ROK VII Mer. 260 (1671)

Dzisiejszy

numer

zawiera

8 stron.

PRZEDSTAWICIELSTWA
EARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy.
ERASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”.
DĄBROWICA (powiat) — Księgarnia K. Malinowskiego.
DUKSZTY — Bufet kolejowy.
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow.
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch'
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński.
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierryński.
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się tem

od

Podole,

pozostał”,

Rzadko

Niech

okupacji,
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że

Królestwa

wargach

dziś to warga

moich

ma

—

brał

udział czynny w zwalczaniu idei państwowej polskiej, tak samo, jak uprzed-

wyzna

—

SZUKALI JEJ, SZUKALI — ACH, DŁUGICH LATEK STO,
W. NIEDOLI, W KRWAWYM POCIE, Z DRZĄCĄ U POWIEK ŁZĄ.
TĘSKNLI I PŁAKALI, BLUŹNILI, GRYŹLI PALCE,
i DLA NIEJ SIĘ RODZILI, DLA NIEJ GINĘŁ!I W WALCE.
TAK DŁUGO I TAK CIĘŻKO — ACH, KTÓŻ ZROZUMIE TO?
POWIEDZIEĆ ŁATWO — PRZEŻYĆ TYCH DŁUGICH LATEK STO.
A NAPRZÓD POŚRÓD OBCYCH, W DALEKIEJ WŁOSKIEJ ZIEMI
W _OKRZYKU WOLNYCH LUDÓW, JEJ USŁYSZELI KRZYK.
1 PRZESZLI OSTRE GÓRY STOPAMI KRWAWIĄCEMI,
ABY ZACZERPNĄĆ W PIERSI WOLNEGO WIATRU ŁYK.
EJ] UDRĘCZONYCH ŚLADÓW SZUKALI W CAŁYM ŚWIECIE,
PALMOWYCH LASACH ZNAGŁA URZEKAŁ ICH JEJ CIEŃ,
MYŚLELI, ŻE W EGIPCIE ODPOCZNĄ JUŻ NA MECIE,
GDY CZARNY CIEŃ OD MOSKWY PADŁ NA WSCHODZĄCY DZIEŃ.
BIAŁOŚĆ PÓŁNOCNYCH ŚNIEGÓW ZDEPTALŁI NIESTRUDZENI,
ZAPADŁY IM POLICZKI, OBŁĘDNYM STAŁ SIĘ WZROK,
STĘŻAŁO CZUJNE UCHO; PALCAMI ZGRABIAŁEMI
CHWYTALI DRŻĄC I JĘCZĄC JEJ UCHODZĄCY KROK.
ROZBŁYSŁA IN NAJDROŻSZEM NAJPROMIENISTSZEM SŁOŃCEM
W _ LUTOWYCH NISKICH CHMIJRACH POŚRÓD GROCHOWA PÓL,
1 PO WARSZAWY BRUKACH KROKIEM HM SZŁA DZWONIĄCYM,
CZERWONĄ MARSYLJANKĄ W $wizDZIE ZWYCIĘSKICH. KUL.
UPILI SIĘ SZALENI OGNISTYM JEJ OKRZYKIEM,
I LOMOT KRWI ROZSADZAŁ GORĄCZKUJĄCĄ SKROŃ —
AŻ DRGNĘLI PRZERAŻENI ZŁOWIESZCZYM, STRASZNYM SYKIEM
OSTATNI KARTACZ BEMA — I JEGO BLADA DŁOŃ.
A POTEM — KUSICIELKA — WIODŁA NA BARYKADY,
I NA PARYSKICH PLACACH WOŁAŁA PO PRZEZ DYM.
NA JEJ SPOTKANIE ŁKAJĄC WYBIEGŁ POETA BLADY,
BY ODĄ DO MŁODOŚCI ZELEKTRYZOWAĆ RZYM.
I ZNOWU ICH UWIODLA — ZAKLĘTYCH I STĘSKNIONYCH;
KRZEPNĄŁ W STYCZNIOWYM MRÓZIE KRWAWIĄCEJ STOPY ŚLAD;
SKRZYPIAŁA SZUBIENICA NA NIEBA TLE CZERWONEM:
DYKTATOR UMĘCZONY POD STRYCZEK GŁOWĘ KŁADŁ.
ZGINĘŁA IM NA DŁUGO. SZUKALI JEJ POD ZIEMIĄ,
ŁZĄ WIERNĄ ROZŚWIETLAJĄC DUSZNY, MOGILNY MROK.
NAGLE NA KOŃ KTOŚ SIADA, ŻOŁNIERSKIE DŹWIĘKŁO STRZEMIĘ,
I NA KRAKOWSKICH PLANTACH ZNÓW ROZLEGŁ SIĘ JEJ KROK.
1 W JEGO SŁOWACH ZNOWU — CHRYSTE! JEJ ŚWIĘTE IMIĘ,
4 ONA W JEGO OKU — POWIETRZA! BRAKNIE TCHU!
W POŚWIŚCIE JASNYCH SZABEL, W ROKITNY ŻRĄCYM DYMIE
ZBUDZIŁA SIĘ, POWSTAŁA, Z CIĘŻKIEGO WSTAŁA SNU.
3ZUKALI JEJ, SZUKALI — ACH, DŁUGICH LATEK STO,
W NIEDOLI, W KRWAWYM POCIE, Z DRZĄCĄ U POWIEK ŁZĄ.
TĘSKNILI I PŁAKALI, BLUŹNILI, GRYŹLI PALCE,
| DLA NIEJ SIĘ RODZILI, DLA NIEJ GINĘLI W WALCE.
WRESZCIE, GDY JUŻ ZNUŻENI WIERZYĆ W JEJ CHCIELI ZGON,
BDNALAZŁ JĄ W WYSIŁKU NIEUTRUDZONYM ON.
3

na

ma się prawa odmówić

w

młodzieży
cnotliwą

rolę

sobności uważamy

ludu

2

ficznych*.

Kto chce państwa polskiego silnego, musi odrzucić nacjonalizm,
ideę
narodową, jako ideę, która już dla
Polski odegrała swoją rolę, spełniła
swoją, a teraz może nam tylko szkodzić. Teorja rewolucji francuskiej, że
państwo jest wytworem narodu, czy
ludu, czy ogółu obywateli—jest naukowo absurdem. Nie od narodu pochodzi
państwo, a potem tworzy się
władza,

jego czystość i wzniosłość?
że każda

propaganda,

mająca

względów

utylitarnych

(tak

lu

wmówienie

komuś

wie:

Dlatego,

i

na ce-

czegoś,

jak

dla
tu

tym celem utylitarnym było pozyskanie
ludu włościańskiego Polski dla polityki państwowej polskiej) kończy się
zawsze

na tem, że uwierzy wto prze-

dewszystkiem

wmawiający.

lecz

państwo,

2

przeciwnie władza tworzy

a państwo

tworzy

Rozmyślania nad rolą

i
r

naród.

faktu

hi-

storycznego.
Jeden z najzdolniejszych oficerćw
pruskich ubiegłej wojny, generał Hoifnazwał

swą

ju rozważania

pracę

pamiętniko-

prowadzą

daleko,

pro-

wadzą na nienaukowe rozłogi
fantazji. Lecz przecie bitwa nad Marną wisiała na włosku. Choroba Moltkego,
- mizernego synowca wielkiego
stryja,
heroiczna siła woli Gallickiego, kilkogodzinne
bezhołowie w sztabie
niemieckim— oto

<
Linoleoryt

nas,

czy

polskiego

za konieczee podkreślić,

że stoimy
nieugięcie na stanowisku prawa
samookreślenia narodów ukraińskiego i bia
łoruskiego na wszystkich ziemiach etnogra-

mann

mu osobiste- -

podrastającej

izbach

wą o wojnie
„stracone okazje”. Historycy strzegą się zwykle wstępowania na drogę
„gdyby*.
Co byłoby,
gdyby taki fakt polityczny nie tak, a
inaczej był pokierowany. Tego rodza-

natomiast nie

leko gorzej, niż Targowica. Dlaczego
jednak jeszcze dziś mnóstwo Osób i
rzy

państwowym

ustąwodawczych, nietylko nie możemy wziąć
udziału w uroczystym obchodzie
istnienia
państwowości polskiej,
lecz przy tej spo-

angielska

inne zbiry chłopskie, to moralnie danietylko

interesom

ińskiego i białoruskiego w polskich

się go

Szela

że

idea samookreślenia bywa również w praktyce realizowana.
- Lecz Polska odrodzona
nie uszanowała prawą zasady samostanowienia narodów i wcieliła część ziemi narodów ukraińskiego i białoruskiego,
które
również dążyły do swej niepodległości. Dla
tego też my, przedstawiciele narodów ukra-

silnej wła-

Natomiast

uważa,

przyczyna, dlaczego woj-

nę Niemcy przegrali. Gdyby
Niemcy
zajęli Paryż Ściśle według
planu
Schliffena, to nie oparłaby się im Rosja, a Anglja wojsk nie miała, flota

go patrjotyzmu, tak samo jak Suchorzewskiemu.

który

jedynego
narodu. pańnie może,
ten nacjofsię przeciw
naszym
_— interesom.
O ile w
hasła
nacjonalistyczne

Witalibyśmy również z radością fakt wyzwolenia narodu polskiego jako dowód, że

dzy w państwie (to samo mniej więcej, co dzisiejsza endecja),

narodu,

„Państwo polskie powstało dzięki temu,
że hasło samostanowienia narodów zdobyło
sobie podczas wojny prawo obywatelstwa.

tery-

oparciu

się

i sprzeciwianiu

narodów*

polskim, o tyle teraz te same
hasła
nacjonalistycznie zwracają się przeciw
nam.
Niesłychanie jaskrawym
potwierdzeniem tej mojej tezy, którą głoszę
już od kilku lat, jest onegdajsza „zajawa” ukraińsko-białoruska z dnia 9
listopada 1928 w sprawie
obchodu
10-lecia Niepodległości Polskiej:

torjum), że natomiast
Polskę
zdradzili arystokraci Branicki i Szczęsny
Potocki. Prawda historyczna mówi co
innego. Targowiczanin
Szczęsny Po--.
tocki był zwolennikiem
błędnej poli-

tyki, polegającej

„samostanowieniu

odpowiadały

schlebiać, tłumaczyć, że to on właśnie
był wierny Polsce (Polskę trzeba rozumieć jako państwo polskie, a nie

"Rosję

o

bez jednego,
stwo istnieć
nalizm zwraca
państwowym
XIX
wieku

nio Szelaw Galicji w r. 1846. W celu
przeciągnięcia tego ludu na stronę
idei państwa polskiego zaczęto mu

tylko jak polskie etnograficznie

„Ruch*.

morza

odpowiednik

DZIŚ SZCZĘSNEJ DOLI PEŁNA,
STULETNIM ZNOJEM ŻYZNA,
STULETNIM ZNOJEM ŻYZNA,
LIPCOWYM MIODEM PŁOMIENNA —
WOLNA, ROLNA OJCZYZNA.
DORODNA GOSPODYNI
NA SŁOŃCU OGORZAŁA,
W UŚMIECHU BIAŁYCH ZĘBÓW,
W ZDROWIU TĘGIEGO CIAŁA.
OJCZYZNA ZBOŻNA, POLNA,
SZEROKA DOOKOLNA:
POLNEGO KWIECIA_ WIANEK
I MODRZEWIOWY GANEK.
SZUMI, SZUMI ŁĄKAMI, ZBOŻAMI,
MOCNEMI. WIATRAMI
TATRZAŃSKIEMI
1 SZELEŚCI BAŁTYKU WODAMI.

zwłaszcza, jeśli mo-

terenie

na

Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
Kasprowicz.

wa o roku 1796.
Narodu
polskiego
nie było.
Właśnie po litewsku i po
rusku
mówiący
włościanie
okazali
się bardziej
gorącymi
powstańcami,
niż właściwy lud polski.
Lud polski
jeśli w r. 1863 brał broń do ręki, to
przeważnie poto, aby dobijać chorych
powstańców. Lud polski,
włościanin

na

WYSZOMIRSKI.

o

tutaj trójzaborowy okupant
ogłaszał
już nasze terytorjum za swoją prawno-państwową własność, ale żyła idea
państwa
polskiego
i ona zwyciężyła i jej dziesięciolecie dziś obchodzimy.
Natomiast frazes „państwo umarło, naród pozostał" jest także fałszywy w zastosowaniu do tych
słów
„naród

T-wa

ucieleśniał tylko idee, zrodzone jeszcze
przez rewolucję irancuską. Tylko w
niektórych wypadkach hasła nacjonalizmu były
wygrywane przez
obóz
reakcyjny przeciw ruchom w”
ściowym!
2
Dziś, kiedy posiadamy wł:
państwo, to hasło nacjonalizmu, polegające na żądaniu własnej
organizacji
państwowej dla każdego narodu, chociażby najmniejszego narodziku,
posiadającego za całą literaturę 10 elementarzy, ten nacjonalizm, który w
„pafistwie“ upatruje
tylko
formalny

OJCZYZNA.

torjum było pod okupacją. Nasze zaróżnią

Ksiąg. Kol. „Ruch'.

Księgarnia

wiąc

ziemie, gdzie naród
polski
był
w
mniejszości. Zarówno rok
1831
jak
1863 była to walka z Rosją o Litwę
i Ruś— dalszy ciąg walki o pierwszeństwo w Słowiańszczyźnie. Załoga rosyjska w Warszawie—to tylko zabezpieczenie sobie tyłów przez
imperjum rosyjskie. „Wyrzeknijcie się Wilna, Mińska, Kowna,
Kijowa
nazawsze, szczerze,
a my wyrzekniemy się
Warszawy",
oto, co mówił każdy
Moskal polityczny.
Chodziło tu więc o politykę państwa polskiego.
Powstania
31 i 63
były
nie powstaniami
narodowemi,
jak się mówi, używając fałszywej nomenklatury, lecz powstaniami, prowadzonemi przez ideę państwa polskiego. Do powstań tych garnęli się nietylko Polacy, lecz i hie-Polacy, partja
X. Mackiewicza
złożona była z. samych chłopów litewskich. Na herbach
widniał obok
heraldycznych Orła i
Pogoni jeszcze symboliczny Anioł ruski, walczono jednak nie o odrodzenie trzech państw, lecz tylko jednego
państwa polskiego, jednego złożonego
z terytorjów zamieszkałych przez ludność mówiącą po
polsku,
mówiącą
"po litewsku, mówiącą
dialektami ruskiemi. Banknoty
rządu narodowego
były drukowane w trzech językach.
Od Żydów wymagano, aby byli lojalnymi wobec powstania. Gdyby to była walka
tylko narodu polskiego z
państwem rosyjskiem,
żądanie takie
nie miałoby żadnego
emocjonalnego
uzasadnienia. Nie! Kiedy wojska be:gijskie wyszły
zagranicę, nie istniało
już państwo belgijskie,
bo całe tery-

polski

T-wo

—

rewolucji demokratycznej, 2) hasło,
że każdy naród powinien mieć własne
państwo. To drugie hasło
propagowaliśmy przedewszystkiem my, Polacy. Dzięki różnym ewolucjom historycznym, hasło to podjęli i Włosi,
i
Węgry, i Niemcy.
Aż
do
ostatnich
czasów hasło
nacjonalizmu
łączyło
się z hasłami demokracji. Wilson, mó-

państwo polskie, pozostał naród pelski. Historycznie jest to nieprawdziwe, nięsłuszne, fałszywe.
Powstania
nasze
krwawiły się o granice nal i

bory

St. Bednarski.

10 groszy
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naród.

Wołyń,

Polska —

do

cznemi. Nie można powiedzieć: umarło

o

Jażwińskiego.

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej.
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*.
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski.
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska.

Najlepszym hołdem, złożonym polskiej historji, będzie prawda. Najwznioślejszem uczczeniem dzisiejszego dziesięciolecia będzie powiedzenie o niem
historycznej prawdy. Pochlebstwo najbardziej przesadne, zawsze da się zakwestjonować, jedynie prawda dźwiga
pomniki wiecznotrwałe.
Dziesjęciolecie dzisiejsze nie jest dla mnie dziesięcioleciem, jest tylko jednym z obchodów na cześć państwa polskiego,
które istnieje tysiąc sto kilkadziesiąt
lat i to istnieje
nieprzerwanie.
Państwo polskie istniało przez cały wiek
XIX-sty, bo istniała idea państwowa
polska, istniała
polityka państwowa
polska.
Tylko
ta idea i ta polityka
maskowały się hasłami
nacjonalisty-

Berezyną

Księgarnia

Kiosk St. Michalskiego.

morza
Państwo

za

—

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”.
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz.

WOŁKOWYSK

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki.
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“.

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra| cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

20 groszy.

„Jedność”

NIEŚWIEŻ

Tak i u

w to,

że

zbawiał

Polskę,

nie

sojuszu z obozem
demokracji
i rewierzy jeszcze dotychczas chłop pol- wolucji w Europie. Nasze przymierze
włoskieSki, lecz wierzy w to, jak w dogmat z rewolucjami irancuskiemi,
duża ilość inteligentów polskich.
mi, niemieckiemi nie miało w sobie
Skutkiem propagandy
politycznej, nic z tego,
aby prądy socjalne, buprowadzonej w celach zaczepno-obron- dzące się w Europie, budziły się i u
nych, jest także to zaciemnienie po- nas. Wprost przeciwnie. Zeromskiego
jęć, jakie panują u nas, a przez nas dramat „„Turoń" jakże to uwidacznia!
dziś i w całej Europie, co do idei U nas rewolucjonistą, demokratą był
narodowej a państwowej i wzajemne- szlachcic, chłop był tym wstecznikiem,
go ich do siebie stosunku. Naszymi reakcjonistą, który „za Cysarza' teciemiężycielami były mocarstwa auto- mu szlachcicowi-demokracie łeb skrępolityka pań- cał,Bolszewik-intelektualistaBronowicz,
kratyczne, stąd polska
państwa pol- którego studjum o Zeromskim cenię
stwowa nieistniejącego
skiego zupełnie naturalnie dążyła do bardzo wysoko, słusznie powiada, że

Kazimiery

Adamskiej

- Rouba.

władzy
ta szlachta nie była szczera. Nie była powodu nieistnienia polskiej
lne
dobrowo
nią i nie mogła być,
bo
im
nie o . ani polskiego rządu były
polityczne,
organizacje
ideały demokratyczne, lecz o restaura- i samowolne
cję, rezurekcję
państwa
polskiego
chodziło, Ich demokratyzm był wmówiony przez samych siebie, w samych
siebie,

może

no wierzono

nawet,

we

a nawet

własną

lecz demokratyzmowi temu
ło emocjonalnych podstaw.

napew-

szczerość,
brakowa*
Wszystko

XIX
aż po ostatnie dziesiątki wieku
ce
e
przedstaskładają
się wyłączn
z
wicieli oświeconych i zamożniejszych
klas społeczeństwa) z obozem
de-

mokracji rewolucji ogólno-europejskiej

narzucił demokracji europejskiej hasła
nacjonalizmu.
Już legiony Dąbrow

co było źródłem, podstawą, było mi- skiego są pra-pradziadkiem

doktryny

Wilsona o samostanowienia narodów.
Polityka państwowa
polska
mumokracji, ludu, czy rewolucji.
Ten sojusz polityki państwowej siała rozsadzić trzy państwa zaborcze,
polskiej (której .reprezentantami
z Chciała je rozsadzić przez: 1) hasło

łością

ojczyzny,

a nie

miłością

de-

nie była

czynnikiem,

mogą-

cym zwycięstwo pobitej
nad
Marną
koalicji przywrócić.
Jeśli więc można
się zgodzić z
historykami, że pisanie na temat „gdyby“

jest

zajęciem

bezpłodnem,

to

jednak należy uznać, że w dziejach
państw ogromne znaczenie
ma taki
czy inny „fakt historyczny, jest rzecz,
która się dzieje w ciągu
kilku
dni,
decydować może o losach
państwa
па КИКа stuleci. Takim faktem
było
wykorzystanie przez
polityków
polskich XIV wieku unji dynastycznej z
Jagiellonami, zdyskontowanie na rzecz
Polski czynnika dynastycznego. Unja
z Litwą dała Polsce
znaczenie
mocarstwowe, a raczej zapewniła
obu
naszym państwomi naszemu Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, rozwój

mocarstwowy.
Nie potrafiła Polska
powtórzyć
po raz drugi tego dynastycznego manewru. Po Śmierci Zygmunta Augusta
należało na tron polski
powołać Jerzego,
księcia pruskiego.
Poszłoby
za tem takie same zespolenie księstw
pruskich jak uprzednio Litwy z koro(Dalszy

ciąg

na

stronie

drugiej).

SŁOWO

2
ną. Brzeg
Bałtyku od Gdańska
po
Litwę byłby niepodzielnie opanowany
przez państwowość
polską. To już
nie jest roztrząsanie „gdyby”* to jest
pewnikiem, że Polska przez powołanie
księcia pruskiego
na swój
tron zespoliłaby księstwa pruskie ze swojemi
krojami prędzej i łatwiej, niż to mogła uczynić z odległemi Kresami ruskiemi.
Jeżeli więc
na losy Polski tak
bardzo dodatnio wpłynął „fakt*
historyczny
powołania Jagiellonów, to
znów niezwykle
ujemnie
odbiły się
inne „fakty“, których istotą nie było
działanie, lecz nie-działanie. A więc
fakt niepowołania
Hohenzollerna na
tron Polski pod koniec XVI w. i fakt
wygaśnięcia dynastji Jagiellonów, który utorował w Polsce drogę do systemu republikańskiego Wazów,
Sasów i innych królów obieralnych.
Od chwili wygaśnięcia dynastji, polityka polska znajduje się w
defensywie. Polska broni się, albo traci.

Polska od czasu

Śmierci

ostatniego

Jagiellona nie przeprowadza skuteczwiększego planu pańnie żadnego
stwowego. Czy planów takich nie było? Ależ owszem, Batory, Żółkiewski,
Władysław
IV, Ossoliński,
nawet
August Il. Ale przeklęta forma repunajgenblikańska wniwecz obracała
jalniejsze zamysły i czyny jednostek.
Jeśli nawet Stefan Batory, czy ktoś
co się wydawało
inny robił coś,
wiecznotrwałem, to brak stałej, trwałej,
zabezpieczonej linji politycznej w państwie,pochodzącej z braku dynastjiobra
wnicošč jego już dokonaną pracał
cę. Nie wiem, czy można się powołać
podobieństwo,
na bardziej jaskrawe
pomiędzy
jak na to, Które zachodzi
Władysława
stosunkiem szlachty do
IV i Ossolińskiego a stosunkiem endecji do Piłsudskiego. Władysław chce
wojny z Turcją, szlachta chce gnębić
Władysław wystarał się o
kozaków.
papieskie breve, zabraniające tę wojnę, szlachta powiada „Ojca św. ukonwbijemy
w inny sposób,
tentujemy
Wlana pal wszystkich heretyków".
dysławowi Śni się racja stanu Polski
Konstantyi wielkość mocarstwowa,
nopol, cieśniny, o lat kilkaset wyprzedza Aleksandra Il-go, Skobielewa, Sazonowa, Milukowa, myślą polską wyPolski
przedza marzenia sukcesorki
na pierwszem miejscu w SłowiańszczyTo
rosyjskiego.
źnie — cesarstwa
co Rosja zrobiław wieku XIX „oswobodzenie słowian z pod jarzma tureckiego”, Władysław zamyślał uczynić
polskiej
w wieku XVII na korzyść
racji stanu. Plany tu upadają, rozbijają się o system repubiikański. Nie:
chęć do ponoszenia ofiar — oto jest
IV w
siła, z którą walczy Władysław
swej republice, jak będzie z nią walod
czył Piłsudski przez całe życie,
aresztanckiej kolebki swej karjery po»
litycznej.
Mówiąc o wykorzystywaniach czynchciałbym poników dynastycznych,

byłaby jednym z członków trójjedynej monarchji
Habsburgów. W koncepcji rosyjskiej Polska zjednoczona

rosyjską
rewolucją
socjalistyczną.
Przypuszcza, że gdy ta weźmie górę
i w Petersburgu zapanuje rząd socja-.
listyczny, to w innych ośrodkach pań-

stałaby

stwa

austro-polskiem

się

rozwiązaniu

dodatkiem

do

Polska

olbrzymie-

go imperjum
carów.
W
koncepcji
austrjackiej Polska
odegrałaby
większą rolę w polityce całego państwa,
niż jako dodatek do Rosji.
W koncepcji rosyjskiej Polska traciła wszelkie

nadzieje na odzyskanie ziem

litew-

rosyjskiego

rozpoczną

się ruchy

odśrodkowe i anti-socjalistyczne. Najsilniejsze aspiracje odśrodkoweistnieją
w Warszawie, najsilniej i najlepiej zorganizowana burżuazja
także w Warszawie. Z anarchji, którą wytworzył
w całej Rosji przewrót
socjalistyczny, musi powstać państwo polskie,
anty-socjalistyczne, bo od pierwszych
dni walczące z socjalizmem.
Ten plan się nie udaje. Tych, na
których Piłsudski stawia,
to jest roSyjskich
socjalistów,
zwycięża
Stołypin.

sko-ruskich, w koncepcji austrjackiej
Polska mogła marzyć o dalszym rozwoju na niekorzyść Rosji.
Obydwie te koncepcje jako główną opozycję spotykały
niewiarę, czy
państwo rosyjskie, względnie austrjackie zgodzi się na nie. Rosja posyła
Karta druga.
Piłsudski stawia
Bohrińskiego do Galicji Wschodniej i
mocarstw cenkażdy się obawia, że podobnych
gu- na możliwość wojny
bernatorów pośle do Krakowa i Po- tralnych z Rosją. Daje to możliwość
znania. Austrja poduszcza Ukraiń- bądź państwa polskiego przy Austrji,
ców, Conrad, szei austrjackiego szta- bądź państwa polskiego przy Rosji.
ewentualność należy
bu, jest zwolennikiem
podziału kró- I jedną i drugą
lestwa
pomiędzy
Niemcy i Austrję, rozpatrywać jako etap.
względnie
pokoju
z Rosją kosztem
Kiedy
był socjalistą,
Piłsudski
Polski. Jego aspiracje idą w kierunku skierował socjalizm na walkę o niepaństwa
polskiego.
Z
Włoch, w kierunku Rumunji.
Polacy podległość
i tu i tam stali przed zagadką, przed punktu widzenia socjalistycznego było to
niekonsekwencją,
przeciwnie,
obcą łaską i niełaską.
był
Lenin,
który
Zróbmy
dygresje, odstąpmy od konsekwentnym
toku naszych historycznych rozważań. twierdził, że każde nowe państwo, to
Taki olbrzymi wpływ
na psycho- nowe kajdany dla socjalistów. Ale w
Piłsudski idzie
logię
polityczną
posiada literatura, swojej karcie drugiej
posiada
literacki gest. Te wielko- dalej. Każe swoim socjalistom sprzyJego Katoksiążęce „marzenia naszych
ojców i mierzać się z wojskami
dziadów
ziścić
się mają”.
Odezwa lickiej Mości, życzyć zwycięstwa sztaostoją rewielkiego księcia nie obiecywała nic, bowi państwa, będącego
naprawdę
bardziej
nie dawała nic. Ta wiara, która i tak akcji w Europie,
według interpretacji rosyjskiej była w reakcyjną, niż Niemcy, niż Rosja.
Polsce swobodna, ten język, którego
Karta trzecia. Walka o mocarstworównież nikt w Warszawie
nie ogra- wość Polski. Etap pierwszy. Sprawy
niczał od chwili, kiedy nawet
na ro- terytorjalne. W r. 1919 Piłsudski zropolsko-rosyjskie - zumiat, że w tej chwili rozszerzenie te
gach
ulic wisiały
Szyldziki, wreszcie
można
było dać tytorjum Polski jest najłatwiejszem, bo
Królestwu i Krakowowi i Poznaniowi oto na wschód od Warszawy
wszy„gorodzkoje samouprawlenje“. A jed- stko jest w stanie płynnym, jak lawinak słowa tej odezwy dźwięczały jak na, która spływa z wulkanu.
1 oto
szczere złoto. Hypnotyzowały, koły- idąc za nopoleońską
zasadą skupiasały Polaków, biły w nich, jak łomot nia wszystkich sił w jednym
punkcie
sztandarowej płachty. Pisał je literat, teatru wojny,
załatwiania tego ca w
twórca wielkich
polityczno-artystycz- danej chwili jest najważniejsze — Piłnych koncepcyj, podpisywał Wielikij sudski
oddaje
sprawy
wewnętrzne
Kniaź, który z konia dowodził wiel- Sejmowi, to jest wewnętrznemu niełakiemi masami wojsk, który Świetnie dowi. Sejm za jego plecami dopuszcza
konno
jeździł. Stąd ta zdolność w się wandalizmów na żywem ciele Polwywoływaniu i'uragasów wrażeń. A ski, pastwi się nad państwem jak głuepistoła austrjacka z początków woj- pie zwierzę. Uchwala reformę
rolną,
ny, odezwa dwuch cesarzy.
To biu- która ma rozbić naszą . wytwórczość.
rokratyczne wypracowanie,
zapewnia- Znosi wszędzie, gdzie może
tradycję

Bonapartego z królem Francji Franciszkiem I-ym, nie zmniejsza tego, że Na
poleon wkraczał do Medjolanu z hasłami republikańskiemi,
tak jak Piłsudski wkraczał do Kijowa z Petlurą.
Jednym zamachem szabli chce Polsce

wrócić

to,

co

postradała

od

Polsce

bezład,

bezrząd,

anarchia.

Maj 1926 r. Stworzenie w Polsce
silnej władzy.
Ta reforma musi się przeistoczyć
w monarchję. Bo ta silna władza została stworzona w ten sposób, że zostały rozbite wszystkie partje, że autorytet partji, czyli istotnej
spężyny
rządów w parlamentarno - republikańskim ustroju, który po dziś dzień jeszcze w państwie polskiem formalnie
prawie
obowiązuje — ten autorytet
tej sprężyny został rzucony w błoto.
Piłsudski nie zostawia nam
sukcesorów wśród Piłsudczyków. Są tam ludzie ogromnej wartości moralnej, jak
Sławek,
człowiek o moralnym
typie
Winkelrieda,

są

ludzie

pod

każdym

względem porządni.
Piłsudski
musi
przyjąć konsekwencje czynu
spełnionego w maju 1926 r. — musi zostać
Królem

i Wielkim

Księciem.

Od

do

morza

urągali

panslawiści,
cjaliści,

Moskale,

endecy,

któremu

świeckich z p. Wojewodą Raczkiewiczem na czele,
poczem ks. Kulesza
dokonał poświęcenia wygłaszając następnie krótkie przemówienie.
„Stajemy na miejscu
świętem —
mówił ks. Kulesza — w dniu tak radona.
snym dla każdego Polaka, na miejscu
Na ten to cmentarz wyruszył z ul. uświęconem prochami osób nam droMickiewicza
wielotysięczny
pochód gich, aby podzielić się tą radością z
sześćdziesięsiu sześciu organizacyj ze tymi, którzy życiem swajem za tę nasztandarami i wieńcami.
Wypadł on szą radość zapłacili. Niechaj więc bęniezwykle okazale.
dzie cześć tym, którzy polegli za WilNa ulicach, prze które przechodził no, za Ojczyznę, a wraz z nimi cześć
pochód ustawiono kordony, co przy- całej Polsce, której ślubujemy służyć
czyniło się do utrzymania porządcku. wiernie, jak oni Jej służyli. Tak nam
Przy dźwięku orkiestr, przy blaskach dopomóż Bóg”.
pochodni, sunęły się zwolna karne sze
Następny mówca, współtowarzysz
regi obywateli aby w dniu radości po- niedoli więzienaej zamordowanych p.
dzielić się z tymi, którzy w imię Nie- Stefanowicz podkreślił wielkie zasługi
podległości młode swoje życia na sto- Ich na polu krzewienia miłości Polski
sie złożyli. Tłumy obległy chodniki, a w okresie kiedy
złowrogi
najeźdca
wszystkie niemal okna były punktami azjata gnębił każdy objaw patrjotyzobserwacyjnemi. Po przybyciu na miej mu.
sce sztandary organizacyj b. wojsko— My, co przy życiu zostaliśmy —
wych ustawione zostały przy pomni- mówi wzruszonym głosem — radzi jeku, pozostałe organizacje z braku miej steśmy, że bodaj w ten sposób dług
sca zmuszone były pozostać w szyku wdzięczności spłacamy.
— jakim postępowano.
Z kolei, w imieniu
Zw. Legjonisię stów
Przed pomnikiem zgromadzili
przemówił
Redaktor
Janusz
przedstawiciele władz
duchownych i Ostrowski,

Kulminacyjnym punktem programu
wczorajszych uroczystości
był pochód i poświęcenie pomnika
straconych w Dyneburgu, wzniesionego na
cmentarzu Rossa, tam, gdzie spoczywają prochy poległych w obronie Wil-

morza.

Przez niepodległą Polskę do Polski mocarstwowej.
Od morza do morza — to hasło,
króremu

Pochód i poświęcenie pomnika sfraconych
w Dynahurgu

tak

dawna. Od czasów Bolesława Chrobrego nie było tak wielkich planów.
Nie wszystko dało się
utrzymać.
Restauracja państwa polskiego z przed
I-go rozbioru nie dała się
dokonać.
Państwo polskie
jest jednak dziś o
wiele większe, niż je widzieliśmy po
drugim rozbiorze. Olbrzymie zamiary
to mają do siebie, że po przepołowieniu jeszcze pozostają wielkiemi.
Karta czwarta. Wojna
skończona.
W

Wilio pot znakiem Dziecięciolocia

obrusitiele,

nacjonaliści, so-

urągał

Świętochow-

Przemówienie
wałki

z mogilnym

głazem

>

red. Ostrowskiego.

W dniach niewoli obchodziliśmy nasze
rocznice narodowe dlatego,
ażeby na po-

chyłości

,

teru w marszu poprzez ocean dzikiego
barzyństwa na Murman, — wszedzie

zobojęt-

walka i ofiarnica za Polskę i dla Polski.

nienia zachować dziejową ciągłość naszych
powstań.
Nad ciężkim oparem z rzezi,
mordów,
ssyłek i 'cytadel, nad beznadziejną
nocą
wynaradawień
deprawacyj, na patrjotycz-

barbyła

Nieraz, w chwilach zwątpienia, zazdroszcząc tym, którzy inaczej niż my, o dobro
narodu zabiegali, można było
powiedzieć:
„To tak wygodnie stać poza
dzisiejszemi
dniami, poza tym ludem i poza Polską". A
tymczasem ten lud, ta jego siła, jego udział
w narodowem życiu, w walce za Polskę, to

ski, gdy był pozytywistą, Róża Luxem
w każdem pokoleniu. niemal dziecinburg, z którego wyśmiewał się każdy, nych
nych schadzkach, jawił się wówczas jakby
jako z zatęchłej kontuszowej, zacofa- widmo narodowego bohaterstwa, zwiastun główna polskiego narodu sprawa.
nej, barokowej,
śŚmiesznej,
papuziej odrodzenia.
Ale myśmy, my Obóz Legjonowy, wyDla naszego pokolenia tem widmem - gody tej nie mieli i dlatego też dziś mamy
myśli staropolskiej. Od morza do monie była żadna postać
cudnej tu prawo w imieniu Związku Polskich Lerza“ a więc synonim polskiej bezmyśl- zwiastunem
dia oka ułudy
pokojowej,
którą tak od gjonistów, oddając cześć wszystkim, kieroności, polskiej okultacji, polskiego ob- skrzydeł husarji do ułańskich
chorągiewek wanym dobrą wolą służenia Narodowi wyPostacią - widmem - siłkom, wysiłkom często wręcz odmiennym
skurantyzmu, polskiej łatwości w rzu- ukochał nasz naród.
ideocaniu frazesów urągających zdrowemu zwiastunem odrodzenia dla nas, którzyśmy siłkom często odmiennym od naszej
urastali i kształtowali swe myśli
i uczucia logji w rocznicę naszego wyjścia z więzień
sensowi.
w atmosferze
zalęknienia, i przeświadcze- i zapoczątkowania walki o
mocarstwową
„Od
morza do morza*
a więc o nia, że czyny własne, że ofiary ua nic się już potęgę Ojczyzny, głos swój tu zabrać.
jące Polaków otej szczęśliwości, której
polską, znosi herby szlacheckie, aby czem mówiono z kiwaniem złowrogo nigdy nie zdadzą, był z rękami niemal bezStoimy przed tablicą, wystawioną tym,
dotychczas pod berłami obu cesarzy dogodzić najgłupszemu ze snobizmów, głową, jak o tem, że Polacy ideologję bronnemi, szary typ powstańca.
którzy w Wilnie robili ruchawkę, a którzy
Dzięki
rocznicom
owym,
dzięki
całej
wywiezieni do Dyneburga z imieniem Polaustrjackiego i niemieckiego zażywają. bo znobizmowi chłopa walczącego ze swą czerpią z dna szłacheckiego kiekonspiracyjnej
pracy
samouwiadamiania, ski na ustach, jako ofiary bolszewików, zoRosyjska
odezwa
z niczego
robiła szlachcicem.
liszka wódki.
postać owa przemawiała do nas, do grona stali tam rozstrzelani Wacław Pac-Pomarentuzjazm. Austrjacka odezwa nietylvmundu- nacki, oficer legjonowy, Adam
Ale dziś, gdy się obchodzi
dzie- ludzi, którzy już w uczniowskich
Piłsudski osłania od Sejmu
tylko
Kopernicki,
ko, że nie wywoływała
tego co wy- sprawy wojny. Tutaj można
cudu
zmartwychwstania, rach czuli na sobie odpowiedzialność poko- legjonista z brygady Hallera, Izydor Galińpowie- sięciolecie
lenia
za
swój
naród,
znacznie
więcej,
niź
korzystać mogła, to jest autonomii dzieć „mierz siły na zamiary”.
legjonista i ofice” poewiacki i DyszloGdy gdy się okazało, że niema tego żelaza, wszystkie pozytywistyczne i ugodowe rea- ski,
nek, kurjer wojskowy, — wszyscy rozstrzteGalicji, lecz przeciwnie dzięki biuro- Napoleon
którego
nie
zdruzgocze
wiara
i
miłość
proklamował _ „republikę
lizmy. Owe pospolite ruszenie
dusz ofiar- lani w Dyneburgu, oraz staruszka Karolina
kratycznej i naukowej tępocie swoich cisalpińską* czynił to dlatego, aby u- i genjusz...
nych, idących na odsiecz
mdłejącemu du- z hr. Kossakowskich Mączyńska, działaczka +
urzędniczych
autorow
byla jakąś mocnić " mocarstwowe,
narodu, owe bezbronne z niemocy
społeczna, która wywieziona z Wilna, zmarstanowisk - — Dziś po nowemu, po młodemu, aby chowi
powstałe, a tak uniesieniem silne, postacie, ła w więzieniu w Smoleńsku, — oto imiona
kontr-odezwą
przeciw
celont
przez
państwu
i
młodym
pokoleniom
najFrancji, aby potem jakó cesarz Franmiały
być
dła
nas
wzorem
kryształu
narotych, których pamięć tablicą tą uczcić prasiebie głoszonym.
cuzów, włożyć lombardzką koronę na szersze otworzyć horyzonty, aby śnić dowego sumienia, które budzić, rozbudzać, gniemy. Pamiętajmy, że męstwo nie polega
Historja tych odezw to jeden
z
było naszym programem,
planem i działa- na gotowości zabijania
skronie. Wielkości Napoleona nie po- o czem miały...
wrogów,
męstwo
przykładów, że nastrój polityczny
a
niem.
jest
oswojenłem
się z myślą o własnej
Od morza do morza!
mniejsza ten fakt, że Lombardja
nie
Dziecięce marzenia, wzbierające się w śmierci.
stawić czysto teoretyczną, abstrakcyj- polityczna racja stanu to nie jest pa: utrzymała się przy
Cat
Francji,
tak jak
owe narodowe rocznice w poplątane plany,
ra
koni
przy
jednym
chodząca
dyominiętej
jednej
Dziesięć lat oddziela nas od chwili najjeszcze
o
ną tezę
pokrewieństwo linji politycznej / gen.
rzetapiane w czysty jak łza, wzniosły jak
gorętszego entuzjazmu, kiedy z naszej stoprzez Polskę pod tym względem $ро- szlu.
szczyt krzyża kryształ polskiego sumienia,
licy wyszedł
rozbrojony
ostatni obcy żołOdezwa W. Księcia, jak i odezwa
będący odbiciem wpływu naszej literatury, nierz. A dziś, czyżby entuzjazm patrjotyczsobności. Powstanie 1831 r. powinno
wpływu
„Wesela”...
ujął
w
formy
realne
obu
Cesarzy
z
początków
wojny,
nie
Konpolski
tron
na
powołać
było
ny miał się tylko wzbudzać na rocznicach?
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KSIĄŻĘ LUBOMIRSKI O CZASACH PRZEŁOMU
W

związku

z dziesięcioleciem przy-

padającem w listopadzie chciałem zrobić wywiad z byłym Dostojnym Regentem Państwa Polskiego, a. obecnie senatorem
Rzeczypospolitej . Księciem

Zdzisławem Lubomirskim. Widziałem
wywiad zatytułowany
„jak oddałem
władzę

Piłsudskiemu''.

Książę

Lubomir

ski był natyle łaskaw,
że udzielił mi
swego czasu. Jednak mimo tej dobrej
woli mego czcigodnego rozmówcy wywiad zbudować się nie dał. Zbyt szeroki temat to oddanie władzy. Trudno
go traktować
wyłącznie z formalnej
><strony samego przeLicgu. Nie nadaje
sie do odtworzenia

w chaiakterze

bar-

HALINA

rzy oświadczyli, że są gotowi dopomóc
do znalezienia formuły utrzymującej
władzę w Polsce, a zrywającej z instytucji Rady Regencyjnej stempel państw
centralnych.
Panowie ci proponowali
Zdzisława

Lubo-

października

do

4

POTO WYRÓSŁ POMNIK NAD WIELKĄ MOGIŁĄ.
SZTANDARY TWE, WYSOKO ROZWINIĘTE, PŁONĄ.
A W SERCACH NASZYCH ZNOWU JEST OD KRWI CZERWONO
NA MYŚL O TEM, żE — KIEDYŚ — TAK — BYŁO!

regent

listopada.

ZAWADZKA.

Z MUZYKĄ I ZE ŚPIEWEM, Z CHRZĘSTEM I TUPOTEM
ŚMIERĆ PRZESZŁA NAM PO SERCACH I NA PROCH JE STARŁA.
DLA CIEBIE TARCZĄ BYŁA KAŻDA PIERŚ UMARŁA —
KAŻDY ZABITY ŻOŁNIERZ BYŁ W TWEJ DŁONI GROTEM.

Ostrowski założył swoje stanowcze veto, powołując się na to, że przysiągł w
katedrze, że władzę złoży tylko na ręce
króla polskiego. Koncepcja pojednawcza, według której Ks. Lubomirski prze
stałby być przedstawicielem
zasady
monarchicznej,
a stałby
się jedynie
zwierzchnikiem
prowizorycznym państwa do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego upadła i dwa dni później
proklamowana
była republika Lubelska.
Rząd Swieżyńskiego urzędował od
23

O SKRZEPNIĘGIE PAŃSTWOWE

Cóż JEST MARZENIE, SKORO ŻYCIE JE OBALA?
Cóż JEST RUIN I WSPOMNIEŃ MILCZĄCA WYMOWA?
PRZEPŁYNĘŁAŚ NAD NIEMI POPROSTU, JAK FALA,
I ŚWIAT CAŁY OD NOWA.

mirskiego jedynym nosicielem władzy
i zrzeczenie
się na jego ręce władzy
przez pozostałych regentów. Zdaniem
przedstawicieli lewicy Ks. Lubomirski
wtedy mógłby powołać rząd reprezentujący cały naród polski. Po odejściu
delegatów
lewicy
nastąpiła narada
wśród regentów.
Arcybiskup Kakowski zgadzał się na tę koncepcję,

з

KIEDYŚ PRZYSZŁA ZNIENACKA, PRZEDPOŁUDNIEM MGLISTEM,
W ODGŁOSIE RZADKICH STRZAŁÓW, NARAD I ROZWAŻAŃ,
ZDAŁAŚ SIĘ NAM, OJCZYZNO
CZEMŚ NIERZECZYWISTEM,
TAK DALEKO TA PRAWDA ODBIEGŁA OD MARZEŃ.

dstawiciele
lewicy,
Stanisław Patek,
Franciszek Sokal i Artur Śliwiński, któ

Ks.

o

w

NIEPODLEGŁOŚĆ

Oto dnia 4 listopada, więc w dniu
pomiędzy
dymisjonowaniem rządu p.
Swieżyńskiego przez Radę Regencyjną,
a proklamowaniem
Republiki Lubelskiej, zjawili się w pałacu Raczyńskich
gdzie mieszkał regent Ostrowski, prze-

pioklamowanie

o

l oto

WIĘC STAJEMY NA BACZNOŚĆ PRZED TWOJEM OBLICZEM,
ŻOŁNIERZE CHWAŁY, TWOJEJ, NIEZNACZENI BLIZNĄ.
ŚLUBUJEMY CI ŻYCIE, SKORO ŚMIERĆ JEST NICZEM —
DLA CIEBIE, MIŁA OJCZYZNO!

wnego obrazka.
Dżdżysty i mglisty
jest zawsze u nas listopad „niebezpieczna dla Polaków posa*. Błogosławiony dzień 11 Listopada przyniósł nam
Niepodległość, przynióst kres ciężkiej
okupacji

niemieckiej.

Był
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twychwstania, lecz oto leżało
na ziemi wieko i pudło uumny
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po

stu
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Es

cza

tach niewoli zmartwychwstała.
Dzień
11 list. poprzedzony
był tragicznym
okresem. Książę Zdzisław Lubomirski
w tym okresie odegrał niewymownie
ciężką
dla siebie rolę.
Gdy Niemcy
wkraczali do Warszawy był bez wątpienia najbardziej popularnym człowie
kiem w stolicy. Popularność tę zdobył
swoją pracą
społeczną,
szczerością
swoich polskich uczuć, prawością swe
go charakteru.
Wypadki historyczne
tak się złożyły, że dla podjęcia niesłychanie trudnej, niesłychanie skomplika

ore)

wanej

roli, dla wyprowadzenia

na świa

tło dzienne narodu polskiego z ciemnicy niewoli dla ocalenia naszych
politycznych interesów, dla uratowania
wielu istniejących walorów i dla wielu
politycznych zdobyczy, które można by
ło uzyskać, Książę Lubomirski przyjął
ową prawdziwie cierniową koronę, któ
rą mocarstwa
centralne
zgodziły się

Polsce przyznać. Rada Regencyjna po„wstała jako symbol zmartwychwstającego państwa polskiego. W tej Radzie
Regencyjnej człowiekiem z którym Niemcy na serjo musiały się liczyć, którego znał i kochał lud Warszawy był
Książę

Lubomirski.

Znosił

wszystkie

intrygi polityczne społeczeństwa, które
szkodziło mu czasem przez nieświadomość, czasem przez małoduszność i złą
wolę, walczył z szykanami niemieckie-

mi.

‹

Dmowski

byli

o 7 rano

Głą-

związało

z osobą

„Frascati*.na

Śniadanie.

Już

w

drodze w samochodzie oświadczył, że
chce być w Warszawie tylko przejazdem,

bo

śpieszy

pryncypu

się do

Lublina,

gdzie

już jest ziemia polska wolna od naježdcy. Książę Lubomirski objaśnił, że i
w Warszawie okupacja niemiecka się
kończy. Jakoż, gdy po śniadaniu Ks.

Lubomirski odwoził marsz. Piłsudskiego do jego mieszkania na ul. Mokotowskiej widać było, że się Warszawa

Lwidoczniło

w republice

monarchicznego

Lewica
dążyła także do zagarnięcia
4 władzy w swoje ręce, co się później udzie Moraczewskiego.

lubelskiej

cyjna złożona

Nar. Demokr.

z byłych

członków

Międzypartyjnego wydaje
nienawistną

Rad

i rzą

Sodomę
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się bardziej

i niebezpieczną
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* ne: „jąko krok z nakazu
Tak

Berlina“: —

była.

„Książę Lubomirski powtórzył mi ePizod dotyczący stosunku kół lewico-

wych do Rady Regencyjnej w czasach
przełomowych.
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Kiedy 7 października 1918 r. Rada
Regencyjna wydaje manifest proklamu

jący wolną i zjednoczoną
Polskę da
morza, to ten krok odwagi i entuzjazmu
‹ komentowany jest przez plotki puszcza
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EUROPY,

DEE

dla

Polski

to takoż twórcy

i Gomorę,

wskrzeszonej

zakreślały

leńskiej

Rady

ukazała

posiedzenie

Rady

Żołnierskiej

do

się

Żołnier-

— czytamu tam na
roztrząsało stosunek

nawi-

kowieńskiego

na-

tak

też

i dziś

oficjalną

nazwę

operetkę

„Zemsta

„Stadt-Theater*,
nietoperza*

dawano

—

a

naza-

jutrz, jako sobotnią popołudniówkę, grano
„Dobrze skrojony frak*
znaną
komedję
Dregely'ego.
Czynny też był teatr żydowski w cyrku na Lukiszkach, a w „Kunstverein Lutnia“
odbył się koncert „der Pianistin Katarzyna

Ranuszewicz“.
Cztery kina byly czynne.
Ukazała się „Wilnaer Zeitung“ jeszcze
19 listopada.
Tego dnia dawano operę „Carmen* a
wśród ogłoszeń znajdujemy zawiadomienie,
że wielki Bal Maskowy, który miał się odbyć „im Stadtsaal Gorotzkoj“ (tak!) odłożony został do dn. 23-go listopada.
Nazajutrz, 20 listopada
1918 r. donosiła drukowana gazeta
„Die Wacht im
Osten wydawana przez okupacyjne władze wojskowe:

O

utworzeniu

skiego

gabinetu

na mocy

dekretu

Moraczewskiego

Piłsud„galicyj-

skiego socjalisty”.
O
odjeździe z Berlina do Warszawy
hr. Kesslera w charakterze posła
niemieckiego.
O... udaremnionej próbie
zawladniecia
Białymstokiem przez tamtejszą
samorzut-

nie utworzoną
putsch

in

polską

milicję

Bialystok“).

„Die

pisze gazeta —
in

Biesitz

(„Der
Polen

Polenwollten

die Stadt fiir den Polen-

nehmen

und

den

Deutchen

zamieszczonej

wówczas

mocarstwa,

należące

do

ze sztandarem.

Pochód udał się do gmachu Uniwersytetu, gdzie przed wejściem do Auli Kolumnowej wmurowana
została
tablica.
Zakrywał ją sztandar uniwersytetu J. Magniticencja ks. dr. Cz. Falkowski wygłosił przemówienie
wznosząc
okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej podchwycony
przez zebranych. Sztandary korporacyjne pochyliły się w momencie kiedy JM. podniósł
zasługi zmarłych w obronie Ojczyzny
studentów poczem tablica została od-

Puenopnrwewia npaBiTeabOTB,

pi
p

słonięta.

Po odsłonięciu tablicy pochód udał
w

paryskim dzienniku „Exelsior* w roku 1917-tym. Widać z niej dokładnie jakie gra-

nice

ziarno

WCZORAJSZE UROCZYSTOŚCI

Lssygerala
CES ZAŁ, mmm
m mm

PODOBIZNA

szlachetne

WILNO W ODŚWIĘTNEJ SZACIE.
den Abzug bewilligen“.
Uroczyste święto
jakie obchodzi
Soldatenrat w Kownie podporządkowadziś cała Polska sprawiło, że i Wilno ny był dyrektywie Soldatenrat'u w Berlinie.
Pierwszy dzień uroczystości obcho- godz. 5-ej pochód rusza ul. Zamkową, postarało się przybrać odświętny, uroW wileńskim Stadttheater dawano „Die
du wskrzeszenia
Państwa Polskiego Wielką Ostrobramską, Targową i zauł. czysty wygląd.
Hofschauspielerin“, a w kinie
„Deutsches
Na wszystkich domach powiewają Lichtspielhaus* (dzisiejszy
poświęcony został pamięci
zmarłych Rossa da cmentarza.
„Helios“) wyTu odbywa się
w obronie niepodległości. O godz. 9 uroczyste poświęcenie i odsłonięcie po- chorągwie, okna wystawowe oświetlo- świetlano nad program pogrzeb zamordorano odbyło się w Katedrze nabożeń- mnika straconych w Dynaburgu. Woj- no rzęsiście, gmachy państwowe ude- wanego
generała
Eichhorna,
zdobywcy
stwo żałobne odprawione przez ks. pra sko oddaje należne honory. Orkiestry korowano zielenią i iluminowane..
Wilna.
Góra. Zamkowa Iśni od ogni, a połata Sawickiego. Nawę główną zapełni- wykonują hymn. Dwuminutowa cisza,
Z Kowna
wiadomość: że
tamtejsze
środku widnieje świetlna mapa Polski ministerstwo
ły delegacje organizacji
chrześcijań- poczem następują przemówienia.
rolnictwa
wyznaczyło
już
Gmachy dwóch pełnomocników, którzy mają ой оskich przybyłych ze sztandarami, któPo wysłuchaniu
pieśni religijnych z liczbą dziesięć pośrodku.
re ustawione zostały w porządku na- wykonanych przez chór pochód wra- Dyrekcji Kolejowej, Państwowego Ban kupacyjnych władz niemieckich przejąć mastępującym:
ca do środmieścia udając się ul. Piwną, ku Rolnego, Banku Polskiego, Dyrekc. jątki oraz wszelkie mienie należące do pryZw. Organizacji b. Wojskowych, or- Bazyljańską, Zawalną, W. Pohulanką Poczt i Telegrafów oraz Dworzec ko- watnych właścicieli, a któremi „administropodczas ich nieobecności w kraju
gan. młodzieży, org. kobiece, sporto- na Grób Szymona Konarskiego, gdzie lejowy udekorowane są zielenią i lam- wały*
we, korporacje, cechy i związki.
władze okupacyjne niemieckie.
prochom Wielkiego Polaka oddany jest pkami różnokolorowymi.
Władze państwowe reprezentowa- hołd należny jego zasługom.
.
ж
Пна 13-го mosópa 1898 r
ne były przez p. Wojewodę RaczkieTa ma. GOOLe
Wieczorem we wszystkich. dzielniMysnyw 13-70 nosńpa 1898 r.
36 281
wicza przybyłego w otoczeniu naczelni cach miasta uroczysty
capstrzyk orków urzędów niezespolonych,
władz kiestr
wojskowych i poszczególnych
wojskowych i policyjnych. Podczas na- organizacyj.
bożeństwa ks. dr. Meysztowicz wygłoMiasto iluminowane
jest bogato,
gmachy
państwowe oraz
sił podniosłe kazanie okolicznościowe. zwłaszcza
W trakcie odbywania się nabożeń- Góra Zamkowa gdzie widnieje mapa
stwa na Placu Katedralnym zebrały się Polska z cyfrą dziesięć.
delegacje organizacyj
niechrześcijańTABLICY PAMIĄTskich, które wzięły udział w ogólnym ODSŁONIĘCIE
KOWEJ
KU
CZCI
POLEGŁYCH STUpochodzie
ze sztandarami na Górę
DENTÓW.
„Diaenokaro Błerinn” |
Zamkową, gdzie na grobie Nieznanego Żołnierza złożońe zostały wieńce.
W dniu wczorajszym odbyło się,
Odśpiewaniem hymnu „Boże coś Pol- zorganizowane staraniem Uniwersyteskę* zakończony został akt hołdu po- tu, uroczyste odsłonięcie tablicy pamią
ległym. Po zejściu z Góry Zamkowej tkowej ku czci poległych
studentów
pochód został rozwiązany.
Uroczysty ten akt poprzedziła Msza
O godz. 4 pp. na ul. Mickiewicza u- św. w kościel.«« św. Jana wysłuchana
formował się pochód
organizacyj ze przez Senat akademicki
oraz licznie
sztandarami na czele. Wojsko i przy- zgromadzoną
młodzież
akademicką.
sposobienie wojskowe tworzy szpaler Wszystkie
korporacje
wystąpiły ze
wzdłuż ulic wiodących
na Rossę, a o. sztandarami. Po Mszy św. udano się na
dziedziniec Piotra Skargi gdzie oczekiwała już młodzież
innych
wyznań
przyczem w szeregach jej zauważyliśmy nowopowstałą korporację żydow-

L

ZMNIEJSZONA

„Wczorajsze

skiej, Soldatenrat'tu
czelnem miejscu —

staat

i

m"

ażeby

kowicie okupacja
niemiecka,
„Wilnaer
Zeitung“.

—

r

[BTY

wezwani

śmiało zaufać można, że choć jeszcze
szczuplo przedstawia się grono tych

ską

Regen

wszyscy

Tem świetniej śród tych
tłumów
Išnią bezcenne perły uczciwych i świadomych pracowników,
którzy w najtrudniejszych warunkach
ratują ideę
i prestiż państwowy od lekceważenia
i niechęci.
"A jak dla dziesięciu
sprawiedliwych gotów
był Jehowa
oszczędzić

Ale temniemniej

trzymać stałość władzy i kolejność prze

się

szego wadliwego systemu
biurokratycznego,
tak wytrwale pracującego
nad przysporzeniem Polsce wrogów w
łonie własnych jej obywateli: teoretycy i doktrynerzy u góry, zakreślający
w każdej dziedzinie programy maksymalne,
a zupełnie obojętni na ich
stosunek do życia — i obojętne, źle
płatne i niesumienne rzesze
pracowników niższych, niewzruszających się
w najmniejszej
mierze treścią załatwianych formalności i troskliwie dbających o wypełnianie całkowite owych
maksymalnych dezyderatów góry, wypełnianie bezwzględne -—- na
samym
tylko papierze,
który przesłonił im
bez reszty wszelką prawdę życia.

lewica więcej rozumiała że trzeba u-.

jęcia władzy.

otwarły

więźnia w Ma-

Wszystko to nie pozwoliło mi tego
burzy, a władza niemiecka rozpada się.
wieczoru, którego rozmawiałem z Księ
Żołnierze niemieccy rozbrajali swoich
ciem Lubomirskim brać tej rozmowy z
oficerów, a PÓW i młodzież i wszyscy
nim w formę wywiadu. Zbyt to szerowogóle
zaczęli
rozbrajać Niemców.
kie i zbyt bolące tematy. Książę LuboSyn Ks. Lubomirskiego ze swoimi kolem rski napisał swe
pamiętniki o tych
czasach. Kiedy je ogłosi będzie to pier- gami na ul. Książęcej zatrzymał samochód i rozbroił kilku oficerów niemiecwszorzędne źródło dla naszej historji.
kich. Marsz. Piłsudski opowiedział, że
Ale temniemniej nie chciałem zupełnie
w Berlinie także na niego samego nanie wyzyskać tej rozmowy. Powtórzę
padli żołnierze chcąc rozbroić, wnet się
tu z niej pewne fragmenty z sobą mało
jednak cofnęli.
związane i wypowiem oświetlenia wyPotem zaczęły się
pertraktacje z
padków, które się same przez się nasumarsz. Piłsudskim. Podczas tych perwają. „Książę Lubomirski nie krytykotraktacyj marsz. Piłsudski niecierpliwił
wał niczego,
gdy rozmawiał ze mną.
się i raz zagroził, że wyjedzie do WiłStąd na mnie spada odpowiedzialność
na. Myślał widać ciągle także o Wilnie.
za treść uwag, które okolicznościowa
Ze wszystkich stron zwracano się do
tu zamieszczę.
Rady Regencyjnej z prośbą aby władzę
Jakże charakterystyczną jest w tym złożyła w ręce Piłsudskiego.
Między
przełomowym tak ciężkim, tak odpoinnymi żądali tego endecy, Bądzyński
wiedzialnym okresie konduita Nar. Deprzyszli w tej
mokracji. Zwalcza ona przedewszyst- i Jerzy Zdziechowski
sprawie w charakterze delegacji. Dnia
kiem Radę Regencyjną.
Lewica rów14 listopada Rada Regencyjna wydała
nież zwalcza Radę Regencyjną i jako
manifest
w którym władzę i odpowiewładzę pochodzącą z nominacji niemie
dzialność, „му Twoje ręce Panie Naczel
ckiej i jako władzę „trzech arystokrany Dowódco* składała.
tów" jak się mówiło na wiecach i jako
wykładnika

Niewybrani,

był na

gdeburgu. Jednocześnie czekał na Piłsudskiego pułkownik Koc i morze ludzi.
Piłsudski wsiadł da samochodu regenta Lubomirskiego i pojechał do jego pa
łacu

się:

łącza.

dworcu czekał na przyjazd Komendanta Piłsudskiego. Będąc przedstawicielem Najwyższej Władzy w ten niezgodny z protokułem sposób chciał okazać
swój szacunek do osoby Komendanta
i wyrazić też nadzieje, które społeczeń
stwo

strwonili,

przywdziali szatę godową.
I oto widzimy wokoło siebie licz- Sołdatenrat'u tudzież do nowego rządu berne szeregi powołanych,
ale nie wy- linskiego“...
Stanęło na tem, że wileńska Rada uznała
branych, szatami swemi zaniedbanemi
zwierzchnictwo
nad sobą
„sowieckiego“
bluźniących świętu
dzisiejszemu.
Ci
zrzeszenia: niemieckiej załogi
Kowna. Konieodziani—
to wszyscy nasi partyjnicy
wieński Soldatenrat
ogłosił siebie naczelną
malkontenci — wszyscy,
co „nie takiej” spodziewali się Ojczyzny, wszy- radą żołnierską całego Frontu Wschodniego
Scy ci, których nadzieja uczty jedynie — Zentralrat der Ostiront. I wydał odpoodezwę
drukowaną w „Wilnaer
do stołu
Pańskiego
przywiodła — wiednią
niegodni jej
pożywać.
Ale nieprze- Zeitu ng“ z dn. 15-XI 1918 r.
Tegoż dnia w Wilnie, w teraźniejszym
brane jest miłosierdzie Ojczyzny i nigmachu
Reduty na Pohulance,
noszącym
kogo ono od darów swych
nie wy-

biński był ministrem spraw zagranicznych. W przeddzień swego końca, prezes rządu Swieżyński zawiadomił Księcia Lubomirskiego telefonicznie, że Rada Ministrów powzięła na swem posiedzeniu nader ważną decyzję. Ks. Lubomirski wskazał p. Swieżyńskiemu, że
będzie go oczekiwał w mieszkaniu p.
Ostrowskiego, gdzie trzeci regent chorował i leżał w łóżku. Przybył również
i Arcybiskup. Pan Swieżyński przeczytał wtedy zebranej Radzie Regencyjnej manifest rady ministrów detronizujący Radę Regencyjną. Mało zamachów
stanu robiło się w taki sposób. Rada
Regencyjna
jednak zupełnie słusznie
nie poszła drogą
tak uproszczonego
postępowania i nie oddała p. Swieżyńskiemu władzy, lecz dymisjonowała go
natychmiast wraz z całym jego gabinetem i zawiesiła wszystkich ministrów
w czynności,
rozkazując najstarszym
rangą urzędnikom prowadzenie resortów. Wyrok ten przyjął p. Swieżyński
i pozostali zamachowcy z rezygnacją.
Wreszcie nadszedł dzień 10 listopa
da Książę Lubomirski

dopełniło

zejrzenia się, czy

Był

zagranicą,

synów Ojczyzny, co ideały. państwowe potrafią przystosować do warunków życia i w nie je wcielić, jednakże grunt jest żyzny
i godzina dla
Polski
na zegarze
dziejowym pomyślna.
ы
Baczmy tylko, ażebyśmy
jej
nie

prawdziwego patrjotyzmu zdążyło się
bujnie rozkrzewić, zanim zadmie północny huragan, lub zahuczy nawałnica zachodnia.
Niech każda godzina
niesie państwu skrzepnięcie,
obywatelom
doj"coraz
to głębszą.
coraz
uprzytomnić! A wskrzesła nie z sa- rzałość
:
0.
mej tylko w jej obronie wylanej krwi trwalszą.
w latach 1918—20, ani nawetw okresie wielkiej wojny. Na Wielką Ofiarę
odkupienia
złożyły
się całopalenia
150-letnie od Konfederacji
Barskiej
W WILNIE
po hekatomby bolszewickie.
„Nieustające powstanie"
dokonało
11 lisfopada 1918 roku
swego. „Proście, a będzie wam dane,
Jeszcze 15-go listopada dziesięć lat tekolaczcie, a będzie wam otworzone". mu, to znaczy gdy już rozprzęgała się całzawarte tak długo przed narodem polskim wierzeje wolności. Pan dopuścił
wiernych swoich do
przybytku swego na gody. Aż przychodzi czas ro-

złożony z samych endeków, najbardziej
firmowych, jacy pozostali z tej strony,
wobec tego, że Stanisław
Grabski i
Roman

Proces odzyskania niepodległości
zwykliśmy uważać jako wskrzeszenie
lub zmarwychwstanie Polski, nie zastanawiając się, ile w tem ujęciu mieŚci się niewyczuwalności
i abnegacji
historycznej, ile ślamazarnegoi poziomego ujęcia sprawy, wymagającej potęgi duchowego wyczucia bohaterskich
pokoleń, które od
rozbioru
Polski
tyle krwi ofiarnej przelały, tyle życia
i szczęścia osobistego poświęciły.
Dziesięć lat mija od wskrzeszenia
państwowości polskiej— ale nie Polski! Trzeba to sobie dziś - wyraźnie

Koalicji.

się

na

Górę

Zamkową

gdzie

e
= Usrr
"wi аьE
а

złożono

wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza
i odśpiewano hymn narodowy.

TRZYDZIEŚCI
ы

LAT

TEMU...

Zmniejszona

z dn.

podobizna

13 listopada

1898 r.

gazety

„Wileński

Wiestnik*

SŁOWO

na naszem

wiedzieć jak głęboko werźnięty w no-

do granicy
Rumunji. My i dziś, po
dziesięciu latach, mamy ją, jak żywą
Dwieście lat była wasalem korony
przed oczami;
my i dziś — tembar- polskiej, od podpisania
paktów
sudziej dziś! — inaczej na nią patrzymy bjectianis
przez
inflancko-krzyniż wszyscy w Europie.
żackiego
hermistrza
a późniejszego
Dlaczega?
Dlatego, że —
był to nasz
iront. Mówmy śmiało! Wschodni front
wojującej Europy nie dotarł nawet do
rubieży rdzennej Rosji.
Tocząc się olbrzymią ławą po ziemiach
etnograficznie
łotewskich, li-

wizny,

tewskich,

Wyobraźmy sobie, że ktoś w zamysłach niepojęty lub w przystępie furji jakiejś niemniej trudnej do wytłomaczenia, zapuściwszy głęboko w ziemię

żeleźce

pługa,

rozwalił

potężną,

jak oko sięgnie
brózdę — wpoprzek
pól swoich i łąk, nie przepuszczając
najdzikszym nawet uroczyskom a i dyr
wanom
nietknigtych
od
niepamiętnych

czasów ręką ludzką.
Bywa, że taki rozór,
choćby
postoi

rok,

dwa

lata,

trzy

nielata,

albo i dłużej, ziejąc, rozwalony skibami na obie strony, dziką ziemią, dobytą gdzieś, jakby z trzewi i jelitów ziemi— matki... Rowem istnym leżeć będzie wpoprzek pól i łąk; roztrzebionym duktem
rozgarniać będzie las i

białoruskich,

w rozległości jeszcze 10 — 12.000 dzie padłe kąty”, nie dawały sobie
sięcin przeszły w posiadanie hr. Zyber-* ruszeniu — dalej na wschód.
gów - Platerów. Między zaś Kołupiem aż tu, mają Niemcy przyjść?
a Liksną leży Wabol, majętność rodzo- wališčie chyba!
I siedziano
„jak u Pana
nego brata dziedzica Liksny, hr. Teofipiecem“

Wiszniew

się na wschód— dziesięć

lat temu

—

sącząca

się

leniwo

ku
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r.

Kopja

dużej

la Zyberga,

kompozycji

ożenionego

litograficz-

z Chrapowic-

ką.

za

krewnych

Karłowiczów,

nego

zachodu

na południowy

wschód,

zwraca się prostopadle na południe ku
brzegom 9-wiorstowego jeziora Dryświackiego. Dryświcka niegdyś króle-

i

Dobrowlany

nie — aż i zarył się w okrutne piachy
nad
Wilją u Daniuszewa, u Żodziszek,bielejących malowniczo na urwistym brzegu potężnemi murami pojezuickiego kościoła i kolegjum.
Przekroczywszy Wilję, mamy
już
pod Smorgoniami
historyczny
grunt
Oszmiańszczyzny.
W Smorgoniach jeszcze przed wielu wiekami
dziedziczyli i rezydowali
Despotowie z Bratoszyna Zenowiczo-

wo. Niedaleko Zalesie, rezydencja ongi podskarbiego Ogińskiego, późniejszego senatora,
gdzie
.powstały tak
nietylko
popularne polonezy, dokąd
umyślny kurjer przywoził
listy cesarza

.. Jam

ufał, że za dni

ręką

niewiele

wieczną

olbrzymiego kata.

|

KOMPOZYCJA

ALBERTA

DURERA.

wszczyzna, przechodziła zmienne losy
pod kolejnem dziedzictwem Radziwiłłów, Ogińskich, Łopacińskich, aż bepośrednio po ostatniem powstaniu nabył dość „chudą farę*, ale wciąż jeszcze rozległą któryś z ryskich guber-

W drezdeńskiej Griines
Gewėlbe
oglądać można okazały brylant, ,„wody* zielonawej, spinający bardzo piękną kitę. Miał ją u aksamitnego kołpaka król Batory podczas wjazdu uroczystego do Rygi w dn.
12
marca natorów.
1582 r., wówczas gdy, zasiadłszy pod
Bardziej w ogniu były niż Dryświa
szkarłatnym baldachimem
na rynku, ty — Widze. Miejscowość nietylko sta
hołd Ryżan przyjmował, on, pierwszy rodawna (stał w Widzach kościół już
wogóle monarcha odwiedzający kwit- w r. 1480), ale i przez czas pewien
nący gród nad Dźwiną. Dawno, daw- stołeczna. Powiat Brasławski zwał się
no

temu...

lat z górą

przecie

trzysta.

Na zamku ryskim rezydowali długo namiestnicy królewscy: Jan Hieronim Chodkiewicz, kardynał jerzy Radziwił 'i inni... A przez lat dziesiątki
minionego

stulecia

„kolonja

polska*

nadawała w Rydze ton życiu towarzyskiemu.
Burza
wojenna
dosięga
Inilant
Polskich: dudni ad armat huku pobrzeże gubernji Witebskiej, cała jej połać
od Warklan, starodawnego dziedzictwa wygasłych już
Borchów,
gdzie
włoski pałacyk czasy Stanisława Augusta przypomina, po magnacki
niegdyś Oswiej Szadurskich, od rzeżyckich dóbr Benisławskich i Romerów,
Kortftów i Bohomolców, Sołtanów, Bujnickich, Ryków, Manteufflów,
Weyssenhoifów, po istne gniazdo poddy-

neburskich Platerów.
W
gruzach
leży
Schlossberg hr. Feliksa,
Sobańską.....

wielkopanski
ożenionego z

Okrążające Dyneburg od północy
operacje wojsk niemieckich zapuszczały kilkakroć zagony na
zadžwinskie
terytorjum Liksny,
dużej
majętności
hr. Jana Zyberga - Platera, ożenionego z hr. Czapską. Liksna leży w jednej ławie z dobrami Kołupskiemi (Kołup), sięgającemi aż pod jezioro Kołup, oddalone
od
prawego
brzegu
Dźwiny na nie więcej niż 10 kilometrów. Dobra te wchodziły przed wiekami w skład krzyżackiego
komturatu dyneburskiega; potem
dziedziczyli
na nich Wolffowie von Ludingshausen,
„panujący wówczas i na
Krasławiu
(dziś Gustawa hr. Broel - Platera), aż

aż do r. 1937 —

Widze, jako dobra
sztoldów i Paców,

Widzkim.

miały ongi, za Ganielada rozległość;

ale i dziś jeszcze to, co po Wawrzeckich przeszło na Minejków, jest piękną
w

całem

znaczeniu

słowa,

ziemską

fortuną,
Postawy!... Jedna z najokazalszych
rezydencyj wielkopańskich na Litwie.
Mało kto pamięta, że gdy Batory ciągnął

na Moskwę

w

r. 1581,

całe

woj-

sko jego tu się właśnie, w Postawach,
zgromadziła i z Postaw całą masą ruszyło w stronę Połocka. Natomiast żyje po dziś w pamięci ludzkiej, a żyje
w glorji zasłużonej, dziedzic
Pośtaw
za czasów

Stanisława

Augusta,

wielki

promotor
kultury rolnej i rodzimego
przemysłu, Antoni Tyzenhauz, podskar
bi litewski. On to nietylko wzniósł pałac rezydencjonalny postawski, ale zakłada: w miasteczku fabryki płótna i
wybornych tkanin, ba, papiernie.

„Ogromna

fortuna

Tyzenhauzów

przeszła na Przeździeckich, posiadających dziesięć lat temu dobra po obu
stronach frontu bojowego! Na poletkach Postawskich rozgrywały się przecie walki na bagnety.
A otośmy i w Święciańskim
powiecie b. gubernji Wileńskiej.
Zieje ogniem

linja bojowa:

już
Posta-

wy — Narocz — Żodziszki nad Wiilją.
Komuž kiedy w najbujniejszej wyobraź
ni przyśniła się... armja niemiecka nad
Miadziołem i Naroczem! Gdy dymiły
w gruzach Kurszany,
przechodziły z
rąk do rąk Szawle, całe rodziny ziemian żmudzkich,
schroniwszy się w
nadnaroczańskie

i przywożono

co

kniaziów

łoskich,

co stała się

w końcu XVl-go stulecia,
pod dziedzictwem krajczego Kiszki jedną z najważniejszych w kraju placówek ruchu

Krasiński: „Przedświt.
DRZEWORYTOWA

lecz

koń wyskoczy „gorące* pasztety prosto ze Strasburga... Oto dalej
Soły,
wielkopańskie
dziedzictwo
niegdyś
innemi
Poźniaków, pamiętne, między
insurekcji
podczas
batalją, wydaną
Kościuszkowskiej
przez
Jasińskiego
przeważającym siłom
rosyjskim, ciągnącym na Wilno. Szrapnele niemieckie ryją trakt „Napoleoński*, ogromny gościniec
pocztowy
podwójnemi
rzędami brzóz wysadzany.
|
* Podobnie jak historyczne Smorgonie, tak znalazło się na linji bojowej
_Krewo.jeszcze bardziej historyczne
Dalej Boruny — i Bijuciszki. Tuż pod
Borunami w Bijuciszkach — sosna na
szczerych piaskach bujnie tam rośnie
— spędził większą część pracowitego
polemiki
żywota, pisał głośne swoje
cesarze Skargą i jezuitami, posłów
skich przyjmował „pod wiejską strzechą“ najžarliwszy krzewiciel kalwiniznakomitego
autor
zmu na Litwie,
dzieła „De libertae politica', Andrzej
drukoWolan. Zaś wiele pism jego
wano... o wiorst kilka od Krewa, na
wschód, w Łosku, gdzie już tylko sypane najwidoczniej ręką ludzką „horodyszcze* przypomina
siedzibę od-

Zlecą zesłane Anioły-Mściciele
I grób ten pęknie, co stoi wśród świat a
Przyparty

Aleksandra,

i nadmiadziolskie „za

umysłowego...

coprawda,

„heretyckie-

Di
A Glina, ciężka glina i kamienie, udościełające pola... Lżejsze grunty
granicach
w
południe,
piero dalej na
zabrzeskiej już parafji... Ale oto i we-

Bohdanów,

soły, jasny

r.

1915-go

ofenzywa

armję

rosyjską

wparłszy

Och! Nietylko w Liksnie, Wabolu i wie, a czy mam przypomnieć radziwiKołupiu
drżały szyby od huku dział Howską „akademję“ @а — tresowanaddźwińskich; dobrze je słychać było
nych niedźwiedzi? Albo słynne „,obaż pod Krasławiem, choć go od Dyne- warzanki“ smorgonskie?
burga dzieli z 50 wiorst w linji powieSmorgonie
znalazły
się między
trznej na wschód, i pod Kombulem hr.
dwiema linjami okopów i zaczęły szyMichała Broel - Platera i pod Kombulbko, w krzyżowym ogniu artylerji, dokiem, hr. Eugenjusza Broel - Platera i
słownie: znikać z oblicza
ziemi. To,
pod Wyżkami hr. Hieronima Mohla... i
co było wzmiankowane w komunikaw pięknym, wzorowo zagospodarowabyło
tylko
„tach jako „Smorgonie“,
nym Józefowie p. Bohdana Szachny.
miejscem, gdzie one były, ubi TroU Dyneburga linja frontu, biegnąca
ia tuit.
dotychczas wzdłuż Dźwiny z północ-'
Równina w lewo, równina w pra-

Wilji.

poprzez błota i moczary,
czarną olma, już i chyba ręką nie poczujesz po chą porosłe. Ta właśnie rzeczułka starozbiorze
Polski.
roli lub po trawie gdzie był rozór... a, nowiła pa drugim
wpatrzysz się
dobrze — coś
ciebie granicę między Rzeczpospolitą a Rozamroczy, coś przeciągnie
jak mgłą sją. I tą właśnie rzeczułką biegła linja
po oczach — i — widzisz znów jak- frontu niemieckiego.
Od tego punktu, od tej małej rzecznajlepiej: ciemną, głęboką linję winącą
się, jak oko sięgnie, po polach, łąkach ki, oddalonej od Wilna na wschód o
i lasach. Tak, to ona! Zda się palcem 60 — 70 wiorst, jak myślą sięgnąć na
byś pociągnął po najmniejszym zakrę- północ, hen, wzdłuż Dźwiny, aż po samą Rygę, oraz, hen, na południe aż
cie, po każdem zboczeniu...
Tak, tak. Wszystko zależy — od po Kamieniec Podolski toć że przecie
niema ziemi,
gdzieby
gruntu. Jest grunt „sypki* — i ten piędzi chyba
się, jakby to powiedzieć, szybko i ła- rydel żołnierski, rozwalający okop, nie
dziatwo, zabliźnia. A jest i okrutnie zanurzył się w zagon naszych
„oporny, że wszystko, co przejdzie po dów i pradziadów, gdzieby ojczyźnianim, ta jakby djamentem na szkle na- nych cmentarzów z ich prochami nie
pisane.
poruszył, gdzieby jakichś „mohortoko
*
wych'*
kurhanów
nie
poprzecinał,
Taką brózdą na wieki wieków pa- gdzieby, dobywając z wielkiej głębi
miętną, przeorała nam
wojna
zie- garść ziemi, nie wyrzucił z nią na powierzchnię
łanów i łąk,
na
skraj
mienasze..
‚
stepowe
tylu
Był.
to tak
zwany
„Wschodni puszcz i na uroczyska
Front' Europy dławiącej się w poto- wspomnień — tylu, tylu....
Boże miły! A toż-to
przecie
ta
kach krwi i dymach zgliszcz.
Na linji tej
dopiero
dzie- brózda okopowa jakby jakiegoś płusięć lat temu pogasły ognie ar- ga-olbrzyma, odcinająca potężną pomatnie... Jeszcze jest ona jakby ciepła łać imperjum rosyjskiego, toć-że przeod tarcia się spiżu pocisków o beton cie jakby wrzynała się w żywe ciało...
okopowych kesonów.
ach, mój Boże! — w trupa Polski ZyNasz front. „Polski front.
gmuntów i Batorych.
;
Nie zdziwi się nikt ze swoich,
My Polacy, dziesięć lat temu
patrzyliśmy zgoła innemi oczami na ol- nie zdziwi się żaden szlachetny człek
brzymią linję
bojową
rosyjsko-nie- obcy, że kaźde drgnięcie tego fronmiecką i rosyjsko-austrjacką, . leżącą tu odczuwaliśmy tak żywo, jakby kto
krwawemi okopami od zatoki Ryskiej targnął własną duszę naszą.
res 10 еп

sienią

Boga

szczać z pióra paciorkę po paciorce...
A tu tymczasem front biegnie ., bieg-

herzoga aż do upadku
insurekcji
Kościuszkowskiej
i zdobycia
przez
Suworowa Warszawy.
Dopiera gdy nawa państwowa Polot, to na deszczu, to pod śniegiem, to cięzca z pod Kirchholmu; dopiero aż
na wietrze! Wiadomo. Wpływy „atmo- pod Rohaczewem gdzie jeszcze z ra- ska poszła na dno — pod Maciejowimienia króla Stanisława Augusta sta- cami, — szlachta kurlandzka pojechasteryczne'* — czy to mała rzecz?
rostował imć pan strażnik Pociej, a 0- ła do Petersburga poddać się „bez zaA bywa wręcz przeciwnie.
Bywa, że — nie fo: brózdę
płu- statnim z wyboru marszałk. szlachty strzeżeń* imperatorowej, złożyć u jej
giem, ale rów akuratny rozwal
wpo- był jeszcze w 1862-gim roku któryś z stóp wiernopoddańcze homagjum.
Lecz w kurlandzkiej stołecznej Miprzek zagonów w polu albo po siano- Oskierków herbu Murdelio.
Tak głęboko, jak nasza „pene- tawie rozżarżyło się potem niepospożęci — minie rok, minie drugi, minie
pacifique*, nie sięgnęła
na lite ognisko oświaty i kultury: znakoktóż wie ile czasu... a rów, choć płyt- tration
szy i ściągnięty, choć miejscami, osy- wschód Eutopy niemiecka zbrojna о- mite ufundowane przez ks. Piotra Birona Gimnasium Ilustre,
byla
pał się i pozapadał, choć trawą pokrył fenzywa!
Academia
Petrina,
przez
któsię a tu i owdzie olchą krzaczastą albo
* * *
rej mury przepłynął, można śmiało się
i klonkami porósł samosiejkami — jak
inteligencji
ziemiańZ jeziora Narocz wypływa w kie- wyrazić, kwiat
jest, tak jest! Minie jeszcze rok. Co
prostopadle
potudnio- skiej polskiej ze Żmudzi, Litwy i Biatu mówić: rok! Lata całe miną, a gdzie runku niemal
pług przeszedł lub rydel ziemię roz- wym nieduża rzeczka—też zwana Na- łorusi.
rocz

ludzi,

Zwarjo-

„kolebka* niegdyś
Gabrjeli z G iinterów Puzyniny, Olszew Chomińskich,
Gierwiaty Domeyków... Losy ich miałyby nas nie obchodzić!
Istny różaniec!
Długoby tak spu-

iront ten tylko wypierał z tych ziem:
rosyjski państwowy stan
posiadania.
Śmiało, wyraźmy się inaczej. Posuwający

u dobrych

Bakszt aż pod Lipniszki
ciągną się
iaski okrutne, gęsto kamieniami przynięte, jałowcami nastroszone. Je-

mówić o
Co? Tu,

przyjaciół, na pograniczu gubernji Wileńskiej i Mińskiej, tak spokojnie, zacisznie, bezpiecznie... Lato była cudne.
Okolice, jak malowanie!
Szemiotowszczyzna
Skirmuntów,

małoroskich

front niemiecko-austrjacki
tylko
wypierał państwowość
rokultuzarośla, ciemną je znacząc linją... wi- syjską z terytorjów
stanu
posiadania
dny z daleka,
„niewywodny*, jak u ralnego
byłej Rzeczypospolitej Pol
nas mówią.
A potem, powoli — rozstrzebiony skiej.
Dopiero
oparłszy się o Dniepr u
dukt zacznie
zasnuwać się coraz gędosięgnął
ściej świeżemi gałęźmi i cowiośniane- Mohilowa byłby ów iront
promieniomi liśćmi... rów zacznie
zwężać się i najdalszego kulturalnego
byłych
Krezapadać;
poszarzeje, a potem
trawą wania naszych
okryje się dzika ziemia
porozwalana sów — dopiero tam, gdzie warownedziedziskibami po obu
stronach
głębokiej mi wałami opasywał swoje
Chodkiewicz
brózdy — rozór, choćby najpotężniej- ctwo hetman Jan Karol
szy, zacznie znikać, znikać,
znikać... piszący się „hrabią na Szkłowie* zwy-

walił, tak i widać.... doskonale widać!
Potem, zdawałoby się, już i śladu nie-

czole...
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Bruzda

dziedziczny

wertepy

nalibockie,

niemiecka,

w

sama

błota

i

zatrzymała

się przezornie na skraju owej
oszmiańskiej*'.

„Sahary

Bezpośrednio na tyłach linji
niemieckiej: Łązduny, piękny majątek p.
Hipolita
Korwin-Milewskiego,
dalej
zaś w górę, w stronę Holszan (skąd

król Władysław
czwartą

żonę,

Jagiełło

Sońkę

wziął sobie

z kniaziów

szańskich-Algimuntowiczów,
dopiero

doczekał

naszych

„„Jagiellonów'*),

lice

t. zw.

drobnej

dzi“,

istna

której

się potomstwa

„Puszczy*,

bami

Hol-

z

usianej sie lzi-

szlachty

„jaskinia

czyli»

zapadłe okci „wolnych

piraiów*,

lugnia-

zdo najrozmaitszych wiołatorów
Dezbezpieczeństwa publi
.. Wojna
„europejska“,

wdzierai

ci

Siż

w

za-

padłe te kąty! Boże!
Teraz już Nowogródzką,
żyzną ziemią biegnie front...

piękną,

Radziwiłłowski Mir tuż u liaji bojowej Cudne zamku zwaliska ocalały
— ale

Szczorse

zrównane

z ziemią.

Nie
nowogródzkie
już strony, a
wciąż jeszcze nowogródzka żyzność i
nowogródzkie,

dziwnie za duszę chwy-

tające krajobrazy. Takie swojskie! Wy
borna gleba, niepospolitej wydajności
łąki —

jak wymarzona

kraina

stadnin.

Byłoż-bo ich było między Mirem a Kię
ckiem!
2
Oto starožytny ordynacki Kleck, 0
półtrzeciej mili od Nieświeża, w słuckim już powiecie.
Czy to pierwszyzna dla murów

świeża

—

huk

Domine,

ką

arkę

szemi

armat?

salvam

między

Nie-

Wytrzymały.
fac

dawnemi

nieświes-

a teraźniej-

czasy!

Nawprost

Klecka,

po przeciwległej

niemieckiej stronie - frontu — Stonim,
nad Szczarą, ze wspaniałą niegdyś re-

zydencją podskarbiego Michała Ogińskiego. Jeszcze w r. 1784-ym dokoła
pałacu, w którym podskarbi ugaszczał
Stanisława, Augusta,
wznosiły się, w
pełnem rozumieniu słowa: teatr, drukar
nia,

ujeżdżalnia,

warsztaty

rzemieślni-

cze, specjalne mieszkania dla artystów
opery i baletu, dla niezliczonej służby,
a wszystko otoczone rozległemi agrodami...

Lecz nad

wszelkiemi

wspomnie

niami góruje topograficzno - strategicz
na waga kanału Ogińskiego, łączącegą
Jasiołdę ze Szczarą, a temsamem Niemen z Dnieprem,
lub jeśli kto woli:
Bałtyk z morzem Czarnem.
Wzdłuż tego właśnie kanału toczyły się nieustanne walki frontowe pa
wschodnio - południowych
nizinach
powiatu słonimskiego, przylegających
do Polesia. A Polesie to już istne piekło — pińskich słynnych błot.
Tędy... nie mógł przedrzeć się Karol XII na południe; tędy przedarł się
w r. 1831-ym nasz Dębiński, wykony-

wując, godny Ksenofonta, odwrót swój
okręźny

z Litwy do Warszawy;

te wer

tepy musiał omijać w r. 1812-ym generał Reynier, otrzymawszy polecenie
przenieść
wojnę
na Wolyn, i zanim
obszedł trójkąt poleski — już los wielkiej kampanji Napoleóna był rozstrzygnięty.
Ze strzelistej wieży kościoła jezuickiego w Pińsku „,rozpoznawał* Karo!
XII okolicę, 'a ujrzawszy

dokoła

nie-

przebyte błota i moczary, miał podob-no zawołać zdesperowany: Biada mi,
tu kres mego pochodu, nie przedostanę się dalej!
A stolica

ongi

udzielnych

Е
książąt

majątek znakomitego malarza, Ferdycały poryty okapanada Ruszczyca,
mi. Gorąco tam bywało... gorąco! Sama linja bojowa! Ruszczyc czego nie
zażył. Czego nie oglądał!
A oto i Wiszniew: 20,000 dziesięcin bogatej ziemi, tworzących
Samodzielny majątek, należący do dominium
Szczorse, niegdyś Litaworów - Chreptowiczów.
Niezmierzonemi okiem łąkami wiszniewskiemi biegnie front ku oszmiań
skiej Berezynie.
Niezliczone jej dopływy
zraszają
istne...
lasy oraz
prawie dziewicze
pampasy,

przecięte

nemi drzewem;
poujmowane w

drogami,

moszczo-

rzeczki,
tu i owdzie
proste jak struna ka-

nały; inne zaś dopływy Berezyny

za-

dawnej
malowniczość
chowały całą
gęnieprzebytych
puszczy. Tam w
szczarach pyrchają stada dzikich kaczek, przemyka się dzik, łomocze łoś;
pną się
charczach
po nadwodnych
chmiele
brzymie

stoją о!
lasem
i „lišniki“,
mięty, czerwienią się potężne

ciszy
głębokiej
kalin grona; wśród
chwieją się ławy ajerów, a w pogoni
rybołówczej

pomykają

zwolna

łodzie,

drążone w pniach olchy i osiny, przepychane

mozolnie

po

rzek

zakrętach

TEN, KTÓRY MYSLAŁ,
ŻE „MARZENIA
OJCÓW NASZYCH I DZIADÓW"
MOGĄ
SIĘ ZMIEŚCIĆ
c
07
ROMANO-

giętką, wysoko żerdzią, zwaną w gwarze miejscowej ,prysem*.Jakby dla kon
trastu, zabudowania
po
folwarkach pińskich była swojego czasu tak niezachodnio-europejskie,
zboża w pas, bylejakiem miastem, że hetman Janusz
stada rasowych owiec — bratanie się Radziwiłł,
poskromiwszy
zbuntowawokół co chwila nawpół dzikiej przy- nych mieszczan Pińska, mógł za karę
rody z wysoką kulturą rolną.
puścić z dymem i obrócić w perzynę...
Przestrzeń, dzielącą Wiszniew
od pięć tysięcy domów. Tejby sztuki п
Szczors, przebiegał front wzdłuż Be- dziś nie dokazał.
Dokoła Pińska dziedziczne siedzirezyny, mimo Bakszt. Wręcz w głowie
Ordów,
Sczyttów,
się nie mieści, aby po tak bezdennych by: Skirmunttów,
błotach ryć można było linje okopo- Druckich - Lubeckich, łączące się dawe! Po jednej stronie frontu puszcza lej, dalej jeszcze na wschód z gniazRadziwiłłów, po dami rodzinnemi Horwattów, Kienieniegdyś
Nalibocka,
z pod wiczów, Wańkowiczów.
zachód,
na
stronie
drugiej.
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Upływał czwarty miesiąc od dnia
<ozplakatowania po ulicach Wilna u-

przeniknięci od Boga nam danem poczuciem siły pogrążymy wroga i uj-

rzędowego

miemy.

przeszło

obwieszczenia,

we

władanie

Odległość

nasza

że

„miasto

niemieckie".
od

®)

najbliższego

punktu frontu bojowego (Smorgonie)
wynosiła 60 wiorst w prostej linji powietrznej. Nocami, na ciche,
wyludnione a wyniosłe przedmieście Anto-

1918.

OFICERSKI

SALONIK

w

" kolskie zalatywał od czasu do
czasu
głuchy, daleki huk armat. Ludzie zrównoważeni i pragnący
uchodzić
za
„tęgie głowy”, osobiście zaś obdarzeni z przyrodzenia
snem
kamiennym,
dworowali sobie z tych „,przewidzen“

a raczej „przesłyszeń'; ale i oni wytężali wzrok i słuch ..w
przyszłość
niepewną

pytając

siebie

i bliźnich:

w

dłonie

moralne

mi Europy przewodnictwo

nad

naroda-

przysługują

ce nam, Germanom, die, uns Germanen
vorbehaltene
sittli-

che

Fiihrung

OKOPACH

der

Vólker

Eu-

NIEMIECKICH.
ЖОЖ

®

Styczniowej odwilży: jakby przed
wiosenne intermezzo przelatywało ulicami Wilna zgarniając zatęchłe
'aromaty z wyboistych bruków, rozklekotanych chodników drewnianych i zawiesistych rynsztoków...
« ska.

Odświeżała

się

atmosiera

Wileń-

UPLŁYNIONEGO
widać, w wyższych gdzieś jakichś ste„„kwerach... machnął ręką na całą
stję” i od tej daty bramki stoją otwo-

DZIESIĘCIOLECIA

polskim

i duńskim,

oraz z. w. księciem

wielki wódz

i rycerz,

—

tle doryckiej kolumnady z białemi Ww
polskich..
niszach posągami królów

Zaraz potem przystąpił do spowie- Botanicznego a dziesiątki
iurgonow
wiedzi i komunji — poczem udał się popasywały na obszernych dziedzińdo zakrystji i gorąco
pastorowi
za cach za parkanami po obu rogach wybłogosławiące słowa dziękował.
lotu ulicy Botanicznej. Dla udogodnierem w noc i we dnie. Ale nawet pod* * ®
Po zwycięskiem przez wojska nie- nia nieustannego przypływu i odpływu
czas najpiękniejszych dni
jesiennych
Vis-i-vis Katedry, po
przeciw- mieckie odparciu ataku armji Rennen- furgonów, parkany rozebrano i poropubliczność nie kwapiła
się
bynajległej
stronie
skweru
stoją
jak
stały kampfa na PrusyWschodnie, pobity jej zdawano biednym ludziom na opał. Ca
mniej rozsiadać się po ławkach skwepierwszym od wódz przybył do Wilna — incognito. ła część ulicy Botanicznej, od rogu ul.
rowych; najwyraźniej unikano
nawet trzy gmachy, gdzie w
ulicy Zamkowej mieściły się
całemi I tejże nocy, zabrawszy żonę,
która Bernardvńskiej (b. ul. Suworowa) do
skracania sobie drogi przez skwer.
gniazdami
rozliczne
urzędy
rosyjskie,
zmieniła
zupełnie
wygląd:
stała na czele szpitala
wojskowego, ogrodu,
A i tobie krzyżyk na drogę, „Gieprzestronno w jedną i drugą stronę. pra
orgiewskij prospekcie!“ Bądź zdrowa w drugiem rezydowało Towarzystwo u pojechał do Petersburga. .
wie wiejsko! Oczywiście, albo wypadna zawsze i ty „Siemionowska“ ulico! bezpieczeń „Rossija* a w trzecim byDalej tam, ku Antokolowi, pustką nie nowe wznieść parkany albo te oPałata i KaOto wolna i swobodna
wylatasz ła Kazionnaja
bliżej. też stoją b. koszary saperów, b. rezy- gromne place, zabudować — wielkona plac Katedralny pod własną
od- znaczejstwo... Podejdźmy
rosyjskiej
inżynierji miejsko.
wre i kipi. Z dencja zarządu
wieczną nazwą, jako ulica Boniirattr= W pierwszym gmachu
wojskowej,
b.
cytadela,
w
której
ongi
* * *
dziesiątek
automobilów
zalega
ulicę
u
ska, zwana po niemiecku całkiem prawięziony
był
Tomasz
Zan;
pustką
stoi
bramy.
Potężny
napis
głosi,
że
tu
siewidłowo:
Bonifratres — straWojskowych
niemieckich po ulidlisko ma swoje.Etappen
Sani- b. więzienie dla przestępców politycz- cach mnóstwo.
sse.
tats Depot. W gmachu „Rosji—— nych,, tak zwany „Numer czternasty",
Początkowo żołnierze wprost zaleDrugi niemiecki Polizei
Revier skąd tylu naszych poszło na śmierć lub gali cukiernie, dokąd tryumfalnie wtarw 1863-cim. gnęło — piwo, paskudne piwa miejZ oblicza Wilna
poździerana jest a zarazem VII cyrkuł Milicji obywatel- do katorgi w 1861-ym,
i starta despotyczna rosyjskość.
Co- skiej oraz Funken Station Nr. 2. Wogóle ani wojska niemieckie ani wła- scowe
„„,wznowione* na gwałt przez
kolwiek będzie, cokolwiek się stanie Zaś w opustoszałym gmachu „Kazna- dze nie kwapią się zajmować „„ciep- oba naczelne browary wileńskie, żydonaród polski nigdy o tem nie zapomni; czejstwa'* stacja poczty polowej XXI- łych” jeszcze kątów po rosyjskich waj wskie: Lipskiego i Szopena. Przez czas
skach i urzędach. Wolą rezydencje cał- długi cukiernia np. K. Sztralla przy ul.
cokolwiek będzie, cokolwiek się sta- armji niemieckiej:
kiem nowe. Tak oto np. niedaleko szu- Świętojerskiej (t.zw. „zielony'** Sztrall)
Nie śniło się filozofom!
nie ten rzut potężnej dłoni
zachowa
I tak wszędzie po całem mieście. kając, generał dowodzący
pionierami była istną... kordegardą pławiącą się
naród polski na zawsze — we wdzięNiemieckich kwater wojskowych, biur, X armji rozlokował biura swoje i kan- w kłębach dymu, wyziewach i hucznem
cznej pamięci.
2
Zaś niemieckiego
panowania nie- urzędów, ,,etapów*', kancelaryj, arse- celarje przy ul. Wielkiej w gmachu zaj- rzępoleniu przez kapelę / „najulubieńskładów
inten- mowanym do niedawna przez okręg na szych melodyj“.
tylko znakiem widocznym ale i wid- nałów, arsenalików,
:
wileński.
A zaś na tejże ul.
i ukowy
nym zdaleka jest sztandar
państwo- dentury, postojów automobilowych
Ale sprawiedliwość nakazuje zazwy niemiecki
powiewający z baszty t. p. i t. p. dosłownie pełno wszędzie Wielkiej cały gmach sztabu stoi pust- naczyć, że cukierniowi i restauracyjni
wykali- ką. Na parterze odbywa się magistrac- żołnierze zachowywali się — jaknajna szczycie góry Zamkowej. Krajobra- też pełno napisów wzorowo
poprzybijane do ka sprzedaż kartofli — od 60 do 80 ko- przykładniej. Zaśpiewają bywało, coś
zowi okalającemu plac Katedralny do- grafowanych. Jedne
kamienic, do bram, do drzwi, piejek za pud.
dał on sporo malowniczości.
Rosyj- Ścian
chórem...
no, bo trudno wytrzymać!
skim władzom nie przyszło
na myśl drugie na specjalnych tablicach. Plalieben
die
MaGarnizon Wilna jest względnie nie- Ziesztą.. das
rozwinąć nad miastem swego
godła. katów też wszędzie mnóstwo. Za po- duży.
so
gerne! Po za tem: nie
Ale i wówczas gdy całe masy dchen
mocą plakatów, zazwyczaj trójjęzyczA może tylko spóźnili się?...
najmniejszego
ekscesu;
wojsk waliły przez Wilno w pościgu zanotowano
lub
- Cesarz Wilhelm podczas
pobytu nych niemiecko-polsko-litewskich
za cofającym się nieprzyjacielem, woj- żadnych krzyków, żadnego „rozbijania
albo i
swego w Wilnie w pierwszej -połowie niemiecko-polsko-żydowskich
ska niemieckie prawie nie tknęły opu- sie“, zaczepiania kobiet i t.p.
się czterojęzycznych, władze wojskowe i
grudnia 1915-go roku przyglądał
Gdy — z niemałą szybkością i spra
szczonych koszar wileńskich a podobporozumiewają się z ludnoz góry Zamkowej zdobytemu miastu. cywilne
no w niemiłosierny sposób brudnych. wnością — powołano do życia S01Poczem w otoczeniu licznej świty ze- ścią. Tuż u rogu Katedry, opodal 0l- Ioficerowieiżołnierze dobija datenheimy
i Kriegerhet
jej brzymiego we framudze Mojżesza, duszedł ku Katedrze idąc bocznym
li się o nocleg w domach prywatnych, m'y np. przy ul. Świętojerskiej w dokaplicy św. Kazi- ża deska przybita wysoko do dwóch lokując się często
chodnikiem mimo
gęsto w nie- mu niegdyś Śniadeckiego, przy ul. Lumierza ku głównym podwojom. Za ce- palów, na niej, między dwoma czer- małej ciasnocie. Ludność wileńska nie- dwisarskiej (b. Preobrażeńskiej), przy
krzyżami,
dużemi
literami
sarzem niesiono sztandar żółto-czarny wonemi.
przyzwyczajona do widoku tak piękne- ul. Kalwaryjskiej — one ściągnęły żołwojHohenzollernów. Ulica przed Katedrą stałe obwieszczenie, wyłącznie
go bratania się towarzyszów broni, da- nierzy nietylko z cukierń i restauracyj
wała głosno wyraz zarówno zdumieniu ale i z piwiarń. Prawda, ujęło to doswemu
jak wielce dodatnim wraże- chodu restauratorom i różnym spekulantom miejscowym ale cóż za dobroniom.
Z ogrodu Botanicznego ulotnił się dziejstwo dla armji takie H e i m'y! Toć
to przecie coś w rodzaju h ame'u —
jak kamfora, a bez śladu — Szuman.
na obczyźnie! I jak głęboko umorałniaW całym zakładzie Szumana pano- jący oraz ukulturniający wpływ muwał zarówno w formie jak w treści naj- szą wywierać takie ogniska zorganizoczystszej wody styl... siewiero - wane i prowadzone bardzo,
bardzo
zapadnyj.
pomysłowo.
A podóbnie jak wręcz wzorowo zaNatychmiast po zajęciu Wilna, woj
„żołdactwo*
ska niemieckie obróciły główny przy- chowuje się niemieckie
teżivery,
tak
mieście,
zdobytem
w...
bytek „entrepryzy“ Szumana na—stajpoczyna sobie cała
corect
nię. Konie stały przez czas pewien w very
zarówno
Pp. oficerowie
krytych krużgankach teatru. I... i za to generalicja.
na
lokalach
publicznych
w
jak
ulicy
na
kopnięcie samej śmietanki siewie
ro-zapadnawo plugastwa odczu nic sobie nie pozwolą. Zachowanie się
wało się, doprawdy, głęboką wdzięcz- ich wogóle nacechowane jest budzącą
ność! Z niemniejszą uciechą powitali- szczerzy respekt — powagą. Wyjąt-

Na prastary gród Gedymina osia— Wrócą? Czy nie wrócą?
dało powoli piętno nowej dziejów eI nie było —w pierwszych dniach poki, znikało Wilno z przed 18 wrzestycznia 1916-g0 — w mieście czło- śnia 1915-go
bezpowrotnie,
jak ten
wieka, któryby
„ręczył
głową”, że oto śnieg grudniowy roztapiający się
„Niemcy nigdy z Wilna
nie wyjdą". pod nogami.
Przeciwnie, znalazłoby się nawet spoPlac Katedralny. W pośrodku, na
rą liczbę ludzi najwyraźniej „przeczu- skwerze granitowe, po części porozwających“, že Rosja — w ten lub owy sadzane szczątki pomnika Imperatorosposób — odzyszcze i Wilno i okoli- wej. Dokoła nich sterczą jeszcze tu i
czny kraj.
owdzie rusztowania... =
— Po Niewiażę! — zastrzegali jeNie wiadomo dokąd uciekający z
dni.
Wilna
Rosjanie wywieźli statuę Kata—
Po
Dubisę... — kalkulowali
rzyny
II
wraz z obydwoma ortami, i
drudzy.
wybitego ongi na
Tymczasem zaś, w pałacu
Tysz- podobizną medalu
kiewicza nad Wilją
rezydował jak u pamiątkę przyłączenia do Rosji dzielsię
siebie w domu Ekscellencja guber- nic Polski i Litwy. Napracowano
wypadło
rozłupywać tu i
nator von Eichhorn, wódz
naczel- szczerze;
balustrady... a czasu
ny zwycięskiej armji X-tej i urząd gu- owdzie granity
do
stracenia
nie
było.
Pod Mejszagołą,
bernatora piastował w dalszym ciągu
bliżej,
General
leutnant Wegner;
na pod Nowemi Trokami,. coraz
niemieckie arczele zarządu
cywilnego
stał
von coraz bliżej grzmiały
pięknie,
. Beckerath i trząsł miastem
niemiecki maty. Figurę Imperatorowej,
przyznać
trzeba,
wyrzeźbioną
przez
nadburmistrz Pohl a faktycznie nietylAntokolskiego
*),
oderwaną
od
cokomiasta
szerokim
w
i
ale
Wilnie
w
ko
olbrzymiej
promieniu. panem doli naszej i niedoli łu, zwalono na wznak do
1918. „ZIEMLANKA“ NA FRONCIE.
paki
i
na
potężnym
automobilu
fortebył surowy,
wyniosły i bezwzględny
kowieńskim
zawieziono
na
„Chefdes Generalstabes des cznym
stała wolna; publiczność
zmasowana skowe tedy tylko po niemiecku, podaKaiserlichen
Gouverne- dworzec kolejowy. ... Siteimigra- wzdłuż skweru, za rzadką linją żołnie- jące da wiadomości transportów i koments Wilna, pułkownik
Frei- tio levis... Dziesięć lat tylko przestała rzy, witała cesarza okrzykami. Nie bi- lumn przybywających z frontu do Wilw Wilnie na pomnikowym cokole.
herr von Stoltzenberg.
to we dzwony. Nie było ich. Wywie- na, że wszystkich rannych i chorych
niezwłocznie
zameldowywać
zione przez Rosjan.
Mijając: boczne należy
W
ciągu
paru
pierwszych
tygodni
On to, w aforyzmie nadesłanym da
niemiecki, w takim to a w takim urzędzie tam a
noworocznego
numeru _ wileńskiej po zajęciu Wilna przez armję niemiec- wejście do katedry cesarz
rzucił tam! Nad wylotem ulicy Botanicznej,
„Zeitung der X Armee“ wyra- ką, jakaś niezdecydowana ręka — do- zwiedzający „sw'oje* Wilno,
na prawie niewidocznym drucie, buja
wzrokiem
ku
sterczącym
w
pośrodku
mniemanie
magistracka
—
to
zamykaził się bez ogródek:
|
:
kwadrat blaszany ze strzałkową wska
skweru
rusztowaniom
u
zburzonego
ła
to
otwierała
bramki
skweru.
Dopu„Wiemy, že pełne zwycięstwo mupomnika pomnika Katarzyny Il-ej. Pód Kopułą zówką u spodu; czerwony, na nim jesi przypaść nam
w
udziale.
Tylko szczać publiczność do ruin
czy niedopuszczać? W rezultacie ktoś cudnie jasnego nieba, w pełnem słoń- dna, biała litera „F*. To drogowskaz
telefonowi na Nadcu, rozwiewał się majestatycznie
na ku wojskowemu
*) Punkt pierwszy obwieszczenia guber
*) Urodzony w Wilnie w 1842 gim, Żyd szczycie góry Zamkowej sztandar pań brzeżnej.
natora Wegnera z dn. 21 września 1915 r.
brzmiał krótko i węzłowato: Die
Stadt wileński. Przybrał sobie wraz z rosyjską na- stwowy niemiecki; orszak cesarski poW „Cielętniku*, co go nikt
nieWilna
ist in deutschen
Besitz rodowością za ojczyznę Rosję a za imię i
chce
ani
rusz
nazywać
„skwerem
suwał
się
wolno
wzdłuż
Katedry,
na
otczestwo — Mark Matwiejewicz.
iibergegangen*.
Zamkowym”, przykre sprawia wrażeTSS TDI
ITS
TTT
TTT STONE NTT TT
T DIENAS
nie cokół b. pomnika Puszkina. SterWzdłuż Styru zbiegał front, coraz moskiewskiem, z mistrami krzyżackimi Rewera Potocki, ca pod trzema króla- czy niemal
rozpacznie
jak
jakiś...
głębiej w Wołyń, ku południowi. Tu inilanckim, z chanami tatarskimi, z ho- mi w 46-iu bitwach walczył w obronie szyldwach — bez
głowy.
Popiersie
właśnie, poniżej nieco linji kolejowej, spodarem wołoskim. Upragnionej ko- ojczyzny, gdzie Sobieski oszańcowaw- wielkiego poety ewakuowane.
wiodącej z Kowla przez Sarny do Ki- rony zjazd Witoldowi nie przyniósł... szy się i chłopów okolicznych skrzykU stóp góry Zamkowej w pałacyjowa, leży Czartorysk, w którego oko- Po szerokich zamysłach Witoldowych nąwszy do obozu, przez dni szesnaście kowatej byłej rezydencji
dowodzącelicach usiłowały tyle razy wojska ro- zostały jakby symboliczne, wspaniałe wytrzymywał szturmy Tatarów i Koza- go wojskami okręgu
w
wileńskiego,
ków, aż ich zmógł wycieczkami i konsyjskie przełamać najgwałtowniejszy- zwaliska zamku słuckiego.
„willi Rennenkampia* jak ją zaczęto
Frontem
niemieckim objęta była tratakami; tam Jazłowiec vel Jaztow
mi atakami front niemiecki. Położenie
czasy — cisza i
gdzie na co po Jazłowieckich, był choć przez nazywać ostatniemi
przecudowne. Starożytna osada, ongi tuż nawprost Łucka Ołyka,
pustka.
Latem
1915-go
stał tu kwatedo Czartoryskich, później do Leszczyń- zamku Radziwiłłów stała jeszcze w r. czas krótki w posiadaniu Radziwiłłów rągeneralissimus w. ks. Mikotylektórzy jakżeby nie mieli dziedziczyć od
skich nalężąca.
Szczątki ruin zamko- 1793-im książęca własna załoga,
zajęciu
Wilna
krańca
Rzeczypospolitej po łaj Mikołajewicz; po
wych uromaicają da dziś dnia krajo- kroć oblegana kolejno przez Tatarów, jednego
gubernazarezydowač
tu
spróbował
drugi! Tam Zbaraż, tam Trembowia...
Kozaków, Turków, Szwedów...
braz.
tor Wegner. Miał tu swoje parogodziuwziął na RadziFront jakby się
Wołyń!.. Ziemia ojczysta staro w w w
nne pied-a-terre cesarz
Wilhelm.
dzibądź
ruskiego rodu
książąt Ostrogskichi wiłłowskie bądź dawniejsze,
Teraz głucho i bezludno w przybytku
Otyki
Przebiegliśmy
setki
mil...
do
Smorgoń
Od
Zbaraskich
Giedyminowiczów i knia-= siejsze ziemie.
braZmachała się wyobraźnia — pra- tylu świetności. U sztachetawej
ziów Czetwertni o przydomku Świa- prawie nie schodzit Z byleį Iub teražmy
stoi
tylko
budka
szyldwachowa,
wda? — od samego podążania za lotopełk i również od litewskich dyna- niejszej Radziwiłłowszczyzny!
świeżutka,
czarno - czerwono -biała.
Ale oto i Dubno Lubomirskich —ra tem myśli.
stów pochodzących Czartoryskich oraz
Warty
niema.
Losy pałacyku
widać,
Aleśmy — sądzę — wzdłuż nieby=
Sanguszków, ałe i ziemia ojczysta Ho- samej linji bojowej. Na bastyonie zamże
jeszcze
nie
są
rozstrzygnięte
osta, rnostajów i Chmarów, Obuchowiczów kowym, nad Ikwą j-owiewa czerwono- wałego w dziejach świata frontu bojoIECZRIE..:
niewego
położyli
rozwiniętą
swobodnie
Chołoniewskich, Borejków, Jełowic- biało czarna Reichs-fahne_
na
Wojna zastała Rennenkampfa
polską wstęgę:
kich... A gdzieżby wszystkich
wyli- miecka, nad b. fortecą rosyjską, jedną od Rygi po Chocim
sił
wodza
naczelnego
stanowisku
„gzyć! Rozpadnięcie się olbrzymich la- z najpotężniejszych w państwie.. Oto biało- karmazynową.
Była
wileńskiego.
okręgu
zbrojnych
Czerwieni
się
i
bieli,
jak
smuga
kulpober
tiiundjów książęcych, Ostrokszczyzny, i gmachy kościelne i klasztorne
Dnia 2-go
tury i krwi, co tym olbrzymim pasem to placówka — czołowa.
‚
Korecczyzny, Sanguszkowszyzny i t.d. nardyńskie i pokarmelickie...
nabożeńsię
odbyły
r.
1914
sierpnia
zasypało Wołyń pomniejszemi majętWzdłuż Ikwy... Słowackiego biegł ziemi przepłynęła.
świątywszystkich
we
uroczyste
stwa
Dzis—gdy
oczyma
duszy
wpatruje
otoczonemu
nościami
szlachty, co nie omieszkała front ku malowniczemu,
zwycięstwa
intencję
na
Wilna
niach
my
się
w
tę
linję,
brózda
ciężkiej,
boleTaposunąć się z Korony — na wschód. wysokiemi górami Krzemieńcowi...
snej zadumy występuje nam na czoło... Rosji. Także i w kościele luterańskim
Pod koniec istnienia Rzeczypospolitej deusza Czackiego!
Gdzież ona jest, ta linja z przed przy ul. Niemieckiej. Gen. RennenOto już i Galicja Wschodnia; oto
olbrzymie Dubno ze swemi 70 wsialuteranin, zapowiedział
kampff, sam
mi jest w posiadaniu Lubomirskich. о- Dniestr; oto jakże pamiętny w dziejach dziesięciu lat, którą posuwała się na
nabopodczas
będzie
że
pastorowi,
do
docierając
a,
p
o
r
u
E
...
wschód
strogiem wladają Jabtonowscy; na Ste- naszych Chocim! sakraśw.
do
przystępował
żeństwa
Tam, w stronach buczackich, gdzie krańców swego kulturalnego stanu popaniu i jego 80 wsiami dziedziczą PoJakoż
spowiedzi i komunji.
mentów
toccy, Sławutę i Szepietówkę już w r. Strypa do Dniestru wpada, znajdziemy siadania?
przed kirchę
paradą
wielką
z
zajechał
Rozwiała
się
jak
mara
senna.
Jak
Sanguszkowie po Złoty Potok, kolebkę rodu Potockich;
1703-im posiadają
— w aucie. Towarzyszyli mu guber| znowu: oderwijmy tam Buczacz sam przypomni nam zma- miraż wyprawy Napoleona za Smo- nator wileński z małżonką. Mnóstwo
Lubomirskich...
= „Pióro, gdyż końca tej litanji, choćby tyl gania się polsko - tureckie, ową Tere- lensk i Psków.
Daleko za tą linją zostały history- ludzi zgromadziło się pogapić się na
sę Potocką, żonę wojewody brasław"ko nazwisk samych, nie będzie!
nabożeństwie
Po
starożyt- czne „Wrota Polski* pod Orszą; dale- niezwykły widok.
A z Łuckiem, co z linji
bojowej skiego, broniącą heroicznie
przemówił
od
ołtarza
pastor
— a tak
nie schodził,
ileż wiąże się wspom- nego miasta u stóp malowniczych skał ko za nią został błyszczący jak klinga wzruszająco, że gen. Rennenkapii ranień! Tu, w gościnie u dumnego i am- zamkowych, obleganego przez same- szabli — Dniepr.
zy kilka chusteczkę do oczu podnosił.
Czesław Jankowski.
bitnego Witolda, odbył się zjazd cesa- go sułtana; tam Podhajce, gdzie w pod
W samej rzeczy: chwila była dla niepogrzebany
rza' niemieckiego
Zygmuta z królami ziemiach kościelnych leży
SZYTE
go wielkiej powagi i doniosłości...
hetman Stanisław
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Die litauische Thronfrage

und dić Presse”)

4 Assdnuck

| lape dari

„Der deutechen Presie entnchmen wir welt unten
| Melamgen. choc jedoch die Kente iber de Vorgiage
im iaubeben Łandesra в
Einaeleten dar
Wah ds Herzoga von Un
+ Ver

аор nicht. verbindich
1st doch die Vorausstizwnęenierder
de deutsche
Regrerang
die Unsbhangigkeis

Ein Pariament das tagi. ohne
die Regierun in diesem Falle

wehligen
wolleń Ertalg beschiedzn si.
Apiass hnermu
Der Verband der Landbesitzer | || Apd
kir
Litauens

gibt dle, von e

ps:

Litauem eine Veriaszunę autzuzwingen,
bstvcrstindhch. dass _unier_den obwaliendcn
т

und kama sur Throniolge keine Stelung:
staatiche Berichung zwischen Litauca and
e nić percy t & hehe di Konventioner
o
tertigesteit sind.
Die. „Deutscke Zełtung* schręp im Hinblck aut die

ZMNIEJSZONA

PODOBIZNA

NUMERU

„DAS

NEUE

LITAUEN*,

organu

Towa-

rzystwa Litewsko - Niemieckiego, wydawanego w Berlinie dziesięć lat temu. Zwraca
uwagę widok Wilna, stolicy, w dążeniu rządu niemieckiego, Nowej Litwy.

głównej
uprzątnięcie z bramy
śmy
wszystkich napisów rosyjskich.
Budowle Szumanow skie stoją zabite deskami a w pośrodku ogrodu Botanicznego, na wylanym wodą placu—
ślizgawka, Eisbahn.
W sąsiednim ogrodzie Bernardyń-

kawo a bardzo nieliczne próby zbyt
obcesowego zwrócenia na siebie uwagi... płci pięknej mogą śmiało nie wcho

skim zmian żadnych.

nawet

Zima;

słota; mar-

twota... Podczas olbrzymiego napływu
do Wilna
niemieckich
samochodów
wojskowych i furgonów, które lokowa
no na postój gdzie tylko się dało, obozy kolumn stały przed bramą ogrodu

dzić

w

rachubę;

tak

są

rzadkie

i do

poskromnienia nietrudne.
Ta też wojskowych: i hałasów i ek
scesów — ani śladu. Zarysowuje się
wyraźna

tendencja

do mocnego

odseparowania armji od — miejscowej
ludności. Już np. pp. wojacy niemieccy
zaopatrują się we wszystkie wiktuały
niemal
wyłącznie we
własnych
(dasszy

ciąg

na str.

6-ej)

\

6
„kantynach“ czyli sklepach wyłącznie
obsługujących wojsko a towarem wyłącznie niemieckim.
Taka np. wielka
Markenderei
już
funkcjonuje
wzorowo przy ul. Świętojerskiej w domu gdzie mieści się naczelny Sold'a
ten he im. Czego tam niema! Zawsze
tłumik przechodniów, cywilusów,
wystaje przed szybami sklepu — łykając

ślinkę,
Elegancki, zasobny, tani i pilnie uczęszczany

Klub

Oficerski,

zwany

ka-

synem, rozbił namioty... w byłej rezydencji gubernatorów
wileńskich nawprost kościoła św. Katarzyny, u wylotu ,zaułka Gubernatorskiego w ulicę
Wileńską*).

Okna

oświetlone

a

gio-

rno' od zmierzchu da późnej nocy a
między 6 i 7 rano już kasyno płonie
wszystkiemi

żyrandolami.

Wchodzi

się

na lewo z bramy, po schodach, co prowadziły do wytwornych prywatnych
apartamentów Grewenitzów, Żemczużnikowów,

Tatiszczewów,

Lubimowów,

Wierowkinow — i ich dostojnych małżonek. O! 0! jeżeli ich duchy krążą jeszcze tipiorną godziną po tym przybytku sproianowanym! O! ol.. W jednym
z salonów rozpostarty jeszcze leży na
całą posadzkę szaro - różowy dywan,
po którym stąpali w dworskich podrygach les habitućs.., pań guberna
torowych. W ;salenie głównym wiszą
po Ścianach portrety cesarza Wilhelma,
Następcy Tronu,
feldmarszałka
Hindenburga. W kuchni rej wodzą kucharze - berlińscy. W głębi dziedzińca, tam gdzie pulsowało „najwyższe
tętno gubernatorskiej kancelarji,
tam
obecnie — sklep spożywczy oficerski
wyposażony w najprzedniejsze
smakołyki — berlińskie. O! ol...
Po sklepach na mieście wojskowi
niemieccy

kupują

mało

i radziby

za-

wsze kupić — jaknajtaniej. Z chwilą
otwarcia oficerskiega kasyna generalicja
przestała
niemal zupełnie uczęszczać do pierwszorzędnych restaura-

grodniczym, połowa lokalu zajęta pod..
Bierhalle;
u antykwarjuszów —
piwo i papierosy; w sklepie z futrami
siedzą Niemcy i trąbią piwo; wystawy
sklepowe najróżnorodniejszej „branży**
suto przytrząśnięte... papierosami, bu-

Wojciech

Bogusławski...

5

Ł

O

wie a bywa że i z fajką (zgaszoną) lub
niepalącem się cygarem
w
zębach?
Nielada

zgorszemie

budzi

taka...

WO
duje państwowy niemiecki Briefkas
ten, od drugiej gmachu strony, od ul.
Wielkiej, u b. głównego wejścia, wciąż
sze „dewotki“, a i wogóle wilnianki są jeszcze dotąd bieleje
przyklejona na
głuche na te dowodzenia. Dopiero mu- prędce de szyby okna karta papieru z
sieli zainterwenjować księża — rozu- napisem od ręki: „Poczta
zakrymie się, skutecznie. Żołnierze tedy nie- ta, pisiem w jaszczyk nie omieccy, nieraz całemi grupami zatrzy- puskat'.
Ostatnia pamiątka po umują się na ulicy. przed kaplicą Ostro- ciekającej
poczcie pańswowej rosyjbramską, czapek nie zdejmują, cygar skiej...
z ust niewyjmują ale przysłuchują się
U św. Jana co dzień o 10-ej Msza
w skupieniu grze organowej spływają- „wojskowa, odprawiana przez kapecej na ulicę przez otwarty balkon ka- lanów obozowych; chętnie też księża
pliczny, w głębi którego przed jaśnie- niemieccy z armji czynnej pełnią służjącym obrazem, kapłan Mszę św. od- bę Bożą i kazania miewają dla żołnieprawia...
rzy u św. Katarzyny. Początkowo ich
nierze

-

katolicy

tłumaczyli,

że

po-

taka...

*

*

mundur

*

państwową,

tową

niemiecką

pierwszą

Wilnie,

skrzynkę

i jedyną

przybitą

tuż u wejścia

do

w

wej centrali pocztowej przy ul. św. Jań
skiej, nawprost kościoła, tam gdzie „za

czasów rosyjskich'* mieliśmy biuro telegraiu. Niema człowieka, któryby wobec owej skrzynki majestatycznej —
a może i symbolicznej — nie przysta-

*) W Wilnie wydawana jest urzędówka,
Zeitung
der X Armee
przyznać trze

ba, że wręcz

wzorowo

tem redagowana.
er
Zeitung.

i z niemałym

Otrzymujemy

talen-

też Kowno

żkie,

jak

np.

Bahnen.

Nirqends werden

wo "dle Słasrebehtrden dem. hellen. Verb
Vblker

in Ruhe_

enigegenkamen

titieer Milarbetes willkommen, wet

|_No. 310

pacji

Berlin, 10. Norenber

9. Im

Osten

sind

afle

Truppen

wird

K

auf den | schwere,

Boden;ger newer: Freikell sielt.
haben_ia, amitle ie |
groben_ WirAugenblicke
eb
Wir
geben
im
Fotgenden
che
kurze, Beichi Uber den Veriaul der Grindungywersarmkung
des Wiinaer Soldaiemates,

ы

ы
5000

ehąt | gęgenseltigkelt
ones,

30000 Mxschinengewehte.
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14. Abgabe

von

hintee

100

U-Booten,

3000 | Kreuzern, 6 Drendnoughts.
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Die ūbripen

li-go

języka

1

Żydzi

wręcz

osobliwie

w

Żydzi-

tłucze

—

dali

folgę

swej

„kultu-

ralnej
przynależności*
do wczorajszych jeszcze panów tego kraju.
Ulica Dworcowa już na Uniwersytecką

przemianowana.

Jakże

pięknie!

Dlaczego jednak mówi się Plac napoleonski a nie Plac Napoleona?
Wczesnym,

ciemnym

jeszcze

ran-

kiem listopadowym, przejmującą jakąś
ciężką grozą tchnie Plac Napoleona.
Słychać, kościołek Bonifraterski cały rozśpiewany, odprawia. szeptem najwcześniejsze nabożeństwo.
Cały zaś
plac zaśnieżony zalega głęboka cisza.
Z rzadka zamajaczeje postać.przechodnia. W głębi placu: pałac generał - gubernatorski, aż się żarzy wszystkiemi
oknami przez całą noc. Płonie jakby
jaka huta, pali się...
Wszystkie
sale pelniutenkie tam
rannych. Szpital niemiecki tam jest. Z
frontu

W

rannych

wiozą,

wiozą,

wiozą...

dzień i w noc — w dzień i w noc...

śni,

aż

prześni.

krzykacze

wkroczą

do

Twych

włości,

na głos sumienia ludów głusi, —
syp prawdę im w plugawą krtań,
niech krzykacz prawdą się zakrztusi.
Jerycho wstań! — Rozognij wzrok!
Zmierz nim poczwarny płazów tłum,
co swe przyziemne, podłe bogi
chce wnieść w odwieczne ducha progi,
a šwietokradzki, hardy krok
kieruje w Twój najświętszy tum.
Gdy mimo to miotacze słów
do świątyń wwiodą zgraje wstrętne
i wniosą godła klik przeciętne, -—
na świętokradzkich tłumy głów.
Niech chram na ducha rozkaz runie,
przyziemność grzebiąc w gruzów
trunie...
Ty, pieśni, wówczas wzleć nad światem

i piorunami

twardych

słów

narodom rozbudzonym mów
„Revertimur ad veritatem“.

WI.
GZERZANA GUNYK-") UE

UTE

Czekolada

Arcimowicz.
WRZRSCWJ KANYE

zdrowia

1

fabryki

| A. Pidsackl w krtovie
jest bardzo
smaczna
i požywna dla dzieci.

й

Żądać

No

2

wszędzie.

m"

į Najmodniejsze swetry damskie

į

Garsonki

Cz. Jankowski.

Jan Wokulski i Ska 4

DIE

LI-

królewnie...

Choć jeszcze cicho,
ale za chwilę na odgłos trab
zerwie się groźnych hord zawierucha,
runą granaty w twierdzy Twej zrąb,
myśli odwieczna, — senne Jerycho.
Jerycho .wstań! Rzuć wrogom w twarz
litości tyle, ile masz!
A kiedy mimo tej litości,

wystrze

sobotę.

myśli —

Co to? — Z hałasem idą współcześni,
Chcą wejść do ducha cudnych zaświatów
Potęgą giełdy, ksiąg i granatów...
Patrz! — Legendarne ich wiedzie Licho
przeciwko Tobie, śpiące Jerycho
myśli samotna. Do Twoich wrót
oni już idą, choć jeszcze cicho... Z. suteren
wiodą nędzę i głód,
wloką morderczych machin maszkary,
krwi utoczyli na ulic brud,
i krwawem błotem znaczą sztandary
przeciwko Tobie, senne Jerycho,
myśli natchniona, prawico ducha.

„przy-

litwacy przekonawszy się, że za używanie języka rosyjskiego nikt w kark

Minenwerter,
Plugzeuge.
und Uberwacht
von Allilerten
4. Riumung 2000
des linken
Rhel nufers Malnz, Schlite desarmiert
oder aliiierten Hafen.
Koblenz, Kóln besetzt vora Peindo auf Radius ia 15.neufrnien
Slcherhelt
der
frelen
Durchfahrt
durche
von 30 km Tiefe.
Wegriumung der Minentelder und
"5. Aut dom rechten Rheinuler
30—40 km tlelo Kattegatt,
Besetzung aller Forts und Batterlen, von denen
nęutrale Zone. Riumang in II Tagen.
Durchfahrt behindert werden kónnte.
6 Ave dem linken Rbeinufer-Gebiet ist diese
16.
blelbt
nichte
Alle
Elsen- Schifio
dūrten weiter gekapert werden.
balinen
etc.
sind
Intakt
zu
belassen.
das Baro (des. Wiimer“ Soltaemates zu” grdnden: 2. 5000 Automobile, 150000 | Wažgons,
17.
Alle
von
Deutschland
flir Neutrale ver
Aogeordnete der. liegerschuleI erstatteten" Berichi 10000: Krattwagen: |
hinten Beschrinkungen der Schiffahrt werdoa
5
8. Unterhalt der felndlichea Bewachunge- aufgehoben.
18. Waffenotlilstand dauert 30 Tage.
truppen darch Deutschland."machi hatle, dab die Oew.
daten dbereaneen sel. Er gab dle Zusapę,. dab
tu ihrer Verteilung benėtigten Verkehrsmittelm
sine”
an ale:ur. Ofliziere:
staitincen
;
Auiruie
vergreitt, verslindigt sich aufs schwerste am
wide.Benachriehiizung
"Kian sehrit sodsnm
Wahl eines
Vorder Gesamthelt.
Mitbiręert Ich bitte Euch
siizenden. "Die Wah tel einstiumnig aut den frbhyten
der
neuen
Regierung.
Bareisckretir_Kameraden Meltner, der |sodann
dringend, veriat dla StraGe! Sorget tlg
dem voriiuiiren Vorsjand erginzte. Im spdleren VerBari, 9, Norener alle
Rahe und Ordnung!
sul erwciierte sich dieser zu einsr Kommission vpn
©
Brant
rich)
das
WTB.
Berlin, den 0. November 1018.
21 Milglisdern, ln der Diskussion wurden. dańm Der neuż Relchskanzier Ebert erlie8 tolgende
diezu wiblenden
Fraeen dererweilerten
Wahl desund” ausengeren
den. Formationca
Der Relchskanzier:
rates Kundgebuug an die deutschen Būrget: |
Ebert.
wór. wobei. auch le Ariegung Rsum tend, dn
Ziyieisenbahnangesielien: eine Veriretung zu geben.
Mitbūrger!
Berlin. 9. Koranie
lede grófere Formaon entsendet" drei ihrer_ Mit. Der hisherige Reichakanzler, Prinz Max von
gliedzr zur Wahl des Ausschusse> _Ferner kamon
DrsktberteRt des W TB
uch die Fiaeen der Sicherung zur Sprache und dłe Baden, hat. mir unter Zastimmung der simt.
Der Relchskanzier E ber! verólfentlich: Iolgendon
Errichlung cines staudigen Bros des neuen Soldaler- iiehen Staatssekretare das Geschkft dev Reichs: | „„ feu:
Nie
kanzlerę fibertragen. | Ich bia Im Begritt, die
Wir_rarótfenticliea tm Folgonien dea КЗБ о- neue Regierung lm Elnvernehmen mit dem
Aufruf!
$cfor gontnigea Śwadoś ausebo
Parteieu zu bilden und werde fiber das ErDle nete Reglerung hat dle Flhrang der
gebnis
der
Oeffentlichkeit
In
Kdrze
borichiten,
Geschifte
Ubernommen,
um dz deutsche
Aufruf des Wilnaer Soldatenrats.
Die neue Regierarg wird eine Volksregierung Volk vor Birgerkrieg uńd Hungersnot za
Krmeradeni
2 seln. hr Bestreben wird sein mdssen, dem bewabren und selne berechtigien Forderungen
Wir haben neute morgen unser Zel errelcht deutschen Vo!ke den Frieden schnellstens zu auf Selbstbestimmung durchzusetzen. Diese
€er Militargouverneur von Litauen hat sich bringen und die Preineit, dle es arrungen kat, Aufgaben kann sie nur erfilen, wenn alio
Sereit erkliri Aen von uns gegrūndeten za krkfńigen. Mitblrger! ich blite Euch alle Behórden und Beamten in Stadt und Land
Soldztenat anzuerkennen. Uober die Art und um Cure Unteratitzung bei der sehweren ihre hilfreiche Hand lelhen. Ich welB,
| wetse. wie das Gonvernement mit dem Sol. Arbeit, dla unser hart Ihr wiBt, wie schwer dal
es wielen schwer werden wird, mit
gntenra'
zusammenarbeltet, werden wlr_ uns der Krieg die Ernūhrung des Volkes, dle erste
ate schlssig werdzn und dem Gottverneur Voraussetzingdes politlschen Lebens, bedrolt: den neuen Miinnerm zu arbeiten. dla
urare Forderanqen vortragen. Ea kommt Die politische Umwalzung dart die Ernahrung das Reich zu Ielten unternom men haben; aber
ich appelliere an ihre Liebe zu unserem Volke:
slies darant en, dań wir, was auch genicht stosken Iassen.
Versagen der: Organisation in dleser
schenca mó7e die Ordnung autrecht desEs Volkes
die erste Pillcht aller In Stadt und Ein
Listen, emo alcht za _Pllinderungen,| Land muš
schweren Stunde wūrde Deutschland der
bieiben,
die
Produktion
von,
Nahrungs
Auvachreitonrea sad Titlichkeltea hinreifien
Anarchle
uad dem sehreckilchsten Elend ausJassen, da sonst der glinzende Erfolg unseres mitteln und ihre Zufuhr in die Stūdte nicht Aietern. Heiti also mit mir dem Vaterlandė
Uniernenmomsln rage gestelitiat_ Wir móssen zu hindern, sondern zu fórdern.
furchtlose und unvcrdrossene Welter
Bedenken, JaD wir la teindlichem Lande sind,
Nahrungemitteinot bodeutet Piūnderung und durch
arbelt, jeder aut selnem Posten, bie dio Stunde
Daram
*
Raub mit Elend Ог alle; die Krmsto BeAblósang gekommen ist.
Ordnung! Ruhe! Vertrauen|
vólkerung wiirde am schwersten lelden, die derBerlin,
den O. November 1018.
Industriearbeiter am blitersten getrollen
Witoą «en 10 Novembet 1918
Der Relehskanzieci
werden. Wer sich an Nahrungsmitieln oder,
Der Soldatenrat.
Ebert.
Frankenberg.
sonstigem Bedmisgegenstanden odor an den

ZMNIEJSZONA

niemieckiej

mi Wilna;

ohn

r

znajomość

gali się rozmawiać na ulicy po rosyj =
sku, osobliwie głośno. Potem wyzbyli
się tej lękliwej powciągliwości. Szwargot rosyjsko - litwacki aż dudni ulica-

Folgender Auszug asis den Waffenstliistands- Grenze vom 1. August 1914 zurfckzanehmien.
bedingungen wird socben amtllch durch Termin daflr nicht angegeben.

Abzugeben:

i

byszów*, pochwyciwszy w lot, a instynktownie praktyczność tej znajomości, a nawet w wielu wypadkach, jej
nieodzowność.
Przez pierwsze dwa miesiące oku-

Bie Wafłenstillstandsbedingungen.

3.

rekwizycyjne

Obcy — wielu ludziom tutejszym i
niemiły język niemiecki nie napotyka
tu w Wilnie na najmniejszy
opór ze
strony ludności miejscowej. Przeciwnie
wręcz rzucono się przyswajać
sobie

der | gemacht
dst als

wszelkie

czoło

Śnię, jak szaleniec:
i oto jestem w sielskiem ustroniu,
wiatr złotolśniące fale przelewa
po napęczniałem plonami błoniu,
a z przekwitłego. nad głową drzewa
otrząsa deszczem płatki czereśni, —
na serce błogi spokój się prószy
i mgłą przesłania ziemskie mamidła
w spragnionej lotów podniebnych duszy,
piosnka w tęczowe porasta skrzydła

grzeczni są, przy całej stanowczości;
na prostym żołnierzu znać ogładę nieznaną rosyjskim „sołdatom'.

W. T. B. gemeldet:
10. Verzicht aat Vertrige von Brest Litowsk
1. Inkrafitreten secha Stunden nach Unter. und Bukarest.
Mk, Bedingungsiose Kapltulation von Ost
zelchnung.
2. Sofortl Ige Raumung von Belgien, Frank: | Afrika.
reičh, Elsaf-Lothringen binnen 14 Tagen. Was
12. Rūckgabe des Bestandos der Belglschew
- | an Truppen nach dėsdlesera Zeit Ubrig bleibt, Bank,
z des cussischen
WKund rumūnischen Goldea
a

schriliea_ tort._ Die Oberste Meeresleit
Baki a oi aa ee
ju

obsiadły

kwaterunkowe, są osobiście dla tejże
ludności bardzo względni a do bardzo
znacznego stopnia uczynni. Gdzie monął. I nie — podumał! Berlińska, jak -gą, czem i jak mogą starają się, z wiulał berlińska, skrzynka pocztowa — docznem a jednającem współczuciem,
w Wilnie!.. A podczas gdy od jednej łagodzić osobliwie
niedostatek
strony b. gmachu pocztowego
рага- zazierający do tylu rodzin... I na ogół

Montag, den Il. November 1918

Der Sturmwind der Freiheit, der durch die ganze
Welt peht, durchbraust mum "auch das besetzie Qebiet. "Aus der Hermat, aus der Fremde, vom dą
Front, von Oberali her klingt, machivoll das Wort
„Frelheit* zo uns herdber. Nach mehr ale vietHirigem Druckę, wirend dessen us manchmal die
erdktniene:
wie sa unbegrlicher bhuięg Wakninn snmuleien, almen_wir zum ersten Male aut
Die Neuordnung der Diuge schreitet mit Riesen- |

—

nością cywilną. Prawie też na ogół rzec
wolno,, że niemieccy wojskowi spełniający
często
funkcje dla ludności
miejscowej bardzo nawet przykre i cię

no-

„„Das Gouvernement'*

Die Grūndung
des Wilnaer Soldatenrates

sensację

się nietylko z żołnierzami ale i z lud-

pocz-

dotychczas

elementarną

Kriegsausgabe

niekłamaną

l-ej pt. „Popielec*.

Leciuchno, zwiewnie plotą sie chwiłe
w wieniec stubarwny, rozkoszny wieniec,
sny, jak motyle

obecnie oswojono się... Z czem też nie
mo św. Jana nie zatrzymał się aby po- oswoi się istota ludzka! Księża wojsko
gapić się na... niebieską, okazałą, nie- wi szybko zdobyli sobie reputację miwidywanego u nas kształtu, ogólno - łosiernych oraz umiejących obchodzić

dzkiego i Makowskiego — końmi. Rozchwytywane są; rozumie się w mig.
Die
Kommandantur
arazajęła jeden z najokazalszych
gmachów nowoczesnych Wilna :gmach Sądu Okręgowego przy ul. Świętojerskiej
nawprost placu Łukiskiego. Na szczycie gmachu
oczywiście sztandar niemiecki państwowy; pp. urzędnicy komendantury posługują się we wszyst-

budził

z części

Sam jestem. — Cicho. — Bezdennie cicho!..
Myśl, jak niepomne grozy, Jerycho
śpi, kołysana tęsknym szelestem
krwi, i marzeniem wieńczy mi skronie:
śnię o koronie w królestwie baśni, —
o wielkiej jaśni, —
o dawnem szczęściu, — o nowej sile,
okwiecającej nagie badyle
wyśnionej pieśni.
Dokoła cicho, — zachłannie cicho...
Na falach ciszy. duch się kołysa,
legendę z szmerów nocy wysysa,
i śni, aż prześni.

Niema człowieka, któryby idąc mi-

dostają się od czasu do czasu na widownię Wilna, do obu księgarń Zawa-

czej jak się mówi

Urywek z poematu „Zmartwychwstanie

wstrzymuje ich od obnażenia głowy jedynie wyraźny przepis wojskowy; na-

ekscentryczność.l stojąca w dodatku w
jaskrawej sprzeczności z ogólnem, bardzo „europejskiem'* i poważnem —jak
telkami piwa, bułkami, kółkami kieł- się wyżej rzekło zachowaniem się niebas to jest tem, na co jest popyt chwi- mieckich wojskowych. Powiadają: żoł
lowy — a niemal wyłączny!
nierz w rynsztunku bojowym, podczas
Bier — Kaffee — Thee — wojny, nigdzie i nigdy niema praCigaretten — Imbiss — Zu- w'a obnażyć głowy. Wybornie! Dlabis... až miga w oczach, aż się we czego jednak tenże żołnierz w rynsztun
łbie kręci. Bier — Bier — Bier.. ku bojowym, znajdując się np. w cuNowych szyldów
stałych nie- kierni, obnaża — nieodmiennie — głomiecko - polskich prawie jeszcze nie- wę wobec... butelki piwa? Ba, рр. оdopatrzyć.
Może kilku zaledwie kup- ficerowie niemieccy siedzący zawsze z
ców zaiundowało sobie nowy, ra bla- głową odsłoniętą np. w cukierni „najche szyld. Co krok widzi się szyld sta- paradniejszej“,
B. Sztralla
na rogu
ry rosyjski powleczony płótnem a na Świętojerskiej i Tatarskiej, gorszyli się
niem napis nowy niemiecko - polski, a nawet szemrali na widok wileńskich
prowizoryczną klejową farbą wymalo- cywilusów pijących kawę i herbatę w:
wany. Najczęściej niemiecczyzna cał- czapce lub kapeluszu na głowie! Skąd
kiem...
fantastyczna a nazwiska pol- że tedy ta czapkowa naddrażliwość w
skie, niemal wszystkie, o pisowni — cukierni a czapkowa... pobłażliwość—
„niemieckiej“! Sablotzky... Banewitz... w kościele?
Coś przerażliwego!
Wynikła cała „historja* z nieodsłaniania głowy przez żołnierzy niemiec* * *
kich wobec przybytku Matki Boskiej
Prasy miejscowej wciąż jeszcze nie- Ostrobramskiej — nie w kaplicy lecz
ma. Dopiero od dni kilku pozwolono na ulicy. Przypadały do nich „baby“
ulicznym przekupniom mieć „D zie n- tłumacząc, że pawinni
zadość czy
nik Poznański*
oraz „Dzien nić „powszechnie przyjętemu w Wilnie
nik
Polski* wydawany w Często- obyczajowi*; dochodziło nawet do tuchowie przez Napieralskiego. Jedyne mulcików i głośnych Ssprzeczek. Żołto obecnie dwa pisma polskie na widnokręgu Wilna*). Co dzień rano ukazują się u przekupniów „Nowiny?,
polska edycja niemieckiego, litewskiego i żargonowego komunikatu telegraficznego urzędowego z frontów bojowych. Czasopisma warszawskie. prze-

cyj oraz do Klubu Szlacheckiego. Słowem... mało, bardzo mało armja „daje
zarobić* miastu. Ongi świta poselska
naszego Ossolińskiego gubiła rozmyślnie po ulicach Rzymu złote podkowy.
Po przejściu armji niemieckiej z pewnością żadna złota podkowa w niczy- kich oddziałach rosyjskiemi sądowemi
jejj w Wilnie,
nie zostanie kieszeni. obwolutami ze znanym, widnym z da„Dieło”..
nic im to
Jeszczoby! — jak zwykł wyrażać leka tytułem
się książę Szeremetjew, huzar gwardji „Dieło* nie przeszkadza a okładka sina
rosyjskiej, rzucający nieodmiennie wi- lub czerwona oddaje wyborne usługi.
głównego
wejścia
dwie budki i
leńskim łobuzom za „nadzwyczajny te- U
legram“ — rubla! Ze łzami w oczach dwuch szyldwachów. Wstęp do gmarozrzewienia i... tęsknoty wspominają chu bardzo utrudniony.
Na ulicach pełnią służbę policyjną
go.
wileńscy
dorożkarze,
fryzjerzy
i miejscowi „milicjanci* i wojskowi. Ci
i służba po restauracjach.
Mnóstwo sklepów,
osobliwie z t. ostatni w piekelhaubach odsłoniętych z
zw. „galanterją”, wiele sklepów bława opaskami na ramieniu, z laską o białym
tnych, z biżuterją, z damską konfekcją krążku w ręku; zazwyczaj gburowaci.
bądź wyzbywają towaru
nie mogąc albo i zgoła niegrzeczni.
Do wnętrza dworca kolejowego mo
zaopatrzyć się w nowy,
bądź z racji
niemal zupełnego zastoju, przerzuciło że wejść tylko osoba posiadająca P e rsię'na jedyny intratny preceder: szyn- sonen -Ausweis czyli 10-marko
pasport z fotografją. , Kontroluje
kowania piwem, targowania papiero- wy
„papiery
czy są „w porządku” milisami i prowadzenia „handelku* a l'a
Hawełka. To też miasto literalnie za- cjant wojskowy u wejścia. Papiere
siane jest prowizorycznemi:
Bier - nicht in Ordnung!..Machen
dass
Sie
fortkommen!
halle — Cigaretten — Bier Sie
A propos... Łamiemy sobie głomit
Zubiss (tak!). Idzie się ulicą
mimo nieprzerwanego szeregu piwiarń wę: dlaczego od czasu do czasu widuje
zwiedzają
oraz sklepów i sklepików z tytoniem, się żołnierzy niemieckich
cygarami i papierosami. W sklepie 0- cych tutejsze kościoły — nawet podczas nabożeństwa—w czapce na gło*) W tym domu, należącym ongi do Oskierków, potem do Abramowiczów, miał rezydencję swoją w drugiej połowie 18-go wieku
pierwszy
wiłeński teatr publiczny.
Tu w 1785 r. występował ze swoją trupą

?

Wielka

9. Tel. 182.

ы

ONZ

0 tem, jak mn 10 ky spotykali się po raz. pierwszy taj

„Lakordonowcy“ 2 WyzWoloną Ojczyzną.
W

mgliste jesienne

šciągaly

do Mińska

2

kończące

się

dni

1918 r. wiach, w głębokim niepokoju, że przy-

Litewskiego

rzeszęi tabory

nie-

Polaków

ze wszystkich
Okolic okupacji
niemieckiej, — a kto mógł się przedostac poprzez kordon
bolszewicki —
podążał i z za kordonu.
:
Nierealny sen z przed 10 miesięcy''
możność dostania się do Warszawy — nabierała cech
niezmiernie
uciążiiwej wprawdzie — jednak istotnej dostępności, Dzień w dzień
odchodziły pociągi wyładowane
powracającymi do kraju, kończącymi
swą
tułaczkę fuchodźcami z Korony — 1
rozpoczynającymi

ją teraz z

kolei

u-

chodźcami z ziemi mińskiej, witebskiej

i mohylowskiej. lnne, bardziej jeszcze
obciążone wagony wiozły ku wycieńczonemu
do ostatnich granic przez
okupację niemiecką Królestwu inwentarze żywe i martwe i cały wogóle
dobytek tych majątków, które zdołały
go ochronić

przed

rabunkiem

ubie-

jeżdżamy zapóźno — bo też było już
koło północy, a transport miał odejść
o dziesiątej. Że jednak nie zdarzało
się wówczas aby jaki pociąg odszedł
o naznaczonej porze, więc też zastaliśmy nasz jeszcze na miejscu. Wagon coprawda został już
przez
ko:
goś zajęty, ale po pewnych
pertraktacjach zdobyliśmy jego połowę. Przy
blasku stajennej latarki złożono byle
jak manatki i na nich zaimprowizowano jakie takie spanie na siedząco.
Wszyscy nieomal kresowcy pozna:
li w ciągu lat 1918—21 takie noce w
pustym, brudnym i zimnym
towarowym wagonie
i nikt też wówczas
wiele sobie z tego nie. robił, a jednak trochę dziwnie było zabierać się
do snu w całkowitem zimowem ubraniu, w tej pustce pozastacyjnej, cienką
deszczułką tylko będąc oddzielonym
od słoty późnej jesieni
— a jeszcze
dziwniej budzić się o Świcie z
ciężkiej, męczącej drzemki w tymże
wa:
gonie, w tejże pustce i jakby zapomnieniu przez wszystkich.
Jednakże w końcu, uszyliśmy. Za-

pociągu zakwitły

czerwone

płomyki,

przy
których
gotowały. się zdobyte
gdzieś
kartofle i herbata.
Zapadał
zmrok
— wkrótce też zamknęliśmy
się przed wiatrem w wagonach i czekaliśmy cierpliwie odjazdu.
Ale godziny mijały, a myśmy stalii stali bez końca. Mimo
nas przelatywały z hukiem
lokomotywy i pociągi, a o nas jak gdyby zapomniano.
W jakimś momencie zgrzytnęty odsuwane drzwi naszego
wagonu
i nad
jego
progiem
ukazała
się wąsata
twarz
i wojskowa czapka z trupią
główką — ozaaką wyborowych — рги-

Jeszczei nazajutrz
w Baranowiczach nie otrzymaliśmy jasnych
wiadomości o sytuacji politycznej.
Wiadomo było tylko, że między
Polakami a Niemcami
nastąpiło zerwanie
stosunków, że znaczna przestrzeń ko:
lei, wiodącej do Warszawy,
nie jest
„już w rękach niemieckich. W rezultacie powiedziano
nam
kategorycznie
tylko jedno, że nas nigdzie dalej nie
powiozą, ale wyładują w
Baranowiczach. Nic ich nie obchodzi, co dalej
poczniemy,

a za wszelkie

następstwa

możemy podziękować naszym kochanym rodakom. W drodze najwyższej
skich „huzarów śmierci".
Pociąg hu- łaski nie odesłano nas do
ogólnych
zara stał obok, a on, znudzony, Szu- baraków, gdzie — м brudzie i tyfusie
kał z kimby pogawędzić.
leżały rzesze nędzarzy,
reemigrantów
Nie trzeba go było ciągnąć za ję- polskich z Rosji, lecz wpakowano za
zyk. Nie ruszą nas stąd, aż wyminą siatki drutów kolczastych do oddziel-

nas wszystkie pociągi wojskowe, Śpie- nych

Szące na uspokojenie
Warszawy —
i wogóle nie powiozą nas dalej,
jak
najwyżej do Brześcia. Bo coś się tan
w tej przeklętej Warszawie
popsuło zwarjowani Polacy zrobili bunt—
nikczemni

niewdzięcznicy,

którym

Niemcy wywalczyli wyzwolenie!
denken Sie nur— Warschau ist
deutsche
Stadt mehr!“
Nie
przyjść do siebie ze zdumienia i

„Und
keine
mógł
obu-

głej zimy,
a teraz wyprowadzić
z
okolic, opuszczanych przez
opiekuńcze, choć tak nieaawistne
żołdactwo
niemieckie.
Cały ten ruch
odbywał
rzenia. Ale oni temu prędko poradzą.
się bardzo powoli i na wagony trze- klekotały koła, zakołysały się wago- Za ośm dni będzie znowu należyty
ba było czekać przez
długie
tygo- ny. Zle ułożone pociemku
stosy ku- porządek w tym
niewdzięcznym kradnie.
frów i tłomoków zaczęły
się rozsy- ju. Oni pokażą Polakom,
kto lepiej
Tak nadszedł listopad. Między o- pywać i walić na głowy. Przy dzien- potrafi zabijać.
czekującymi
była i nasza
niewielka nem świetle depcąc sobie nawzajem
Słuchało
się w milczeniu tego
gromadka. Zdawało się, że już nigdy po nogach, lecz wśród
wzajemnych szwargotu Niemca, w ciężkiem poczunie wyjedziemy, gdy któregoś
popo- uprzejmości przystąpiło się do prze- ciu bezradności i dezorjentacji wobec
łudnia dano nam znać, że w
trans- grupowania
pakunków
i
zdobycia wstrętnej buty i wściekłości
Szwaba,
porcie jednego
z większych
mająt- większej ilości miejsca. Narazie jecha- w rozpaczliwem
pragnieniu dowiedzeków, wywożących swój inwentarz do liśmy wcale raźno jak
na transport nia się, co
się
tam
naprawdę
w
Królestwa, wakuje wagon.
Dziś jesz- towarowy. Na stacjach
wyskakiwało Polsce dzieje, ile w gadaninie huzara
cze z podziwem wspominam tę ener- się z obawą, aby
nie zostać, gdyż jest istoty rzeczy i co nam
wobec
gię i sprawność, płynące
z ostatecz- pociąg odchodził bez żadnych gwizd- nowych wypadków
czynić należy.I
nego napięcia nerwów, z jaką zdoła- ków i sygnałów,
a wskoczenie
do tylko jedno w całej tej rozterce
czuło się w ciągu tych niebiurowych już wagonu towarowego wprost
z ziemi liśmy wszyscy jasno i niewątpliwie,
godzin i wśród zapadającego zmierz- nie należy do najłatwiejszych
ćwiczeń że w piersiach rośnie nam z każdem
chu załatwić tysiąc i jedną formalność gimnastycznych. A jednak na każdym słowem Niemca potężna
fala
nienaniemiecką i zdobyć furmanki dla prze- postoju próbowało się zdobyć odro- wiści, że chwila jeszcze
— a wybuchnie,
wożenia rzeczy gdzieś het na jakiś binę chróstu lub parę
starych
pod- jakąś bezcelową,
bezsilną awanturą.
zakazany „punkt* za stacją towarową, kładów i rozniecić trochę ognia,
aby Na szczęście huzar, ulżywszy słowaDobrze
pamiętam
tę jazdę
po się jakoś rozgrzać cokolwiek.
mi całej złości na przeklętych
Polaciemnej nocy, po listopadowej chlapaWieczorem stanęliśmy na dłużej w ków -co
mu
obciążała
wątrobę —
ninie, po jakichś nieznanych
pustko- Horodzieju i wówczas wzdłuż całego odszedł zaraz do swego pociągu.

domków

dla

inteligencji (dziś

kwatery oficerskie brygady ułańskiej).
Minął tydzień,
nim
wreszcie
za
tysiącem starań
i łapówek Niemcy
zgodzili się dowieźć nas do krańca
Swego władania,
stacji
Międrzyrzec

Podolski. Przez szykanę

jednak

drogę wysokie postacie w krótkich
szarych kożuszkach ze strzelbami па
plecach. Serca zabiły nam
mocniej.
Jakby ze starych rysunków
wycięte
postacie powstańców z 63 roku.
I niewymownie przykre,
wstydliwe uczucie, że przecież jedziemy z
pod Niemca, że nie mamy
polskich
dokumentów, — że gotowi
nas
nie
wpuścić. Ale byliśmy przecież pod opieką naszych współmieszkańców na
tej ziemi - izraelitów, a gdzież
i kiedy w Polsce żydek nie znalazł zauiania i nie przeprowadził, czego zechciał? Więc też po momencie poturkotaliśmy dalej z jakiemś
niewyražnem

jeszcze, nie

mogącem do

sylwetkę w mundurze
o orlich, Śmiertelnie

ną.

jego

uprzejme,

łatwienie

krótkie,

sprawy

Pamiętam

i młodzieńczą
przemęczonych

komendanta
naszego

dziwne

dworca—i

rzeczowe

sklepów

spożywczych.

piero zaczęły

się

Niedawno

zapełniać

na- latami pustką mieszkania.

Szej świadomości dotrzeć poczuciem,
że oto jednak
naprawdę— jesteśmy
pod polską władzą.
Mrok już był, kiedyśmy
przez
Siedlce przejeżdżali, dążąc prosto ku
dworcowi kolei. Nie pamiętam wcale
miasta, zato
pamiętam dobrze szarą

dali rysach twarz

nam wagony odkryte—t. zw. węglarki a właśnie nadszedł
okres mrozów 12:stopniowych # zawieją šniež-

głębi

prawa—zasypiało
się na
ramieniu
przygodnego sąsiada.
Jakże cicha i uboga była w te dni
listopadowe przedwojenna wycuckana
laleczka
— Warszawa. Opadły kawałami tynki pałaców—nieodnawiane
od
lat, brudne i nędzne stały kamienice.
Gdzieniegdzie,
jakże rzadko— przemknęła się jednokonna
wytarta
dorożka. Zamiast dzisiejszego turkotu
i jęków syren
samochodowych—klekotały po chodnikach drewniaki.
Wzdłuż murów tuliły się długie,
wynędzniałe
szeregi-to
ogonki
do

za-

do-

|

stolące

Ludzie

by-

li głodni, chciwi i źli przy pierwszem
zetknięciu. U steru państwa
łamały
się wpływy rządów
Moraczewskiego
i Swieżyńskiego.
Szalony entuzjazm
z przed kilku
dni dla wracającego
z Magdeburga
Piłsudskiego pryskał jak bańka
mydlana. U góry chaos intryg—u dołu
dezorjentacja i nieufność... Ale * to—
w

cywilu.

Bo

oto—z

za węgła

ulicy

wycho-

przybycia. dzą— młodzi, szczupli, szarzyw swych

swoje

uczucie

niezdarnych, niemieckiego kroju mundurach—legjoniści.
Szlachetne, jasne

Międrzyrzec akurat w przeddzień
został odebrany Polakom przez tych

wśród nocy
i zniszczonych murów twarze.
Sama
niemal
inteligencja—
dworca,
wobec
manewrujących
po ochotnicy. Rzeźkim, elestycznym
krosamych „huzarów Śmierci," którzy nam różnych
torach lokomotyw— miesza- kiem idą przed siebie
w przyszłość.
w
Horodzieju
zapowiadali
krwawe ninę radosnego rozczulenia
i razem Stubarwny motyl wolności
osiadł na
stłumienie powstania polskiego. Sze- nieufnošci,
jakby
wobec
gromadki ostrzach
ich bagnetów,
dziarska
a
reg dworów spalonych lub rozbitych, dzieci, któże pełne chwalebnego zapa- rzewna pieśń płynie przed
nimi i za
kilkadziesiąt trupów,
rodziny
okryte łu objęły warsztaty pracy dorosłych. nimi.
żałobą, ogólne zgnębienie
i trwoga Tak się przez całe życie zwykło
wi:
„Przekwitały pęki. białych różl...*
świadczyły wymownie o ich bohater- dzieć wszelkie kierownicze stanowiska
I na rozbloconych, obdartych
uliskich poczynaniach.
W
okolicy
od w rękach zaborców, że jakby lęk о- cach robi się nagle jasno.
Serca zaczasu słychać wciąż
jeszcze
strzały garniał, czy,sprostamy zadaniu. A jed- biedzonych,
warczących
na
siebie
karabinowe,
a nad stacją niejedna nak... Po całych 2 tygodniach targów, wzajemnie nędznych
cywilów
zaczyświszczała kulka.
obietnic, szykan, częściowych ustępstw nają łopotać
mocno
mocno—coraz
Po trzech dniach zaledwie z tru- i bezczelnych zdzierstw ze strony nie- głośniej. Spazm szczęścia Ściska za
dem udało nam się znaleźć żydków mieckiej—tutaj, na tej pierwszej
_pol- gardło. Drodzy, drodzy, najukochań—woźniców, którzy podjęli się prze- skiej placówce
w ciągu półgodziny sil Błogosławiony
Bóg,
który
dał
wieźć nas pod polskie panowanie— otrzymaliśmy jeden wagon bagażowy Was się doczekać! Czemże jest wszeldo
Siedlec. Cały krótki dzień jesien- i bezpłatne bilety lil klasy
do War- ka nędza i ból wobec faktu, że о,
ny, mroźny niepogodny,
trwała pod- szawy dla wszystkich naszych współ- — jesteście. Czemże jest wszelki płacz
róż wyładowanemi
kopiasto furman- towarzyszy. Nie wierzyliśmy
prawie wobec tej cudownej,
tryumfalnej
w
kami po 60 kilometrowej,
jak
stół sobie, zająwszy miejsce na uczciwych swem upojeniu ofiarą —pieśni!
równej szosie po przez beznadziejne ławkach pasażerskiego pociągu.
I nim skończył się rok 1918—rozpodlaskie płaszczyzny.
Bezgraniczne
wymęczenie
tych 2 poczęła swój żywot litewsko-białorusW któremś miejscu zastąpiły nam tygodni teraz upominało się o swoje ka dywizja.
П. О.
:

ъ

SŁOWO

Nasz pierwszy bilans

Bzęściowe zaćmienie słońca

m -Dziesięcioletnia rocznica odzyskania niepodłegłości Polskiej
to dzień
radości i wesela—dzień
też obejrze-

W dniu 12 listopada r. b. nastąpi częściowe zaćmienie słańca. Zaćmienie będzie widoczne prawie w całej Europie.
W Wilnie początek zaćmienia nastąpi o godz. 8-ej minut 37. W momiencie największej fazy (godz. 9 m. 54) będzie zakryte 0,51 tarczy słonecznej.
Koniec zaćmienia o godzinie 11 minut 14.

polityczny

nia się poza siebie

i poważnego

_chunku sumienia.
W ten dzień możemy

z

ra-

Rozszarpany przez wilki

dumą i

triumfem ocenić ogrom dokonanych
trudów, rozległość dzieła odbudowy,

We

wsi Dworne Sioło gminy Miorskiej zdarzył się aiezwykle zuchwały napad
powracał do
domujadąc
jednokonnym
wilków. Mieszkaniec tej wsi Piotr Palczuk
Droga wiodła w tem miejscu przez gęste zarowózkiem. Zmęczony drogą zdrzemnął.
Śla. Niespodziewanie z krzaków wyszły wilki, które natychmiast rzuciły się na konia.
pod kłami
Słaby koń chłopski nie mógł ratować się ucieczką i w jednej chwili padł
zwierząt. Koń i człowiek zostali formalnie rozszarpani przez dzikie bestje. Nad ranem
dostawiono trup Palczuka do Mior, trup ten straszliwie poszarpany przedstawiał okropny widok budząc zgrozę.

a obok tego stwierdzić, bez dziecinlego wypierania się ani upartego za„Mykania
oczu,
popełnione
omyłki
_ mimowolne i, gorsze od nich, grze<hy niedbalstwa, nieumiejętności, lub
A 9 najboleśniejsze—złej woli.

|

Państwem, ludzi — nie aniołów —

jesteśmy,
więc
_ nieuniknione —

_ fiemi

do

winy i usterki były
a jednak przejść nad

porządku

dziennego

nie

* możnai nie należy, trzeba im spojrzeć
_ Otwarcie w
twarz,
ażeby
naprawić
, jedne, póki jeszcze pora, uniknąć powtórzenia takich, które się już naprawić nie dadzą. Do najpoważniejszych
1 najbrzemienniejszych w skutki należy w kolebce
nieomal
odrodzonej
Polski spełniony pierworodny niejako
grzech

—

zwany

traktatem

ryskim.

Pierwszy
nieomal
rozumowy
krok
młodego Państwa — był
krokiem
wstecz — przelęknieniem i cofnięciem
Się wobec

łych,

otwierających

się zrozleg-

mocarstwowych

horyzontów.

Cisną się na usta natchnione, wyrazy
Słowackiego:
„Naród cały hasła czeka —
A krzyk pierwszy z ust człowieka
Był

krzyk

„Stójmy*

—

Druga emigracja lifewska

granicach

względem

Polska

„Średnia*

sztucznych,

nietylko

geograficznym,

o

z

każdym

dniem

sz NE

płodem

niedonoszonym,

chorym

dopuszczającym wciąż u europejskich
polityków
myśli'o kuracji, transformacji,

a najchę niej

ZA
Z

_ burze oklasków.

Marja
Gorczyńska
w
kreacji roztacza całą gamę
cego serca uroczej młodej

]

!

| Północny.

U w a gi:

bardziej

wykazuje swoje bankructwo.
Coraz
wyraźniej oczom sfer rządzących rozJaśniać się musi fakt, że stanem normalnym i zdrowym Polski jest jedynie stan pierwszorzędnego w Europie
mocarstwa —że jako państwo
drugo
lub trzeciorzędne okazać
się musi

mm

godz. 5 m. 30 po poł. grana
będzie po raz
ostatni w sezenie świetna komedją W. Rapackiego „Panna z dobrego domu*.
Ceny
miejsc zniżone.
O godz. 8 m. 30 wiecz.—ostatnia
nowość repertuaru „Grzebień
szyldkretowy*,
wywołujący na premjerze po każdym akcie

:

na przysłowiową
cudowny

pochmurno,

następnie

godnie.
Minimum za dobę -- 99C.
Maximum па 406& 7°С.
Tendencja — barometryczna:
nienia'

wien okres nieuchronnie nadrywającą
wrzodem takiej czy innej Hramady.
Małomiasteczkowa
koncepcja
0krzepnięcia pańswa w
ciaśniejszych
granicach

bę w

orzeważająci

graficznym, nosi w swem łonie ropią<ą ranę rozdartej Białorusi,
co
pe-

-

wzrost

po-

ciś-

KOŚCIELNA.

5 wiecz. i będzie

trwać

przez

Obraz

,
Każdy organizm
żyjący, do życia
i rozwoju swego, potrzebuje oprócz
warunków wegetacyjnych jeszcze pew-

Matki

Bożej zostanie umieszczony na swojem właściwem miejscu; kaplica do tego czasu bę-

i dzie odnowiona prowizorycznie
wniejsze

zmiany

zostały

jąco: a) wmurowano

tylko; głó-

zrobione

dużą,

następu-

żelazną

szafę

ochronną, podług najnowszej techniki, dla
bezpiecznego przechowania
obrazu jak od
złodziei,
tak i od szkodliwych
wpływów

atmosferycznych; b) usunięto
galerję organy,

by

zyskać

z kaplicy na

więcej

męża

odnalazłą

zapobiegawczy.

— Przedstawienie ku
cio-lecia* Niepodległości.

przemówieniem
granie

uczczeniu 10Dzis punktual-

miejsca

Hymnu

prof. Wierzyńskiego.

Państwowego

Ode-

dopełni

uro-

czystości. Ceny miejsc od 20 gr.
— Ostatni występ K. Krukowskiego

w

9 dni do 25

listopada włącznie. Cudowny

zdradę

środek

swej
ostatniej
uczuć kochają=
mężatki, która

nie o godz. 3-iej po poł. ukaże się po raz
pierwszy
arcydzieło
Al. Fredry
„Damy i
Huzary*,
poprzedzone
Gkolicznościowem

— Doroczne uroczyste nabożeństwo
Opieki Matki Boskiej w Ostrej-Bramie,
zączyna się 17 listopada, w sobotę o godz.

amputacji.

Teatrze

Polskim.

Jak

bylo

do

przewi-

dzenia, wieczór ulubieńca Teatru „Qui pro
quo* K. Krukowskiego
zainteresuje całe

Wilno, gdyż przedni
humor i satyra bawią
widza do łez od początku do końca.

Obok znakomitego gościa wystąpią wybitni artyści: W. Jaskówna, A. Rapacki oraz
znakomity duet baletowy „Ney*.
Początek o godz. 1l-ej
wiecz.

stąłe bilety
skiego

sprzedaje

od g. li-ej

kasą ;Teatru

w ciągu

catego

POzo-

Pol-

dnia.

— Reduta na Pohulance. Dziś uroczyste przedstawienie dramatu S. Wyspiańskiego
„Wyzwolenie* ku uczczeniu
10:letniej rocznicy wskrzeszenia
Państwa
Polskiego.
Postać Konrada kreuje Juljusz Osterwa
Dalszą obsadę stanowią: St. Chmielewska,

modlących się, a takoż by najbardzie
nej energji witalnej. Dla jednostki dla
uwydatnić
oltarz z cudownym
obrazem;
ludzkiej tę energję witalną stanowi więcej zaś dla braku czasu i nieodpowied- H. Gallowa,

jakiś cel, jakieś
umiłowanie, i widzimy, że bez nich człowiek
obejść się
nie może i ich pozbawieny,
mimo
najpomyślniejszych warunków
wege-

tącyjnych, nie potrafi

prowadzić swe-

go życia dałej—i zamach samobójczy
lub choroba psychiczna
wykreśla go
ze srodowiska ludzkości.
„
Energją witalną
narodów jest ich
idea—ideą i racją bytu
Polski
jest

misja cywiłizacji łacińskiej

śród Sło-

Wian. I powiedzmy to sobie Śmiało,
że mamy do niej prawo,
nie wkraczając tem bynajmniej na drogę na<jonalizmu i zamachów na narodowość cudzą. Zadne
prawo wolności
narodów nie żąda wydania Rusi
na
pastwę Moskwie. Ruś stowiańska ze

Słowa o pułku

Igora,

Ruś

Ostrog-

Skich i Mohylów — fo nie .: urazja
Moskwa.
Pięciowiekowe
współżycie

Rusi z Polską wykazało niezbicie, że
żaden grunt może nie jest tak żyzny
dla posiewu polsko-łacińskiej kultury,

żaden takiego nie wydaje

ziarna, jak

niej pory, zrobić nie było można.
By zwiększyć środki materjalne potrze-

bne do dalszego
prowadzenia
robót przy
kościele i kaplicy, a wiadomo, że odnawianie naraz, takich
dwóch
poważnych
objektów jak
kościół i kaplica
wymaga
kroci setek tysięcy,
Komitet
Odnowienia

urządza w okresie uroczystości
B. (9-25

na

listopada) drugą

rzecz

będą

Ostrej Bramy.

sprzedawane

Opieki M.

loterję

Bilety

fantową

na loterję

w ciągu 9 dni

nabożeń-

E S przy Kościele i Kaplicy Ostrobramskiej.
, Zwracamy się tedy więc do tak zawsze

ofiarnego
sowego
skawe

społeczeństwa

wileńskiego, kre-

z ponowną i usilną

i chętne

poparcie

prośbą

0 ła-

tej loterji

przez

nadsyłanie fantów i nabywanie biletów na
loterję.
Każdy fant i datek, bodaj najmniejszy,
będzie z wdzięcznością przyjęty i w sercu.
Maryi Matki Miłosierdzia zapisany.
Komitet Odnowienia
Ostrej

Brąmy.

P. S. Porządek nabożeństwa w kaplicy
Ostrobramskiej w czasie uroczystości Opieki będzie podany do wiadomości ==

KOLEJOWA.
„

—

Konsolidacja

śród

kolejowców.

właśnie ziemie ruskie, że najwyższym Nie jest zupełnie rzeczą obojętną dlą szerogółu kwestja bytowania naszych
typem obywatela polskiego i europej- szego
na sprawboć
urzędników państwowych,
czyka w najpiękniejszem
znaczeniu
ności działania aparatu administracyjnego,
tego słowa —stawał się jakże często - na podniesieniu poziomu etycznego urzęgente

ruthenas.

®

To tež w tę wielką rocznicę jednotząc sie z całą Polską
w radości
i
upojeniu wskrzeszenia — nie chcemy
ażeby spoczęła w triumiie.
*

‹

Z przyczyn niezależnych od piszązego to sprawozdanie nastąpiło nadto długie opóźnienie, za co najusilniej

Aleksandra Bohdanooiczówna

przepraszam.

Egon

Petri.

uczennica ki. VII Gimnazjum im, ks. A. J. Czartoryskiego w Wilnie”
po długich i ciężkich cierpieniac h zasnęła w Bogu w wieku lat 17,
Nabożeństwo żałobne odbędzie
się dnia
12
listopąda
r. b. w

Znany już dobrze naszym
melomanom z opinji, zdobytej w Warszawie i wielu innych miastach polskich,
holenderski fortepianista
Egon Petri,
od lat kilku stale mieszkający w Zakopanem, po raz pierwszy
wystąpił
przed naszą
publicznością w warunkach dość niezwykłych, bo o jedenastej godzinie w nocy, w sali Teatru
Polskiego, po przedstawieniu teatral-

nem.
Wszelkie zabiegi Wileńskiego

kościele Św. Stefana o godz. 8-ej.
Pogrzeb

W dniu dziesięciolecia* odzyskanej

AL

B

ZEK.

w

wogóle, a kolejowców
dników naszych
szczególności, każdemu z nas zależy.

To też z przyjemnością dowiadujemy
się, że toczące się od dłuższego czasu

konferencje zarządów niektórych związków

susię niemałym
kolejowych uwieńczyły
kcesem, gdyż doszło do połączenia—nara-

zie — dwóch poważniejszych pokrewnych
sobie ideologicznie związków kolejowych—

w dążeniu do konsolidacji
gdyż

pozostało

drob-

zwalczających się

wzajemnie

niejszych,

sił kclejowców,

kilkanaście

jeszcze

związków; ale bądź co bądź jest to wielki
krok naprzód i winszując kolejowcom tego
ważnego sukcesu w ich życiu zwiększonem,

HEMOROIDY

tego

samego

Dyrekcja,

dnia o godz.

Rada

To-

3-ej na

cmentarzu

Pedagogiczna

RAD JO.
Niedziela dn. 11 listopada 1928 r.
Uroczysty
obchód
10 lecia Niepodległości Polski.
8,45- 9,00: Transmisja bicią Dzwonu
Zygmunta
z Wawelu. 9,30: Tr. z W-wy:
Rewja wcjsk na
Polu Mokotowskiem, a)

maitość

dotknięcia

dawała

Rossa.

i Koleżanki.

Szelburg, c) pieśni w wyk.
chóru dziec
szkoły powszechnej»20,00: Tr. z W-wy pochodu
historycznego
ilustrującego
dzieje
naszych walk o niepodległość. 72.00:
-

demja

Polsko-Litewska

Niepodległości

i recytacje.

Po

Polski

z okazji 10-lecia

przemówienie,

akademii

transmisja

śpiew

TYDZIEN

złudzenie

różnych regestrów organowych, przy
zachowaniu nieskazitelnego stylu. Niemniej głęboką w ujęciu była
sonata
„appasionata* Beethovena.
Każda z
dwunastu etiud op. 25 Szopena miała pierwszorzędne wartości wykonawcze

i trudno

którąkolwiek

TANICH JEDWABI

wyróżnić;

chyba dwie ostatnie
wyszły
najbardziej imponująco.
Bajecznie zagrana
na drugim koncercie Fantazja („Wan*
derer“) Szuberta, z warjantami technicznemi Liszta i samego
koncertanta, utwierdziła jeszcze bardziej niepospolite wrażenie, wywołane pierwszym
występem. Wszystkie cztery „Ballady'*
Szopena, a zwłaszcza trzecia i czwarta, Świadczyły o zdolności artysty do
właściwego odtwarzania; też i muzyki
romantycznej.

Cały szereg utworów

z ustępstwem

kierunku ruchu zanadzieję, iż i inne

świadczący o zdrowym
wodowego, wyrażamy

związki

potrafią wkrótce

dojść

porozu-

do

mienia, scalając swe siły w jednym potężnym Związku Zawodowym, za przykładem
wielu innych związków i organizacyj.
Oby takich faktów było jaknajwięcej,

a prędzej doszłoby się do upragnionej kon=
solidacji wszystkich sił twórczych społeczeństwa polskiegol

A. L.

KOMUNIKATY.
— Obchód 10-ciolecia Niepodległości w Związku Stow. Młodzieży. Dziś o
godz. 19-ej (7 wieczór) w sali Chrześcijańskiego Domu

Ludowego

przy ul. Metropo-

litainej 1, odbędzie "się staraniem

Związku

Młodzieży Polskiej „obchód 10-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej*, urozma
icony

siłami

Stow.

Młodz,

Pol. męskiej

św. Stanisława

Kostki i żeńsk. im.

Chrzanowskiej.

Prosimy

obecność

młodzieży

im.

Zofji

o jaknajliczniejszą

oraz rodziców.

10 proc.

Bracia Jablkowycy. Sp. Akt
Wilno;

Mickiewicza

18.

Liszta, ode-

granych na obu koncertach,
wyszedł
naprawdę olśniewająco.
Mriejsze utwory Medtuera,
Rachmaninowa i in, Świadczyły, że koncertantowi nie są obce
kompozycje no-

woczesne.

Niezwykle głęboka i wielostronna
muzykalność, prześliczne dotknięcie i
dźwięczność tonu we wszelkich stopniowaniach dynamicznych wraz z biegłością techniczną składają się na tak
niepospolitą indywidualność artystycz-

I. Kunicka, I. Larowska, M.
trzeba
uznać,
Lelska, M. Zarębińska, T. Białkowski, ]. ną, że bez zastrzeżeń
Block,
S. Butkiewicz,
Z. Chmielewski, j. iż Egon Petri należy do najprawdziwKarbowski, J. Klejer, St. Larewicz, J. Li- szych tytanów współczesnej
pianistysowski, M. Lewicki, A. Mikołajewski, H. ki i pośród nich bardzo niewielu ma
Modrzewski, K. Pągowski, M. Pill, W. Wyspółzawodników.
O
brański, L. Wołłejko, J. Wasilewski, F. Żu- godnych siebie
olbrzymiem koncertanta
kowski. W przedstawieniu bierze udział ca- powodzeniu
ły Zespół Reduty.
niema co i mówić.
Początek punktualnie o godz. 20-ej.
Sergjusz Benoni.
Wszyytkie bilety wstępu już zostały całkowicie wydane przez
Komitet obchodu.
Na poranku
niedzielnym
znany

— „Car Paweł I*.

We wtorek,

dnia

już dobrze u nas
Śpiewak Sergjusz
Benoni pożegnał się z licznym gronem
swych
szczerych
wielbicieli.
Obdarzony
wyjątkowo
pięknym
i
— Wileńskie Towarzystwo Filharmo
w brzmieniu bas-barytonem,
niczne w Reducie na Pohulance.
W po- ciepłym
niedzialek
12-g0 o godz.
8,30 wieczorem, bardzo muzykalny i z dużem
wyrarecital znakomitej śpiewaczki
Wandy Wer- zem Śpiewający artysta zamierza wymińskiej, prymadonny opery warszawskiej.
jechać do Włoch,
dla dokończenia
Występ p. Wermińskiej jest ostatnim przed
jej wyjazdem do Anglji, gdzie została zaan- swego wykształcenia zawodowego.
Już wielokrotnie pisałem,
że tak
gażowana do słynnej firmy
His
Maesters
Voj. Artystka niedawno powróciła z Wie- pracowity
i tyle mający
warunków
dnia i Budapesztu, gdzie kreowała
niepo- korzystnych
do
zdobycia
wybitnej
równanie
rolę Carmeny.
Akompanjament
karjery
artystycznej
Śpiewak
powiobjął dyr. Dagoberto Polzinetti, z opery
nien pojechać do Włoch.
udając się
stołecznej.
т
Pozostate bilety do nabycia w biurze pod kierunek jakiegokolwiek
mistrza
13 bm. po raz 9-ly dramat
D. Mereżkowskiego „Car Paweł 1* z udziałem znakomitego artysty Teatru Polskiego w
Warszawie—Kazimierza Junoszy-Stępowskiego.

„Orbis*, Mickiewiczą 11, w dniu zaś koncertu od g. 5-tej po poł. w kasie teatru.

RÓŻNE.
— W związku z wiadomością naszą
o samobójstwie studenta USB. śp. Polkowskiego dowiadujemy się, iż w dniu tragicznym desperat wyszedł z domu 0 zwykłej
porze, bez żądnych oznak zdenerwowania,
tak, że rodziną przypuszczała, iż udaje się
ną wykłądy do Uniwersytetu.
Pierwsza lakoniczna wiadomość nadeszła

© godz.

4 po

poł.

wierającą słowa: „więcej

Była to kartka

nie wrócę*.

za-

Do-

śpiewu.

Szczerze

się

ża

niego

zaszczytnego

stanowiska

——

śniegowce i kalosze
GENTLEMAN

mię-

dzy Śpiewakami.
Duży program,
złożony
z aryj
operowych i pieśni,
wykonał
z pamięci p. Benoni, z wybornym akom-

panjamentem

p. Władysława Trockie-

WYRÓB

Sprawozdanie

z westy.

tylko

Zorganizowa-

na w dniach 1, 2 i 3 listopada rb. kwesta
na rzecz Oddziału Wileńskiego
Polskiego
Towarzystwa

Opieki

nad

Grobami

KALOSZE

Bohate-

Zarząd

składa

serdeczne

podszewka

i

nia kwesty.

okien wystawoZamiast dekoracji
wych w cukierniach K. Sztral ul. Wielka 2
i Mickiewicza 22 składa 50 zł. na Sierociniec ku uczczeniu 10-lecia Niepodległości
Rzecz.

Polskiej.

mal

IE
KALOSZE MĘSK
7297700

podziękowania

wszystkim pofiarodawcom, _ niestrudzonym
kwestarzom i kwestarkom, którzy swoją ofiarnością i pracą przyczyni się do powodze

— Popiawa bytu więźniów. W myśl
rozporządzenia Min. Sprawiedliwości wysokość opłat przeznaczanych ną wyżywienie
więźniów sądowych i administracyjnych z
Wileńskiego,
okręgu Sądu Apelacyjnego
została do 75 gr. na osobę
podniesiona
dziennie.
OFIARY.

E
DAMSKI
inowa

podszewka

rów przyniosła ze zbiórki ulicznej zł. 673.84
gr.

KRAJOWY.
.

list do rodziny, w którym podawał motywy samobój
stwa. List ten wskazywał na wyjątkowo
dobre stosunki, jakie śp. K. Polkowskiego łączyły z rodziną.
—
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Mojtromisze |naioyuolntniejsze

cieszę, iż mu

się warunki tak pomyślnie
układają
i będzie mógł zamiar
ten doprowadzić do końca.
Ani
na chwilę nie
wątpię w możliwość osiągnięcia przez

go, z wciąż
wzrastającem
powodzeNasz głos, jak nieustanne memen- Polskiego Związku Kolejowców i Związku starczył ją nieznany uczeń szkoły powsz.,
niem i serdecznie
byt oklaskiwany.
który
oświadczył,
iż
wręczono
mu
ją
z
pro
PolNarodowego
to o każdej chwili przypomnieć
chce Kolejowców Zjednoczenia
o odniesienie pod wskazanym adresem. Piękny kosz kwiatów
ozdobił sympastrażnikom państwa, jeżeli nieobłędach skiego w jeden pod nazwą Zjednoczenie śbą Niezwłocznie
wszczęte
przez
rodzinę tyczną uroczystość pożegnalną.
tys.
70
do
łączący
Polskich,
Kolejowców
dalszej i świeżej przeszłości, to o
michał Józefowi z
członków, t. j. około połowy wszystkich poszukiwanią desperata rezultatów nie dąwielkiej niezrozumianej dotąd
ły i dopiero 3-go dnia zdołano odnaleźć
misji organizowanych w związki kolejowców.
zwłoki.
naszej terażniejszości.
Jest to oczywiście tylko krok naprzód
. Przy desperącie znaleziono

niepodległości wzywamy Ojczyznę naSzą: — Chciej być Wielką,

Te.

2

ROM EMICZZABOSDBZEREBEZE
CER

wiatr

pod

lecz i etno-

MUZYCZNE.

ma-

warzystwa Filharmonicznego o postazyki tanecznej z rest. „Oaza* w Warszawie.
wienie miejscowego ruchu muzyczne- Msza polowa, b) Kazanie ks. Biskupa cr,
pojawili się go na tory bardziej
otrzymanych z pewiiego źródła w Wilnie
Według _ wiadomości
normalne, stale Wł. Bandurskiego, c) Rewja. 12.10: Transuchodźcy z Litwy kowieńskiej. jest to druga emigracja litewska. Szereg osób przybysię
rozbijają
o
zupełną
obojętność misja poranku symfonicznegoz Filharmonji Aiezzkanie z 10 pokojew przy ul.
chrześcijańscy
Emigranci
łych z Litwy należy do obozu chrześcijańskiej demokracji.
Warszawskiej. Wykonawcy:
Orkiestra F.lKwiatowej
róg Zawalnej
na sprawy muzyczne czynników rząd- harmoniczna pod dyr. Józefą Ozimińskiego BN. 41 do wynajęcia. Paradne wejsocjalistycznymi
i nie
tworzą
nie nawiązują kontaktu
z poprzednimi emigrantami
na gruncie wileńskim żadnej organizacji, jak również nie przejawiają aktywności poli- zących naszem miastem.
Niema chy- i Helena Zakrzycka (skrzypce). W progra- Sie: Zdatne pod urząd biuro i t. d.
tycznej. W rozmowach podkreślając raczej prywatny charakter swego pobytu w Wil- ba w Polsce, a już z
Inform.
udziela
p. Gawendo,
ulpewnoscią
w mie muzyka polska. 14,00 przemówienie
—0
nie.
żadnym kraju prawdziwie cywilizowa- gen, dr. Romana Góreckiego nad Grobem HF Ostrobramska 2, telef 735.
Nieznanego
Żołnierza.
14,20: Transmisja
nym, miasta, gdzieby
muzyka
była uroczystych akademij ze stącyj Katowice,
tak sponiewierana, jak w Wilnie. Jest Kraków, Poznań i Wilno. 17 00: Transmisja SENECZEEBS
ona tutaj w
położeniu
bezdomnej uroczystej akademji z Filharmonji Warnędzarki, zaledwie „tolerowanej“ i tu- szawskiej. Na program złożą się przemó- "r
POD BIURO z urządzegen. Е. Rydza: Smigłego, dyr. A. B Pokój + niem
biurowem, i
R
łającej się po różnych kątach cudzych. wienia
Śliwińskiego
i Z. Moraczewskiego
oraz
wejściem, telefonem i elektrycznoW takich to warunkach przyszło wy- produkcje artystyczne. 18,15: Transmisja
ścią w
punkcie handlowym
do wystąpić u nas artyście miary naprawdę słuchowiska dla dzieci i młodzieży z Warnajęcia. Dowied. się w Biurze Ogłoszawy: a) „Spotkanie“
obrazek Szymona
— Wykłady powszechne uniwersyteckie. wszechświatowej, jakim się, niewątpliszeń S$. jJutana, ul. Niemiecka „E
Szymonowicza,
b) „Jakim sposobem Pie- Mtelef. 222.
W dniu 11 listopada br. o godz. 7-ej wiecz wie, okazał koncertant.
NIEDZIELA.
=
trek
się
dostał
do
nieba?*
legenda
Ewy
w sali Śniadeckich USB (ul. Śto Jańska 10)
11 Dziś
Wschód sł. g. 6 m. 22
Już
wystarczyłoby
zupełnie
do
odbędzie się wykład powszechny prof. dra.
Pigonia p. t. „Pojęcie narodo- oceny niepospolitych zalet koncertanStanisława
Zach. sł. o gg 6 m 25
Marcina.
wości w literaturze polskiej'* Wstęp dla do- ta wykonanie
utworów
organowych
*
jutra
rosłych 50 gr., dla młodzieży szkolnej 20 gr. J. S. Bacha, w świetnym
Ś Br. Polak.
przekładzie
Od dnia 12 listopada
Busoni'ego na fortepian. Interpretacja
TEATR I MUZYKA.
Spostrzeżenia
nmieteoroicgiczne
wy*
— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Osta- artysty była wręcz niezrównana,
Zakładu Meśseorołogji U. S. B.
muzyki
tnie występy Marji Gorczyńskiej. Dziś kazująca walory tej wielkiej
Marja Gorczyńska wystąpi dwukrotnie: o w zupełnie nowem oświetleniu.
Rozz dnia — 10-X1 1928 r.

był krzyk strachu".
Całe znikczemnienie duchowe niewoli, całe poczucie
bezsilnošci
właSriej, szczepione pieczołowicie w ser<żch i umyłach
narodu przez zaborCiśnienie
J
<ów, doszło do głosu
w tem
tchó- średnie
w m. ł
tzliwem cofnięciu się Państwa przed
wielkością. | skutki tego tchórzostwa Temperatura j
opłacamy dotąd. Polska po Dniepr i średnia
Dzwinę bez wysiłku i trudu pokierowałaby zjednoczoną pod swem berłem Opad za do- )

Białorusią —

NOTATKI

WSZĘDZIE:
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WĘGIEL z najlepszych kopalń Górnośląskich. Drzewo rąbane na podpałkę.
R
Dostawa natychmiastowa.
DI.
„Wilopał”
5
Styczniowa 3.

|
=
Is=

ĄB

a

AKCIE

į

środka od odcisków

Prow

A.

PARKA.

e

H

S

w

Jankowskii

da

B-cia

.

Alszwang)

A WATYJSKA

A

i

8

Słynna iad. Cairomanika ы Wróżka

iedzi
poniedziałku

D

z

12 b.

i E

ciepłej,

pullowerów,

m.

kB

A

4

Й

garsonek,

pyjam

oraz

Zakład

Ё

В.

I: Zostal
ostal przanteaicwi
p
y do. Paska © »

B

с

SA

0

42.

ZMYSŁÓW

>

i GERDT.

Tysiączne artykuły

M

M

|599 Polskiej
IRENY

li

arja

ZARZYCKIEJ

5

z

i

"MYSZKO

INO

Handlowo - Prze

Rzeczypospolitej

Polskiej w 1928 r.

głośnej powieści
p. 1
ŻEBPAK*

FK

pikantna

historja

w 12 akt.w rol. gł. Harry

=

2

i KALOSZE

Ą

giddeufęche
A

Grand

Prix
21
Paris
19
Gold medal

Mitau 1927
Gold medal

PRODUK

wielki— _ Żądajcie
medalwszędzie.złoty
Sie
— —

5

Prz edstawicielstwo i skład Li

handlowy

B-£

i a

T

R

D

L 5

Asiek

Y

Niemiecka 20

Tel. 625.

-

e O

TI

się zniżka.

śkłada się z wyborowych gatunków herboty,

pa

oh

4.

„..

z rozmaitych materjałów i najlepszej

wafy

wyrabia i sprzedaje
znana

2

p

B=

ZIENKIEWICZ

ale

w

są

TA

W:

i

i

firma egzystuje

нна 1 3 1 СБ

ilno, Niemiecka 23
"od r: "1890
Sprzedaż równieź na R A TY.

a

:

MWAWAW

$

alosze

ckiewicza 8, odbędzie się
Ак;::‹::г"{%:]’пе

rows

a.

о . гбшпіеАі Рпп.пп?ёё;ссн оСи

z

a

Arnold

B

99

в

m

Swoje

m
E

wygrać?

5

i

16

'

nd-P i
ana-ErIX

Wielki
2

medal

Jakość
Skład

fab
abryczny R»

28,

27

Co

BR
"21.

fel. 14-21

2
L

Na

nowsze.
Ё

0

MŁOCAR

a

S

0 zkć oryg. я
> do motoru, tę cepowe
м
na łożyskach kulkowych,
szer. bębna
» o
fz kłosownikiem, podwójnem czyszczeniem i innemi udoskonaleniami, jąk w żadnej innej młocarni

syczewótnę,

i

?

=

drugi
a

ESO GIETRE

e

suma

„Cena

es

a

*

Jedyna

:

|

TTT
Wydawca

Izby

>

Ižiiistokais

każdej

;

zi,

>

i

starych

ziemi

20—

zł.

o
najstarsza

|

nych

| 1

losu

į | Zl. 40—

2
i najszęśliwsza

i

Oddziałsw

|

Ch.

|

ERA

Smajkiewicz.

gruzu.

Roboty ziemne

kwadr.

na

a

LOKALE

„Meru“

dogodnie

z

i

Ina maszynach.

OrZė

pisani

szkowej

`

11 - 16, dow

Gotówkę
lokui
ROCA

2

i

я

najsolidniej
Biuro Kómi-;
Wii || Wil„najs

arcala opod

AI

Miekiew.
tel. 152,

та і]ет,г иоЬв:агц
as
* ie

LEKCY|

dogodnie

į

|

IA

R

h

5

BOO

k

ZE!

] ę ŻY

przedam _ przedsięprzemy-

`

S biorstwo

K i

UDZIELA
.)

p

)

|

|

ай

IESZKANIE
słowo- handlowe w
TANCIZ ATYZANIE
pok. potrzebne odpełnym
ruchu z wy-Z Wyžszem wyksztal“

D Še zaraz, lub

1 grudnią robioną klientelą. Do Ceniem

W o
POR
Duk
©

Sol- aś

lampa

przy zgłoszeniu

po otwarciu

do ciecia
potaejė
6
ndusė gas
ii

i džugoletni4

ISDB:

GR

W. -0

Ta3

do Biura Reklamowe-

Е

go Garbarska 1. -о Bezpłatnie
zm
można Otrzymać

a

BUKIEWICZ

choroby

weneryczne,

gt

iadeck

Mastegóżowych

mają

pja,

być Keeonia

12,

я

Mia

róg

Tatar

2

Wy-

b. BINSBERG

wy- choroby

weneryczne

m. Wilna w dniu pezeraa, Ais
efon
prawo, od 8 do

'roboty

kolei 9?

16, (friB-d
Schifrin.

BEE

Mickiewicza

Murat

Wielka Pohulanka 7

21,

tel. 152.

Paris

122,
о—9608 !
"ma Fox

CeVain Miss
5.5

oo - Hano,

1840 r

RY,

2

В

B

tk 2

p”

Dogodne

warunki

DZ

3

pole

1

tP.

Ą

ЁЁЕЁЭЁЁЮ‘‹;:&&'!
wszelkie przeróbki

CENI

NI SKI.

gg0g—8

:

|

3: eo

Anny

„niedrogo.
3-a,1

za”
gubioną:-- sięlegitydł
U niewažnia

\

folABwark sprzedania,
Małe Leoniszki:

trem
do

=ZAS 050

KROWY

pm

001

1

mieeczne

i na RATY.

Wil- orzechowe

'567.
Przyjmuje
1 iod 158

:

EE

ra

o аш

sprze-

Šw, R

mację ję studenckąck

Nr

"_<

563

Wydz.

0 U- S. B. Anny Bin<)
iewi

\

I ais

M

s

stud.

Matem.-Przyrodnicze*

Z-81z$

piętro.-0 gumsuumsmaszuze
O
B
ыы

Ta nio

|

į

RS

i

EE

2

na dworze€

į

kolejowy
[0 12
okazyjnie
KOWY
!
i
i
Br. MT» G M, W BLFSON do sprzedania:;
2 łóż-taniol Salon gięty 450 zapomniano w tak

moczo- KA» Szafa, tualeta, 2zł., salon mahonowy.sówce marki Morris
weneryczne,
płciowe i skórne, ul, nocne stoliki, etażer- kredens, dębowe łóż- walizeczkę, zawierają”
Wileńska 7, tel. 1067, Ka, о4 8—10 14 6g.ka, gabinet dębowy.cą dokumenty oso
Witoldowa 8.

za-— LLIS

Sutoriacyj w tej spra-

ZARZĄD

kim.
dol
m.

| SPRZEDAŻ

OwOCO- ; czek). Francja,

od

zyskach.
kaWilno,
Nr 3, Niemiectel. 362. łem
Oferty wpod „Hipote-

Elektrotera- | s”

sł

WERE"

Dr.

POPILSKI

udzielą RC Gospodarczy Kasy Cho R
wie
«
15.
Dominikańska
rych, ul.

:

ogrodem

wym,
pa

„2.,DYMELEn
MEBLE stołowe, | Ka“ do Biura Rekla- sumu me ma
prze-neryczne | mocyc: | Sypialne, gabineto- | MOWego, Garbarska |. ZGUBY

oferty wadjum

0

je Goaii

MAGAZYN Mit ie posadą 4% ułiecszeh „a

Dokfór.Medycyny

sobie

aka

waniami, parkiemi | niu 1 zł. (poczt. zna”

В-ма ОБКТЫ do| Резачиестти
ва оомледане,
rancje hipoteczną
specjalne wykonanie
ога
20 tysięcy złotych, kapeluszy
dla star“

— 1815

należy wpłacić do ka-syfilis T skórne.

Kasy.

ze naję- | b. dobraz zabudo-

WAWAWAW)

ofert w dniu przetargu wywo- 777

Zarządem

+

11. SA

skórnei płciowe, ul
Mickiewicza 9, wejście | stnieje od

kazania robót firmie wzgl. przedsiębiorstwu
niezależnie od wysokości oferty, natomiast
uwzględniając przedłożone gwarancje.
Ostateczne warunki będą objęte umorze z

©

Bacha3 mają 9

KOP

i Na

—o Wszelkie

Sprsedają się

rzyjmuje,

zamówienia biste

przekonać, 740

=

!

„ róg

SA

Zawalnej

Adres:

wierzyniec,szkanie

W.Z.P, łul. Stara Nr 18.
Dru

— zymie.

ia „Wydawnictwo

cję.

się

proszę

lat si

i koresponden*
i

o aga

a”

i

meblowym: sobie samej walizki p

ка
„Przyjmuje dwa domy: jeden muod.godz. 10 do 1i odrowany,
drugi wiara
drew- si
MEBLOWA,
ZOWA,
i >, W.Ponuln ian Vasas

°
Kasy Chorych m. Wilna.
о-

PSA

wžnawi
WOS

placu ;Kasy Chorych, skiej 9-2i5-8.

argu.
Kasa Chorych zastrzega

Ši
|

os

A

1

z6150)

Nauka

SA

do tel. 152.

Bausmaum

opłaty przez

murów, z wywiezieniem precz

sy Kasy Chorych

w

Witold W oydyłło.

Mickiewicza

sowo - Handlowe,
21,
Mickiewiczą

R

w D. Handl. (Sztuczne słońce gór-

łanie 1jeszcze przetargu
rg ustnego Фогах prze-

wielka 44 tel. 425.

1,j|

Wie Biuro komie

.

rownie robót ziemnych i rozbiór- płciowe.

nosi 1000 zt., które

wą

Wilnie

pąwją

elektryczności
Nr 23, wyzna skie)i
(gj
я
a
djatermja
'
(1028. 2roku gi OE
0815 — WAWAWAW

kopertach z podaniem warunków i ce

magane

kolektura w Polsce

ARSZAWA.
@

ar

15)

э

ny do dnia 20 XI. 28 godz. 1 po poł.

ч

Rolniczy

D. H.-K. „Zacheta“ |į D. H.-K. „Zacheta“

ważnemi referencjami
ĖS
d iaikėi

Ww.zP
|
Nr 3.
Nowogrodzkiej
ul. skłau
przy
położonego
Ofertyrty należy
ОДЕЕ оа43]
należy składać
w BRA)
zapieczętowa:yje i
OKTOÓR

"TTT

|

pracy

poleca

1 tel. 9-05. pgic—oI tel. 9-05

ac
z AG Pokój
ne, weneryczne, _goi

przeprowadzone na przestrzeni około 1000 czą

ЗЕ

2

w

Pro

>

O

Kasa Chorych m. Wilna ogłasza

targ na

klasie:

i

1

S

około

YZ

i

Siezademy do-

Mickiewicza

pgotrzebna
_ nauczy-A
cielka na wieś

Mienicki

ой 5—7 р.р.

O©ROÓW

c:

SĘ
największa,

Zawalna

Hanusowiez

Br

Lw LĖ Ca
1

)
°

TOTO TEZA

>

tówką,

9|

RRC T EN)

należności podatkowych
ych

firmę

odwołuje się.

2

w

B

nandlu z małą go-

przygotowania |

Skarbowej czenie światłem:

12-tę rano, wobec całkowitej

#

Stanisław Mackiewicz. Redantor odpowiedzialny

:

ceonana džiai

@

WILNO, Zawalna 9. Tel. 323, Adr. tel: „ROLNICZE”.

Wileńskiej

licytacja zajętych ruchomości

w

Syndykat

godziny 12 Whowródł
a cy

.

Mieszkowski, Ч, ul. Mickiewicza

wygrywa!

losów

rz

IPOLECA

Olieński

do

5

metrów

los

Marjan

Ch. Szmajkiewicz podaje do wiadomości, iżlux,

Już

wygranych

tych.

pożądany fachowoś
niekonieczna.
Ofert

Odwołanie LGyfACJI: Sj pojsę 5 7ps.gsy, sionecmy ine. | Ps „Soja ek, ©. budy

je I klasy

RIL
$

od

Doktor medycyny

depozytowe o

:

Ogólna

wszędzie

T

dowody

I.

wygrana

złofy Wilno,
S

ZEA

i
Niemiecka

Wilno,

ros

gwarantowana

Žadač

U

Białystok

lub

Akcjonistą

wielkiej 18 Loterji Państwowej
Główna

tysiąca dola“

Gausg

"a

24, | włącznie.
Mickiewicza

ul.

nie później jok w dniu1 rudai,

los!!!М!

u Lichtensteina

!

i pół.

— O

Eko js od 12-21 od 4-6, |9 m. II do 15 b m.| sem, _ sprzedamy

> Upoważnienie na prawo głosu w formie e

pomienioną

ąg

warun-1

A mokės

intelig.

do Sandino

wiecz.

T

SMSSZSESEKBCH
s

dni!!

h. m.

Ciadniesi

Gr

akcje

=

й W

Kup

51462 Т

klm. Obszaru prze-

z

27 listopada 1928 roku
Południe ($ 24 Statutu).

Jeden w Polsce całej ы słychać dziśARE głos:
2
Е
1
Już

moczowych,
—1, 0d 5—8

E zechcą ziožyč w Dyrekcji Banku w Wilnie

ywatelu

:

in

godz. 12-ej. ($ 25 Statutu).

Chcesz

TOR

3 Zmiany w statucie Banku.

=

e

_ Żądajcić

ij okazania!
zwanebacha, —

.

=“

š

ZE AZ
(DzU. R. P. Nr. 30, poz. 352) o przerachowaniu bilansėw przedsiebiorstw publicz- | DOW MOCZO r.

UnNADONRONNSZZZNKONENENERAOKENENNBEWABOSAB

Ob

wydawnictw

jasiń- Wojnara.

D.ZELDOWICZ | Makowski, mieszka-| bez” najmniejszych [Sie od 1-6 p. p.

olne wnioski.

8

Osfafnie

przynych

dogodnych

POSADY

m złożonych na przechowanie w_ instytucjach Aaiunkt Kliniki Syfil.Kredytowych akcjach, - najpóźniej „do dnia Skórnej Uatyer. 8 B. Mi

ы

J

enograficzny:
Warszawa, Krucza 20:

2-a

mu

Tį

m

a

li: towniey

. rendiowe, | TYNCUSKIEgO
zyczący sobie, wziąć udział —WLZGT RR TSZ ggjtomewanawgg | sowo Ba
Ęg ppcjoparusze,
w Nadzwyczajnem Walnem_ Zgromadzeniu

Drygas

B. Sommerield
Pieyel-Paris

wyucza

vis a vis Sądu Okręqqgspólnikowi z ka
gowego ` na bardzo o W)MI pitalem
itał
iąc dod0
tysiąc

Zagajenie i wybór przewodniczącego.
SaiORE
la
t
В z | Dr.Kūkišia-Lekarz
imnazjalnych.
r
iaais a: ZgtaZeldowiczowa siugacis
= 2) przerachowanię Piłansu_sgodtk

в

MNDIEjė

J

Fibiger

Antoni

в
a

=

zzag

„ak

a, srebra,
bry «A
to*
i różnych
w

u Rao
RODU
Ц

Jakóba

-

otrzebny'na

Zgromadzenie

Walne

A UE BAI

Р

в

33

raty.

BE sklego =

E EZSEETEARSE

g

пас{ершасут роггайК!ет а21еппут:

z
B

fabryk POLSKICH.
najt. Półn.
®E. _PRZEDSTAVICIELSTWO
ZŁOTE MEDALE na Targach
w Wilnie).

'
niegowce

i Ra

krzesła] "ATÓW„—__ 1. GŁÓ
=
„2
|
Sfenografji
к

ulicy

a

a LEKARZE

A

D

A

M.

Ss

!

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 (istn. od r. 1874)

в

— RYSKIE
i ELEGANCKIE

iI

ą

3

! wydzją

mae

1080 kwa Na. (IŻ Karsy dziewice. wód

6.

m

niniejszem zawiadamia p.p. Akcjonarju-

ОНО О О О ННа —

Skład fortepianów, pianin i fisharmonij
K ;
D
b
k

я
:в

na

ов

B niu, w fokalu Banku w, Wilnie przy ul. Mi- sis S

„PJ

z bramy).

Е ОО

Biskupia Nr 12, tele”

SE

gabinety,

angielskie, kredenszafy
sy, stoły,

Ofiarna 4

us

B m.

Pry. BAWAWAE
Trmą „Wileński
pod Handlowy“
e.
watnyūke.Bank
$р. ВКс.
BOTÓW
18

EESERENNREZBNOSZNZSZZSOZARESZRAREORSNENUNE

Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin.

KE TRWĄŁE

WILNO, Wielka 52]54

К З 9 ЕНО 0В ВОН

bólu.
złote

ARUSZERKI

J

Milloryt

A

R

š

(wejście

jane > Sbiklne

szczki
łypjeż, piegi,
brodawki,wągry,
ku- "ęgzrzaja czarn

3

LLS)

SYN

srebrem
i
kamieniamis

"M eny gle fabryczne = | popa
m Ę SOLE
| eau
szkalny na 2 koń- || , POŻYyczki
В
R

eis ikos

1

LAM

I,

zabezpieczona

*w WILNIE
Aiuszerkaśmiałowska kach. Zgłaszać slę ul.rów zabezpieczę zysk
: 1000złoż
SI
23, m.
ul.is-to Jańska N. 9 oraz Gabinet Kosme- Sieć
Rox

4

specjalnym naszym zakładzie

į

т

na 12
twoja

pośrednio z fabryk oraz naboi Ę rzajki, wypadanie wło-| KS: "Kaja sub „Zabezpieczony
znanej
powszechnie
fabryki|j sów. Mickiewicza 46,| gdl. od“ st. kol. 3 | zysk „19, Biura Rej

NOCE se starych na naj

‹

a Z ogr. Odp.| jest

PS zzmaserzą
ono"

rin broni pt»bez-$
KP, transport
т
Ep
otrzyman

AGKIE
filcowe,
we DAMSKIE
ii

AT

a

Chanufin

Bia

firma

=

swoje ulokuj
proc.Gotówka

(no, ul. T As
złotem,
» dom wiaSny. | jrogiemi

pa

BRONI I PRZYBORÓW
$
MYŚLIWSKICH

:

2

z

=

!

Oszczędności

«иа ЛЬНЕВ Ц, 54201 frontu)

=

į

Passe*_

'

....

:
Wydz. Zdr. Nr. 3

«пнетииотисвыхтиюынсто EA

SKŁAD

)

20532 —

®i

KAPELUSZ

i

A>

:

Aso

ET-ZA

ED AU DA GE SRAS SPE EL R BEBE EETTALU AE EE KES
8|

10.25.

ESTERHAZY osnuta na tie

LAY
zaczne zę: | biurka, (
У.
ojskowym, ui
rzędnikom i uczącym Ane

18 sk

į
&

|.

nie zębów bez
i
Porcelanowe

Siidhole Miinhen.

=

v g. 4-ej, ost.

i. Wilenkin | $-la

=
g

Adres tlg

1921

Riga

poczytnej POWSSĄ

Plombowanie iusuwa | łóżka niklowane i e „5

fryzów dębowych I buko

Е

[NF

TI

Bżyńska-Smolska

produkcjeы drzewa tartego szpilkowego
Ё
3

:

arai r 3 ragų

п

Choroby jamy . ustnej. salony,

kupuje wprost od producentów
;

Ši

filmie . produkcj
15422

oraz ALICJA BORÓr

Początek

8

Holzindustrie

— Telefon

3

Lekarz-Dentysia į stnieje od 1848 rj
|OMBARD
MARYA
Fabryka bli: skład ! Р1дс Katedralny, ul

MUNCHEN

M.

O R-

emocji,

Studentów

EEE

2

Wittelsbacherplatz

Paris 1927
Grand į Prix

:

G

niebywałej

a

tasai

Liedtke i hr. Agnes Esterhazy.

‚

TRWAŁE i ELEGANCKIE

przedstawiając)

ь

LEKARZE

jjo=msszsozmssnaszwwsunazj
s

k

SZARO.

= łostki z

M

tel, 811.
—O g
LL LLA)

LL

— Ę

czarująca GERD

najnowszym
s

LIEDTKE i uroczej hrabiny AGNES

a

istniejące-przeszło 30 Iat
Wilno, Jagiellońska 3,

„

Ss

tej

wact

EMIIRZBEEEB

_mysłowe

ь

sr
j Chinki

ZOFJA CZAPLIŃSKA

| Dziś! Jedyna jubileuszowa kreacja HARRY

ul. Wielka 30.

E

P

Brill

rt

a

i O

roli głównej

Z 10

dAWAN

u

Film

aa

nerwowego

5

Scenarjusz i reżyserja naszego sławnego reżysera HENRYKA
Prezydenta

poleca w najlepszych gatunkach
||

k

k

od 1 tonny w za- g

ębiorstwo

Tieso

E

DZIEWCZYNY).

pełae

wleda:

Th
K

Malic
D

TC

k

(dla gazogeneratorów) śląski i M
karwiński
@

Przeds

t

partout i bilety honorowe w dniu premiery i w dni świąteczne nieważnę. UWAGA! Publiczność będzie wpusz*
czana na widownię tylko podczas antraktów. Nad program: „DOŻYNKI w SPALE* w letniej rezydencji
Pana

£
@

`

|

х

piękność

Už

1015.

29
ickiewicza 22.

mk niętych plombowanych wozach.
KOK$ odlewniczy, kowalski i gazowy

į

;

z dostawą

Polskiego

Państwa

m

4-6, 8:4

obecne

sposób

Ea

W GIEL kamienny górnośląski dla ce- В
lów opałowych
i przemysło- B

wych

>

Perły .

prasy całego

RB PORA EE OZ M ONA ZA DAB ER

‹

plonai

| erotyczne przeżycia młodzieży, oparty na tle głośnego berlińskiego procesu.
W

apa

х

się zegarki
sumiennie i tanio.

h

FAIRBANKS. Kasa czynna

wskrzeszenia

10-lecia

Obchodu

SZESNASTOLETNIEJ

artystyczny

wysoce

Н ZEW

„Polonja“

przy ulicy Osrodramskiej,

Reparuje

i

DONGLAS

(W

program: „MŚCICIELE*. W niedzielę dnia

OBick ZONA SZANSY 5

sOskiestka

zy

SPOWIEDŹ

: Wanda

11

ekranu

Stęseo

3a

Dziś Rewelacyjna premjerai Sensacja doby obecnej. Najaktualniejszy dramat erotyczny

Dziś!

OCE

sę

s

TOMASZEWSKI

'

ong, dzi
PIENIĄDZE
Gł.
Serca wschodu |
i sławy. Film, poryw. siłą treścii
iezró

„BRUDNE
i
о

ių

B
8

Zegarmistrzowski

Król

Ekranu! Tego jeszcze nie byłol

38;

E

B

roli głównej:

Uroczystego

iistopada r. b. z powodu

11

=
w OK
>
tyletów:

ti

„Piccadilly

ОННЕ НОЛЕН ОННЕ GREENE SROKA SAO

*

wejście do Kinematografu Miejskiego TYLKO za zaproszeniami.
-

ZA

-

ja dramat w 10 aktach.W

irradilly*
WIELKA

„PrZESĄdY
| przywidzenia
i
i:

5

od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny

Pa

„Ilios

į

E m. 6, w bramie na piawo schody.
177777

mit iwan

1

GA

я

Teatr

10-ej do Krzyża,
8-mej wieczór.
Li
il. Młynowa res: Nr 2iNa- 8m

£

z WIELKIM RABATEM

iE

ES

Kino.

11) Kino

um

i

Kulturalno-Ošwiatowy
SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska 5.

Wileńska:

tel.

RA

DCC

obuwia, śniegowców, kaloszów i t. p.
5

O+

i

5 dowe: 9 miłości 14. przyjmuje 9d H _ KINO-TEATR

r b

bielizny

3

EE

a

Niezwykła okazja taniego kupna:
i damskich,
kapeluszy,
sukien,

Palt męskich

żakietów,

H

11 m.

L ans a

dE

Od

T

@

į

pina aks kio

į I ii
a

Wilno, ul. Wielka 42, tel. 1200.

Miejski Kinematograf | vaeae
bedzie wyeotiany
film
Komedia

„Rolnik

sprzedaje
pi
I

ilości

każdej J

w

8

Sk

|

KARTOFLE
Wileński* Kalwaryjska

ОИ AC

ИОа

Em
D

į

ENNSRCBSENEZZE

EZ

LEWINя

(Choroby dzieci)
Ž
powrócił, Zawalna 28/30, tel. 585. *
—
r
=

aptekach i
we wszystkich
składach aptecznych znanego

НОИНО

НВ

ВЛОИ

Dr.

ч

ce
za

a

awa

Wraz

ЕНЕ
ZERA
Ž

Owo

przy

SKA o

zwrot jej

zawartO+

Makow-ści za wysokiem
i
Wj 9
Makow_śi
maga- adresem:

ОЕ

Wileńskie" ul.

m. Z:

Kwaszelna

Zamkowż

oe,

23.

-

