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Artykuł Noworeczny 
Wiadomości, które publiczność pol- 

ska czyta o Chinach, przeważnie datu- 

ją się z przed lat piętnastu.. Chiny są 

aktualne, — więc się opowiada, co by 

ło w dawnych Chinach. Coprawda to 

w nowych istotnie zorjentować się bar 

pei dzo trudno. Ale z czystem sumieniem 

{ „ powiedzieć można: jest to kraj olbrzy- 

c mi w pewnych częściach swego tery- 

— torjum zupełnie zbolszewizowany, czę- 

0  ściowo półbolszewicki, wszędzie anar- 
<hiczny, pozostający pod grozą bandy- 

tów, kraj, w którym stosunki politycz- 

ne są tak samo nieuregulowane, jak 

bezpieczeństwo człowieka nie jest za- 

pewnione. Zamiast więc czytać o Chi- 

nach w gazetach, lepiej pójdź kochany 

czytelniku do kina i zobacz „niebieski 

ekspress*. Lepsze to da ci o Chinach 

pojęcie, niż feljetony umieszczane w 

polskiej prasie brukowej. 

i 

Główna arterja handlowa Chin, rze- 

ka Jang-tse-Kiang znajduje się w cał- 

kowitem władztwie piratów rzecznych. 

Podobnie inne rzeki. W największych 

miastach i centrach handlowych ban- 

dyci porywają ludzi j zwracają ich do- 
piero po otrzymaniu okupu. Łamanie 

tradycji, wierzeń, religji i moralności 

odbywa się na całem terytorjum chiń- 

skiem równie intensywnie, jak w Mo- 

skwie, tylko to, co wstępuje w ich miej 

sce jest jeszcze gorsze, niż to, co daje 

Rosjanom bolszewizm. Chiny — jest 
to wielka zgnilizna, są to prawdziwe 

_.__ błota, leżące pomiędzy ofensywną bol- 

szewją, a fortami świata kulturalnego, 
na których powiewa japoński sztandar 

wschodzącego słońca. 

Niektóre terytorja chińskie już ży- 

ją w ustroju bolszewickim, Istnieje tam 

instytucja, przypominająca rosyjskich 

-„liszenców*. Do tych chińskich liszen- 

ców należą ludzie, którzy kiedyś mieli 
majątek. powyżej 5000 jednostek mo- 

netowych chińskich, bonzowie (kapła- 

ni chińscy)' trędowaci i wogóle cho- 

rzy na ciężkie choroby zakaźne, wre- 

szpie wszyscy ludzie ponad 50 lat ży- 

cia. — Prawda, jak to wszystko, co pi 

sałem o „liszencach* w  Bolszewji, 

przypomina się, gdy czytamy to okre- 

ślenie chińskiej instytucji, jak tu, obrzy 

dliwy wzór rosyjskiego bolszewizmu 

został jeszcze bardziej zabagniony i 

zohydzony większą bezwzględnością i 
okrucieństwem. 

Na Nowy Rok mamy wojnę. Nie prze- 

klinajmy jej. Słusznie dążymy do nor- 
mainych sąsiedzkich stosunków z So- 

jwietami na naszej granicy. Ale zwycię- 

ki pochód sowietyzmu w Azji stwarza 

dla nas wielkie niebezpieczeństwa. Chi 

ty nie są dzisiaj ani krajem kulturalnym 

i krajem bolszewickim, nie są ani 

iemią, ani wodą — są błotem, mocza- 

i. Dlatego nie mógłbym nigdy po- 

iedzieć, tak, jak nasz minister spraw 

granicznych, który na komisji oświad 

czył, że ma sympatję i do Japonji i do 

Ćhin. Sympatje nasze jednostronnie na- 

leżą do Japonii. 

Nie przeklinajmy tej wojny, która 

wstrzymuje zwycięski pochód bolsze- 

wizmu. Obawy nasze przychodzą z Zu- 

pełnie innej strony. Oto boimy się, że 

„ Japonia nie zechce zostać Wienkelrie- 

dem narodów i że jej polityka na Da- 

dekim Wschodzie będzie raczej wąską 

niż szeroką raczej krótkowzroczną, niż 

dyskontującą daleką przyszłość. - Ja- 

ponja, jest to jednak państwo o men- 

Talności militarno-szlacheckiej, więc go 

towe do ofiar, do poświęceń, do czy- 

nów zdecydowanych. Gorzej jest, gdy 

myślimy o państwach naszych, europej 

skich. Rozpoczynamy ten nowy rok 

pod znakiem pacytizmu, konferencji 

| rozbrojeniowej, która ma się zebrać w 

Lutym. Niech żyje pacyfizm wewnętrz- 

| no-uropejski. Ale niech stara, wielka 

swą przeszłością j kulturą Europa, 

niech ta Pani naszego globu, o oczach 
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miesięczna z odniesieniem do domu łuh z 

grzesylką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.Q. 

fw, 26459. W sprzedaży detal, cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 
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Opłata pocztowa wiszczous ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracjj — 228. 

  

niezamówionych nie zwraca. Administra- 

M == /Й 
е ===. > = SU Syn NN 

O 
SW 

  

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kołejowy 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO —- Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HBORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
[WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — wi. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 
uadezłane miiimetr 50 gr. Kronika O milimetr 60 

Zayraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelai с 

| Ake > Porty druku mogą być przez Administracie zmieniane dowolnie. Es dostarezenie numeru dowodowego 20 gr 
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MIJA ROK STARY, NADCHODZI NOWY... JESZCZE JEDEN MAŁY 

ETAP PRZEBYŁA LUDZKOŚĆ; PRZED NOWEMI, POWOLI SIĘ OTWIE- 

   

            

   
   
   

NOWA ENCYKLIKA 
„Lux Veritatis" 

CITTA DEL VATICANO, 28 12 
— Dnia 26 bm. została opublikowa- 
na nowa encyklika „„Lux veritatis* o 
nauce Soboru Eteskiego, dotyczącej 
dwoistości natury Chrystusa, czyli 
ludzkiej i boskiej, boskiego гласте- 
rzyństwa N. Macji Paany, oraz pry 
matu Papieża. Enevklika oparta 
jest na wyczecpującej dokumenia- 
cji historycznej. Poruszenie zsgad- 
nienia prymatu dało Ojeu św. spo-- 
sobność zwróceała się z gorącym a- 
pelem do kościołów w :sch--lnich. od 
łączonych od jedności z Kuściołera 
Powszechnym. oraz przypomnienia 
im wymownej demoastracji chrze- 
ścijańskiego Wschodu na rzecz Sto- 
licy Apostolskiej w czasie Sobaru E- 
feskiego. Jedność boskiej i ludzkiej 
natury w osobie Chrystusa nastrę- 
cza zarazem sposobność wskazania 
błędu odnośnie do bóstwa Chrystu- 
sa, przejęte przez odłamy protestan 
ckie, oraz potwierdzenia, iż jedy- 
nym stróżem nieomylnej prawdy 
chrześcijańskiej jest Kościół Rzym- 
ski. Ojciec św. wzywa wszystkich 
do łączenia się z tym Kościołem. al- 
bowiem łączność ta wszystkich 
chrześciian potrzebną jest dzisiaj 
bardziej jeszcze, niż kiedykolwiek. 

Ostatnia część encykliki doty- 
czy czci dla N. M. P., pod której 
szczególną opieką pozostają właśne 
narody wschodnie. odznaczające się 
wielką miłością do N. M, P. Encykli 
ka kończy się oddaniem się pod 
opiekę N. M. P., która oby sprawiła. 
ażeby synowie odłączeni połączyli 
się z powrotem ze wspólnym swym 
Ojcem i mogli Ją chwalić wszyscy 
jednym głosem. 

Encyklika zapowiada zarazem, 
zaprowadzenie specjalnej mszy św. 
ku czci macierzyństwa N. M. P. we 
dle rytuału, który ogłosi św. Kon - 
gregacja Obrządków. 

W tym samym dniu, o godz. 
19-ej encyklihy została transmitowa 
na przez stację watykańską. 
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pieknych jak Florencja i Paryž, niech 

tych oczu nie zamyka na niebezpieczeń 
stwa, które jej grożą, bo utraci swe 

znaczenie, tak jak już utraciła dla sie- 

bie szaro-srebrny Petersburg į btekit- 

ny, przecudny Stambul. Cat. 

Życzenia J.E. 

RAJĄCEMI DRZWIAMI, — STANĘŁA ... CO NIESIE ZAWSZE TAJEMNICZY 

NOWY ROK? CZY BĘDZIE ON ZWIASTUNEM NOWEJ, RADOSNEJ ERY, 

— CZY ZAZNACZY SIĘ W DZIEJACH LUDZKOŚCI BLASKIEM NADZIEI 

I WIARY, — CZY ZIŚCI POWSZECH NE MARZENIA?... 

MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE NADCH ODZĄCY NOWY ROK BĘDZIE NA- 

PRAWDĘ NOWY I NIE PÓJDZIE ŚLA DEM SWYCH POPRZEDNIKÓW, ZA- 

WSZE SERDECZNIE WITANYCH, LECZ STALE POKPIWAJĄCYCH Z LU- 

DZKICH MARZEŃ I SNÓW. 

OBY ZIŚCIŁ WSZYSTKIE — NAWET NAJŚMIELSZE NADZIEJE, — 
OBY URZECZYWISTNIŁ NAJZUCHW ALSZE MARZENIA!.. 

TEGO NASZYM KOCHANYM CZYTELNICZKOM 

Z CAŁEGO SERCA ŻYCZY 

— КТО WIE?.... 

I CZYTELNIKOM, 
REDAKCJA    

Metropolity 
KS. ARCYBISKUPA JAŁBRZYKOWSKIEGO 
W dniu wczcrajszym, w przeddzień 

Nowego Roku, J, E. mttropolita wi- 
leński ks. arcybiskup Romuald Jałbrzy- 
kowski wraz z J. E. ks. biskupem Ka- 

zimierzem Michalkiewiczem złożyli os0- 

biście na ręce p. wojewody wileńskie- 

go życzenia noworoczne dla Pana Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej oraz rządu. 
  

Nowa ustawa o podatku od nieruchomości 
WARSZAWA, (Pat.) W rume- 

rze 112 .Dziernika Ustzw R. P.“ 
z dnia 31 grudnia 1931 r. ogło- 
szona została ustawa z 17 grud- 
nia 1931 r. ustanawiająca kryzy” 
sowy dodatek do państwowego 
podatku od nieruchomości w 
gminach miejskich oraz ©d nie- 
których budynków w gminach 
wiejskich, WXnoszący 3 proc. 
podstawy wymiaru podatku od 
nieruchc mošci. Od kryzysowego 
dodatku wo!ne są budynki mie- 

szkalne, których roczny czynsz 
nie przekracza tysiąca złotych. 
Do tego dodatku nie mogą być 
poberane żadne dodatki na rzecz 
peństwa I związków komunai- 
nych. Ustawa wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 1932 roku na 
obszarze Rzeczypospolitej z wy- 
jątkiem województwa śląskiego 
i traci moc obowiązującą w ter- 
minie, który zostanie określony 
przez rozporządzenie Rady Mi- 
nistrów. 

GDZIE JEST CZICZERIN? 
BERLIN, PAT. — W odpowiedzi na de- 

menti ambasadora sowieckiego w Berlinie w 
sprawie alarmujących wiadomości o byłym 
komisarzu spraw zagran'cznych Cziczerinie, 
socjalistyczny „Vorwaerts* występuje z 0- 
świadczeniem, iż ZSSR nie ma ustawy nor- 

mującej emerytury urzędnicze i że przyzna- 
mie ich zależy w zupełności od decyzji rzą- 
du. Będąc od lat ciężko chorym, Cziczerin 
wielokrotnie zwracał się do władz sowie- 
ckich z prośbą © pozwolenie na wyjazd za- 
granicę celme odbycia kuracji, Prośby te je- 

dnak były stale odrzucane, Osoba Cziczeri- 

 DOERZZMGOSZREG ZZOZ AZZARO RZEZ YCD DY TODOZZA 

FINLANDJA NIE CHCE 
PROHIBICJI 

HELSINGFORS, PAT. — Obliczone wy- 
niki referendum nad ustawą prohibicyjną w 
Helsingiors'e wykazują przeszło 13 tysięcy 
głosów za utrzymaniem prohibicji, 600 — za 
pozwoleniem sprzedaży win, zawierających 
maximum 12 proc. alkohołu i 65 tysięcy — 
za zupełnem zniesieniem prohibicji, 

ta znana jest, podobnie jak i metody stoso- 
wane przez Stalina, wobec niemiłych mu lu 

dzi i z tego powodu wystąpić należy z za 

pytaniem, gdzie przebywa i jak żyje Czicze 
rm? 
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Odciężenie sytuacji roln 
WARSZAWA, 31.12 (tel. wiasny). 

Jak się dowiaduje Agencja „Iskra Mi 

nisterstwa: Rolnictwa, Skarbu i Spra- 

wiedliwości uzgodnły już sposób orga 

nizacji prac zmierzających do rozwią- 

zania problematu nadmiernego obciąże 

nia rolnictwa uciążliwemi zobowiązania 

mi, Prace te mają pójść w trzech kie- 

runkach: w Ministerstwie Skarbu podję 

te zostały prace mające na celu ustale- 

nie planu finansowego całokształtu ak- 

cji, Ministerstwo Sprawiedliwości, przy 
współudziale przedstawicieli rolnictwa 

przystąpiło już do rozwiązania kwestii 

pewnych zmian w przepisach egzekucyj 

nych i upadłościowych w odniesieniu 

do rolnictwa, któraby lepiej zabezpie- 

czyła zarówno interesy dłużnika jak i 

ogółu wierzycieli. 

Wreszcie projektuje się utworzenie 

aparatu opieki nad zagrożonemi war 

sztatami rolnemi, który zajmie się prze 

dewszystkiem organizacją pomocy dła 

gospodarstw mogących przy odpowied 
niej opiece wywiązać się ze swoich zo 
bowiązań, znajdujących się przeiścio- 

wo w trudnościach finansowych. Pra- 

ce te scentralizowane być mają w spe 

cjalnie zorganizowanym centralnym Ko 

mitecie zadłużenia rolnictwa, który ma 

pracować pod przewodnictwem  Mini- 
 ORZEGZOJCZYSIE PEAKS SBAAUKY FTOZOZSZOW W DEDO 

KTO BĘDZIE PŁACIĆ PODATEK 
ELEKTRYCZNY 

WARSZAWA. PAT, — W numerze 112 
„Dziennika Ustaw R.P,“ z dnia 31 grudnia 
1931 r. ogłoszona została ustawa z dnia 
17 grudnia 1931 roku, zgodnie z którą pań 
stwowemu podatkowi od energj! elektrycz- 
nej podlega energja elektryczna niskiego na- 
pięcia, i przez poszczególnych Od- 
biorców dla cełów oświetlenowych oraz dla 
innych celów, o ile jest mierzona współnie 
z energją światła. Podatek wynosi 10 proc, 
zużytej energji. Od podatku zwolnione jest 
zużycie energji elektrycznej dla celów włas- 
nych przez władze urzędy, instytucje i za- 
kłady państwowe, przedsiębiorstwa państwo 
we niewydzielońe oraz fundusz kwaterunku 
wojskowego. Zwołn'one są też urzędy i in- 
stytucje oraz zakłady samorządu terytorjalne 
go, z wyjątkiem przeds'ębiorstw samorządo 
wych o charakterze przemysłowym i handlo 
wym, wreszcie zwolnieniu od podatku pod- 
legają Polskie Koleje Państwowe, Polska Po 
czta, Telegraf i Telefon, 
Nadto zwolnione jest od podatku zużycie 

energji elektrycznej dla celów własnych przez 
przedsiębiorstwa, którym udzielone zostały 
ulgi na podstawie rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej z dn'a 22 marca 1928 r. 
w sprawie ulg dla przeds'ębiorstw przemy- 
słowych i komunikacyjnych. Od podatku 
zwolnione jest również zużycie energji elek- 
trycznej na cele oświetlenia ulic i placów 
publicznych, 

Dalej ustawa postanawia, że od podat- 
ku zwolnieni są odbiorcy na terenie woje- 
wództw wołyńskiego, poleskiego, nowogródz 
kiego, wileńsk'ego, stanisławowskiego i tar- 
nopolskiego oraz z województwa pomorskie 
go powiaty morsk, kartuski, kościerski, 
tczewski, gniewski, chojnicki i miasto Gdy 
nia na przeciąg lat 10 od dnia wejśca w ży 
cie tej ustawy, Ustawa wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 1932 roku i obowiązuje na 
całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkem 
województwa śłąskiego, traci zaś moc obo- 
wiązującą w term ie, który zostanie okre- 
ślony przez rozporządzenie Rady Maistrów 

wa 
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NIEŚWIEŻ — ui Raimszowa — Ksiegarnia jaźwińskiego. 
МОМОСВОВЕК — Kiosk St, Michalskiego. 

   

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskiej Macierzy SzkołneX. : 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. SĄ 
SŁONIM -- Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 14. 

| ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—PBiuro Gazetowe, ił, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. fuczewske 

WARSZAWA — Tow, Ńsięgami KOL „Rach” 
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Ksiegarnia T-wa „Ruch“, ` 
arnia Spółdz Naucz. 
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stra Rolnictwa i posiadać swe odpowie 

dniki w poszczególnych _ wojewódz- 

twach. 

Organy wojewódzkie spełniać maią 

również funkcje komitetów wykonaw- 

czych dla województw w zakresie uz 

dzielania pozwoleń na parcelację, prze 

prowadzaną dla oddłużenia warszta- 

tów rolnych, w myśi wniesionego już 

do Sejmu projektu ustawy. są 

Za wytyczne prac przyjęto zasady, 

że pomoc powinna być okazywana go 

spodarstwom rolnym opartym na zdro- 

wych podstawach i że nie może ona 

naruszać podstaw kredytu rolnego. Pra 

ce wymienionych ministerstw są posu- 
nięte już tak daleko, że w pierwszej 
połowie stycznia należy się spodziewać 
konkretyzacji odnośnych projektów. 

Ź LITWY 
NOWA SPRAWA VOLDEMARASA 

Jak podaje „Siegodnia* ma się odbyć 
wkrótce w Sądzie Okręgowym nowa 
sprawa Voldemarasa o oszczerstwo. 
W 1925 r. przebywający zagranicą 
publicysta J. Gabrys złożył skargę na 
Voldemarasa za to, że Voldemaras w 
jednym z pism nazwał Gabrysa nie- 
mieckim szpiegiem. Sędzia Pokoju 
skazał wtedy Voldemarasa za oszczer- 
stwo na 2 tygodnie więzienia. 

Obie strony były z wyroku nie- 
zadowolone i apelowały do Sądu 
Okręgowego. Sąd Okręgowy wytok : 
sędziego Pokojn zatwierdził,  oduia- 
wiając nawet wezwania Autoniego 
Smetony w charakterze świadka. Stro- 
ny apelowały wtedy do Trybunału * 
Najwyższego. Trybunał przekazał 
sprawę Sądowi Okręgowemu do po- 
nownego rozpatrzenia. Wskutek róż- 
nych okoliczności Sąd Okręgowy przy- 
stąpić mógł do rozpatrywania sprawy 
dopiero obecnie. Wkrótce odbędzie 
się rozprawa, na którą stawi się rów- 
nież w charakterze świadka Smetona. 

NOWA USTAWA O MNIEJ- 
SZOŚCIACH 

Jak podaje „Rygasche Rundschau*, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
opracowuje ustawę o mniejszościach 
narodowych. Ustawa ta reguluje spra- 
wy kulturalne mniejszości w związku 
z art. 74-tym i 75 zobowiazujacej 
konstytucji. Dotychczas oba rzeczone 
artykuły konstytucji miały jedynie 
charakter deklaratywny. 

Art. 74 konstytucji głosi że mniej- 
szości naródowe są uprawnione do 
załatwiania swych potrzeb kultural- 
nych i spraw związanych z dobro- 
czynnością autonomicznie w ramach 
ustaw, wyłaniając w przepisanym u- 
stawowo trybie odpowiednie organy. 
Według art. 75 konstytucji mn ejszoś- 
ci narodowe mają prawo przy zacho- 
waniu zobowiązujących ustaw nakła- 
dać podatki na swych przedstawicieli 
dla celów kulturalnych. Mniejszości 
mają też prawo do pewnej części 
sum, asygnowanych przez państwo i 
samorządy na cele oświatowe i do- 
broczynne. 

  

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, 31,12 (tel. własny), — Od 

godziny 10 min. 30 przemawiał adwokat Ja 
rosz w procesie Centrolewu. 

Jestem w prawdziwym kłopocie wobec 

światłych przemówień swoich przedmówców, 
można więc dodać tylko szczegóły, ażeby 
podsumować wyniki ich rozumowań prawni- 
czych, Wszyscy oni wykazali, iż oskarżenie 

0 przygotowane zamachu w  stosuiku do 
podsądnych jest nieuzasadnione. Opozycja nie 
dążyła do zamachu i w cągu ostatnich 5 lat 
robiła wszystko, by pchnąć pracę państwo- 

Śledztwo w sprawie katastrofy kolejowej 
POD NOWOGRÓDKIEM 

WILNO. Na: mlejstu onegdaj- 
szej Katastrofy kolejowej na 
szłaku Nowojelnia—Lubcza, pra- 
cuje nadal specjalna komisja zło- 
żona z przedstawicieli władz są- 
dowych I policyjno-śledczych. 

Badanie linii kolejowej, a 
szczegó!nie miejsca gdzie nastą- 
piło wykolejenie pociągu utwier- 
dziło władze w mniemaniu, że 

zbrodniarze nie byli „fachowca- 
mi" | posługiwali się przyrząda- 
mi prymitywnie ' skonstruowa- 
nymi. 

lady pozostawione przez prze- 
stępców pozwalają mieć nadzie- 
ję, że policja zdoła ich ująć, 
Najprawdopodobniej będą oni 
czynili starania uciec za gra- 
nicę. 

wą na normalne tory i dać jej rozwój nor- 
malny, W 1928 r. Sejm załatwia prowizorjum 
budżetowe, po zamknięciu Sejmu spotyka go 
jednak zarzut, że metody jego pracy są ni- 
kczemne. W roku 1929 posłowie opozycyjni 
nie uchylają się od pracy i przyjmują wszy- 
stkie referaty. O tym okresie znajdujemy w 
przewodzie sądowym opinję prof, — ВагНа 
„nie wyczułem żadnych nastrojów rewolucyj 
nych*, Chyba Panow:e Prokuratorzy nie bę 
dą sobie przypisywali większego znawstwa 
"w tej materji niż 6-krotny Premjer, człowiek, 
który aparat państwowy i wszystkie jego 
subtelności, zna nawskroś, Prokuratorzy tak 
starann'e om'jali osobę prof. Bartla, Niewąt- 
pliwie materjał przedstawiony przez nas był 
niewygodny. Należy więc zastanowić się, jak 
Panowie Oskarżyciele zapatrują sę na od- 
iwoływanie się do opinii. Jeden z nich mówi, 
że była to konfederacja, drugi zaś, że tylko 
kopn'ęcie nóżką motyła, Więc jakże? Albo 
poważna akcja, albo też bajka o nóżce mo- 
tyla. Szkoda, że Panowie Oskaržyciele swe 
go stanowiska nie uzgodnili, 

Po przerwie zabiera głos adwokat Dąbrow 
ski, który twierdz, że wszystko w tym pro- 
cesie jest odwrócone, Skazanie nastąpiło je- 
szcze przed sądzeniem.  Adw, Dąbrowski 
twierdzi; że do dnia 14 Ir nie było 

óle żadnego przejawu dz'ała: Centro- 
ka Pierwsze rzekome działanie objaw ło 
się dopłero dnia 14 września, a już 9 wrze- 

||| ślina 

śmia oskarżeni siedzieli w Brześciu, Oskar- 
żonym zarzuca Się, że organizowali marsz 
na Warszawę? Czy agitowano za tem? 
Gdzie, kto? O marszu na Warszawę wspom- 
niał jednemu z urzędników policyjnych w 
Częstochowie członek tamtejszej PPS, za- 
trzymany w drodze na kongres krakowski: 
Pan nas dziś zatrzymuje, ale jak pójdziemy 
na Warszawę, to pan nas nie zatrzyma. Pan 
Prokurator z tego powiedzena wyciąga so- 
bie daleko idące wnioski. Jeśli mowa w ak- 
cie oskarżenia o przygoto do obale- 
na Rządu Marszałka Piłsudskiego, to ściślej 
mówiąc możnaby było mówić o obaleniu sy 
steru. A kodeks karny nie zna pojęcia oba- 
lenia systemu, Jeśli zaś chodzi © przygoto- 
wywanie do obalenia obecnego systemu, to 
przygotowywaniem tem jest 10 wieków pań 
stwowości polskiej, która kształtowała się pod 
hasłami liberalizmu i poszanowania godno- 
ści ludzkiej. Tu adwokat Dąbrowski przy- 
stępuje do szczegółowej obrony swego kli- 
jenta posła Ciołkosza, odpierając między in- 
nemi kategorycznie zarzut zawarty w akcie 
oskarżenia, jakoby poseł Ciołkosz w Berlinie 
wypowiadał się za oddaniem Niemcom Pomo 

rzą, 

Sąd zarządza przerwę do soboty godz. 9 
rano. 

Przemawać będą adwokaci: 
i Berenson. 

śmiarowski 7 
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SŁOWO 

"EDWARD WOYNIŁŁOWICZ 

  

          
Przemawiając w czasie pewnej 

ystości do zgromadzenia, składa 
cego słę przeważnie z Rosjas, opo- 
iedział Woyniłłowicz następujące 

zdarzenie: 
Jechałem kiedyś przez pustkowie, 

z pochodnią w zimową noc mroźną, 
nigdzie życia objawu. Nagle zerwał się 
z przed sań ptak jakiś, trzepotał skrzy- 
dłami, g”zez chwilę, w światła obrębie 
i zalej jecąc szybko, w cieniach nocy. 
| zwrłCił się do mnie woźnica ze sło- 
wami: „panoczku, czy u niego taki 

ich, czy taki duch, że on mógł tu wy- 
mać Przyszło mi wtedy na myśl 
ciągnął mówca dalej — porównanie 

  

_ tego ptaka z polskiem społeczeństwem, 

* 

  

skiego, od Dniepra do Buga, od Džwi- 
ny po północne rubieże Wołynia, po- 
znać pragnie, ten w niej znajdzie, prze- 
wodnik niezrównany. Przemawia w 
niej człowiek, który głos tej ziemi sły- 
szał i rozumiał lepiej i głębiej, jak kto- 
kolwiek bądź inny. Przy rozważaniu 
spraw wszelkich, czy to polskich naro- 
dowych i politycznych, czy za czasów 
rosyjskich, państwowych, bywał zajęty 
myślą, jak się odbije ich rozwiązanie 
na krajowych stosunkach. Pragnął u- 
chronić od wszelkiego uszczerbku prze- 
kazane przez dzieje wielkie tradycje, 

obronić przed naciskiem SH nieprzy- 
jaznych, zdobycze naszej kultury. Czu- 

Й 

wał nad tem, nigdy niestrudzony. W 

WSPOMNIENIA 1847 — 1928 R. WYD. 1931 R.) 

Prawa pańszczyźniane, dawno skre 
ślone z ustaw cywilizowanych krajów 
Europy, przetrwały u nas pod zaborem 
rosyjskim do roku 1861. Upiór śred- 
niowiecza wśród rozwoju życia nowo- 
czesnego. Choćby po ludzku i po chrze 
ścijańsku stosowane, nie mogły się 
one odbić inaczej, jak ujemnie na byto- 
waniu masy włościańskiej. Jako ciężar 
i przywilej nienawistny, odczuwały je 
światlejsze śród ziemiaństwa jednostki. 
Wszakże dziwić się nie można, że ju- 
tro gespodarcze, po reformie, przed- 
stawiało się większej własności, jak 
groźna zagadka. Czy ludność zwolrio- 
na od pracy przymusowej, przystąpi 
niezwłocznie do wolno-najeimnej, czy 
okres przejściowy, mim się stosunki 
ułożą, na nowych zasadach, nie wy- 
woła ciężkiego kryzysu? To były py- 
tania, które słuszny niepokój wzbudza- 
ły w umysłach przezornych gospoda- 
rzy. 

Wróciwszyj do domu w dzień uwol- 
nienia włościan — mówi autor —- 6j- 
ciec jego w ten sposób .przemówił: 
„dziatki, jutro pójdę sam karmić kro- 
wy, a wy mnie pomagajcie”, lecz bez 

klęski minęła dla Sawicz wielka prze- 
miana, 

„Przyszło trwożne jutro -— czyta- 
my we Wspomnieniach — i ani oj- 
ciec nie poszedł, ani my nie pomaga- 
liśmy, bo wszyscy ludzie poszli, każdy 
do swojej roboty, jakby się nic nie zmie 
nilo. Zmieniły się tylko warunki pracy 
i wynagrodzenia, większość tych ludzi 
na swoich posadach i obowiązkach po- 
została i życie swoje w Sawiczach za- 
kofńezyła.... Widać, że im się żadna 
krzywda nie działa. (str. 12). Pewno 
nie wszędzie przystosowywali się lu- 
dzie równie tak łatwo do nowych wa- 
runków, jak w danym wypadku. Ustro- 
i trudności. Tylko przy wielkim wysił- 
jowe zmiany nie mijają nigdy bez tarć 
ku woli i władz umysłowych, przeby- 
wają ludzie pomyślnie przełomowe w 
dziejach chwile. Życie zniewolone do 
przystosowania się do form nowych 
odbyć musi — zawsze bolesny — pro- 
ces przekształcenia. Dzielne plemię 
przebyło kryzys naogół pomyślnie, re- 
forma 1861 roku spowodowała duże 
trudności, lecz nie wywołała upadku 
większych gospodarstw, to stwierdzić 
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Towarzystwo Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacyj Autobusowych 

Sp. AKCYJNA, OD 
UI. Jagiellońska Nr. 

DZIAŁ W WILNIE, 
8 m. 15, (tel. 18-00). 

Podaje do wiadomości publicznej, że z dniem 1-go stycznia 1932 r. uruchamia ko. 

munikację autobusową w m. Wilnie na następujących liajach. 

1) Linja Nr. 1—od Dworca kolejowego do ul. Niedźwiedziej. 

będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w 

6-ej min. 55 rano do godz. 23-ej nin. 30. 

2) Linja Nr. 2—od Dworca kolejowego 

wać będą ze stacyj krańcowych tytułem pr 

Autobusy kursować 

odstępach 7—8 min., poczynając od godz, 

do Rogatki Kalwaryjskiej. Autobnsy kurso- 

óby w odstępach 8—9 min. poczynając od 

godz. 6-iej min. 55 rano do godz. 23-ej min. 30. 

3) Linja Nr. 3—od Dworca kolejowego do ul. Tramwajowej. Autobusy kursować 

będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach 7—8 min., poczynając od godz 

6-ej min. 55 do 23:ej miu. 30. 
4) Linja Nr. 4—od Szpitala Kolejowego do ul. Strycharskiej, Autobusy kursować 

będą ze stacyj krańcowych tytułem próby w odstępach co pół godziny, póczynając od 

godz. 7-ej rano do godz. 23-ej. 4d 

Linja 5-ta—od ul. Królewskiej do Krzywe Koło i linja 6-ta od Cerkwi na Wielkiej 
Pohufance do Dobrej Rady zostaną uruchomione 2-go ewentualnie 3 go stycznia, 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAASASAAAAAAAAAAA 
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Życzenia Noworoczne 

Szanownym Swym Klijentom 

w 

przesyła 

Biuro Reklamowe 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82. 

  

4 Serdeczne Życzenia Noworoczne 
Swym Szanownym Klijentom 

Akumulatory. Radjo. 

składa firma 

MICHAŁ GIRDA 

Zamkowa 20, tel. 16-28 

Elektrotechnika.   
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„Uznana w całej Polsce za najlepszą 

HERBATA; 
z KOPERNIKIEM 

  

Pierwszej Polskiej Hurtowni 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

    

  

W _WIRZE STOLICY 
ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
Dobrze to być stróżem. Przycho 

dzi rano, coś wymamrocze — do- 
staje 5 zł., lezie do następnych loka- 
iorór. Gdy popołudniu midzi šie 
go pijanego. jak urzędnika z mo- 
nopolu — aż zazdrość bierze, temu 
się opłacają życzenia! 

A innym co? Same przykrości. 
Opomiadał mi pewien dostojnik, że 
chce sobie kupić wierzchoroca. Do-- 
bry ziemianin proponuje mu ślicz-- 
nego rasomego konia z овопет, 

grzymą i bialą strzałką na mor- 
dzie. Cena 40 zł. „Nie, — mėmi do- 
stojnik — to za drogo, jak się pan 
zdecyduje oddać mi konia za 18 zł. 
to proszę się zglosić. ; 

Spotykam dobrego ziemianińa, 
woła:—życzenia. życzenia, obyż pa 
nu rozumu przybyło i pensję pod- 
nieśli.... 

— Dziękuję serdecznie, życzę, 
by cena pańskich koni się podmoi- 
a. 

Obrazi! się bardzo. Troierdzi, że 
naigraman nie znosi, przed wojną 
cielak kosztomal 80 zl., a tak mierz- 
chomiec z ogonem i gwiazdką: 400 
— 500. Za życzenia zyskałem roro— 
ga. 

Albo z panienkami, 
życzyć? 

Nie bamiąc się m bon - ton i psy 
cholog ję, szczerze i od serca mówię 
do pierroszej: 

— Życzę przystojnego, energicz 
nego kochanka... 

Obraziła się.. 
Więc drugiej prędko тотое: 
—Nie życzę pani ładnego ko- 

chanka... 
— Cóż to nie marta jestem ta- 

kiego? — i obraziła się. 
A na przyjęciu, gdzie prócz słu- 

żącej nikogo się bliżej nie zna — 
tam dopiero można mpaść! Do gru— 
bego pana: — obyż te licytacje się 
nareszcie skończyły... pac, to komor- 

nik. | 
Do kościotrupa: — obyž te Iz- 

be Skarbomą raz djabli mzieli... 
pac to naczelnik Izba. 

Do sympatycznego jegomościa: 
— obyż ten rok był szczęśliwy... pac 
to znany mwróżbiarz, przepowiedział | 
że rok będzie jednym ciągiem kata- 
klizmėm. 

Czemuż ludzie nie pomiedžą s0- 
bie: — nie rób drugiemu, co tobie 

    

  

czego im 

_ „które trwa i działa w tym kraju. Rząd gabinetach petersburskich mężów sta- 
rosyjski wszelkich starań dołożył, by 
nas z puchu oskubać, udało mu się to 
bardzo skutecznie, ale duch w nas po- 

: został mocny, jego nikt nam nie odbie- 
4 on nam śmiało w przyszłość pa- 

— trz pozwala. 
„ . Cześć społeczeństwu, które na po- 
dobne świadectwo zasłużyło, bodajże 
można uważać je za słuszne z zastrze- 
żeniem co do wyjątków. Co do osoby 
Woyniłłowicza, każdy, kto znał bliżej 
jego życie i działalność, przyzna: w 
nim ten duch mocny był istotnie żywy. 
Nieugięty w przeciwnościach, niestru- 
dzony w pracy, umysł miał jasny i ser- 
ce miłujące. Przyjrzeć mu się warto, to 
postać niepowszednia. 

We wspomnieniach jęgo (1847 — 
1921) wydanych jesienią r. ub. odźwier 
ciadla się żywa postać autora. 

Kto w książce tylko rozrywki szuka, 
będzie ją czytał z pewnym zawodem. 
Niema w niej barw przejaskrawionych, 
ostrych sądów o ludziach, rewelacyj- 
nych opowieści z życia prywatnego i 
różnych pieprznych przypraw, umiło- 
wanych przez czytelnika, który lubi 
się bawić, a myśleć nie umie. Czytelnik 
uważny) przeczyta ją z zajęciem i nie- 
raz myślą do niej wracać będzie. Kto 
ducha drugiej połowy dawnej Rzeczy- 
pospolitej, ziem b. W. Księstwa Litew 
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"CZEGO CI życzyć 

| WILENKO? 
(Żart bez uśmiechu) 
Spróbujmy naprzód zrobić krok: 
Porzucić sny o cudzie, 
Uskrzydlić serce, zorlić wzrok! 
Potrzebny nam nie Nowy Rok, — 
Potrzebni nowi ludzie! 

Czego ci życzyć, Wilenko, w dniu 
Nowego Roku? A przedewszystikem: 
jakiemu Wilenku należy składać życze- 
mia? Bo Wilno nietylko posiada Janu- 
sowe oblicze, ale jest wielopostaciowe. 

___ Przedewszystkiem istnieje Wilno 
stare i nowe. 

: Stare, którego szeregi w ostat- 
nich latach tak się tragicznie przerze- 
_dziły, odznaczało się wielką skromno- 
ścią, cichością,. entuzjazmem dla prze- 

i* szłości i niezmordowaną, wytrwałą 
pracą. 

nie  wytworzyło „Wilno nowe 
zwartego zastępu Wilnian, bezintere- 
sownie kochających miasto, natomiast 
wydało niezliczoną ilość kandydatów 
na wielkości, pragnących swe główki 

_ ozdobić wawrzynami Jankowskich, Za- 
horskich, Węsławskich... 

__ Poza Wilnem starem i nowem ist- 
 mieje jeszcze Wilno leżące na obu 

„ -„łopatkach z powodu kryzysu, siedzą 
ce na fotelu dla paralityków i nie 
mogące wytworzyć żadnego ruchu kul- 
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nu, w Radzie Państwa, na zebraniach 
politycznych w. Warszawie, w Wilnie 
i Kijowie, wszędzie się uwydatniał je- 
go szczególny charakter, męża z 1ric- 
kiewiczowskiej „,ziemi pagórków leš- 
nych, ziemi łąk zielonych”, był jej 
urodzonym hetmanem. Dzięki niemu i 
ludziom podobnym, zachowała ona do 
końca wyraźne, nieskażone oblic"e. 

Na wstępie „wspomnień* autor cpo- 
wiada treściwie rzeczy ciekawe o ro- 
dzinnej swej okolicy, o swoich przod- 
kach, rodzicach, o pierwszych latach 
młodości i rychło przechodzi óo waż- 
nych wypadków z tamtej doby. Uro- 
dził się w roku 1847 z ojca Adama i 
matki Michaliny, Wańkowiczówny z 
domu, w maj. Sawicze, powiatu Słuc- 
kiego, szkoły średnie skończył w Słuc- 
ku. W Sawiczach, jak w większości 
domów kresowych, dbałych o tradycje, 
dobre zwyczaje i wychowanie dzieci, 
miarodajna bywała powaga ojcowska. 
Posłuch wobec niego bywał ślepy i 
chętny, dla matki żywiono szczere dzie 
cięce przywiązanie. 

Dwa wielkie wypadki dziejowe, 
następujące rychło po sobie, wywarły 
na umysł młodzieńczy silne wrażenie, 
miały one dla kraju naszego przełomo- 
we znaczenie. Autor „Wspomnień* po- 
święca im szereg uwag ciekawych. 

należy, 

Jeszcze się nie umocowały nowe 
formy bytu po wielkim wstrząsie go- 
spodarczym, gdy ciężka groźna ch 
ra zasępiła horyzont, napawając « 
ską umysły rozważne. Zbliżały SiĘ w 
padki 63 roku. Wicher niepokoje. 
warszawskich ogarńiał i nasz ak 
mogło być inaczej. Rozumiano, że SĄ 
ważą wypadki, nie miejscowego zna-. 
czenia, lecz ogólno-narodowe. Rózważ- 
niejsi roili o pokojowem załatwieniu 
zatargu z rządem rosyjskim, w myśl 
Wielopolskiego, szał entuzjazmu zapa- 
lał umysły gorące, przedewszystkiem 
kobiet i młodzieży. To się rwało i par- 
ło do czynu bez troski o środki, sposo- 
by i wynik możliwy. Nieprzenyślany i 
źle przygotowany wybuchł ruch zbroj- 
ny. „Pójdziem do lasu, będziem arma- 
ty robić z drzewa i strzelać do moska- 
li“. Tak określał nieprzyjaciel — nie- 
daleki od prawdy — plan i program 
działania powstańców. Porwał się Da- 
wid z motyką w ręku, na uzbrojonego, 
opancerzonego Goljata i — wynik był 
żałosny. Cud z doliny Terebintu po- 
wtarza się raz na lat tysiące. 

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko- 
liczności i wpływom ojca, szesnasto- 
letni, wonczas, Woyniłłowicz, uczeń gi- 
mnazjum słuckiego, uniknął wiru katą- 
strofalnych wypadków. Wolno przypu- 
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szczać, że nie obeszło się bez pewnego 

: fozdźwięku w rodzinie, matka skłonna 

A.Długokęcki i W. Wrześniewski Sp. Akc, 

Przedstawiciej st. Zatorski Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1. 
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Żądać wszędziel ! 

wik spraw jego, wyrobił sobie 6 nich 
sąd surowy i nigdy go nie zmienił, Pi- 

była widzieć ukochanego jedynaka w sząc swe „Wspomnienia” u schyłku 

szeregu powstańców. Tylko traf dał życia mówi: „Kobiety) pociągnąwszy 

przewagę rozważniejszym poglądom młodzież, decydowały o  wszyst- 

ojca. jednak mimo powściągliwe sta- 

nowisko Adama Woyniłłowicza, się- 

gnęła dłoń pomsty po Sawicze, Wsku- 

tek zatrzymania się tam, w czasie prze- 

marszu małego oddziału powstańców, 

uległ majątek sekwestrowi i zajęciu 

wojskowemu. Tylko dzięki umiejętnym 

zabiegom bliskiego krewnego, utrzymu 

jącego dobre stosunki z urzędami, z0- 

stał cios odwrócony. Odwieczne griaz- 
do zostało w posiadaniu prawych dzie- 

dziców. 1 
Wybuch 63 roku utrwalił się w pa- 

mięci autora, jako triumf  krewkich, 

mieokiełzanych nastrojów nad zdrowym 

rozsądkiem. Wzniosłe hasła, parły ludzi 

do działań bez przygotowania i planu. 

Obrana droga, przez krwi strumienie i 

pożogę, wiodła prosto do klęski, do 

klęski polskości w kraju naszym. Tu, 

zgubne jej wyniki dęfy się we znaki w 

pełni siły, dlatego szczególny orędow- 

kiem, dawały palmę zasług obywatel- 
skich agitatorom i demonstrantóm, a 
stawiały pod pręgierz opinii publicznej 
ludzi głębiej myślących i dalej patrzą- 
cych, niż emisarjusze „Rządu narodo- 
wego'* nieraz bardzo domniemani. Mo- 

gę zacytować przykłady: hr. Emery- 
kowi Czapskiemu, fundatorowi mu- 
zeum Czapskich w Krakowie, a ów- 
czesnemu dyrektorowi departamentu 
leśnego, pobito okna. Szwagier mów, 

Jerzy Mogilnicki, zesłany na katorgę, 

nie miał miru u twórczyń opinii publicz 
nej, które i dalej popijały herbatkę z 

obwarzankami, gdy mu majątek skon- 

fiskowano. Pamiętałem to wszystko i 

ta niesprawiedliwość wpłynęła zapew- 

ne na to, że zbyt może lekceważyłem 

opinję publiczną i nie ubiegałem się 
nigdy o popularność”, (str. 18). 

Roman Skirmuntt 

„nie miło — i nie przestaną składać 
sobie niezdarnych życzeń. 
  

  

  

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NiE 

CZEKA! 
Konto P.K,U, pr, BZIUS 

Ostrzeżenie | 
Wobec pojawienia się na rynku licz- | 

nych naśladowinictw naszego preparatu | 
Cresolan, ostrzegamy przed nabyciem róż- | 
nego rodzaju falsyfikatów i prosimy zwra- |- 
cać baczna uwagę na oryginalne opako- | 
wanie Cresolanu firmy R, Barcikowski S„A. 
w Poznaniu ze znakiem towarowym Erbe 
zarejestrowanym w  G.D. S$. Z. pod 
Nr. 1031, 

Oryginalny Cresolan Barcikowskiego 
może być stosowany z bardzo dobrym wy- 
nikiem przy E 
wszelkich chorobach dróg oddechowych, | 
gruźlicy, kaszlu, dychawicy (Astma), | 

krztuśca (koklusz) itp, 
Cresolan jako preparat zawierający Creo- |- 
sot, chroni organizm od zgubnego dzia | 
łania niebezpiecznych drobnoustrojów jak 
również zarazka gruźlicy, 5 
Cresolan Erbe jest preparatem krajowym | 
i stosowany jest we wszystkich Kasach | 

Chorych w Polsce. в 
Cresolan Erbe jest bardzo łagodny w | 

smaku i nie wywołuje objawów i 
nia ze strony żołądka, й Ё 

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna | 
R. Barcikowski S, A. 

w Poznaniu, 
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Dn. 2 stycznia 1932 r. odbędzie się w salonach Kasyna Garnizonowego (Mickiewicza 13). bał pod aktualną nazwą 

turalnego, wreszcie — idące w nie- 
wiadomym kierunku i trzymające się 
dla większej pewności płotu z żaga- 
rów. 

Na tem nie koniec. jest jeszcze Wil 
no tutejszych 

To Wilno jest chyba najbardziej 
autentyczne, 'więc:do niego będę mó- 
wił w dzień Nowego Roku. 

Wilno kochane! Gratuluję ci prze- 
dewszystkiem twej tutejszości!... 

Człowiek „tutejszy jest prawdzi- 
wą twoją chlubą, no i ozdobą całego 
narodu. 

„Tutejszy“ — to znaczy: człowiek 
utalentowany (przeważnie wszech- 
stronnie), skromny, nie uznający żad-. 
nej reklamy, nie zdolny do żadnych in- 
tryg, pracowity jak pszczoła, cnotliwy 
jak anioł, czysty jak kryształ, dobry, 
łagodny, uczynny... No, słowem, czło- 

- Proszę się nie uśmiechać ironicz- 
nie i niedowierzająco: bez wahania 
mogę wskazać mna jednego przynaj- 
mniej „tutejszego”, który posiada wszy 
stkie wymienione zalety i jeszcze coś- 
niecoś ponadto. 

Wskazać wyraźnie? Proszę: to — 
ja... 

I to właśnie jest jeszcze jedną cha- 
rakterystyczną cechą tutejszych”, iż 
pomimo całą niezwykłą swą skrom- 
ność, nie są oni natyle obłudni, aby nie 

y LL 

i galileuszy.: 

BAL KRYZYSOWY“ 
móc stwierdzić własnej wartości. Ach, 
będą mieli sporo zastrzeżeń, co do swo 
ich bliźnich, nawet najbardziej „tutej- 
szych““, lecz zawsze z wrodzoną sobie 
skromnością wskażą na siebie, jako 
na.. nie... żaden wzór, ale tak... jakby 
to powiedzieć... ciekawy przykład.. nio- 
że wyjątek nawet... 

Zresztą „tutejszy może być słusz- 
nie dumny ze siebie: niekażdy przecie 
potrafi urodzić się właśnie w Wilnie!.. 
W każdym bądź razie żaden galileysz 
nie jest zdolny do podobnego czynu! 

Wszystkich _ „tutejszych* łączy 
wspólne poczucie własnej wyższości 
nad galileuszami, oraz zdumiewająca, 
żeby nie powiedzieć, genjalna zdolność 
do robienia... płotek. Plotka, ploteczka.. 
Co za cudowny wynalazek, wobec któ 
rego telegraf jest podobny do żółwia, 
radjo do dychawicznej szkapy. 

Przypomnijmy chociażby tylko .stra 
szliwe okoliczności, w jakich niedawńo 
został zamordowany student Sobolew- 
ski!... Trzęsły się wówczas Śnipiszki i 
Nowe Zabudowanie, Belmont i Nowy 
Świat! Próżno rektor uniwersytetu 
stwierdzał, że wśród studentów niema 
Sobolewskiego, próżno wojewoda za- 
pewniał, iż żaden Sobolewski nie zo- 

stał zamordowany — któżby chciał 
uwierzyč?... 

Plotki bywają zresztą nietylko ogól 
nego charakteru, ale i do prywatnego 

użytku, skomponowane z niemałą zdol 
nością literacką!.. Ale o tem — sza!.... 

Słusznie dumni ze siebie „tutejsi“ 
nie odnoszą się jednak z pogardą do 
nietutejszych, o, nie!.. Gotowi są na- 
śladować nawet galileuszy, jeżeli ci 
wnoszą coś rzetelnego do miejscowej 
kultury. Naśladują zresztą, szlachetnie 
zacierając tem przesądy dzielnicowe; 
naśladują w rzeczy najistotniejszej i 
najpoważniejszej — w tytutomanji!. 

Było Wilno przed długie wieki sto- 
licą niebylejakiego znaczenia, widziało 
zbliska dwór królewski, gościło w 
swych murach władców przeróżnych, 
posłów znakomitych, rycerzy sławy 
światowej... Ale pomimo to, nigdy nie 
miało takiej ilości dostojnych osób, co 
dzisiaj! 

Któżby dziś mógł zliczyć wszyst- 
kich wileńskich profesorów, prezesów, 
dyrektorów, radców i Bóg wie jakich 
jeszcze dygnitarzy!.. 

Dzięki niech będą zacnym galileu- 

szom, którzy zawitali do Wilna z re- 

ferendarzami i nadradcami i nauczyli 

wilnian porządnego tytułowania się. - 

Dziś już wszyscy wiedzą, jak to się 

robi, 
Pracuje naprzykład jakiś dobry, 

rzetelny i skromny rzemieślnik, sztuka- 

tor, powiedzmy. Kochany brat — gali- 

leusz nie nazwie nigdy sztukatora sztu- 

katorem, powie delikatnie: stiukator,— 

  

urządzony staraniem Akademickich Kół Wilnian w War- 
szawie, Poznaniu i Lwowie 

POCZĄTEK o GODZ. 22. ° WSTĘP 
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tak z włoska po mejszagolsku. Niby 

jest to samo, ale zawsze o rangę wy- 

żej; awansowanemu zaś pozostaje je- 

szcze trochę dodać samemu i oto go- 

tów — „artysta — rzeźbiarz”.. 

Lecz chociaż wszyscy „tutejsi* są 
wielcy, są wśród nich także najwięksi, 

już nie chodzący po ziemi, lecz wzno- 

szący się ponad tłumem, jak piękne 

baloniki, których główną zasługą i za- 

letą jest to, że ich zawartość jest lżej- 

sza od powietrza!.. : 

Nic złego nie ośmiełę się powie- 

dzieć o „regjołanych** wileńskich wiel- 

kościach, ale doprawdy przypominają 

one piękne baloniki chociażby dlatego 

tylko, że tak samo boją się nie pioru- 

nów i grzmotów, przy których wzlatu- 

ją jeszczew yżej, lecz zwykłej... szpil- 

kil. 
Wilenko, kochane, drogie Wilenko!.. 

Wybacz, ale jednego ci prze- 

dewszystkiem z całego serca Życzę: 

szpilki!... Tak: dobrej szpilki, a daj 

Boże, dwóch, trzech — do pomniejsza- 

nia balonikowych „olbrzymow“ !.. 

Ach, gdyby się doczekać w Nowym 

Roku słodkiej chwili, aby człowiek 

przestał być dodatkiem da szumnego 

tytułu i stał się tylko (czy tego mało?) 

człowiekiem... 
Aby nie posłyszeć ani razu: grzecz- 

nościowego tytułu profesora, dyrekto- 

ra, prezesa... Wilenko, tego tobie, no 
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) 
sobie życzę!.. Ale co na to powii 
„galileusze'*?.. šis 

Ach, ci galileusze!... Posiadają ogiż | 
miljon wad (w porównaniu z „tutejszy | 
mi“), ale mają įedną nadzwyczajną 42 . 
letę: w sposób zdumiewająco łatwy i. 
prędki stają się.. wileńskimi „regjona- 
listami *... 

Wówczas zaczynają dziać się r2e- 

czy niesamowite... A 

Ale o tem należałoby opowiadać 

wieczorem, przy kominku, — na puszy 

stym dywanie musiałby leżeć pies, w 

kącie zaś pokoju, głęboko wtulony: 

w fotel, siedziałby tajemniczy pan, kió, 

ryby ostatni zabrał głos i... : 

Toby dopiero było oopwiadanie „re- 

gionalne '1.. 
Tak, tak... „tutejsi* i „galileusze”... 

Jakby dziwnie wyglądało życie wi- 

leńskie, gdyby nie było tych dwu grup, 

gdyby człowieka kwalitikowano nie 

podług tego, gdzie się rodził (jak da- 

wniej — kto kogo rodził), lecz podług 

tego, co on ma w swej głowie i sercu?.. | 

Wilenko złote, tych stosunków na- 

wet cj życzyć nie będę, bo wiem, że ni 
są możliwe, że nie prędko nadejdą t 
czasy, gdy głowa i serce będą miały 

większe znaczenie, niż. „plecy*”'!... 

> 

ZA ZAPROSZENIAMI. 
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KRAJ NAD SWITEZIĄ W CIENIU AKT ARCHIWALNYCH 
Oj, Dobrodzieju chłopek ozwał się z pokorą 
Pokłoniwszy się księdzu i skrobiąc się w: głowę, 

Już to szl.chcie to jeszcze bieda przez połowę 
Lecz nas drą, jak na łyko. „Chamie! Skołuba krzyknął 
Głupi, tobieć to lepiej, tyś chłopie przywyknąi 
Jak węgorz do odarcia, lecz nam, urodzonym 
Nam Wielmożnym, do złotych swobód wzwyczajonym, 
Ach bracia! wszak to dawniej szlachcic na zagrodzie, 
Tak, tak krzyknęli wszyscy — równi wojewodzie! 
Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować 
Papiery i szlachectwa pisma próbować, 
Jeszcze Waszeci mniejsza, zawołał Juraha, 
Waszeć z pradziadów chłopów, uszląchcony szłacha, 
Ale ja z kniaziów! pytać u mnie o patenta 
Kiedym został szlachcicem, Sam Bóg to pamięta, 
Niechaj Moskal w las idzie pytać się dębiny, 
Kto jej dał patent rosnąć nad wszystkie krzewiny, 

, Poniższe materjały do dziejów ro- 
dziny Mickiewiczów i biografji ojca 
Adama Mikołaja, zebrałem z archiwum 
państwowego w Wilnie; żmudne te i 
mozolne poszukiwania zostały mnie 
znakomicie _ ułatwione przez. na- 
der cenne wskazówki ze strony kie- 
rowników tegoż archiwum _p.p. dyr. 
Wacława Gizbert-Studnickiego i prof. 
Ryszarda Mienickiego, za co składam 
Im serdeczne dzięki. Materjaly te po- 
zostały nieznane naszym badaczom; — niestety dają one tylko b. jednostron- 
ne oświetlenia dla charakterystyki го- 
dziny Mickiewiczów. Taka już jest na- 
iura akt sądowych — mało tam, lub nic o cnotach — natomiast tylko o wa- dach, przywarach i przestępstwach, — Ponieważ jednak badacze — dotych- 
czas badali wyłącznie pod kątem pro- mieni słonecznych — wszystko, to, co nawet pośrednio się tyczyło wielkie- 
$o poety, — a szeroki ogół kroczył 
ich śladami, niech mi będzie wolno jąć się niewdzięcznej pracy — rozsiania 
trochę cieni, które wywiekłem z pyłem pokrytych iascykułów. Sądzę, że w in- ieresie prawdy — w interesie czystej bezstronnej nauki — a nie przesadnych panegiryków naturalnie — wreszcie 
dla opracowania syntezy prawdziwej 
pozbawionej niepotrzebnego ckliwego 
aa ms -— ogłoszenie tych skromnych owoców mej i dzie bez korzyści, p 

  

NAZWISKO MICKIEWICZ I NA- 
a SZLACHECTWĄ 

ajbardziej interesującą į kwestja pocho zenia fodziąy ias kiewiczów przedewszystkiem na- leży sobie uprzytomnić, że nazwi- sko Miekiewiczów jest bardzo po- spolitem „ herbarze znają długi szereg rodzin, bynajmniej nie krew nych, pieczetujacych się rozmaite- ma herbami, nie będziemy ich tu 
wszystkie wymieniać. Natomiast dziwnym „zbiegiem okoliczności w trzech różnych okolicach byłego 
W K. L, trzy rodziny Mickiewi- czów dotknięte są zarzutem  nie- szlacheckiego pochodzenia. O pier- wszym z nich, tyczącym się rodzi- ny poety. ogłosiłem niedawno wia- domość dość obszerną; Następny zarzut nieszlachectwa dotknął Jó- 
zefa Kizberta Mickiewicza, który, rzeniósłszy się z powiatu lidż- 
lego, gdzie posiadał grunta w о- 

kolicy Towzginiany, do wojewó- 
dztwa brzeskiego, doczekał się tam 
Jak sam pisze, od niechętnych i nie-- 
życzliwych sobie osób niesłusznej 
nigdy nieskalanego honoru lezji, t. 

l; zarzutu nieszlachectwa, z tego 
"powodu dnia 2 sierpnia 1782 roku, 
dygnitarze, urzędnicy ziemscy 
grodzcy, rycerze, szlachta i obywa- 
tele powiatu lidzkiego wydają mu 
świadectwo, aktykowane w gro- 
dzie grodzieńskim 17 września 
1797 r., w którem zaznaczają, że: 
„Jest on z antenatów rodowity 
szlachcie, brat nasz i obywatel, i 
posesor powiatu lidzkiego i dobra 
z dziadów pra- i prapradziadów 
fowzginiany posiada”, Pod tym 
aktem widnieją 22 podpisy ze stro- 
rostą lidzkim na czele, wśród nich 
iędnak tylko 4-ch  Mickiewiczów. 

gdy wiemy skądinąd, że w tym 
cząsiej mieszkał na terenie powiatu 

aa kilkunastu tego nazwi- 
ska. 

"Trzeci zarzut-  nieszlachectwa 
obatczył Józefa, ojca Wawrzyńca i 
Michała synów, a także Antoniego. 
Kazimierza i Marjana. synów An- 
drzeja Kolanków  Mickiemiczėm: 
zostalį oni pozwani w 1757 roku 
przez Dominika Medekszę, podsęd- 
ka kowieńskiego, starostę sklęrsty- 
mońskiego do Trybunału W, K. L. 
dla przedstawienia dowodów szla- 
chectwa, ponieważ jednak  do- 
kumentami autentycznemi i wypi- 
sami z ksiąg sądowych dowiedli 
szlachectwa od 300 blisko lat, jako 
osiadłych na dziedzicznej ziemi w 
okolicy w Mimojniach parafji sza- 
ckiej, powiecie _ Wiłkomierskim, 
Dominik Medeksza wydał im za- 
pis uroczysto - kasacyjny zrzeczny 
i nigdy nieporuszony, że uważa 
ich, jako dobrze urodzonych i za 
równą szlachtę uznaje, tłumacząc, 
iż był w błąd wprowadzony przez 
ludzi niechętnych. 

Chociaż rodzina _Mickiewi- 
czów przydomka Rynmid udowod- 
niła w sądzie swoje szlachectwo 
i nawet uzyskała jeszcze dodatko- 
wy w Trybunale Gł. W.K.L. dekret, 
mocą którega nakazano wieczne 
milczenie i skazano nieuchwytnych 
Janiszewskich oraz głównego pod- 
żegacza i autora Remigjana 0 
batowskiego ną infamję i koszta są 

dowe, jednakże przyjrzawszy się 
uważnie i badawczo aktowi wy- 
wodowemu deputacji gubernji Li- 
tewsko - Grodzieńskiej oraz genea- 
logji przez tęż deputację dołączo- 
nej dat. dnia 20 listopada 1804 ro- 
ku, a aktykowanej w 1808 roku 
(Nr. 1489 k. 94) uderzyć musi na- 
prżód przydomek Rynwid, ten 
przydomek nosi inna zamożna ro- 
dzina  Mickiewiczėw,  piastująca 
odności powiatowe w wojewó- 
ztwie „nowogródzkiem. ten sam 

przydomek nosi rodzina Mickiewiczów, 
osiadła od bardzo dawnych czasów w 
powiecie upickim, jak stwierdza  za- 
świadczenie Michała Rynwida Mickie- 
wicza, krojczego powiatu upickiego z 
dnia 2 września 1782 roku w Ponie- 
wierzu, aktykowane w grodzie Wiłko- 
mierskim 17 października 1797 roku, a 
wydane rozmaitym Mickiewiczom, któ 
rych przodek Władysław Mickiewicz 
wyszedłszy z powiatu wiłkomirskiego 
osiedlił się w powiecie dyneburskim. 

Oprócz tego wprost nieprawdopo- 
dobnem jest odrębne pochodzenie 2 li- 
nij Mickiewiczów z parafji Ruduńskiej, 
drobnej i okolicznej szlachty od 2 pro- 
toplatów Rynwida i Kisberta Oprócz 
tego taryfa dymów powiatu gro- 
dzieńskiego z roku 1720 wykazuje 
w spisie domów miasta Grodna dwór i 
domy Michała Rymwida, podkomorze- 
go grodzieńskiego. .Z tego wszystkiego 
wydaje się jasnym, że ten przydomek 
Tyrwid przywłaszczyły sobie rozmaite 
rodziny Mickiewiczów nie mające do te 
go żadnego prawa, a przedewszyst- 
kiem rodzina poety, pomimo autoryte- 
tu her. Stryjkowskiego, który Mickiewi 
czom także nadawał pochodzenie ksią- 
żęce, co zostało zupełnie obalone przez 
znanego heraldyka Józ. Wolifa; nie bę- 
dziemy dalecy od prawdy, jeżeli nie po 
stawimy tezy, że rodzina poety zupełnie 
niepiśmienna-w-osobach ojca _Mikoła- 
ja - Jakóba i czterech jego braci, co 
widać z ich podpisów krzyżykami i 
świadectwo Władysława Korotyńskie- 
go ogłoszonego w „Kurjerze Wileń- 
skim* za rok 1861 w Nr 1, dopiero gdy 
zaatakowano jej szlacheectwo zaczęła 
w osobie młodego aplikanta sądowego 
Mikołaja Mickiewicza, grzebać się w 
herbahzach i dowiedziała się o istnieniu 
przydomku Rynwid z herbarza  Stryj- 
kowskiego; wtedy to zapewne młody 
Mikołaj otarty w świecie, świadomy, 
jak trzeba aktykować, protestować i 
manifestować, został wysłany do pobli 
skiego Lidzkiego powiatu, gdzie otrzy 
mał świadectwo szlachectwa, podpisa- 
ne przez zamieszkałych licznie w Ra- 
duńskiej parafji Mickiewiczów,  któ- 
rym takoż opowiedział o przydomku 
Rynwid;.w metryce litewskiej w popi- 
sach wojska litewskiego z lat 1528, 
1565, 1567 widzimy występujących z 
powiatu Raduńskiego, bojarów, wy- 
stawiających po jednym koniu najwy- 
żej, wśród których figurują Mitkiewi- 
cze, Mitkowicze, żadnego przydomku 
przy nich nie wymieniono, niema też 
tam żadnych Rynwidów i później w 
rozmaitych dokumntach aktykowanych 
w lidzkich aktach nigdzie nie figuru- 
je przydomek Rynwid. Dalej w tejże 
genealogji jako rotoplastę rodziny poe- 
ty wymieniony Krzysztof, syn Walente- 
go, według zaświadczenia szlachty 
lidzkiej pochodzący z parafji Raduń- 
skiej z majętności dziedzicznej zagadko 
wym wydaje się, dlaczego niepodano 
nazwy tej miejscowości, ani też nie- 
tylko nazwiska, ale nawet imienia je- 
go matki, nastęnie zupełnie podejrzana 
wydaje się dziwnie późna aktykacja 
sprzedaży gruntu Wołce Bukregom; 
wprost nieprawdopodobnym wydaje 
się, aby, ci ostatni nie aktykowali tak 
ważnego dokumentu, jak zawsze się 
praktykowało, a uczynili to dopiero Mi 
ckiewicze w 87 lat później i to w kilka 
dni po zarzucie nieszlachectwa: Data 
23 kwientia 1700 roku, aktykacja 19 
września 1787 roku. Zadziwiającem 
także jest niewspomnienie . ani słowem 
o drugim dokumencie z roku 1696 na 
prawo zastawne na Wołce aktykowa- 
no pod tą samą datą aktykowanym w 
Sądzie grodzkim Nowogródzkim. Ude- 
rza osobiwie niewyrobiony charakter 
pisma obu tych aktów, napisanych w 
dodatku krzywo i koszlaow, stwierdzi- 
łem, że dokumenty te pisał Hreczycha 
woźny «alias jenera w. n. Stale pisze on 
dokumenty dla Mickiewiczów, po pew 
nym czasie został skazany na więzie- 
nie za wpisywanie aktów w nieobec- 
ności pisarza gr. i fałszowanie, sam u- 
kład i treść nader naiwna, na początku 
napisano: „Ja Krzysztof Mickiewicz, Ja 
Hryhory Malarzycki tylko względem 
starszeństwa małżeńskiego, Ja Krysty- 
na Mickiewiczowa, Ja Marjanna Ma- 
luszycka - Zakrzewska cały ten porzą 

SŁOWO 

dek wadliwy i nigdy niespotykany na 
pierwszem miejscu wpisywano zawsze 
tych, którzy byli głównemi aktorami w 
danej sprawie, a w tym wypadku były 
to kobiety, a nie mężczyzna, dalej w 
końcu przyj podpisie napisano błędnie 
Apolonja Mickiewiczowa, kiedy powin 
no być Krystyna, następnie widnieje 
podpis Krzysztof Mickiewicz, a zaraz 
potem napisano -— Krzysztof Mickie- 
wicz i reszta wystawców tego doku- 
mentu jako nieumiejętni pisma, a za 
nich pieczętarz. Nic nie powiedziano, 
jak zwykle j nie nakreślono krzyżyków. 
Nie można uważać tych dokumentów 
przez całe 80 lat nieaktykowanych, ja- 
ko dowód czegokolwiek, tak samo ty- 
czy się to i prywatnej kwitacji o kup- 
na od Wefeszczaków na dwie posesje 
zastawne w Prudach 20 marca 1739 
roku Janowi i żonie jego z Leszczyłow- 
skich ( znowu musimy podkreślić nie- 
podania imienia żony). Ostatniego do- 
kumentu nie zadali sobie Mickiewiczo 
wie trudu nawet aktywować. Oryginal- 
nem jest frazes podany w wywodzie: 
Poczem Krzysztof zostawił syna Jana, 
który prowadząc życie stanowi szlache 
ckiemu rzyzwoite...“ Czyż npie daje ten 
frazes do myślenia, że właściwie na 

  

nym z nich była kategoryczna zajadłość 
M. w windykowaniu swych  pretensyj 
materjalnych, co niestety  stwier- 
dza nawet entuzjastycznie do rodziny 
M. usposobiony, Korotyński, a potwier 
dzają i pogłębiają — dokumenta archi- 
walne; dowodem mogą posłużyć nastę 
pujące sprawy: oto Mickiewiczowie ze- 
brawszy nieduże kapitaliki zaczęli roz 
pożyczać rozmaitym sąsiadom na wy- 
sokie procenta (12 proc. rocznie, co by 
ło niesłychanem, brano przeciętnie od 
4—7 proc. najwyżej), przyczem wybie 
ralj takich ludzi, którzy będąc zapląta- 
ni w interesach mało mieli do stracenia, 
lub byli notyrcznie znanemi utracjusza- 
mi lub pijakami, — stawiali M. twar- 
de warunki, termin zwrotu roczny, w 
przeciwnym wypadku stawiali warunek 
oddawania i wprowadzenia ich w posia 
danie majątku, co już z góry było wia- 
domem jako niewykonalne. 

"Bijatyki i awantury czynione przez 0- 
koliczną szlachtę Mickiewiczom, po- 
cząwszy już od Jakóba Mickiewicza— 
po przez zarzut nieszlachectwa Mickie- 
wiczom do zabójstwa tegoż Bazylego 
Mickiewicza przez Jana Soplicę — a 
nawet i dalej. Abyssus abyssam invo- 
cat, a dymu bez ognia niema. Biła się 

Dwór w Czombrowie 

tym jedynym dowodzie opierało się ca 
łe szlachectwo rodziny poety. Darem- 
nie szukaliśmy aktykacjj zaświadcze- 
nia rodowitości „szczątków Krz 0- 
ia i Jana Mickiewiczów, aktykowanyci 
jakoby 10 września 1789 r. w księgach 
ziemskich powiatu Lidzkiego. Jako do- 
datkowe wpisano do wywodu wprost 
bajeczną geneologję rodziny Rynwi- 
dów Mickiewiczów, z powiatu Lidzkie 
go jako najdalszych przodków owego 
Krzysztofa protoplasty. 

Ponieważ, jak stwierdziłem uprzed 
nio — pierwszy protoplasta poety, uka 
zujący się na terenie województwa no- 
wogródzkiego Krzysztof Mickiewicz, 
żonaty z Krystyną Zakrzewską, jest 
postacią — zagadkową — a taryfa z 
roku 1696 wyjewództwa nowogródz- 
kiego — nie wykazuje, aby posiadał 
kondycję Wołco po żonie Zakrzewskiej, 
natomiast posiadaczeni części Wołcy 
jest Maluszczycki po żonie Zakrzew 
skiej — inne zaś wszystkie części Woł 
cy mają innych właścicieli —. przeto — 
nie będę się zajmował ohobistością, któ 
ra wkątpliwie, czy istniała, a była 
prawdopodobnie doczepiona dla dołą- 
czenia rodziny poety do jakiegoś Krzy 
sztofa z rodziny Mickiewiczów  lidz- 
kich. 

O Janie Mickiewiczu mniemanym 
synu Krzysztofa mamy wiadomości już 
pewne stwierdzone niezbitemi doku- 
mentami. Korotyński Władysław w 
swoim artykule 0 rodzinie Mickiewi- 
czów ogłoszonym w „Kurjerze Lit.“ 
Nr I zr. 1861 podaje, że Jan M. 
nieruchomego majątku — był to szlach 
cic zupełnie ciemny — niepiśmienny, 
trzymający zastawnem prawem zaścia- 
nek Prudy od rodziny Wereszczaków, 
— już przed 1739 roku — (jak widać 
z tego rodzina Wereszczaków nader 
dawno stykała się b. blizko z rodziną 

M.) — Jan M. żonaty był z niejaką Ma 
rjanną Leszczyłowską, córką Jana i Flo 
'janny z Dozryńskich primo voto Pa- 
cweiczowej. 

MICKIEWICZE WŚRÓD ZIOMKÓW 
I MIĘDZY SOBĄ 

Trzeba zaraz rzyznać, że rodzina Mi 
ckiewizów nie cieszyła się zbytnią sym 
atpją wśród ziomków i sąsiadów naj- 
bliższych; wyraził tam już  przye 
puszczenie, że jednym z powodów 
iego wysoce niechętnego stosunku by- 
ło niedawne osiedlenie M. w  nowo- 
gródczyźnie; to też autochtoni z dzia- 
da ; pradziada traktowali nowych przy 
byszów, „jako niepożądanych intruzów 
— były i inne zapewne powody — jed 
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szlachta zagrodowa ogólnie często, lecz 
tam przyczyną było temperament do- 
prowadzony do histerji, niesłychane pi- 
jaństwo, ciemnota, przykład możno- 
władców, trudność egzekutywy; wyro- 
ków j ubóstwo, które zmuszało do wal 
czenia o lada drobnostki, o mórg, ba o 
pręt gruntu, dającego przy niskim stop 
niu kultury i lenistwie nikłe plony — 
lecz będący ojcowizną i jedyną osto- 
ją; tu co innego, tu grała rolę zem- 
sta za dusicielstwo, za gruby cynicz- 
ny wyzysk, który oburzał do głębi brać 
szlachecką. 

Zresztą widać z kilku aktrów, że ten- 
że Bazyli Mickiewicz i niektórzy bra- 
cia jego byli pozywani w kilku spra- 
wach wraz z tymże awanturnikiem Ja- 
nem, synem Antoniego Soplicą, jako 
oskarżeni o rozmaite gwałty; były na- 
turalnie i sprawy sądowe między ni- 
mi, lecz np. w 1795 r. 11 maja zakoń- 
czył pewne sprawy zgodnie jan Sopli- 
ca i Mikołaj Mickiewicz. , Lecz i w 
w samej rodzinie Mickiewiczów nie pa 
nowała bynajmniej idealna zgoda; ja- 
ko przykład przytoczę tu skandaliczne 
wprost oskarżenie wysunięte przez Win 
centego i Barbarę z Mickiewiczów 
Stypułkowską komorników  nowo- 
gródzkich przeciw Adamowi i Wiktorji 
z Sopliców Mickiewiczom, Felicjanowi 
i Hipolitowi, synom Barbary i Apolonji 
córkom tudzież Bazylemu Mickiewiczo 
wi, b. opiekunowi i Mikołajowi Komoni 
kowj mińskiemu oraz Karolinie z Hor- 
batowskich Mickiewiczom, a także 
Stefanowej Mickiewiczowej o kom- 
portację wszelkiego tytułu  papie- 
rów, kart dokumentów,  testamen- 
tów, rejestrów etc. — listów u- 
imów etc., tak zeszłych jakóba i Teo- 

dory z Pękalskich Mickiewiczów, jako 
i Marjanny z Leszczyłowskich, babki, 
oraz Stefana, opiekuna i Józeia Stryja 
Mickiewiczowej, komportację mająt- 
ku rozebranego ma schedy przez 
pozwanych (jak wiele i komu co 
się dostało — o podanie na rejestrze 
pozostałej i wszelkiego tytułu pozosta- 
tej ruchomości i majątku po Jakóbie i 
Teodorze rodzicach Marjannie z Lesz- 
czyłowskich babce, Stefanie opiekunie 

i Józefie stryju Mickiewiczach i Mickie- 
wiczowej z wyjaślieniem, kto je posia- 
da, o wyjaśnienia, kto po zgonie Stela- 
na pozostałe sto kilkadziesiąt czerwo- 
nych zł. zebrał i szukając całą komorę 
„Sskopał* wreszcie ścisłego wyrachowa 
nia się z użytkowania niesłusznie i sa- 
mowolnie zajętego majątku wraz z % 
o zwrot wszystkich pozostałych 
sprzętów, ruchomości in nature lub za-” 

  

płacenia wszystkiego pod przysięgą 
najściślejszą i nakoniec o wydział czę- 
ści folw. Horbatowicz prawem natury 
i krajowym należnego i bonifikatę 
wszelkich strat, jakie udowodnione bę 
dą pozwani ponieważ krozystali z Hor 
batowicz z pozwanym Bazylim osob- 
no o przedłożeniu rejestru ruchomości 
po zeszłym Józefie M. o zwrot wszel- 
kich ruchomości po nim nie słusznie i 
samowolnie przywłaszczonych lub opła 
cenia za nie gotówką, 0 przedłożenie 
rewersu dat 1.IX 1797, o wynagrodze- 
mie za użytkowanie z folw. Zaosie o za 
twierdzenie testamentu zeszłego Józefa, 
o przedłożenie wszystkiego tego do- 
magali się powodowie oddzielnie od 
Bazylego M., a oddzielnie od Mikołaja 
M. o zdaniu ścisłem rachunków na re- 
jestra, co wziął po rodzicach, babce, 
stryjach i obliczeniu wybranej na swją 
schedę należności 1 © -zaprzysiężenie 
przez obu ostatnich, w aktach inkwi- 
zycji, kalkulacji i weryfikacji wreszcie 
o expensa prawne i karę za pochwałki 
i pogróżki dn. 17/X 1799 r.  Ponie- 
waż na rozprawie nie nastąpiła ugoda 
między stawającym za siebie i żonę 
Wincentym Stypułkowskim i Mikołajem 
Mickiewiczem stawającym wraz z Pio- 
trem Krzyżanowskim z ramienia pozwa 
nych — pomimo propozycji przyjaciół 
obustronnych — sąd odłożył rozpra- 
wę do następnej kadencji, przyczem eli 
minowano z całości sprawę Adama M. 
z żoną i dziečini, jako niestawającego 
oraz umorzono względem Bazylego, bo 
w międzyczasie został zabitym. 

W tej sprawie natury materjalnej, 
widać również jako dominującą cechę 
chciwość; ponieważ Władysław. Mickie 
wicz, syn poety w swych  wspomnie- 
niach „charakteryzuje  Stypułkowskich, 
jako nader zacnych i poczciwych ludzi 
w wieikiej przyjaźni i braterskiej miło 
ści z Mikołajem Mickiewiczem — bę- 
dących , ojciec jego wspierał na emi- 
gracji po 1830 r. syna Stypułkow- 
skich, a brata swego ciotecznego. Ko- 
rotyjski też o tem pisze; nie można 
więc sobie wyrobić zdania, kto miał tu 
rację — lecz sądzić należy, w związku 
z poprzedniemi sprawami, że dymu bez 
bez ognia nie było i po śmierci dwóch 
stryjów, Mikołaj M. i dwaj pozostali 
stryjowie zbyt samowolnie rozporządzi 
li się całym majątkiem, pozostałym po 
nich z jawną krzywdą siostry Barbary 
Stypułkowskiej — zarzuty zresztą są 
zbjyt ciężkie, by były rzucone lekkomyśl 
nie przez siostrę na brata i stryjów. Je- 
żeli jednak nie wszystkie zarzuty — by 
ły zupełnie słuszne i było dużo przesa- 
dy, to w takim razie i Barbara Mickie- 
wiczówna siostrą Mikołaja nie była ide 
alną siostrą i wogóle stosunki w tej ro- 
dzinie dalekie były od patrjarchalnej 
zgody i miłości rodzinnej, 

Nikt nie może tutaj obwiniać mnie 
o przejaskrawienie faktów, opartych 
na niezbitych danych archiwalnych, nie 
podlegających żadnym wątpliwościom, 
na niepoprawnych zaś optymistów nie- 
ma rady; wiem bardzo dobrze, że szcze 
gólnie płeć piękna nie zechce wierzyć 
gołym taktom, woleć będzie bujać w 
obłokach iantazji, wyśnionych jeszcze 
na ławie pensjonarskiej. 

MIKOŁAJ MICKIEWICZ, 
Przystępując do pewnych niezna- 

nych szerszemu ogółowi szczegółów z 
życia Mikołaja Mickiewicza, komorni- 
ka mińskiego i adwokata sądów nowo- 
gródzkich, nasamprzód musimy już zgó 
ry ostrzec, że wyniki oparte na niezbi- 
tych danych, wyszukanych po długiej 
i żmudnej pracy, nie będą zbyt przy- 
jmną nespodzianką dla ogółu czytelni- 
ków. Władysław Korotyński, sam no- 

wogrodzianin, przyjaciel Syrokomli, 
entuzjastyczny wielbiciel Mickiewicza, 
w swych rozmaitych pismach w zbyt 
różowych barwach opisywał rodzinę 

Nad brzegami Świtezi 

Mickiewicza i całe otoczenie. Wszyscy 
inni, czy to współcześni, znający tę ro- 
dzinę z opowiadań ustnych į niedoktad 
nych z dodatkami, wyczerpniętemi z 
własnej wyobraźni, czy też ze wspom- 
nień, osłabionych wielką odległością 
czasu i miejsca, lub też historycy lite- 
ratury i specjaliści od Mickiewicza, 
których wymienia ta obszema bibljo- 
grafja mickiewiczowska, — -powtarza- 

jący, lub uzupełniający drobnemi szcze 
gółami, nieznali tych szczegółów; stąd 

i i rodzin: ckie-       

   

    

   

    

   
    
     
    
    

   
   

     

   

    
     

   

   
   

    
    

   
    
   

     

    
   
    
    
   

     

    
    
   
   
   

   
    

    

    
   
    
    
   
   

    
   
   

    

    

   
   

     

   
    
   
    
    

   
   

    

    
   
   
   
    
   
    
   

    
   
   
    
    
   

    
   

    
   
   
   
   

    

  

   
   

   

      

wiczów wypadły niezupełnie dokłać 
nie będę tu wspominać o pamiętnicz 
Franciszka Mickiewicza, brata 
z którego czerpał profesor Kallen 
i który zawiera niektóre błędy fakty 
ne, inne zaś natomiast w  bezw. 
sposób stwierdzają AE 
źródłowych poszukiwań. p 

Przedewszystkiem trzeba i 
urodzenia Mikołaja Mickiewi$ 
względzie mamy pierws viz 
dło, a mianowicie raport sądu. 
skiego i grodzkiego nowogród 
do gubernatora litewskiego Bułha! 
w dniu 26 marca 1798 aroku*) o WjŹ 
borze adwokatów przy subseljach no- 
wogr., wśród nich wymieniony Mi 
syn Jakóba Mickiewicz, jako 
lat 34, wydawałoby się z tego, że u 
dził się on w 1764 roku; 'Koretyń 
jednak w swoim artykule o rod: 
Mickiewiczów, zamieszczonym w 
rze Litewskim, w Nr. 1 w 1 
podaje jako rok urodzenia 1 
ponieważ metryki jego nie miaid 
ręku, pozostawiam ustalenie dokt 
miejscowym nowogródzianom. 
nie ciekawem będzie ustalenie; 
kołaj Mickiewicz nasił dwa imiona Mi- 
kołaj-Karol; figuruje on w ten 
na podpisie, a nawet  własnorę 
zapisie, na sprzedaży części zaścia! 
Horbatowicz 23 listopada 1795 1 
dokładnie rzecz przedstawia się 
sposób, że na początku własnor: 
go dokumentu pisze on: Karol 
Mickiewicz, komornik miński y. 
N. Litt, a podpis brzmi M. Karol 
wid Mickiewicz, z tym samym 
Oprócz tego w wielu dokumenta 
prawda niepodpisanych przez 
figuruje on jako Karol. Wobe 
większe są szanse, że jego piery 
imię jest Karol, a Mikołaj następne, z 
sztą ustalić to tylko może metryka. 

Pierwszym śladem działalno 
kołaja Mickiewicza na polu p = 
nem, na który natrafiłem, jest jeg 
udział w obiorze na deputatów 
do Trybunału Gł. W. X. L. Micha 
tana, pisarza ziemskiego nowogród 
go; na akcie kredensu, wystawio 

jemu, figuruje obok stryja swego Ad 
ma, niepiśmiennego, Mikołaj Micky 
wicz pod datą 10 lutego 1784 r 
jak wiadomo z wyżej wymienioneg 
artykułu Korotyńskiego, zamieszczofły 
w Kurjerze Litewskim z r. 1861 n 
uczył się Mikołaj Mickiewicz w szko+ 
łach jezuickich w Nowogródku, a p 
kasacie zakonu tego u Dominikari$ 
tamże, a potem aplikował się w sąda 
nowogródzkich, o czem mamy zupełiń 
pewną wiadomość w raporcie wzmia: 
kowanym, sądów nowogródzkich de 
gubernatora Bułhakowa; tamże wymie 
niona data 1791 roku jako początek jęć 
go działalności jako patrona t.j. adw 
kata subseliów nowogródzkich — dat 
ta jest nie dokładna, udało się mnie 444 
stalić zupełnie pewną datę — a mia- | 
nowicie odnalazłem zapis oficjalny w 
księgach grodzkich  nowogrėdzkic! 
który pisze dosłownie: „dn. 13 lutegčį 
1792 r. na rokach sądowych grodzkicń, 
W-na Nowogródz., stawając osobiście 
Mikołaj Mickiewicz komornik W. N. u 
Sądu na funkcję patronizacji(sic!) przy 
sięgę statutu W. X. Lit. przeniesioną 
wykonał, pod tym zapisem widnieje) 
własnoręczne podpisy: „Xawery Obu 
chowicz Sądowy Gr. — Podwojewodzi 
Adam Bronic, Sędzia grodzki nowe: 
gródzki, Podczaszy Wotk. Adam Wie- 
rzeyski Podstoli i Pisarz Grodzki no 

wogródzki; — równocześnie wyko 
nali przysięgę na patronów Franciszek 
Niewodowski miecznik Wiizki, Ta 
deusz Haciski skarbnik Smoleński 
Wincenty Janowicz, rotmistrz Starodu 
bowski. 

Aplikując się w Sądach od dłuższe 
go czasu w 1787 — 89 pomaga niepiś 
miennemu stryjowi w odparciu napaści 

na szlachectwo M. i figuruje we wszy 
stkich aktach, można nawet ustalić | 
jakiego patrona aplikował się Mik. 
Mickiewicz, a to na zasadzie skargi 
jakiej Teresy. Żarskiej dat. dnia 8 sieiį 
pnia 1791 roku na Tadeusza Wołka 
Mikołaja Mickiewicza, za to, iż Wołki ® 
mając sobie powierzony do prowadze- | 
nia w Komisji Cywilno-Wojskowej wo- | 
jew. nwoogródzkiego proceder przeciw | 
Janowi Jeśmanowi o należne pieni 
i karteczki, jedną z nich zatra 

(Dokończenie na stron:



     

  

    

  

     

   

    
   
    

  

    

    

    
    
   

    
    

      

    
    

      
   

   
    

      
   
    

    

     

    

   

    
   

    

     

    
   

     

     

     

    

     
    

     

    
   

   

  

   

  

   

  

    
   
    

   

   
    

    

    
    
   
    

   
    

   

    

inił odzyskanie pieniędzy, 
mając pozostałą kartecz- 

ania rozpoczętego proce- 
sze papiery, wyjechawszy 
interesami i nie zosta- 
nikomu — był przyczy- 

ała sprawę i na wydatki i 
raził; jasnem jest z tej skargi, 

wicz był aplikantem Wołka, 
ł występować tylko w jej 
że pozwała ich razem w 
, dostatecznym jest tego 
Skarga ta wykazuje jed- 

i aplikant niebardzo był 
atnym w swoich czynno- 

że 0 jednak wina patrona, 
idać również był nieporząd- 
bałym. 

91 dnia 21 stycznia wystę- 
zy raz jako instygator Ko- 
ilno-Wojskowej-Porządko- 

i W. Nowogródz. przed nim 
występują — jako insty- 

y Wołk-Łaniewski Stolnik 
a  starodubowskiego, — 

ił w końcu 1790 roku po ja- 
z Komisją Cywilno-Woj- 

; funkcje instygatora komisji by 
Jjno-śledcze — oprócz zatem 

i" nad stanem sanitarnym mia- 
zczeniem kominów, aby nie by- 
ru, ogólnym porządkiem w mie- 

nie było pijatyk i hałasów, 
yatyk, — ważnym obowiązkiem 

jstvgatora było — łapanie podejrza- 
włóczęgów, którzy mogli być 
ami rosyjskimi j badania tako- 

Ib takich, których dziedzice 
zapisać, jako swych poddanych 

awentarzów majątkowych; — w 
ości inwentarzy znajdują się 
mki: taki to taki zachoży; otóż 
achoży, był to zbiegły skądś, 

e z dalszych stron z pod władzy 
-iego dziedzica, lub jego ekono- 

«ów, chłop; w dobie przekształcania 
w końcu XVIII w. gospodarki ma- 

ikowej z czynszowej na folwarcz- 
tarano się zmniejszyć czyn- 

szowników, a zdobyć, jaknajwiększą 
 |lość darmowej siły roboczej — z tego 
ie starano się schłopić, jak to 

: #Ёшуп‹иаіеш‚ rozmaitych bojarów 
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nian — płacących czynsze i od- 
viających tylko gwałty t.j. pewne 

»oty w czasie żniw, lub nadzwyczaj 
j ych wypadkach; — chętnie więc przyj 
©wano tego „zachożego chłopa”, ja- 
+8 parobka, po jakimś czasie żeniona 
„ z poddaną, zapisaną do inwentarza, 
„następnie prawie zawsze bez jego 
ladomości zapisywano go do inwen- 
za; kto tam już trafił, nie mógł pra- 
'» nigdy się wydobyć z poddaństwa. 

arżał Mikołaj Mickiewicz jako in- 
tor, wkońcu jednak zupełnie nie- 
iewanie sam został oskarżony 

zez Tadeusza Haciskiego, członka tej 
2 ilno-wojskowej komisji i żonę 
ego Rozalją skarbnikową woj. nowo- 
s*ódzkiego 0 rozmaite lekkomyślne ka- 

: „rzucane na komisję, oraz po- 
zróżki i najście gwałtowne na dom 
Haciskich w Nowogródku dla nai- 
grawania się i szykany. Z rozprawy 
sadowej dowiadujemy się rzeczywi- 
scie, iż Mickiewicz występował publi- 
cznie niejednokrotnie z plochemį za: 
 "zutami przeciw członkom komisji i ich 
irzędowym czynnościom, które to za- 
sżuty okazały się zupełnie niesprawiedli 
wemi; na tej zasadzie sąd zważywszy, 

| że niewolno nawet prywatnemu oby- 
ё atelowi uwłaczać powadze urzędu, a 
embardziej gdy tyczy się to urzędnika 

k akt określa (oficjanta), podlegające 
temuż urzędowi, — mógłby go 

ąć za to z urzędu, jednakże ze 
lędu na nieroztropność, pochodzą- 

z braku doświadczenia ji znajomo- 
rzeczy, niedojrzałą porywczość, je- 

| mu właściwą — skazuje go na opłatę 
ekspensu dla Haciskiego w wysokości 
100 zł. co do skargi Haciskiej, Mic- 
kiewicz żądał ponownego, ścisłego roz- 

ltrzenia, wysuwając nowe zarzuty 
eciw niej. Haciska nie zgodziła się 

na to, — Mickiewicz żądał przesłucha- 
| mia żołnierzy, świadków. Sąd uznał 

. wę za dostatecznie wyjaśnioną 
komisarzy Wiwulskiego i Kier- 
ciego, przeprowadzających śle- 

e 

| pi 

, Tło sprawy następujące: Mickie- 
wicz mając prywatne zatargi z Haci- 
skim od dawien dawna i będąc w do- 

ku pozwanym przez Haciskiego w 
rzedniej sprawie, umyślił przez. szy 

ę nastraszyć i ponaigrawać się nad 
ciską, w tym celu, jako instygator 

| komisji udał się z routem żołnierzy w 
nocy dla kontroli, aby nie-było pijań- 
stwa i hałasów w mieście, korzystając 
z tego podszedł do domu Haciskiej.i 
kazał żołnierzom postukać w drzwi, Ha 
ciska zbuldzona wrzawą, wyjrzawszy 
przez okno i zobaczywszy Mickiewi- 
cza, wybiegła na ganek: krzycząc, po- 
|czem nastąpiła kłótnia i połajanka, a 
| w rezultacie Haciska rzuciła kamieniem. 
w Mickiewicza, sąd z racji wzajemnych: 
zniewag, sprawę umorzył. 
| Natomiast w 1-ej sprawie 0. szczer- 
stwa dn. 31 marca 1793 r. z powodu 
skargi Haciskiego o niezapłacenie przy: 
sądzonej kwoty 100 zł. skazuje Mickie 
wicza na opłacenie 100 zł. z proc. za: 

i 5 miesięcy złotych 10 osobno: 
pen kontrawencyjnych 100 kop. gro- 
szy litewskich i 6 niedziel wieży cy- 

| w Nowogródku, które powinien: 
| odsiadywać od 1 kwietnia; Mic 
apelował 12 maja, motywując, 

że sprawą jego niepodlega kompeten- 
sadu, a tylko Trybunałowi Główne- 

X. L. Sąd jednak nie uznał te-- 
sie" nato, że Mickiewicz: 

      

        
      

    

  

po pierwszem skazaniu nie wysunął 

zarzutu niekompetencji i zadowolnił się 

wyrokiem. 

W 1792 roku Mikołaj Mickiewicz 
nie jest już instygatorem cywilno-woj- 
skowej komisji, widocznie z własnej 
chęci, naturalnie występuje w aktach 
jako patron; w tym charakterze akty- 
kuje w dniu 25 kwietnia 1792 roku w 
sądzie grodzkim nowogródzkim stary 
dokument z datą .1672 roku 13 wrze- 
śnia, zapis w księdze protokułów po- 
tocznych opiewa, że w tym dokumen- 
cie niewiadomo komu i na co ten do- 
kument wydany, bo wyczytać nie spo- 
sób, byłoby to curiosum swego rodza- 
ju, któreby poczytalność Mickiewicza 
narażało na poważne wątpliwości, jed 
nak sprawdziwszy — w księgach grodz 
kich, pod tą datą, okazało się, że data 
była zgodna, lecz treść była nieczytel- 
na: wydany dokument Kossowskim na 
grunta Zdzięciolskie. | W tym okre- 
sie występuje Mickiewicz dość rzadko 
jednak, praktyka jak widać nie bardzo 
dopisywała. Sprawy są błahe i małe— 
głównie cywilnej natury; — widzimy 
go występującego do roku 1793; w 
1794 nie odnalazłem go w aktach 
nowogródzkich; dopiero w końcu 1795 
roku 23 listopada, sprzedaje Karol Mi- 
kołaj Mickiewicz Komornik miński i re- 
gent kancelarji województwa nowo- 
gródzkiego — część folwarku Horba- 
towicze, należącego do niego za 1400 
zł. Tadeuszowi Danieyce sędziowi ziem 
skiemu W. N. i takowe przyznanie wła- 
snym podpisem stwierdza. Cały zapis 
w księgach potocznych napisany jego 
ręką, a podpis z przestawieniem kolej- 
noścj imion M. Karol Rynwid Mickie- 
wicz. ***) Z tego powodu możebnem 
jest, że w 1794 roku rzeczywiście wstą 
pił do wojska polskiego i brał udział w 
powstaniu kościuszkowskiem, jak pi- 
sze syn jego Józef i wnuk Władysław, 
lecz na to dowodów nie ma. 

Dnia 23 lutego 1797 roku następują 
wybory asessorów do sądu niższego 
ziemskiego nowogródzk. między kan- 
dydatami jest i Mickiewicz, zrzekł się 
jednak kandydatury; wybrani Haciski 
i Pacynko. Dnia 23 czerwca 1797 roku 
starego stylu. Mikołaj Mickiewicz już 
tylko z tytułem komornika nowogródz- 
kiego (?) aktykuje w sądzie ziemskim 
nowogr.. patent od bywszego naczelni- 
ka polskiego Tadeusza Kościuszki dat. 
4 czerwca 1794 roku Ignacemu Mokr- 
skiemu, nawogrodzianinowi na rangę 
podporucznika. W dalszym ciągu pro- 
wadzi Mikołaj M. drobne sprawy, a 
głównie zajmuje się aktykowaniem roz- 
maitych dokumentów ,m ających stwier- 
dzić szlachectwo rozmaitych rodzin, 
lub osób; — wielka ilość, chociaż zo- 
stała przyjęta do akt, jest stabrykowa- 
na, inne znowu bardzo wątpliwej au- 
tentycznošci, jak to stwierdziliśmy 
na przykładzie z aktykacją dokumentu 
rodziny Leszczyłowskich. 

CZASY NOWSZE. 
Mniej więcej w tym samym czasie, 

rząd rosyjski, a właściwiej wielkorząd- 
cy, działający z jego ramienia gen. gu- 
bernatora ks. Repnin i gubernatora li- 
tewski Bułhakow bacznie przygląda- 
ją się miejscowym warunkom; zwraca- 
ją oni uwagę na sądy i związaną z ni- 
mi palestrę; zasięgają wiadomości u 
miejscowych znawców prawa, obsta- 
lowują oni u nich memorjały, prócz te- 
go z ustnych rozmów dowiadują się 
wielu rzeczy, zresztą dla Repina były 
one bynajmniej nie nowe — wszak dłu 
go praktykował w Polsce i znał 
charakter, zwyczaje i obyczaje i sto- 
sunki znakomicie. Zaznajomiwszy się 
dostatecznie z tym działem życia społe 
<cznego — i uregulowawszy ono w spo- 
sób nie zagrażający państwu rosyjskie- 
mu, zwrócili oni uwagę także na pa- 
lestrę; patronowie i adwokaci ówcze- 
śni odegrali pewne role w proklamo- 
waniu konstytucji trzeciego maja, — 
byli też oni dość czynni w czasie przy 
gotowań do insurekcji  kościuszkow- 
skiej — jeszcze bardziej zapalnymi 
byli aplikanci sądowi,j ako młodzi i z 
„racji braku funduszów skłonni do wszel 
kiego ryzyka, gdyż przewrót każdy ro- 
kował im oprócz zaspokojenia uczuć 
patrjotycznych — wybicie się z mier- 
noścj do sławy, a pewnie i dobrobytu, 
jeżeli nie bogactwa, po zduszeniu ko- 
ściuszkowskiego powstania, większość 
tych adwokatów, a głównie aplikantów 
zawiedziona w swych nadziejach, wzię 
ła się do swych zajęć prawniczych. 
przyczem nie b. skrupulatnie wykony- 
wała swe obowiązki, a wielu z nich 
szczebólnie w W, X. L. zdobyło pod- 
waliny do fortun wcale znacznych, z 
których korzystają dotąd ich potom- 
kowie, Czytać można o tem w pamięt 

nikach Morawskiego i innych wspo- 
mnieniach z owych, czasów; niektórzy 
z adwokatów byli to Szalbierze niela- 
da; pamięć o nich żyje jeszcze u star- 
szych weteranów, żyjących w Wilnie, 
lub na prowincji; niektórzy z nich, 
szczególnie nadmierna ilość aplikan- 
tów zapalnych o przekonaniach nader 
radykalnych — przesiąkniętych wiado 
mościami o rewolucji francuskiej — o 
karjerze ich kolegów po fachu Robes- 
pierze i innych, co byli dyktatorami, 
przed którymi drżała nietylko Francja, 
lecz i niejeden król potajemnie, nie 
mających nic do stracenia, a wiele do 
zyskania — nie podobała się rządowi 
rosyjskiemu, jako żywioł niepewny i 
buntowniczy;- ponieważ zaś klasa ta 
| ności, & powodu b. częstych nieczy- 

i sprawek szalbierczych ; oszukań- 
byłą nięcięzpi 

SĘEDWO 

łeczeństwa, które w tym sensie się wy- 
powiadało, gubern. litewski Bułhakow 
przesłał do władz centralnych memo- 
rjał, na skutek którego nastąpił ukaz 
senatu dat. dnia 23 grudnia 1797 r., w 
którym ograniczano ilość adwokatów 
przy sądzie głównym litewskim, są- 
dzie  konsystorskim, oraz sądach 
ziemskich i grodzkich, wójtowskich i 
miejskich, określono jakie warunki 
trzeba posiadać, aby być obranym na 
patrona, jakie urzędy desygnują kandy 
datów, a także jakie przestępstwa, 

lub wykroczenia pozbawiają funkcji 
patrona. W myśl tego ukazu usta- 
nowiiono, aby . Nowogródek posiadał 
dziesięciu patronów przy sądach ziem- 
skich i grodzkich; początkowy ukaz se- 
natu wyznaczał, wbrew — życzeniu 
Bułhakowa, aby patronów obierano na 
sejmikach szlacheckich, mających się 
odbywać co 3 lata, a to ze względu, że 
w myśl ukazu, adwokatem mógł być tyl 
ko osiadły szlachcic, także adwokat 
będzie pełnił uczciwie swoje obowiąz- 
ki w obawie utracenia po 3 latach tej 
funkcji. Bułhakow nie zadowolił się ta- 
ką decyzją i wiedząc zupełnie dobrze 
jak się odbywają obrady  sejmi- 
kowe, oparł się tak energicznie 
wraz z Repninem temu  zarządze- 

    
niu, że nastąpił drugi, dodatkowy ukaz 
senatu datowany dnia 16 marca 1798 
r. ze zmianą decyzji poprzedniej, po- 
lecający, aby połączone sądy ziemskie 
i grodzki, wybierały — adwokatów; 
dnia 26 marca 1798 r. zostaje przysła- 
ny przez sądy ziemskie i grodzkie no- 
wogródzkie raport do gubernatora li- 
tewskiego Bułhakowa 0 dokonanych 
wyborach adwokatów, wśród nich wy- 
mieniony Mikołaj — syn Jakóba Mic- 
kiewicz w wieku 34 lat, którego dowo- 

dy szlachectwa zostały złożone w de- 
putacji wywodowej; piastujący urząd 
komornika miejskiego i posiadający 
dziedziczną posiadłość po ojcu w po- 
wiecie nowogródzkim w folwarku Hor- 
batowiczach, co jak wiadomo było nie- 
zgodne z prawdą, albowiem już dnia 
23 listopada 1795 roku Mickiewicz 
sprzedał swą posiadłość w Horbatowi- 
czach za 1400 zł.; raport nadmienia 
jeszcze, że aplikował się w subseljach 
nowogródzkich od roku 1791 pełni obo 
wiązki przysięgłego patrona w tychże 
subseljach, co również podałem wyżej, 
rozmija się z prawdą, ponieważ zapis 
oficjalny. w grodzie nowogródzkim wy- 
mienia dzień 13 lutego 1792 roku, jako 
termin przysięgi Mickiewicza na fun- 
kcję patrona,*) w 1799 roku na ro- 
dzinę Mickiewiczów spada cios bole- 
lesny, zabójstwo stryja Mikołaja Ba- 
zylego Mickiewicza przez Jana Sopli- 
cę, prawie równocześnie, 5 maja 1799 
r. zmarł drugi stryj Mikołaja — Józef 
Mickiewicz, po śmiercj Bazylego i Jó- 
zefa spadło prawem dziedzictwa Zao- 
sie na braci ich Adama i Stefana, oraz 
na synowca Mikołaja i siostrę jego Bar 
barę Stypułkowską. W sprawie zabój- 
stwa Bazylego przez Soplicę występu- 
je Mickiewicz, jako rutynowany praw- 
nik w imieniu niepiśmiennych stryjów 
i swojem przeciw Janowj Soplicy i uzy: 
skuje wyrok wieży na niego, Bazyli 
Mickiewicz był bezwzględnie najbar- 
dziej ujemnym typem z pośród wszyst- 
kich stryjów Mikołaja Mickiewicza, za- 
jadły i bezwzględny — pożyczający 

  

*) Urzędowy spis adwokatów w Nowo 
gródku przesłany przez sąd ziemski nowo 
gródzki horodniczemu Skałonowi wi dniu 17 
lutego 1800 roku wymienia następujących 
kolegów Mieckiewicza: Franciszka Pileckie 
go regenta granicznego nowogr. Tadeusza 
Hacisk'ego skarbnika nowogr,, Jana Petryx 
kowskiego i Macieja Wołka komorników 
powiatu nowogr, i Kajetana Salmonowicza, 
regenta ziemskiego nowogródzk'ego; ci pię- 
ciu mają aplikantów łącznie 13, 
Tad. Haciski, bo aż pięciu, inni jak: Piotr 
Krzyżanowski, Antoni Lisowski Franciszek 
Terajew'cz, lzydor Salmonowicz nie mieli 
aplikantów przy sobie, jak również Mickie 
wicz, co dowodzi nikłej praktyki. 

   

    

   

  

    

   
   

najwięcej: 

pieniądze rozmaitym 

braci szlachcie na wysokie procenta— 
jak wykazałem wyżej często posługi- 
wał się intrygą, gdy mu to było do- 
godnem; kilka lat przed zgonem swoim 
przyjaźnił się i kumał z późniejszym 
zabójcą Janem Soplicą i był oskarżo- 
ny wraz z nim o gwałty i najazdy; — 
to też śmierć jego tragiczna z ręki by- 
łego komilitona, jest tylko wynikiem 
jego czynów i tego warcholskiego, za- 
jadłego ; ciemnego środowiska... W 
1801 roku został zabity w Nowogród- 
ku również Adama Mickiewicz także 
stryj Mikołaja w czasie burdy ulicznej, 
przyczem wojskowi pułku tatarskiego, 
których podwładni dopuścili się tego 
czynu — tłumaczyli ten wypadek na- 
paścią pijanego Mickiewicza ze szlach- 
tą na wojskowych. 

W roku 1798 — 1799 występował 
Mikołaj Mickiewicz raz jako obrońca 
niejakiego Pławskiego, organisty, oskar 
żonego wraz z plebanem ks. Bazylim 
Janem Horbacewiczem, komendarzem 
kościoła rzymsko-katolickiego — o sfa- 
brykowanie zakazu podpisów i pieczę- 
ci — tło tej sprawy było następujące: 
u ks. Horbacewicza ukradła pewna ko- 
bieta Konstancja Kołdyczewska kawał 
płótna i kłębek nici; — dla uproszcze- 
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nią j zastraszenia tej kobiety — kazał 
pleban Horbacewicz organiście sfabry- 
kować ukaz z podpisem Hordyny ko- 
misarza ziem. nowogródzkiego niższe- 
go sądu do wójta gm. Myskiej, aby 
zmusił takową do oddania  skradzio- 
nych rzeczy; sprawa się wykryła; Pław 
skiego osadzono w więzieniu — roz- 
prawa sądowa wykazała, że ks. Hor- 
bacewicz sam wyciął pieczęć : z uni- 
wersału i takową przyłożył, a jemu dy- 
ktował i kazał pisać, lecz Pławski nie 
chciał, wtedy ks. Horbacewicz wmówił 
mu, że to tylko dla postrachu; — in- 
stygator sądu grodzkiego nowogr. do- 
magał się kary śmierci, — ponieważ 
nikomu jednak nie stała się krzywda, 
a tylko rzeczy skradzione zostały zwró 
cone — a Pławski niedoświadczony 
młodzieniec — ks. zaś mu kazał pisać 
i dyktował — skazano go na 4 tygod- 
niowe więzienie w kajdanach o chle- 
bie i wodzie — a księdza na post i re- 
kolekcje 2-miesięczne do klasztoru XX. 
Bazyljanów w Ławrynowie. 

OSTATNIE PROCESY. 
W swoim czasie ogłosiłem w „Ku- 

rjerze Wileūskim“ w Nr. 156 i 157, ar- 
tykuł p.t. „Materyały dla genezy Pana 
Tadeusza”, tam szczegółowo opisałem 
cios, który spadł na rodzinę Mickiewi- 
cza w dn. 23-IV 1799 r., gdy w okoli- 
cy Soplicach został ciężko pobity, jak 
opiewa akt obdukcji buławą Bazyli M. 
Stryj Mikołaja przez Jana syna Anto- 
niego Soplicę; w 13 dni po tym wypad- 
ku Bazyli zakończył swe doczesne ży- 
cie; wszyscy sąsiedzi ia przedewszyst- 
kiem rodzina Mickiewiczów —— uznała, 
że zgon był rezultatem pobicia przez 
Jana Soplicę; — Mikołaj Mickiewicz 
wytoczył sprawę domagając się kary 
przykładnej przewidzianej przez „Sta- 
tut Litewski“, — sprawa ciągnęła się 
dość długo; — Soplicę nie aresztowa- 
no, wymagano jednak poręczycieli 6 z 
grona dobrze osiadłej szlachty, dwaj 
tylko wskazani zjawili się na rozprawę 
inni się nie zjawili, dwaj zaś nie zgo- 
dzili się dać poręcznictwo; sąd skazał 
Soplicę za niezadośćuczynienie dekre- 
towi sądowemu dostarczeniem  porę- 
czycieli na infamję, łapanie i osadze- 
nie pod wartą; lecz widocznie i po roz 
biorach panował ten sam brak egzeku- 
tywy, jak za czasów najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej, a może działały tu ła- 
pówki, — gdyż w dniu 14 grudnia 1800 
r. Soplica na nowej rozprawie sądowej 
odpowiadał z wolnej stopy, — Mikołaj 
Mickiewicz wyjaśnił, że Jan Soplica, 
znany na cały powiat awanturnik; na- 
jechał koniem na idącego z niejakim 
Chodkowskim Bazylego w celu dorę- 
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utracjuszom — czenia należnej sumy zastawnej, — i. 

równocześnie uderzył go buławą po 
głowie, a potem koniem  potratował; 
to było powodem zgonu. Soplica wy- 
kręcał się jak mógł — tłumaczył się, 
że natrętnego Bazylego M. wyrzucił za 
drzwi ze swego domu; poczem tenże 

Mickiewicz, gdy mu ulubiona klacz 
urodziła pięknego źrebaka, chciał ją, 
będąc pijany na znak swej radości po- 
całować w tyłną nogę, klacz go wtedy 
silnie kopnęła, — to było przyczyną 
śmierci; ponieważ świadkowie jednak 
stwierdzili stanowczo fakt pobicia 
przez Soplicę, sąd skazał Soplicę na 
tok i 6 niedziel wieży w m. Wilnie od 
dn. 23-IV 1801, główszczyzny 100 kop. 
groszy litewskich, czyli 250 zł. z od- 
dzielnie jeszcze 100, oraz za expensa 
prawne 400 zł. Soplica zapowiedział 
w dniu 17 grudnia 1800 r. apelację do 
Sądu Gł. Litewskiego, wyroku jednak 
inestety nie odnaleziono. Wiadomo tyl- 
ko, że jeszcze w 1802 roku Mikołaj Mic 
kiewicz zanosi skargę do gen. guber- 
natora na to, że Soplica znajduje się 
na wolności i czyni pogróżki. 

W 1799 roku Mikołaj Mickiewicz 
podjął się prowadzenia sprawy rozwo- 
dowej między zamożnym szlachcicem 
woj. Nowogródzkiego Józefem Daney- 
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ko, właścicielem folw. Basina o. milę 
od Nowogródka odległym, a żoną jego 
Kornelją z domu Narbuttówną z tego 
powodu wezwany został przez swego 
mocodawcę owego Daneykę w pier- 
wszych dniach listopada 1790 r. do 
Basina dla napisania układów majaąt- 
kowych między rozstającymi się mał- 
żonkami; — tam w czasie pisania do- 
kumentów rozwodowych, — doszło wi- 
docznie do jakiejś scysji między mał- 
żonkami, która skończyła się tem, że 
wszystko skupiło się na Bogu ducha 
winnym Mickiewiczu, albowiem rodzi- 
ce Daneykowej Józef i Anna Narbutto- 
wie chorążowie lit. obywatele pow. 
lidzkiego, oraz Xawery Ryłło, rot- 
mistrz i Kornelja Daneykowa sama, 
zaczęli iapać Mickiewicza, a mężczyźni 
chcieli go boleśnie skrzywdzić, jak 
opiewa protokuł; — Mickiewicz nie 
czekając chyłkiem piechotą * ze dworu 
uciekał, lecz służba Narbuttów i Ryłły, 
oczekująca tylko tego na zasadzce z 
rozkazu swych panów — napadła na 
Mickiewicza koło karczmy — złapała 
i zbiła mocno, powtarzając, że to z 
rozkazu panów swoich — poczem na 
wozie odwieziono go w tryumfie do 
Basina do pałacu (jak opiewa doku- 
ment) i stawiono przed panami na poko 
jach, gdzie Narbuttowie, Daneykowa i 
Ryłło naigrawali się haniebnie z Mic- 
kiewicza, pochwalali postępek swej 
służby — łając M. w najbardziej gru- 
bjański sposób, poczem kazali go zwią 
zać i obić bizunami, lecź M. korzysta- 
jjąc z ciemnej nocy, zręcznie umknął, i 
pomimo pogoni nie pochwycono go; 
woźny Hrehory Dziermański, który czy 
nił obdukcję, stwierdził, że widział Mi- 
kołaja M. w dniu 9 listopada st. st. le- 
żącego w stancji swojej w m. Nowo- 
gródku, pokazującego —- włosy po- 
wyrywane kłakami z głowy, twarz 
zbrzękłą, na policzkach kilka znaków 
krwią i siniałością nabrzmiałych, a 
kark, plecy i obie ręce i nogi w sinia- 
kach; skarżył się M., że z bólu karku 
powrócić nie może, ani głowy. — Spra g 
wa o ten gwałt toczyła się dość długo, 
Narbuttowie i Ryłło po skazaniu przez 
Sąd ziem. nowogr. — Mickiewicz pro- 
wadził kilka procesów rozwodowych, 
pomimo tak dotkliwej nauczki, i tak 

np. w 1803 r. był pełnomocnikiem w 
sprawie rozwodowej 
Hołyjskiej Bułharynowej — podkomo- 
rzynej Wołkowyskiej z mężem Józefem 
Bułharynem i uzyskał wyrok sądowy 
na korzyść swej mocodawczyni; niezro 
zumiałem tylko jest, jak mógł występo- 
wać w konsystorzu, nie będąc adwoka- 
tem konsystorskim. 

W 1801 roku dnia 9 maja stawał 

p. Katarzyny z į 

Mikołaj Mickiewicz jako obrońca, lecz 
nie wyznaczony bynajmniej przez sąd 
w obronie żydów Gutty matki i Berki 
syna Owsiejewiczów, mieszkańców 
Nowogródka, oskarżonych przez Judy- 
tę Odachowską, przełożoną  Bazylja- 
nek nowogródzkich i neofitek; nawró- 
coną z żydowskiej wiary Marjannę Ko- 
ziełłównę o wdarcie się gwałtem do 
kościoła, duszenie neofitki tamże, gwałt 
w kościele nad zakonnicami etc. ucze- 
stuikiem tych gwałtów był także żyd 
Josiel Matusewicz; powódki domagały 
się skazania na infamję i łapanie; dzię- 
ki obronie Mickiewicza sąd wstrzymał 
ostateczny wyrok i zarządził ponowne 
śledztwo w sprawie uczestnictwa Jo- 
siela Matusewicza, dałszy wynik tej 
sprawy jest nieznany. 

Po roku 1861 znacznie rzadziej spo 
tykamy Mikołaja Mickiewicza w chara- 
kterze patrona i to stosunkowo w b. 
drobnych sprawach, raz jeden widzi- 
my go coprawda jako przedstawiciela 
X. Macieja Radziwiłła przeciw X. Mi- 
chałowi Radziwiłłowi, poza tem nazwi- 
ska jego klientów wykazują, że sprawy 
powierzała mu mniej zamożna szlachta 
województwa nowogródzkiego; kilku 
klientów po 1800 roku rekrutowało się 
z pośród żydów. — Zamożność jego 
była b. mierna, mamy na to drobny do- 
wód: odbywa się licytacja reczy po 
zmarłym w 1797 roku ks. Michale 
Banerze, rektorze szkół wydział. nowo- 
gródzkich — jezuity —- czego tam nie- 
ma i niezła bibljoteka i portrety króla 
Stanisława Augusta j inne — i medal 

złoty, otrzymany od króla, — kupują 
skwapliwie — i niedrogo, — prym trzy 
mają patroni sądów nowogródzkich za- 
możniejsi, zarabiający lepiej, a Mickie- 
wicza stać tylko na to, by kupić czap- 
kę i kapotę za 7 zł, gr. 6, W 1804 roku 
21 marca kupuje Mikołaj M. plac natu- 
ry ziemskiej w Nowogródku przy zauł- 
ku Rajówka, dwoma bokami na plac 
XX. Radziwiłłów, trzecim do placu Ju- 
niewiczowskiego, a 4 do tegoż zaułka 
przylegający odpa nów Placyda Bazy- 
lego i Ignacego Wolskich z będącemi 
na nich murami staremi i sklepami 
przez pożar zrujnowanemi za 50 rubli 
asygnacyjnych (t.j. mniej więcej we- 
dług ówczesnego kursu za 12 r. srebr- 
nych). Tu, na tym placu wystawił Mic- 
kiewicz domek, w którym  przepędził 
lata najlepsze, bo dziecinne, — Adam 
Mickiewicz; urodził się zaś napewno 
on w Nowogródku, a nie w  Zaosiu, 
gdyż w Zaosiu rodzina Mickiewiczów 
w 1798 roku nie mieszkała, bo i tak le- 
dwo tam w jednym domu mieścili się 
dwaj stryjowie Mickiewicza Mikołaja. 
Dom, w którym urodził się Mickiecz — 
nałeżał do b. burmistrza m. Nowogród 
ka Antoniego Kamińskiego, tam miał 
swą stancję Mickiewicz, odszukaniem 
tego domu powinni się zająć Nowogró- 
dzianie na miejscu. 

Gdy dotknąłem tu miejsca urodze- 
nia poetyź należy zwrócić uwagę, że 
przyjęto wciąż datę urodzin 24 grud- 
nia 1798 r. — ustalać podług nowego 
stylu. Sam czcigodny syn poety p. Wła 
dysław Mickiewicz został wprowadzo- 
ny w błąd, iż wprowadzenie starego 
stylu tyczyło się do 1800 roku — tylko 
pierwszo-podziałowej dzielnicy — tym 
czasem natrafiłem na rozporządzenie 
gubernatora do horodniczego nowo- 
gródzkiego Skołora z r. 1797, zaleca- 
jące wprowadzenie starego stylu we 
wszystkich urzędowych instytucjach — 
od 1 stycznia 1798 r. Wydaje się zatem 
jasnem, że poeta ur. się 24 grudnia 
1798 r. st. st. 

Od 1810 roku nie spotykałem Mic- 
kiewicza, jako patrona, widocznie cho- 
roba nurtowała już w nim — nie miał 
dawnych sił — trapiły go kłopoty finan 
sowe, wierzyciele jego Czeczottowie 
nie dawali mu spokoju, to zdrowiu nie 
dopomagało — jeszcze w przededniu 
zgonu, (w marcu 1812) Mikołaja, uzy-- 
skują Czeczottowie wyrok sądowy ska- 
zujący go na zapłacenie tysiąca kilku- 
set rubli, a przedtem czynią to i jnni. 
Wkońcu w pierwszej połowie maja 
umarł Mikołaj Mickiewicz; napióż 
szukałem testamentu jego, nigdzie 
nie odnalazłem; widocznie stan, « <re- 
sów był taki, że wolał polecićf to lo- 
sowii. 

Był M. Mickiewicz. człowiekiem 
zdolnym i pracowitym, — lecz byt dzie 
okiem swej epoki, wytworem 04cze- 
nia, środowiska, gdzie przeważały uje- 
mne strony, . to też i do niego przy- 
stały niektóre z nich, jak to niestety, 
wykazują akta sądowe. 

Lecz to jest tylko jedna strona me- 
dalu — druga została już uprzednio 
ogłoszona przez wnuka jego Władysła- 
wa, Korotyńskiego jednego z synów i 
licznych przyjaciół. 

Z tych jednostronnych materjałów 
utworzy pewnie prof. Pigoń, lub inny 
badacz syntezę bezstronności. 
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Rozbudowanie monopoli państwo- 

wych prowadzi w swej formie końco- 

wej do upaństwowienia wszelkiej pro- 

dukcji, zarówno jak i handlu, zabijając 

inicjatywę prywatną i odbierając środ- 

ki do życia ogromnej rzeszy pracowni- 

' ków, którzy przestają być piatnikami 

podatków, zamieniając się w proleta- 

rjuszów, a w najlepszym dla nich ra- 

, zie na urzędników państwowych. 

Monopolizacja produkcji i handlu 

nie jest niczem innem, jak socjalizacją, 

bądź częściową, bądź ostateczną jak to 

w Sowdepji widzimy. 

3 Zabijanie inicjatywy i energji piy- 

watnej, ma ten skutek, że społeczeń- 

stwo staje się bezwolne, nieodporne 

na trapiące je dolegliwości, bierne co 

| do inicjatywy, a liczące jedynie na Pań 
stwo, które jest alią i onegą we wszy- 

stkich przejawach życia zbiorowego. 

Że jednak państwo jest pojęciem 
abstrakcyjnem, czynnośći państwowe 
są czynnościami funkcjonarjuszy t.j. 
urzędników, ludzi nie  zainteresowa- 

nych w najlepszem funkcjonowaniem 

powierzonych im czynności, przy któ- 
rych nie dość być punktualnym w od- 
siadywaniu godzin biurowych, a nale- 
żałoby być pełnym inicjatywy i ener- 
gji. 

Ponieważ urzędnik rekrutuje się ze 
społeczeństwa, a społeczeństwo przez 

/ socjalizację zostaje pozbawione właś- 
nie energji i inicjatywy, więc i ów u- 
rzędnik nie będzie jej posiadał, 

Gdyby jednak znalazł się wyjątek 
| "w postaci dzielnego, pełnego energji i 

„ inicjatywy urzędnika, to będąc zależny 
od hierarchji przełożonych,  działają- 

| cych w dodatku kolektywnie, nie bę- 

dzie mógł nie robić na własną rękę, bo 

lub mu nie pozwolą, lub też narzucą 
inną koncepcję. Iść wbrew woli zwierz- 
chnika jest niepodobieństwem, również 
wystąpić z planem działalności, który- 
by się nie podobał przełożonemu, by- 
łoby narażeniem się na utratę awansu 
lub posady. 

Urzędnik bez inicjatywy a tylko po- 
słuszny woli naczelnika, jest ideałem 
biurokracji. 

W dziedzinie administracji i innych 
pokrewnych, stojący na czele ludzie, są 
tych spraw fachowcami, co innego w 
dziedzinie produkcji i handlu: tu czyn- 
nik osobistej inicjatywy i swobody ru- 
chu, jak również fachowa znajomość i 
odpowiedzialność materjalna musi być 

zachowany w całej pełni i dlatego do 
zbiurokratyzowania się nie nadaje. 

Upaństwowienie może być jedynie 
w pewnych dziedzinach życia, wpra- 

pe a więc poza administracją i 
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ej родоБлет! tylko tam, gdzie 
—WBteresy ogólne tego wymagają. Woj- 
= sko, poczta i telegraf, szkolnictwo i to 

w części tylko, oraz częściowo komu- 
nikacja t.j. rzeczy użyteczności publi- 

b cznej. 
Monopole, jako źródło, skąd Skarb 

Państwa ma czerpać dochody, są do- 
puszczalne i pożyteczne, ale zdaniem 
naszem, tylko w tych branżach, w któ 
zych się eksploatuje pewne słabości 
Judzkie, zwane nałogami, 

Naprzykład skłonność do alkoholu, 
lub tytoniu. Jednak wprowadzenie mo- 

___ nopolu na artykuły pierwszej potrzeby, 
jak np. sól, albo cukier w postaci nie- 
pomiernie wielkiej akcyzy, jest niedo- 
puszczalne ze względów zdrowotnych, 
działając w sposób obciążający naj- 
biedniejsze warstwy ludności. 

I w tym nawet wypadku należałoby 
monopolizować sprzedaż gotowych ar- 
tykułów, pozostawiając produkcję w 
rekach prywatnych. 

Produkcja alkohołu jest w ręku pry 
watnem. 

jeżeli co można zarzucić monopolowi 
wódczanemu, to chyba zbyt skąpą ce- 
nę płaconą producentom, szczególnie, 
że bardzo niskie kontyngenty niepomier 

je obciążają koszty produkcji, nieda- 
możności otrzymania odsetek za 

łożony w gorzelnię kapitał i rozłoże- 
ia kosztów eksploatacji na większą 
ość produktu. 

Byłoby do życzenia, by produkcja 
pirytusu, a więc i znaczne zwiększe- 
ie wydajności gospodarstw rolnych 
ogła się rozwijać przez rozszerzenie 
użycia spirytusu na cele techniczne, 

szczególnie napędowe we wszelkich 
motorach spalinowych. 

Nie tak dobrze jest z mono- 
polem tytoniowym: tam produkcja jest 
w ręku Państwa. Kosztuje dużo, daje 
dochody stosunkowo małe, a produkt 
zły, Choć w Paryżu podobno zachwy- 
cano się polskiemi papierosami mono- 
polowemi, ale to musiały być chyba 
reklamowe edycje. Nikt chyba nie za- 
przeczy, że te nasze „Ergo* czy inne 
„Madeny* nietyłko są złe w smaku, ale 
wprost zatruwają atmosferę. Zresztą i 
francuski monopol daje paliwo fatalne 

i drogie. r 
System akcyzowy, czyli opłat ban- 

derolowych nietylko daje przemysłowi 
prywatnemu pole do pracy i polepsze- 

    

   

     

    
   
    

Dnia 16 stycznia 1932 r. 

nopole państwowe i prywatne K 
nia jakości towaru ze względu na kon- 
kurencję, ale znacznie większy dochód 
czysty skarbu. 

Uważamy również, że prowadzenie 
przez ciężką maszynę  biurokraty- 

czną takich przedsiębiorstw państwo- 
wych, jak fabryki nawozów  sztucz- 
nych jest błędem. Nie mamy pieniędzy 
a przecie takie fabryki budują się z 
sum budżetowych; — deficyty budże- 
towe są odpowiedzią na przeciążenie 
podatkowe. 

Należałoby wszelkie imprezy pro- 
dukcji przez Skarb Państwa wydzier- 
żawić, lub sprzedać w ręce prywatne, 
bo Państwo nie może być przedsiębior- 
cą, a tylko szafarzem grosza podatko- 
wego na cele potrzeb ogólnych — a 
tej pracy dla funkcyi państwowych wy- 
starczy, w zupełności. 

Ale jeżeli monopole państwowe no- 
szą markę użyteczności ogólnej im oż- 
na się jeszcze spierać o ich celowości, 
to monopole prywatne są bezwzględ- 
nie szkodłiwe, gdyż dają duże. zyski 
temu, kto potrafi przywilej zdobyć z 
wyraźną szkodą szerokich warstw na 
łup monopolisty oddanych. 

Jeżeli osoba prywatna zrobi wyna- 
lazek, lub sprowadzi jakiś nowy arty- 
kuł ku pożytkowi ogólnemu, słusznie 
mu się gwarantuje przywilej patento- 
wy i stąd płynące zyski. Co innego, gdy 
daje się pewnej osobie, lub grupie 
osób, wyłączne prawo handlu i impor 
tu przedmiotu ogólnie potrzebnego, na 
który monopolista nakłada ogromny 
haracz na swą korzyść całkiem nieza- 
służenie. 

Takim przykładem może służyć kon 
cesja, wydana na sprowadzenie poma- 
rańcz w ramach kantyngentu. W są- 
siadujących z nami krajach ten, tak 
dla zdrowia potrzebny owoc, sprzeda- 
je się za grosze — u nas zaś dziesię- 
ciokrotnie drożej, co nawet się nie tłu- 
maczy zbyt wysokiem cłem. 

Inny rodzaj monopolu wytworzył 
się obecnie jako zjawisko pochodne 
kryzysu ogólnego, — monopolu, który 
dobija własność ziemską i rolnictwo. 

We wszystkich urzędach państwo- 
wych przyjęty jest system zakupów 
konkurencyjnych, ogłaszają się przetar 
gi i oferujący najniższe ceny otrzymu- 
ja dostawę. 

System ten, gwarantujący zakup i 
dostawę danego materjału, czy produ- 
ktu po cenie najniższej, a więc dającej 
najniższy zarobek dostawy, a najwyż- 
szą oszczędność Skarbowi Państwa, 
miał rację bytu w normalnych warun- 
kach, gdyż dostawca brał dostawę sto 
sując ceny do rynku krajowego, lub 
światowego, licząc-się.z tem, że sam 
niżej tej ceny nabyć towaru-nie może, 
o ile go już nie posiada. 3 

Obecnie rzecz ma się całkiem ina- 
czej: spekulant — dostawca staje na 
targi nie posiadając zupełnie towaru, 
który się bierze dostawić. Jemu idzie o 
to, by dostawę otrzymać, przyczem ce- 
na jest mu obojętna. Wie on, że kon- 
kurenci, posiadający dany towar poda- 
dzą X cenę — ofertę więc składa na 
cenę X mniej 10 %, a że zwykle jest to 
osobistość znana danemu urzędowi, 
więc on na targach się utrzymuje. 

Tu właśnie zachodzi wypadek skan 
dalicznego monopolu. Ponieważ obec- 
nie jedynym kupcem jest dany urząd i 
dzięki kryzysowi, nikt danego produk- 
tu nie kupi, pan monopolista ogłasza, 
że towar kupuje o tyle to a tyle pro- 
cent poniżej ceny wziętej dostawy, wie 
dząc, że producenci danego towaru, 
mając obecnie nóż na gardle, muszą 
mu towar swój po tej cenie odsprzedać. 

Mamy: świeży przykład przed ocza- 
mi: odbyły się w zeszłym roku prze- 
targi w Dyrekcji Kolejowej na progi i 
materjał drzewny. Utrzymał się pewien 
przemysłowiec drzewny nie mają wca- 
le towaru; zdobywszy jednak monopol 
dostawy, oddawał producentom część 
dostawy, płacąc im za przyjęty przez 
Dyrekcję materjał o 184 proc. taniej 
bez żadnego ze swej strony ryzyka. 

W obecnym roku ten sam przedsię- 
biorca utrzymał się na przetargu, po- 
dając cenę jeszcze o 20 proc. niższą 
od konkurentów właścicieli lasów, zaś 
proponował kupno u nich materjałów 
o 16 proc, niższej wiedząc, że ci wła- 
ściciele sprzedać muszą. 

Ostatecznie w tej sprawie poszedł 
rekurs do ministerstwa, które bodaj że 
sprawę rozpatrzy przychylnie dla wła- 
ścicieli lasów. 

Monopol przedsiębiorcy w warun- 
kach anormalnych kryzysu ogólnego 
jest zjawiskiem nad wyraz ujemnem. 

Jednym z producentów i dostaw- 
ców materjałów leśnych jest Zarząd 
Lasów Państwowych. Zdawałoby się, 
że dostawa dla kolei państwowych ma 
terjałów leśnych z lasów rządowych 

po tej, lub innej cenie, musi być ebo- 
jętną, gdyż jest to przekładanie jakby 
z jednej do drugiej kieszeni. 

Jednak tak nie jest. — W handlu 
targi na dostawy rządowe grają rolę 

  

SŁOWO 

\. g. 7 m. 45 

Nowy Rek 

jatro 
Makarego 

|ZOEZEWSZIOSIZEA 

Z dnia 31 grudnia 1931 roku, 

Ciśnienie średnie 755. 

Temperatura średnia —3, 

Temperatura najwyższa 0 

Temperatura najniższa -—5. 

Opad w mm.: śład 

Wiatr: południowy, 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pół pochmurno, przelotny śnieg, 

Z. s. g. 2 m. 59 

URZĘDOWA 

— Życzenia nomoroczne dla P. 
Prezydenta. W dniu dzisiejszym 1 

stycznia 1932 roku o godz. 12.30 p. 
wojewoda wileński Zygmunt Becz- 
kowicz przyjmować będzie w gór- 
nych salonach Pałacu życzenia no- 
woroczne dla Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej, Pana Marszałka Józe 

fa Piłsudskiego i Rządu Rzeczypo- 

spolitej od przedstawicieli władz cy 

wilnych i wojskowych. duchowień- 

stwa, uniwersytetu, samorządu, 

stowarzyszeń i organizacyj społecz- 
nych oraz społeczeństwa. 

; MIEJSKA 
— (Cofnięte koncesje wódczane, Władze 

skarbowe nie zgodziły się na dalsze prolon- 

gaty koncesyj dła tych sklepów wódczanych, 
które z dniem 1 stycznia winny być zupeł- 

nie zi kwidowane. 
Na terenie Wilna zostanie zamkniętych 

kika takich sklepów, przeważnie za przekro 
czenia natury admin'stracyjnej, j : 

Jak widać z powyższego, starania za n- 
tesowanych o przedłożenie terminu likwida- 
cji nie odniosły skutku. 

— Zasiłki dla rezerwistów. Referat woj- 

skowy mag'stratu wypłacił zasiłki 300-tu re 

zerwistom, którzy w roku 31 odbyli ćwicze- 

nia wojskowe, 
— Mało prośb o odroczenia wojskowe, 

Do wiadz wojskowych wpłynęło bardzo nie- 
wiele podań o odroczenie służby wojskowej. 
Tłumaczyć to tem naležy, że obecnie wo 
bec ogólnego bezrobocia, służba wojskowa 
daje możność przetrwana tego ciężkiego 
okresu więc młodzież chętnie zgłasza się do 
służby wojskowej. 

RÓŻNE 

— List JE. ks. biskupa Bandur 
skiego. Ks. biskup dr. Władysław 
Bandurski przesłał na ręce p. woje 
wody wileńskiego kwotę 100 zł. na 
bezrobotnych. Przesyłając ofiarę 
ks. biskup w liście podkreślił, iż 
nie mogąc z powodu choroby złożyć 
życzeń świątecznych i noworocz- 
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RONIKA 
ne dowody życzliwości, jakie go 
spotykają ze strony społeczeństwa, 
przesyła wyżej wymienioną kwotę 
na rzecz komitetu niesienia ulgi bez 
robotnym. 

— Portret pamiątkowy, W dniu 30-XII r. 

ub, przypada jubileusz biskupstwa giośnego 

patrjoty i b, kapelana Legjonów ks. biskupa 

Bandurskiego. EO 

W związku z tem, godną uznania jest ini 

cjatywa Wojskowego Instytutu Naukowo-- 

Wydawniczego, który wydał portret dostoj 
nego jub!ata celem rozpowszechnienia go 

wśród jaknajszerszego ogółu społeczeństwa. 

Portret w rozmiarze 50x70 cm, wykona- 

ny rotograwiurą jest do nabycia we wszyst 

kich większych księgarniach w cenie 2,50 zł. 

— Wystawa przecwgruźlicza, Podajemy 

do wiadomości, że od dnia 2 stycznia do 10 

włącznie zostaje otwarta Wystawa Przeciw- 

grużlicza, Przeciwjagłicza i Przeciwwenery- 

czna, zorganizowana przez Okręgowy Zwią 

zek Kas Chorych we Lwowie, a sprūwadzo- 

na do nas przez Kasę Chorych m, Wina za 

pośrednictwem Ekspozytury Wiłeńskjej Okrę 

gowego Związku Kas Chorych. Wystawa 

mieści się w lokalu Kina Miejskiego przy ul. 

Ostrobramskiej 5, Otwarta od godz, 9 do 20. 

Wstęp na wystawę bezpłatny, Przedstawie- 

nia knowe odbywają się od godz. 9 do 14. 

Wstęp do kina 10 gr., dla wojska i szkół, 

Dla publiczności będzie oddzielny seans, o 

którym nastąpią dodatkowe ogłoszenia. 

SZKOŁA 
„DZIECKO POLSKIE" 
przygotowawcza -do gimnazjum i przed- 

szkołe (ul. Mickiewicza 11-11) przyjmuje 

na następny ckres szk. zapisy dzieci wy- 

znań chrześcijańskich od 4 do 11 lat 
wieku w godz. 1—2 p.p. 

  

  
BALE I ZABAWY 

— Staraniem Patronatu W'ęziennego Od- 

będzie się we wtorek dnia 5 stycznia 1932 r. 

Dancing Towarzyski w cukierni B. Sztralla 

(ul, Mickiew'cza róg Tatarskiej), Całkowity 

dochód przeznacza się na zakup ciepłej odzie 

ży dla dzieci w ochronie Patronatu. Począ- 

tek o godz. 23. Wstęp 2 zł, akademickie | zł, 

TEATR I MUZYKA 

— Rewja Sylwestrowa na Pohulance. — 

Dziś dna l-go stycznia 1932 r, o godzinie 

8 wiecz. po raz drugi idzie „Rewja* z udzia 

tem całego zespołu, 
MW sobotę dnia 2,1 i w niedzielę 3,1 1932 

roku o godzinie 8 wecz. „Rewia. 

„Logika pana Baltazara“ na Pohulance, 
W poniedziałek dnia 4 stycznia o godzinie 
8 wiecz, po raz 9 pełna finezyjnej satyry 
komedja „Logika pana Baltazara”, Ceny 
miejsc znśżone o 50 proc. 

— Teatr Miejski Lutnia „Tak się Zdoby 
wa kobiety”, W piątek l-go styczna br., 
o godzinie 8. w. pełna iście francuskiej lek 
kości i błyskoti'wości komedja „Tak się zdo 
bywa kobiety”, 

W sobotę dnia 2.1 oraz w- niedzielę 
stycznia „Tak się zdobywa kobiety", 
POPOŁUDNIÓWKI: В 
Operetka „Lalka* przeniesiona do Lutni. 

Chcąc udostępnić jaknajszerszej publ'czno- 
ści ujrzenie jednej z najweselszych operetek 
przeniesiono „Lałkę”* z Pohulanki do Tea- 
tru Lutnia, w piątek dnia 1 stycznia o go- 
dzinie 4 pp, 

„Ładna historja* w Teatrze Lutnia, 

3 

w 
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nych, ani też podziękować za licz- niedzielę dnia 31, o godzinie 4 pp. na ogólne 
YYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYZYYVYYYYYYYYY 'WYYYYYYYYYYYTVY' 

Dziś ukażą się pierwsze wozy „Агбопи“ 

  

  

W dniu dzisiejszym „Arbon* uru- 
chamia 21 wozów dla obsługi pierw- 
szych czterech linij autobusowych. 

  

Do dnia 6 stycznia liczba autobu 
sów powiększy się do 32 maszyn. 

  

giełdy normującej ceny. Stosownie do 
cen przetargowych normują się ceny 
rynku wewnętrznego a po części i eks- 
portowego — więc niskie ceny na do- 
stawy rządowe, odbijają się na cenach, 
które Zarząd Lasów Państw. otrzymu- 
je przy sprzedaży rocznych wyrębów 
kupcom. 

Jest to więc objaw zabójczy dla go- 
spodarstwa krajowego, pogłębiający 
kryzys, rujnujący właścicieli lasów a 
pośrednio wpływający na niewypłacal 
ność płatników podatków i deficyty 
budżetowe. 

Inny objaw taki widzimy w drugiej 
branży: odbyły się przetargi na dosta- 
wę mięsa do wojska. Jeden z dostaw- 
ców obniżył cenę do 40 gr. (!!!) za 
klg. — wówczas konkurenci podali 
cenę 38(!!!). a przecież żaden z nich 
nie posiadał ani jednej sztuki bydła. 

Ponieważ zbyt na bydło jest obec- 
nie b. utrudniony, panowie monopoli- 
šci nie liczą się z żadną ceną, gdyż 

  

mając w ręku hodowców i wiedząc, że 
sekwestrator ich ciśnie, wiedzą, że za- 
płacą co łaska a swój zarobek osiągną. 

Rezultat: rolnik się rujnuje sprze- 
dając krowę za 10 — 30 zł, gdy go 
kosztowała 100 300 i wyżej. 

Taki stan rzeczy nie może być tole- 
rowany. W swoim czasie pociągano do 
odpowiedzialnošci za lichwę i speku- 
lację, choč nie zawsze nią sprzedaž by 
ła, biorąc pod uwagę brak towarów i 

gwałtowny spadek marki. Dziś są obja 
wy rzetelnej lichwy i prawdziwej spe- 
kulacji na nadmiarze towaru a raczej 
na' spadku konsumpcji, spowodowanej 
kryzysem. 

Zwracamy uwagę Władz na ten nie- 
pożądany objaw, rujnujący szerokie 
warstwy rolników. Sądzić należy, że 
reagować w tym wypadku łatwo, gdyż 
idzie o umocowanie stosunków w re- 
sortach, będących w ręku Rządu. 

St. Wańkowicz. 

  

Pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora U. 5. B. Aleksandra Januszkiewicza I Pana Prezesa 
Sądu Apelacyjnego Wacława Wyszyńskiego odbędzie się w salonach Kasyna Garnizonowego 

| lll-ci Doroczn 

    AG 
z BURYCH 

Jadwiga Mongirdowa 
po długich cierpieniach, opatrzona Ś. 
30 grudnia 1931 r. w wieku lat 68. E 

Ś. Sskramentami, zasnęła w Bcgu dnia 
ksportacja zwłok z domu żałoby (Za- 

walna 7) do kcś_ ioła Św, Jakóba odbędzie się w piątek dnia 1 stycznia 
1932 r. o godz. 7 wieczór. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedzia- 
łek dnia 4 stycznia o godz. 9.30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

©О czem zawisdamia Krewnych, 
smutku 

Przyjacioł i Znajomych pogrążona w 

RODZINA 

żądanie została wznowiona 
„Ładna historja“. 

„Teatr wiecznej wojny** w Teatrze na 
Pohulance, W niedzielę, @та 3 bm, o go 
dzinie 4 pp. po raz 16 przedstawienie po- 
południowe sztuki Mikołaja jewrenowa pt. 
„Teatr wiecznej wojny“. Ceny zniżone, 

Dzisiejszy występ D. Smirnowa. ju 
tro, rwi sobcitę 2 b,m, o godz. 8 wiecz. wystą 
pi w Wilnie raz jeden tylko w sali Konser- 
watorjum (Wielka 47) wielki śpiewak ope- 
rowy o Sławie wszechświatowej  Dymitry 
Smirnow, 

Towarzyszyć mu będzie świetny pianista 
wł.oski Fausto-Magnani. 

Bogaty program zapowiada najpiękniejsze 
arje operowe: „Halka“. „Eugenjusz Oniegin", 
„Sarko“, „Manon“, „Polawiacze perel““, oraz 
szereg p'eśni Giordani, Magnoni, Denza, Ra- 
chmaninow, 

Biłety można nabywać dziś od 10 — 12 
w poł, w biurze podróży „Orbis” i od 4 — 7 
po poł, w kasie konserwatorjum, jutro zaś 
od 9 7 wiecz. w biurze podróży „Orbis*. 

— Jasełka, W niedzielę dnia 3 stycznia w 
sa „Ogn'ska Kolejowego", młodzież „Ora- 
torjum Salezjańskiego" odegra jasełka: 

O godz. 3 dla dzieci i o godz, 6 dla mło- 
dzieży i dorosłych. 

— Jasełka, Staran'em Br, Pomocy g. im, 
J. Lelewela i Sem. Naucz, im. kr, Jadwigi zo 
staną odegrane w dniu 9, 10, 16, 17, stycznia 
1932 r, tradycyjne Jasełka, nadzwyczaj barw 
ne i urozmacone, udział bierze zgórą 100 
osób. Chóry, oraz orkiestra symfoniczna pod 
batutą p, Telmaszewskiego , początek pun- 
ktualnie o godz. 17 (5 p. p.) Bilety można 
wcześniej zamawać w sali gimn, im. J, Le- 
lewela ul, Mickiewicza 38, 

— Młodzieży Wileńskiej i Mlusińskim 
pr'ypominamy, że w sobotę dnia 2 go stycz- 
nia o godz. 4-ej pp. młodzi artyści ama.to- 
rzy pod reżyserją państwa prof. Dziewul- 
skich dsją śliczne przed'tawienie pod tytu- 
łem „Zaczarowana fujarka* i „Zima* z ilu- 
stracją muzyczną znanego kem;,ozytora p. 
E. Dziewulskiego. Całkowity dochód przed- 
stawienia jest przeznaczony na potrzeby ro- 
dsków na ob zyżnie. Bilety w cenie 30 gr. 
do 1 zł. wcześniej do nabycia w kasie te- 
atru Lutnia, 

komedja pt. 

    

W sali gimn, J Łełeweła 
ui. Mickiewicza 38. 

JASEŁKA 
dnia 9, 10, 16 i 17 stycznia r. b. 

początek o godz. 17. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mieskie — Cyrk Wolisega;——- 
Hollywood — Nad ranem, 

Helios — Wielkomićjskie ulice. 
Casino — Obława w Paryżu, 
Stylowy — Syn bogów, 
Pan /- Arena Namęitności, 

>. WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Okradzenie mieszkania, — W dniu 

// 30 grudnia z mieszkania Szasikowskiej Ma 
rji (Skopówka 9) skradziono różną bieliznę 
wartości 100 zł, Sprawcę kradzieży Nowa- 

ckiego Pawła (Połocka 4) ze skradzioną bie 
lizną zatrzymano, 

TROKI 
— Zgon po niedozwołonej operacji. W 

szpitalu trockim zmarła, wskutek zakażenia 
krwi 21-letnia Helena Mosiewiczówna z kol, 

> Roz się onegdaj sztucz 
nemit spędzeniu płodu i to poci; o za 
bą komplikacje, ® o X 

— 

  

Lista gospodarzy „Balu Kry- 
zysowego"* A. K. Wil. War- 
szawy, Poznania i Lwowa! 

Obowiązki gospodarzy łaskawie raczyli 
Przyjąć pp. St. Arciszowa, G, Antoszewiczo- 
wie, dr. B. Alchimowiczowie, A. Bychow- 
cowa, mec, A, Burhardtowie, Z, Bujnicka, 
dyr. B. Bosiacki, mec. $. Bohuszewiczowie, 
dyr. S. Ciczdowie, inž. G. Ciemnołońska, inż. 
Czechowiczowie, inż. H. Doboszyńscy. O 
Derkaczewowa, L. Dąbrowscy, J. Dorocho- 
wowie, prez. J. Folejewscy, dyr. J. Glstma- 
nowie, prof. J. Jagm'nowie, mec. Br. Kra- 
sowscy, K. Kuczewska, O, Kaniczowie, mec. 
Korsak, H. Karczewski, Inż, J. Lukaszewi- 
czowie, J. Łokucijewscy, dyr. L. Maculewi- 
czowie, dyr. J, Maleccy, prof. A. Narwoyszo- 
wie, W. Nowiccy, mec. W. Osiecimscy, M. 
Oszurkowie, dyr. S. Paszkiewiczowie, msc J. 
Przyborowie, J. Pułascy, W. Przegaliński, 
Mec. K. Petrusewiczowie, mec, B. Piekarski, 
Sz. Renigierowie, dyr. M. Świdzińscy, dyr. H. 
Siemiradzcy, kur. K. Szelągowscy, mec. L. 
Sumorokowie, min, W. Staniewiczowie, inż. 
A. Woronkowie, inż. E, Woronko, mec, J. Za- 
górscy, dyr. Br. Zapaśnikowie, dr. S. Załuska, 
E. Żylińska, 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 1 STYCZNIA 1932 R, 
10,00: Trans. nabożeństwa z Krakowa, 
11,58: Sygnał czasu, 
12,10: Komunikat meteor, z Warszawy, 
12,15: Poranek muzyczny z Warszawy 

15,55: Aud, dla dzieci z Warszawy, 
16,20: Muzyka polska z płyt gramofon. 
17,15: „Będzie lepej* — feljeton z War 

szawy wygłosi M. Gruszczyński, 
17,30: „Zabawy noworoczne przed stu 

laty — odczyt z Warszawy, 
17,40. Koncert z Warszawy. 
19,00: „Połakom na Kowieńszczyźnie w 

dzień Nowego Roku * 
19,15: „Kłopoty Oszmiańczuka* — felje- 

ton regionalny 'wygłosi L. Wołłejko, art, dr. 
19,30: Muzyka z płyt. Polskie tańce lu- 

dowe. 
1945: Słuchowisko z Krakowa. 
20.15: Koncert symfoniczny z FAharm. 
23.00: „Kobieta zmienną jest" — firt z 

patefonem, w wyk, Panny Ireny. 
24,00: Muzyka taneczna z Warszawy, 

Za zdradę — rozwód 
czy przebaczenie? 

Odpowiedź znajdziecie 
w „Rozwódce"' z Nor- 
mą Shearer w tych 
dniach w kinie 
„HELIOS“ 

  

Poczuwam się do obowiązku, aby 
wyrazić tą drogą gorące podziękowa- 

nie p. ór. lekarzowi - dentyście, Sta» 

nisławowi Gntyłło, vl. Jagieliońska 9 

za niebywsle sumienne i zupełne wy- 

leczenie zawikłanie, z którrm zgłasza- 

łam się do całego :zeregu lekarzy w 

rozmaitych miastach w Polsce i zagrenicą 

Jadwiga Hejberowa 

ul. Bogusławska 1-3 
Wilao. 

El. 

SOBOTA, DNIA 2 STYCZNIA 1932 R. 
11,58: Sygnał czasu, 
14,10: Program dzienny, 
14,15: Koncert życzeń (płyty) 
15,15: Wiad. wojskowe z Warszawy, 
15,25: Przegląd czasopism z Warszawy. 

15,40: Koncert życzeń (płyty) 
16,20. Radjokronika z Warszawy, 

16,40: Codzienny odcinek powieściowy, 
16,50: Muzyka (płyty) 2 
17,00: Tr, nabożeństwa 

na całą Polskę, 
18,05: Słuchowiska i koncert dla młodzeęa 

zzz Ć 

        

z Ostrej Bramy 

—на у— 
18,50: Kom. rolniczy TO i KR. 
19,00: Tygodnik litewiski, 
19,20: „Dziecko moralnie zan'edbane* — 

odczyt, 
19,35: 
19.45: 

szawy. 
20,00: 
20,15: 
21,55. 

Katowic, 
22,10: Koncert chopinowski z Warszawy. 
22,40: Kom. z Warszawy, 
23,00: „AKUKU* — odcinek z docinkami, 

redaktorowie. Jerry i Teddy. 
23,30: Muzyka z płyt gramof, 

Program na niedzielę i rozm. 
Prasowy dziennik radjowy z War- 

„Na widnokręgu" z Warszawy, 
Muzyka lekka z Warszawy, 
Transmisja meczu hokejowego z 

EE 

Wilcze zęby 
©Оа Redakcji — Ze zwgiędów  technicz- 

nych „Wilcze Zęby” nie mogły sę ukazać w 
dniu dzisiejszym i Sz, Czytelnicy otrzymają 
je w niedzielę dnia 3 stycznia sb. 

  

                

        
     

  

| ceny rtiu zniżone!| 
w związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

| mienia оо węgla I koksu 
@ z pierwszorzędnych kopalni górnoślą 

skich konc. „Progress* 

Przedsięb. Handi. Przem. 

M. DEULL, wiuo || | 

| Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
| Bocznica własna — Kijowska 8, tel, 999. 

  

  

      

  

   

  

Straszna śmierć wieśniaczki 
na rozpalonej węglami płycie 

WILNO. We wsi Pokępie gmi- 
ny rudziskiej powiatu wileńsko- 
trockiego zdarzył się okropny 
wypadek z mieszkanką tej wsi 
40 fetnią Anną Milewską. 

„ Wczoraj rano mąż Milewskiej 
pozostawił ją na polu przy dole 
dla wypalania węgli. 

Gdy po godzinie wrócił zna- 
iazł żonę bez życia leżącą na 

Dnia 16 

rozpałonej blasze służącej jako. 
pokrywa do dołu. : 

Milewska, cierpiąca od dawna 
na epliepsję uległa nagie silne- 
mu atakowi. Nieszczęśliwa Sto- 
czyła się na biachę ! żywcem 
się spaliła. 

Zweglone zwłoki Milewskiej 
zabezpieczono do czasu zejścia 
władz sądowo-śledczych. 

stycznia 1932 r. 

  

y Bal Prawników 
Początek o godz. 23. Do tańca przygrywać będą 4 orkiestry. Stroje balowe. Bilety i karty wstępunabywać można w sekretarjacie Koła Prawników Zamkowa 11 codziennie między godz. 16—17 

   



SŁOWO 

  

Od poniedziałku 28 grudnia rb. Godz. 4, 6, 8, —10 w. 

CYRK WOLFSONA 
Koncerto » a orkiestr pod batutą M. Salnickiego. 

Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kass czynna odg. 3.30 do 16 w. 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SAŁA MIEJSKA 
Ortreprazcke 4 

Dzis i dni następnych. Wielki dramat artystyczny, wspa- 
niała sensacja salonowa p. t. Kino 

MIEJSKIE 
nowodfódzka 
— 0 scentralizowanie akcji charytatywnej 

w Nowogródku. Na terenie Nowogródka w 
dziedzinie charytatywnej pracuje wiele czyn 
ników tak z administracji państwowej, sa- 
mo:ządu, jak też i ze strony społeczeństwa: 
Stowarzyszenie św, Wincentego, Sekcja cha 
rytatywna ZPOK, Gmiłes-Chased, gmina ży- 
dowska i Oddział Nowagródzki Rosyjskiego 
Towarzystwa Dobroczynności. Cechą jednak 
tej działalności, bardzo zresztą intensywnej, 
jest brak porozumienia się co- do nozdawnic 

twa i ewidencji potrzebujących. Stąd można 

przypuszczać, że w rozdawnictwie wiele 0- 
sób może być pomijanych, a:bo też wspoma 

ganych jednocześnie przez kiłka  stowarzy 
szeń, Dnia 22 grudna br, Sekcja zbiórkowa 
przy Miejsk'ej Komisji Opieki Społecznej na 
posiedzeniu, odbytem pod przewodn'ctwemn 

ks, J. Mysakowskiego postanowiia przystą- 

pić da scentralzowania akcji charytatywnej 
w Nowogródku. Postanowiono przedewszyst 
kiem poznać przeprowadzoną przez opieku- 
nów społecznych nową rejestrację „biedy* 
miejskiej. Po uzyskanu danych statystycz 
nych Komisja Zb'órkówa zwróci się do 
wszystkich czynników zainteresowanych pra 
cą charytatywną z prośbą o łaskawą współ 
pracę w zdobywaniu środków na pokrycie 
zapotrzebowań biednych m, Nowogródka. 

Te tak celowe poczynania zasługują ze 
wszechmiar na zaintersowanie i poparcie ca 
iego społeczeństwa. 

— Odznaczenia, W tych dniach został od 
znaczony Krzyżem N:epodległości p. Józef 
Stanek, urzędnik Urzędu Wojewódzkiego w 
Nowogródku. 

słonińwka 
— Posiedzenia budżetowe rad gm. 

w powiecie słonimsnim. Dowiadujemy się, 

że od połowy stycznia do 9g» lutego roku 

1932 odbędą się w powiecie słonimsk m po- 

siedzenia budżetowe rad gminnych, ra któ. 

tych obecuy będzie starcsta słonimski pan 

Koślacz Kolejność posiedzeń j*st następują: 

ca: 18. 1. — ginina Derewna, 19. l. Kohotna, 

20. 1, Kozłowszczyzna, 22. |. Szycłowi.ks, 

25,1. Żyrowice, 26 I. B.teń, 28. 1. Dzie- 
wiątkowi.ze, 29. 1, Miżewicze, 1. Il. Czemery, 

3.1. Dereczyn, 4. Il. Kuryłowicze, 8 ll. 
Kostrowicze, 9. Il. Starawieś. 

   

  

  

  

bo 

— Opłatek strzelecki w Świetlicy Związku 

w Świerynowie, — W dniu 26,12 1931 w 

Świerynowie, gminy Nowy Świerżeń odbył 

się wspólny opłatek w Świetlicy Oddziału 

Związku Strzeleckiego, zorganizowany sta- 

raniem miejscowego Zarządu, 

Na opłatku był obecny Komendant pow. 

Zw. Strz. obywatel Drozdowski Wincenty, 

obyw. Tymułowicz — ref, kulturalno - ©- 

światowy oraz komendant Strażnicy put, 

KEG" ы " " 
| W czasie uroczystości Strzelcy odśpiewali 
szereg kołend, 

° — — Zmiana na stanowisku Zawiadowcy st. 
Stołpce. — Dnia 29,12 1931 r. przybył do 
Stołpce p. Moszczyński, były zawiadowca st, 
Nowojelnia i przyjmuje stację Stołpce, Do 
tychczasowy zawiadowca stacji został prze- 
niesiony do Wotkowiyska, 

— jasełka w Urzędzie pocztowo-celnym. 

Staraniem urzędników pocztowych, cel- 
nych i kolejowych, w saśi urzędu pocztowo- 
celnego odbyły się Jasełka—L. Rydla. Sztu 
ka wymagała duża pracy. Wykonanie po 

szczególnych ról było dobre, to też licznie 

zgromadzona publ czność rzęsiście okłaskiwa 
ła każdy akt, W przerwach przygrywała or 
kiestra wojskowa, ciesząca się wielk'em u- 
znaniem wśród naszego społeczeństwa, Do 
chód przeznaczono na Choinkę. 

J) Х 
s е * 

i! 

  

Tajemnica drzwi 
w Nowogródku 

zamkniętych 
W rolsch głównych Wirginia Walii, Gaston Glass, E 22! i 

YWYYYYYYYYYYY' 

  

OGŁOSZENIE 
Komorn'k Sądu Grodzkiego w Lachowi- 

cach Kazimierz Dunin-Markiewicz zamieszka 
ły w Lachowiczach przy uł. Hożewickiej 39 
na zasadze art, 1030 U.P.C. ogłasza, iż iw. 
dniu 21 stycznia 1932 roku, o godzinie 10 ra- 
no, w Krzywoszynie powiatu baranowickie- 
go odbędzie sę sprzedaż przez licytację ru- 
chomości, należących do Zarządu dóbr jaro 
sława hr. Potockiego, składających się z 3-ch 
lokomobil į 2-ch gatrėw, oszacowanych na 
sumę 50,000 złotych, Spis rzeczy i ich sza- 
cunek przejrzeć można w dnu licytacji. 

Komornik K. Dunin-Markiewicz. 
1834/VI, 

AAAAKAAAAAAAAAAAŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

  

2Е ŚWIATA 
Z PARYŻA DO NOWEGO JORKU 

W 6 GODZINACH 
Henri Fahrman, znany konstruktor 

francuskiego statku powietrznego dla 

zdobycia stratostery, oświadczył nie- 

dawno w „Paris midi“, že pogłoski o 

przygotowaniach do nowego lotu po 

przez stratosferę z Paryża do Nowego 

Jorku nie są prawdziwe, a lot może na- 

stąpić dopiero po 22 miesiącach, ponie 

waż aparat jeszcze nie jest gotowy. 
Pierwsze zresztą próby lotu odbędą 
się na stosunkowo małej wysokości, by 

zebrać odpowiednie doświadczenia i 

ażeby przekonać się o sprawności i wy 

trzymałości nowych instrumentów i mo 

torów w stratosferze. Jeśli się uda о- 

siągnąć wysokości od 15,000 do 18000 

metrów, wówczas osiągnąć będzie mo 

żna 800 klm. na godzinę. Przestrzeń 

między Paryżem a Nowym Jorkiem bę 

dzie można przebyć w przeciągu sze- 

ściu godzin, Zdaniem jednak Fahrma- 

na na tych wysokościach panują silne 

przewiewy, z któremi trzeba się bardzo 

poważnie liczyć. Szczegóły konstrukcji 
swego aparatu nie chciał Fahrman po 
dać do wiadomości publicznej, zasła- 

niając się tem, że na życzenie rządu 
francuskiego musi je zachować w ta- 
jemnicy. 
и 

| YYYYYYYVYYYYYYYVYVYYYVYVYYYYYVYYVYTVYYYVYVYVYVYY + 
В OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiega w  Lachowi- 
czach Kazimierz Dunn-Markiewicz  zamie- 
Szkały wi Lachowiczach przy ul, Hożewickiej 
Nr 39, na zasadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, 
iż w dniu 22 stycznia 1932 roku, o godz'nie 
10 rańo we wsi Tuchowicze, gminy krzy 
woszyńskiej odbędzie się sprzedaż przez - 
cytację ruchomości, należących do Zarządu 
dóbr Jarosława hr. Potockiego, składających 
się z 50,000 pudówi siana w stogach i osza- 
cowanych na sumę 50,000 złotych, Spis rze- 
czy i ich szacunek przejrzeć można w dniu 
licytacji, 

Komornik K. Dunin-Markiewicz, 
1835/Vi, 

A 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Ofiary 
Zamiast wieńca na grób ś.p. kolegi Cze- 

sława Kozłowskiego Zrzeszenie Pracowników 
Państw. Banku Rolnego w Wilnie składa na 
rzecz Woj. Kom. do Spraw Bezrobocia zł. 50. 

Zamiast wizyt i powinszowań świątecz- 
nych i noworocznych. Na Wcj. Kom. do 
Spraw Besrobocia: Kwinto Wit.ld 20 zł, Ja- 
nostwo Borowscy 20 zł,, - Klott Jin 10 24, 
Aleksander Bormann 20 21, prof. Marjano- 
stwo Eigerowie 15 zł, dr. Jadwiga Muraszko 
3 zł, dr. Witołdostwo 'Umiastowscy 5 zł. 
dyr. Roman Kraus 5 zł, Michał Kaling dla 
wdowy na wykupienie maszyny 1 zł, Od- 
działy Wojskowe Garnizonu Wilno na Ochron- 
kę Im. Mar załka Piłsudskiego zł. 135, księ- 
garnia Św. Wojciecha na Il Konf. Św, Win- 
entego a Paulo 20 zł. 

* ® ® 
Ku uczczeniu 25 lecia pracy pedagcgicz- 

nej prof. St, Kościałkowskiego do Jego uzna- 
uia Wł. Konter 5 zł, L. K. dła wysiedlonych 
z Litwy 7 zł, MH. O dla wysiedlonych z Lit- 
wy 5 zł., W. H. dla wysiedlonych z Litwy 10 
złotych. 

Na ięce Woj. Kom. do spraw bezrobocia 
zamiast wizyt i powinszowań noworoczn ch 
złożyli: prezes Sądu Apelacyjnego Wacław 
Wyszyński zł. 20, wicepiezes Parafjanowicz 
10 zł., wiceprezes Dmochowski 10 zł. 

H. O. na wykupienie maszyny 4 zł, 
bezimiennie na wykupienie maszyny 1 zł, 
Heusryk Koan dla najbiedniejszych 1.50, na 
waikę z gr'zlicą 1 zł., na remont Katedry 1 
zł, na bezrobotnych 1 ZL, S. S. na wyku- 
pienie maszyny i zł., dla wysiedlonych z 
litwy 2 zł, J. Mł na 'schronisko nauczyc, 
weteranek 10 zł, na nieuleczalnych 10 zł, 
na Dom Dzieciątka Jezus 10 zł., na Sana- 
toijum dła gruźlicznych 10 zł, na bratnią 
domoc stud. U. S. B. 10 zł, na szkolnictwo 
zakordonowe 10 zł, na nędzę wyjątkową 5 zł. 
Razem 65 zł. 

— Qiiary, Zarząd akcyjnego towarzystwa 
Kurlandzkiej Olejarni w Wilnie przesłał na 
tęce p. wojewody wileńsk'ego, jako przewod 
niczącego Komitetu do Spraw  Bezrobocia, 
ofiarę w kwocie 100 zł, na bezrobotnych. 
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tylko oryginalnego pudru 
6 miłym trwałym i subtelnym zapachu 

II il ; Paris“ 
Wszelkie inne nawet o podobnem brzmieniu 
nazwy lub opakowaniu nie mają nic wspól 

nego z oryginalnym pudrem 

eurs FORVIL Paris 
Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców usiłujących 
pudry o łudząco podobnych opakowaniach i nazwach 

sprzedawać zamiast oryginalnego pudru 

eurs FORV.L Paris 
wszechświatowej sławy wody koloń- 
umy 5 Fleurs F nvił oraz inne zapachy. g 

  

  

., Kto był mordercę? 
— Tak, ale pańska sekretarka by- 

wała tam wiele razy i w okoliczno- 
ściach budzących poważne podejrze- 
nia, Muszę zaznaczyć, że mamy pewne 
dane twierdzić, że sklep ten jest miej- 
scem tajnych spotkań agitatorów, usi- 
łujących wywołać rewolucję. Chciał- 
bym wiedzieć więc, gdzie i w jakich 
okolicznościach ta dama została pań- 
skim sekretarzem. 

— Polecił mi ją wasz rząd, — od- 
powiedziałem chłodno. 

Urzędnik literalnie oniemiał. 
ROZDZIAŁ XXX 

Anna opowiada dalej 
Po przyjeździe do Kimberley zade- 

peszowałam do Klary. Natychmiast 
przyjechała do mnie, przekonałam się, 
że ona rzeczywiście mnie kocha i mu- 
szę przyznać, że mnie tem bardzo uję- 
ła i zdziwiła: byłam przekonana, że 
jestem tylko chwilowym kaprysem tej 
miłej, ale rozpieszczonej kobiety. Ale 
ujrzawszy mnie, rzuciła mi się na szyję 

i rozpłakała się serdecznie. 
Opanowawszy wzruszenie  usia- 

dłyśmy wreszcie na łóżku i opowiedzia 
łam jej o swoich przygodach. 

— Podejrzewałaś pułkownika Rice'a 
— powiedziała Klara, gdy skończyłam. 
— Nie podzielałam twego zdania, aż 
do dnia twego zniknięcia. On mi się 
bardzo podobał i marzyłam o tem, że- 
byś została jego żoną! Ale od tej nocy 
znienawidziłam go literalnie. Anno dro 
ga! — zmieniła nagle temat — ja jed- 
nak mie mogę ciebie zrozumieć, Nie 

obrażaj się, proszę, ale jak możesz wie 
rzyć, że ten młody człowiek powiedział 
ci prawdę? Ach, teraz już ja nie wie- 

NE OG A ŻW. AT ARS VISI 

Wydawca Stanistaw- Mackiewicz 

rzę nikomu! A ty, jak zahypnotyzowa- 
na, wierzysz każdemu jego słowu! 

— Tak, ja mu wierzę! — odpowie- 
działam stanowczo. 

— Boże, czem on ciebie tak zbała- 
mucił? Przecież, gdyby odjąć jego pię- 
kność i rycerskość z kamiennej epoki, 
mie pozostałoby w nim nic ciekawego! 

Przez cały kwadrans wylewałam 
swój gniew na Klarę. 

. — Pomieważ masz wygodnego mę- 
ża, — zakończyłam uroczyście, — i 
ponieważ zaczynasz już trochę tyć, za- 
pominasz, że istnieje na świecie coś, co 
się nazywa „miłość. 

— To nieprawda, Anno, ja wcale 
nie tyję, co przeżyłam przez ciebie, za- 
mieniło mnie w szkielet! 

— Nigdy nie byłaś taka okrągła i 
miękka, zapewniałam bezlitośnie, 
— przybyło ci conajmniej trzy funty. 

— A pozatem, — mówiła ze smut- 
kiem Klara, mój mąż nie jest wcale ta- 
ki wygodny, jak ty sobie wyobrażasz! 
Dostałam depeszę, w której żąda, że- 
bym wracała natychmiast do Londynu. 
Naturalnie nie odpowiedziałam i teraz 
od dwóch tygodni on nie daje znaku 
życia... 

Szczerze mówiąc, nie wierzyłam w 
dramaty rodzinne Klary. Ona umiała 
doskonale ułagodzić swego małżonka. 
Ale żeby nie doszło do kłótni, zmieni- 
łam temat rozmowy i zapytałam o dja- 
menty. 

Klara zmieszała się: 

— Muszę ci to wytłumaczyć Anno. 
Kiedy zaczęłam podejrzewać pułkowni 
ka Rice'a, byłam nieprzytomna ze stra- 
chi o djamenty. Przecież dla takiego 
człowieka niema dosyć pewnej skrytki! 
Nie chciałam wyjeżdżać, bo myślałam, 
że on trzyma gdzieś ciebie w pobliżu 

w więzieniu. Ale nie wiedziałam, co ro- 
bić z djamentami. Obawiałam się za- 
trzymać je u siebie. 

Klara obejrzała się niespokojnie po 
pokoju, bojąc się, że ktoś może nas 
podsłuchiwać i przylgnęła ustami do 
mego ucha, szepnęła mi kilka słów. 

Doskonale, —  pochwalilam 
szczerze, — ale co zrobił Pedler ze 
skrzynkami? 

— Odesłał do Kapsztadtu, oddając 
pod opiekę Pedgetta. Przed wyjazdem 
do ciebie dostałam pokwitowanie ze 
składu, do którego zostały oddane na 
przechowanie. Pedgett wyjechał wlaš- 
nie do Pedlera do Johannisburgu. 

— A małe pudełka? 
— Pedler zostawił je u siebie. 
— Hm!.., — mruknęłam. — W każ 

dym razie teraz nie możemy nic zrobić. 
Klara spojrzała na mnie z uśmie- 

chem. 
— A ty, Anno, nie możesz usiedzieć 

spokojnie, nie znosisz tego niepraw- 
daż? ; 

— Nie lubię! — przyznałam się 
szczerze. 

Nie pozostawało nam nic innego do 
zrobienia, jak przewertować rozkład 
pociągów i sprawdzić, kiedy przyjdzie 
pociąg, którym jechać miał Pedgett. 

Pociąg miał przyjść nazajutrz o 
5 m. 40 a odchodził o 6-ej. Było dosyć 
czasu, by zobaczyć się z Pedgettem. 

Wieczorem dostałam depeszę z Jo- 
hannisburgu, która mnie bardzo ucie- 
szyła: 

„Przyjechaliśmy szczęśliwie. Wszy- 
stko w porządku. Erik jest tutaj. Eu- 
stachy też. Pedgetta niema. . Zostanie 
w Kimberlay Endi“. 

  

Dźwiękowy 

KINOSTEATE 
„й ЕЫЕ $” 

si. WILEŃSKA 28 

Premjera Najgtošniejsza atrakcja sezonu! Arcysensacyjny film dźwiękowy. 

WIELKOŃIEJSKIE ULICE 
najnowsza wszechświatowej sławy gwiazda Silvia S'dney boh terka superprzeboju „„Ameryk. Tragedja. Sensacyjna 
erotyczna treść Ostatni wyraz techniki, Szalone napięcie. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 
zniżone. Seansy o godz. 4, 6, Bi 10:15 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Wkrótce: Czarująca Norma Shearer w prze- 

b ju „Rozwódka'' i niezrówn. Greta Garbo w superfilmie „Natchnienia* 

Rewelacyjne arcydzieło. W rol. gł. bo- 
hater f. „Marocco* Gary Cooper 

  

Na 1-szy seans ceny 

  

KINO 

HOLLYWCOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Dziś! Ulubieniec kobiet całego Świata Ramon Nova rre 

RĄD RAREĄ 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

W przebo owym i najiepszym tilmie 
śpiewno-dźwiękowym 

Nad program: Wspaniała komedja z psami „„Psia Intryga” 
i dźwiękowy tygodnik „Foxa* 

  

  

Dźwiękowe Kino 

„PAN“   Dziš Poraz pierwszy w Wilate. Przebojowy film dźwiękowy z cyklu przebojów „Sfinksa* p. t. 

ARENA NARIĘTNOŚC 
.W rol. gł. znakomita gwiazda europejskiego ekranu Liana Haid i słynny pogromca lwów Oskar Marion 

ze współudziałem zespcłu ażrobstów napowietrznych wsze: hświstowej sławy „5 Artonis". Jeszcze jedna popularna 

Dramat współczesny na tle życia zakuliso- 
wego cyrkowców. 

piosenka, którą Śpiewać będzie całe Wilno. „Ty moje kobieciątko''. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, w dnie św. o godz. 1-ej. 

  

  

Ua m 

CEJIN 
WIELŃA 4F. tel. 18-61 

  

Wieika sensacja dnis! Przebój nad orzeboje! Najaowsży 
i najlepszy film dźwiękowy b. t. 

O©BŁAWA w PARYŻU 
W rolach gł. Anna Bella i Aibert Prejean 

ulubiony piosenkarz stolic Świata, bohater filmu 
Da hsmi Paryża*, Nad pregam: Urozmaicone dodateki 
dźwiękowe. Początek 0 g. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. 

SSBCICHO!! GDŁAWA „PARYŻ    
„Pod 

o godz. 2-ej. Na I-szy seans ceny zniżone 

  

Dźwiękowy Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec w-g powieści Rexa Bescha porywający konfi kt dwu ras białej i żółtej p. t. 

  

  

RE 4 monumentalny epokowy dramat w 14 skt w roli gŁ Ryszard Barthei- YL Teatr ы: 498 BOGGW mes i Constance Benett. Nad prcgram; Opera Żydówka w roli gł, 

„STY owy słynny tenor Giovanni Martinelii Anons: Od dnia 2 stycznia r. b. nowa realizacja dźwiękowego arcydzieła 
Wielka 36 „Kurjer carski“ z Iwanam Mozžuchinam i Nat:1ją Kcwanko. 

s Dziś! Nejpigkniejsza para ko.hankow +AMETTE GAYNOR i CHARLES FAREL w wielim arcydziele dźwiękowym p.t | 
Kino-Teatr mm Wzruszijąca historja szlachetnej mi- 

„ŚWIATOWID ŚLÓBĄE PRZYKAZANIE łości i bezgranicznego poświęcenia. | 

Mickiewicza 9. Fim owiany nimbem czaru i poezji. Dla młodzieży dozwolone. 
ANONS! Już wkrótce wielkie przeboje: dźwiękowy tilm „Dzwonnik z Notre Dame* i „Wiatr od Morza”. 

  

: 
KINO D/iš i dni następnych. Niezwykle piekny i zajmujący d:amat Ww 10 akt. p. t. Šo 

„OGNISKO“ „PRZEDZIWNE KŁAMSTWO NINY PIETROWNY 
obok Dworca osnuty na tle płomiennego sploiu uczuć kusząco pięknej kurtyzany i dziarskiego porucznika gwardji carskiej 
Kolejowego W roli tytułowej przedziwna Brygida Heim, w gł. rolach męskich: Warwics Word i Frank Lederer.   
  

Reprezentacja Wileńska Tow. Akc. Browarow 

Lwowskich zasyła Sz, Konsumentom 

-Zcyzenia Noworoczne 
ipoleca 

-° % wyśmienite i niedoścignionej Jakości 

PIO LWOWSKI 
Do nabycia wszędziel 

Reprezentacja; ul. Jagiellońska 9, tel. 544, 

    
  

TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVYYVYVVY " 
ŽYTO i PSZENICĘ 
w partjach wagonowych po cenie 
i warunkach giełdy warszawskiej 

Dr. Wolfson 
weneryczne, "noczonł, 
stórne, ni. Wileńsk= | лЕ 7, tel. 10-67:—1 4—8 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY Dr. Med. — 
: NDYKAT ROLNICZY 

> Zawalna 9. Tel. 323. Em.Cholem 
Adres telegrai, Roinicze. 3 g Choroby nerek, 

EEB. Li aaa ania 
ESS 

Nowość 
Poszukujemy kilku intel. Panów 
dla nowego brzkonkurencyjnego 
artykułu. Kunjubktura — mimo 
kryzysu, albowiem każdy pol- 
ski dom nabędzie. Zgłoszenia 
przyjmuje F-ma  Ksiega-Sztuka, 
ul. Mickiewicza 28-38 w dniu 2 

wych przyjm. 12 — 2 
i 5—7. Jagiellońska 8 
tel.10-63. 

  

  

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 

czowego, 
Mickiewicza 12, 

róg Tatarskiej Tel. 5-64. 

  

      

bm. cd 9—12. T BOKTOR — 

teriererrywywtwiwt pp Sžyrwindė 
3 Dwoje dzieci i uóne' woczopiiow: 

ina Wielka 19, od B do 1 

do kompletu juz 
pierwszy rok nauczania 2 Akuszerk i 

i z francuskim DER NESISTAC BEKO 

Wiwulskiego 2, m. 15. EC YNYYNYYNY 
E. ; . AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Šilai Portepiaudu, Płasię, Fstarmonji 

K. Dąbrowska 

przeprowadziła się ri. 
Zamkows 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, a 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 
ki, kurzajki, wypadanie 

  

  

F'ma istnieje od r. 1874) włosów 

Wiins, Niemiecka 3, m. 11 
PYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
ET 

  

| I M MU Kos m et у ka 

ŻĄDAJCIE © CZ5INET 

  

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego Racjonalnej 
środka od odcisków kosmetyki 

łeczniczej 
Prow. A. PAKA. WILNO. 3 

www. Miekłewicza 31—4 

    

ma kobiecą 

asza Ur Odesos: 
Lekarze DOKTOR MED. nali,« odświeża, usuwa 

poz marzena M ORYŁAIEWICZOWA X, smetyczny: twarzy. 
przyjmuje od 11—12 Masaż ciała, elektrycz- 

DOKTOR iod 5—6. ny, wyszczuplający (pa- 
Zeldowicz Choroby skórne, lecze- nie). EMI > 

„nie włosów, kosmetyka na* według prof, Spuh- 
K S lekarska i operacje io: la, Wypadanie włosów, 

czowych, od 9—do 1, „Smetyczne. Wilno, łupież. Indywidualne 
Ž : » Wileńska 33, m. 1. dobieranie kosmetyków 

  

NSZ do każdej cery, Ostat» 

DOKTÓR m wpywem IE zdobycie kosmety= 

  

i racjonalnej. 
od g.10—8 zeŁpowiczowa Dr Ginsberg c... 

KOBIECE, WENR Cheroby skórne, we. Z. P. 43 
neryczne i moczopł io- = 

KR Nakano" ge Wieńika 3 od POPIERAJCIE 
od 132—21 od 4—5 567. 
uł, Mickiewicza 24. - 

tel 27, 

   
  

= naitmactuwaczaz 

            

      

Następny pr grum: „ASFALI* z Betty Aman. Pocz. seansów o g. 5, w niedzielę i świeta o 4 pp. 

  

_ GALANTERJA 
„ZRÓDŁO POLSKIE" 

WILNO, ul. Wileńska 29 
(wejście przez korytarz m. 1) 

Poleca - 
Bieliznę męs. i dam., pończochy skarpetki, rękawiczki, kołnierze 

dam sk. i męsk., guziki, sztuczną biżuterję krawaty nowości Se= 
zonowe i t. p. 

Udziela rabat przedświąteczny.     

  

a = 2 = 67'* 

„Czemu mnie zdradziłaś? 
Wcale niel Wolę tylko towarzystwo pana J., bo jest 
elegantszym, Gustowny krawat, szal, rękawiczki, wszyst- 
ko nabywa zawsze w sklepie 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

    

  

    
  

    
  

  Z powodu wyjazdu 
  

E cherza i drėg Geo Masaże 

ręczne, wibracyjne i pla- 

a abinet 
DOKTOR MED. Kosmetyki 

Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. 

mi. WIELKA Ne 18 m.9. umeblowane dia 4 pań 
Przyj, wg. 10-11 4-7 Z utrzymaniem potrzeb- 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 3], tel. 375. 

STT RO 
YYYYYYYYVYVYYYYVYVYVY| mieszkanie 5 pokojowe 

Ва — Bynagiaś2gn'a 
b. ziemianka, 
gentna, starsza, poważ- domu od 2—4, 

L.0.P.P. * 

do sprzedania 
twa Potrzebne _ biurko, łóżko, dziecin- 
rzy: 3 duże pokoje z wy-ne łóżeczko, rowery 

god.mi w śródmieściu damski i męski i daże 
lub w pobl u. Kcmor- kwiaty. Zwierzyniec, 
ne mogą opłacić zarok ui. Dzielna 80 m, 1 
zgóry. Oferty Ś-to Ja- od 12-—6. 
kooska 6 m, 4, 

czne. Epliacje, 

Cedi6 
OKAZYJNIE 

anio przy mni 
mslaej gotówce po- 
siada do sprzedaży 
pięine ma ątki ziem- 
skie, ośrodki, dział- 
ki, place, letniska, 
kamienice  docho 
dowe, domy muro- 
wane i drewniane 
z ogródkami. Miesz= 

kania wolne, 
Dom M K. „Za- 
cheta“ Mickiawi- 
cza 1, tel. 9-05. 
sa mio | 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
EROR 

  

1—2 pokoje |i t 

ne od zaraz na prze 
w. 2. P. J2%6, cig 4—6 tygodai. 

Wiadomość Tow. Block 
== Brun. A. Mickiewicza 

  
  

    

    

       

ir 

  

Poszdy 

  

Do wynajęcia 

z kuchnią. Ś to Jerski 
zaułec3, m. 2 Dow, się! 

inteli u właścicielki w tymże 
  

  

ny a НЕНЕ > 
chowaniem, CHORE Mieszkanie Różne 

Adm. Słosa  „praco- do wyn:ję:ia 6 T — TTT 
witej*. z wygodami, wsnną, 

słoneczne. Kościuszki 
14. Dozorca wskaże. 

    

Rządca reinik 
długoletnia praktyka 
poszukuje posady od Pokój 
zaraz lub od 1 kwiet-b, słoneczny 
nia. Poczta Nowojelnia wynajmę. 
skrzynka 51. m. 

Wołam © pom 
dia nieszczęśliwej r 
dziny brutalnie z Lit: 
wydalonej a tu kra 

umebl. cową nędzą dotknię 
Mostowa 5, — składa się z czt 

rech osób a trzech pi 
koleń: babki, córki 

Służąca Do wynajęcia dwoje wnucząt posz! 
poszukuje posady dob, lokale P. K. U. na- kujących pracy dla z bezdzietnej rodziny nadające się takie nabycia kawałka chleb 
wyjazd do Warszawy. mieszkania przy ul, Ja»pomimo wykształceni 
Wilno, zauł, Kazimie kóba Jasińskiego 18 uniwersyteckiego prac; 
rowski 3 m. 13. (niedaleko Sądu Okrę zdobyć nie mogących | 
  

        

kanta, doktora i t. p.7/4 oktaw "nowe do Słowa 
Róg Wileńskiej i Gdań-sprzedania za bezcenA. Z. 

Michalski 

pod literami 

owego). Dow.  sięprosimy o nią oraza o - 
WAAAŁAŁAAAAAŁAAAAAAA, TrOcka 4, m. 1, od 5datki pod literą T. w 
""Loksie do 7-ej w. Redakcji „Słowa”. 

Ž 
НОО НОЛЕНЕБ J AAAAAAAAAAAAAAAAAA Matka ` 
"TYVVVVVVVVVVVVVVYVV" DAS ОНИ czvrorpa dzieci w <1е2- I 

KupPno kich warunkach będąca 
2 pokoje ч wola o pomoc dla r 

z osobnem weįšciem | SPRZEDAŽ kupienia maszyny do 
z wygodami może być szycia zastawionej w 
z używalaością kuchni lombardzie. O składa” 
do wynajęcia. Nadaje nie _ najdrobniejszych 
się dla adwokata, apli- P Ia nl no otiarprosi w Redakcji 

  

śpiecznie, Z. 
8—5, 

skiej Nr. 1 m, 5, 

2 mieszkania 
z 8 i4 pokoi ze 

wszelkiemi wygodami 

  

Dzierżaw y | 
= majątku 100—250 ha 

Planino poszukułe ziemianin 
firmy POZO Oka rois O w 37 
zyjnie do Sprzedania. ministracji Słowa a 

a © WSE Niemiecka 4, m. 13.  „Rolnika*. 

jęcia. Wilno, ul. Sło- Naa afóanie 
wackiego 17. Kupię domek Nauka pisznia 

a 2 pam śródm'eŚcia, na MaSCE. OE 

MIESZKANIE Zgłoszenia do redakcji szkowej 11, m. 

3 pokoje z kuchnią ze dla „Urzędnika,* : — 

м5хейчепй wygodami ———= 2 Чсхетксе 
do wyn:jęcia róg ul. Doberman prżyjmię, Konwers, 
Miłosiernej i pl. So-niedrrgo do sprzeda-frauc. i niem, Mosto- 
fjanik i3. nia. Piwna 11, m. 11. wa5, m. 7. 

— l 

      

  

   
"Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


