
Г
 

Ч 

ROK VIII. Nr. 297 (2207) 

SŁOWO 
WILNO. Środa 25 grudnia 1929 r. 

Dnigiejszy numer zawiera 6 stron i., Słówko: 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.' ŚWIĘCIANY, — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, Į 
BIENIAKONIE, — Butet Kolejowy. i 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. | 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. { 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. ! 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. | 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. | 
KLECK — sklep „Jedność, ! 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. ! 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. Redakcia i Ądministracja, Wilno Ad. Mickiewicza 4 otwzrta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, administracii 228 druk 267 

  

1 PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
łka pocztową 4 zt., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K.O 

44. 80258. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numera 20 gr. cje ie uwzględnia rastrzeżeś co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Opłata pocztowe niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych mie zwraca, Administra- 

  
  

nadesłane milimetr 50 

  
JULUDŁLN: wicis iMiiuiueirowy jednoszpaltowy ma sirorie 2-ej 1 Srej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 

gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
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Pokój ludziom dobrej woli 
| Zapadła mieścina w Judei. Zapo Który w Betleem dla nas się narodził, rozumienia, słowa braterskie. Ale nie przekonań, tego, co uważamy za Pra- nienawiści — niech nie będzie obłęd- wzajemnego szacunku naradą braci nad 

I mniańe gdzieś na wzgórzach  schroni- 
sko. Jakże daleko od bogatej Jerozolimy 

— |od wielkich szlaków świata. Jak daleko 

a!
 

od Rzymu, gdzie wielki Cezar, impera- 

tor wielkiej sprawy, wielkiego Imper- 

jum układa, ludami rządzi, podwaliny 

kładzie wspaniałych instytucyj. 

A dziś — w dwa blisko tysiące lat 

po tem — wiemy, że cała wielkość Rzy 

mu podnóżkiem miała być tylko Sługi 

Sług Tego, który w ową noc w Betle- 

jemskiej stajni się urouził. 

Bo wobec wieczności wszystko jest 

| Kk t 

|] Cała Polska łamać się dziś będzie 

Jopłatkiem, dzielić się będzie tym chle- 
Į . + ° 
US który mocą Bożą na ołtarzu zamie- 

nia się w żywe. Ciało Chrystusowe. 

— |Dzielić się będziemy chlebem, jak bra- 

sd Chrystusową, miłość 

tia. Przypomnijy sobie wzajemną na- 

szą miłość — miłość chrześcijańską 
Boga, co 

IE, Stając się Człowiekiem, pod postacią 
6}- 
10% Chleba nie przestał być Początkiem i Ce 

lem Wszystkiego, Wszechmocnym i 

przedwiecznym Panem, Słowem Boga, 

Prawdą absolutną. 

Opłatek wigilijny jest wyrazem mi- 

łości Boga i miłości wzajemnej. Łamiąc 

ten opłatek — zawieśmy swary i gnie- 
Wy. Bądźmy chrześcijanami. Chwała na 

Wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 

iębrej woli. 
Zapomnijmy dziś na chwilę o tem, 

Co nas dzieli. Spójrzmy jeden na dru- 

giego bez uprzedzeń Uznajmy wzajem- 

hie dobrą wolę. Podzielmy się chlebem. 

| zasiadając do stołu, do białego obrusa, 
| leżącego na sianie, otwórzmy i podnieś- 

my serca. 

Niech nie zabraknie przy nas i tych 

go. 

W braciach naszych, od których nie 

czy: przywiązanie do.tradycji ojców, do 

wielkiej chwały minionych lat, do wspa 

niałego skarbu kultury narodowej. Ze 
słowami miłości przełammy. z ni, mi 

E jedno nas dzieli, uznajmy to, co nas łą- 

je 
ej opłatek. 

0° и : + 
ia” Niech nie zabraknie przy nas i tych, 
12) którzy mocniej, boleśniej niż inni odczu 

4 Wają niedolę 'innych. Są u nas wsie, 

"=. gdzie chleba do Zapust nawet nie star- 

  

Czy. Są chłodne poddasza i piwnice, 

gdzie brak pracy — głód — choroba 

straszą wyblakłemi oczyma  zgłodnia- 

łe dzieci. Bądźmy gotowi dzielić się z 
niemi chlebem. I szczerą dłoń braterską 

Wyciągnijmy do tych wszystkich, któ- 

A” taką nędzę i niedolę rozumieją, i 
"a 
„860g naprawy chcą szukać szczerze. 

ry Przełammy opłatek i z tymi wszystki 
6 Mi, którzy na nas zej ziemi inną mówią 

e-| $Warą, inny odmienny mają obyczaj. 
ei Łączy nas z nimi miłość szarego nieba, 

D brzozami sadzonych gościńców, sosno- 
i] Wych lasów, szarych chat. 

Nie zapomnijmy o nieobecnych. O 

+. Ych wszystkich, których dziwne niepo- 

IQzumienie oddziela od nas kordonem; 

lietylko o tych, dla których ten kordon, 

r Jak dla nas, jest ghuchym murem wig- 
8 Ziennym — ale i tych, którzy tego kor- 
k $ donu, jak palladjum jakiego strzegą, któ 
| rzy , R GOES ania ; @) V Zz podejrzliwością, nieufnością, po 

ik Czuciem gniewu stronią od nas. Niech 
Er. Oni wiedzą, żeśmy gotowi w każdej 

-0 Chwili zasiąść z nimi do Kucji. 
„” Pamiętajmy też o tych, którzy pod 
< : 
г ami ludzi chcących żyć bez Boga, 
Ź ohatersko przy Bogu i prawie Bożem 

je toją. Niech płynie myśl ku prześlado- 
is wanym, uciskanym, ku bohaterom w 
„li gach północnych wysp katorgę zno* 
kė SZącym za Wiarę. Myśl ku nim ślijmy 
d Pełną czci i podziwu. 

1 Tak pamiętając o nieobecnych, z 
я ni: . : 1’ Obecnymj podzielmy się chlebem. Na- 

: Wet z tymi, których dzieli od nas różni- 

© poglądów, metod, sympatji. 
2. A łamiąc opłatek, pamiętajmy o 
a Tym, Który nas wszystkich łączy, Któ- 
| Mu wszyscy służyć chcemy, Którego 
M Królestwo na ziemi szerzymy. O Tym, 

„ 

” 

a Który jest Życiem i Prawdą. 

Znajdźmy dla wszystkich słowa wy nych kompromisów. Słuszności swoich walka ta nie pieni się jadem wściekłej stkim. Niech będzie spokojną, pełną 

SYN 
PISZĄ O TOBIE KSIĄŻKI, MADRE KSIĄŻKI, CHRYSTE, 
PRAGNĄ ROZWIĄZAĆ JAKIEŚ PROBLEMY ZAWIŁE, 
I RAZ JESZCZE OŚWIETLIĆ ŚMIAŁO OCZYWISTE. 
I ODPOWIEDZIEĆ JESZCZE: BYŁO CZY NIE BYŁO? 

I SPRZEDAJĄ TE KSIĄŻKI UCZONE INTRATNIE, 

A INNI PISZĄ DO NICH BARDZO MĄDRE WSTĘPY: 
OTO PRAWDA NA WIERZCHU, KTÓRA BYŁA NA DNIE, 

A OTO WSZYSTKIE KŁAMSTWA, PODARTE NA STRZĘPY. 

  
Linoleoryt Kazimiery Adamskiej-Rouby 

CZŁOWIECZY 
BIEDNY SYNU CZŁOWIECZY, WZIĘTY W KURATELĘ 

PRZEZ TŁUMY ZMARTWYCHWSTAŁYCH DZIŚ FARYZEUSZÓW! 

JESTEŚ „MOTYWEM AKCJI". O, JAKŻE TO WIELE! 

„SZKICEM BELETRYSTYCZNYM' PRZEMAWIASZ DO USZU. 

STAJESZ SIĘ OTO MODNY, O SYNU CZŁOWIECZY! 

CIEMNY RUMIENIEC GNIEWU TAKIE SŁOWO BUDZI, + 

LECZ TY, KTÓREGO JĘZYK NIGDY NIE ZŁORZECZYŁ 

ACH, MIMO WSZYSTKO MIŁUJ — NAS, NIEGODNYCH LUDZI. 

JERZY WYSZOMIRSKI. 

  

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM PISMA NASZEGO REDAKCJA, SŁOWA” SKŁADA SERDECZNE 

ŻYCZENIE ŚWIĄTECZNE. 

róbmy nędznych ustępstw z zasad, mar wdę, brońmy. Walczmy. Tylko niech nych bojem wszystkich przeciw wszy- sposobem służenia wspólnej wszystkim 
sprawie. 

* LŽ * 

A wspėlną nasz4 sprawą jest tryumi 

Dobra, tryumf Sprawiedliwości miłości 

i pokoju, Królestwo Boże na ziemi. Kró- 

lestwo to — to poddanie Bogu, podda- 

nie pod prawo Boże wszystkich przeja 

wów nąszej myśli i woli. Nietylka wó- 

wczas,.gdy myśl ta i wola prywatnych o 
sobistych prawd naszych dotyczą. Chce 
my, by z wolą Bożą zgodne były wszy 

stkie przejawy życia społecznego. By 

w życiu Państwa chrześcijańskie pano- 

wały zasady, by ponad wszelką ustawą 

szanowane było prawo przedwieczne, 

Boże, źródło i podstawa wszelkiego pra- 

wa .  'udzkiego, wszelkiej ludzkiej u- 

stawy. By zgodnie z wolą Bożą działały 

rządy i sądy. By ci, którzy zdobywają 

wiedzę i dążą do prawdy, pamiętali o 
Objawieniu, źródie prawd, najważniej- 

szych i majwyższych; by szkoła pomocą 

była Kościołowi w nauczaniu tych 
prawd. 

Chcemy panowania Boga w stosun- 

kach pomiędzy państwami. Chcemy wy- 

siłku wspólnego państw dla ułatwienia 

ludziom życia z Bogiem. I choć nie u- 

ważamy pokoju za najwyższe dobro 

Świata, choć wiemy, že ohowiązkiem 

państwa jest bronić praw obywateli, 

cenniejszych nieraz, niż życie; choć 

chcemy być gotowi do zbrojnego odpar- 

cia najazdu, do obrony prawdy i pra- 

wa mimo to wszystko chcemy pokoju, 

pokoju sprawiediwego; szczególniej zaś 

pragniemy zgody państw chrześcijań- 

skich. 

Chcęmy panowania Chrystusa. Nie 
dlatego, że w tem panowaniu widzimy 

ratunek ginącego świata widzimy lekar- 

stwa na nieszczęścia naszego wieku. 

Nie chcemy tegó handlarskiego stosun- 

ku, który o tyle tylko przyjmuje Praw- 

dę, o ile na niej może zarobić. Nawet 

gdybyśmy — przypuśćmy na chwilę ten 

absurd niczego nie potrzebowali — to 

i tak musielibyśmy iść za Chrystusem. 

Bo niema tej mocy ani potęgi ziemskiej 

ani piekielnej która by mogła z dziejów 

świata wydrzeć to, co się stało, że Bóg 

stał się człowiekiem, że Słowo stało 

się ciałem, że mieszka między nami, że 

głos Jego słyszymy. Musimy iść za nim, 

bo Panem jest i Królem, bo jego rzeczą 

jest rządzić i nakazywać. 

Szukajmy jego Królestwa, reszta nam 

będzie przydaną. Jemu niech będzie 

chwała — a pokój niech będzie na zie- 

mi wszystkim ludziom dobrej woli. 

Ale i tych, którzy chwały Bożej 

wraz z nami głosić nie chcą, nie odtrą- 

cajmy. Oni są właśnie tymi, zabłąkany- 

mi wśród zawiejnej nocy bezdomnymi 

podróżnymi, na których przy naszym 

stole czeka puste miejsce przygotowane 

dła „zamorskich panów*. Jeżeli jest w 

nich dobra wola, niech przyjdą. Podzie- 

limy się z nimi chlebem i tą, która w 

nas jest prawdą. Nie chcemy sporu, dy- 
sput, przekonywań. Jeżeli im nie wystar 

czy okazanie ducha i prawdy, jeżeli o- 

dejdą z powrotem w ciemne manowce, 

pójdzie za nimi od nas dobre: słowo, 
pójdzie za nimi modlitwa. 

Pokój ludziom dobrej woli. 

* * * 

Chyłąc ku ziemi po radlone czoło, 

tchórzliwie głowę kryjąc pod skrzydło, 

możemy odurzyć siebie rozgwarem со- 

dziennej szarzyzny, możemy prawie ue 
wierzyć, że ona wyczerpuje treść życia. 

Możemy przestać czuć i rozumieć, że 

istnieje coś poza handlem, przedsiębior 

stwem, zyskiem, zarobkiem, poza wy- 

godą, wiedzą, użyciem, poza władzą, 

wpływem, sławą. Możemy ogłuszyć i 

oślepić siebie,do czasu. Lecz przyjdzie 

nieuchronnie moment w którym z jasno- 

ścią niezmierną ujrzymy, że najważniej- 

szemi, jedynie ważnemi sprawami są 
sprawy ducha; i że wobec wieczności 

wszystko jest niczem — a wielkim. je- 

dynie. jest Bóg. 
X. W. M.
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W M U R A CH WI L N A Lata nagrody państwowej za rok 199 

W pierwszych miesiącach 1930 roku 
ukaże się w druku druga powieść histo- 
ryczna autora „Państewka* p.t. „Rok 
20-sty*. Z powieści powyższej wyjmuje 
my. następujący fragment. 
Kiedy Brzozowski postyszał słowa 

konduktora, Wilno, a jego wagon przed 
wyjściem zeń pasażerów został wzięty 

.. szturmem przez publiczność wojenną, 
- wszelkie zagadnienia nie materjalne zni 
kły. Uświadomił sobie poraz ostatni, ale 
tym razem już praktycznie, odsuwany 
starannie problemat urządzenia się w 
nieznanem mieście, w którem wylądo- 
wał. Przypomniał sobie, że jego spada- 
jąca forsa obliczona jest najdalej na mie 
siąc, że niema jeszcze pracy, że nie po- 
siada tutaj prawie znajomych, że brak 
mu najniezbędniejszych _ dokumentów 
wymaganych przez Uniwersytety. Po- 
mimo tego jednak było mu lekko i do- 
brze na duszy, jak człowiskowi, który 

    

nie obramowanie ze szronu, gdyby nie 
spokoju. Jakiś sztych włoski, — gdyby 
białe drobne perełki rozsypane na kra- 
wędzi dachu, na krzyżu, i na posągach. 
Wizje rzuconej na śnieg Italji poczęły 
atakować mózg chłopca! Nie to nie to 
To raczej fotografja ze starej, kochanej 
Biesiady Literackiej, czy Tygodnika Ilu- 
strowan ego... ktoś ją ustawił na wiel- 
kim pustym placu, ktoś go przyprowa- 
dzi tutaj w cudny poranek, zimowy o 
wczesnej godzinie porannej, kiedy nie- 
ma nic co by przeszkadzało wchłaniać 
to piękno i kochać je. Nie zna żadnego 
stylu! Nie analizuje nic! Nie jest bar- 
barzyńcą, taksującym piękno gmachów 
i świątyń! Nie nakleja na żadnym mu- 
rze etykietki: barok, gotyk, renesans! 
Kiedyś tam w 7 klasie K. Prefekt uczył 
ich o stylach, kując je sam z Liturgiki 
ale nie nauczył niczego! Ach jak to dob 

  

  

po długich wahaniach pali mosty i lądu 
całą rozkosz przygotowywania się do 
czegoś nowego, rozkosz poznawania 

_ nieznanego miasta, wrosłego w każdą 
_ je śmiało w porcie nowego życia. Czuł 

stronę historji i literatury polskiej 
przeżywał pierwszą miłość turysty, roz- 
czarowanie, wstręt do brzydoty, zach- 
wyt nad pięknem, ostre nasycanie cieka 

„ wości niespodzianką, wyrastającą w u- 
„Fczkach, zaułkach, domach, murach ko- 
 ścielnych. Szedł bez przewodnika, na 
oślep, z małym tobołkiem (niech ludzie 
nie myślą, że niema rzeczy), nie pyta- 
jąc nikogo, uczuwając całą rozkosz Ыа 
dzenia wśród murów, niewidzianych ni- 
gdy, a znanych tak dobrze. Wiedział 
że tam, gdzie go zaprowadzą te uliczki 
będzię Wilno, kilka liter, które wbijal- 
w siebie od czasów dzieciństwa, od cza* 
sów pierwszego czytania z ojcem „Li- 

two, Ojczyzno moja“. 

    

Był rzadki, cudny poranek lisfopa- 
dowy, bezdżysty z przymrozkiem z bia 

_ łym szronem dekorującym dachy i za 
_ sypującym ulice białym, chrupiącym cu 
krem śnieżnym. Dachy obramowane, 
obszyte białą koronką, słupy dymne sto- 

_ jące prosto nad niedawno rozbudzonemi 
_ domami. Im dalej zagłębiał się w sieć 
skrzyżowanych dróżek międzydomnych 
tembardżiej stawały się brudne wąskie 

_ i mniej chrześcijańskie. 

  

'Nieopisana nędza żydowska kryła 
się w' suterynawatych jamach, byłych 
"sklepach, w których teraz oprócz paru 
koszyków kartofli i paru główek kapu- 

  

   

   jam tkwił nieruchomo, jak posąg, żyd, 
lub żydówka w łachmanach, brudnem, 

А 
„ Je, o oczach pełnych pokornej, wyczeku 

jącej na śmierć rezygnacji. Tu i :ów- 
"dzie w miejscu poszerzenia się Ścieżki, 

_ tkwił jakiś sklep zasobniejszy, również 
‚ - ze sprzedawcami, ale bez klientów. 'Po- 

za jamami, czeluściami brudnych, ma- 
__ łych podwórząt, szwargotem dolatują- 

"cym z rozbudzonych mieszkań — pust- 
ka na nierównych jezdniach i przegni- 
łych chodnikach. Pustka wszędzie, ani 
wojska, ani cywili. Nikt jeszcze nie jest 
panem tego miasta — oprócz skutków 
wojny... Ady 

    
   
    

   

    

    

   
   
   
    

    

  

    

  

     
    

   

    
   
    

   
   
    

     
   
    

     

    

  

_ Ścieżka uliczna poszerza się, staje 
się uliczką potem ulicą i nagle przed 
zdumionym wędrowcem staje plac nie- 
opisanej p'ękności. Szron wyścieła -bia 
łym kobiercem dostęp do jakiegoś lud- 

go gmachu, Świeckiego z ksztąłtów, 
a duchownego z krzyża, łagodności i 
spokoju. Jakiś sztych włoski, — gdyby 

- Wszystkim znane są dzieje prowi- 
rycznego pomnika, stojącego nad Wi- 

ą na terenie wojskowym. Władze woj- 
kowe z gen. Berbeckim na czele posta- 

wiły 6 lat temu drewniany model po- 
staci wieszcza, której autorem jest art 

. Zbigniew Pronaszko. Wiele nadr- 
wiono z tego pomnika, żądano usunię- 

ia go. I nawet zwolennicy artystycz- 
j koncepcji Pronaszki przyznają zgod- 

je, że w obecnem swojem miejscu ten 
omnik robi fatalne wrażenie. W oto” 

czeniu niskich bielonych baraków woj- 
skowych, w. otoczeniu niższych od figu- 
ry Poety drzew, na skromniutkiem pod 
wórku koszarowem — efekt może być 

- tylko śmieszny, ale nigdy monumental- 
_ ny. Pomysł Pronaszki mógłby dobrze 

wyglądać chyba tylko w otoczeniu sa- 
mej przyrody, gdzieś między stuletnie- 

i drzewami. 
_ Dodajmy do tego mizernego wraże- 

nia jeszcze obecny wygląd otoczenia 
tego monumentu. Jak juź zwracano uwa 

  

  

  

sty nie było nic. We wklęsłości tych 

_ schorzałem, wychudłem na szkielet cie- | 

ME w prasie, nikt nie troszczy się 0 oto-- 

staczek z Betleem kochał ubożuchną 
szopkę, w której narodził się Pan. Czuje 
że ta Świątynia wrasta mu w serce, ja- 
ko Kościół nieznany, jako nieznany po- 
mnik piękna. Czuł, że mu jest wszystko 

. jedno, jak się nazywa, kto ją budował, 
jakie rangi, etykietki, i wartość nadali 
jej ludzie zasuszeni, a mądrzy. Poczuł 
że ona wrasta w jego duszę, a on staje 
się jej własnością. Kocha się ideję, ksią 
żkę, miasto i kwiat architektoniczny... 
pierwszą i ostatnią miłością! Biała ście 
żka, wysadzona białemi drzewami, za- 
prowadziła go na szczyt jakiejś białej 
góry, zeszpeconej ludzkim szacunkiem 
dla Historji i jej cegieł. Biały welon z 
drzew okrytych szronem spłynął, aż do 
Nieznanej Świątyni i rozściełał się na 
pobliskich wzgórzach, ogrodach i la: 
sach. Tysiące słupów dymnych błagało 
0.coś niebo niebiesko - różowo - złote... 

*zaplusk wionej norze, począł 

uczyć się historji w tem mieście! Trzy 
czwarte dziejów Rzeczypospolitej prze- 
płynęło cicho przez wyobraźnię chłopca 
i zgasło! Napłynął ponownie świat 
barw, skosów ostrołuków, smukłości, 
wystrzelań i majaczeń wież kościelnych 
i jakiegoś nadrzecznego przedmieścia, 
pomiędzy wzgórzami i rzeką. Poczem 
w miarę zwiększania 'się słonecznej de- 
koracji, szare słupy dymne zaczęły się 
stawać różowo - złote, a w elony szro- 
nów iskrzyć się i ciskać brylancikami w 
patrzące nań oćzy ludzkie. Wówczas 
Brzozowski zapadł w stan letargiczny 
w stan zachwytu i upojenia, pomimo te- 
go, że jego losy były taksamo niepe- 
wne,, jak losy tego pięknego miasta, wi 
dzianego poraz pierwszy w życiu. 

* * * 

Była może godzina 12, czy 1-sza 
w południe, kiedy zszedł z Góry Zaimko- 
wej i skierował się ku jakiejś ulicy, któ- 
ra mu się wydawała najbardziej ludną. 
Pa wypiciu kawy, która w roku 1920 
nazywała się kawą, a w każdym innym 
niemożliwością i ulokowaniu tobołka w 

wałęsać 
się dalej po nieznanem , а tak już wro- 

, słem weń mieście. 
Szedł prawie wśród samych kościo 

łów i żydów, nim doszedł do miejsca, 
w którem przechodnie zaczęli z pośpie- 
chem zdejmować czapki. Podniósł gło- 
wę i dostrzegł, że znajduje się u począt- 
ku małej uliczki, zakończonej kapliczką, 
ze złocistym obrazem, nad półokrągłym 
wyłomem w mttrze. Wówczas poraz 
pierwszy domyślił się gdzie jest, zdjął 
czapkę z tym samym pośpiechem ca i 
wszyscy i cichutko na palcach zbliżył 
się do Bramy. Słodka niewinna wiara 
Jat dziecięcych zgięła mu kolana, odję- 
ła lata, oczyściła z grzechów i jak małe 
pokorne dziecko rzuciła go pod stopy 
Madonny. Nie był już w stanie widzieć, 
obserwować realności życiowej, czas 
skróconego katechizmu i nieobszernej 
historji Nowego Testamentu napoił go 
winem Ofiary Pańskiej i doprowadził 
do stanu ekstazy. Nagle wszystko to, 
ca było wielkie stało się małe, a to co 
było maleńkie, naiwne, zapomniane 
wśród starych drzew " wiejskiego ko- 
ściołka wyrosło .i zajęło miejsce tam- 
tych. 7 

Wielkie zmiany historyczne, wielkie 
problematy socjalne, wojna ze swoim 
talmudem, własne i cudze odchylenia 
moralne. własna przyszłość i tego co 
budował i kochał opadły zeń jak tynk, 
który opada pod uderzeniem młota. Sło 
dka, nieokreślona rozkosz wiary najbar 
dziej nieokreślonej, odwiecznej i trudnej 
do zburzenia skrytki duszy naszej, spa- 
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szło dokądś i nikło gdzieś wysoko, pod 
zanikającą siecią z drobnych srebrnych 
gwiazdeczek. Mozaika czytanych w 
dzieciństwie książek, chaos  popląta- 
nych dat i faktów, składał się powtórnie 
na olbrzymi wyraz Wilno, pisany na zie- 
mi, wieżycami kościołów,  kwartałami 
dzielnic, liniami rzek... Tam gdzieś, coś 
budował Batory. Na jednym z placów 
Napoleon robił przegląd swoich skazań 
ców. Pomiędzy splotem wieżyc kościel- 
nych i masą dachówkowych domów, 
zdaje się, że już niema pałacu w którym 
mądry, słaby człowiek w koronie kochał 
z legendy! Jakiś pokoik zajęty przez ofi 
cerów, czy studentów byłby może opo- 
wiedział rozmowy filareckie, marzenia 
Słowackiego! Jakiś placyk egzekucje 
czynione nad powstańcami! Nietrzeba 

"GO SŁYCHAĆ Z POMNIKIEM MICKIEWICZA? 
czenie. Brzeg Wilji tuż pod pomnikiem 
zarośnięty trawą i chwastami, ani śla- 
du schodków, parkan w ruinie, a jeden 
słup przewrócił się i leży jak powalony 
przez nawróconą ludność bożek pogań- 
ski. U stóp postaci Wieszcza istna sie- 
lanka: konie pasą się najspokojniej, a 
ruchy ich ogonów przypominają ruchy 
kadzielnic, poruszanych na cześć drew- 
nianego Mickiewicza. Żadnego porząd- 
ku, żadnego upiększenia tego miejsca, 
które bądź co bądź jest narazie jedy- 
nym pomnikiem, wzniesionym w Wilnie 
największemu polskiemu. poecie. Ża- 
łosny obraz, mizerja, płacz i zgrzytanie 
zębów. Jeśli się w to miejsce przypad- 
kiem jadąc na Antokol, zabłąka wzrók 
Francuza lub Anglika, lepiej na jego 
zapytanie odrazu ze wstydu poblago- 
wać cośkolwiek, ale nie przyznać się, 
że w taki sposób wdzięczni ziomkowie 
czczą świętą pamięć swego Wodza i 
Proroka. 

Jak słusznie odezwał się w tej spra- 
wie jeden głos publiczny: jakikolwiek   

Jiłx w mgnieniu oka wszystkie sztuczne 
budowy napływowych etyk, wszystkie 
ideje i ideologje, wszystkie „ale', wszy 
stkie zgrzyty i haczyki adwokackie za- 
puszczane przez nauki ścisłe, przez fi- 
lozotję. Padły też inne mury kościelne, 
uboższe, drugorzędne, mniej znane! 
Znikły sklepienia i nawy, cudne ostrołu 
ki, przepiękne rzeźby, obrazy, któremi 
pycha odgrodziła modlącego się czto- 
wieka od Boga. Znikł kościół - muzeum, 
kościół - koncert, kościół - obowiązek. 
Nad modlącymi się w uliczce przechod 
niej, w uliczce, którędy szli ludzie do 
pracy, bez czapek, ale całkowicie obojęt 
ni, niesłychanie dalecy od tych, którzy 
się modlili, wznosiło-Się sklepienie Bo- 
skiego Tronu jasnobłękitne dzisiaj i zło- 
to - różowe. Obok Brzozowskiego gro- 

ralent pisarski Goetla zabłysnął przed kil. 

ku laty odrazu gwiazdą świetną i nieporówna- 

ną. Rodzaj twórczości zafrapował czytających 

odrębnością i dojrzałością. 

Goetel nie przebywał znanej, i normalnie 

zdarzającej się, w obliczu czytelnika, ewolucji. 

Twórczość jego wyr osła przed zdumionemi 

oczami, jak coś gotowego, ale nie w sensie 

dzieła rąk ludzkich, ale jak gotowy i zdecy- 

dowany w kształcie twór natury. 

Pierwsza i ostatnia książka (mowa tu o- 

czywiście przedewszystkiem o twórczości po- 

wieściowej i dramatycznej) robi zasadniczo to 

samo wrażenie. jest to, o ile się znów uciec 

do plastycznego porównania 7 doskonalym 

tworem natury, napot kany nagle, wśród po- 

kruszonych skał kamienia i piaskowca, twar- 

dy i zwarty złom. granitu. 

"ast w twórczości / Goetła coś 

Ч '* 7 owej pierwotaej prostoty z jaką 

przystępuje do odwiecznych zagadnień świata i 
rozstrzyga je prosto, podług odwiecznych 
praw. Niema tu wcale żadnej pozy, szuka+ 

na poomacku nowych dróg, niema zagłębiań 

się w rzeczy nigdy niewytłomaczone, niedo- 

stępne; brak jest  filozoficz- 

nych dociekań. Prawda o życiu wychodzi bez 

pośrednio od człowieka, taka jak jest. Naga, 

chwilami brutalna. Nigdy jednak nie jest od- 

rażająca, nie może w nas wywołać odrazy, 

ani wstrętu. Bo wychodzi wprost z człowie- 

ka i odlewa się w dziele jak posąg. Bez uta- 

jonej myśli. Bez tendencyjnych zamysłów. Tyl 

«o taka, jak jest w istocie. 

To, co w Goetlu właśnie najbardziej u- 

derza — jest ową jednością człowieka i twór 

cy. Moc, idąca z człowieka, wyraża się w jego 

książkach. у 

Bo Goetel jest człowiekiem „mocnym. Jest 

ulepiony z jednej bryły. Tkwi w nim wiele 

pierwotnych i właśnie fundamentalnych za- 

sobów siły i tężyzny. 

Książki jego stanowią w dorobku naszej li- 

teratury powojennej pozycję pozytywną, war 

tość trwałą. Za bezpośredniość oddania pra- 
wdy życiowej. Za. ukazanie "wśród powodzi 

kontrastów: tytanów ducha i zbrodniarzy ni- 
kczemników, potężnych indywidualności i bez 
wolnych wegetacyj, wśród typów bezkompro- - 
misowych i zdeterminowanych i przeciwnych 

im lawirujących  giętkości — prawdziwego 

człowieka. Takim, jak jest w rzeczywistości, 

w koncepcji pierwotnej i takim, jak się zma« 

ga z okolicznościami życia. 

Ze wszystkich kart wyziera ku nam twarz 

człowieka. Możemy go poznać, jako zaka* 
mieniałego zbrodniarza potwora moralnego, aż 
nagle, pod wpływem jednego drgnienia duszy, 

ów zbrodniarz niespodzianie się przetwarza i 

odrazu wyrasta na bohatera. I nie pozostanie 

on w nas, ani bohaterem ani zbrodniarzem. 

—-pozostanie tylko człowiekiem. 
Takim jest pan Józef z nowel! „Samson i Da 
lila". Takim jest Ben Ali, kiedy niewiernemu, 
umierającemu z pragnienia nędzarzowi, poda- 
je wodę na piasku pustyni („,Ludzkošč“:). 

Z rodzaju talentu najbliższy być może 
Goetlowi przedwcześnie zmafły Jan Żyznow- 
ski. Ale różnice też były znamienne. 

Tak tedy Goetel stoj, właściwie sam. 

madził się tłum różny, najróżnićjszy mo- 
że na świecie, żywe górne i dolne szcze 
ble drabiny socjalnej. Stawił tam. lu- 
dzie ze Mszy g. 6 Mszy dla prostaczków 
i służących, z pańskich nabożeństw, u- 
roczystej, napuszonej godz. 10ej i z o- 
statniej Mszy dla birbantów i leniusz- 
ków. Stawały tam wychudłe szkielety 
ludzkie, eksploatowane przez całe życie, 
wyznawcy Lenina, gdyby był człowie- 
kiem wierzącym, ludzie nienawidzący 
wszystko, zdolni da najkrwawszej, naj- 
okrutniejszej zemsty na szczęśliwych, 
gdyby nie ta sama słodka, dziecięca 
'Wiara w Mater - Misericordiae. Przysta 
"wali ludzie syci i i zadowoleni dla chwi 
lowej kąpieli moralnej i ludzie źli dla 
chwilowej spowiedzi i grzechów odpu- 
„szczenia, jakie. im udzielało Miejsce 
święte. Pod arkadami najwcześniejsze 
i najbardziej obce wszystkiemu co nie 
było Nią klęczało staruszkostwo płci o- 
bejga. Czas zbudował dla nich jakieś 
tam szczęście i zniszczył je, pozosta- 
wiając im tylko Matkę Boską  Ostro- 
bramską. Najbliżej wylotu Bramy sta- 
ły młode dziewczęta, które przyszły na 
chwilkę, i których życie jeszcze skła- 
dało się z jasnobłękitnych chwilek, jed- 
nakowych dla tego roku wojny, ognia i 
moru, jak i dla wszystkich innych. Ja- 
kiś oficer klęczał w pochyleniu a skru 
sze, asekurując swoje życie, czy szczęś- 
cie najbardziej zagrożone i najbardziej. 
niepewne. Tuż obok stała jakaś milutka 

Gdy dusi mnie ten świat, 

Mknę myślą w iny świa: 

Świat zebr, tygrysów, lwów, kajmanów i pytonów. 

   

SLOŃEE W GRUDNIU 
W płaczące szare dni, gdy ciebie przy mnie niema, 

, świat kłamstwa, póz, ukłonów, 

t — z magicznych stronic Brema 

* 

Tam płaszczą się wśród ljan lamparty prężno - zwinne, AS 

Tam stada głupich lam stulają długie uszy, 1 321 

Tam Išnią antylop gnu spojrzenia miodoplynne, | he 

Tam wrzeszczą roje małp z palmowych pióropuszy. ij 

Wi 

Tam, ba... Tam rajski ptak rozpuszcza ogon złoty, sk 

Tam hipopotam zły w bagnisku ciężko sapie, 4 3 

Tam z nonszalancją lwów stąpają oceloty, + zi 

Tam w matni gęstych traw przebywa gnuśny tapir. Li 

Tam oskubany struś wyciąga długą szyję, 22 

Tam žėlta kakadu ogonem kiwa 2 drzewa... SĮ 

Tam... Ach, na samą myśl już serce mocniej bije: 1! 

Tam para dużych pum na słońcu się wygrzewa!... si 

k 

Twórczość jego jest jak prawda życia, 

mocna, surowa, bezwzględna. Prawda życia 

odbija się w tych książkach, jak w Źwiercia- 
dle, niepowiększona, niepomniejszona,  nie- 

przejaskrawiona. Prawda bez obsłonek, ale i 
bez cynizmu. Nie to trzeba wywlekać przed 

oczy patrzące, co jest tylko wytworne i pięk- 

ne, nie to, co jest zbrutalizowane, okropn e, 

przerażające — ale przedewszystkiem to, co 

jest. 

* Tło, na jakiem przedstawia Goetel swego 

człowieka, pozornie zadanie mu ułatwia. Ale 
tylko pozornie. 

Tłem jest rewolucja w azjatyckich pro- 

wińcjach Rosji, w Turkiestanie. Komuna, bol. 

szewizm, wszystkie te stosunki okropne, pa- 

nujące wśród tłumów komisarzy, krasnoar- 

  

miejców i jeńców. Bezpośrednio  przeżyte 

chwile utrwalone są z zadziwiającą, bezpo- 

zadanie. Ałe utrudnia je właśnie niezwykle 
średnią wiernością. I to zdaje się ułatwiać 

odpowiedzialna rola, jaką ma spełnić człowiek 

Goetla w tem okropnem kr wawem wido- 
wisku. Rola, w której człowiek nie ma prawa 

zamienić się w aktora, nie powinien ulec za- 

kłamaniu. Ale z próby tej wychodzi człowiek 
zwycięsko. Zawsze i wszędzie — nie przesta- 

je być sobą. 

Najwięcej obchodzi autora los jeńców, a 

zwłaszcza jeńców Polaków, zagubionych na 
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młoda parka, gotowa w każdej chwili 
do odlotu, ale ociągająca się jeszcze ze 
względu na nastrój otoczenia. Dalej pa- 
nie i paniusie bezskutecznie usiłujące za 
pomnieć o drożyźnie, o braku wszystkie 
go, o rozlatującym się na wszystkie 
strony budżecie domowym, 0 potwor 
nych cyfrach różnic pomiędzy docho- 
dem i rozchodem. Stali ojcowie rodzin, 
inteligenci i libertyni, już nie na proś- 
bę żon i nie dla katolickiego przeglądu. 
Stali miejscowi i przyjezdni, ludzie któ- 
rzy przyszli, jako turyści, a odzyskali 
w samych sobie źródło żywej wiary... 

A tłum ten stał zawsze i nie mijał 
nigdy. Zmieniały się tylko państwa. U- 
padały tylko trony, potęgi, ludzie w ko- 
ronach, mijały formy rządu, języki, stro 
je, i obyczaje, katolicy żandarmi i ka- 
tolicy spiskowcy, tłum. trwał wiecznie! 
Mijały klęski i urodzaje, wojny i pokój. 
zawierano traktaty i zmieniano maszy- 
ny! Świat otaczający zmieniał barwy, 
jak las liściasty, zmienia swe szaty na 
jesień! Mała uliczka z obrazem Madon- 
ny i ze swym tłumem była wieczna i 
wieczyście jednaką! Zmieniały się tyl- 
ko stroje modlących się, dusze ich pozo- 
stawały te same. Może dlatego, że du- 
sze ich tworzyły rodzinę Jedną i Nie- 
podzielną, jedną krynicę, do której ka- 
żdy wkładał swoją duszę, ażeby się stać 
panem wszystkich! ® 

я Kazimierz Leczycki. 

ten pomnik jest, póki jest, należy go oto tandety i dyletanctwa, było kilka pro- co im nie pozwala na stałą, konsekwent- 
czyć prymitywną bodaj pieczą, dbąć o 
to, aby nie otaczały ga walące się, odra 
pane mury i chwasty, lecz utrzymywa 
to otoczenie w porządku i posadzić ja- 
kieś kwiatki z wiosną, któreby podkre- 
ślały nieco uroczysty charakter miejsca. 
A konie artyleryjskie niech się pasą 
gdzieindziej, nie u stóp (choćby drew- 
nianego) wizerunku Wieszcza. 

_Apelujemy*do władz wojskowych, 
do dowództwa artylerji zajmującej owe 
koszary nadwilejskie, do Pana Komen- 
danta placu; wołamy: zróbcie Panowie 
porządek! Gdzie jest Tow. Miłośników 
Wilna? Dlaczego ono nie myśli i nie 
przypomina o przykrych rzeczach?? 

„ Jak wiadoma — Pronaszko nie roz- 
wiązał sprawy pomnika Mickiewicza w 
Wilnie. Po postawieniu jego projektu 
zaczął energicznie działać t, zw. Wiel-- 
ki Komitet Budowy pomnika Mickiewi- 
cza w Wilnie — wydał odezwę, rozpi- 
sał konkurs, zaczął zbierać pieniądze 
w całej Polsce. Konkurs odbył się. Oglą 
daliśmy z zaciekawieniem bogaty ilo- 
ściawo plon konkursu, przeszło 60 na- 
desłanych makiet. Było 

jektów godnych uwagi, ale żaden w 
ojęciu Wilnian nie rozwiązał sprawy 

idealnie. Nawet nagrodzony pierwszą 
nagrodą, wysoce twórczy i głęboki w 
ujęciu pomnik Szukalskiego — naraził 
się na srogie gromy. Takiego pomnika 
nie chcemy — wołano — to nie dla 
Wilna! : ‹ | 

No dobrze. Nagrody wypłacono, 
Szukalski zrażony atakami, projekt 
swój wycofał — pieniądze zbierano 
nadal — i zaległa cisza, cisza tak ideal- 
na, tak niepokojąca, tak bezbrzeżna,... 
„że słyszałbym głos z Litwy". I rzeczy 
wiście: „nikt nie. woła* — tylko jeden 
p. Korolec, skarbnik generalny Komite- 
tu, o którego energji w zbieraniu skła- 
dek co pewien czas przenikają słuchy 
do świadomości publicznej. Jeżeli się 
nie mylę, zebrano w całej Polsce już 
zgórą ćwierć miljona złotych. To jest 
coś, proszę państwa. Ale na tem też na- 
razie koniec. Cisza jest, jak powiadam, cie: zamiast znosić kamienie pod pom- 
dziewicza cisza... й ‚ ` 

I tu dochodzimy do sedna tej smut- 
nej, chronicznie przewlekłej sprawy. 

  

ną przedsiębiorczość i podsycanie za- 
interesowania na dalszą metę. Jakiś 
złośliwy djablik usypia najbardziej roz- 
ognione dyskusje — i zalega błoga ci- 

sza. Nic nie pomogą rozpaczliwe nieraz 
wysiłki jednostek — sprawa pomniko- 
wa śpi. Ależ na miłość Boską — 10 lat 
minęło od wyzwolenia ostatecznego 
aniasta i kraju — czy ma jeszcze 10 lat 
minąć, zanim widomy montment stwier- 
dzi na wieki naszą miłość i naszą pa- 
mięć dla Mickiewicza?..... 

Skoro Komitet opadł na siłach po 
bezowocnych utarczkach polemicznych, 
skoro mu narazie ręce opadły po tej ca- 
łej aferze konkursowej, niechże mu spo- 
łeczeństwa pomoże. Niech ustawicznie 
przypomina o swej woli posiadania 
pomnka Mickiewicza w Wilnie. Niech 
się nie marnują pieniądze, składane 
przez mieszkańców całej Rzeczypospo- 
litej na ten pomnik! Powiedzmy otwar- 

nik, my umiemy tylko tym, którzy chcą 
pracować, rzucać kamienie pod nogi — 
albo też kompletną obojętnością i bier- 

bardzo wiele Jest coś takiego w psychologji Wilnian, nym indyferentyzmem umiemy ślicznie, 

  

Michał K. Pawlikowski. 

  

ogromnych niezmierzonych stepach, objętych 

w posiadanie przez widmo rewolucji. W lo- 

sie tym rolę pierwszorzędną musiały odeg- 

rać wspomnienia autora. To też dzieje jeńca 
Polaka, przemycającego swe życie w komunie 

bolszewickiej na stepie pod fałszywym pasz- 

portem, przypadkowo zabitego ruskiego żoł- 

daka — w powieści „Kar-Chat*, wykazują 

wiele podobieństwa z losami Tadeusźa w po- 
wstałem później dziele „Z dnia na dzień*. U- 

derzająco podobny konflikt. I tu, i tam jesteś- 
my świadkami niezwykłych wydarzeń, zwią- 

zanych z życiem Polaka, wydanego na pastwę 

wojnie, ` ° ze wszystkiemi okropnoś- - 

ciami rewolucji. Tam, poza tem wszystkiem, 

rozpoczął kiedyś normalne życie, zostawił żo- 

nę i dziecko. Odgradza go od nich nieprzeby- 

ta przestrzeń i cały wir powikłań strasznej 
wojny, stwarzający nieprzebytość czasu. 

Oczywiście tło wojny stawia człowieka na 

innej płaszczyźnie życia. Czyni go bardziej 

odpornym, więcej zdolnym do bohaterstwa, | 

ale bardziej bezwzględnym i okrutnym. Za- 

wsze jednak okazuje jednakową wrażliwość 

na działanie odwiecznych praw świata, kiedy 

najjaskrawiej występuje zwierzęcość człowie- - 

ka: tchórzostwo i żądza wobec praw miłości i 
śmierci. * 

Tego człowieka chciał jednak ukazać Go- 
etel także i w życiu normalnem. - 

Oryginalnie pomyślana powieść pisana w 

formie pamiętnika i zawartych w nim ro z- 

działów powieści: „Z dnia na dzień* — zesta 

wia ze 'sobą dwa Świata — stepy Turkiesta- 
nu i losy:jeńców, zesłanych tam i tęskniących 
za ojczyzną, za Polską daleką i niepodległą— 

i, oblicze tej ojczyzny, jakżę inne od wyma- 

rzonego. Przypomina to żywo owe „szklane 
domy* z „Przedwiośnia* Żeromskiego, wi- 

dziane w marzeniach starego Baryki. 
Goetel! przedstawia życie codzienne w od- 

rodzonej Polsce w przekroju szarej pospolitej] 
przeciętności. Żadnej górnolotności, żadnej po 
ezji. Musimy zdać sobie sprawę z tej pzzecięt 

ności abyśmy wiedzieli, na czem mamy bu. 
dować. и ч 

W „Samuelu Zborowskim“, 'wystawionym 

na scenie teatru Polskiego, koncepcja Goetla 

wychodzi poza dotychczasowe ramy. Dotych 

czas bohaterem jego była teraźniejszość, od- 

naleziony na gruzach wojny typ przeciętnego 
człowieka. 

Sięgając do historji i zajmując się postacią 3 
tak Znaną i nieraz opracowywaną, przedsta- | 
wił autor silną indywidualność, przerastającą 
swoje otoczenie w walce, w konflikcie tragi- 
cznym, którego ostateczny rezultat, zwycię- 

stwo wielkoduszności nad małością leży już 
w sferze ducha. я 

Dramat ten dał poznać nowe możliwości 

Goetla w zakresie podstawowych zagadnień 

ideowych w literaturze. 

Formę utworów Goetla styl i język cechuje 
ta sama dojrzałość i zdecydowana postawa | 
artystyczna. Goetel zaczął pisać stosunkowo | 
późno — mając conajmniej (żeby nie skła- 
mać) 36 łat. Może dlatego dał odrazu coś 
oryginalnego i skończonego. Styl jego jest 
lapidarny, chwilami aż zastanawiający bezpo 
średniością i prostotą. Tempo pisania jest 
niezmiernie żywe, akcja przeważa stanowczo 
nad refleksją. Szybkość wydarzeń jest taka, 
jak gorączkowe tempo powojennego życia. 
Jednym z walorów artystycznych najsviększej 
wagi jest humor Goetla, humor bardzo nie- 
"przeciętny, który łączy w sobie dwa pierwia- 
stki dwu wczesniejszych naszych wielkich pi- 
sarzy — pozytywny z łezką humor Prusa i hu. 

' тог wielkiego czującego serca, jakiem było 
serce Żeromskiego. į 

Nagrodę państwową przyznano Goetlowi 
za ostatnią powieść p.t. „Serce lodów*, dru. 
kowaną w „Tygodniku lustrowanym”. 

е J. W. P. 
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błogo ululać, ukołysać twórczą inicja- 
tywę i wolę czynu. 3 

_ Sprawa pomnika Mickiewicza stoi 
na martwym punkcie — jest najakurat- | 
niej uziemiona. Że Wilnianie nie lubią | 
kłótni i swar” , to jest raczej dodatnią 
cechą ich charakteru. Ałe niechże się to 
nie przeradza w jakiś szkodliwy „je 
men fiche'yzm'— jakis paniczny strach 
przed polemiką wogóle, przed jakimkol- 
wiek udziałem obywatela w zagadnie- | 
niach wymagających dyskusji. — Ja 
osobiście uważam, że skoro zapadła de- 
cyzja niestawiania nagrodzonego pro- 
jektu Szukalskiego — to trzeba bez- 
względnie rozpisać nowy konkurs. Ale 
po doświadczeniach poprzednich nie 
należy ogłaszać jeszcze jednego konkur- 
su powszechnego, dostępnego dla wszy- 
stkich rzeźbiarzy, lecz ogłosić konkurs 
ścisły, wśród dwóch czy trzech znanych 
artystów. Wymieniam tylko dwa nazwi- 
ska, które „się przedewszystkiem nasu- 
wają: Dunikowski i Wittig. Takie jest 
moje osobiste zdanie. Nie przesądzam 
dziesięciu innych zdań, jakie mogą się 
wyłonić z dyskusji. 

Witold Hulewicz. 

SŁ SK   



   
   1 Spostrzežen 

Lwów i Wilno są to dwa miasta, z 
remi jestem szczególniej uczuciowo 

* wiązany. Lwów stoi na południo - 

1 rschodzie naszego Państwa i był słu 

     

-| sznie pomnożycielem polskości zwany. 

Jego promieniowanie na prowincję było 

i jest ważnym czynnikiem polskości dla 

wschodniej Małopolski. Wpływ Lwowa 

sięga obecnie na Wołyń: kolej Lwów- 

Stojanów uczyniwszy cztery godziny ja 

zdy'ze Lwowa do Łucka  wkluczyła 
Łuck w sferę wpływów Lwowa. 

Ze Lwowem jestem osobiście zwią- 

zany. Dwa ważne mego życia odcinki 

spędziłem we Lwowie, we Lwowie w 

1902 roku aż do 1905 r. zajmowałem 

się dziennikarstwem i działalnością wy 

kładową: we Lwowie  propagowałem 

wyodrębnienie Galicji, we Lwowie od 

od 1909 roku aż do wojny światowej 

głosiłem zbliżanie się wojny światowej 

która da nam jak pisaliśmy w „Sprawie 

Polskiej" „Wyzwolenie lub rozsypanie 

się po świecie i zagładę zależnie od te- 

go, 0 ile wyłonimy siłę, o ile ją zgodnie 

z naszym narodowym interesem w od 

powiedniej chwili rzucimy na szalę wy 

padków”. Lubiłem i lubię Lwów za je- 

go temperament, za jego żywość. Ko 

chane Wilno jest, używając rosyjskiego 

wyrażenia ;;Tiażołoje ra podjom*, to 

jest trudne tło zmobilizowania, do szyb 

kiego reagowania. Lwów reaguje szyb- 

ko i silnie. 
Lwów wiele stracił z powodu tego, 

że stał się miastem wojewódzkiem, on 

który w ciągu długiego © zasu. godnie 

sprawował obowiązki stolicy 

go kraju, całej Galicji. Jeszcze przed 

kilkoma laty gdy byłem we Lwowie od 

czuwałem tą jego degradację i Wwów- 

wania autonomji prowincyj, wytworze 

nia rządów krajowych, sejmów krajo- 

wych, będących kolektywnym niózgiem 

dla spraw 'administracyjnyčh i gospo- 

darczych kraju. 
Decentralizacja administracyjna jest 

związaną ze wzmocnieniem centrów u- 

mysłowych lokalnych. Lwów stracił z 

powodu braku Sejmu, z powodu tego, 

że wiele spraw krajowych, które daw, 

niej decydowały się we Lwowie decy- 

dują.się obecnie w Warszawie. Pomimo 

to życie duchowe i polityczne we Lwo- 

wie pulsuje bardziej niż we wszystkich 

naszych miastach prowincjonalnych. 

We Lwowie poza uniwersytetem i 

politechniką powstały jeszcze dwa wyż 

sze zakłady: Akademja Exportowa i wy 

ższa Szk. Rolnicza. Pierwsza założona 

„jest przez Lwowską Izbę Handlową, 

2 druga jest wyższą szkołą prywatną. Bi 

bljoteka uniwersytecka lwowska ma 

zmaczne zastępy czytelników, znaczniej 

sze niż przed wojną. Uniwersytet jest 

słaby, wogóle wszystkie nasze uniwer- 

sytety są słabizną, słabe, słabsze i пар 

słabsze. Zdaje Się jednak, że najsłab 
szym jest Wileński. 

Lwów mia dużo starych, zrutynowa* 

nych profesorów w ciągu trzydziestu 
S A te same skrypty, 

bełwarunkowo - profesor. Balcer Wła- 

dysław i Abraham należą do: szczęśli 

wych wyjątków. Na faktltecie praw- 

nym tważany jest za niezłą siłę młody 

profesor Erlich prawa publicznego. Do 

wybitniejszych Sił naukowych należą 

prof. Romer i Zakrzewski. 

Politechnika Lwowska w znacznej 
mierze ma siły młode, lecz wiele waż- 
nych katedr nie są obsadzone, jak na- 

przykład katedra maszyn cieplnych, ma 

szyn rolniczych it.d. Polska niema fa- 

chowców na te katedry. Otóż dla ich 

obsady należałoby ogłosić konkurs za- 

granicą: zjawiliby stę fachowcy wyso” 

ko kwalifikowani prawdopodobnie Nie- 

mcy, w ciągu pierwszych kilku lat wy 

kładaliby w języku obcym, potem na” 

uczyliby się po polsku lub daliby jej fa 

chowca z grona swych uczni. 
W 1803 r. gdy Adam Czartoryjski 

odradzał uniwersytet Wileński, sprowa 

dził z zagranicy fachowców i' dzięki 
nim nastąpił ów rozkwit umysłowy Wil 

na w pierwszej ćwierci 19-go wieku. W. 

"L LS Si - 104ут wieku mamy ambicje posiada 

nia dostatecznej ilości i należytej jakoś- 

ci sił naukowych i tworzymy tandetne 

wyższe, uczelnie. Utrudnienia, jakie spo 

tykają Żydzi przy przyjęciu do naszych 

uniwersytetów wiełu z nich wychodzą 

na dobre, kształcą się bowiem w zagra 

nicznych uniwersytetach niezrównanie 

lepszych od naszych, stąd będą lepszy- 

mi. fachowcami, z którymi współzawo”. 

dnictwo dla wychowanków naszych U- 

niwersytetów będzie utrudnione. 

Teraz do prasy lwowskiej. Przed 

wojną i obecnie najpoczytniejszą gaze 

tą Iwowską jest „Wiek Nowy”, jakkot- 

wiek stracił na wpływie i na znaczeniu 

jakie posiadał w ostatnich latach przed 

wojennych, gdy był w Galicji jedyną ga 
zetą irrydenty polskiej. 

Gazeta prowadzona jest starannie, 

zawiera dużo w zwięzłej i jasnej for- 

mie podawanych artykułów. 
Z dawnych gazet lwowskich jak „Ga 

zeta Narodowa“, organ  Podolaków 

„Dziennik Lwowski”, organ Magistra* 

tu, *Przegląd,, korzystający z subwen- 

cyj „Lander - Banku* nie pozostało i 

śladu. „Słowo Polskie'* do 1907 roku 

organ ND dziś wyemancypowało się od 

wpływów iN-deckich, jest organem tak 

zwanego zespołu stu, którego ideolagja 

jest wzorowaną na faszyzmie. Pismo 

jest inteligentnie prowadzone i w sfe- 

rach inteligenckich ma najwięcej wpły 

wu. ND. założyli „Nowy Kurjer Lwow- 

ski", gazetę o niewysokim poziomie u- 

mysłowym i moralnym. k 

„Gazeta Lwowska'* organ oficjalny 

w ciągu swego 119 letniego istnienia 

przeżywała różne losy: czasami wysu- 

wała się jako pierwszorzędna gazeta w 

Galicji, czasami schodziła na dodatek 

wiełkie=' 

czas powstała we mnie myśl propago"* 

la ze Lwowa 
do ogłoszeń oficjalnych. 

Obecnie jest dobrze redagowaną, 
względnie dużą i w prasie lwowskiej 
zajmuje poważne stanowisko. Redakto 
rem jej jest p. Szarota, b. poseł Polski 
w Wiedniu, czynny w akcji polskiej za- 
granicą w okresie wojny światowej. 

BB posiada też swą gazetę „Dzien 
nik Iwowski* też nieźle redagowaną 
przez p. Górkę, b. oficera Legjonów, 
b. attache wojskowego w Rumunii. 

Wie łkie wypadki, które przeżywali 
śmy w ciągu ostatnich lat kilkunastu 
istnienia Państwa Polskiego bezwarun 
kowo wpłynęły na wyrobienie ludzi, da 
nie im szerszych horyzontów. Typ re- 
daktora galicyjskiego uległ zmianie. 
Podstawa materjalna prasy pozostała 
szczupłą. Tylko gazety obliczone na 
szersze warstwy, z natury rzeczy mniej 
inteligentne, a więc gazety zmuszone 
przystosowywać się do niższego pozio 
mu mogą w Polsce opierać swój byt na 
prenumeracie sprzedaży ulicznej. 

Wśród tych gazet rekord pobił „Kur- 
jer Krakowski Ilustrowany", z którym 
współzawodniczy „Wiek Nowy” i „Ga- 
zeta Poranna", oraz „Nowy Kurjer Iwo 
wski“ założony przez ND. 

Osłabieńie materjalne i polityczne 
Ziemiaństwa w Galicji wpłynęło na cha 
rakter prasy galicyj skiej. iazet zie- 
miańskich Lwów „obecnie „nie , posiada; 

natomiast jak dawniej, tak i dziś ma 
wspomagane przez Rząd. 

Osłabienie gospodarcze mieszczań: 
stwa polskiego przejawia się dosyć ja 
skrawo we Lwowie. Życie umysłowe 
i polityczne Lwowa opiera się dziś nie- 
mal wyłącznie na warstwie urzędniczej, 
jest to niedostateczne dla utrwalenia na 
szej cywilizacji, naszej państwowości w 
kraju. Bez wzmocnienia życia gospodar 
czego Galicji żywioł polski we wschod 

nich województwach tych prowincyj bę 
dzie się kurczył. : 

Galicja dała 3/4 nauczycielstwa, 
2/3 urzędników b. dzielnicy pruskiej, 
duży też zastęp nauczycieli i urzędnik 

ków otrzymał zabór rosyjski. Gdyby 

nie powstała Polska, nastąpiłoby tam“ 

tak olbrzymie przeludnienie inteligen- -' 

cji, że wprost pożerałaby się wzajem 

nie w wałce o byt. Trzeba pamiętać, że! 

wykwalifikowanie fachowe tej inteligen * 

cji, obdarzonej tytułami doktorskimi by 

ła niewielkie. Galicja produkowała in 
teligencję ponad swe środki materjalne 

stąd bardziej formalne niż realne prze 

chodzenie kursów uniwersyteckich. Słu* 
chacz uniwersytetu siedział zazwyczaj 
w prowincjonalnem mieście i przyjeż- 

dżał do Lwowa na składanie egzami-| 
nów z fichych kursów jakiegoś Pętaka | 

lub Pilata. 
Polska poszła wzorem galicyjskim | 

na produkowanie nie jakości ale ilości: 

inteligentów. Ponieważ nie czeka nas“ 

rozszerzen'e terytorjalne, „dające nowy 

rynek zbytu na inteligencję, możemy ' 
wyjść na tem bardzo źle. 

Nadmierna produkcja inteligencji w” 
narodowoś-. 

ciowe polsko ukraińskie i polsko - žy- 
Galicji zaostrza stosunki 

dowskie. 
Wobec przesunięcia się sił. gospo-, 

darczych na korzyść żydów, ich udział: 

w «produkcji inteligencji jest znaczny: 

mają dziś przewagę iłościową w wol 
nych zawodach w Galicji. 

Kilkadzies iąt lat szkolnictwa pol-* 
skiego i pewnej autonomji narodowej 
w Galicji-daly tej prowincji większy za | 
sób kultury polskiej, nawet sjoniści. ga 
łicyjscy posładają tą kulturę. „Sjonizm 
galicyj   

Galicji. 
Walki narodowościowe tej prowin- 

cji mogą być osłabione tylko przez bar- 9 
dziej intensywny jej rozwój. gospodar fg 
czy, warunkiem zaś tego rożwoju jest 
reforma Konstytucji, decentralizacja, po 
lityczna, przy której Galicja jako naj 
większą prowincja i najbardziej polity- 
cznie wyrobiona odegrywataby' pier- 
wszorzędną rolę. 

WŁ. Studnicki. 

Krótkie ferje sejmowe 
Ze względu na jdki ostatnich ty- 

godni tegoroczne fe oiteczne *będa na 
terenie Sejmu bardzo: krótkie. Już 
bm. odbędzie się posiedzenie 

ustaw podatkowych na 28-go zaś wyzna- 
czone zostało posiedzenie Sejmu, 

Obrady zarządu głównego ehadzcji 

1 WEsobotę.21 b. m. obradował zarząd 
główny Cho B, W. związku z ; 
jakoby w łonie stronnictwa Ch. D. istniała 
możliwość rozłamu; poseł. Bitner oświad-,; 
czył co hastępujerska PR ) 

„Niema w tem ani słowa prawdy. Tak. 
samo łączenie mego nazwiska 2 rzekomo 
istniejącą w . Chrześcijanskiej Demokracji 
grupą saracyjną jest fantazją. "Mój stosu- 
nek do sanacji i polityki określiłem dokład - 
nie w osłatnłem przemówieniu mem z try- 
buny sejmowej”. 

Dziś obrady rady naczelnej Ch. D. 

Powrót. min. Rauschera 
Powrócił z Berlina poseł Rzeszy 

Niemieckiej, mir. Rauscher i przez 

okres Świąteczny nie _ będzie о- 

puszczał Warszawy. Ze strony nie- 
mieckiej wyjaśniają, że wiadomość o 

zawieszeniu polsko niemieckich roko- 

wań o traktat handlowy—iest nieści- 
śła. Min. Rauscherowi o taklem za- 

mierieniu nic nie wiadomo. Że Stro- 

ny polskiej wiadomości tej również 

zaprzeczono. M'n.- Rauscher  natych- 

miast po przyjeżizie nawiązał kon: 

takt z przedstawicielami min. Spraw. 

zagr. i prowadzi dalsze rozmowy na 

temat traktatu handlowego, mimo iż 

sprawa "dopuszczenia wywożonej Z 

Połski-nierogacizny na wolny rynek 
niemiecki, w dalszym ciągu napotyka. 

a trudności. 

  

ski jest wynikiem walki o byt? 
miedzy inteligencją: semicką i aryjską ” 
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ie „KZ TEREGH DJABŁOW 
№ od 25 grudnia w kisłe „HELIOS“. Patrz ostatnią stronę. 

21-go 
К natu ala” 

przyjęcia uchwalonych wczoraj przez Sejm - 

pogłoskami, 

У 

Prof. Bariel przybył do stolicy 
WARSZAWA, 23 XII. PAT. Dzlś rano pociągiem lwowskim przybył 

do stolicy desygnowany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na stano- 

wisko prezesa Rady Ministrów prof. K. Bartel. 

TASTE TSS TOURS STS 

Likwidacja akcji ferorystycznej Ghorwafów 
Nieudany zamach bombowy w Zagrzebiu podczas wielkiej 

mowy w katedrze z okazji uroczystych urodzin Króla 

Aleksandra. 
BIAŁOGRÓD. 23. XII. Pat. Donoszą z Zagrzebia, że policja wpadła na trop 

przygotowań do akcji terorystycznej, którą miano rozwinąć z okazji wyjazdu deleza- 

tów miast i korporacyj chorwackich do Białogrodu. Policja aresztowała wielu uczest- 

ników akcji terorystycznej oraz osoby w tem zamieszane. Wedle zeznań aresztowa- 

nych przygotowywali oni szereg zamachów w Zagrzebiu za pomocą maszyn piekiel- 

nych Wszystk'e maszyny z wyjątkiem dwuch znajdują się w pos'adaniu policji. Pro. 

jektowano dokonanie zamachu na pociąą wiozący 16 bm.. z Zagrzebia delegację miast, 

a dalej dokonanie zamachu 17 bm. w katedrze podczas wiełkiej mszy z okazji uro- 

czystych urodzin króla. Prawdopodobnie także w projekcie był zamach w hotelu 

Esplanade podczas balu galowego. 

Między innemi aresztowano byłego oficera armji austrjackiej Begusicza oraz 

Jelasicza Władimira i Maczka byłych posłów dzwnej chorwackiej partji chłopskiej. 

Dookoła dymisji Hilferdinga 
BERLIN, PAT. W nocy z soboty na niedzielę frakcja socjaldemokra 

tyczna Reichstagu obradowała nad sytuacją polityczną, wytworzoną przez 

ustąpienie ministra finansów Hilferdinga. W toku obrad wyrażono jedno- 

myślnie opinię, iż trakcja socjaldemokratyczna nie może zrzec się z przy: 

zranych jej w gabinecie czterech tek ministerjalnych, teki opróżnionej przez 

dymisję Hilterdinga. Frakcja wzywa kanclerza, aby na stanowisko ministra 

Finansów powołał -ponownie socjaliemokretę i desygnuje jednocześnie na 

to miejsce sekretarza swojego i dotychczasowego rzeczoznawcę dla spraw 

finansowo bucżetowych posła dr. Hertze. Swojego czasu dr. "Hertz był wy- 

b'tnym iczłonkiem „niezależnej partji socjaldemokratycznej Niemiec“ i jed- 

nym z głównych redaktorow organu tejże partji „Freiheit“. 

Zamach na pociąg wicekróla Indji 
LONDYN, 23—XII. Pat. W odległości 10 miil od Nowe Delhi został doko- 

nany zamach na pociąg wicekróla Indji. Bcmbę rzuccno przez okno dr wego- 

nu restauracyjuego, w którym jednakże w chwili zamachu nie było nikogo. 

Dzięki temu zamach nie pociągnął za sobą większych ofiar. Ranna jest tylko 

jedna osoba należąca do służby. Wagon restauracyjny uległ aniszczeniu. Wice- 

król w chwili wypadku znajdował się w trzecim przedziale sąsiedinego wago- 

nu. Zamach nastąpił na'kilka godzin przed przewidywaną konferencją pomię- 

dzy wicekról-m, a przedstawiciclami kół nacjonalistycznych, 

m 
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Życzenia Wesołych Świąt! 
Składam Szanownym Klijentom j posiadaczom 

znakomitych akumulatorów fabryki „PETEA*% w 

BIAŁEJ. PRZEDSTAWICIELSTWO w Wilnie firma 
Michał 'Girda Szopena 8 tel. 16-72. 
  

Dom Handlowo - Komisowv | 

przy ul. Mieklewicza r 

składa 

Wielc- Szanownym Swym Klientm najlepsze życzenia 

ŚWIĄTECZNE i NOWOROCZNE   
  

  

Wszystkim Szanownym Swym Klientom życzenia świąteczne 

zasyla : 

B uro "Reklamowe 

STEFANA GRABOWSKIEGO 
w Wilnie, ul Garbarska 1, tel. 82.   

  

  

a 

    
  

   
  

  

   

   

P. Dgrodnicy z przedmieść "voy 
w sumie do 1200 zł.—na założenie-lub ulepszenie inspektów i oranżerii, 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym » 
na Antokółu w.Wilnie, 'ul. Antokolska Nr. 28. | 

Dla wygody ludzi pracy, Bank czynny wieczorami codziennie od 5 do 8 w; 
oprócz tego w dnie rynkowe od 9 11 rano : 

W: sezonie Bank sprzedaje NAWOZY SZTUCZNE па kredyt 

Bank przyjmuje drobne oszczędności i większe wkłady 
na wysokie opiocentowanie. Dojazd antobnsen N 3 

KOIMETVKA WYTWORNEJ: PAN... 

LADY CREAM 
CAZIMI 

Idealny podkład pod puder, ożywia I 
zmiękcza naskórek nadaje aksamiłną 

diość,chroni od szkodliwego działgnia 
wiatru i mrozu, zapocieya pękc... skóry 
ipodnori naiurainą świeżość cery'    
  

Naisigkniejįszym | najrozumniejszym 
podarkiem gwiazdkowym będzie książeczka 

osze.ędnościowa albo polisa ubezpieczeniowa, które 

można otrzymać w P. K. O. lub w każdym urzędzie 

pocztowym po wpłaceniu paru złotych 

—-———————————————
———— 

* pozostawiejąc „ тйе 

-ssorowie Semkowicz I 

2 ZA KORDONÓW 
Dokola pobyta w Kownie  profotorów 

Wszethni. Krakowa i Warszawy 
„Dz. Kow * donosi: Profesorowie 

z Polski, którzy przed paru tygodnia- 
mi opuścili Litwę, przybyli do- Kow- 
na, aby rewizytować Uniwersytet i 
prof. Michała Birzyszkę w odpowie- 
dzi na wizytę tego ostatniego, złożoną 
wszechnicom polskim w r. ub. Wo- 
bec tego parę dni spędzonych w Kow- 
nie przebywali li tylko na terenie aka- 
demickim, zwiedzając jednocześnie 
miasto, muzeum mlejskje, galerję 
Czurlonisa i bibliotekę Uniwersytetu. 
Prci. Semkowicz, historyk, dziekan 
wydziału flozcficznego z Krakowa, 
jak również prci. Bołos Antoniewicz, 
archeolog z Warszawy, znaleźli dużo 
rzeczy bardzo ciekawych, każdy w 
śwej specjalności. Między in. z wiel- 
kiem uznaniem odzvwali się o zbio- 
rach p. Tadeusza Dowgirda, znajdu- 
jących się w muzeum miejskim, o 
których dużo słyszeli, jednak, jak o- 
twarcie przyznali, nie przypuszczając, 
iż są tak znaczne i cenne. Przewodni- 
kami pp. profesorów po mieście byli 
studenci Połacy z korporacji „Lauda”, 
któ zy na propozycję pre f. M. Birżysz- 
ki ochoczo podjęli się tej rcli. 

Na cześć gości w Kownie odbyło 
się kilka przyjeć, a mianowicie u rek- 
tora prof. Czepinskisa, u prof. M. 
Birżyszki i prof. Szyłkarskiego. Jeden 
z ostatnich wieczorów mili gości spę- 
dzili w skromnym lokalu Zjednecze- 

„nia Polaków Studentów Uniwersytetu 
Litewskiego przy Orzeszkowej 12, po: 
dejmowani gościnnie przez młodzież 
akademicką. Wieczerzę w ZPSUL'u 
«prócz gości z Polski, zaszczycili rów- 
nież swą obecnością profesorowie па- 
szego Uaiwersytetu, a mianowicie rek- 
tor prof. Czepinskis, prof. M, Birżysz- 
ka, prof. Krewe Mickiewiczus, prof. 
Michał Rómer i prof, Szyłkarski, 

W czasie wieczerzy wygłoszono 
szereg mów. 

‚ $. Przemówienie p. rektora, w. któ- 
rem witał przybyłych profesorów pol- 
skich, nacechowane było również wiel- 
ką życzliwością względem gospodarzy 
przyjęcia— polskiej młodzieży akade- 
miekiej. P. rektor m. in. zaznaczył, iż 
„stanowisko tej młodzieży polskiej, 
skupionej w Zjednoczeniu, względem 
Uniwersytetu było.zawsze lojalne za- 
równo w stosunku do władz, jak i 

in. organizacji akademickicn ma terenie 
„Uniwersytetu. Z drugiej strcny, za- 
znaczył'p. Rektor. i Uniwersytet nie 
czynił również żadnej różnicy w trak- 
towaniu sivdentów, gdyż nauka jest 
rzeczą międzynarodową. 

Nastrój wieczoru był sympatyczny 

=. 

i 

i atmosfera wytworzyła się serdeczna, 
wspomnienie i 

"wrażenie, że wymiana myśli od czasu 
byłaby wielce pożyteczną. 

*W przeddzień wyjazdu p.p. profa- 
Antoniewicz, 

'zaiiteresowani o wrażenie +z pobytu 
w Kownie, oświadczyli žzgodnie, že 
wspomnienia wywożą jaknajlępsze i 
są ogromnie wdzięczni: p.'p. proieso- 

"rom naszego uniwersytetu 2a niezmier- 
" nie życzliwe i: goś inne przyjęcie. ; 

400-lefnia rocznica Kowna 
W roku 1930 mija 900 lat 

założenia Kowna. 
Magistrat ma zamiar wydać spe- 

od 

*ejalnq' monograiję. Taksamo w związ: 
ku'z rocznicą projektuje się  wznie- 
'sienie pomnika założycielowi nviasta 
'legendarnemu  rycerzowi Kownarowi 
od imienia którego nazwano obecną 
„stolicę Litwy. 

„Maki arzedėuki litewskiej 
na nuncjusza papieskiego 

„Lietuvos Aidas“ w ostrej "formie 
atakuje nuncjusza papieskiego Barto- 
loniego który ujął się za episkopa- 
tem katolickim w Kownie w ich za- 
targu. z rządem. 

Akcję episkopatu stojącego w 
obronie zamykanych szkół o cha- 
rakterze katolickim, urzędówka oOkre- 

. śla próbą rebel,i: Przy okazji „Lietu- 
"vos 'Aidas'* wysuwa. straszak ugody z 
"Polską do której rzekomo . dążyli 
chrześcj.-demokraci gdy byli u władzy 

„ulegając wpływom „sekretarza Papieża 
' kardynała Gaspariego. Zdaniem pisma 
ostatnie nieporozumienia › х ducho- 
wieństwem będą przez Polskę należy: 
cie wykorzystane. 

*Poliemarata oksmitają 1* mieszkania 
B. premjer Woldemaras otrzymał 

polecenie opróżnienia. mieszkania zaj- 
mowanego dotychczas bezpłatnie w 
gmachu banku państwowego. 

Telefon Ryga —Pelershnrg 
Z Rygi donoszą: 
Łotewskie władze pocztowe zdecy 

dowały się przystąpić do budowy linji 

telefonicznej w celu uzyskania bezpo- 
średniego połączenia z Petersburgiem. 

Wzmożeca agitacja  komanistyczna 
w Rydze 

donoszą: Z Rygi W większych 
skupieniach robotniczych tj. w fabry: ' 
kach i w porcie zauważono wzmożo: 
ną akcję komunistyczną. Wywrotowcy 
nawołują robotników do porachunków 
z  socjal-demokratami powtarzając 

„w kółko o zdradzie, bezprogramowo- 
Ści i t« d. swych konkurentów w usz- 
częśliwianiu ludzkości. 
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Dar ziemi Grodzieńskiej 
pułkowi Grodzieńskich ułanów 

Pamięć o tych bohaterskich synach, 
którzy w latach powstania Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, stanęli zbrojnie w 
obronie swej Ziemi, tworzy piękną 
i szlachetną tradycję wielu naszych 
pułków. 

Tradycje te, uświęcone wspólnemi 
cilarami, są tem żywiej przechowywa- 
ne z pokolenia w poktlenie, o iie do 
dzisiejszego dnia istnieje łączność tej 
Matki Ziemi ze swymi wychodźcemi. 
: Wzorem pamięci o swych synach 
jest ziemia Grodzieńska, kióra utrzy- 
muje stałą łączność z pułkami swego 
imienia: 81 p. p. strzelców Grodzień- 
skich i 23 p. ułanów  Grodzieńskich. 
O:tatnio, w dniu 8 grudnia br. na 
święto 1 go szwadronu .23 p. ułanów 
Grodzieńskich przybył z Grodna pan 
starosta Robakiewicz, który w imie- 
niu obywateli ziemi Grodzieńskiej przy- 
jął udział w uroczystościa h Święta 
Szwadronowego i złożył dar ziemi 
Grodzieńskiej w postaci 5000 złotych, 
przeznaczonych na orkiestrę pułku. 

Przebieg święta szwadronowego 
był następujący: O godzinie 9 edtył 
się 'w Podbrodziu przegląd I go Szwa- 
dronu, przeprowadzony przez dowód- 
cę pułku podpułkownika Duchnow- 
skiego. 

Następnie odbyła się msza Święta 
w kosciele w Podbrodziu, odprawiona 
przez ks. Bielawskiego. Po mszy od- 
była się o „godzinie 1l-ej defilada 
szwadronu przed dowódcą pułku. Po 
defiladzie p. Starosta grodzieński, p. 
major Stanisław Czeczułowicz— pierw- 
szy organizator szwadronu ułanó 
Grodzieńskich, p. Burmistrz miaśla 
Podbrodzia, delegaci-oficerowie, pod- 
oficerowie i ułani wszystkich szwadro- 
nów pułku i licznie zaproszeni goście, 
udali się do Białego Dworu, miejsca 
„postoju lgo Szwadronu, na obład 
żołnierski. W czasie obiadu p. staro- 
Sta Robakiewicz w podniosłem prze- 
mówieniu przypominał o zasługach - 
ułanów Godzieńskich w walkach o 
niepodległość i składał ho'd obroń- 
com ziemi Grodzieńskiej, - W dowód - 
uznania i pamięci w imieniu ziemi Gro- 
dzieńskiej p. staro:ta Robakiewicz * 
wręczył dowódcy pułku ' przepiękny 
album, artystyctnie Ozdobny, zawiera- * 
jący uchwały wszystkich gmin powia- - 
tu Grodzieńskiego z podpisami rad- 
nych gmin, wyrażającymi. cześć obroń- 
com tej ziemi, ' ' 

„Album ten jest świadectwem  ży- 
wej pamięci obywateli ziemi Grodzień- 
iskiej o swym -brataim pułku. Od- 
-jeżdżającego p. starostę Robakiewicza 
żegnali „utani, długo  niemilknącemi 
okrzykami: „Niech żyje ziemia Gro- 
ddzieńska!* ‚ — STA zy. 

Dr.Witold Legiejko & 
"Choroby wewnętrzne 

przeprowadził się na ul. Kzsztanową 8 
5 m. 2, przyjmuje 10 12 1 « i pół.-8, B 
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„Już wyszedł z druku” ! Į 

„Wileński „Kalendatz lformacyjoy 
'na' 1930 r. Rocznik XXV._ - 

Cena Zł. 2, — Do nabycia w Księ- 
„garni Józefa Zawaądikiego, Zam: 
kowa 22, oraz 'we- wszystkich księ- 
garniach i większych sklepach mat. 

YA piśm. —0   
| 9 TT EAS 

Isiogania K. Ruiskiego 
Wilno, Wileńska 38. Tel. 941. . 
KSIĄŻKI na GWIAZDKĘ 
poleca w dużym . wyborze. 6 

DALA 5 4 
ONSKI 

m EGE 
USNIERZA BOLE: 

REONATYCZNE 
ARTRET>CZNE 

SIENA о оо ойк 

bnt Ralio 180: 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i selekt, wsości 
zastępuje 5—6 lampowy. Eko: omicz 

ny, tani i łatwy w obsłudze. | 

Wileńska Pomoce Szkelna 
Wilno, Wileńska Nr. 38. 1305 Q 

WARZYG CZEMDRE ERIS DYS A GADA CEE 

|JAĄKANIE 
oraz wszelkie inne zboczenia mow. 

- rądyk:lnie usuwa Zakład Leczn. 
jątałów S. ŻYŁKIEWICZA, War) 

į szawa, Chłodna 22. Prospekty kan 

° — се!аг]а wysyła bezpłatnie. _ ©056— 

    

  

    
    

    
  

      

      
    

DUŻY LOAKL 
przy ul. Mickiewicza, powierzch. 
650 mtr. 2 wysokość 350 mtr. 
wynajęcia Il piętro. Wiadomość: Bi! 
ro Reklamowe Grabowskiego, Gal 

*barska 1. х   

    

   
   

   



м SŁ © w © 
  

| Województwo Brasiawskie E styezn a aa» 
Poniżej zamieszczamy urywek z mar 

jącej się w najbliższym czasie ukazać 
całości, którą stanowi obszerna mono- 
grafja Brasławszczyzny, opracowana 
przez p. O. Hedemanna. Zasługa to naj 
bardziej ruchliwego i zapobiegliwego 
starosty na ziemiach naszych p. Żeli- 
sława Januszkiewicza, zakordonowca - 
mińszczanina który po za staraniem uczy 
nienia z powiatu Brasławskiego wzoru, 
pouczającego jak należy w kraju na- 
„szym traktować zagadnienia społeczno- 
gospodarcze, nie zaniedbuje też naszej 
przeszłości. Działa w tym wypadku sta 
ra, dobrze pojęta kultura ziemianina za- 
kordonowca, oparta na maksymie, któ- 
ra twierdzi, iż na to, aby ufać w przy- 
szłość — należy znać przeszłość. Pychą 
bowiem jałową należy nazwać przesad- 
ne wystawiania przyszłości, bez opar- 
cia się o przeszłość. 

(Przypis. Red.) 

Od czasu do czasu na łamach pra- 
sy wileńskiej ukazują się rozprawki hi- 
storyczne, dotyczące najbliższych nam 
terenów. Dobrze to świadczy o prze- 
budzeniu się zainteresowania naszą 
przeszłością. Jednak praca ta zaledwie 
jest rozpoczęta. Nie mamy dotychczas 
sprawozdań monograficznych / Wileń- 
szczyzny czy też oddzielnych jej części 
— powiatów. Szczęśliwym wyjątkiem 
jest tylko powiat oszmiański ongiś opra- 
cowany przez śp. Czesława Jankowskie- 
go. Lecz cenna rozprawa oszmiańska 
dotyczy tylko fragmentu dziejów, nie- 
odżałowany zaś autor nie mógł korzy- 
stać w pełni ze zródeł archiwalnych, 
wówczas zazdrośnie strzeżonych przez 
rządy rosyjskie od niedyskretnego oka 
„inorodca'. Co do reszty powiatów— 
Sprawa wciąż leży odłogiem. Nic więc 
dziwnego, że społeczeństwo miejscowe 

„Ww najszerszem tego słowa znaczeniu 
. jest pogrążone w zupełnej nieświadomo 

ści historycznej co do swego kraju. - 
Czem był powiat brasławski, jaką była 
jego przeszłość, granice, kultura, przy- 
należność państwowa, czy ma Państwo 
Polskie doń prawa historyczne, kultu- 
ralne, czy włada może tylko prawem 
podboju, — wszystko to są zagadnienia 
"szerokiemu ogółowi mało znane. Scie- 
rające się i zachodzące jedna w drugą 
granice żywiołów polskiego, białoru- 
skiego, litewskiego, jeszcze bardziej de- 

„ zorjentują każdego, ktoby chciał tę za- 
gadkę rozwiązać. Każdy polityk może 

„ bezkarnie oświetlać i naginać przeszłość 
"do swych upodobań i celów. Pytanie 
kim my jesteśmy, tu, na granicy trzech 
państw, — aborygenami czy intruzami, 

jest pytaniem palącem. 

Szłachetna inicjatywa MWR i OP 
dała mi możność uchylić rąbek tej ta- 
„jemnicy przez studjowanie w archiwach 
wileńskich dziejów _brasławszczyzny. 
Reszty dokonały dobre chęci, dobra wo- 
1а i poparcie jednostek, do których za- 
ficzę: byłego inspektora szkolnego p.. 
Kazimierza Próchnika z jego umiłowa- 
niem brasławszczyzny i niezliczonemi 
wprost zabiegami, by mi pracę ułatwić, 
dr. Ryszarda Mienickiego, który ułatwił 
poszukiwania archiwalne, wyświetlił, 
przedyskutował zagadnienia trudniejsze 
i otoczył tak cenną atmosferę zaintere- 
sowania i życzliwo'ci; starostę brasław- 
skiego p. Żelisława  Januszkiewicza, 
który z właściwą sobie energją potra- 
fił zainteresować szeroki ogół sił powia- 

wów wileńskich, niech odpowiedzą pół- 
ki i wystawy księgarskie. 

Jesteśmy pokoleniem, które jeszcze 
posiada język rosyjski, język ołbrzy- 
miej ilości akt archiwalnych. Niedługo 
to pokolenie odejdzie ' do przeszłości. 
Co wtedy będzie? Czyż nie znajdzie się 
dzisieńszczanin, oszmiańczuk, święcia- 
nin, troczanin, coby choć jednem okiem 
zajrzał do źródeł, które czekają i proszą 
by w nie zajrzano. Przedemną niespo- 
dzianie stanęło takie bogactwo źródeł 
malutkiego brasławskiego odcinka — 
źródeł przez nikogo nigdy nie tkniętych, 
— żem po półroku z niemi się nie upo- 
rał. A obok jak sieroty stoją szacowne 
foljały lidzkie, oszmiańskie, zawilijskie, 
których przez 100 lat nie tknęła ręka 
zwycięzcy, która najwyżej wywiekała 
z nich nie to co było w naszej przeszło- 
ści górnego, polskiego, a tylko nikłe 
przejawy bizantynizmu, burd szlachec- 
kich i warcholstwa, rzucała tym mater 
jałem w nasze oczy jak błotem wołając 
patrzcie: taką jest wasza przeszłość!'* 
Wtedy mieliśmy usta zakneblowane, a 
teraz po zwycięstwie spoczywamy na 
laurach. Niech młodzi dają impulsą, 
niech mierzą siły na zamiary, a znajdą 
i oni swych mecenasów, którzy ich po- 
prą tak, jak mnie w mej pracy poparli. 

Oby te słowa były bodźcem szla- 
chetnym dla naszej kochanej młodzieży 
batorjańskiej. 

Nie man szczególnych obaw, że 
fragmenty które podam zainteresują tyl 
ko brasławianina, a odrzuci je niedba- 
łem okiem czytelnik innej części wiłeń- 
szczyzny. Nazwiska i miejscowości nasz 
sąsiad powietnik spotka tylko nieznane, 
lecz ogólne tło jest wspólne, stosunki 
sąsiedzkie bliskie nie mniej w przeszłoś- 
ci jak dzisiaj. jednakowo działały przy- 
czyny, jednakowe też były skutki. 

23 stycznia 1793 r. następuje drug 
rozbiór Polski, — przecina się powiat 
Brasławski po linji Druja; Ikažū, Opsa, 
Koziany, zostawiając przy Polsce zaled- 
wie jedną trzecią część współczesnego 
powiatu. : 

Ogromnie charakterystycznym jest 
manifest Katarzyny, w którym ona uza- 
sadnia konieczność drugiego rozbioru: 
„Udział, który Jej Imperatorska Mość 
przyjmowała w sprawach Polski był za- 
wsze osnuty na wspólnych korzyściach 
obu państw... Szczególnie bolał Jej 
1.M. ucisk, którego doznawały ziemie i 
miasta o ludności prawosławnej... Te- 
raz zaś niektórzy niegodni Polacy, wro- 
gowie swej ojczyzny, nie wstydzą się 
prosić © pomoc bezbożnych  bunto- 
wszczyków Francji... Tkwi tu niebezpie- 
czeństwo tem większe, że Polacy, na- 
śladując bezbożne wściekłe i rozpustne 
rządy i ideje francuskie, które zagrażają 
wierze chrześcijańskiej i dobrobytowi 
całego społeczeństwa, usiłują zaszcze- 
pić te zasady w Polsce... Z tych wzglę- 
dów jej IM. zezwala obecnie przyłą- 
czyć na wieczne czasy... od Drut ... i t.d. 
Ta opinja wydana przez Katarzynę ha- 
słom francuskim nie była dla niej by- 
najmniej przeszkodą w prowadzeniu ser 
decznej korespondencji w Russeau, Woł 
terem promotorami  idej wolnošcio- 
wych, jak również nie szkodziła Wolte- 

Z pozostałej części powiatu zbiera 
się 27 maja 1793 r. na zamku brasław- 
skim szłachta i deleguje na ostatni Sejnz 
Grodzieński dwóch posłów — Kadłu- 
bickiego i Rudnickiego, „mężów znamie 
nitych cnotą i gorliwością” jak opiewa 
Instrument na Poselstwo“. Dužoby da- 
ło się powiedzieć o tych cnotach, zwła 

szcza ostatniego, który był pospolitym 
szpiegiem, informował władze rosyjskie 
o wszystkich ruchach powstańców. 

Jak wiemy, 17 sierpnia Sejm Gro 

dzieński ratyfikował drugi rozbiór. Na 

tym Sejmie z resztek powiatu Brasław- 
skiego i części Wiłkomierskiego i świę- 

ciańskiego zostało wykrojone nowe wo- 

jewództwo brasławskie. Pierwszym i o- 
statnim wojewodą brasławskim został 
mianowany 17 marca 1794 roku Michał 
Kossakowski. 

Niedużo  zdziałał ten wojewoda, 
gdyż w tydzień później stanął na rynku 
Krakowskim Kościuszko. 

W lutym 1794 roku przeprowadza 
łustrację pozostałej części powiatu. Bie- 
dny Brasław liczy zaledwie 68 dymów. 
Lecz oddycha wolniej — wojsk „nie- 
przyjacielskich", prócz drobnych  od- 
działów niema. Szybko dochodzą tu 
wieści o Kościuszce i Racławicach. Już 
w połowie kwietnia rosyjscy dowódcy 
alarmują o posiłki—że „wszystkie umy 
sły przygotowane do powstania, które 
lada dzień wybuchnie”, że już wyzna- 
czony termin powstania w Brasławiu 
lub Widzach, i że Wilno wysyła 3000 
na połączenie z miejscowymi konfede- 
ratami. 

Tak też i było. Powiat, jak i cała 
Polska, zbudził się z odrętwienia. 8 ma- 
ja podkomorzy powiatu brasławskiego 
Bogusław Mirski jako emisarjusz Rządu 
Powstańczego wydaje płomienny uni- 
wersał, wzywają cy do powstania nar 
rodu, „unicestwienia zamysłów zdraj- 
ców i zapędów mściwego nieprzyjacie- 
la. Pod świeżem wrażeniem Racławic 
zdobycia Wilna, Warszawy, mówi o 
nieprzyjacielu rozpędzonym i prawie znj 
szczonym'. — „Bierzmy się wszyscy 
za ręce stańmy oporem, brońmy ojczy- 
stej ziemi naszej, wolności i życia. Wzy- 
wam do 
Brasławia na dzień 11 maja. 

Podobny akces do powstania został 
podpisany 10 maja i w Widzach. Zapał 
ogarnął szerokie masy. Generał - po- 
rucznik Kossakowski, załączając podpi- 
sany w Brasławiu akt konfederacji, mel- 
duje, że powiat Brasławski tak się za- 
palił, iż gotów jest sam dosiąść koni i 
rozpocząć akcję zbrojną. Nawet włoś- 
cianie rosyjscy w tym nadgranicznym 
kraju osiedłeni, byli gotowi do obrony, 
co stwierdza raport wojskowy, polski, 
a wślad za nim rosyjski. 

Stało się jednak inaczej. O przygoto 
waniach tych dowiedział się stacjonują- 
cy w Głębokiem dowódca rosyjski se- 
kund - major Stafeopuło. 10 maja wie- 
czorem przybył on z wojskiem do Prze- 
brodzia, a w dniu 1 maja na godzinę 3 
zrana dotarł Brasławia, gdzie gromadzi 
ły się wojska powstańcze. Po krótkiej 
wymianie strzałów z wartownikami, na 
ulicach miasta rozegrała się bitwa. 

Ze strony powstańców padło zgórą 
100 zatbitych. Niestety, niewiadomo, co 
to były za ofiary lecz to „zwycięstwo" 

zgromadzenia się do miasta 

sandrowicz, Ławrynowicz Józef, Niem- 
czykowicz Teodor, Aleksandrowicz An- 
toni, jakowicki Adam, i Bartoszewicz 
Hermon oprócz tego dwaj mieszczanie 
Józef Ryniewicz i Antoni Kulikowski i 
dwaj włościanie—Saweli Dubasek i An- 
toni Romanowski. Wśród nich raporty 
wyróżniają pierwszych trzech, jako rze 
komych przywódców. Odnotujemy tu 
jeszcze Antoniego Kwintę, o którym 
wspomina dowódca pujku Tambowskie 
go pułkownik Diejew (wkrótce zabity 
pod Wilnem), że był Kwinto aresztowa- 
ny w liczbie „„buntowszczyków*, ale zo- 
stał przez niego zwolnionym tylko ze 
względu na „nadzwyczajnie podeszły 
wiek“. 

Trudno jest ustalić ilość wojowników 
ze strony polskiej. Stafeopuło podaje 
ich na 300, a zeznania jeńców na zgórą 
100 samej szlachty, nie licząc pospól- 
stwa. już w pośpiesznej  rejteradzie, 
będąc na trakcie drujskim, obserwował 
rosyjski oddział pożar miasta i gwałto- 
wny wybuch jakiegoś budynku. Gdy 
więc o 2 godziny później podjeżdżał 
do Brasławia na czele 200 jeźdzców 
Mirski, — zobaczył miasto otoczone dy- 
mem i płomieniem i ruszył z powrotem. 
15 maja do zgorzałego miasta wstąpił 
rosyjski generał Rautenfeld. 

Zniszczenie stolicy powiatu musiało 
wywrzeć przygnębiające wrażenie tem 
bardziej, że pożoga dotknęła zdaje się 
nietylko to miasto. Przynajmniej manife 
stuje proboszcz dryświacki ks. Pano 
wicz o zrabowaniu, a potem doszczęt- 
nem spaleniu m. Dryświat. To samo 
stwierdza Jan Nikodem Łopaciński, mó 
wiąc, że burłacy  (staroobrzędowcy) 
wraz z wojskami rosyjskiemi dopuścili 
się rabunków i pożogi, które włość i' 
dwór dryświacki kosztowały najmniej 
półtora miljona złotych. 

Nie upadło jeszcze jednak powsta- 
nie. Raporty drugiej połowy maja i 
pierwszej czerwca stwierdzają to wie- 
lokrotnie. 

Tomasz Wawrzecki z 300 konfe- 
deratami, Łopaciński z 100, Oskierka, 
Biellikowicz, ukazują się coraz to w in- 
nych punktach powiatu. 

Raporty rosyjskie notują następują* 
ce bitwy i potyczki: 25 maja niejaki 
Kamieński ze 150 konfederatami stoi 
obozem warownym na wyspie jeziora 

Bohińskiego tegoż dnia znany nam Sta 
feopuło został napadnięty koło Zamosza 
Koło Opsy działają konfederaci, rozsta- 
wiając Rosjanom dwie beczki wódki za- 
prawionej sublimatem(?!) 3 czerwca 
rozgrywa się krwawa potyczka koła U- 
horu, Manuzziemu robi się gorąco. U» 
zyskuje on 50 żołdaków rosyjskich, któ- 
rym porucza eskortę bogatych swych 
ruchomości z dóbr bohińskich wywo- 
żonych pod opiekuńcze skrzydła rosyj- 
skie. „Lecz obywatele powiatu brasław 
skiego pod dowództwem Łabudzia i Mir 
skiego rotmistrzów o 5 mil od Bohinia 
transport dognali, gromadne ruchomoś- 
ci odbili i kilku osobom przez Moskwę 
do niewoli wziętym wolność przywróci- 
li. 8 czerwca Mirski stacza pod Obab- 
jem niepomiyślną dla siebie utarczkę z 
moskiewskim połkiem grenadjerów. 13 
czerwca powstańcy napadają na Czern 
szki i t.p. W Widzach kilkakrotnie roz- 
proszył większe oddziały hr. Tołstoj. 

skich oddziały powstańcze 
są do przesunięcia się na zachód. 1 kie, przerzucić się do Rosji, dla spalenia 

+ czerwca < 

dzą „generała Oskierki (?) i sędziwego oni: niezbyt bohatersko się prezentują. 
brasławskiego Biellikowicza w ogólnej 

w prenumeracie 

Bibliofeka 
BOY'A 

„„„ta jedyna w swoim rodzaju Bibljoteka Boy'a, jakiej nie posia )— 
da bodaj żaden naród europejski". 

(Marjan Sżyjkowski—II Karjer Codz. 

W BIBLJOTECE BOY'A 
czytelnik znajdzie niejako ekstrakt myśli francuskiej, wciąż przez 
kilkaset lat przodującej Światu. 

Bawiąc się i myśląc, ucząc się 
niewiadomo k'edy, czytelnik staje się mędrszy, dojrzalszy—i lepszy. 

3 Przystępując poraz pierwszy do 
ujednostajnienia BIBLJOTEKI BOY'A - do wydania jej w jedno- 
stajnym formacie. w starannym druku, na bezdrzewnym papie- 
rze, w pięknej płóciennej oprawie, po przystępnych cenach — w 
przeświadczeniu, że to wydanie wejdzie w skład księgozbioru 
każdej bibljoteki, każdej czytelni, każdego inteligentnego domu, 

niniejszem ogłaszamy prenumeratę 
na następujące 12 tomów 

BIBLJOTEKI BOY'A 
Stendhal: Lamiel, Lesage: Dj beł kulawy, Diderot: Kubus Fata- 
lista i jego pan, Gautier: Panna de Maupin Laclos: Niebez- 
p'eczne związki, Baltak: Muza z zościanka, Dwaj pveci, Wiel- 
kość Ł upadrk Cezara Blrotteau, Bernadia de St. Pierre: P.weł 
i Wirginja, Rabelais: G.rgantua i Pant .gruel, Verlaine: Elegie, 

Kto zgłosi prenumeratę za pośrednictwem niżej umieszczonego 
kuponu, w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogo: 
szenia, otrzymywać będzie co dwa miesiące dwą tomy (około 
450 stron druku) za cenę zł. 9.80 (cena ta obejmuje koszty 
przesyłki). 

Po tym terminie, koszt jednej serji wyniesie zł. 15. 

Wydawnietwo ALFA 
Warszawa, Marszałkowska 113. 
  

Do Wydawnictwa ALFĄ 
Warszawa, ul. Marszałkowska 113 

Nialejszem zgłaszam prenumeratę na 12 tomów Biblioteki 
Boy'a. Należność za pierwszą serję (2 tomy) w sumie zł. 980 
wpłacam jednocześnie do P. K, O. Warszawa, konto Nr 21240. 
Należność za następne serje wpłacać będę w ciągu 14 dni po 
każdorazowem otrzymaniu serji. 

  

Imię i nazwisko 

  

Miejscowość (poczta) 

  

Ulica i Nr domu 

Kupon ważny tylko do dnia 30 grudnia 1929 1. 

„Puszczaliśmy jeńców na wolność czynność w sierpniu (kiedy już konte- 
po ukaraniu —jednych więcej, innych deratów nie było w powiecie) usprawie 
mniej". Porwanie Stanisława Augusta dliwia tem, że niektórzy obywatele mię- 
przez konfederatów barskich umiał, wi- dzy Opsą a Drują są „niechętni* i że 
docznie Petersburg przypomnieć i wy- 
korzystać. : 

niby jakieś 2000 powstańców mają prze 
: forsować przez Džwinę, czy pułkownik 

Pod presią licznych komend rosyj” Saken, który przerażony jest zamiarami 
zmuszone powstańców zdobyć Postawy i Głębo- 

brasławscy konfederaci pod wo i wygubienia wszystkich. — Wszyscy 

Jednak wszystkie te strachy rozpły- towych i tem doprowadzić do wielu cen 
nych źródeł miejscowych, wreszcie p. 
Euzebjusza Łopacińskiego, który stra- 
wił długie szeregi godzin w równoleg 
łych poszukiwaniach archiwalnych i u- 
rzystępnił swe bogate archiwum fami- 
ijne, Owocem tego zbiorowego wysiłku 

jest surowy rękopis dziejów brasław- 
szczyzny. Z powodów odemnie nie za- 
ieżnych nie tak rychło ujrzy on światło 
dzienne, więc też gwoli presji brasła 
wianam zamierzam podać w „Słowie 
parę jego fragmentów, 

_ Spieszę usprawiedliwić przedługi i 

liczbie 5000 są już w Tauroginiu", Ten 
Oskierka musiał takiego strachu napę- 
dzić Moskalom, tak im zaimponować, że 

23 czerwca major Dzywiłowicz z Kra: 
sławia melduje o zebraniu się koło Opsy 

nęły się w eterze. W sierpniu tryumfują- 
ce raporty mówią ,o porządku i spoko- 
ju”, panujących w powiecie. Od wrześ- 
nia ustają wszelkie wzmianki o powie- 
cie brasławskim. Ton raportów staje 
się coraz bardziej pewnym siebie, raz 
poraz znajdujemy w aktach oświadcze- 
nia oddania się pod rosyjską opiekę, a 
po Maciejowiczach przedługie szeregi 
przysiąg na prawowierność Katarzynie, 
akty dochodzeń przeciwko poszczegó|- 
nym powstańcom, wyznaczanie kwate- 
runków i zagospodarowanie się Rosjan 
na stałe. 

    

                  

   
   
   
    

   
    

  

   

  

   

  

   

rowi uwielbiać liberałizm Semiramidy Rosjan wydaje się być bardzo podob- Tegoż 13 czarwca pułkownik Mucha» 
Północnej, a zohydzać przed światem nem,do rzezi oszmiańskiej (dokonanej now wielu powstańców rozbił, rozpę” 
zachłanność Polaków. przez kozaków w r. 1831 nad bezbron- dzil, zabił nawet ich naczelnika. 

: W związku z U a ną ludnością Osziaiany), — tem bar- Į wojsk rosyjskich coraz to 
stwarzają się w powiecie Brasławskim dziej że późniejszy raport wprost mówi prz a. dot 
stosunki wprost niemożliwe. Ciekawą o ais AE "iska wojska В Zajęte są: Opsa przez generała Łu- pod dowództwem Oskierki 40.000 (sto- 

pod tym względem jest skarga wła- Brasławia. Podaje też naoczny świadek, kaszewicza. Widze — Sakena, Przebro- Wnie czterdzieści tysięcy) „samego woj 
ściciela Drujki, Mikołaja Żaby, zaniesio niejaki Franciszek Kiewlicz, szczegóły, dzie przez gen. m. Germana i pułkowni ska” i że liczba ta jeszcze się powiek- 
na do Repnina, w której użala się on, że jak uciekali przerażeni mieszczanie, „sa- ka Tołstoja, Pohost przez pułkownika Szy(!). Toż w tym czasie Kościuszko 
„majątek jego jest miejscem, którego mo tylko nędzne życie unosząc od nie- Muchanowa, Druja » przez Bieszencowa pod Szczekocinem nie miał nad 14.0001 

przenieść nie można, — na samym im* przyjaciela z karabinów do okien kulami i t.d. Godnym jest odnotowania określ- Prawdziwie strach ma wielkie weed 

pecie przechodzących wojsk, a los strzelającego". Spalił się też kościół, nik powtarzający się nieraz w rosyj- _ Podziwiać jednak trzeba te niby bo- 
szczęścia podzielił jego majątek na kancelarja, niektóre akta i autentyk o- skich raportach: konfederatów nazywa- haterskie wojska rosyjskie tak rozgto- 

dwie częšci“, i prosi naiwnie o zmianę dezwy Bogustawa Mirskiego. W trakcie ją „jakobiūcami“ dziatającymi „wedlug śne świeżemt zwycięstwami w Turcji. 

subjektywny nieco wstęp. Drzemią w granicy w, ten sposób by jego ziemie i bitwy powstał pożar, wojsko rosyjskie teorji jakobińców*. W ciemne wierno- Nie mówiąc już o braku wszelkiego wy Tak się kończy rok 1795. 

nas i giną ukryte możliwości | sit y. wioski należały do jednego państwa. Ja pośpiesznie wystąpiło z płonącego mia- poddańcze głowy żołdaków wtłaczano wiadu, informacyj o przeciwniku, ude | Е 2 : : 

Narzekamy, że rządy carskie pilnowały ko Targowiczanin woli on przynależ- sta, wlokąc zą sobą 13 jeńców. Byli to: przekonanie, że walczą oni z burzyciela rza zwykłe wprost tchórzostwo zasła- Po ostatnim rozbiorze siedzibą stają 

Jak cerber wejścia do przybytku wie- ność państwową rosyjską, niepomny wójt brasławski Wincenty Aleksandro- mi ustroju społecznego i monarchji w niane kłamliwemi raportami. I ten wódz się Widze. Poprzez cały XIX wiek Bra- 

dzy naszym badaczom. Teraz zapora . na to, że te ziemie otrzymał od Batore- wicz, dymisjowany kapitan rosyjskiej stylu Robespierr'a. Upoważniało to Ro- co z Krasławia bał się nosa wysunąć sław zredukował się niemal do zera, by 

o: Czy się śpieszą zastępy mło- go w r. 1579 przodek jego Borys za służby J. Walicki czasznikowicz powia sjan do nienawistnego traktowania i o wobec owych 40.000 nieprzyjaciela i się podjąć na nowo starej roli wraz z 

ych sił, by wypełnić pustkę? Niech na krew i „rany szkodliwe odniesione w tu Oszmiańskiego Wincenty Romanow- krutnych metod walczenia,, czego też czy nie bardziej jeszcze wspaniały od odrodzeniem Rzeczypospolitej. 

to odpowiedzą księgi ewidencyjne archi obronie Rzplitej przeciwko moskalom.“ ski, rotmistrz brasławski Florjan Alek- znajdujemy ślady. niego dowódca z Drui, który swą bez- 0. 
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3 'Od dwudziestu więc lat, książka po odda kalamtury słowne Rabelais'ego, jest „nielada obszarnikiem języka pol- jest tak wielka i tak artystyczna, że sur określenie tej pracy jako odpoczynku 

Pet wieków lileratury irancuskiej książce, otrzymaliśmy nietylko  „ek- jak precyzyjny język Karterjusza. skiego” — czyż trzeba wymieniać ce- rowemu kiytykowi aż się wyrywa jest figlarnem zmrużeniem oka w stro- 
: ; : strakt myśli pięciu wieków* literatury = Jakiego wniknięcia w język, jakiego chy tych przekładów? Że są wierne co okrzyk: „I udaje się to Boyowi cudow- nę czytelnika, wygodnie rozpostartego 

- Sto tomów Bibljoteki Boya / francuskiej, ale wkład tak bogaty i tak trudu w oddaniu tego języka trzeba by- do treści i stylu, że oddają ducha utwo- wnie!* : na kanapie, z tomem boyowskiego prze- 

Rozłożytem zdanie po zdaniu, sło- oryginalny do literatury polskiej, że jak ło dokonać, niech Świadczy uczynione ru, że zawierają tekst integralny, że — Nieobojętną rzeczą jest jak te prze- kładu, a nie zdającego sobie sprawy, z 

| wo po słowie, każdą śrubkę twórczego się wyraża świetny krytyk „działalność przez dr. Borowego zestawienie obsza według określenia Delila i aprobaty kłady powstały. Ile trudu, ile wysiłku, ogromu tej pracy. A trzeba pamiętać 

у тес&:піш… szeregu pisarzy, dociera- (EgO PiSarza zaważy niewątpliwie na rów leksykalnych u Boya. Oto jakie w Mickiewicza „tłumącz pożycza piękno” ile natężenia władz twórczych trzeba by też o warunkach, w jakich się ona od- 

A A rozwoju połszczyzny literackiej“*). A przekładach jego spotykamy terminy: ści”, ale w danym wypadku oddaje je ło w to włożyć! W ciągu lat dwudziestu bywała. W okresie wojennym, w cza- 

   
    

    
    

   

    

    
    

          

    

  

    
   

  

   

  

   

    

rumieniec ich pozornie przywiędłym 

ticom“. 
Boy: „Studja i szkice 

z literatury francuskiej * 

ra francuska zawdzięcza swoją  wiel- 
kość i swoją powszechność. Od Vil 
lona do Verlaine'a, dał nam Boy bogatą 

     

   
   

     
   
   

     

  
   

* dłonią pisarską, trzydzieści pięć, stylów 
ARÓW: zacz się ukazywać trzydzieści pięć form literackich! O 

siążki Peak r wyslądu, GE każdym z tei stylów, o każdej formie 
ym formacie i na kiepskim papierze, mówią fachowi znawcy, że jest dosko- 
jodcytrowane trzema literami, Stano” nałą pod wieloma względami. Czy to 
iącemi kryptonim tłumacza: Boy.Były bedzie Rabelais, czy Bramtóme, czy 
przeważnie arcydzieła literatury fran- Kratezjusz Pascal, czy Voltaire i Dide- 

luskiej (Rabelais, Molier) podane w rot, wreszcie Stendhal lub Verlaine — 
rmie tak skończenie artystycznej, że dją każdego z nich znajdzie Boy włas- 

ry rodzimej. jednych świetnie archaizowany, na pod: 

rkami tak dziś popularnej Bibljoteki 
liczącej sto tomów przekładów li- 

; iej. Po raz pierwszy 
tmin—B'bljoteka Boya — ukazał się 
| pięciotomowem tłumaczeniu „Prób' 
ontaigne'a w r. 1917. 
| * 

język nowoczesny, a zarówno dobrze 

*) Waciaw Borowy: „Boy jako tłumacz” 

szawskim“ z r. 1922, t. II R. II Za niem tu 
idziemy. 

i „Oryginalność w przekładach Boya" Stud- 
jum blisko stustronicowe w „Przeglądzie War 

taktyki i strategji, 
z zakresu nawigacji, 
łowieckie, 
rolnicze, 
koniarskie, 
nazwy różnych ptaków i ryb. 
rzeźnicze, 
kucharskie, | 
z zakresu dialektyki, 
z zakresu gry w pikietę, 
nazwy różnych zabaw. 
Cóż za długa litanja terminów. A w 

Boy wynaleźć kilkadziesiąt nazw: tak 

gantui. Boy znajduje dla nich świetne 
odpowiedniki! : 

to oryginalne niejako dzieta 

szkody żadna strofka, żadna miara 
wierszowa: każdą nietylko pokona, nie- 
tylko opanuje, ale zabłyśnie szczerym 
talentem urodzonego poety. I w mowie 
wiązanej potrafi przemówić monosylaba 
mi, kalemburami, ale również i styłem 
klasycznej poezji, poezji romantycznej, 
a mistrzostwo poetyckie z całą wy azt- 
stością wystąpi w przekładzie „E ń-gij" 
Verlaine'a, tej poezji, która „brzmi dla 
nas szczerozłotym dźwiękiem czystej, 
niezrównanej delikatnej, odrębnej i moc 

logły uchodzić śmiało za twory litera- ny, indywidualny ich język polski, dla zakresie każdego terminu musiał nieraz nej poezji. 
W mowie niewiązanej, w prozie, jak 

rubasz- 
nym Rabelego, gawędziarskim Montai- 
gne'a, ścisłym, filozoficznym  Kartezju- 

Saint-Pierre, romantycznym Teofila 

paru pokoleń. Wiele utworów z tych, 
które przełożyłem, po czterysta, trzysta 
i dwieście lat czekały na tłumacza. Lite- 

aš ka aa rczo to dlatego, że „czytając te przekłady, | teologiczne, w tejże ilości, „Choć różną zupełnie mo- sto tomów! „Mimo — powiada Boy— sach zupełnie nienormalnych. „Przez 
*ci: do stylu desa Brałem ich w Wcale Się nie myśli, że są one przekta- / filozoficzne, netą“, že „nie język przekłada na język, przydanego mi i już utartego epitetu, całą wojnę pracowa'em w fatalnych wa- 

AE dióoEe0 ży wałami śię: kolej 1211 alf pra olwnity ma się Wrażenie "Prawnicze, ale poezję na poezję” —- w myśl naka” nie mam w sobie nic z „benedyktyna”; runkach, w czasie dyżurów, (Boy był 
OZ ati midżacha ich'myśfę,: Slmiż oryginalnych dzieł doskonałego pisarza bankierskie, zu krytyka angielskiego z w. XVIII. pracuję raczej niecierpliwą furją, niż lekarzem w armji austrjackiej) chowa- 
6 addon thóm i użyczatem nt © bogatym i jędrnym słówniku”. lekarskie i aptekarskie, A z równą swobodą obraca się Boy cierpliwą skrzętnością. Ale pośpiech jąc papiery na odgłos kroków zwierzch 

Malo wiał kwi <0r Grzywrócić. (, ЛЕ НО ЛОЛО Zawierają dzieła trzy” drukarskie, zarówno w dziedzinie. prozy ścisłej, jak ten ma i inne źródło. Proszę pomyśleć, chnika z terczącym wciąż dzwonkiem te 
| ozna od dłym dziestu pięciu autorów, którym fiteratu | fechtunku, i wiersza. Nie stanowi dla niego przesz że ja odrabiam zaniedbania conajmniej lefonu nad głową”. 

A obok trudu dokonywania - wciąż 
nowych przekładów, cóż za wymagają- 
ca pilność i sumienność wobec edycyj 

ratura nasza obchodziła się bez ViHona, 
Rabelego, prawie, że bez Moliera; fiło- 
zofja bez Montaigne'a teologja bez Pa- 
scala,.prawo bez Mont eskjusza. Mło- 
dzi „roman išci“ czytywali Karterjusza 
— po niemiecku. Chcąc to wszystko 
zmienić, i to w ciągu lat kilku trzeba 
było wziąć szybkie tempo". ! 

A dzisiaj, spoglądając na owych sto 
tomów, mówi Boy o pracy przekłado- 
wej, że „to jest znakomite schronienie 

Książki te, które zapoczątkowały łożu starej polszczyzny urobiony, dla naprzykład u Rabelego znajdujemy 213 się już nadmieniło, zabłysnął Boy prze- na chwile odpływu, neurastenji, to dzia 
Jewien fenomen literacki, były prekur- innych najkonkretniejszy, najkrwistszy nazw przeróżnych zabaw należe dać szło trzydziestoma stylami: ła wprost leczniczo”. A _ gdzieindziej 

wspomina, że pracę tłumacza traktuje 
jako wypoczynek. Jeżeli jednak uwzglę 

Czyż potem, co się powiedziało za Sza, prostym, dramatycznym Pascala, dnimy trud rozkładania słowa po sło- 
znawcami, o przekładach Boya, że są sentymentalnym, czułym Bernardina de wie, zdania po zdaniu twórczego me- ła, e jego intencję i wyraz. 

literatury 
polskiej, świadczące o tem, że autor ich Gautier. Ta mnogość i trafność stylów będziemy raczej przypuszczali, że —kładowej Boya na łamach prasy wileń- 

> 
chanizmu trzydziestu pięciu pisarzy — 

nowych. Nigdy Boy nie mógł się żalić 
na obojętność czytelników, a że umiał 
zawsze do nich przemówić (w począt- 
kach swej działalności trafiał i podstę- 
pem!) więc szybko wyczerpywały się 
pierwsze edycje, 'a zachodziła potrzeba 
dalszych. 

I tutaj częstokroć Boy rozpoczynał 
pracę od nowa: są książki, w których 
żadne zdanie poprzedniej edycji nie po- 
zostało bez zmiany — a wszystko to 
z troską o coraz doskonalszy przekład. 
I w istocie, każdy zestawiony przekład 
późniejszy z poprzednim, wykazuje już 
nietylko dbałość o tok i wierność zda- 
nia, ale o całość formy, o koloryt dzie- 

Skoro mówimy o twórczości prze- 

giń BŚ NZ T EA ME 

2  



    

    

Tanie źródło zakopał Na Gulazdkę!!! 

JÓZEF KŁODECKI    

  

ZAMKOWA 17. TEL. 928, 

Poleca po cenach najniższych w wielkim wyborze najpraktyczniejsze prezenty; 

SWETRY, BIE AMSKĄ 
POŃCZOCHY LMS Aaa, 
RĘKAWICZKI DNV, 

kułdry watowe i pluszowe, wszelką galanterję, płótna, materjaty blawatne 

| B UWAGA: Wszystkim kupującym w okresie świątecznym firma udziela rabat. 

PRZEZ 
Fabryka szczotek, pędzli i wyrobów drzewnych. 

    

  

Wiłkamierska 105. Telefon 741. Sklep detaliczny Ś-to Jańska 2* 

Poleca: : : 

nieustępujące jakością najlepszym nartom innych 

Bi A R T y fabryk; 

$ A ių E € Ł E$ 8 oby i wszelkiego rodzaju 

CENY NAJNIŻSZE. 
Orzanizacjom sportowym znaczne ustępstwa. 

Konserwatorjum muzyczne 
w Wilałe, ul. Dominikańska 5 

Ё (Z PRAWAMI). 

Nauka gry na instrumentach solowych i orkiestrowych. — Klasa organowa — 

  

     

sportowe dziecięce oraz w najlep- 

  

i ' — ys Iny, Śpiew solowy.— Wykłady przedmiotów 'eoretycznych, Zespcły: kameralny, 

i „ — Pierwszorzędne lsiły nauczycielskie. chóralny, orkiestrowy. a A a ask a 

Opłsta kwartalna. 

BA GA GRA GR 6 EM SB GA DA EA PY KA M SB NA SM AR AD CR ZA OM LA BA TA GROM 

Największa w Wilnie składnica SPORTowa 

STAR 
Sp. z ogr. Odp. 

Bogato zaopatrzone składy. 
CENY NISKIE. OBSŁUGA FACHOWA 

Najlepszym podarunkiem na gwiazdkę 

wyroby prawdziwego bursztynu 

i jj "m RE "520 GEO GM AZER SEI GZ UN SSL UR RA A AMA KJ 

| NA ŚWIĘTA polecamy p I W 0! 

: BROWARU 

5-44 

sd 

Mickłewicza 9. 
WILNO Telefon 400. 

tel. 

  

E „SZOPEN” er __ 

  

M 

wARSZAWA 

  

„Oszczędza ten, kto kupuje dobry krajowy towar i nie przepłaca* 

Poiska Składnica Galanteryjna 
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPET I RĘKAWICZEK 

W 

э В 
FRANCISZEK FRLICZKA 

Telefon 6-46.—Wiino—ul. ZAMKOWA Nr 9. 
Najtańsze źródło kupna nici, pończoch, skarpet i bielizny. 

skiej, wypada przypomnieć (za Żerom= nimy, że ostatnie lata jego działalności 
skim i Borowym) że miał, tu u nas w odznaczają się wybitną pracą jako kry- 
Wilnie, Boy nielada poprzedników z tyka, publicysty i recenzenta — zrozu- 
Mickiewiczem na czele. Tak tedy, je- miemy czego Boy potrafi dokonać. 
śli chodzi o większe wysiłki w stosun” wią 
ku do literatury francuskiej wymienić zapominajmy ani na chwilę, że każdy 
trzeba Franciszka Kowalskiego, który tom ich poprzedza Boy wstępem, któ- 
dokonał zbiorowego przekładu dzieł ry jest zazwyczaj istnem cackiem my- 
Moliera. Ukazały się one w latach śli krytycznej, głębokiej, wnikającej w 
1847—1850 w Wilnie. Każdy tom miał rdzeń utworu i epoki. Jesteśmy w ten 
innego nakładcę, a szósty wyszedł z sposób posiadaczami stu tomów prze- 
druku za pieniądze szlachty powiatu kładów ż stu rozpraw krytycznych. 
Zwiahelskiego na Wołyniu. A jeszcze Oto jak szczodry jest „podwójny” ju- 
wcześniej, bo 1840 miał tu swego tłu- bilat. 
macza nawet Bałząc. ‚ & Ale nie mówmy o jubileuszach. Boy te- 

Nietęgie to były przekłady, ; jak go wyrazu wprost nie znosi. Skromnym 
wszystko, z nielicznemi i bardzo zna” zamiarem tych kilku informacyjnych 
nemi wyjątkami, co się ukazało, przed słów było zwrócić uwagę czytelników 
Bibljoteką Boya. A tłumaczów był cały na zapowiedziane i mające się nieba" 
zastęp i nie bylejakich z nazwiska! Cóż wem ukazać wydawnictwo Bibljoteki 
kiedy trud ich nie zawsze stał na wy- Boya, podjęte stąraniem  towarzy- 
sokości zadania. stwa wydawniczego „Alfa'* w Warsza- 

Od Boya rozpoczęto stawiać prze- wie< - 
kładom inne wymagania, niž dawniej. _ Nie wątpię ani przez chwilę, że ta 
Już dzisiaj inną miarą literacką i bodaj bibljoteka w nanowo przejrzanych, po- 

nawet „praktyczną* mierzy się wartość prawionych i udoskonalonych przekła- 
przekładu. A dokonała tego właśnie dach, w szacie zewnętrznej estetycznej 
Bibljoteka Boya. | i jednolitej znajdzie wielu czytelników. 

Jej twórca staje wobec podwójnego Zwłaszcza w Wilnie, gdzie przekłady 
jubileuszu: w roku 1929 minęło lat mają swoją piękną przeszłość, piękną 
dwadzieścia od ukazania się w druku tradycję i gdzie tłumacz — twórca bę- 
pierwszego przekiadu Boya (,Fizjologja dzie otaczany zawsze wdzięcznością. A 
malženstwa“ Balzaca, r. 1909) i tenże takim tłumaczem — twórcą jest właśnie 

"rok będzie świadkiem setnego tomu. Boy. 
Tak więc, obliczając proporcjonalnie i 
przeciętnie, co roku dawał Boy pięć 
książek tłumaczonych. A jeżeli uwzględ 

RE a w ® 

Kłusownik napadł na policjanta 
Onegdaj wieczorem w lesie w pobliżu maj. W. Możejki na posterunkowego 

Tadeusiaka z posterunku P,P. w Skrzybowcach znany tam kłusownik Florjan Zdano- 
wicz dokonał napadu. 

G y policjant przedzierał się przez "gąszcza leśne otrzymał nagle gsilay cios 
karabinem w głowę tak że narazie stracił przytomność. 

Napastnik począł znęcać się nad swą ofiarą, a gdy policjant odzyskał Swiado: 
mość i począł się bronić, począł go dusić wpychając do ust kawałki zmarźniętej 

grudy 
Tadeusiak z ostatnich sił doczołgał się $do pobliskiego majątku W. Możejki 

tam udz elono mu pomocy i podjęto alarm wskutek czego winowajca fzostał wkrótce 

ujęty. (c) 

  
  

  

KR 
ŚRODA 

25 ozis 
Nerodzenie 

Jutro 

Szczenana 

Wachód sł. g.7 m 

Zachėd 

41 

4 m, 

Spostrzenia meteorológiczne Zakładu 
Meteoru.ogii U. S$. B 

z dnia 22 — XII 1929 r. 

) m 
j -1-46C 

Ciśnienie 
średnie w m. 

Temperatura 
średnia 

Opad za do- į 
bę w m m. T 

Wiatr 1 
przewaźujący | Półaoc-zachodni 

Uwagi: pochnurao mgła; 

Minimum za có»ę X 40C 
Max mum za „ooę X 0,loC 
Tendencja baromelryczna stan stały 

— Sprostowanie. Przy łamaniu 2 i 7 kolu 
mny naszego pisma zostały przez omyłkę 

przestawione tytuły wierszy pp. Wokulskiej 

i Pawlikowskiego. Czytelnik zechce, łaskawie 

omyłkę tę uwzględnić w czytaniu. 

URZĘDOWA 
— (a) U nie we wtorek. Przypo- 

minamy że praca w urzędach państwowych 
i komunalnych w dniu wigilijnym będzie trwa 
ła tylko do godz. 12 w południe. 

BALE I ZABAWY. 

—Doroczny bał rolników. Protektorat nad 
Dorocznym Balem Rolników który się odbę- 
dzie dn. 18 stycznia 1930 r. w salonach kasy 
na garnizonowego łaskawie raczył objąć Jego 

Magnificencja ks. prof. dr. Czesław Falkow- 
ski rektor USB. 

— Program obchodów i zabaw w kole 
Poi Mac. Szk. im. T. Kosciuszki, przy ul. 
Turgielskiej 12, w czasie św. Bożego Naro- 
dzenia: dn. 26. 12. o godz. 8 wiecz. przedsta 

wienie, dział koncertowy i zabawa tanecz- 

na; 27. 12. o godz. 8 wiecz. tradycyjne łama 
nie się opłatkiem członków + sympatyków 

koła; 28 bm. o godz. 10 w. towarzyska za- 
bawa taneczna. 29. bm. o godz. 6 wiecz. od 
czyt, żywa gazetka i przedstawienie 31. „12. 
o godz. 10 w. „Wieczór Sylwestrowy". 

Życzący wziąć udział. w łamaniu się opłat 
kiem i w wieczorze Sylwestrowym są 
p“ są o zapisywanie się wcześniej w 

ole. 

  

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr ais na Pohulance, Repertuar 

świąteczny. W środę 25 bm. o godz. 8 w. 
W. Szekspira „Sen nocy letniej" W czwar 
tek 26 bm. dwa przedstawienia: po południu 
o godz. 3.30 po cenach zniżonych A. Grzyma 
ły - Siedieckiego „Maman do wzięcia” z A. 
Zelwerowiczeni w roli giownej. Wieczorem 
o godz. 8 „Sen nocy letniej". ; 

W piątek 27 bm. „Mirla Efros* z udzia 
łem Wandy Siemaszkowej. 

— Teatr miejski w Lutni. Repertuar 
świąteczny W środę 25 bm. o godz. 8 w. 
„Mysz kościelna" z A. Zelwerowiczem. We 
czwartek 26 bm. dwa przedstawienia o 
3.30 pp. po cenach zniżonych Winawera „R. 
H. Inżynier". Wieczorem o godz. 8 „Mysz 
kościelna”. W piątek 27 bm. „Mysz kościel. 
na“. 

„Królewicz Rak*. W okresie świątecz 
nym teatr miejski Lutnia wystawia efektow- 
ną baśń fantastyczną w 5 aktach z prologiem 
„Królewicz Rak* Wandy Stanisławskiej. W 
akcie Il tańce błędnych ogników, ślimaków i 
żab w wykonaniu zespołu tanecznego Sawi- 
nej - Dołskiej. Reżyserja K. Wyrwicz Wichro 
wskiego. Dekoracja A. Karnieja. Kierownict 
wo muzyczne E. Dziewulski. Premjerę wy- 
znaczono na dzień 1 stycznie po południu. 

— Poranek baletowy, Zespół młodocia- 
ców klasycznych Sawiny Dołskiej wystąpi 
ców klasycznych Sawiny  Dolskiej wystąpi 
w teatrze Lutnia w czwartek 26 bm. o godz. 
12.15 pp. W części pierwszej ujrzymy „Po- 
grzeb Lalki" pantomimę w 3 obrazach do 
muzyki Czajkowskiego. W wykonaniu tego 
utworu prócz tanecznego biorą udział Donia 
Minkowicz (fortepian) i prof. K. Gałkowski 
(tisharmonja“. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

— (c) Ujęcie wspólnika zabójstwa 

ze sprawców zastrzelenia post. Zawadzkie 
go koniokradem Ostapko, policja natrafiła na 
spelunkę bandytów mieszczącą się we wsi 

    

NIKA 
Bieniaki w mieszkaniu niejakiego Wasilew- 

e 
Podczas rewizji w mieszkaniu Wasilew- 

jer* którym postugrwaś się (Ostapko w licz- 
nych wyprawach bardyckich. 

Wasilevsski gdy go aresztowano i wiezio 
no do Wilna rć%a! zbiec z pod eskorty i u- 
kryć się. Dopiezo wczoraj Kolo mostu na u- 
łicy Ostrobraraskiej policjant II komisarjatu 
obserwując wysiadającyca z autobusu poznał 
wśród pasażerów zbiegtego Wasilewskiego i 
aresztował go. 

I tym razem próbował on:uciec lecz bez- 
skutecznie. (Pod silną eskortą odesłano go do 
dyspozycji władz sądowych. 

OFIARY. 
Zamiast wizyt i powinszowań swiątecz- 

nych i noworocznych: JE biskup Michalkie- 
wicz złożył 100 zł. dła biednych m. Wilna na 
ręde Towarzystwa Pań (Miłosierdzia św. Win 
centego a Paulo. 

  

Helena i Stanisław Łagunowie zamiast wi 
zyt i życzeń swiątecznych i noworocznych — 
15 zł. na najbiedniejszych. 

Dr. Czesław Sycianko składa zamiast po- 
szowań świątecznych 10 zł. dla najbiedniej 
szych. " 

Ryszard Sycianko sktada zamiast powin- 
winszowań świątecznych i noworocznych 5 
zł. dla najbiedniejszych według uznania Re 
KE 

cz. Szkoły „Dziecko Polskie" z własnych 
drobnych oszczędności na Święta dla bied- 
nych dziatek „Żłobka Marji 36 zł. 

' ar оеч ооа 

Zamiast powinszowań swiątecznych i no- 
worocznych Syrewicz Konstanty na Żłobek 
im. Marji — zł, 5. Baranowski Mikołaj na żło 
bek im. Marji zł. 5; Operowiec Paweł na 
gwiazdkę dla ociemniałych dzieci zł. 5. 

Zamiast życzeń swiątecznych i noworocz- 
nych na gwiazdkę dla ociemniałych dzieci zł. 
10 Oktawiusz Llucjan Rackiewicz dyrektor 

Oddz. NA: Polskiej Dyr. Ubezpieczeń Wza- 

JEEP gn e 
Zamiast powinszowań swiątecznych i no- 

worocznych M. i F. Milewscy na ociemnia- 
łych 10 zł. 

  

mm — 

Zamiast wizvt šwiateczhych i noworocz- 
nych sktada na biednych dzieci Antoni Żuko- 
wski zł. 20 

Piotr Baranowski — prezes Związku Niż- 
szych (Funkcjonariuszów Państwowych Rze- 
czypospolitej [Polskiej woj. Wileńskiego skła- 
da na RO na Żłobek im. Marji w Wil 
nie — zł. 10. 

Zamiast powinszowań swiatecznych i no 
worocznych profesor St. Trzebiński składa 
na Żłobek im. Marji zł. 10. 

Zamiast wizyt i powinszowań swiatecz- 
nvch i noworocznych członkowie zarzadu i 
członkowie komisii szacunkowei Wileńskiego 
Banku Ziemskieco składaia na Wileńskie To- 
warzystwo Dobroczynności zł. 100. 

  

Tadeusz i Mieczysław Grabowscy na 
gwiazdkę dla ociemniałych dzieci zł. 10. 

RADJO 

Wtorek, 24 grudnia 1929 r. 

11.55—12.05:  Transmisia z Warszawy Sy- 
gnał rzesu. 1205 — 13.10: Poranek muzyki 
popularnej w wykonaniu orkiestry Polskie- 
go Racja. W programie: 1) Rubinstein — 
Sen anielski, 2) Maszenet- Medytacja z on 
„Tbai:*, 3) Bach Gounod - Ave Maria, 
4) Różycki- Modlitwa Lukrecii z opery 
„Beetrix Cenci", 6) Borodin - W klasztorze, 
6) Haendel--Largo. 7) Beethoven— Adagio 
z sonaty cis moll. 8) Chonin— Nreturn, 
9) Czaikowski—Andante cantsh'le, 10) Cho- 
p'n—Preludium. 13,10 — 13,20:  Transm. 
z Warszawy, Komucikat metecrolociezny 
16,40 — 16.45: Pragram dzienny, 16 45 -—- 
17,45: Tranemisia z Warszawy przemówie- 
nie gen. Wróblewskiego do $ałnierzy, oraz 
słuchowisko dla dzieci. 17,45 — 18.15: 
Transmisia z Krakowa — Koncert, 18.15 —- 
1900: Słuchowisko dłą dzieci „Narodziny 
Genjusza* pióra Hełenv Markiewiczówny 
w wykonaniu Zespołu Dramatycznego 
Rozgłośni Wil. Muzyka gEugeniusza Dzie- 
wulskievo Transm. na inne polskie stacje, 
21,30—24,00: Audycja zbiorową :pięciu pol- 
skich stącyji 21,30 —22,00—Kreków; 22.00 — 
22,30—Wilna kolendv regionsine w formie 

Mówiąc wciąż o przekładach nie Zawadzkiego. W trakcie pościgu za jednym: prymitywnej; 22,30—23.00-- Warszawa; 23,00 
—23.30—Poznsń; 23,30 —24,00 — Katowice. 
a 00—01,15: Transmisja pasterki z Kato- 
wic. 

  

Echa nielegalnego zebrania w 
sekretarjacie klubu białoruskiego 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie 
rozpoznawał sprawę szesnastu biało- 
rusinów, uczestuików nielegalnego ze- 
brania odbytego w dniu 27.7 rb. w 
sekretarjacie białoruskiego klubu przy 
ul. Piwnej. 

Policja posiadając wówczas infor- 
macje o zebraniu wtargnęła znienacka 
do lokalu, gdzie obradowało kilkana- 
ście osób. Przy legitymowaniu przy- 
trzymanych okazało się, że m. innemi 
brali udział w zebraniu, posłowie: 
Wołyniec, Dworczanin, Krynczuk, Grec 
ki i Gawrylik. Posłowie zostali zwol- 
nieni zaś 16 osób, a międry niemi 
działacze Ostrowski i Tatarynow zo 
stali. przytrzymani. Podczas rewizji 

  

53 skiego znaleziono rewoiwer systemu „Szta- ujawniono szereg dokumentów kom- 
promitujących, 

Wszyscy uczestnicy zebrania ska- 
zani zostali administracyjnie na dwa 
miesiące aresztu bezwzględnego. Wszy- 
scy odwołali się do Sądu. 

Sprawa ta została odroczona, gdyż 
jak się okazało tnie zostały doręczo- 
ne pozwy szeregu zainteresowanym. 
Wkrótce sprawa ta znajdzie się po- 
nownie na wokandzie Sądu Okręgo- 

wego. (y) 

Sprawa prasowa 

W dniu 1 sierpnia rb. redakcja 
„Expressu Wileńskiego" umieściła 
wzmiankę o tem, że komuniści przy- 
gotowując wystąpienia z okazj! Święta 
1 sierpnia wywiesili sztandar komuni- 
styczny na Górze Zamkowej.! 

Starostwo Grodzkie sprostowało 
tę wiadomość i pociągnęło redaktora 
odpowiedzialnego do odpowiedzialno- 
ści za rozsiewanie ;fałszywych wiado- 
mości, 

Sprawa ta była wczoraj: przedmio- 
tem obrad Sądu Grodzkiego, który 
po zapoznaniu się z materjałem  rze- 
czowym wyniósł wyrok uniewinnia- 
jący. (y) 

  

Dobra Wielkie Soleczniki © 
į przyjmą na praktykę 1 1-2 mies. do 
й swej chlewni (ca 700 szt) prow 8 
Ė dzonej w-g najnowsz. metod nie- 8 

mieckich, rolników z wyższem i 
i 'redniem wykształceniem 2a opłata į 

й Ё 
ю a 

  

za utrzymanie ca 120 zł. mies, 
Informacji udziela Zarząd. 

  

SPORTY 

Mecz bokserski !G. Śląsk -- Wilno 
Wiiłnianin w reprezentacji Polski 

Mecz bokserski pomiędzy reprezenta- 
cfami Górnego Śląska i Wilna, jak juź po- 
Gawaliśmy w numerze wczorajszym przy- 
riósł wyrażne zwycięstwo gościom. 

Zanim przystąpimy do omówienia po- 
szczególnych spotkań zaznsczyć musimy, 
że bokserzy górnoślązcy przewyźszali wil- 
nian rutyną meczową i kondycją fizyczną. 

Nieral wszyscy ślązacy przewyższali 
wagą swych przeciwników. Prócz tego w 
barwach śląskich walczyłi: Mistrz "Polski 
o wadze muszej Moczka i olimpijczyk Gór- 
ny, wystawieni obecnie do reprezentacji 
polskiej na mecz Polska — Niemcy. 

Wilno reprezentowane było przez po- 
crąikujacych bokserów, którzy mają za 
sobą zaledwie po kilka spotkań. 

W wadze koguciej Kerner (G. S.) po- 
konał K. O. w drugiej rundzie słahego 
Michałowskiego. 

W wadze piórkowej Moczka zwyciężył 
aa punktach Łukmina. 

W wadze lekkiej Górny zwyciężył na 
punkty Pilnikai y 

Wynik remisowy byłby bliższy 'rzeczy* 
wistości. Ё 

W wadze półśredniej Bara pezewyższa- 
jący wzrostem i wagą Mirinowskiego zwy- 
ciężył go różnicą pół punkta. Początkowo 
zwycięstwo przyznano Mirinowskiemu lecz 
następnie komisja odwoławcza zmieniła de- 
cyzię. х 

7 Ww wadze średniej 4Wieczorek pokonał 
na punkty znacznię lżejszego Matulewicza, 
a w wadze półciężkiej Garstka, wyższy © 
głowę o Wojtkiewicza uzyskał teź zwycię- 
stwo. 

Walka ta prowadzona była przez fawo- 
ryta Wiłna w sposób zgoła nie bokserski. 
Ustawicznie pozycja zwarta robiły wrażenie 
walki zapaśniczej a nie boksu. 

Publiczności dużo н 
Jak się dowiadujemy na międzynarodo- 

we akademickie igrzyska zimowe w Dawos 
wyjezdła drużyna polska w skład której 
wejdzie gracr AZS'u wileńskiego Godlew- 
ski (y) 

  

WÓDKI CZYSTE 

Państwowego Monopol Spirytusowego 
Zwłykłe w butelkach „Wyborowa* 

mocy 407 у 45° Oz mocy 40? uk 452 

w sprzed, detal. wraz z butelką w sprzed. detal. wraz z butelką 

zł. 1.45 zł. 1.60 0.25 zł: 1.65 zł. 1.80 

zł. 2.80 zł. 3.05 0.50 zł. 3.15 zł. 3.50 

zł. 5.45 zł. 6.00 1.00 zł, 6.25 zł. 6.90 

„LUKSUSOWA : 

za 0.75 litra Zł. 1.—w sprzedaży detalicznej wraz z butelką. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

10 LOSY DALSZE ASFALTÓW 
WILEŃSKIEH 

Niema dwuch zdań, źe  Wiloo nasze 
wczesną jesiecią tego roku przeżywało 
wielkie dni: po wielu, wielu zapowiedziach, 
Magistrat przystąpił dc realizowania swych 
szerokich projektów dotyczących wyasfal- 
towania miasta. 

Wprawdzie mieliśmy wyraźnie powie- 
dziane, czarno na białem napisane, že ro- 
boty tegoroczne są jedynie próbnemi, że 
dotyczą niewielkiego stosunkowo, odcinka 
jezdni, ale.. ileż to nadziei i oczekiwań 

kd związanych było z tym „pucząt- 
iem* 

— „Niech no tylko zaczną, niech po- 
czątek będzie—dalszy cąg robót już nie 
ust'nie, a za lat kilka mieć będziemy 
w Wilnie, w całem śródmieściu  przynaj- 
mniej, jeźdnie asfaltowe" — takie zdania 
słyszało się w październiku wśród rozmów 
optymistyczniejszych Wilaian. 

A któż z nas wtedy, w październiku 
na» nie był optymistą co do asfal- 

w 
„ Toż tłumy, tłumy, powtarzam, całe sta- 

le i bez przerwy niemal, towarzystwa do- 
trzymywały tym kilku robotnikom, wśród 
dymu z prażącego się w kotłach asfaltu, 
uwijającym się przed Sądami czy też przed 
gimnazjum Lelewela. 

„Cół ich, tych ludzi pchało do przygłą- 
dania się robotom asfaltowym — jeśli nie 
entuzjazm dla asfaltów, jeśli nie zapał i tę- 
sknota za niemi, temi asfaltami, pod które 
niejako ziarno rzucane było właśnie. 

Albo, czy nie wyrazem takiej tęsknoty 
za asfaltem. za dobrą jeźdnią wileńską był 
ter malutki ustępik jednego z feljetonów 
naszego „Słowa”, w którym mówiło się, 
chwaląc tegoroczny listopad („Pochwała 
listopada" — brzmiał tytuł feljetona), że Wil- 
nu asfalty przyniósł. 

„ Tyle nadziej, tyle oczekiwań było w 
Wilnie w październiku i listopadzie. 

I jestem pewien, że gdym miesiąc ie- 
mu, tego ogólnego dla robót asfaltowych 
entuzjazmu nie podzielał, gdym raz, prze- 
chadzkę na Łukiszki odbywszy wyraz swym 
wątpliwościom, co do solidności tych ro- 
bót, na tem miejscu dał, ten i ów z mych 
łaskawych czytelników ramionami z obu- 
rzeniem wzrustył, myśląc w duchu, że 
jestem przyczepski, że z zasady krytykuję 
i narzekam, 

A może poprostu w głowie nie a, ak 

  

    

          

    

    

    

   

    
     

   
    

   

                        

     
   

                        

     

   

              

   

  

   

            

     
   

                

     

   

    

    

    

    
    

  

    

        

się pomieścić, dlaczego takie miasta, jak 
Warszawa, Poznań, Krakow i t. d. i t. d. i 
t. d w Polsce, aileż to innych miast za- 
grancą, zamiast oblewąć zwykły bruk 
miejski dwoma warstwami asfaltu, aby 
otrzymać, jak stół równą i jak kamień 
twardą i trwałą jezdnię, Bóg wie jakie 
koszta ponoszą, aby naprzód dać asf.ltom 
wielowarstwowy fundament  kostkowy, a 
następnie dopiero zalać go. 

‚ „4е też, dziwiłem się, starzy praktycy 
miejscy w Stolicy, nie mogli spróbować ta- 
kiego prostego systemu budowania jeźdni 
asfaltowych na jaki my, niedoświadczone 
Wilno, odrazu zsobvliśmy się. 

l poniewaź mi się te dwie rzeczy w 
żaden sposób pomieścić w głowie nie 
mogły, wypowiedziałem swe skromne i nie 
fachowe zdanie, że coś jednak w tym wi- 
leńskim systemie zakładania asfaltów nie 
fest takie, jakiem być powiano. 

A asfalty tymczasem położono, już na- 
wet od dwuch czy trzech tygodni jeździmy 
po nich. Cieszymy się niemi, błogosławimy 
za nie Magistrat. : 

„ Już całe wyasfaltowane śródmieście 
Wilna miga nam w wyobraźni. 

Tymczasem kilka dai temu prasa przy- 
niosła wiadomość, že Magistrat zaprosił 
warszawskiego miejskiego specjalistę od: 
asfaltów p. inż. OE Dalej, do- 
nosiły piśma, p. Mańkowski do Wilna. 
przybył, asfalty obejrzał i.. wydał 0 nich 
Opiuję ujemną. 

„W związku z tem ma być poddana re- 
wizji umowa z Pol. Т-мет _ Asfaltowem, 
które roboty próbne wykonało i ma być 
ewentualnie nawet zerwaną. > 

Na czem polegają techniczne brak* 
asfaltów waszych — nie wiadomo. Dowie- 
dzieć sę o tem od Sekcji Techn. Magi- 
stratu nie sposób , bo о miarodajnego in- 
formatora trudno, ci zaś, którzy coś nie 
coś wiedzą, nie chcą nic mowić — ile, , że 
sprawa jest drażliwa, 

Trzebaby chyba zapytać o tem w War- 
szawie p. Mańkowskiego, któremu, pytanie 
znowu, czy zrczumiała kurtuazja pozwoli 
być zupełnie szczerym i rzecz, bez niedo- 
mówień, wyklarować. 

Postaram się może kiedyś, przy okazji, 
dać jednak swym czytelnikom opinię "inż. 
Mańkowskiego, ale na to trzeba być w 
Warsząwie, co znowu nie jest tak łatwe i 
częste. * " 

\Мку!а еКзрег!а warszawskiego w Wil- 
nie i jej rezultaty były czemś zgoła nieo- 
czekiwanem. Była to bomba rzucona do 
gołębnika. : й 

Dziś wilnianie nie wiedzą, co o całej 
sprawie sądzić, nie wiedzą, co nas jeszcze, 
w związku z asfaltami czeka, nie wiedzą, 
czy roboty astaltowe nie ulegną nowej 
zwłoce i nie wiedzą, czy wogóle mieć kie- 
dyś będziemy asfalty. 

Mojem skromnem zdaniem, nie jest 
ważne” bynajmniej to że jeźdnia asfaltowa 
przed sądem założona, została ujemnie za” 
asfaltowana przez specjałistów, nie jest 
ważnem to także, czy Magistratstracił coś 
materjalnie, czy też nie stracił (na nieuda- 
nej z asfaltami próbie (podobno zresztą 
nic nie straci — bo się dobrze w umowie | 
Z przedsiębiorcą, zabezpieczył), ale ważźnem 
jest, te mieszkańcy m. Wilna, którzy tyle 
nadziej, w związku z zaczęciem robót а5- 
faltowych żywili, w nadziejach tych w wie- 
rze w poczynania miasta na tem polu za- 
wiedzeni zostali. А 

1 jednego bym tylku Magistratowi nasze: 
mu nie życzył w tradycyjnym dniu Wigilji, 
w dniu, kiedy się życzenia składa, miami 
wicie: aby te zawiedzione nadzieje nie zmi 
niły się w stałą niewiarę, w zwątpienie 
umiejętność icelowość naszej gospodar! 
miejskiej, . ЛЕ 

Wiemy dobrze, jak trudńą 'jest pr. 
samorządu, wiemy jak wiele w niej znac: 
poparcie społeczeństwa i jego współdziała: 
nie. Byłoby rzeczą fatalną, gdyby po ta: 
kich poczynaniach, jak z i 
choćby z budową szkoły w  Kuprianisz: 
kach, zaufanie Wilnian do działości muni 
cypalności naszej w łeb wziąć miało. 
„. To byłaby strata niepowetowana i 
jej oddalenie winni się starać wszysc 
Ilka nm dobro i rczwój Wilna na sei 
€ży, 

  

     



Rejestr Handlowy 
BO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWEGO w 

WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY: 

Dział B w dniu 14*.IX 1929 r. 

6459. А. П. „PLAŻ Jutan Zacharjasz“. Przedsiębiorstwo 
zostało zlikwidowane i wykreśla 'się z rejestru. 2206 — VI 

w dniu 30-VIII 29 r. 
7328. A. II. Firma: „joffe Ester* zmienia się na: „Joffe 

Gerszon*. Właścicielem: obecnie jest Joffe Gerszon, zam. w Ho- 
duciszkach, pow. ciańskiego. iNa- mocy aktu  zeznanego 
przed. Józefem. Kruszyńskim, Notarjuszem w Postawach w dn. 
10 czerwca 1929 r. za Nr. 2329 przedsiębiorstwo Joffe Ester 
przeszło na własność Gerszona Joffe. 2207 — VI 

w dniu 3 IX 1929 r. 
9893. A. ll. „Spółka Dołhinowska w Budsławiu — Chaim 

Jełperowicz i S.ka*. Wspólnikami obecnie są zam. w Dołhinowie, 
pow. Wilejskiego: Chaim Jelperowicz, Gutman Lewin, Bejnos 
Szulman i samson Pliskin. jankieł Szuiman zbył swój udział na 
rzecz Bejnosa Szulmana i wystąpił ze spółki. 22 — VI 

w dniu .4 X 1929 r. 
10116. A. H. „KRESÓWKA Piotr Drozdowski i S-ka". 

Spółka. została zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 2215 —VI 

w dniu 5-VIII 1929 r. 
10314. A. I. „„Michei Rudnik i S-ka". Sklep śledzi. Siedzi. 

ba w Wilnie, ul. Straszuna 11. Firma istnieje od 1 stycznia 1929 
roku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Michel Rudnik — przy ut. Stra. 
szuna ll i Dawid Felman — przy ul, Św. Michalskiej 10. Spół 
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10315. A. 1. „Bia Z. i S. Kremer — Ska". Skup ma 
terjałów teśnych. Siedziba w Dokszycach, 'pow. Dziśnieńskiego. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1906 roku. WM zam. w Dok- 
szycach, pow. Dziśnieńskiego: (Żundeł i Samuel 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 1 czerwca 1929 
roku na cząs nieograniczony, Zarżąd należy do obu wspólników. . 
Wszystkie umowy, weksłe, pienipotencje i inne dokumenty mo- 
gą być pódpisywane przez jednego ze wspólników pod stem- 
plem firmowym; korespondencję zwyczajną, poleconą oraz pie- 
niężną otrzymywać może każdy ze D SS 

w dniu 17-1X 1929 r. 
10642. A. l.„Sklep towarów piśmiennych — KULTURA 

-— Aron Adler* w Głębokiem, ul. Zamkowa 64, sklep towarów 
piśmiennych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Adler Aron 
zam. w Głębokiem, przy ul. Zamkowa 10. 2230 — VI 

10643. A. I. „Ajzenberg Mendel* w Dziśnie, ul. Środkowa 
27, sklep spożywczy i kołonjalny. Firma istnieje od 1904 roku. 
Właściciel — Ajzenberg Mendel, zam. tamże. 2231 — VI 

10644. A. I. „Ajzenberg Mowsza* w Dziśnie, ul. Handlowa 
23, sklep spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1920 
Właściciel Ajzenberg Mowsza, zam. przy Szkolnym S 

2232 — 

  

  

  

  

Największy przebój świąteczny. 
Raw ACE S Cudo-sensacja wszechświatowa 5 gwiazd w jednym filmie 

„HELIOS CE aa е ле ' "mt | Czterech Djabłów 
WY dramat erotyczny p'g głośnej powieści Hi. Banga. Śmiertelna walka o miłość i życie: 

roli głównej bohaterka obrazów „Wschód słońca* i „Siódme Niebo* bogini ekranu ТАМ GAYNOR. Reżyserja genjalnego F. MURNAU. Sceny o szalcnem napięciu nerwów! eo Kalos RSE pod a Cirkai Muljon dolarėw kosžt Ši arcyczieła 1000000 dol. i pieszy zobaczy. onorowe bilety bezwzględnie nić 
mPoczątek seansów o godz. 4-ej 6, 8 i 10-ej prze 

  

roku, |* 

10645. A. 1. „Aberhauz Mendet* w Dziśnie, ul. Mickiewi- 5 
cza 11, zajazd. Firma istnieje od 1889 roku. Właścicieł Aberhauz 
Mendel, zam. tamże. 2233 = Vi 

10646. A. I. „Bėjlin Chackiel“ w. Dzišnie, ul. Handiowa 5, 
skiep resztek łokciowych. Firma istnieje od 1922 roku. Właści- 
ciel — Bejlin Chackiel, zam. tamże. 2234 — VI 

  

Od 25-go gruduła świąteczny program. 
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DZIESIĘĆ LAT ISTNIENIA REDUTY 
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Nowe idee teatralne, zdobycze sztuki 

aktorskiej i techniki scenicznej, jakie teatry 
niemieckie, francuskie i rosyjskie na przeło- 

mie wieku XIX i XX uzyskały — obce i da- 
lekie pozostały teatrowi jpolskiemu, który w 

najcięższych warunkach politycznych i spo- 

łecznych kostniał w t .zw. tradycji teatralnej, 

lub ściślej mówiąc szablonie scenicznym. Był 

masz teatr świadomie odcinany przez zabor- 

ców nietylko od nowych zdobyczy sztuki tea- 

tralnej, ale przedewszystkiem od bogatych 

źródeł rodzimej literatury dramatycznej. Fakt, 

/ że w czasach t.zw. wolnościowych po r. 1906, 
niektóre utwory Słowackiego mogły się uka- 
zywać w zaborze rosyjskim jedynie pod ini- 

cjałami ]. S. świadczy dobitnie o ciężkich wa- 

runkach istnienia polskiej sztuki dramatycznej. 

Na scenach zwłaszcza warszawskiej nie- 

podzielnie można powiedzieć panowała — Ко- 

medja t. zw. mieszczańska o małych aspira- 

cjach i ciasnych horyzontach. Spełniała ona 

'swe zadanie połowicznie, ale to, do czego 

— byla powołana, spełniła zadawalająco: widzo- 

ko 

m 
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JULIUSZ OSTERWA 
a8 w roli przyjaciela z „Niewiernego Tomka“ 

Grabo › wskiego. 
. 

  

B wi polskiemu owych czasów pokazywała śro- 
owisko wlasne, przemycala często tender; 

cję bogobojną, a głównie przemawiała rodzi- 

Sn słowem. Bujnie krzewiła się obok ko- 

medji mieszczańskiej farsa i tłumaczenia 
—, lichot z przeciętnego repertuaru zagraniczne- 

) go. To 'zaś, co stanowiło Iwi .pazur teatru 

polskiego — wielka literatura dramatyczna 

"ze Słowackim na czele, leżało odłogiem, 

knięte przez zaborców na kilka pieczęci. 

Na scenie panowała przeciętność, tak, że 

nawet Fredro, twórca nowoczesnej komedji 

_| Dolskiej nie mógł po pół wieku przeszło pre- 

   

   

ass teairalnych. uzyskač jakiejś w sto- 

JQ sunku do niego tradycji teatralnej naszych 
Is" Scen. 
ch Wyjątek od tej oceny uczynić należy tea- 
ra rowi krakowskiemu, który miał szczęście do 

g. pomyślniejszych warunków politycznych i 

-| szczęście do wielkiej miary artystycznej dy- 

— lektorów jak |Pawlikowski, i całej plejady 
ta „nakomitych aktorów. 

Bezpośrednio przed wojną i Warszawa 

w DVła świadkiem prób unowocześnienn teatru 
-6 | odświeżenia źródeł sztuki scenicznej: mówię 

Ми ‹о Teatrze Polskim dyr. Szyfmana. Ale 

e ojna przerwała te poczynania. 

ki 
Ц 

Rok 1918 — rok užyskania niepodlegio- 
i politycznej |postawił również teatr polski 

obec konieczności odrobienia „zaległości ze 

uletniej- niewoli politycznej, z niedawnej 

zeszłości, jak również „wobec konieczności 

obycia jakiejś idei teatralnej, która zdoła- 

dby pchnąć zacofany teatr nasz na nowe 
Itogi. 3 

O ile wyražne były zaniedbania przeszło- 

(Ci, które należało odrobić, o tyle nie łatwo 
| yło o nową ideę dla teatru. 

: W ciągu trzydziestolecia — od końca 
XIX do chwili odrodzenia państwowości 

  

› 
) 
Z. 

  

s Święty wieczór 
A Rozpoczyna się z pierwszą gwiazdą 
Aż a niebie i jest świętem pokoju i poje- 

nania. Tak się splotło, że prastare świę 
» słowiańskie w znaczeniu swojem ze- 
żło się i pokryło z chrześcijańskiem, 
) się nie rozpłynęło w niem, ale zjedno 

ч +tyło. Narodzenie Chrystusa Pana, Zba 
ę- lciela świata, Wieszczące chwałę Bo- 
a- „|, a na ziemi pokój ludziom dobrej wo- 
pnie sys nowego słońca, przeła- 

У 
c. 
а 

  

nie wszystkich złych mocy, czarnych 
= ów zimy i śmierci, zwycięstwo po- 
1- fóniejącego wciąż dnia. į 
+ Słowiański ol został zdetronizo- 

any przez mądrą erudycję, ale pozosta 
| 7 niego strzępy, chociażby tylko 

.  Irść imion tajemniczych i przez to por 
;- dgających zuchwałą wyobraźnię poe- 
l 4 Imiona te, pozostałe na pobojowi- 

- ф łączą się z kultem Słońca i Zjemi. 
s; o słońce: Dadźbóg Swarożyc, syn bo- 

' lego kowala Swaroga*). Konie mu b 
+ ongi poświęcone, więc chyba jeździł 
śni po niebieskiem sklepieniu. A je- 

go.  eŹdził, to niewątpliwie był moment 
Ро „ oku, kiedy łuki zataczany przez bo- 

w , wóZ po niebie, zdawał się najmniej- 
8 rr m, kiedy dzień był najkrótszy, a noc 
ę.14,rna i długa, dozwalała biesom i wil- 

m włóczyć się bezkarnie, aż pod pro” 
asypanych śniegiem chat. Były cza- 

| lobre, czasy lata, dojrzewania, siły. 
«ky czasy hojne, czasy jesieni, zbio- 

w, radości. Potem przychodziły czasy 
4. Zima i Śmierć, marznięcie. Zima 

» lła i pożerała dzień. Złe moce nabie- 
*|- pewności siebie. Mróz włóczył się 

i. 
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wspomniałem, odbyły ciekawą ewolucję i po- 

sunęty się o wiele naprzód w zdobyczach 

zarówno techniki teatru, jak i gry scenicznej. 

Takim — jak wiadomo — rewolucyjnym po- 

niekąd teatrem był teatr niemiecki ks. Jerze- 

go Mejningeńskiego, a następnie francuski 

Andrzeja Antoin'a. 

Z idei teatru mejningeńczyków zrodził się 

też słynny Teatr Artystyczny Stanisławskie- 

go w, Moskwie. Przejął on cały zewnętrzny, 

jeśli tak wolno określić, rynsztunek sceniczny 

niemieckiego zespołu, a dalej, pewne zdo- 

bycze teoretyczne, na których osnuł całą teo- 

rjię gry aktorskiej inscenizacji znanej do- 

tąd pod nazwą teorji Stanisławskiego. 

Teatr Artystyczny Moskiewski rozpoczął 

od przystosowania sceny do naturalnych wa- 

runków i życiowego wyglądu. Była to chata 

wiejska, lub salon pałacu z zachowaniem 

wszystkich realjów aż do najdrobniejszych 

szczegółów. Chodziło poprostu o kopię życia. 
Od tego naturalizmu zewnętrznego, natura- 

lizmu otoczenia i środowiska, przeszedł Sta- 
nisławski do wychowanie aktora, mającego 
odtąd zachowywać się również na scenie, jak 

w życiu: prostota, bezpośredniość gestów, 

ruchów. mowy, która miała być roz- 

mową, a nie deklamacją, wierność szczegó- 

łów środowiska i zachowanie wierności hi- 

storycznej — oto wyrwane z całości przy- 

kłady naturalizmu „zewnętrznego teorji Sta- 

nisławskiego . A obok tego dążył twórca 

Teatru Artystycznego do psychologicznej 

prawdy życiowej w odtwarzanych sztukach: 

nazywał te naturalizmem psychicznym, * du- 

chowym (po rosyjsku „duszewnyj“). Żądał 

Stanisławski od aktora oddania wiernego 

przeżyć życiowych, przetworzenia ich nieja- 
ko na scenie tak, jak były się przejawiły w 

życiu. Idąc w tym kierunku artystycznej pra- 
cy, położył Stanisławski wielki nacisk na pro- 

ces przygotowawczy działalności aktorskiej: 

na ów cały szereg czynności pomocniczych, 

które w wyniku pozwolą opanować aktorowi 

sztukę sceniczną. Tak więc obok analizy 

szczegółowej utworu dramatycznego, aktorzy 

musieli opanować technicznie sztukę gestów, 
ruchów, słowem tego, co związane jest z wy- 

"razem plastycznym ich gry, a następnie pod- 

dać się ćwiczeniom z tych rodzajów sztuki, 
których syntezą jest teatr. Muzyka, taniec, 

śpiew, rytmiczna gimnastyka i t. p. — ota 
te pomocnicze elementy sztuki aktorskiej 
obok wnikliwej analizy tekstu. Przeżycie. 

nastrój, kontakt pomiędzy wykonawcami — 
oto naczelne hasła reżyserji Stanisławskiego. 

Idąc po tej linji realizacji scenicznej osiąg 

nął Stanisławski bardzo poważne wyniki ar- 
tystyczne: teatr rosyjski odświeżył przez za- 
strzyknięcie mu nowych soków ideowo-arty- 

stycznych i wzmocnił wyraz sceniczny pre- 

zentacji teatralnej przez wydobycie silniej- 
szych chwytów techniki gry, wreszcie po raz 

pierwszy bodaj osiągnął idealną zespołowość, 

harmonijne ustosunkowanie poszczególnych 

wykonawców i elementów składowych wido- 

wiska. ! 4 К 

1 II 

Szczęśliwy traf zrządził, że dwaj fanatycy 

teatru: znakomity aktor i równie znakomity 
reżyser Juljusz Osterwa orąz literat i uczo- 

ny obdarzony największą intuicją i wielką 

zdolnością budowy syntezy z wyników nau. 

kowych poszczególnych rodzajów i dziedzin 
wiedzy Mieczysław Limanowski — podali so- 

bie dłoń w. pracy teatralnej i jednocześnie 
rzuceni przez wojnę na emigrację, mieli moż- 
ność zetknięcia się i szczegółowego zapozna- 

nia się ze zdobyczami teatralnej sztuki rosyj 
skiej w Moskwie i Rosji. Z ożywczego prądu 
idej Stanisławskiego zrodziła się. praca tych 
ludzi, którym zawdzięcząmy powstanie przed 
dziesięciu laty teatru „„Reduta* w, Warszawie. 

Oto krótka jej historja: Dnia 29 listopa- 
da 1919 roku daje Reduta pierwsze przedsta- 
wienie: „Ponad śnieg bielszym się stanę" 
dramat Stefana Żeromskiego. Przez r. 1919 
Reduta istnieje jako filja Teatru Rozmaitości 
(późniejszy Teatr Narodowy) w zupełnej za- 
leżności artystycznej i administracyjnej od 
dyrekcji teatrów miejskich, W roku — 1920 
uzyskuje Reduta autonomję artystyczną. Rok 

Ajskiej — teatry zagraniczne, jak to już1921 przynosi jej również niezależność admi- 

tej nocy „po ludzku” między sobą, mo- Pasterkę, w tej chwili po przestąpieniu - 
gą coś powiedzieć o ukrytych skarbach. progu, nie zobaczy się swojego cienia. ) 

polami i zaglądał do nędznie opatrzo- 
nych siedzib. Było coraz gorzej. Nie ka- 
żdy mógł wytrzymać ciężką, surową zi 
mę, nietylko ptaki ginęły marnie, zdła- 

wione mroźną ręką. 1 oto nadchodził 
dzień przełamania. Nadchodził wówczas 
gdy nadzieja opuściła już zupełnie tych 
Deztroskliwych, nieświadomych rzeczy- 
wistego Świata ludzi - dzieci, żyjących 
jak leśne zwierzęta, bezpośrednio na ło- 
nie przyrody, czujących ją, jak my już 
nigdy nie potrafimy, ale nierozumieją- 
cych. Nadchodził dzień przełamania, 
gdy zło sięgnęło szczytu i własnym cię 
żarem poczynało staczać * się w dół. 
Zgnębione, zmaltretowane słońce zwy- 
ciężało, odradzało się na nowo, potę- 

<niało z dnia na dzień. Ta chwila prze- 
łomu była świętem, musiała niem być, i 
to świętem o wiele ważniejszem, niż - 

słoneczny moment szczytowy, „przesile- 
nie letnie, w którem już przebijał sm 

tek chylenia się ku jesieni. To były 
Zimowe Gody i Szczodry Wieczór, do 
dziś dnia tak zwany na Rusi. 

Ziemia — macierz żywicielka za- 

sypiała zaraz po żniwach i jesiennych 

siewach. Otulała się szczelnie głębokie- 

li śniegami, zamykała swoje sine wo- 

dy twardemi lodami, zatrzymywała soki 
żywe w łodygach roślin, układała do 

snu jedne stworzenia, a inne pozosta- 
wiała własnemu losowi. Spała. Niedo- 
bra matka, w czasie tego Snu nie tro- 

szczyła się o, nic, obojętnie wydawała 
swoje dzieci na łup śmierci i przeraże- 

niu. W Zimowe Gody odrodzone słoń: 
'ce nie budziło jej tak odrazu, nie star- 
czało mu jeszcze sił. Długie miesiące 
musiały! upłynąć, miesiące mrozów sro- 
gich, najsroższych. Ale dnia przybywa 
ło i przybywało nadziei; szło ku lepsze- 

  

nistracyjną: odtąd datuje się zupełna samo- 

dzielność tego teatru. Kierownictwo wprowa- 

dza nowe podstawy organizacyjne i zostają 

zniesione gaże. W roku 1922 powstaje w Re- 

ducie Instytut Sztuki Teatru, mający na celu 

przygotowanie młodych sił aktorskich, jako 

przyszłych kadr nowego teatru. Rok 1923 
przyniósł Reducie dalsze nowe formy admini- 
stracyjno-gospodareze, następuje gospodarka 

o charakterze rodzinnym — wspólny stół i 

aprowizacja. Lato 1924 r. — to pierwszy, 

na rzec, tryumfalny objazd Reduty po Zie- 

miach Wschodnich. Od jesieni tegoż 1924 ro- 

ku teatr „Reduta* przestaje istnieć w War- 

szawie, pozostaje tylko Instytut Sztuki Tea- 

tru. W sierpniu 1925 roku Reduta przenosi 

się na stałe do Wilna, witana entuzjastycznie 

przez wszystkie sfery naszego miasta. W Wil. 
nie Reduta konsekwentnie. przeprowadza 

dalej zasadę wspólnoty gospodarczej: za- 

mieszkuią czionkowie zespołu w jednym do- 

mu, prowadzą wspólną gospodarkę jako wiel- 

ka rodzina, gaż nie pobierają. Na czelę Zes- 

połu staje, w charakterze zbiorowego: senjora, 

Kapitita, złożona ze starszych członków ze- 

społu. W lecie 1926 roku, odbywa Reduta, 

wielką, trzy miesiące trwającą podróż dooko- 

ła Polski. Od jesieni tegoż roku, oprócz Wil- 

na, obejmuje Reduta teatr w Grodnie, i dzieli 

się przez to na dwie grupy, niezależnie, od 

siebie administrowane. Tylko kierownictwo, 
naczelne spoczywa nadal w rękach p. ]. 

Osterwy. Obok czynny jest wciąż teatr ob- 

jazdowy Reduty. W roku 1927 Reduta likwi- 
duje sw* ój oddział grodzieński i wyłącznie 
skupia. swą pracę w Wilnie i w akcji objaz- 

dowej po całej Polsce. Sezon 1927—28 roku 

upływa na działalności w Wiłnie i w znacznie 

mniejszej mierze, niż poprzednio, w  objaz- 

dach (na skutek cofnięcia przez Ministerstwo 

Komunikacji bezpłatnych przejazdów kolejo- 

wych). Z wiosną 1928 roku ustaje w Wilnie 

praca Reduty. 

Nadmienić tu jeszcze należy, że od po- 

czątków prawie istnienia Reduty zawiązało 

się w Warszawie Towarzystwo Przyjaciół 

Reduty, powołane do życia z inicjatywy Ste- 
fana Żeromskiego. W roku 1924 Reduta go- 

  

Ś. P. WANDA MALINOWSKA OSTERWINA 
w roli Feniksany z „Księcia Niezlomnego“ 

Calderona — Słowackiego. 

ściła w Łotwie, godnie reprezentując sztukę 

polską wobec obcych. 

W listopadzie roku 1929 staraniem Ko- 
mitetu Obywatelskiego odświęcono jubileusz 
dziesięcioletniej pracy Reduty, pracy pełnej 

zasług dla polskiej sztuki teatralnej. — Ju- 
bileusz ten odbył się również, jak i otwarcie 
Reduty, pod imieniem Stefana Żeromskiego, 
najlepszego przyjaciela z pośród przyjaciół 

Reduty, którego „Uciekła mi przepióreczka* 

wypełniła wieczór jubileuszowy. 

IV. 

Na kanwie tych kilku dat i faktów hi. 
storycznych, spróbujmy określić charakter Re 

duty, jako teatru, w ubiegłem dziesięcioleciu 

istnienia. Aczkolwiek istniała zawsze Reduta 

pod tą samą nazwą, to jednak w poszczegól. 

nych okresach swej pracy nie była tem sa- 

mem. Ożywiona stale hasłami pracy ideowej, 
artystycznej i społecznej, kierowana wolą, 

zawsze sobie. wierną — Reduta w okresie 

swoich trzech lat istnienia w Warszawie była 
raczej teatrem eksperymentalnym. Wiem, że 

to określenie nie oddaje całokształtu pracy 

Reduty i jej wszystkich dążeń, lecz w ów- 

czesnych warunkach polskich to był teatr nie- 

wątpliwie o charakterze eksperymentalnym, 

pr ekursorskim. Czem innem już był teatr Re- 

duty w Wilnie i Grodnie (Grodno jest raczej 
epizodem tylko). Żyjąc kapitałem artystycz- 
nym zdobytym w Warszawie, musiała Redu- 
ta w Wilnie dostosować się do warunków 

pracy istnienia teatru prowincjonalnego. Bez 

tej ilości czasu na przygotowanie sztuki, co 

w Warszawie, bez tych środków  materjal- 

nych, w gorączce pracy i dostosowywania re- 

repertuaru do potrzeb teatru objazdowego — 

działalność Reduty, można powiedzieć, nigdy 
nie obniżyła swego lotu ani ambicyj artystycz 
nych. Ale był to już teatr inny niż w Warsza- 

wie. Innym też być musiał w swoich objaz- 
dach, gdzie raczej czynniki wychowawcze i 

społeczne górowały nad bezpośrednio  arty- 

stycznemi. 

Tak więc mówiąc o dziesięciu latach ist- 

nienia Reduty trzeba. mieć w pamięci te 
okoliczności, jak również zmiany administra- 

cyjno—gospodarcze, którym podlegała orga- 

nizacja Reduty. 

V 

Program swej pracy oparła Reduta na 
trzech zasadach: b 

1) na artystyczno-etycznem wychowaniu 
aktora, 

2) na stworzeniu nowej organizacji pra- 

cy w teatrze, 

3) na zdobywaniu nowej formy wyrazu 
scenicznego. Е 

Program ten zrywał z rutyną i skostnie- 
niem form teatralnych i pracy , scenicznej. 

Dzielił on wychowanie i przysposobienie ak- 

tora na dwa okresy przygotowawcze: teo- 

retyczny i praktyczny. Więc cały , szereg 

nauk pomocniczych jak w teatrze Stanisław- 

skiego, dalej szczegółowa analiza i rozbiór 
przygotowywanego dzieła, znajomość jego w 

całości idei i formy scenicznej, nie zaś w za. 
kresie własnej tylko roli aktora, kontakt ze- 

społowy i t. d. ; 7 
Zerwano dalej z całym dotychczaso- 

wym zewnętrznym rynsztunkiem i wyglądem 
Steny. Zrobiono z niej, architektonicznie i 

psychologicznie, część rzeczywistości, zniesio-. 

no przedział między aktorem i publicznością, 

a widomym znakiem przeżywania, nie zaś 

„grania* aktora — był brak budki suflerskiej 
i suflera. > 

Niewątpliwie Reduta korzystała pełnemi 
dłońmi ze zdobyczy Stanisławskiego. To, co 
było w tym teatrze zdrowego i twórczego 

przeniosła na grunt polski. Dotyczyło « to 
wszystko raczej metod pracy i zasadniczego 

kierunku działalności teatralnej. W duchu 

swoim, w treści, Reduta miała własne  obli- 

cze, szukając właściwych form realizacji tea 
tralnej w polskiej literaturze dramatycznej 

— w śwoistych formach jej dramatu. 
, Trzeba to wyraźnie podkreślić, że teatr 

Stanisławskiego, podbijając do reszty całe 

społeczeństwo rosyjskie, miał jednak swoich 
krytyków i to zupełnie posiadających słusz- 

ność. Wśród tych, co uznawali zasługi i 
zdobycze tego teatru był Świetny teoretyk 
teatru i twórca własnej teorji twórczości 

aktorskie Kommisarżewski, pochodzący ze 

znanej rodziny artystycznej . Uznawał on 
wysiłki Stanisławskiego w. „szukaniu duszy 
teatru”, ale widział jednostronność jego me- 

tod. Sam zaś Kommisarżewski głosił intuicyj- 
ne i twórcze podejście aktora do roli; tylko 
twórcza fańtazje aktorska, wsparta  głębo- 

kiem wyczuciem całości utworu, zdolna była 
według niego stworzyć prawdziwa sztukę 

aktorską. Występował on przeciwko jedno- 

mu, można było więcej cierpieć i wię- mężowskie dzieci sponiewierały, lub do 
cej wytrzymać. 

Z przyjęciem chrześcijaństwa Zimo- 
we Gody: zostały jeszcze postokroć: 
uświęcone narodzinami Słońca Ducho-| 
wego, w którem jest jeden, nieustają- 
cy, wieczysty blask. Odrodzenie stało 
się odtąd jeszcze pełniejszem. Nie by- 
ło to już tylko wybawienie od grozy i 
mroźnej śmierci, ale też wyzwolenie z 
pet grzechu i wewnętrznego zła. Przy- 
chodził pokój ludziom dobrej woli. 

Nic dziwnego, że noc Bożego Naro- 
dzenia jest nocą cudów i czarów, . że 
na tę jedyną w roku nóc przejrzyścieje 
zasłona, oddzielająca świat materji od 
dziedziny ducha, że kto ma oczy ku pa- 
trzeniu, a uszy ku słyszeniu rozwarte, 
może dojrzeć różne dziwy, poznać przy* 
Szłość i ustrzec się złego. 

Przedewszystkiem jest to noc poko- 
ju. Wszystkie złe moce mobilizują się 
wprawdzie w wigilijny ranek do ostat 
niego boju, ale klęska musi nastąpić 
przed zmierzchem. Dlatego ranek jest 
zwykle niespokojny, wiatr dmie i sypie 
śniegiem, często się zdarza zadymka, 
dzień jest bardzo chmurny i mglisty, 
ale pod wieczór musi się uciszyć i roz- 
pogodzić. Wówczas na niebo wytacza 
się z za podartych chmur duża zielon- 
kawa gwiazda i świeci na południowym 
zachodzie. Tak, jak szła droga mędr- 
ców ze Wschodu do Betleem. Z chwi- 
lą pojawienia się gwiazdv muszą umilk- 
nąć: wszystkie swary. Od: czasu, jak 
Dadźbóg Swarożyc ustąpił prawdziwe- 
mu Bogu, maleńki Chrystus boso i w 
koszulce, obchodzi świat, zostawiając 
świecące ślady małych nóżek na głębo- 
kim śniegu. Pilnuje czy wszystko jest 
w porządku, a szczególną uwagę zwra 

uczty wigilijnej nie dopuściły. W. tę 
sprawę wdałyby się także duchy matek, 
którym wolno w tę noc opuścić grób i 
odwiedzić dom, gdzie mieszkały za ży- 
cia. Wogóle Zmarli wracają z mogił do 
dokoła wigilijnego stołu, tylko nie są 
centrem. święta. ani przedmiotem ogól- 
nej uwagi, jak na Zaduszki. Należy im 
zostawić resztki kucji, a przedewszyst- 
kiem mleka i maku, na zasłanym stole, 
gdy wszyscy odejdą już na 'Pasterkę. 
Zasiądą do stołu wespół z duchem do- 
mowym, (może jakaś pozostałość daw- 
nego Sima, bożka rodziny — siemji?) i 
przez wdzięczność za painięć błogosła- 
wić będą wnukom przez ciąg całego 
roku. Pokój i zbratanie następuje tak- 
że między ludźmi i zwierzętami. W noc 
Bożego Narodzenia żaden zbój nie mo- 
że dokonać morderstwa, bo mu ręka 
zdrętwieje i opadnie, a oczy olśnią nie- 
spodzianym blaskiem, gdyby chciał ko- 
'mu cios zadać. Dzikie zwierzęta nie na- 
padają ani na ludzi, ani na inne stwo- 
rzenia. Na pasterkę można bezkarnie 
przejechać środkiem stada - wilków. 
Wszystkie zwierzeta natomiast uzysku- 
ją dar ludzkiej mowy od zmierzchu aż 
do ukończenia Pasterki. Wół i asioł, że 
stały: u Chrystusowego żłobka, udaro- 
wane są przytem ludzką mądrością. 
Człowiek bezgrzeszny, niczyją krzywdą 
nieskalany, może je zapytać o jaką chce 
rade. Odpowiedzą. Tylko o ludzi niczy* 
ją krzywdą nieskalanych trudno, stąd 
brak naocznych świadków w tej spra- 
wie. Krowom i wołom należy wigilijny 
opłatek. Gospodyni po kucji idzie do 
obory, trzykroć żegna krzyżem świętym 
rogate łby i wkłada po akruszynie opłat 
ką do pysków. Kruki, które są bardzn 

NAJMILS 
Nie jesteśmy ludami północy, 

ZA BAJKA 

Nie wdziejemy kożuchów baranich, 

Nie zajedzie przed dom nasz karocą 

Zima wielka i mocarna pani 
* Zabłądziła między lodowcami, 

Gdzieś ugrzęzła blisko oceanu, 

I w tym roku już nie będzie z 

Sanną dzwonną, sanną rozśpie 

Wokół wszędzie trawa się ziek 

nami 

waną. 

eni, 
Drzewa pędy puszczają nieśmiałe, 

Zapomnimy o smutnej jesieni, 

1 ku wiośnie pójdziemy pomału! 

łdzie ku nam złociste południe, 

Bo już słońca, słońca nam potrzeba, 

To są dziwy, by zobaczyć w 

Nad zielenią czysty błękit nieba, 

grudniu, 

To są dziwy, by w grudniu zobaczyć 
ISzachownice, pól zielone szmaty, 
1 za słońcem, pracowitym tkaczem 

Znaleźć listki na wierzbie garbatej. 

I za słońcem wścibskie wsunąć oczy 

Na topołę, do gniazda wroniego, 

Młodych wroniąt śnieg jeszcze nie zmoczył. 

Nim wyrosną więc — nie będzie śniegu. 

Słońce przyszło żółtawe, zamglone, 
I mrugnęło okiem oliwkowem, 

Grzejąc nagie osłupiałe klony, 

Skrzepiłe soki krążyć chcą na nowo. 

Pod parkanem jprymulki niebieskie 
Już zakwitły odważnie, choć skrycie. 
1 przez szpary nawpół zgniłej deski, 
Wykąpały się w czystym błękicie. 
Słońce wsiąkło w ziemię plam 

By odpocząc po grudniowych 

Księżyc cichą urządzi obławę, 

a rdzawą 

godach. 

Po rosistych zielonych ogrodach. 
IZ drzew, pomiędzy gałęźmi nagiemi, 

*Przejdzie, czając się nisko od brzegu 
Mokrej trawy i wilgotnej ziemi. 
-«...| zatęskni do białego Śniegu. 

Jadwiga Wokulszu, 

stronnościom natura! izmu zewnętrznego a 
i psychicznego — przeciwstawiając mu wew. 
nętrzne przeżycie, prowadzące przez  fanta- 
zję do twórczości scenicznej. 3 

Otóż Reduta pierwotnie zbyt może ślepo 
trzymała się teorji Stanisławskiego* . Było to 
dobre w początku jej działalności, kiedy nale. 
żało wyjaskrawić to, czego tak teatrowi na- 
szemu. brakowało. Później, jak to już nadmie 
niłem, wielka twórczość dramatyczna polska 
pozwoliła Reducie znaleźć własne formy wy- 
razu artystycznego, podporządkowującego 

wszystkie czynniki i elementy teatru idei i 

formie dzieła dramatycznego. 

Pierwotnie też Reduta służyła tylko pol- 

skiemu repertuarowi przez co pierwsza bodaj 
z teatrów polskich ma tę wielką zasługę, że 

zapoznając nas z wielką literaturą przeszłości, 
dała nam możność też dokładnego poznania 
współczesnego dramatu polskiego, współcze- 

snej sztuki scenicznej. Od Słowackiego i Fred 
ry, poprzez Zapolską, Wyspiańskiego, Rostwo 
rowskiego, Rittnera, Żeromskiego, Tetmajera, 

iPerzyńskiego i Szaniawskiego do Rybickiego 
i Kruszewskiej — poznaliśmy dramat polski. 

Ponadto zaznajomiła nas Reduta z pierw- 
wszorzędnemi dziełami klasycznemi literatury 
obcej. , 

Obok tych artystycznych ambicyj i zamie- 
rzeń wprowadziła Reduta w życie i nowe for 
my organizacyjno - gospodarcze i administra 
cyjne. Tych zwolennikiem nigdy nie byłem. 

Bo niezależność materjalna aktora i życie jego 

indywidualne — to są zdaje się, potrzeby ka- 

żdego człowieka, najbardziej. nawet ofiarne- 

go. 
VI 

W działalności Reduty zawsze należy obok 
zdobyczy artystycznych podkreślać zdobycze 

społeczne i społeczno - wychowawcze. Dwa 

czynniki: ściśle artystyczny i wybitnie społe 
czny przyświecały jej działalności, odkąd zwła 
szcza osiedliła się w Wilnie i prowadzić za- 

częła teatr objazdowy. | 

Rozpiętość tej pracy społecznej ocenić bę 

dzie można należycie, gdy się zważy, że w 
  

*) niawet w takich drobnych szczbegółach 
jak mówienie półtonami nastrojowemi, łama- 

go jak pro- nie wiersza i wymawianie 
zy i t.p. 

Można je podsłuchać i śmielsi parob- 
czacy starają się tego dokonać. Ale to 
niebezpieczna gra. Jeżeli wypadkiem,. 
któremu ze śmiałków, los przeznaczył 
szubienicę, albo katowski miecz, — 
kruk to także powie i dałsze życie za- 
truje. Bowiem przeznaczenia nie unik- 

nąć. : 
W noc Bożego Narodzenia złe czary 

nie mają mocy i żaden urok nie działa. 
Jeżeli w kraju jest zaraza — to na Bo- 
że Narodzenie musi przeminąć. 

Uczta wigilijna musi początkiem 
sięgać pogaństwa, w to więrzę głębo- 
ko. Postna wieczerza  przedświątecz- 
na, złożona z ryb, to namiastka w miej- 
sce radosnej uczty, spożywanej niegdyś 
na cześć słońca i ziemi, a złożonej wy- 
łącznie z bezpośrednich płodów ziemi. 
Więc mak i pszenica z miodną sytą, 
więc barszcz z grzybami, pszenne pie- 
rogi, suszone owoce, kasze. Ziarno, 
owoce, to co z ziemi wyrosło i zjada 
się prawie nieprzetworzone. Pod bieły 
obrus zaściela się tegoroczne siano. W 
kącie izby stać musi snop, związany 
ze wszystkich gatunków zbóż w jedną 
„babę”. A że już wyżej było powie- 
dziane, jako w ten święty obrzędowy 
wieczór człowiek ma możność zbliże- 
nia się do czwartego wymiaru, więc nic 
dziwnego, że kotzysta z tego swoim 
obyczajem. Pyta o przyszłość i złą 
wróżbę stara się unieszkodliwić odpo- 
wiednią magją. Kwestią najbardziej pa- 
lącą jest: czy śmierć jeszcze daleko? 
Ze drżeniem pyta się o to wyroczni, bo 
jakże odpowiedź wypadnie? Wyciąga 
się źdźbła siana po wilji z pod obrusa.. 
Krótkie źdźbło — krótkie życie; długie 

ca na sieroty. Biada macochom, coby nądre i wszystko wiedzą, rozmawiając źdźbło — długie życie. Jeżeli idąc na 

ciągu kilku wypraw teatralnych od r. 1925 do 
1928 zwiedziła wszystkie województwa nasze 
(w liczbie 16) dając w kilkunastu miejscowo- 
ściach w każdem z nich po kilka przedsta- ° 
wień. - 

Oto trochę statystyki: w r. 1925 objazd 
obejmuje 25 miast, zespół daje 106 przedsta- 
wień w ciągu trzech miesięcy; następnie przez 
lipiec i sierpień 1926 r. Reduta dokonała ob. 
jazdu czterech województw północno - wscho 
dnich: w ciągu 81 dni odwiedziła 40 miaste 
czek, dając w nich 105 przedstawień których 
świadkami było przeszło 50 tys, widzów. Pier 
wszy inauguracyjny wyjazd Reduty na pro- 
wincję w r. 1924 objął 49 miasteczek, przy- 
czem frekwencja publiczności przekroczyła cy 
frę 46 tysięcy widzów; wreszcie w r. 1927 
odbyto w zimie wyprawę, dając 43 przedsta- 
wienia, latem zaś tegoż roku w ciągu 64 dni 
83 przedstawienia. я 

Oto zwykł» wymowa cyfr. Przeszło 100 
tysięcy wdzięcznych widzów i kilkaset przed- . 

stawień! Trud i wysiłek ogromny. 

VII 

Tak więc czy to w dziedzinie artystycz- 

nej, czy społecznej trud i dorobek Reduty był 
bardzo znaczny. Ten rys pobieżny <dziejów 
Reduty (z pominięciem poszczególnych jej 
„dokonan“ artystycznych — z braku miej- 
sca) na tle tego co się działo w dziedzinie 

teatralnej w Polsce, św'adczy najlepiej jaka 
rola przypadła wysiłkom pp. Osterwy, Limano 
wskiego i ich zespołu w dziejach powojenne- 
go teatru polskiego. Mieli zawsze-po swojej 
stronie: ideę pracy, bagaż artystyczny i zasłu 

gę społeczno - wychowawczą, Te trzy okoli 
czności tłumaczą w dostatecznej mierze sym 
patję ogółu, towarzyszącą poczynaniom Redu 
ty. . 2 

Reduta obecnie pracę swą przerwała. Na-- 
leży przypuszczać, że chwilowo. Bo wcześniej 
lub później da się odczuć w życiu kułturalnem 

Polski brak tego czynnika, jakim była Reduta. 

Nie wiem jaka będzie przyszłość artysty- 
czna i spo'eczna Reduty. O jej przeszłości 
można powiedzieć słowami stężałej, ale za- 
szczytnej formuły, że Reduta dobrze zasłużyła 
się, sztuce. polskiej i wskrzeszonej państwo-. 
wości. \ : 

R Wiktor Piotrowicz. | 

na Śniegu, a noc jest księżycowa,, 
śmierć czeka w ciągu roku. To samo,. | 
jeżeli psy w podwórzu nagle zawyją. | 
Główne wróżby dotyczą urodzaju. Wró- 
ży go mróz na Gody i obfity śnieg. Moż- 
na także uczynić prognostyk, rzucając 
garść miodnej pszenicy na pułap: jeże- 
li przylgnie — będą urodzaje; jeżeli 
opadnie — źle to wróży. By zapewnić 
sobie na rok cały wszelkie powodzenie 
dobrze jest zaprosić do wigilijnego sto- 
łu kogoś samotnego, lub nawet bez- 
domnego. Łiczba osób przy stole musi . 
być parzysta, liczba potraw także. Sia- 
no z pod obrusa trzeba oddać natych- 
miast, tegoż wieczoru, krowom do zje- 
dzenia, a będą dawały duża mleka. Za- | 
się kury, by się dobrze niosły, powinny 
zjeść pozostałą kucję, t. zn. pszenicę i 
mak. L 

Wierne sobie dziewczęta i przy tej 
okazji muszą się dowiadywać o przysz- 
łego męża. Niedość 'im Andrzejek, 'ani 
«wieczoru Trzech Króli, wróżą w Noc 
Bożego Narodzenia. Wychodzą przed 
chatę i pytają o imię špieszących na 
Pasterkę przechodni; stukają mocno 
w ścianę domu nieobmytemi po kucji 
łyżkami i słuchają pilnie, z której stro- 
ny pies im  odszczeknie. Przesądy 
chrześcijańskie i pogańskie splatają się 
ze sobą w jeden nierozerwalny wzór. 
Dziś nie wierzymy w złe moce, nie boi- 
my się ich, ani staramy unieszkodliwić 
magją. Ale poezja tych wierzeń jest 
wieczna. ` RA 

Wanda N. Dobaczewska. 
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SŁ O 

Jeden z wielu 
(Fragment z powieści, mającej nieba- 
wem ukazać się na półkach księgarsk.) 

Niezbyt to dawne czasy, gdy stanął 
młyn wojny. Zaraz potem otworzył się 
w pańcernym jego kadłubie jakiś wen- 
tyl, jakaś rura odchodowa i na powierz 
chnię ziemi wysypał się obfity przemiał. 
Niewiele w nim było mąki, zato dość 
plew i trocin. I oto wszystkie niemal 
kraje przeładowane zostały nagle napo- 
ły zużytym, zniszczonym „materjałem 
ludzkim”. Zjawiły się wtedy w miastach 
i we wsiach gromady ludzi osobliwych 
obyczajów: takich, którzy w ciągu kil- 

, ku lat patrzyli na sprawy nieba i ziemi 
przez wizjer luty karabinowej, albo z 
wysokości, jaszcza armatniego, albo z 
chwiejnego pokłądu torpedowca. Dłu- 
gotrwałe patrzenie w taki właśnie spo- 
sób, w takiej oto pozycji stało się przy 
czyną różnych zaburzeń wzrokowych. 
Jedni z nich spog lądali więc na rzeczy 
zezem, drudzy — tylko prawem, nawyk- 
iem do celownika okiem, inni wreszcie 
cierpieli na kurzą ślepotę, czyli że wi- 
dzieli wszystko w jednym kolorze. Naj- 
częściej był to kolor „khaki”. 

I oto po biurach, fabrykach i urzędach 
snuły się procesje tych niedowidzow, 
dość natarczywie domagających się 
pracy. [ chleba! Zuchwale i natrętnie, 
to zaowu pokornie i cierpliwie powtarza 
li wkółko, aż do znudzenia: 

— (Chcemy pracować! Dajcie nam 
pracę... Chcemy jeść! Dajcie nam chle- 
ba... 

Chcieli, niby, wracać ma miejsca, 
skąd ich ongiś wydarł żelazny pazur 
wojny, dopominali się, niby, o nowe, 
stosowne dla siebie zajęcia i dochody, 
powołując się przytem na swoją krew 
przelaną, na odznaczenia bojowe — i 
wogóle: zasługi z niedawnej, a dość 
już obmierzłej wszystkim przeszłości. 

— Wywalczyliśmy wam zwycięst- 
wo własną krwią i żołnierskim znojem, 
— powtarzali na różne tony — należy 
nam się wdzięczność i nagroda. 

— To prawda, — odpowiadali sza- 
farze chleba i pracy: — historja to wam 
przyzna. Odnieśliście zwycięstwo. Cza 
sy jednak, pomimo to, są ciężkie, cięż- 
sze niż wtedy, gdy nikt nie myślał o 
zwyciężaniu kogokolwiek siłą oręża! 

Naprawdę: mogło rzetelnie znudzić 
każdego owo ciągłe wypominanie 
swych zasług, owo potykanie własnego 
bohaterstwa niemal pod nos cywilom, 
— jak to czynili ci oto zdemobilizowa- 
ni. A pracodawcy byli jeszcze na tyle 
delikatni, że nie wskazywali tryumiato- 
rom-na zrujnowane w szale bojowym 
warsztaty pracy, na wyjałowione pola, 
połamane narzędzia i ogołocone spich- 
rze, pytając: 

— Gdzież to i czem chcecie praco- 
wać? Skąd na chleb czerpać? 

Dużo wynikało zamętu z takiego 
stanu rzeczy. Tu i ówdzie spłynęło z 
tego powodu jeszcze trochę krwi ludz 
kiej. Zawaliło się kilka tronów królew- 
skich. Ale i to niewiele pomogło. Zda- 
маЮ się wszystkim, że jedynem wyj: 
ściem z tej ciężkiej sytuacji może być 
nowa wojna. Znowu by każdy znalazł 
dla siebie zajęcie i jakoś tam by się 
żyło... I marzyli w sekrecie, bezczynni 
synowie Marsa, o „pani wojence*.. 

© W. tym tłumie byłych wojskowych, 
niapróżno szukających dla siebie miej- 
sca w społeczeństwie, obijał się dość 
długo pewien młody człowiek. Nazywał 
się Piotr Smucki. W»armji zajmował 

"ostatnio stanowisko sierżanta liniowego 
w I kompanji sztunmowej grupy opera- 
cyjnej pułkownika N. Tak się złożyło, 
iż do szeregów wojennych wstąpił był 
w. dwa miesiące po ukończeniu gimna- 
zjum i przewojował sześć lat z okładem. 
W celu uplastycznienia rozciągłości tej 
"epoki w jego życiu wystarczy wskazać 
na ten drobny fakt, że idąc do wojska 
Smucki golit się raz na tydzień i to nie 
tyle z potrzeby, ile z kawalerskiej fanta 
zjij w chwili zaś demobilizacji musiał 
skrobać się brzytwą niemal codziennie, 
jeśli chciał zachować właściwą dżen- 
telmenom ogładę oblicza, Ta wszakże 
gładkość lic, poza życzliwemi spojrze- 
niami niektórych spotykanych na ulicy 
kobiet, niewiele mu była pomocna w ta- 
rapatach powojennych. 

Nie wywierało na nikim spodziewa- 
nego wrażenia, gdy poprostu palcem 
wskazywał na swą pierś, a ściśle mó- 
wiąc: klapę marynarki, ozdobioną ho- 
norowemi wstążeczkami za różne wale- 
czności. Nawiasem mówiąc: odrazu mo* 
żna było poznać, że pierś ta nie jest 
„na miarę krawca*, lecz chyba Fidja- 
sza* bo marynarka dziwnie źle leżała na 
niej. Może też być, że krawiec, który 
przerabiał dla Piotra garnitur z pozo- 
stałości po nieboszczyku wuju, był zwy- 
kłym partaczem... 

Otóż marynarka ta przybrana woj: 
skowemi odznaczeniami nie wywoływa- 
ła efektu. Znacznie więcej uwagi po- 
'więcano w tych biurach badaniu jego 
wystrzępionego świadectwa szkolnego, 
które pomimo kataklizmów wojennych 
i rewolycyjnych zachowało swój da- 
wny walor. 

— Co pan umie? — od tego zaczy- 
nano z nim rozmowę. Ano umiał strze- 
lać, jeździć konno, maszerować, ale ta 
wszystko nie było już potrzebne. Dlate- 
go nawet nie wspominał o tem, jeno 
milczał zafrasowany. 

— Pracował pan gdzie w biurze? 
Odbył pan jakąś praktykę? 

— Nie. Byłem cały czas na wojnie. 
— Posiada pan jakiś fach? 
Zażenowany coraz bardziej własną 

fieudolnością przeczył ruchem głowy. 
Nic, niestety, odpowiedniegó dla jego 

sił i zdolności „narazie” nie było. Może 
później. : 

Pewien pracodawca, człowiek z ser- 
cem, pó! wysłuchaniu oferty Piotra my- 
ślał tak długo i w takiem skupieniu, że 
aż w duszy eks - żołnierza zatliła się 
iskra nadziei: „Tu chyba coś będzie*! 
Tymczasem ów ludzki jegomość, pan w 
starszym wieku, skończył medytację, 
przetarł binokle, westchnął i rzekł: 

— Pan jeszcze jest, jak widzę, bar- 
dzo młody. 

Piotr skromnie opuścił głowę: „Czy 
to źle, czy ta dobrze?** zdążył pomy- 
śleć, zanim padły następne słowa: 

— Ma pan przyszłość przed sobą? 
Iskra nadziei strzeliła raźnym pro- 

mykiem. Wielkie słowa: przyszłość!... 
O nią tu właśnie chodzi, do djabła! 

— Dlatego radziłbym panu szcze- 
rze, jak rodzonemu synowi, (który też 
niedawno wrócił z wojska): niech pan 
zapisze się na wyższe studja i wyspe- 
cjalizuje się w jakimś zawodzie. Rąk 
roboczych posiadamy, dzięki Bogu, aż 
za wiele. Brak nam jednak wyćwiczo- 
nych mózgów, brak specjalistów, or- 
ganizatorów pracy. Zwłaszcza radził 
bym panu — technikę, inżynierję! Ja- 
kież olbrzymie zadania przed nią dziś 
leżą! Trzeba odbudować to, co wojna 
zniszczyła: fabryki, domy, koleje, mo- 
sty! Praca na długie lata. A za cztery, 
pięć lat ukończy pan studja. I wtedy ka- 
żde samodzielne stanowisko... Pan mnie 
rozumie? 

Na długo przed końcem tej pero- 
ry młody człowiek z przyszłością zro- 
zumiał, że posady tu nie dostanie. Wsze 
lako przez grzeczność odpowiedział: . 

— Rozumiem szanownego pana — 
i dziękuję za życzliwą radę. Ale z cze- 
go ja przez te cztery, czy pięć lat będę 
żył i czem płacił za naukę? Za książki? 

— Może rodzina mogłaby... 
—- Nie mam rodziny, a gdybym na- 

wet ją miał, to by nie mogła. 
— Aa! — zdumiał się bezradnie 

życzliwy radca. 
Z, tem zdumieniem Smucki go pozo- 

stawił i wyszedł nieco rozgoryczony. 
To prawda: nie miał żadnego fachu w 
ręku. Ale czy to jego wina? Nie pró- 
żnował przecież te lata, nie:leżał do gó- 
ry brzuchem. Coś tam dla ojczyzny i 
współobywateli zrobił! Coś mu się za 
to należy! Do życia przecież ma prawo! 
Czy też ma to być tylko prawo do ślę- 
czenia w ciągu iluś tam jeszcze lat nad 
książką dla uzyskania dyplomu? I fa- 
chu! Co za głupie słowo! Fach... A tym- 
czasem co? Rodzina! Miły Boże... 

Ostatnim i zmumifikowanym nieco 
szczątkiem rodziny Piotra Smuckiego 
była stara ciotka, której dzielny wojak 
zwalił się na kark wkrótce ., 1. mo 
zawieszeniu broni. Nie miał innego wyj- 
Ścia. Była ta starówina dla niego praw* 
dziwą, acz zmurszałą deską ratunku, 
gdy bez środków do życia znalazł się 
w stolicy. Uczepił się tedy ciotki rę-; 
kami i nogami. Ona po macierzyńsku 
zaopiekowała się wykolejeńcem. Wśród 
ludzi, z którymi miał teraz do czynienia, 
była to jedyna osoba, uznająca jego za- 
sługi rycerskie, jega prawo do lepszego 
losu. W poczciwych oczach tej zaco- 
fanej» patrjotki żołnierska służba sio- 
strzeńca była naprawdę ofiarą, złożoną 
„na ołtarzu Ojczyzny”. Za tę ofiarę — 
nietylko z racji pokrewieństwa, ale i z 
tytułu obowiązku obywatelskiego winna 
była mu wdzięczność. Z tego też tytułu 
odstąpiła Piotrowi własny pokoik. z łó- 
żkiem, a sama przeniosła się da kuchni, 
na tapczan. Miał młodzian zapewniony 
wikt i opierunek. Z garderoby po niebó- 
szczyku mężu wybrała jakieś najmniej 
zużyte części i wykoncypowała przy po- 
mocy starozakonnego mistrza igły u- 
branie dla Piotra, włącznie ze wzmian- 
kowaną tu już marynarką. Mógł w tym 
stroju pre'endować do wszelkiego ro- 
dzaju posad, służb i stanowisk, dostęp- 
nych dla inteligencji. 

„ Po kilku tygodniach daremnego, cho 
ciaż gorliwego wydeptywania progów 
w urzędach i przedsiębiorstwach pry* 
watnych stracił bardzo na minie. Był 
znużony, zniechęcony, a wobec ciotki 
wstydził się swej bezczynności. Ostate- 
cznie: może i zapisałby się na polite- 
chnikę czy uniwersytet, możeby i prze” 
biedował ten okres, jak to potrafią in- 
ni, ale — nic go już do książki nie cią- 
gnęło. Odwykł był już dawno od wytę 
żania umysłu nad problemami nauki, 
stępiał na wojnie, a „głód wiedzy” spee 
cjalnie mu nie dokuczał. Marzył, ścięta 
głowa, że dostanie dobrze płatną po- 
sadę i życie potoczy mu się bez zbyt: 
nich kłopotów. Ileż to razy w polu, na 
froncie bawił się przed snem wizjami 
własnego domowego ogniska! Porząd- 
ną, uczciwą kobietę pojąłby za żonę, 
miałby skromne, ale przyzwoite mieszka 
nie, dziecko jedno, czy drugie... 

— Aby żyć, — powtarzał sobie ulu- 
bioną wśród żołnierskiej braci formułę. 
W niej — lekkomyślność, brawura i pu- 
sty humor wojskowego stanu osiągnęły 
swą synteze, Ž 

— Aby żyć — pokrzepiał się, za- 
bierając z rosem na kwintę spuszczo- 
nym swoje odrzucone podania, listy, о- 
ferty... Im częściej tę sentencję '**'* po- 
wtarzał, tem smętniej motyw jej roz- 
brzmiewał. 

‚ — Niepotrzebnie się, Piotruś, gry- 
ziesz i denerwujesz, — dodawała mu 
otuchy ciotka - karmicielka: zobaczysz! 
Niech tylko skończę nowennę da świę- 
tego Ekspedyta. Zobaczysz! 

= Nie miała odwagi doradzić mu, by 
sam się pomodlił do tego patrona. Wi- 
Cziała, że Piotr nigdy nie odmawia pa- 

Wydawca St. Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

cierza i w skrytości ducha bardzo nad 
tem bolała. Sama przeto dłużej wysia- 
dywała w kościele, mocniej biła się w 
wyschniętą, starczą pierś... Ale święty 
Ekspedyt snać zbyt wiele miał podob- 
nych zgłoszeń, by tak zaraz zatroszczyć 
się o posadę dla protegowanego swej 
gorliwej suplikantki. Ona przecież wie- 
rzyła niezachwianie w skuteczność mo- 
dlitwy. Chodziło jej również a moralny 
wpływ, który mogła mieć na Piotra wy- 
słuchana nowenna. Myślała w tajemnicy 
o nawróceniu jego obojętnej duszy ku 
Bogu. Pragnęła wygranej, żeby wiara 
wygrała. Jej nowenna miała być jak- 
gdyby stawką, na którą powinna lada 
dzień paść ta wygrana. To też gdy Piotr 
powracał z miasta po codziennych po- 
szukiwaniach zajęcia, nabożna wdowa 
doznawała uczucia swoistego hazardu. 
Już z miny młodzieńca chciała odczytać 
wynik jego zabiegów, czyli wpływ po- 
tęgi świętego Ekspedyta. 

— No i cóż? — pytała z lekkiemi 
wypiekami na pomarszczonej twarzy. 

— No i nic — odpowiadał melan- 
cholijnie. 

Pitrasząc na maszynce jakiś, posiłek 
dla niego, podsuwając mu talerz, wy* 
wiadywała się o szczegóły: 

— A u kogo dzisiaj byłeś? I co ci 
powiedzieli? Kazali jeszcze raz przyjść? 
No widzisz: napewno coś dostaniesz. 
Sniło mi się dzisiaj, że układam czy- 
stą bieliznę dla ciebie. To coś znaczy 
taki sen. Tylko poczekaj trochę, a nie 
zrażaj się. 

Zgłodniały z bieganiny rezerwista 
wsuwał jajecznicę, opychał się chlebem 
i burczał zgryźliwie pod nosem: 

— Ciocia myśli, że to tak łatwo. A 
tu wszędzie trzeba mieć protekcję. Bez 
niej ani rusz! Stosunki, znajomość — ©- 
to wszystko, klucz do powodzenia w 
życiu. 

Ciotka kiwała w zadumie głową. 
— Masz rację. Mój mąż niebosz- 

czyk, naprzykład, znał się dobrze z jed- 
nym rewirowym. To i z meldunkami 

Szczerze i energicznie zaprzeczył ru- 
chem głowy, wydając przytem pewne 
było nam łatwiej i jeżeli jakiś papier 
potrzebny był z cyrkułu, to szło raz, 
dwa... Inni czekali, chodzili i wkońcu 
nie dostali. A my bez żadnego gadania. 
Stosunki! Dobrze powiedziałeś. Ale już 
tam święty Ekspedyt zaproteguje cię, 
gdzie potrzeba, zobaczysz, — upewnia- 
ła go z przeświadczeniem tak głębokiem 
że aż zmuszała do uśmiechu. 

— Ja wiem, że ty sobie w duchu 
pokpiwasz ze starej ciotki, że niby de- 
wotka. Ale niech tam! 
nieartykułowane dźwięki, bo całe usta 
miał akurat zatkane chlebem. 

— Jedz, jedz, Piotruś! Zaraz herba 
ty ci naleję, niech „naciągnie”... Bo nie- 
potrzebnie się męczysz tą  lataniną. 
Jakby ci tu u mnie źle było. 

— To wstyd, żeby ciocia żywiła 
takiego wałkonia jak ja! Takiego darmo 
zjada! A jeszcze znalazł się jeden taki, 
co na naukę mnie wysyłał. Po dyplo- 
my!!! ` 

Zastanowiła się. Zadumała głęboko. 
Gdy wyciągnął papierosa podała mu 
zapałki mówiąc: 

‚ — A wiesz co? Może ta i racja. 
Młody jeszcze jesteś. Całe życie przed 
tobą. 

— (Całe życie! 
Ironicznie się uśmiechnął. Nieprzy- 

jemny grymas wykrzywił mu usta i osz- 
pecił twarz. Porysowały ją nagle jakieś 
bruzdy ostre, srogie, jakieś zmarszczki, 
starcze fałdy pod oczami, co wiele już 
w tem młodem życiu widziały. To wszy- 
stko — ślady wojny! Wystąpiły na o- 
bliczu, jak powrotna wysypka plamista 
po przebytej niedawno chorobie. Nie! 
Jego młodość już minęła nazawsze, 
chociaż młodych lat sporo ma jeszcze 
przed sobą. Bo jakże ma się czuć mło- 
dym i wiosnę mieć w duszy człowiek, 
który długo patrzył na ostateczne roz- 
bestwienie się ludzi, który widział spoj- 
rzeniem niemal jeszcze  chłopięc em 
mord i pożogę, gwałt i rabunek, doko- 
nywane jawnie i bezkarnie, z naukową 
dokładnością — przez tyle, tyle lat! O 
ileż świeższy umysł, ileż uleglejsze ser- 
ce posiadała ta, siódmy krzyżyk dźwi- 
gająca, wdowa. 

— Niech ciocia tylko obliczy: za- 
wsze to nowe pięć lat poniewierki i wal- 
ki o byt. Gdybyż to pięć lat nawet! Bo 
czy papier ze stosownemi pieczęciami 
odrazu mi otworzy wrota do bogactwa, 
a choćby — dostatku? Co dziś po woj- 
nie warte dyplomy, świadectwa, wiedza 
sama? Niech no paskarz, który nawet 
dobrze podpisać się nie umie, kiwnie 
tłustym paluchem, a na wyścigi polecą 
do niego różne adwokaty, inżyniery... 
Byle grubszy grosz zarobić! 

, — Przeminie to, mój drogi, przemi- 
nie. Nie z samych przecież paskarzy na- 
ród się składa. A u mnie możesz mie- 
szkać. Nie mogłabym. ci pieniędzini po- 
magać, bo sam widzisz, co mam. Ale 
jakoś obojgu, jedno przy drugiem, mo- 
że być łatwiej. Co? 

— Tegobym sobie nigdy nie daro- 
wał, żeby taki chłop jak ja, zdrów i 
silny, siedział na fartuszku ciotki. 

— Cóż w tem złego? : 
, = Ja karjery nie szukam. Czegom 

Się w życiu nauczył, to mi wystarczy. 
Chciałbym zapracować na kawałek chle 

ba dla siebie — i złości mnie to, że 
wciąż nie mogę.Draństwo jest w tych 
cywilach, egoizm, sobkostwo, pycha! 
Gdy się bolszewicy do Warszawy 
pchali — to całe bractwo dyrektorów, 
prezesów i innych dygnitarzy szalało 
ze strachu i z miłości do nas, żołnierzy. 
Tak się w nas na zabój rozmiłowali, 

W u 

UBEZPIECZENIA A NEDZA 
We Francji począwszy od 5 lutego 1930 

roku będzie obowiązywać ustawa o powszech 

nem ubezpieczeniu. Minister Loucheur przed- 

stawił projekt, posłowie, jak zawsze, nie or- 

jentowali się zgoła o co chodzi, ale zasłysza- 

wszy słowa: robotnik, ubezpieczenie, starość, 

w razie wypadku... nie namyślając się wiele 

głosowali za projektem suponując, że tam 

gdzie mowa o tak jpięknych rzeczach „musi 

być jakiś sens i jakaś dla kogoś korzyść. Do- 

piero teraz, w przeddzień wejścia ustawy w 

życie, zaczyna się alarm. Nie wszystkich mo 

żna zadowolnić dźwięcznemi obietnicami — 

są ludzie, którzy wnikają w sedno sprawy. 

Tacy właśnie są stanowczo przeciwni о- 

bowiązkówemu ubezpieczaniu, Wszystkie te 

olbrzymie, państwowe organizacje funkcjonu- 

ją z zasady źle, w porównaniu do masy pie- 

niędzy, jaką kosztują, oddają znikome usługi. 

Przykład Polski jest nie do pogardzenia: po- 

wołują się na nią nie bez słuszności przeci- 

wnicy Loucheura. lstotnie nasze Kasy Cho- 
rych mogą przyprawić o ciężką chorobę u- 

mysłową każdego kto się zetknie z tym nie- 

zdarnym. organizmem, który z dysponowa » 

nych miljonów przeznacza niespełna czwartą 

część na koszta lecznicze: trzy czwarte po- 

„chłania administracja. A nasze ubezpieczenia? 
Potrąca się każdemu jakieś fantastyczne 5и- 

my z pensji (mniejwięcej jedną siódmą lub 

jedna óśmą) i wzamian za to — guzik. Z 

wyjątkiem ludzi upijających się na wesoło i 

widzących wtedy świat na różowo nikt z pe- 

wnością nie wyobraża sobie nawet ewentual- 
ności w której otrzymałby część wymuszo- 

nych odeń pieriędzy. Jedyną pociechą jest, iż 

każdy ma p rzynajmniej jednego znajomego, 

zawodowego kretyna, pracującego w ubezpiej 

czeniach, Kasie Chorych czy innej bezmyśl. 
nej, przymusowej wyżymaczce. 

We Francji wszystko, zdaje się, będzie 
podobnie jak u nas. Już zabudowano całą u- 

licę w Paryżu, wpobliżu Champ de Mars, o- 

śmiopiętrowemi kamienicami 0 wyglądzie 

koszarowym: przyszłe biura ubezpieczeniowe 

Najskromniej licząc 15.000 urzędników 
znajduje w nich zatrudnienie. Z Ameryki 
sprowadzono 'cały transport maszynek do li- 

czenia — kosztują one okrągłe 300.000 dola- 

rów. I jakże tu wierzyć w dobrodziejstwo ta 

kiej instytucji? Kto będzie płacił za ten 

szmelc maszynowy, kto opłacał te ziewające 
15 tysięcy? Pomysł Louchetr'a jest djabła 
wart! 

A jednak jest państwo, gdzie ubezpiecze- 
nie przybrało rozmiary nieznane u nas zupėl- 

nie i gdzie wszystko idzie jak najlepej ku 
ogólnemu zadowoleniu. Mianowicie Danja. Ka 
żdy człowiek jest tam zabezpieczony od wy- 
padku, jod kradzieży, |od zguby, od klęski ży- 
wiołowej, od szaleństwa, od schudnięcia, od 

tycia, od braku apetytu od  dzietnošci 
od rózwolnienia — : 
no jednem s'owem od wszystkiego. Na ulicach 

pełno rowerów przed bramami, sklepami, о- 

grodami. Jeśli ktoś odwiedza, kogoś .co mie- 

Szka na 6 pięt rze to ani myśli ciągnąć to- 
weru na górę. Siedzi u przyjaciela pół dnia a 

wychodząc znajduje rower w tymże miejscu 

w którem gó zostawił. Gdyby jakimś niezwy- 

kłym trafem zginął mu rower, firma w któ- 

rej go nabył zwróciłaby mu natychmiast no- 

wiuteńki. To też nieraz posiadacz starego ги- 
piecia pragnąłby szczerze, by mu je skra- 

dziono — napróżno, nawet najnowsze maszy 

ny nie giną. Analogicznie przedstawia się spra 

wa z parasolem, ż kapeluszem i ołówkiem. 
Przedmiot -ulegający zniszczeniu przed czasem 

zostaje przez firmę wnet wymieniony na dru- 
gi — nowy. Ryzyko kradzieży jest niemal ża. 

dne — jeśli coś przepadło to znaczy, że cu- 

dzoziemiec się .tam wplątał. Złą stroną tego 

(forsownego ubezpieczenia jest, iż do ceny ka 
żdej rzeczy dolicza się 15% jej wartości. W 

rezultacie wszystko drogo kosztuje. 

Bezrobotnych jest w. Danji mało — jak 

wszędzie zresztą mało jest ludzi szczęśliwych. 

A że niema lepszego zajęcia jak być bezro- 
botnym w Danji to fakt; otrzymuje taki je- 
gomośc około 300 zł. miesięcznie zapomogi. 
czyste, przyzwoite mieszkanie. Żyć nie 

umierać! Niestety źli ludzie starają się dla ta 

kiego szczęśliwca o robotę i przeważnie pręd 

ko znajdują. A wtedy trzeba solidnie praco- 

wać, bo w razie notorycznego lenistwa robot 
nik przestaje być ubezpieczonym a nieasekuro 
wanego nikt nie przyjmie do pracy. Będzie 
musiał emigrować. Mój 

Oszczędność nie jest w modzie. Poco, na- 
co? Czarna godzina nie grozi — od niej są 
ubezpieczenia, na ewentualne wypadki, kale- 
£twa, na utratę posady również się gwiżdże— 
więc?! To też znakomita większość Duńczy- 
ków wydaje wszystko co tylko zarabia. 

Szczęśliwy kraj ta Danja. Niema tam boga 
czy, niema zato nędzarzy; a czyż jest tragi- 
czniejsza rzecz w społeczeństwie jak nędza? 

W Warszawie roi się od żebraków. Są o- 
czywiście tacy. co wzbudzają tylko zdrowy 
śmiech: wszyscy np. znają poważnie wy- 
g lądającego mężczyznę przesiadującego na 
placu Zbawiciela z kartą na szyi: „nie odma- 
wiajcie wsparcia nieszczęśliweniu głuchonie- 
memu”. Jeżeli mu się da 5 czy 10 groszy — 
to tylko skinie głową, ale'w razie otrzymania 
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żeśmy jeden z drugim co inteligentniej 
si aż puchli od uczuć patrjotycznych: 
„To jest naród! Społeczeństwo! Rodacy 
najmilsi! Bodaj to za takich krew prze- 
lewać. Miłe blizny dla Ojczyzny!” Et 
caetera bomba!... Obiecywali nam w 
Sejmie i w gazetach złote góry: „Ty 
*Polsce — Polska tobie". Dziś ten napis 
zeskrobali już z murów, bo każdemu 
wstyd — i temu co obiecywał i temu, 
który nic nie dostał... 

Długo jeszcze gadał na ten temat, 
wylewając żółć przed zmartwioną ciot- 
ką. Daremnie chciała tu i ówdzie mu 
zaprzeczyć, zaprotestować, nieśmiało. 
Podsunąć, że ojczyzna to właśnie: jako 
idea, i że — bezinteresowna ofiarność 
żołnierza, niepodległość i wiele innych 
rzeczy. Nie umiała się wszakże wyjęzy- 
czyć tak gładko jak on. Wykształcenia 
prawie że nie miała. Tylko szczere ser- 
ce. Tylko to! 

Tadeusz Łopalewski. 

    

20 zawoła niechybnie: „Panie Boże Wielki za- 

Wyobrażam sobie jak to mówi taka stróżów- 

piač“. Za 50 groszy głuchoniemy odmawia ca 

łą litanję. Albo ten zakapturzony staruszek co 

ze skrzypeczkami o dwu strunach w ręku 

rzempoli niemiłosiernie na przystankach tram 

wajowych zapowiadając głośno: „tango 

muzyka Petersburskiego i Golda; bluss — mu 

zyka metr dotela z Bristola*. Ej, czy ten sta- 
ruszek nie słucha radja wieczorami — tran. 

smisyj muzyki tanecznej z Gastronomii, Oazy 

i Europejskiej? 

Obok tych zawodowych amatorów - że 

braków są prawdziwi biedacy. Chyba dla przy 

jemności nikt nie śpi w alejach o 3 w nocy, 

a ile razy się tam zabłąkam o tej porze zawsze 

widzę parę osobników skulonych, zwiniętych, 

w kłębek na ławce; jacyś obdarci chłopcy bo 

si i bez czapek, jacyś starsi ludzie brodaci. i 

bez palt. Policjanci ganiają ich z miejsca na 

miejsce — w gruncie rzeczy oddają im usłu- 

gę — spanie na świeżem powietrzu przy tem 

peraturze zerowej to pewne zapalenie płuc bie- 

dacy wloką się na Nowy Świat lub w aleje Je 

rozolimskie, stają przed Cristalem lub Moulin 

Rouge i słuchają przygłuszonego, dalekiego 

jazz-bandu, albo otaczają biały wózek bucha. 

jący parą i patrzą żałośnie jak zziębnięci prze 

chodnie kupują i |połykają na miejscu smaczne 

gorące parówki z musztardą... nie można 

przełknąć kęska wobec paru takich beznaż 

dziejnie opuszczonych, rozpaczliwych postaci 

— przecież to też ludzie — co oni myślą, co 

oni czują w tej chwili? 

Parę dni temu, gramoląc się po ciemku na 

swe szóste piętro nadeptałem na coś mięk- 

kiego; zapałka — w jej słabem świetle rozpo- 

znałem młodą dziewczynę, leżącą na schodach 

z głową opartą na ramieniu. Nietęgo wyglą- 

dała: mizerna, zmęczona, znękana, biednie u- 

brana. 
— Co tu robicie miła panienko? 

—Nie mam gdzie nocować — tu ciepło— 

nie przeszkadzam przecie. 

— Skąd znowu, to ja przepraszam, że 

przechodzę [przez pani pokój bez pukania, ale 

dlaczego nie pójdziecie do Towarzystwa O- 

chrony Kobiet — dwa kroki — tam by wam 

dali łóżko, kołację... 

— Nie mam pieniędzy, boję się tych ko- 

biet. Kobieta policjant to gorsza od mężczyzny 

Kto wie czy ma ona rację, ilekroć widzę 
takiego stupajkę w spódnicy źle mi się robi: 

sroga mina, srogie spojrzenie, groźne ruchy. 

  

Wyobrażam sobie jak to mówi taka stróżów 

na cnoty i porządku! Ale trzeba popierać wy- 

roby krajowe. 

—Niesłusznie się boicie panienko — te z 

ochrony kobiet to anioły w nieponętnem cie- 

le... A czy dawno jesteście w. Warszawie? 

Czy stale tak nocujecie po schodach? 

Biedaczka nie żebrze, nie skarży się, o nic 

nie prosi, ale z jej krótkich, urywanych odpo- 

wiedzi można zdać sobie sprawę z ogromu nę; 

dzy, niedoli i rozpaczy, które są jej udzia- 

łem Przyjechała szukać pracy jeszcze latem: g 

nic nieumie, niezaradna i niepomysłowa przy 

miera głodem. Ze zdrowiem szwankuje, sił 

mało; bez znajomych pieniędzy ciepłej odzie- 

ży i szczęścia nikt nie da sobie rady. Aby coś 

zjeść za dnia, aby znaleźć ciepłą i zaciszną 

klatkę schodową na noc —niczego więcej nie 

pragnie. I tak żyje ta młoda jeszcze istota bez 

celu, bez nadziei na lepsze jutro... 

Nie ona jedna. Znam dom gdzie dozorca 

jest gołębiego serca a na zakręcie, świetnie 

ogrzanych schodów stoi ławka. Otóż na tych 

schodach nocuje któś zawsze. Tylko jednemu 

bezdomnemu pozwala dozorca się przespać— 

nigdy nie braknie amatora. Od czterech lat nie 
było wypadku, by: ławka próżnowała, biedacy 

znają ten dom jak miljonerzy hotel Excelsiorw 

Nizzy, obecnie od sześciu tygodni nocuje tam 
stale jakiś siwy staruszek w rosyjskim szyne 
lu. 

Czy jednostka może cóś pomóc tym nędza 
rzom, czy może wpłynąć na polepszenie ich 

bytu? Każdy rozumie, że nie. Dać 5 czy 10 

złotych to przecie nie zmieni sytuacji — trze- 

ba akcji na szeroką skalę, trzeba opodatko- 

wania, na ten właśnie cel, szerokich mas. Pła 

cimy dużo; poza sensownemi podatkami wy- 

muszają od nas na Kasy Chorych, na ubez- ? 

pieczenia, na kasy pogrzebowe i na tysiące, 

innych pseudo - dobroczynnych i dobrodziej- 

czych instytucyj. Działalności tych instytucyj 

nie widać: tysiące urzędników, miljony wy 

kazów, druczków, fomularzy — to wszystko. 

Nie wiem co trzeba zrobić, żeby było do- 

brze, żeby było tak jak w Danji, ale mam mo_ 

cne przekonanie, że trzeba rozpocząć akcję, 

od zlikwidowania dyrektorów, kuratorów i u- 

rzędników naszych biurokratycznych instytu- 

cyj. Gdyby pieniądze idące na utrzymanie 

tych hord darmozjadów szły na inteligentne 

wspomaganie nędzarzy— nikt nie sypiałby po 

schodach i dozorca o gołębim sercu mógłby 

zredukować swoją ławkę. Karol. 
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Szerzenie afelzmu 
Dla całej wierzącej ludzkości — nie 

może być nic boleśniejszego nad ten dra 
mat, który się rozegrywa obecnie w tej 
dawnej „Świętej Rosji''. Rząd Sowiec- 
kiej Republiki wziął sobie za cel — wpo 
jenie całemu narodowi absolutnego ate- 
izmu i wykorzenienie zeń wszelkiego 
śladu religji. Niedawno wydano w So- 
wietach książkę p. larosławskiego, reda 
ktora miesięcznika ,„„Bezbożnik* w 100 
tys. egz. pod tytułem: „Na antyreligij- 
nym froncie'. Pan Jarosławski pełni tam 
funkcję komisarza, że tak powiem, 
spraw tyczących się obrządków kultu 
antyreligijnego. Wszystkie te zakusy 
niecnej propagandy szerzenia postula- 
tów zagłady w całym kraju Ducha Bo- 
żego, są gorąco popierane przez wyż- 
sze, władze, gwarantowane przez dekla 
racje Rządu Republiki. Walka z ducho- 
wieństwem prawosławnem i wszelkiemi 
organizacjami religijnemi popierana jest 
przez kodeks karny. Sowiety nie obaliły 
Sakramentu Chrztu. Chrzest jest dozwo 
lony. i praktykowany .., ale stworzony 
został okrutny sposób unicestwiania go 
i pozbawiania wszystkich dobroczyn- 
nych skutków tego sakramentu. 

Dowcipnie obmyślone to veto pole- 
ga na tem, że dziecko i młodzieniec do 
lat 18 swego życia jest bezwzględnie 
wykluczony - z pod wszelkiego moral- 
nego i umystawego wpływu: duchowień- 
stwa. 121 art. Kodeksu Karnego z dn. 
13. 6. 1921 brzmi surowo: Centralny 
Wszechrosyjski Komitet Wykonawczy, 
postanowił, że wszelkie nauczanie w 
szkołach publicznych i prywatnych reli- 
giinych doktryn dla młodzieży nie mają 
cej 18 lat, jest niedopuszczalnem — w 
razie przekroczenia t, ego nakazu — ро- 
winno być karane. przez ciężkie roboty 
na termin 1 roku. „Dla osób starszych 
ponad 18 lat, — prywatne biesiady lek 
tura i dyskusje treści religijnej nie będą 
prześladowane, o ile nie będą miały cha- 
rakteru systematycznego, t.j. szkolnego. 

W brutalnych, krwawych  egzeku- 
cjach pierwszych czasów rewolucji na* 
stąpiła nowa taktyka, polegająca na bar 
dziej wyrafinowanych  prześladowa- 
niach bez tworzenia męczenników — sy 
stem do głębi oburzający każdą uczcie 
wą duszę. 

Moralha deprawacja dzieci dokony* 
wa się przeważnie przez pozbawienie 
ich wychowania w rodzinie, oddając je 
we władzę koedukacji płciowej odbiera-* 
jąc im przez ten reżym wszelkie poczu: 
cie moralności. Karykatury osmieszają* 
ce wszelkie swiętości, w których mał. 
żeństwo jest wyšmiewanc ;, wolna mi- 
łość wychwalana, aborty tolerowane — 
rozpowszechniają się gorliwie, jako też 
i ilustracje ohydne, najbardziej bluźnier 
cze i parodje. Dla większości populary- 
zacji obrazy te ideowo tendencyjnie są 
filmowane. Na ulicach i w klubach zwra 
cają uwagę sentencjonalne nadpisy: 
„Religja to jest wódka dla ludu", „Pra: 
wdziwy Bóg to maszyna”. Wszystkie 
wysiłki tej propagandy Sowietów prze: 
znaczone są przeważnie dla młodzieży. 
Jedynie brak środków dotej wszetecznej 
agitacji a więc papieru do publikacji 
może powstrzymać zapał tych godnych 
uczni i następców mistrza Lenina, 

W „Revue de deux mondes* z 1 li- 
pca 1929 r. za podpisem „Viatov* dru: 
kowana jest praca „Rzeczy widzianych 
w Moskwie”. Grupa ludzi dzierżących 
władzę w ZSSR, pisze autor, używa 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. 

łeczeństwo zupełnie odwrotnie przeciw- 
łeczeństwo zupeinie przeciwnem 
\ „ Naszemų spoteczeństwu w Europie 
i Ameryce. Wszystko co jest u nas 
świętem, jest u nica wyklętem. Państ- 
wo ich jest nawskroś ateistycznem: ro- 
dzina jest rozbitą, własność i swoboda 
zniesioną. 

Wszystko jest poświęcone dla anty 
religijnej propagandy. Celem tej paczki | 
uzurpatorów władzy jest pogrążenie A 
młodzieży w atmosierze zupełnie od- | 
miennej od starszego pokolenia, two- 
rząc w ten sposób przepaść między ko- 
munistyczną Rosją vulgo Sowdepją, a 
swiatem któryśmy przywykli uważać za 
cywilizowany, a _ przedewszystkiem 
chrześcijański, jeżeli już nie wyłącznie 
katolicki — a widziałem, mówi Viatov, 
wiele kościołów, tj cerkwi, w których 
było pełno mężczyzn i kobiet, ale ani 
jednego dziecka, ani jednego młodzień- 
ca. Najmniejszy gest religijny, narzuco- 
ny dziecku, jest bezlitośnie denuncjowa- 
ny' przez szpiegów; których jest wiel 
ka ilość. Kult prawosławny nie jest 
wzbroniony (bo; trudno jest zamknąć 
wszystkie kościoły) ale popi są obcią- 
żeni ogromnemi podatkami. Sztab Rzą- 
du Sowieckiego uważa lud rosyjski jako | 
wybrany dla szerzenia i rozpowszech- 
niania na całym świecie zasad III Mię- 
dzynarodówki. Ten obowiązek jest na- 
kazywany metodycznie z całą zaciekłoś- | 
cią pogańską, bo przedewszystkiem cho / 
dzi im o wytępienie z duszy rosyjskiej - 
wspomnienia wszelkiej religji i wiary w 
nadprzyrodzoność— pozbawienie wszel у 
kich dogmatów wiary. A jednak zasa-0%* 
dniczo, w gruncie, faktem pozostaje, że 
lud jest wierzący,... Jeśli jest Rosja, któ 
ra bluźni, jest Rosja, która wierzy. P. | 
Goyau ze wzruszeniem wskazuje na tę | 
Rosję, która modłi się i wierzy i która 
nie traci nadziei przetrwania haniebnej 
opresji, dając poznać niezniszczalny o- 
pór mas, które pomimo wszystkich prze 
ciwności i okrutnych doświadczeń i 
prześladowań zachowują wiarę do dnia 
w którym takowa ma osiągnąć zwycię- 
stwo nad bezrządem, nad negacją nie- 
smiertelności duszy, negacją Bóstwa w 
kraju, który Ojciec św. Pius XI polecił 
opiec e św. Teresy z Lisieux. | 
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