy nad stołem gwiazdę, misternie łatkiem.
*

lem

ŻŁOBKA.

W!. Syrokomla (1846)

Dziś Święta niezwyczajne,
Żadnemu nie są tajne:

A stany państwa szły do oł arza,
odpra- A każoy jedną świsczkę roz'arza: —
jakie- Król — który berł:m. potężnem włada,
goś mistyczno-symbolicznego znacze- Prymas — rajcieiwsza sena'u ra 'a,
nia celebrę duchową wielkiego do- Ser ator šwizcki — opi kun prawa,
rocznego Święta.
Sz achcic — co króów Polsce nadawa,
Pani domu ujmowała opłatek
w Żołnierz — co broni
sw.i:h wspól:
Święta przed laty.—Kucja w wiejskim dworze.—Od śledzia do kisielu
rękę i szła pierwsza najpierw do mę[bra i,
dobrej woli — Serca nasze odmień,Panie Boże, i zgarnij je w dłonie ża
dub ojca i matki) potem do dzie- Kupiec — co haadlem zion ków boga i,
Swoje—wszystkie.
ci i dalej do krewnych i gości we- Chłoptk — co z po'a, za kiwi i roli
*
go będźcie na wilj? Co u was było dle starszeństwa i blizkości więzów D'a reszty braci chleb i:h mozeoli, —
rodzinnych i towarzyskich — życząc
5
Docierało się do celu podróży na wilję? Przyjźizcie do nas po wijji... każdemu
«szcześcia, zdrowiai wszelSą
jeszcze
u
nas
Uszy,
kióre
do
owej
już o zapadającym zmierzchu.
Ściskano
się... Tak siedem stanów z ziemicy cał:j,
„wilji” wciąż jeggcze przywyknąć nie kich pomyślności».
Z daleka były już dzieci
spost.
mogą.tAle przywykną. Albo nie przy- Nieraz długo tulono na piersi uko- Siedmiu płomi:ńmi jasno gorzały,
rzegły oświetlone
okna we dworze.
wykłszy wcale, słyszeć wogó'e prze: chane głowy. W -niejednem oku za- Siedem modliiew treści odmiennej
To błysną to
zgasną za drzewami
błysła łza serdecznego rozrzewnienia. Wyra?ał lich'arz siedmioraTisnny;
staną„
sadu, za kląbami zataczającemi się
Niejedne oczy zapatrzyły się w dal Lecz rora'nego całość lich'arza
Były
tradycyjn
potrawy,
które
e
po obu stronach wielkiego kręgu stawiano na
jakby gon'ąc wspomaień'miry.. Bywały Wspólną modli wę k'aju wy ała.
stół
(zasłany
oczywiśc
ie
przed gankiem... Zaparskały już ko- na sianie)
nie obnosząc
ich, jak wzruszeń chwile, kiedy nikt nienie mó- A na ten lich'a z — komuż to dziwao,
nie poczuwszy stajnię. Zasiniały śnieinne potrawy, gorące.
Więc przede- wił—j prawie, że słychać było suchy Ż» Pa1 Bóg spuszczał rosę ożywną?
gi pokrywające jak okiem sięgnąć
Krėlowis — dobizy i chrobrej mocy,
em kisiele: czerwony (na soku trzask łamanego opłatka.
pola. jedzie się, jedzie... Juž stary zwszystki
Święćci:
się,
śŚwięćcie chwile Pasterze Pańscy — duchem wysocy,
żurowin)
i biały (blamanż, rodzaj
Maciej, wiozący
stojąc przez całą
galarety z migdałów,
mieka, cukru i takie!
Senatorowi: — w radzie nisałomni,
drogę, gotowi się do palnięcia pierwkleju rybiego, ,blanc-manger);
dalej:
Ziemiani: — w sejmach na prawo
l
każdy
w
kraju
naszym,
k.o
zły»
Szy raz z bata... Oto już si; minęło krzyż śliżyki
suche z makiem
[>omni,
1
miodem,
ty
był
z
pokolenia
w
pokolenie
z
u rozstajnych dróg... O jak od nie- tudzież gotowan
pszenica
i goto: krajowemi
Żełnisrz
—
jak
olbrzym
szedł
jeden
a
naszemi
tradycjami,
nie
cierpliwości i uciechy
biją coraz
:
[ra stu,
wany groch,
do których podaweno dawał siebie p z ścignąć
nikomu
w
mocniej serduszka
pod kożuszkami
sito (woda zaprawiona miodem). To weneracji dla opłatka.
Kupisc — p zydosił bogaziwa miastu,
i pledamil..
„Dzieci,
nie wykręcać
byi
fundamen
kucji;
je!
niejako
liturt
Swobodny
kmiotek jak 'as mial zbože
Z
nazwiska
wymienię
jednego
z
sięl Nie odkrywać się! Dajcie pokój!
giczna, czy obyczajowa
podstawa. najzacniejszych, najbardziej kocharych
%
Prędzej nie przyjedziecie!
A to skaW każdy zaś kisiel, w piramidę gro- ludzi, jakich zdałem,
Był
to
rodoranie Boże z Ferdkieml
Maniusiu! chu, w półnisek śliżyków wbity tkwł
wity, wysokiego rodu
Tatar, sędzia Ale zmądrzała Rzeczpospoli'a,
Proszę brata nie popychić bo wy- kawał—op
Onol
Tego
nie
wolao
łatka.
Kryczyński
Aleksander.
Aczkolwiek Siedmiu świzczkami ołarz ni: świa,
padniel*
)
Siedmiu mod itew już zapomnigli,
było
omieszke
Oplitek
był
symboć,
goriwy
muzułmanin
i:
obserwant,
Światła w oknach coraz już bliż-

źmy sobi?! sanis kryte, to znaczy z
— Będzie drzewko! Będzie drzzwbudą na nich, iak zwany z rosyjska
ko!
— wołaą dzieci. Mamo, już pai
„wazok“ (akcent na ostaniej sylabie).

Buda sztywaa, nisruchoma

po miasteczkach...

Wogóle opłatek był rzetelnym
ośrodkiem Bożego narodzenia — jak

szego dworu jakby, doprawdy, coraz
i trzy mocniej błyszczą. Dzieci od nich
oczu nie mogą.
Konie
Wyobra- oderwać
parskają coraz częściej.

to

U BETLEEMSKIEGO

Porwijmy instrumenta,
Kmiotek—ni 'wolnik, zmarniał we
A porzućmy lamenta;
:
dworze,—
Ws yscy wescł» grajmy Panu swemu, Arioł zatrąbił na Sądy Boże.
Dla nas z bydlęty w stajni zrodzonemu.

wsi

Zwyczaj posyłania opłatka nietylko krewnym lecz i przyjaciołom
byt Kto żyje, temu
bardzo
rozpowszechniony.
Powoli Gdy do natury
zwyczaj ten znika — a szkoda!

Tylko gwiazdy zostały te same...
Za moich dziecięcych lat—a i póź-

i

np.

na

we.

ŻYCZENIA NWESOŁYCH ŚWIAT!

niej, później jeszcze — zimą 'na
jezdžono fax z»anem „szycł:m*:

A

wielką

Spiewano na Boże Narodzenie głównie „pobożne pieśni* okolicznošcio-

<SŁOWA>

Jak się to ze dworu jeździło na
—Opłatek—Symbol pokoju, zgody i

Szop-

podobieństwo

była

POEZJA

pierw-

szego dnia Świąt. Tak zwana

naturalnie
po dworach
i wielkie dziemy...
Serca się uradują,
Szlach'a — sią ciągle konfederaci,
Wiecie dobrze,
— Dajcis pokój.
„budy* zimowe z pudł:m podnoszoDusze się rozpromienią,
tradycyjnym obyczajem —śledź. Śledź, wiet zu znaczył; nie jedna prawa i Żełsiarz — jął gnębić tych, których Dobrzy ludzie!
nem į opuszczanem, „famiijne“.
Te że dopiero po kucji...
branił,
ogarnirowany czielna dloń tatarska przełumała się
w
saloni3
tak jaknajbardziej simple,
—A
da:zzgo
sią używały rzadziej choćby tylko d'a
Juljan Tuwim.
plasterkami gotowanej kartofli i gu- opłatkiem Chrystusowyn z sąsiadem Kuzizc— przez lichwą bogactwa
ich ciązkości.
Zaprzężony
do takiej šwialto?
(„Czyhanie
na Boga" 1922).
„
strwonił,
towanych buraków. M:ło kto śledzie o miedz...
— Bo gošcis są
„bucy* koń, pierwszy, w hcłoblach
— To nisch Ma izj prędzej jedzie. tknął, rezerwując apetyt na— większe
idący, miał już doprawdy,
za wiele
Bo my i oni pod jednemi gwiaz— |Jak ma prędzzj jechać, kiedy specjały. Po śledziu szła zupa grzy- dani wyrośli, na jednej ziżmi.
do roboty, $:уд!:т we dwa konis'
zawiana. bowa — z „uszkami*. Szacowna, h Kizdyż, ach, ki:dył takiż ogłoszą
nia jechać; trzech i to nis aa dużo, widzi.je, że droga okrutnie
gjeniczna, przez wielu
lubiona.
Po nan Boże Naroazzni: w niebi: Anioa jazda we
trzy konie nizporęczna.
MIGDAŁOWA
zupie szły gorące ryby. W wielu do- ławie, kiedy orawy Chrześcijanin obejść
Zaś z kiepskim furmanem —(wyrazu
ORZECHOWĄ
się szczupakiem będzi: mógł ten cały kaj rasz uk3„staigret“
nikt w potocznej
mowi:
„..Za dawaych la”, za moich dzi:- mach popisywano
DESEROWA
SMIETANKOWĄnia używał po szlacheckich dworach) cianych lat żadne dziscko u nas w pod majonezem. Im większy był iem le- chary — z opła kiem w ręku!
— nis puszczać siz Sszydłzm we trzy Wiieńszczyznie nis zaało — choinki, piej. Wjeżdżał do jadalni na pradziaI kałdemu z ziomków go poda i
GORZKA
LUX
i Inne,
konisl W pierwszej lepszej wiJsce W tem rczumieniu, że ową jodełką dowskim półmisku, czły biały od stę- nawzajem dł ń katdego ziomka si;gw prę- nia
po $drodze
koń idący
przodem w wigiiiną, cają w świzczkach i bły- żał:go majonezowego sosu,
ochotni:
po symboli zay
ten
gach
ciemnokoloru
(ga- chleb? Ki.dy to rastąsi? Kiady?
ogromną
malinow
na
sig
ego
szlejach wspiąwszy
skorkach i łakociach
nis nazywano
spreparowana i
hurbę śnizgu, schodzą: z niej na w.ae: choi,ką. Naz,wa1o ją: drzew- lareta odpowiednio
Pod temi sanemi
gwiaz'ami
na
tamtą
stronę, 2aw.0:i,
licho wie kism. A i o żadnej
„gwiazdce* niz zabarwiona). Po tąkim wstępie — co naszem nisbie tyle zmia”, tyie zmian!
Odmień, Panie Boże, serca ludzkie,
czego, w bok, wskoczy po brzuch w było mowy, w rozumi:niu np. ofiaro- Bóz dał, z ryb, albo z własnych rzek
produkowane w
Oto ulubione gatunki z najszlachetniejszych surowców,
śnieg
i nuż bić si; ra wszystkie wać coś komuś „na gwiazdkę”, albo i jezior, alba dostarczonych do dwo- a to, o cz:m w ri bi: śpi waą Arionajdoskonalszy sposó» i dfatego zawsze !! U SZCZYTU „POWODZENIA!!
Więc: łowi: w noc Nativitatis Christi, stastrony jak ryoa w przerębi; drugi „na gwiaz.k;* w zekia porządki ro- ru, nieraz z dalekich okolic,
Do nabycia wszędzie.
kofń, w szlejąch, ra nizgo oczywiści: biś w domu. Mówiono tak: „Na Bo- lin pod szarym sosem, z rozenkami ni: sią ciałem — tu, na zizmi.
nala:i, przedni wi:rząa,
a tu i cała że Narodzeni: będą dzi ci miały, jak i migdałami (Ów szary sos b;ł nieCzesław Jankowski.
brunatny,
bo
innym
buda z konizm wholob'ach naježdža zw k'e, drzewko', Choinka i gwia dka odmiennie
Na nadchodzące Święta
z gó.y na zady obu koni>m, już na przyoyły do na:.., Zz Króestiwa. $J0- być nie mójł), lesz z „na słomie* z
z
sosem
pieczark
kap,
©k94...
owym,
be waśniącym się i wyrzucają ym puaryzowały
je u nas warszaw:kiż
POLECAMY
z pod siebie tumany igrudy śniegu. czasopisma „dia dzisci i młouaisży”, abo sielawy, Do zup bra1o raiczęJASNE, CIEMNE,
Furman, niemiłosiernie
długi swój bat
Albo np. św. Mikcł:j? Kto o nim Ś.iej stynkę. Po ryoach rozpoczynała
D UBELTOWE
śejuż zaplątał w
uprząż irontowego, kiedy u nas słyszał w bezpošrečn o się kucja właściwa. Obnosz»no
najdalszego konia; buda, dla wązkoś- popowstaniowych czasach? Św. M:- żyki i kislele (miekodo nich migdałT-wa Akc.
Byi amatorowie
potrawy, zaci drogi wj:chała
jednym płozem na kołaj? Ten z dużą siwą brodą, co to we).
Browaru
miazaspę Śnieżną i prawie kładzie się na dzieciom przynosi
to i owo
„na prawdę, zby: już ni wyorednej,

Е MLECZNA
Е
CZEKOLADA

w

tabliczkach

Alus

Е

A bwa Jk dka dua bk

r uk

k

ub bada ub kad dołu buka

PIWA
„SZOPEN?”

drugą... konie parskają, furman klnie, gwiazdkę*? Nie, panie kochany, świę- newicie

buda

trzeszczy,

pani

w budzie kur-

ty Mikołaj

to, za przeproszeniem,

nie

kisitła

czowo uchwycila się pana szepcząc nasz
święty,
Nikolaj... Nikołaj
„Pod Twoją Oovronę* zbielałemi usty, (akcent na ostatniej sylabie). . to okrudzieciaków ze dwoje już powypadało tne z rosyjska brzmi. Św, Kazim er, brakł» na wsi

z budy w śnieg...

Awantura!
A j:dnak — jeździło się i budą i
budką i «w poręcz» i „szydłem*,
po któż wie jak pozawiewanych drogach, ponad płotami, ponad stzechami wioskowych. chat—jeźiziło się—i
jak jeszczel
Na Boże Narodzenie—za dawnych,

dawnych lat na wsi — to albo się u
siebie w domu miało gości, albo się
jechało w gościnę. Mało kto. samowtór z żoną w domu usiedzłzł, a
choćby z paroma dzieciakami. Coby
to'był za wigilijny stół o pierwszej
gwiazdzie... na sześć, siedem osóbl

C» mi to za kucja! C» za Święta!
Małoż

to w dalszem

lub bliższem

sąsiedztwie—krewnych? A choćby io
mil trzy, cztery — albo i sześć! Boże
Narodzenie, kucja—toć przecie trady-

cyjne

Święto

też należy

rodzinne.

się rozrywka.

dzą Święta razem:

nasze

Kwestja tylko być może:

was, czy też wy

Dzieciakom
Niech

spę-

i wasze.

czy my do

do nas?

— Nie, nie,. wy do nas!
— A, broń, Boże, zeszłego roku

św. Stanisław.. al —

to” co innego,

to nasi święci. Ale św. Mikołaj? Zadna matka u nas; w bezpośrednio

kórym,

owizs

220%а.

szashetnizjszego

Był petwiżn obowiąz k

trady.yjry

est intrare do pokoju naszej drobnej
dziatwy. Wciąż jeszcze gdy Św. M-

najparadniejszą w Wilnie cukiernię
trzymał Bem na ulice Niemieckiej w
jak prezen- domu gdzie dziś hotel Sokolowskie-

kołaj, choćbz niewiedzieć
tami choinkowemi objuczony, wchodzi go. Po Bemie objął pierwsze
w wido dzieci naszych pokoju, minowoli leńskiem
cukiernictwie
stanowisko
może się zcawać, że Ani.lkowi: peł- d'Aman na rogu Trockiej i Niemiecriąy straż u łóżsczk dzieci naszych, kiej.
ś.iągaą

biwi

i podnoszą

ręce

jakby

W

РИ АРАЧЕ

że

podocho-

|
|

w Wilnie
WYŁĄCZNE

sj:

na

specjalne

sławy

zamówienie

fabryk:

«Defourny

Otrzymano
Sztucery dubeltowe,
" Wyłączne

sztucery

przy

zapalonej choince. Zwyczaju

tego u

nes na wsi, po dworach, za
dziecięcych czasów nie było.

moich
Wogó-

le kolend po s:Ionach nie śpiewane;
nawet

nie słychać ich było

po

я

ZNANEJ

wykonano:

broń

Sevrin», <Francotta»,

w POLSCE

šrutową

Zakł,

AMun,

najlepsze obecnie, wyrobu
a przeto

99

I kulową

<Forgeron»,

transport,

Wileńskie,

śrutowe

11.

pojedyńcze i sztucerki: «Nowotny», <Defourny

przedstawicielstwo

na województwa

k!ó.ej

nowy

Naboje

kolendy.

А Ч,

FIRMY

šabryka Tana

W ARSZ AWIE“

w

SOSNOWSKI

Albo rozsiadłszy się w salonie

śpiewać

ГАРЕ

ul. Mickiewicza

PRZEDSTAWICIELSTWO

Białostockie, Nowogródzkie i Poleskie

chóralnie

Р

672.

pt „SpółKA ŁOWIECHUI” Sp.z cer. odr

cone towarzystwo zaczyna mniej lub.

więcej

TELEFON

Sk ad Broni i Amunicji

Wilnie i Krakowie pod koniec

uczty wigilijnej, bywa,

РУ

"TELEFON 544.
АРАЧЕ ЧАЕ МЧ РУ ЧЧ

niż

i towa'zy-ki choćby tysko skosztować:
grochu
i pszenizy
popowstaniowych latach, nigdy, prze- ki.islu, Śiłyków,
ngdy nawetby nie pomyślała wspo- pod syiem. Jakże bo właś iwej kucji
mnieć dziecku... o św. Mikołaju! Św. naw:t nia wząć' do usil Zwyczaju
M kołaj był u nis, aby się tak
wy- podawania w misi3 ugotcwanych na
razić — na bojkocie. Może on i do- kompot suszdnych grusz ki śiw.k—
uk aiūski.
bry święty, n ewątpliwie dobry... Ale nie był». Jest 10 zwyczaj
e suto zalewano wszzlkiemi trunJepiej było dzieciom nie mówić o św.
Mikołaju. To coś jakby cerkwią zalaty- kami „lubiące pływsć* ryoki wigilijne— o tem i wspominać
ni: trz:ba.
wało
Już pod koniec kucji osób dwie,
Obecnie panowie
z b. Kongresówki a osobliwie z b. Galicji usiłu- trzy wymykały się niepostrzeżenie do
przeszedłszy
ją zaszczepić nam kult dla Św, M- salonu—i towarzystwo
zostawało palące się
kołaja i gorliwie f>rytują go na oso- tan z jadalni
bliwego choinki patrona. Hml Oporu drzewko. Toż dopłero było dla dzie:
być nie może. Już nie może
być. ci uciecha nad uciechamil
Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze..
jakoś
Tu zjawiały się, sprowadzone z
niezręcznie nam
mu
rzecz:
dignus Wilna, cukierki i bakalje.
Wówczas

my byliśmy u was, to tego roku wy chiiały—protestcwać i bronić. Lecz—
niewą'pliwiz fak się to tyko zdaje...
wszyscy do nas!
|
wydać
Wszyscy, rożumie. się, co do no: Ot, mało co sig człowi kowi
gi. Zabierało się z domu najmniej. może w dziwni: oczarowują”ą, piz.szego pędraka, Z niańką oczywiście, sycorą tradycjami, nastrojami, legenz niańką.
Franciszek
(loksj) też z dani, wspomni?niami, mi atami Bożepaństwem pojedzie, bo pomoże słu- narodz:uiswą, wiziijną noc!
®
żyć u stou.

„ Łaska była Boska jeśli z pod
ganku nie odjeżdżały dwie budy—

ow.iazego,

mów ą: nawiasem. żywiono
si; tu i
owuzi3
w posdwień kich
okoli.ach
gdy podczas ckupaci ni:mizckiej za-

wyn

światowej

<Lepage> i inne.

duży

wybor:

Styrin», «Mausar», Francotta 1 inne.

Pocisk”

maszynowego,

najtańsze z kap. Givelot,

р

$

Sp. Akc.

w

Warszawie

jedyne całkowicie
'w Kraju wykonane

śrut hart,

proch

bezdyntny

Rotlvell.

Własne warsztaty rusznikarskie przy składzie.

gar-

I oto wszyscy już do kucji zasiedli, derobach panien służących i po czealbo buda i otwarte Sanie, nie licząc
Kaucja to nasza @а.
О1 теда- iadniach parobczanych, Kolendy śŚpie«furmanki», co pojechała przodem wna dopiero, osobliwie na wsi, za- wali Trzej Królowie, co zaczynali obz walizami.
częto u nas zwać kucję—wllją. U ko: chodzić dwory i wioski zaraz po

Dla

Towarzystw

i Kółek myśliwskich

АНАЙ Akto Uakos kis k Us bi kk Juka da

o

specjalny

ła bay rk ub

RABAT.
k

k,

5

ZAGRAŁY TRABKI
Przęz dlugi okres czaiu, u!ubi?- mi grob'ami, stanowiącemi w owe
nem miejscem moich polowań był czasy jedyny p zejazd po przzz olaczające bajory
i bagna,
wzbierało
serce, radowała się dusza.
Tu dopi:ro z chwią przybycia оsiatniego grzązki:go wyooju, przeskoczenia bry zki przez osta'ni okrązlak

folwark Usza, odległy
o ki kanašcie
kilometrów
od
dworu.
Przecudną
była
Usza
na
wiosnę. Tuż obok
leśniczówki p zepływają'a rzeka, iwąc
i szumiąc,
niosła wezbrane wody,
szeroko wylewała je z brzegów, twarzyla błękiine lustra, wizynające
Sią
w nadbrzeżne lazy.

Nad szerokim

sennych

wód

p'zesiworem

roiło

końce olbrzymich
pa'i, wpędzonych
głęboko do dna. Niewątpliwie był to

na grobli, bez połamania
i wykręcenia nóg koniom,

resorów i
zrywała się

EEA
a

MYSL

os atnia łącziość ze światem,
zostawiał» się „žycis“ za sobą, na drugim
końcu karkcłomnej drogi,
wdychało
sig pełaą piersią ożywcze
powiatrze,
wszelpizepojone zapa:hem żywicy mszarne- dzie, zamarł» ży.ie, odleciała
go
moczaru,
łą zyła
się w jedną ka zwierzysal
wielką harmonijuą całość z pięknem i
*
potęgą
ola:zaącej dziewi zej przyrody.
W mych wycieczkach myśliwskich

wio-

się od pzeróżne-

go p'actwa. S'ada ka zek, pacząw:zy

od barwnych
zielonogł.wych k'zyżówek, lśniących szmaragdem swych
skrzydeł
ozdobny.h
cyraneczek,
bystrych cy'anek, kolorowych łyskonosów
i li znych wędrow.y.h
odmian, świ:z ząc i warcząs sk zydłami
przelatywały po nad powierz h ią lazurowej tori,
nap'liająz
powieuze
życiem i gwarem. U b:zegow k ą'yly
wiekie kulony, zwcłuące
się melo-

Na wzgórzu, otoczona staremisosna-

SPRAWA

rich Kie ach, jakism

się czuło być człowiekiem a nie lišciem osinowym, drżącym przed pódmuchem

wolności

Rok rocznie

bolszewickiej. .

w

końcu

marca

i

początku
kwietnia
zjeżdżało
do
Bryniewa kółko zapamiętałych myśliwych na doroczny wielki fest, jakim

=

polowanie

na

toki

głuszców.

eśdziesiąt pięć tysięcy dziesięcin la-

su były tą świątynią, w której misterja owe

się

którym równych
Mozyrskiem

odbywały,

na

—

misterja,

całem

Polesiu

nie było.

Gościnni gospodarze pp. Hieronimowstwo Kienlewiczowie przyjmowali nas z otwartemi

ramionami

i przez

tydzień cały każdy z gości miał przygotowanego
co najmniej
jednego
z zabitym
głuszca. A więc brat gospodarza
p. P. Konrad Landsberg
siebie wilkiem.
Antoni, hr. Adam Rzewuski, d-r Stan-

przez

ośm skach, po których wózek trząsł mnie,
Józef jakby duszę chciał wytrząść Kz cieła,
Wejssenhoff _ rekordzista głuszcowy Z Poleszuka jednak zrobć omlet nie

kiewicz dzielny myśliwy
krzyżyków sobie liczył,

>

sztuk),

choć
p.

Aleksander

hr. Iliński tak to łatwo.

oszewski, Nemrod polski p. Alek
sander Lenkiewicz oraz piszący to opowiadanie.

Wreszcie

gajowy oznajmia
więc

milknie

że

zniżając gł>s

już

niedaleko,

rozmowa,

zwalniamy

tempo a tylko głuche uderzenia kół
Był też zawsze obecny p. Kazi- o korzenie zwiastiją że w puszczy
mierz Szczył, ale strzelbą się nie coś się rusza, gdyż zresztą cisza abbawił, ptłniąc funkcję cavaizro ser- solutna.

vante

przy

damach

i znakomitego

Noc

ciemna, bezwietrzna,

ale cie-

anegdociarza przy stole biesiainym. pła bardzo, —nawet parna.
Stajemy, koń się wyprzęga
Trzeba wiadzisć, że głuszec, ten

ptak króiewski, nisma nic wspólnego
z jakimś
zaącem,
kuropawą
lub
bekasem:
porwał się
zaąs, frunąl
bekas, —strzał i już o nim się zapomniało. Zawsze to samo, — ot jak mowy wiecowe agi'atorów z Wy.wole-

nia,

Ale głuszecl

\

epopeja

cała,

Każdy
a

głuszec

każda

i

do

wozu uwiązuje, a my pogrążamy się
w czarną otchłań lasu, idąc jak indjanie, bez szelestu najmniejszego, coraz

wolni:j i ostrożniej. Wreszcie gajowy
staje, wskazując
nego głuszca.

w

kierunku posadzo-

Puszcza milczy, pogrążona w Śnie
to głębokim, naraz dolaiuje do wytę-

orygina'na,

jest paga

kłu-

sownictwa.
W sprawi: tej niema chwii
do
stracenia.
Potrącił»m ją w ubiegłym rcku na

Było to niezmiernie dawno, —zda
się przed wiekami,—wówczas gdy się
posiadało ziemię i prawa ludzkie, gdy

żonego

słuchu cichutkie

„tew,

tew,

w pamięci

pozostaje wy.yta

:

na zaw:

Można tom napisać o stu polowaniach, a historja każdego gluszca będzie nowością, chciwie czytaną przez
myśliwego,
tego prawdziwego
łowca z puszczy,
a nie tego
jątki setkami, w lakierkach i z
rem w ustach, trupem kłidzie,,
na szosie z dwoma strzelcami

co to
cygastojąc
poda-

jącemi broń, po bokach.
Otóż jednego wieczora, odby la się
zwykła ceremonja: my wszyscy żeb-

tew—tew'.

Gluszec klapie i nadsłu:
Zawracamy ku wozu, idąc dróżką
chuje, czy nic podejrzsn:go niema, leśną. Wtem
dolatuje mnie szmer
Wreszcie słychać całą pieśń: <tew, «tszy'y-y-y». Staję jak wryty i zatrzytew, tew—tew, tew, tew, tew — tew, muję gwiłtownem szarpnięciem
ga*
tew—tew, pszy, pszy, pszy—szy—szy dowego. Po chwili i on słyszy koniec
—szy — szy». Znowuż pauza, potem pieśni. Zaczynam skakać b. ostrożn e,
pieśń po pieśni coraz częściej — bez choć wydaje mi się że śpiewak @аprzerwy.
leko.
Zaczynam
podchodzić
ostrożnie
Skaczę po wrzosach wśród młodebadając nogą miejsce gdzie
się ją
go
rza kiego sośriaku. Na az nowy
postawi, w chwiii gdy „tew — tew*
łomot i widzę głuszca, porywającego
nas'ępuje szybko jzdno po drugiem się z wiirzcho ka cienkisj sosny z
bo głuszec już pieśni
nie urwie
i
prawej ode mrie strony, którego już
strzału armatniego nawet n e posłyszy.

rani w obszernej sieni wysłuchiwaliśmy raportu gajowych. Pan Hiero- Nie skaczę jeszcze, bo Śpiewak jesznim z bratem indagowali każdego z cze daleko i słyszę pieśń
niedckładi ilu głuszców n ie.
nich, gdzie, kiedy

„posadzili*, Następnie każdy myśliwy

Po chwili staję by odpocząć,

miaąłam.
Rozpa:z mni: oga'ria, a!e przecis to nie on, to ni: ten co Śpiewał?

ni- Jakoż znowu

słyszą końcowa

się rozpy- raz z tyłu za mną łomot piekielny! nie pieśni.
Skaczę daej przez
tyweł jaka miejscowość, czy głuszec To głuszec porwał się. S edział bestja

otrzyme! przydzizł | zaraz
zakrektzł, czy była może
się „poprawil“ i t. d,

pieśń,

czy

cicho i nie podejrzewał:m
że tam
był; zresztą był to zapewne krektun

szypi:-

dolinkę

bahu-

nem (baznem) porośniętą, zaczepiam
się i pajanm
do
wody.
Wycztkuję
dwie pi:śri
i oci kaącż kącieli tka-

bo tj, młodzik, który dopiero naukę
że jeszcze jakie
o 1-ej lub 2-ej rano już nas budzono. śpiewu miłosnego miał pobierać od czą dalej, sąłzą:
40—50 kroków pozos'aje do głuszca,
Zrywano się i ubierano śŚpiesznie bo starego artysty.
Zaraz po kolacji szliśmy spać,

duszegubkę,
po
balory, do'ariśmy

przz
topi:i ka i
do lustra wody we

dwó kę z gajswym.
do

Na środku

jeziora, niby

ni:ruchomych

duże sta-

ka zek,

widniały

. Pomimo

AKTUALNA,
i1spek!orom

łowisciwa

przyjść bez wyjąiku

do

pomocy

wsagyscy,

komu

soma
zwiarzyny i uratowanie jej
ostatecznej
zagłaiy
na sercu
o
leży.

Ni: tylko T-wa

Myš'iwskia

i ich

poszczególni
członkowi:
winni: dopomaać tej sprawi», lęcz każdy zdrowo
myśący kultu ainy obywa'el Rzeczypospo'ilej, niezaležni> od spolecznego
stanowi.ka, wszyscy tu współdziałać
musimy.
Jeśli na
pewaej pods awie

wskazuja się i1sptktorowi łowizctwa
osobuika uprawiają:ego niscny proceder kłasowniwa,
sianowi-ka

go

tego

to ni zależnie od
ostatniego,

niezwłacznig

(poddają: bata iom

niemy w noc ciemną

her-

cługim korowo-

się w
dem, który powoli rozprasza
1óżne strony, wreszcie ginie w n'eprzeniknionych gęstwach puszczy.

Już gdzieś

na

błotach

żórawie jakie sześć kroków.

zatrąb ły, już kaczka zaczęła się wabić a i słonka przeciągnęła ćwirkając

i krekcząc.
э
Gajowy, do którego
wróciłem,
Do mego głuszca (a gajowy szepnął mnie że jest ich cztery) miałem szepce że ot tam musi być drugi
dobrych wiorst piętnaście, po wybo- głuszec: idę ale głuszca ani śladu
jach i korzeniach, po groblach i pia” a tu już słońce świeci na dobre,

Brać

myśliwska

zrozumie

co

czas uzecizj zwraam się w
sironę
gracza: jesz ze jedną, — ostatnią w
życiu, zaiatonował i, nim ją dokończył, huknął strzał i król puszczy

nego šrooka przeciw komarom,
czekały konie i za:łużona
przekąska. Z
piawoziwą przyjemnością
powi ałam
gotujący sią samowar, bo
też pragniani: było na zwy zajne.

Czawoną

1а

ploną!

zachód,

gdy małą dióiką ieśną, jak wąż
cą si: ssÓ1 strzziistych sosen
unosiła bryczką paa rączych
Na niebi: za _aały si; pi-rwsze
zdy, coraz to mocnizj ogamiała

żeni»,

wijąboru,
koni.
gwiaznu-

zapadał sią przed oczami

cie-

ni-jący 1as, at owładnął sen, przetyZ mocniejszemi podskokami bry-

czki,

Boleslaw Swietorzecki

terenów

anmini-

i cudz>j własności,

nakoniže ciasn >, Wówczas

zrobi

Z ostatnich

sią

zaczną

two"

polowań.

Ё

Dzia 18 gtudnia br. odbyło się
polowanie na zsjące w dobra'h Gudełki p, Witolda Wagnera, w 6 strzelb
zabito 15 zajęcy. Polowano wyłącznie
w leśnych rewirach, sta1 zajęcy zadawalnie jący.
niciwa dodam,
że na'eżałoby przedtwszystkiam
Ministerstwu / Spraw
Wewaetrzaych w porczumieniu z Miristerstwam
Dė6br
Panstwewych,
wniknąć w te rzeczy, zrozumi:ć
całą

ich

doniosłość,

traktuąc

powa*ny

dochód z racjonalnego łowiectwa, tak
samo,
jak i iane źródła
dochodów

Rządu, jak to ma miejsce w Poznańskiem, na Pomorzu, gna Górnym

Śląsku, a szczególniej i najwięcej

w

Małopolsce.
Należy więc przyjść do pomocy
Wojewódz'wom i Starostwom, wyz”aczając specja'nych

urzędników,

lub

jedrarym wrogiem klusowoictwa jest „przyrajmniej polecić administracyjnym
pa1 Hartma1 Starosta Wclozynski. i kanym
referentom
doca kowo
Oby ta y Sarostowi*, jak pano- siedzenie i tępiznis
padł at jękięła zismia,
trzepoczą:
rozoanoszonego
wis Suchorski į Hartman rodzili się kłusowniciwa, które jeśli trochę przysk'zy.łami
na
kamisniu, žeby i:h śladami i iari cichło,
Porwa'em zdobycz
a i gajowy
to w.a'e nis wygasło lecz
radbi gł; — cługą chwię nie mo- poszi, tepi j by się czuli prawdziwi przywarowało.
głem słowa wymówić
bo mi
duch myśiwi—hodowcy i zwierzyna ranaGminy, policję i żaadarmerję rówzapa ło, a uszrzęśiwiony gajowy bia- szych łowiskach,
nież do tej akcji przy.iągnąć należy,
Watnym jesz ze czyaniki.m,
w gdył dojychczas za:howują się bierrąc giuszca orzek: „sława Bohu, ot
zaacziym
stopniu
tamująymn
p'agę
i sczastje w nieszczastji*.
ris. Jak wyżej rzekłam, niema chwili
kłusow. iciwa, niszawodnie jest ogrom-

Tego ranka wróciliśmy wszyscy z
trofeami: siedmiu myśliwych i śiedem
głuszców.
Mój
ważyt jedenaście

nis ogiędne wydawasi3

tak

ra w tym
trzy zieści

ki:h,

funtów. Dziwiliśmy się że mój głuszec
cicho grał, —

okazało

stary kogu*, który głos już
pozostała mu
Naturalnie

dokładnie

się że to

Bryniew

w

Iasy i šniegi

nionych,

bolszewik

może

znieść pieśń krėlew-

ską,—pieśń

alnej

sprawy,

o

się. jeszcz?

środka:h

na
zastraszaąto
czania
Wschodnich
rozwi iętego

€

e
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nie grają.— Czy

Króla puszczy?
Stanisław Wańkowicz.

choć

może

do stracenia,

uwasan

rówaisż,

że w

tej pa'ącej sprawie należałoby przede-

wszystkiem wypowieczi:ć
jaspektorom powiatowym

a

w

się panom
łowiectwa,

pieiw zym tzęozis winizn

zabrać

głos,

Komitetu.

itak.

wybitny

Redak yjnego,

jest

członek

jakim

jest

na kompetentriejszy i rajenergi zniejszy nasz
ra
Wojewódziwo Wiieńskia insptktorływiactwa D-r Czesław

Koneczny;
Jego głos będzie
cajny i szanowany.
`
Bohdan

Grzymała

miaro-

Przectawski.

o czem
wśród „uprzywiłejowanych*,
dało by się co ni3 co pcwiedzi:ć.
Na z kończenia tej pają:ej
aktu-

lat mi-

wspomnieniz,

a

to

ao przechowuje

gdzie-nizgdzie utrzymuje

:
ziczy-

— tyko

glus:ce w Bolszewji

stanowi

Sią po rožrych spizh' zach, strychach
i zasiekazh w całym powisci,
to w
kazdym
razie,
klasownisiwo fu w
znacznym stopniu przycichło i ty ka

bolszewi-

topnicč

mi'iralne.

roku
odebra1o
przzszł»
sztuk rcz raitej broni myś-

a jakis 10 proc. tego,

ków, a i mły gospodarz i dwaj znaszego myśliwskiego
grona Šš. p.
Lenkiewicz i Szezył spoczywają snem
wiecznym.
Zapewne i puszcza
Biyaiewska
nie rozbrzmiewa
wiosną śpiewem
głuszców,
Kto by ich chronł od
zniszczenia—chyba nie ci, których

nają, budzą się wspomnienia

być

łowiec-

wien, w okoli y Mołdecz-

prawdopodobnie

musiał

jak i co,

ręku

które winno

Oie

kart

liw kiej śrótowej i kulowe,

s'uchali z przejęciem
cuwarjacji na temat wiecznie

nowy.

Dziś

°

stracł, —

tylko metoda.
każdy z nas

opowiedzieć

wszyscy
downych

kiego.
Gdy
się

ze mną dziać w tej chwii musiało!
Zamieram na.dwi3 pisśni a pad-

rą czarnego dymu, įeoynego radyka!-

LT]

„uriaszkodiiwić*,

Ale mój śpiewak, spłoszony umilki wresz iż opizram si; o sosnę i Stapodupbrcie. Stoję jak posąg nieruchomy, ram sią oddech złapać. Naraz,
Tam stoją już wózki w jednego — a nuż zaśpiewa. Gizie tam! Po czas pi:śni, — głuszec grał oez przerkonia zaprzężone, a na każdym gajo- dobrym kwadransie wycofuję się po- wy, — odw.ó:lł:m głowę i -zdrętwiałem: głaszec siedzi na ni kizj gałęi o najwyższym celem jest zaglada wszyst. wy z pochodnią płonącą
i о'0 5Ц- woli, a tu brzask się zaczyna.

«już nie rano», pręcko szklankę
baty i wychodzimy na ganek

dzikości i pustko-

wia, Die bylo na tem j:ziorze ani ka* 62 К, а91 u brzegów tłotnego fpiactwa Jax gdyby razem z 'ajemri zemi
władcami nawodnego pałacu uleciało
s'ąd życi: pozosiawiaą: jeno $'ajy
wielki:j, ni*znaqej prze:złości,
Zadumany nai rią i stara'ąc się
į ą odgadnąć cacko juź
odszacł«m od
cmenfa'ny-h brzegów, g dy myil moją
całki»m w inną stronę ski:rował wyż:ł Twarda s'ó ka, za zw ózoną w b k
głową, podni:si>ną
prz:drią lavąi
zesz ywniałym ogonem narawała ni:wątpiwą obiztnicą ujrzsnia bialorucych pardw. „Pójdź dalej*i pa'-gar„gar, łopocząc biał:mi skrzydłami zrywa się sta y kogut, a za nim wyatuje
cal: s'ask> pięknych piaków; grzmią

naeży

władzy

całej

stracyjneį k óra już siz z nim załatwi). rzyć się rozmajie kółka myś iwskie nizwskazaaj: takis nie ma cechy ja- ma! w każdej gminiz i jak po deszczu
lamach «Łowca Polskiego»
p. t. kijś denuncjacji, lecz jest naturalnym grzyby wyra tać zaczaą. Zadewae,
na zym obowiązkiem tak samo, „jak 2па а: naszą stosunki
na wpółdzi„Ratunku“.
Oddžwi;kiam i oceną
tego, był wskazanie złoozisia lub czławi:ka po- kich dotąi mał»kuliuralnych Kresach
zosiaącego w kolizi z kodeksem Wschodni:h, ni: prędko docz Кату
pr!.n uznania artykul, na wybitni2jsZ2"
się tych błogich czasów, jednak in
go z pizzcwojennych czasów na U- katnym.
Tłóma z:ni*, że się polował» na prędzej rozdocziiamy akcję ratunkokrainie hodowcy-myśliwego
Adama
gruntach, gdzie nikt wą, tem też rychlej zreajzują się nahr. Rzewuski:go, właśc icizla pięknych wł ś iańskich
tego
ri?
broni,
nie może być, Oczy- sze dąžinia do stalsį celowej ochrodóbr Wierszchow ński:h (Wiersz.hownia Swirski:go pow. Kijcwski:j gub.) wiście, wsa'e tłomacz:nizm i pod ny terenów łowi:ckich.
się
Ni zawodnis ogromne, może na!w piztwszym listopaiowym numerze 'uwazę bra1e, co si; samo przez
rczumia
`
większ: za zeni: ma tu dobra wola
«Pizeglądu Myśliwskiego i Łowi :ctwa»
Z malym, niestely, wyią kism gar- naszych sfer rządzących, a więc Wop. t. «Krzyk duszy myśliwski*j».
Jednak
samego
uznania
jednej s'ki ra zych ziemia1 trosk iwi+ ochra- jewócz w i Starostw. W tym wypadkórych
to ku daje si; zauważyć to sano, co i
duszy myś iwskizj dla drąziej niado- niaą ych swe ł.wiska,
gospodarstwach
większy h
lub
statecznis, bo tu pizadewszystkiem obywa'ei nazwiska da się na pa'cach w
naszych
ziemia1:
chodzi o rzecz piarw:zorzęcnej wagi, poiczyć, jak w pierw:zym rzędzie obu mni:jszych dóbr
która powiana korkretną formę i wy- brati Świętorzeckizh Bolesława z Ma- tan, gazie dziedzic jest prawdziwym
z Jakimo-. myśliwym — miłośnikiem
Pizy ody
raz przyoblec;
muwiny
do czynów linowsz zyzay i Wa ława
dątyć,
energizzris
daiałać
i, jak wszyz cy, hr. Ty zki wi za w Zybeli- i jej tworów, czyi duszą myśliwską
najsz achetni:jszam
tego
słowa
rztkłem,
rareszcia
rozpocząć
bez- ni:, Czajkiaa w Chochle, Crusz z .Wa, w
wresz
is
z
da'szych
hr.
Piz
zdzizczra'zeniu,
tam
też
wi'zimy
dobry,
a
względne
i nizus'aane
zwalczanie
w Woropajewiż, przycajmniej za*awa'niaą'y
zwie zara,większego wroga myśliw:go ho- kisgo Konstaatego
ogromna większość terenów,
sta10- S'a1,
dowcy, kłuscwaika-ai ;zczyciela.
P.zez dwa la'a 24 i 25-'yz bólem
Ni: powiano i nis može tu być wią'a własncść wł.ś iańską ze swym
zwiżzos
atem
pozos'aje
pod
Boską
serca
pauzalam zo izka na waadalizm
dwóch zdań; wszeikie Środki pa аi wyni-z za-i3 w:zelki:j zwierzyny w
tywae czyli półśrocki, wszeki: kom- opi:ką.
promisy i ws elkie znalomości osoW tym wyzadku wianiśmy wza- ckni y M:łodecz*a i Krasnego, ku
biste lub stosunki
pr,watne w tym rować si; na takiem
Poznańskiem czemu w z'a zsym stopniu: przyczykolejowypa ku
musą
zejść ra b:k, po- lub Pomorzu, na iych rajkuitu
al 12}- ria się obecność warsz aów
prostu być w, k' uczone.
szych zismia:h nasz:j Rz:czypospe- wych, jedrak już w roku bieżącyn z
radością mogę skonstatować fakt, ża
Wypowiedziawszy
ri:ublaganą litej.
tu
kłos .wniziwo nawet pośród sfzr
ram
niema
kawałka
ziemi,
któryby
wojnę kłusownictwa zmorze, powiauprzywiejowarych
zna zoie zmniejni:
był
dzierzawiony
bąJź
przez
T-wa
niśmy konstkwentnie
wszelkiemi leposzczzgól- szyło się, a to skutki»m energi znego
gan:mi sposobami cątyć ni:złomni: Myśjwski*, bądź pizez
a gmiy
z tego pizeciwoziałania mi:jscowzgo zastępdo w,korzenienia,
że tak pcwiem, rych myśiwych,
na powiat
powałne
zy:ki
czerpią,
i
iąze
na
szkol- cy Saros:y Ekspozyiury
amputowania
tej bo'ąiki, tego paGzielnego
sożytni:z:go
wrzodu
na zdrowym niciwo lub remontcwarie szos. Niech wiieski w Mołodecznie,
i
za
łużonego
na
tem
poiu
pa a Suże to nam będzie pizykła em.
organi:mi: naszej Zizmi
chorski:go,
k'óremu
na
tem
miejscu
„
Ki:cy
kłausownikowi,
czy
nin
bęJaka więc na to raja, co waściwie mamy czyrić, co postanowići dzis niższego szczeba urzędnik ka- należy się sprawiediiwie hołd uznania
lejowy, dający znaczoy odsetek,
czy i nasze staropolskie Bóg za:łać.
od czego rozpocząć?
Drugim, jak słyszał<m,
niepizzprofesjona
isa,
nizuzaający
cudzych
O.óż, mojem zdawiem, powinni

każda ппа
а tak emocjonu'ąq'a że tew—tew'' To pierwsza przygrywka
dech zapiera, serce wai jak młotem a —pauza, znów to samo, „tew, tem,

SZE.

nurlach dawaą niszńaną
przeszłość,
uk'yte jestw lasach, bronione
niepizebylemi trzęsawi kami, kóre może przejść dziki zwierz
albo tyko

myśliwy. Z wiskim trudem, posuzaglątałem nad brzegi dzikiego jezio- waąc przed sobą małą lekką łódź

mi stała leśniczówka, W iej to ścianach ra Wully, pcložonego
wśród
dużej
pizez szereg lat uzływało pełae w a- przestrz:ni la Ów państwowych w ożeń łowisckich
ży is moje i mego kolicach powiaow:j Wiejki. Szukamłodszego brała. W niej, wśród li z- ł:m ram w lesie paraw i cietrzewi.
dyjnym i rzzwsym głosem, w szuwa- nych swisżo zdoby'ych trofeów, za- Tajemni za jezioro, chroniące w swych
ną
ło:ich
rosocha h,
rach huczały tajemni.ze bąki, a na wisszonych
który
wyspach, na odosobnionych
starych z iście wilczym apety em, na
dębach, sia ywaly czap'e. W promie- zdobyć się może tyko młody myśiniach słońca ś igały po rad parlą- wy, pizy trza kaą ych smo akach na
cemi się faami
białawe 1ybiiwy, a komicku, spożywały sig póź1e obianajbliższych
powyżej w błękicie krątyły 1ybołowy dy, ukłasały się p'any
polowań.
i kanie.
Jak stracony ra!, jak sen da'eki
W pobliskiej olszynis o wisczornym zmroku ciągnęły słonki,
a toj to w-zysiko staje w wyobraźni! Dziś
lśniących granaem
wiosenry.h
1y- pusika—jedno stra-zne cmenta zy-ko,
leśni zówki stoi czany
cerzy, o karminowych biwiach sta” zał W misjsču
Kiedy «Słowo» przystępuje do fak
zawzięty bój o swe maltorki, wygiy- krzyż— widomy znak okrutnego morpożątanzgo
dzi ła, jakiem niszastzewa,ąc miłośną pi:śń na są iedniej du s'arszego mego braa, rackolo
łące. O kilometr na mszarze, na ro- zwęglone zglisz za, porosłe chwa:ta- czeni: jest wydawni'*wo „specjalny h
złożystych sosnach, tc kowały gluszce, mi, a po nai ri:mi wyschł”, opa!o- mizsięczny.h doda ków myśliwski h*,
Sosry, motto czerrią ych z a tykułu ni 'caw"a śród czerwieni hałych mchów śmia- ne, czarne konary olbizymi:j
wzniesione
do góy, n:go szatown:go jubia a, działa za
ly się i plakaly biatoskrzyolė pardwy. jak ramiona
i za:łużen-go
ii era'a
i pom- spcł'znago
Liczae pa y goisžažących
się 20 awi wzywa, ące o spiawizdliwošė
Czesława Jankow kisgo p. t. „Odzie
wygrywały głośne fanfary,
a czasem stę do rieba.
myśliwski:*,
na bł,kiinej
powie'zchni
wód
nisPod kopy ani „swobodnego* żci- to,gozi: zaziały trąbki
Czy może być da brai z
skaziielną bie'ą swych piór polyski- daka-azjay legły diz.wos'any, anaje- pyam:
żone
koiczasiemi
drutami
zasi.kj pod sz ansa'u Św. Huberta więcej na
wał dumny łabęcź.
k'wawą
rdzą
z*a
2а
mi-jsce
śmierci
į czasie, więcej paą a kwestja, jak aTo też od pierwszej chwii p'zyjednego budynku, ktuana sprawa, niaustannago, beZjazdu
do
tego uroczego
zaką ka, z-iszczenia. Ani
zwa'czania tak ro0z20Wlu- wzglęon:ga
odciętego od ludzi i świaa grzązkie- ani jednej żywej duszy! Odeszi
szechnionego złana na zych Wschod-

GŁUSZEC

dwa prędkie strzały i kogut z młódką,
poły:kując białemi pió kami, spadają
fundament jakiejś bardzo dawnej bu- na wzorzysty kobierzec czerwonego
dowli, sięgającej może średni wiecz- mchu. Idziemy dalej, upał się wzmanych czasów. Ktoś i przed kimś tam ga, zapach
bagna
upaja, ale pies
się musiał
ukrywać.
Sądząc z roz- wciąt staje, rwą
się śmigła
plaki,
miarów tych pai i zajmowanej pizez padają strzały. Przed nami
duża hanich powisizchni—budyntk był duży, lizna miękkiego, uginającego się mchu,
a wnosząc z potrzebnej pray do je- przetkniztego małemi zdraoliwemi oczgo wzniesienia, był jego władcą pan kami. Po środku pia-ice i dużyk zak
możny, rczporzątzający wisiką ilością łozy, do któregu ściąga wyżeł. Podzatrudnionych rąk,
chodzę
ostrożnie, badaąc każde postoi iwardo,
Fale obecni3
jesz*ze wyrzucają z stawisnis nogi. Р125
ulega wątpliwości, że
krzak
ciemnej bagnistej głzbi drewniane 1a- nie
zwigrzydę;
pardwa,
czy
Jerze, łyżki oraz inne sprzęty, uży ku ukrywa
cierz'wł
Wtem
łomot
w
krzakugi
których niz mógł wyjaśnić mój pizew słońcu
granatowym
wodnik gajowy.
Dużo mglistych po- pełyskująz
dań oiacza tajemni-za jezioro: to ze grzbietem 1wie się do góry stary kogrzmi
strzał i
spi:nianych
bałwanów wynurza się gut ciefrzewi,—znów
cza'na postać, to o półiocy śród pizydoywa nowy pi,kiy okaz.
Już wzaosiły się wieczorne opary,
wystaących
pai
grywa orki:stra i
wi gottrąbią rogi, a innym razem cługi sze- spowija ąc do snu w swym
reg czarnych rycerzy po głębokizj lu- nym uś isku hałą mszarę, gdy pizeroje
komaów
i
strzanej toni p'zzchodzi przy świztle prowadza.i przzz
księżyca, I tu było życie, była radość „małych dokucziwych mesz.k, z obfiitroski, był Śmiech i były lzy. Ale tym łupem wychodziiśmy na suchy.
Czas i Śmierć, bliźnięa zavacenia, brzeg boru. Tu pizy reznieconem
podsy anem świeżemi gadawao
położyły
swą wszechwłainą ogni:ku,
rękę,
łązkami fałowcu
i kłębiącem się chmu-

Ф
;

zwal-

Kresach
kłusow=—

pieroszorzędna Restauracji
М оКа
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zagranicą: New-Jork 953 Third Avenue,

Załatwia wszelkie

operacje bankowe,

Oddział

WILEŃSKI,

„ ul. Mickiewicza 1.
1,
Instytucja
Centralna
w
Poznaniu.
ODDZIAŁY w Kraju: Bielsk, Bydgoszcz, Kraków, Gdańsk, Grudziądz, Katowice,
Kielce,
Lwów, Łócź, Piotrków, Radom, Sosnowiec, Toruń, Warszawa, Wilno, Zbąszyń.
ul, Mickiewicza

Lublin,

Mickiewicza

Paris 82 rue Saint Lazare.

w złotych

Przyjmuje

i w dolarach,

również drobne

oszczędności

Historja

z naszych

miesiącu jeden

stały myśliwych p. Cepeusz będąc na polowaniu

zastrzelił ptaka przypominającego na pierw-

się automobile. Szereg
kłusowników
wyjeżdża nocami z miast, by w świetle reflektorów zabijać ogłup ałe zaące,

szy

rzut oka

dużego

kruka.

czarnej barwie

do toru polach

i w lasach,

|

nowania munduru nie czyną mu jeszwstrętów, wy'zekają
cze wyraźnych
tylko na stronie i skarżą się, py ają",
czy to w istocie wolno każdemu panu w mundurze wystrzeliwać na ich
polach

zające?

nego

okazu.

Oglądając

preparatów

bogate

$

zbiory

2

myśliwskich

p. Łozińskiego mieliśmy możność

zachwycać się przepysznemi rogami obojąą
płci łosiów bardzo efektownie oprawionych.

„Kronika myšliwska..

Dworskie posiadłości, szczególnie

Dnia 19

grudnia

br.

w

Jachi-

gdzie
jest strzežoną
zwierzyna, o mowszczyżnie dobrach p. Wacława
czem informują miejscowi stróże, ten Swiętorzeckiego pod Mołodecznem od-

an dotychczas starał się wymijać.
E žie to može byč nieprzyjemne
jak przyłapie gajowy, kto wie, może

było

się

jednodniowe

polowanie w

16 strzelb, zabito 26
sprzyjającej pogodzie.

zajęcy

przy

to będzie chłop silny, a wtedy... brr...

(7
lepiej nie ryzykować, może i mundur S
nie pomóc, ci gajowi to przeważnie
lud śmiały i obeznany z prawem! Le- wynagrodzenie z kasy kolejowej na
piej i pewniej wykorzystywać nieśw a- rachunek* pilnych przejazdów myśli°
domość miejscowych włościan i ni- wego ną drezynie?*
Czas by juž naiwytszy bywte „pilczem nie ryzykując
zabijać
cudze
zaące,
:
я ne przejazdy* wejrzała zwierzchność,
Ciekawem jest czy pan kłusownik a wladze odmów ły wydan'a pozwolena drezynie opłata z własnej kieszeni nia na myśliwską broń i karty ł wiecrobotnków

prazujących kiej uprzywilejowanemu ipomysłowe-

kolejowych

przy korbie? Czy też otrzymują

oni

W poszukiwaniu olbuzymiego meteoru,

jest pochodzenia meteorytycznego. Większość
współczesnych uczonych zgadza się z tem,

że przed tysiącami lat
w stanie Arvzona
spadł olbrzymi meteor i zarył się głęboko
w ziemię w tym właśnie miejscu, gdzie dziś
znajduje się znana rozpadlina aryzofiska,

Ponieważ wszystkie prawie meteory są meskładu.

żelazo z domieszką

przeto

w

sei

a głównym

niklu,

metatem

platyny

ogromny meteor, zagrzebany

w

stanie Aryzona,

jest

1 irydu,

głęboko

przedstawia

wartość wielu miljonów dolarów. Nic więc

В,

szkodłwe.
O
prześwidrowaniu
mateorn
oczywiście nie może być mowy. Wobec tego inżynierowie amerykańscy zamierzaj.

rozbić

Podając pochodzenie rozpadiiny w stanie Aryzona, uczeni amerykańscy stwierdzili. iż zagłębienie to, posiadające 4/5 mili
średnicy, i sięgające w
POZA
e
scu dó 1250 stóp pod powierzchnią ziemi,

talicznego

mu myšiiwemu na drezynie.

dunków

meteor

przy pomocy

Polacy

w

małej

nitrogliceryny.

Nie nlega

wątpii-

będzie akcję wydobycia meteoru, wydobędzie na powierzchnię ziemi Skarb miljardowy.
Meteor w stanie Aryzona musiał spaść
na ziemię w czasie, liedy człowiek już
istniał na świecie. Wskaruje na to stara le-

genda indjańska

o burcie bogów.

Według

legendy tej zbuntowało się przed tvsiącami
lat trzech bogów przeciwko Wielk' emu Duchowi i za karę zostali oni straceni z nieba.
Lecieli przez wiele dni z olbrzymiej tej wysokości, aż wreszcie spadli z taką siłą w
stanie Aryzona, że zaryli sie głęboko w ziemię, skąd nigdy nie mogli się już wydostać.
Jak

z powyższego

wynika,

stare plemiona

indyjskie obserwowały spadek meteoru, ale
dziwnego że amerykańscy przedsiębiorcy zabobonnym czerwonoskórym zdąwało sie,
stararą
Czasn
kop: niani już od dłuższego
że chodzi tu o jakłej nadprzyrodzone zjawi”
sie jak najdo! ładniej zbadać canyon (wąwóz) sko.
ama

Diabolo w stanie

Aryzona,

gdrie

właśnie

według
wszelkiego prawdopodobiefistwa
spadł wspomniany meteor.
Uczeni obliczają, że sama platyna, za-warta w meteorze, posada
wartość kilku
miljonów dolarów. Od lat 20 starano się
przedostać do meteoru, jedna*że usiłowania
te przez dłuższy czas nie dawały Żadnego
rezultatu. Dopiero późniejsze badania wyka-

Nowości

uniwersyteckiej mieścinie,

niemieckiej

wydawnicze.

©R— +Monografij Artystycznych»
pod
redakcją znakomitego historyka sztuki I muzeologa d-ra M. Tretera ukazały się dalsze
tomiki. Podobnie jak poorzednie prześlicznie
zały, iż początkowo postępowano w niewła* wydane przez firmę Gebethnera i Wolffa,
ściwy sposób Chodzi o to, iż kierownicygęszierające każdy 32 reprodukcje na piękcałej akcji sądzili, iż meteor spadł pionowo» nym kredowym papierze. Cena niska! Są to
Przypuszczenie to było jednakże mvlne, życiorysy z fasną a głębcką syntezą twórbowiem meteor nadleciał od strony północ: czości mistrzów dawnych
i współczesnych. ®
nej i ukośnie uderzył w powierzchnię ziemi.
— Hanna Mortkowiczowa:
<Dziefi
zagrzebując się w południowej
Części za- Jędrusia». Wierszyki i rysunki dla dzieci
podponownem
przy
też
Dlatego
łębien'a.
3 — 5 lat. Napisała 1 narysowała Hanna
lu prac około poszukiwania tajemniczego Mortkowiczówna. Warszawa. Tow. Wydawmeteorytu wierconono szyby jędynie w tej nicze, 1927.
właśnie południowej części canyonu, Przez
— Adolf Nowaczyński: «System dokdłuższy Czas wiercenia te nie przynosiły tora Caro». Utopja humorystyczna. Str. 170.
żadnego rezuitstu. Ostatnio jednak, jak pis- Warszawa F. Hoesick. 1927,
ma ameryk>fiskie donoszą, udało się wy— G. Erpianis: Jędraszek w samo
wiercić szyb długi 1400 stóp, w której to
chodzie». Powieść. Z upoważnienia autora
głębokości
natrafiono
na
jakieś
ciało,
które
Okazało się twardsze od Świdra; stwierdzo- przetłumaczyła z włoskiego R. Centnerszwerowa. Lwów — Warszawa. Bibijoteka
<lsno bowiem, że zamiast by przy dalszem kier».
1027.
wierceniu Ścierała się skała, ścierał się sam
z najlepszych powieści dia”starświder. Widocznie świder dotarł do meteoru. szej Jedna
młodzieży.
Uczeni amerykańscy obliczają, że meBolesława Prusa trzynaście toteor canyonu Diabolo w Stanie Aryzonu ma mów — powieści
i nowel ukazało się jako
conajmniej 200 stóp średnicy i waży nie wydawnictwo «Tygodnika
Ilustrowanego»—
mniej, jak mon ton. Nikt nie może oblioprawie, Prezent na gwiazdkę pierwszoczyć, ile ton kosztownego cennego metalu wrzędny!
w meteorze się znajduje, ile jest w nim że— A. Pisuliński: <Szlakiem słonia
faza, niklu, cennej platyny | cenniejszego
trydu. Niektórzy uczeni twierdzą na- afrykańskieg"». Wrażenia z podróży i pow Afryce Środkowej. 28 ilustracyj.
wet, iż w meteorze znajdować się powinny lowań
T
i
akwa”
również djamenty, ponieważ w odiamk- ch,
spotykanych na powierzchni, już nieraz 1wowskiego tygodnika dla młodzieży <lskry>.
znaleziono małe, żółte, zielonkawe, a na- Lwów— Warszawa. 1927.
—._Walter
Scott:
<Kwintyn
Durwet i Czysto białe djamenciki,
|
Probiem rozbicia meteoru i wydostania jward>. Powieść z czasów Ludwika Xl-go.
go na pono
ziemi jest niewątpiiwie „Opracowanie nowe dla młodzieży. Wydaw=
znacznie trudniejszy, niż samo dotarcie do nictwo «<lskier». Liwów— Warszawa. 1927.
Nieśmiertelna powieść, w której młodzi
łębi, w jakiej leży. Meteor jest tak twardy,
= sdaniem uczonych, i nej:ilniejsze mater- i starzy długo jeszcze będą się zaczytywali
jały wybuchowe są dla niego zupełnie nie- —nietylko <na gwiazdkę«,

ZAWADZKA.

był
wielki, więc
Nalał mi kieliszek. Zęby mi, szczę:
sprobowalem
go keły i nie misłem wcale ochoty do
głupi wiatrak na pazórku i trzymał się zrzucić. Ale młynarz był widocznie picia, ale poparł swoje zaproszenie
go oburącz choć po druajej stroni: ciłowiekiem niezwykł:j siły. | ja nie giestem tak groźnym, że usłuchałem
miasteczka od paru lat stał uczciwy należzłam do ulomków,
a przecież go i w ypłem. Był ta wcale
dobry
młyn parowy, jak się patrzy, i wszy- nie dałem rady. Rozgniewało mię to. Riidesheimer i pizedziwnie
rozjaśnł
— No, puśćcież
mnie!
scy tam wozili ziarno, a jemu tylko
rzekłem mi w głowie, Nie przestałam się bać,
czasem

ktoś z litości

jaki worek

sypał w wietrzny dzień.

ostro. Późao

wy-

dło mu się dobrze, bo innego. młyna
w okolicy nie było. Był więc panem

władcą wszystkich

jest, czas

Dawniej wio: i mnie.

dzono

mu

wieśniaków.

i

spać

— Ahal teraz późno

dentowi! zachichot:ł

i wam

panu

stary,

a

ale bałem
się,
że tak $ powiem,
*
_
:
р':у'
tomnie, Wiedziałem
juł, że to może

stu- DYĆ deska ratunku,

śmiał młydarza przepć.

że trzeba

tylko

Ra- się zupełale, jak puszczyk. A wchoUderzyłem więc kieliszkiem o stół
dzići do cudzego domu i budzičs po- i rzekłem „możliwie najweselej:
młyn parowy, a chociażby wodny, i kojnych ludzi nie było późno? No,
-- Dobra myśl,
panie młynarzul
sporo, ale głowy mieliśmy tęgie, zu- nie dopuścił
konkurenta, ale słyszeć czego chcizłeś?] wrzasnął
i
szaroną
ł
Co
będzie
jutro,
to
Bogu jednemu
pełnie jak wtedy,
gdyśmy
siadywali nawet o tem nie chciał.
Kochał ten mną tak, że omal nie upadłem, Svt U- wiadomo,
a
dobre
wino
dziś jeszcze
u grubej Frau Mathilde
przy stoliku swój
wiatrak
więcej widocznie, niż acja stawzła się nieprzyjemna. B,ł:m wypć wartol
pod piecem, a najzadzierżystsi bursze śliczną żonę. No, i zeszedłna psy.
sam, bez broni, dość daleko za mia.
Zdaje mi się, że się moją postawa
spoglądali z respektem gna butelczane
* Patrzyłem więc na piękną młynar- stem, w n'eznanym mi zupełnie bumłynarzowi podobała. Usiedliśmy napobojowiska,
kę co niedziela, czaiłem się koło ryn- dynku i we cztery oczy
z czlowieJeden tylko był wśród nas niepi- ku w dni targowe, by ją ujrzeć prze- kiem niezwykle silnym i powszechnie przeciw siebie przy kulawym stole
jący, więc, oczywiście, stał się przed- chodzącą i djabli mię brali. Nie mia- uważanym za warjata, Pod najodwa- i zaczęła się najdziwniejsza pijatyka,
w jakiej kiedybądź
bralem
udział.
miotem ogó.nej uwagi. Namawialiśmy łem, jak wiecie, nikogo, by się wy- żniejszym
zatrzęsły by
się
łydki.
wtedy,

by

wybudował

go, by odstąpił raz od swoich zasad, gadać, a myślałem
0 niej bez przerpotem jęliśmy podrwiwać z-ich nie- wy.
Akuratny nastrój do zrobienia
ałomności, wreszcie starym burszow- tęgiego głupstwa. Na Boże Narodzeskim obyczajem chcieliśmy go zmu- nie pod jakimś pozorem nie pojecha-

Zmieniłem

—

Wiecie że mogłem wypić
poprostu
niesłychane
ilości wszełakich
truni że nieraz pijałem z różnego ków

taktykę,

Dajcie spokój, miynarzu!

rze:

kłem. Poszedłem z kolegami o za- kalibru pijikami,- ale takiej
głowy,
kład, że tu wejdę, no i wszedłem.
sić, by do nas przepł — wszystko łem do domu.
W miasteczku było teraz pójdę sobie Puśćcie mnie i nieA jak tego strasziiwego młynarza nie
zdarzyło mi się spotkać,
raz wieczorem u krzyczcie, bo rozbudzicie żonę.
napróżno. Oburzenie nasze było tem pusto. Siedziałem
Wypiliśmy butelkę
w _ milczeniu.
Matyldy
z
jednym
Niemcem.
Wypiwiększe, że pamiętaliśmy go jako zaDjabli
nadali wspominać mły- Miynarz znów znikł i wrócił z dwie"
wodowego pijusa. On to przecie, liśmy niezgorzej. Niemiec zdążył mi narkę w tejmi chwilil
Zbigniew Qściszewski, słynny był na już powiedzieć, że to jego ostatnie niej ciągle, więc i Ale myślałem o ma. Wypiliśmy i to; Przyniósł cały
teraz przyszła mi
czła miasteczko z tego, że żaden „wolne“ święta, bo ma wiosnę, skoByło tam i wino, i alasz i
warjacka idea martwienia się O jej koszyk.
Wypiliśmy to
zwykła żytnia wódka.
Niemiec nie może po ludzku wymówić ro tylko zda egzamina, to się oże- sen. Bardzo to
było romantyczne, ale także. Wtedy stary się zapalił do gry.
jego imienia i nazwiska i żaden nie może ni, że ma
narzeczoną, ale mu do głupie. W młynarza,
jakby
piornn Bo zdaje mi się, że zrozumiai, że to
nie
pilno,
bo
wszystkie
go przepić. A teraz nie daje się na- niej

a

trzasł.
zmuszając
tem i była gra. Z różnych kątów znosił bupsa mnie doPrzysiadł,
przykucnięcia,
bo przeklęte telki wszelkiego kształtu i zawartości.
gro- warte i że jedyny sposób, by „taką* jego łapsko
tedy gnębić
go
Zaczęliśmy
wciąż mi ciążyło na raNie rozumiem, skąd ten nędzarz
madnie, by nam przynajmniej powie- utrzymać w wierności, to robić jej mieniu i
w tej cudacznej pozycji za- prawie miał tak zasobną piwnicę. Mudział, co go do tej wstrzemięźli wości dziecko co półtora roku, aż postarze” czął mi się bacznie
przyglądsć.
przywiodło. Wzbraniał się i teraz, je i zbrzydnie tak że jej nikt nie
—Aaa.. szepnął wreszcie, to ty do mo- siał to zbierać przez całe życie, jak
skąni»c złoto, Nosił i nosił, Niemam
ale wkońcu ustąpił: trzebaż było sta- zechce. Odrzekłem mu na to, że nie jej žony?..Aaa..To
totak!.. Ja wiedzatem, pojęcia, ile czasu to trwał» i ile tego
>
rym kompanom dogodzić.
wszystkie kobiety są takie same, bo że coś
jest, a teraz wiem i kto! Ja to
mogło być. W pewnej chwii z-ikla
— No, dobrze! rzekł, Opowiem młynarka jest inna, Na to Niemiec się sobie miarkowalem!
wam tę historję, choć djablo nie lu- zgodził. Wogóle był już zgodny. Nie cie! Do mojej žonyl.. Ach, ty studen- mi gdzi:ś młyna ka. Rozg!'ą iał*m się
z». rią, a'e nia mówił*m nic. Później
bię jej wspominać. Było to w osta- wiem, co mi wtedy strzeliło do gło:
Było w nim coś poprostu upior- zauwa'ył m,
w P. * Pa- wy, bo pijany napewno nie byłem. .
tnią zimę mego pobytu
że zaczyta jakgdyby
— Inna jest, ošwiadczytem,
ale nego. Zawsze był brzydki, ale w mi- św 'ać, wi e z tem wi:kszą uprzejmiętacie, że wyście wszyscy już stugotli

mówić

konjaku!

na mocny kieliszek

kobiety są takie same,

dja pokończyli, a ja musiałem zostać kochanka jednakże ma!
jeszcze na jeden semestr.

Brakowało

Niemiec

wybałuszył

bo

jest

wem

oczy,

Świetle swojej

Świeczki, z

dolewałem

mością

wyrazem dzikiej wściekłości w. oczach

dolewał mnie.

młynarzewi,

a on

Wresz ie, było już cał-

Stał się tak straszny, że m mowoli ki-m iasno, młyna'z ws'ał, rozstawił
przymknąłem oczy, by go
nie wi- ręce szeroko i za zął tańczyć. Potem
chciałem, Polaków było paru na młoddzieć. I nagle puścił mię.
Zerwałem „wy ął z kieszeni kucz
Myślałem,
że
mię
zadusi.
Ale
poi wcisnął Mi „g
szych latach, ale z tymi też nic mię
i jednym
susem
byłem przy: go w ręk=, coś b:łkocząc
i wymaprawie nie łączyło. Czułem się też tem zaczął się śmiać i powiedział, że się
3
drzwiach, ale nie zdążyłem ich otwo- chują: mkamri Ni» wiem, czy chcał,
р
i opu- mi nie wierzy. Ogarnęła mię złość.
naprawdę bardzo samotnym
rzyć.
Żylast
a
łapa
wzięł
i
mię
za
kark
— Tsk jesti zaraz ci tego dowio:
do
szczonym. | wtedy to zaczął się mój
bym otworzył drzwi, prowajzące
Chodź
za mną do i odrzuciła w kąt, jak piórko. Potem młyna, czy uwariał mię z rozczulero- dę! huknąłem.
poważny
pierwszy prawdziwy,
mans. Nie wiem, czy pamiętacie mły- młyna, a zobaczysz, że wejdę do niej. wyciągnęła się ku drzwiom, przekrę- nia, że się ckazałam takim godrym
ciła wielki, tkwiący w nich klucz, jego towa zys wa opojem. Ja w kat!
Naznaczyła mi właśnie tę godzinę.
narkę...
wyjęła go i schowała
do
kiesze
ni.
Poszliśmy.
Było
zimno.
Spadło
sp0ten
w
to
zrozumi
dym razi:
się
wyrwało
Ze wszystkich ust
ałem
nawet trochę Śniegu, co
się tam o Byłem więźniem młynarza,
zgodne: — Co?ll
się do drzwi isób, bo skierowatem
Te szamotania obudziły młynarkę. z trudem wprawdzie, ale je otworzyMinęliśmy
ją pamięta'il tej porze rzadko zdarza.
Czyśmy
Młyraka!
A cóż ianego mieiśmy pamiętać? Ta pusty rynek. Wąską uliczką wydosta- W uchylonych drzwiach ukazała się łem. Wy:zedłem Chłodne, rane pobo liśmy się na brzeg jeziorka, które trzeba jej przerażona twarzyczka. Na szczę- Wistrze uderzylo mię, jak maczugą.
cudna kobieta, nie, dziewczyna,
i Ucaiłem pod nogi miysarce,
k'óra
być na- było okrążyć by dojść do młyna. Wiatrak śce zdątył:m się zerwać z ziemi
by mogła
nie wierzyliśmy,
{Е
prawię żoną starego, zwarjowanego widać było doskonale, Czernł się, jak wyobraźcie sobie, że nie zapomniałem W aśnie w Ó-ia ze sprowadzonymi z
!

poteżnych ła- mi was bardzo,

wości, że przedsiębiors'wo, które finansować

do domu.

Młynarce.

jedyni

o przeważającej

żółta plama. Pierścień naokoło oczu niebie-

Włościanie nasi przywyk'i do posza-

pięknej

owocami,
Tukan

terenach pomiędzy
stają Za'esie i ski. Łapy niebieskie.
Znany w Wilnie preparator p. Łoziński
Mclodecznem, ki ka razy iygodniowo
(współwłaściciel restauracji <Myśliwska» jest
wyjeżdża
na drezynie i posługuąc obecnie
szczęśiwym posiadączem tego Cencych

o

Idąc na obiad obawiałem się, że szpetny,
niezupelnie
poczytalny. Ža ciskając. Ciężar
będzie nudno, jak zwykle na uroczy” biedę klepis, Bo miat przecie ty ko ten skrzywiłsm się I

żyliśmy ze
szłości, o ile przetrwa'ą do tego <za- w upierzeniu, kuper ma jasny, krwisto Czersobą
naprawdę
biisko,
dość,
że zasu zające? Ale miejmy nadzieję.
wony; policzki, gardziel, przednią część szyji
wprędce o długich la- W braku automobilu i bitej drogi i pokrywy nadogonowe białe z żółtawym ar
wykorzystał relsy i drezynę jeden po- odcieniem. Dziób wielki (12—15 cnt.) kolo- tach rozłąki, a przy kawie i konjaku
już zupelnie po dawnemu
pomaraficzowego, na szczycie płomienno- byliśmy
mysłowy kolejarz. Ten pan, polujący ruczerwony.
Pod okiem trójkątna c:erwono- rozgadani
i „swoi“. Kunjaku szło
już od cłuższego czasu na cudzych

się jako przewodnikami stróżami plantu kolejowego, kłusuje na przylega4-

od 25 zł.

Po bliższym obejrzeuia go p. Cepeusz
ze zdziwieniem zauważył, że ofiara jego
celnego strzału przedstawia typ dotychczas
nieznanegy u nas ptaka,
с
Po przywiezieniu cennej tej zdobyczy

oczywiście że na cudzych terenach.
stych zjazdach koleżeńskich. Ale spoPono przeciw tym nocnym sportsmenom zastosowano
już
radykalne do Wilna wyjaśniodo, że jest to mieszka- tkało mię miłe rozczarowanie. Czy to,
środki,
: niec Ameryki Południowej od Gujany do że przezorny otganizator przygotował
Nas chroni od tej nowej plagi Paragwaju, A zowie się Tukan—Pieprzojad kilka butelek dobrego węgrzyna, czy,
jako
żywiący się że było nas niewielu, a ongiś,
brak bitych dróg, będziemy
więc z (Rhamphanus magnirostris)
tem walczyli jeszcze w odległej przy-

wch odzące.

HELENĄ

Smutny koniec gościa z Paragwaju.
W ubiegłym

Plagą łowiectwa we „Francji

własny,

Wydaje skarbonki oszczędnościowe

BANK
DEWIZOWY.
L NEROZEACY ZA TZETKEAŃ.

Nowy sposób „polowania'.

29 dom

Bank prowadzi wszelkie operacje w zakres bankowości

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe na każde żądanie

i za wypowiedzeniem

w Wilnie

z Niemcami

żyć nie

— Zwarjowałeś!
—Mniet

Kogo?!

|

młynarza, była przecie dla każdego
tej dawno
Z nas niejak> symbolem
przeminionej młodości. Nie było studenta, k'óryby się w niej nie kochał,

wycinanka

na

tle śniegu i bizławe-

kió yoy m łe wrażenie. Zupelaie nie widziażadnego,
też
ale nie był»
się do
że z łem, w jaki sposób dostać
się mógł pochwalić chociażby,
nią rozmawiał. Była niedostępna, jak wnętrza, a i ewen'ualne spotkanie się
kólowa Ładnie by się m'ał ten, co z młynarzem nie było zbyt nęcące.
by się ośmislił ją zaczepić! Sto szpad Ale niemiec lazł za mną, ślizgając się
i klnąc;
burszowskich wzniosłoby się natych- po cienkiej warstwie śniegu
miast w jej obronie. I oto dowiady- donnerwette:! Nie mogłem się cofnąć,
)
wałśmy się, że nasza wyma'zona, więc szedłem.
Wreszcie
wdrapaliśmy
się
na
nieosiągalna młynarka była kochanką
Ościszew kiego! Osłupieiśmy popro- wzgórek. Wiatrak był tuż, ciemny i
stu. A Marek Orda mruknął niechęt- napozór pusty, W żadnem oknie nie

nie za nas wszystkich:
— Mów tak, jakgdybyśmy

nie

by'a,

jak

:

zadieja
—

Dobrze,

Młynarka

królowa z bajki Śliczna, młoda, cnotiiwa. I miała ten

stokroć cenniejszy

wdzięk, co jest po

-od na k'asyczniej-

szej urody, bo wcale się nie wie, ra
się
czem on właściwie polega, tyko

czuje, że jest. Jak się stało, że wyszła
za mąż

za młynarza,

tego

wam

nie

wiem, bo nis wiem, Dość, że była

złożyć jej głębokiego ukłonu. Młynarz

go nieba, Wielkie, n ezgrabne skrzy- spostrzegł ją t+ kże,
dliska poruszeły się powoli. Przyzna— Choćź tu, Greta, rzekł. Widzisz,
ję, że widok ten zrobł aa mnie nie. jest tu twój gach,
ale dziś ja się z
nim

będę

bawił,

a nie ty.

rem, | była mu

wierna — długo. W

tyko można było ją spotkać wracaiąą z targu z koszykiem, dosyć
skromnie wypakowanym, bo się tam
no i w
u młynarza nie przelewało,

kościele co niedziela, w odświętnej
sukience i w tym czepeczku, jak z

bajki Grimma,

Po fotelach, wypełnionych po brze-

Uato

się jej wy-

Jak wi zi is zresz ą, rie zostalem wigc
zmislony żywcem, a-i inaczej uśmiere
cony piz:z krwiożerczego
mły'a'za,

—Ależ ja wcale nie znam tego pana, з e potrafiliście
wić.
szepnęła drżącym
głosikiem.
Zavanowala
Ale młynarz nie zwrócił na to

wcale uwagi.

mię do tego namó:
ciszą. Przerwał ją
wreszcie kióryś z nas, stwierdzając z

i

— Słyszysz, Greta, on mówi, że radością:
— Słuchaj, Zbigniew, ale młynar:
wiatr dziś wieje.
Że jutro można
było Światła. Kiwnąłem głową Niem- będzie
ka
nie była jednak twoją kochaaką?!
mieć.
H-, ja to wiem i sam!
cowi i popchnąłem drzwi. Ustąp ły z Ale
Ościszewski uśmiechnął się.
juiro
wielki
e
święto
, niewolno i
cichym skrzypem i zaraz zatrzasnęły byle
czego
|
— Ow:zem. Mły'arza zapakowa*
mleć!
Gret»,
słyszy
sz,
się za mną. Byłem we młynie, Nie
wiatr wiejc! Można
no
do domu warjaów,
miećl
a ona bała
Dzięku
ję,
wiedziałem oczywiście, gdzie jest sy:
się zostać sama na mły ie, więć spropialuia mojej bohdanki, jeśli wogóle panie studencie, za dobrą radę!
Zażądałem znowu, by mię wy: wa ziła się domnie. Była mi wiernym
„była tam jaka sypialnia.
Z trudem
puścił,
ale on spojrzał tylko na mnie. scha zem aż do ukończenia studjów.
namacałem dwoje drzwi w dwu prze«
— A potem?
I
wyznaj
ę, że zimno mi się zrobiło.
ciwległych ścianach ciemnego poko— A potem została w G* i była
iku, czy raczej sionki, w której się M'yaarka płakała, a wiatr rzeczyo
wisłe
ła kaw:za dla naszych nawiście
musiał
się wzmóc, bo słychać
znajdowsłem. Położyłem rękę na serstęoców
niż da ras. Ale oni już nie
,
było
coraz
głoś
niej
sze
cu, ukłon'łem się przesadnie (nie wiem
Skrzy-

obracających
się
mógł mię pienie
ś mię.
otworzyć Mtynarz nasłuchiwał, patrząc to na
drzwi na lewo. Widocznie młynarz mnie, to w górę, wreszcie powiedział:
— Dobry wiatr! Na zwykłą pszenie obawiżł się złodziei, boi te również
jak wejściowenie byłyzamknięte. Skrzy- nicę byłby dobry. Ale na takie grube
pnęły jednak dużo głośniej, a skrzypnię: ziarno jeszcze go mało.
Poczekamy
ciu temu odpowiedział jakiś ruch i nie” do świtu. O świcie będzie sam
wątpliwie męskie sapnięcie w izbie, CZAS...
Zaśmiał się 1 wyszedł. Wtedy
do której wszedłem, Wycofałam się
coprędzej i zwrówłem się do drugich młyaarka przyskoczyla ku mnie, prat
drzwi, posłyszałem nowe
Skrzypnię: wie nieprzytomna ze strachu,
cie. Obróułem się: przedemną
stał
— Qa ciebie zmiele! uciekaj! szepmłynarz ze świecą w ręku.
nęła bez tchu.
— Hej hol hers student! powieZrobiło mi się tak słabo, że gdy»

gi starszymł panami i dymem z cy- dział. A czegóż to szukasz po nocy
gar, przeszło jakieś ni to westchnie- w moim młynie?
nie, ni to pomruk. Pamięta iśmy...
— Przyszedłem wam powiedzieć,
— Gapiiśmy się nanią, ja, wy, te że wiatr się zrywa. Można będzie
Wojna szła o mleć jutro, panie młynarzu! odparłem
wszystkie szwaby...
miejsce, z którego ją było widać naj- bezczelnie,
4
lepiej. A ona nic. Wszyscy zresztą
— Ach, tak! Bardzo to uprzejmie
przywyki do tego i nikt nie miał do z pańskiej strony! Ale jutro wielkie
niej pretensji. Oapienie się wystar- święto, młyn w święto pracować nie
czało. Otóż mnie, właśnie tej zimy, może, To tylko dla was, studentów,
kiedy to zostałem sam w budzie, nic świętego niema.
Wiedziałem
wystarczać,
przestało
Mówiąc to podniósł rękę i oparł
dobrze, jak jest, Że młynarz stary, ją na mojem ramieniu, silnie ja na-

=

-—

M'ynarka miła na sobie tylko ko ale zdaje mi się, że wy itej wów.zas
alkoholu starczy mi na cała
szulę i krótką niebieską
spodniczkę. porcji
Była naprawdę prześliczna, a prze- życie. O41 tego czasu mie pię nigdy
,ł nawet dz'siaj wy, stazy druhowie,
ražoną nie na żarty.

jego żoną i mieszkała z nim w sta- komu, bo riemiec już nie
i sprobowzłam
za jezio- widzieć)
rym wiatraku, na wzgórku

każdym razie wówczas była wierna.
Do miasta prawie nie chodziła, z kumoszkami nie plotkowała, czasem

miasteczka lucźmi

m knąč, gdyšmy by i pochtonigci piciem.

bym

nawet

mieł klucz,

stał tuż

przy

drzwiach

to bym w tej chwili nie

nazywali jej młyna.ką...

DIE:
Juljusz

Wirski.

Ofiarowanie,
Białym śniegiem upadnę do nóg .

Do tych drobnych obietnic rozkoszy;

Będę szukał śladu

błędnych dróg,

Będę żale i smutki Twe płoszył.

i Maskę śmiechu włożyłem na twarr,
Ale wierzaj: mam

serce Czerwone! —

był w stanie go przekręcić, Pomyślcie Czemu tedy w uporze swym trwasz?—
tyko, taki urzeczywistaiony koszmar! Śnieg mi biały dał Ciebie za żonę...
Ale zresztą nie potrzebowałem robić
żadnych

prób ucieczxi,

już wrócł. Przynió:ł

butelkę i dwa

kieliszki.

„<= Mamy czas do
S'udenci dobrze piją,

coś wlać do

gardła

A tymczasem

prositl

wiatr się wzmoże,

bo

drugą

młynarz

Moje

usta

dziwny krwawi śmiech,

Šwiecę, Moja dusza zna dziwne noclegi...
Kocham

w Tobie

nieznany mój grzech,

świtu, rzekł. Objawiony przez liijowe śniegi!..
Wilno 18-X11-26 r. trzeba i temu

pizedtem,

Jak

będzie co innego.
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu
Meteorologii 0. 5. В.
z dnią 23—XH 1926 r.
Ciśnienie

| średnie

j s

Pomoć

)

Som)

sekości 31000
zł. na zatrudnienie
bezrobotnych m. Wilna,
— (1) Przerwa -w pracach komisji przemeldunkowych. Z oka:
zji świąt Bażego Narodzenia
zarzą”
dzona została przerwa
w
pracach
komisji.

przemełdunkowych.

czynna

będzie-od

24—26

25—26

) Północno. Wschodni.
Uwagi: Pogodnie. Minimum za dobę —
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dzieci.
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W poniedziałek
*
przedstawienie
grudnia rb. włącznie. "W pozostałym bherbaciarni4- japońskiej),
piėwsze
L
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Łodniąć «Książe leDnia 31 grudnia od godz.
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Notatki
Poranek

muzyczne,

Z ministerstwa

nych nadeszła

niedzielny w Teatrze
Polskim.

ko

e

Jako przylemne

z najpiękniejszyci

będzie

tnia», skłacać sę

Czesława |»nkowskiego wy-

sokim

po-

o

Ossendowsk ego

zagranicz.

ponownem
wysokiem
odznzczeniu
n3szzgo
szanownego
kolegę redak-

od- cyjnego

dopełnienie

spraw

wczoraj wladomość o

orderem

rumuńskim.

Skiego, Leśniewskiego i inn W poranku
udział bierze znana artys ka opery W. Hengrich, oraz chór mieszany T—wa
aż

czytu p. A.
Red, Czesław Jankowski brał, jak
dróży jego po Afcyce, drugi oddział
pora ku niedzielnego,
u'ządzonego wiadomo, udział na wiosnę r. b. w
przez dyrekcję „Tea ru Polskiego“ w konferencji prasowej polsko rumuń:

"niewskiego.
Począt

kcjkcjom

Noszow-

Niewiadomskiego,

k lend w wkt.

Przypomina:

Przekazanie

atru od g. 11 r. bez przerwy.
— Poianek kolendowy T—wa

tnia». Program

— Niespodzian
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1 ka dla
Słynna już w człaj Polsce
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ROŻNE

Śaiąt sporo osó?.

że

i my,

członków

30 er. do warzyszenialai i wprowadzonych
e
wadę:
Owięczorem

Akademi kem odbędzie się zabawa 50 8г 40 3 2 60 gr

niami.

dła

ь

10-ej

spotkanie

i

tańeczna

Roku

zabawa

zaś «Gejsza». Ceny miejsc na przedstawie-

w Ozrisku

26 bm.

inka».
e: nieCe

;/::_п i:

|

zs

zabawa

wiecz.

z muzyką

bejka

— arcyzabawna

niuszek>

w

będą

czyane

r.

tylko
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50
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uczązej
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młaczły
szereg
przedstawicieli
Magiponiedziałek 27-go grudnia w lli di:ń
dzieży ii szeregowców.
stratu.
świąt Redzkcjai Administracja czyn:
— () Kolejarze na Dom inwaO godz. 4:ej zaś popołudniu p.
. me będą jak zwykle.
v.prezes Łokuciewski weźmie rów- idy. Na ręce osna Wojewody wpłyudział w Wiljj w ochronie im. nęła suma 2444 zł 92 gr. powstała
URZĘDOWA. nież
z dobrowolnych skłidek kolejarzy dyDziecią ka Jezus.
Dom Inwalidy
— (© Życzenia Noworoczne.
— (x) W sprawie
niewłaśc- rekcji Wileńskiej na
Dowiadujemy się, że w dniu 1 sty- wych bletów sprzedawanych w Polskiego.
1927 r.

aaa

z

rozsyłane nie

dnia 30 grudnia rb. od godz. 4-ej
— Święta w Bratniej Pomocy. „Hrabina Marica».
W okrcsie świątecznym ŚSekretarjat i
26 bm. (w niedzielę) o g. 4-ej
— do 7-ej po poł. choinka dla dzieci
Sekcje Bratniej Pomocy będą nie: «Księżniczka liica», wieczorem — premje- członków Stowarzyszenia; tegoż dnia

m 'ckiem. Dnia

ognio-

udzi.ł: p. v.-prezydent Łekuciewski

| czmia

s

reperiuaru

sKsiężniczka licze z „p. W- Kawecka „w

1oli

wej. W dniu dzisiejszym,
jako w
— \Х;'уэі:пп projektów konkurdzień
Wiljj
Magistrat
m.
Wilna
w
Muckiewiczi
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urządza © godz.
3-cej po poł. dla
Orzeszkory placu
personelu straży ogniowej
wspólną b. zi
pod.
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p.
i 6i
Wilję, w k órej, prócz komendanta wej Ś iągać bęcz:e niezawodnie pode

straży ogniowej

е

now

ostatnia

ODZNACZENIE,

z wypoży-

ua-

taneczna. Wstęp dla człorkóWw Brat- zn4 Ei
eis Make
komi- niej Pomocy oraz gości 7a zaprosze- W dzień zaś przedstawieni
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Za przesyłkę dolicza się 10 pro

Cena tomu w prenumeracie zł. 1.

godz. 10 w Kwaterm. 19 baonu K. O.P. w Słotó ice.
B iż: zych informacji ucz ela D-two 19 Baonu K O.P.
Na'eżność uiści D-two iut. ba'nu przek zem
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zy odnośnego dziznnika.
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Książki
wychodzą
co tydzień:
w jednym tygodniu —
różowa (dla dzieci)'w druzim—tł kitna (dla dzieci starsżych i młodzieży).
Każdy tom w barwnej kolorowej oprawie i obficie ilustrowany wewnątrz,
Treść zdrowa i zajmuiąca, na wysokim pozłomie literackim i artystycznym,
szata zewnętrzna powabna I estetyczna,
rozwi ająca poczucie: piekna u

Zarząd.

i pa:zy na czas od 20-go

nadesłaniu

za

Książki różowe I Książki b'ęklinę

styczna do 20 kwietnia 1927 r, tranco loco podočdzi ły baoru.
Rczorawa ofertowa odbędzie się 10 stycznia 1927 r.
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Najtanszyi najiepszy upominek dla dzieci i mtodziežy
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19 baon K. O. P. w Słobódce-Zawierskiej
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Wileństi Urząd Wojewódzki (Okręgowa Dy.ekcja Robót Publicznych)

wie z 20—25 ha ziemi

instalacji elektrycznej w 7 gmachu Sta-у
rostwa w Mołodecznie.
ы
Przetarg odbędzie się w dniu 31
grudnia 1926 rou o godz. 10 w O.rę:
owej Dyrekcji Robót Publicznych w
Wilnie, przy ul. Magdaleny Nr. 2 pok.
Nr. 78. Pisemne oferty winne być złożone w tymże dniu do godz. 9 i pół
w kancelarji Qddziału Budowlanego
Dyre: cji Rob. Publ. pok. Nr. 92.
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Komisowo Handiowe!
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sie wcjny
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DR!
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do Rosji, Ktobyg wie
pre 12—5

Przetarg.
ogłasza
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pożyczki

solidne zabezpieczenie
ileńskie Biuro
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Szyrski,
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kredensy, stoły,
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wuja Mikołaja Butelewilcza,
przed

500—1000—1506

Dogodne w»runki i na
raty.

poszukrje

Styczyńsk'ej

Wilenin

skie,

vel. 757.

matki

M.

szafy, biurka, krzesła
dębowe i t, d.

KI z p

ryki

Gdańska 6, tel. 9:05

jadalne, sypialne, salony, gabinety, łóżka 300 ha mzjątku
ziem
niklowane
i angiel- skiego z xompletnyn

Gołębiowskich

swoiej

telef. 757

Fabryka i skład
mebli:

T 4 NEONPESTY:

kupimy lub wydzierpinys A zaraz možlii

1925

otwiera nowy kurs od 15 lutego 1927 r. Nauka trwa
2 lata i 1 miesiący
przyjmuje
się tylko internistki,
Wykształcenie: 6 klas gimnazjalnych, lub równorzędne.
Zgłoszenia: Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i H gienistek, Kraków, Kopernika 25

RAIN TIE"

Rogi wi ikiego żubra z czerepem
Boc a1 czarry, ckaz rzadki.
R gi łosia i jelenia, wsracisłe.

7-XI

Uniwersytecka Szkoła
Pielęgniarek iHigjenistek

gruszki,

są do
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Ad, Miekiew cza 21,
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Żarówki ELEKTRYCZNE

Na zbliżający się sezon świąteczny
dan a wspanałe cary Gwiazckowe,
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takowe naw składzie
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<KOWALSKINA>,

Zwracać uwagę na nazwę

Nr. 3321/VI.

SU

jewicza

Wydź. Zdr. Nr. 88.

BEEZESSESE

napisane
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APTEKA MIKOLASCHA
GR:

AP KOWALSKI

wyszczególnić wszystkie prace scaleniowe, wykonane samodzielnie, czy też pod kierowniciwem innych mierniczych tak w
Polsce jak również w b. Komisjach Urządzeń Rolnych w Rosji.
, Oeometrzy, zatrudnieni u mierniczych przysię „łych i upoważnionych w charakterze technicznego personelu pomocniszego winni ponadto wymienić wszelkie względem tych
mierniczych zobowiązania, zaznaczając jednocześne termin
w którym powyższe zobowiązania mogłyby być zlikwidowane.
Pr:zes 0. U. Z. w Wilnie.

Handlowe

Е

MŁYN. TARTAK
i OLEJARNIA
do wydzierżawienia.
eż skie Biuro

Do NABYCIA WSZĘDZIE
PYTWORNIA: GLONY SKŁAD WYSYŁKOWY

WARZZANA
- MIODOWA 5

w Restauracji

Komisowo

ZA

TORTY WYBOROWE.
najlepszej jakości.
Ceny najtańsze.

Głu-zc
orygirany.

Trocka 3,

fłefskie Biuro

tel, 152.

‚ Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiadomości, iż z dniem 1-1-1927 r. przew dywane są wolne posady
kontraktowych mierniczych w Vil—X stopniu służbowym,
-... „Kanóydaci na stanowiska powyższe winni być obeznani
należycie teoretycznie i praktycznie z pracami scaleniowemi.
Refiekianci, odpowiadający warunkom powyższym, mogą
składzć na imię Prezesa Okręgowego Urzędu Ziemskiego wła-
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30000 złotych _ Bci

Gołębiowscy,
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bywać
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Odafiska 6, tel. 9.05
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i Swieta|

Trooka 5,
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Wigilję

Wyborowe! Konserwy | ziemskie, folwarki,|
rybne, Śledzie, kompo:
domy,
płące
na
tv,
grzyby Suszone,
dogodnych warunST francuską, mak,
kach posiadamy
miód, pierniki,
kardo sprzedaży
melki, orzechy
i cze:
Dom H.-K.
Н
koladę. polecają
„ZACHĘTA*|

owocowy, cegielnia

Kaucje
hipoteczne

koladek i pierników.

Do p.p. Mierniczych.

snoręcznie

-

NAUSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM UŚMIERZAJĄCYM

FORTEPIANY

K. DĄBROWSKA

ud. Wielka 25.

Poleca
na nadchodzące
Święta wielki wybór nej.
į piękniejszego p | 0 ( 1 Ų 0 t oraz karmelków, cze-

Towar

dolarów
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RASPUTIN,

Mikołaj

li, Carowa,

©
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Furyszkewicz, Protop'pow. Sonia Stare» na etc
wygnania.
eiap
Ostatni
PETROGRAD: Pzłac Zimowy. EKATERYNBURG:
Koždv vovirien witsi-ć Srisszci» ujrzeć Od 25 grudna śwątec'ny program

ul, Wileńska 38
:
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Alperowicz*
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12akt.
w żgo
Wielka tragedja dworu rosyjski
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koniec Dynastji Romanowych.

Tragiczny
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2 kKinoTesr | Ostatnie lata panowania Mikołaja Il. gz

Z powodu

ul. Wileńska 20.
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Wilka sensacja doby obecnej
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Wilno,

12-tu aktach

LESNICZANKA*

„KRYSIA

©

RATY!

""P"""epesc, skŁADOWE.

T-wo

Dziś będzie wyświetlany film w

sprzedamy lub
według słynnej operetki Bernardo Buchbindera i Jerzego Jarno.
į|
zamienimy na dom
rolach głównych Lya Mary i Harry Liedtke. Podczas seansów
wykona śpewyj w Wilnie mająteart. opery p. j. Korsak-Targowska.
czek ziemski o
Ortłestra pod dyrekeją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10. ! wzorówej kukturze
w Poznańskiem:
CENA BILETOW: į Pater — 50 gr., Balkon — 25 gr.
Dom
6 pokoi,
w niedzielę i święta od godz. 2-ej m. 30, w soboty od godz. 3 m. 30, w inne dnie od godz. 4 m. 30,
KASA !CZYNNA;
wszystkie budynki,
w inne dnie o godz. S-tej.
rzeczka, łąki, sad
W niedzielę i święta o godz. 3-tej, w soboty o godz. 4-tej
SEANSÓW:
POCZĄTEK

KULTURALNO-O ŚWIATOWY
SALA

W

Hurt! Detal!
NAJTANSZE
ZRÓDŁO!
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