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Po sugestjach — tezy 
Kilka dni temu wyrzuciłem z siebie 

duży artykuł p. t. „Epatowanie buržu- 

jów, czy epatowanie durniów* Astykuł 

ten operował wyłącznie sugestjami. Po- 

nieważ uważam, że były tam poruszone 

sprawy aktualne i ważne, a forma suge- 

stywna utrudnia sprecyzowanie tez, więc 

chciałbym ten artykuł niejako powtórzyć, 

w możliwie treściwej formie. 

Młodzież na naszych uczelniach wy:- 

szych radykalizuje się. Odzywają się na- 

wet sympatje do komunizmu, co przy 

geograficznem położeniu Polski jest 3pe- 

cjalnie niebezpieczne. Tezy komunistycz- 

ne zastanawiają i interesują. 

Tłumaczyłem ten duży stosunkowo 

(jak na społeczeństwo tak niedawno 

własną wolą oderwane od Rosji) wpływ 

haseł komunistycznych, tem, że hasła 

te są wyłącznie negatywne, rzucają zew 

burzenia, walenia i zwalczania. Takie 

zewy będą zawsze działać i to z ogrom- 

ną siłą na niezdrowe składniki duszy 

ludzkiej. Podniecają w niej instynkty 

pierwotne, wszelkie odruchy niszczenia * 

we, aż do składników erotycznych włącz- 

nie. Trudno jest przeciwstawiać  pieś- 

niom zniszczenia i gniewu pieśń 

zbożnej i trudnej pracy. 

W dalszym ciągu starałem się roz- 

szczepić czynniki, które składają się na 

pojęcie: cywilizacja europejska. Świeżo 

wydana książka włoska ułatwiła mi to. 

Cywilizacja ateńska. Wchodzi tutaj 

miłość do pracy, jako miłość do wytwa- 

rzanych przez siebie przedmiotów. Pra- 

cownik chce, aby to, co robi, było nie- 

tylko dobrze zrobione, lecz było piękiie. 

Przybiera to czasami formę zakochani: 

się w przedmiotach przez siebie wytva 

rzanych, czyli dosięga tego, co określi- 

my nastrojem artystycznym twórczości. 

Cywilizacja ateńska, to intelekt, inteli- 

gencja, swobodna myśl ludzka, odważ- 

nie sięgająca wszędzie. 

Cywilizacja rzymska. Tutaj many 

pracę przez miłość do pracy, jako takiej, 

przez lojalność jednostki wobec społe- 

czeństwa. Cywilizacja rzymska wysoko 

ceni siłę charakteru w człowieku, szanu- 

je prawo, szanuje obowiązki społeczne. 

Wynika stąd poczucie obowiązku wobec 

państwa, narodu, historji. 

Chrześcijaństwo. Cywilizacja współ- 

czucia i miłosierdzia. To miłosierdzie 

występuje także jako pomoc maierialna 

dla ludzi słabszych, dla klas społecznych 

lub całych narodów biedniejszych. ale 

właśnie datego, że wypływa z pojęcia 

miłości bliźniego, nie można jej utożsa- 

miać z hasłami walki klas. 

Wśród naszej młodzieży nie widzimy 

żadnego z tych pierwiastków naszej cy- 

wilizacji, dostatecznie / przerobionych. 

Przeciwnie, zaczynają rzucać sie nam w 

oczy rzeczy zupełnie inne, a mianowicie 

niedocenianie niepodległości państwo- 

wej. Ruch komunizujących młodych sta- 

nowczo nazwać można ruchem  antynie- 

podległościowym. 

o 

I dlatego zamknąłem swój artykuł 

uwagą, że za mało ujawniamy  oburze- 

nia w tych sprawach. Oburzenie jest tem 

samem, co zapał, brak oburzenia zupeł- 

nie tak samo i ani na jotę nie mniej, 

jak brak zapału, wskazuje na ludzi nie- 

szlachetnych, niezdolnych do inicjatywy, 

do posiadania przekonań, ludzi podot- 

nych do błota, Ludzie, którzy się nie 

oburzają, są ludzmi beź przekonań. Tak 

prowokacyjne fakty, jakie zaszły ostatnio 

w Wilnie, nie wywołały tu jednak żad- 

nego większego oburzenia. To źle. Cat. 

WRĘCZENIE NAGRÓD SOLSKIEMU 
I PRONASZCE 

WARSZAWIA. PAT. — W piątek 23 b. 
m. 0 godzinie 12,30 w; południe w gmachu 
Ministerstwa WR i OP odbyła się uroczys- 
tość wręczenia magród pp. Solskiemu, OS- 
terwie i Pnonaszce, odznaczonym w kon- 
kursie, zorganizowanym przez Ministerstwo 
WR i OP za najlepsze wystawienie sztuki 
Wyspiańskiego. Nagrody laureatom wirę- 
czył osobiście p. minister Jedrzejewicz po 

przemówieniu, w.którem życzył nagrodzo- 
nym długich lat pracy na polu sztuki. — 
Odpowiadał p. Solski, składając przyrze- 
czenie w imieniu swojem 'i kolegów dalszej 
wytnwałej pracy па połu sztuki teatralnej. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracj 
nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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Umowa polsko-sowiecka Weszła W Lycie 
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 

WARSZAWA PAT. — W dniu 23 
grudnia w Warszawie nastąpiła wymia- 
na dokumentów ratyfikacyjnych paktu 
o nieagresji między Rzecząpospolitą Poi 
ską a Związkiem Socjalistycznych Repu- 
blik Rad podpisanego w Moskwie dnia 
25 lipca 1932 roku oraz konwencji © sta 
sowaniu koncyljacyj: między Rzecząpo- 
spolitą a Związkiem Socjalistycznych Re 
publik Rad,, podpisanej w Moskwie dn. 
23 listopada 1932 roku. 

Powyższej wymiany dokonali: ze 

ERETUSZ ROMEWOWTOZORESS TZT WORZZEDZCA 

KRWAWA ROZPRAWA Z PRZEMYT- 
NIKAMI 

KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — W dniu 

23 bm. nad ranem strażnik graniczny Majk 

czalk mapotkał ma szosie, prowadzącej do 

posterunku granicznego Stare Góreckie w 

Szarleju 3 osobników, usiłujących przemy- 

cić towar zagramicę. Gdy na wezwanie 

Majkczaka osobnicy mie zatrzymali się, 
lecz usiłowali zbiec w kierunku Szarleja, 

Strażnik dał strzał z karabinu, zabijając 
pnzemyłtmika Wilhelma Piekaeza. 

Wówiczas wybiegli dwaj bracia Pieka- 
cza Stefan i Karol oraz kilku lokatorów z 

sąsiedniego, domu. Karol odebrał od zabi- 

tego brata przemycany towar, a Stefan rzu 

cil się ma Majkczaka i chwycił za lufę ka- 

rabinu, chcąc strażnika rozbroić. W obro- 
mie własnej Majkczak dał drugi strzał. Ku- 

la ugodziła napastnika w bok, kładąc go 
również trupem ma miejscu. Niezależnie od 
tego strażnik dał cztery strzały ma alarm. 

Zgromadzony tlum rozbiegł się, a za chwi- 

lę przybyło kilku strażników i fumkcjonar- 
juszy policji. Piekacze uchodzili w okolicy 
za zawodowych przemytników. 

ZABIŁ BRATA Z LITOŚCI 

LWOW. PAT. W. Janoslawiu niejaki 
Emil Rosenberg, student prawa Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego, zgłosił się 'w urzędzie 
policyjnym, gdzie podał, że rozmyślnie za- 
strzelił swego brata Henryka, litując się 
nad iego obłąkaniem, gdyż brat ten, będąc 
umysłowo chorym, męczył się i przymosił 

wstyd szanowanej powszechnie rodzinie — 
Policja stwierdziła istotnie, że Henryk Ro- 
senberg trafioniy został 5 kulami rewolwe- 

rowemi, zaś w pokoju, w; którym nastąpił 
tragiczny wypadek, stwierdzono dwa otwo- 
ry w oknie, pochodzące od kul rewolwero- 
wych, które wyszły na ulicę. 

W toku dochodzeń stwierdzono, że stu- 
dent Emil Rosenberg poprzednio ćwiczył 
się w strzelaniu z rewolweru. Zabójstwa do- 
Kkonał iw: czasie nieobecności domowników. 
Zabity Henryk znamy był istotnie w Jaro- 
sławiu ze swego obłędu, jednak był nieszko 
dliwy dla otoczenia, Nachodził on niejedno- 

kmotmie biuma a mawet policję, przedstawia- 
jąc się jako syn cesarza Framciszką Józefa 
arcyksiąże Rudolf i prosił władze o pomoc. 

„REKORD* POCZTY WŁOSKIEJ 

GENUA. PAT — Poczta włoska osią- 

gnęła nowy „rekord szybkości”, We wrześ- 

niu 1909 roku z Sanetuarium w Sawonie zo 

stała wysłana widokówka pod adresem we- 

terynanza w Stoporno. Widokówka ta zo- 

stała doręczona zaledwie w. dniu 23 bm. 

wieczorem, przyczem adresat musiał do- 

płacić 6 et. kary za niedostateczne ofranko- 

wanie. Z Sawony do Stoporno widokówka 
wędrowała przez 23 lata. : 
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Z RUCHU PRZEDŚWIĄTECZNEGO 
W WARSZAWIE 

     k 

Na zdjęciu naszem widzimy 

sprzedawcę, obnoszącego szopkę, oraz ozdoby 

na choinkę. 

ulicznego 

  ZZL. 

strony Polski p. józef Beck, minister spr. 
zagranicznych, ze strony ZSRR p. Wło- 
dzimierz Antonow - Owsiejenko, poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny 
ZSRR w Warszawie. 

Z chwilą wymiany dokumentów ra- 
tyfikacyjnych obie wymienione umowy 
weszły w życie. 

Po dokonanej wymianie p. minister 
spraw zagranicznych wygłosił przemówie 
nie, dając wyraz zadowoleniu z dopro- 
wadzenia do skutku zawartych umów. 
Umowy te, pozostając w związku gene- 
tycznym z paktem Kelloga i protokułem 
moskiewskim, dopełniają je i rozszerza- 
ją. Znaczenie ich podnosi okoliczność, 
że analogiczne akty zostały zawarte 
przez ZSRR z państwami  bałtyckiemi, 
związanemi z Polską i ZSRR położe- 
niem geogralicziiem oraz sprzymierzone- 
mi z Połską i Francją. Pan minister wy 
raził przekonanie, że odpowiadają опг 
dążeniom i potrzebom obu państw oraz 

JAK stracono Danysłyszyna i Bilasa. 

  

stwierdzają stan stosunków, który się 
uprzednio między niemi wytworzył. Na 
zakończenie p. minister wyraził przeko- 
nanie, że zawarte umowy będą miały do 
broczynny wpływ na rozwój stosunków 
między obu państwami. 

W odpowiedzi na przemówienie p. 
ministra p. minister pełnomocny ZSRR 
w Warszawie Antonow - Owsiejenko, 
przyłączył się do opinji ministra Becka, 
stwierdzającej wysoką wartość wymienio 
nych dokumentów dając wyraz wytrwa- 
łym pokojowym dążeniom i wysiłkom 
swego rządu, który walkę © pokój uznał 
za podstawową zasadę swej polityki za 
granicznej. Pan poseł oświadczył: dąże- 
niem rządu sowieckiego było, aby wśród 
narodów, sąsiadujących ze Związkiem So 
wieckim wzmocnić uczucia bezpieczeń- 
stwa i zaufania do ZSRR. Pakt nieagre- 
sji i Kkonwenja koncyljacyjna z Polską 
przyczynią się realnie do zbliżenia obu 
narodów. 
szczeńskiego i Fijałkowskiego oraz 0- 
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do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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Nowi generałowie i pułkownicy 
Dziennik Personalny M. S. Wojsk. z d. 

22 bm. podaje zarządzenia Prezydenta Rze- 
czypospolitej o awansach wyższych wojsko 

wyich z dniem 1 stycznie 1933 r. Stopień ge 
merala brygady otrzymali pulkownicy: Fr. 
Sewieryni Władysław: Wilhelm Riickeman- 
Orlik, Władysław Langner, Bernard Mond, 
Kazimierz Sawicki, Marjan' Roman Przew- 
łocki. 

Stopień kontr-admirała — 
Józef Unmuę. 

Stopień pułkownika otrzymali podpuł- 
kownicy w korpusie oficerów piechoty: Jó- 
zef Władysław Kulma, dypl., Marjan Kru 
dowiski, Jam Załuska, Bolesław Schwarzen- 
'berg - Czermy, Artur Tomasz Maruszewski 
dypl., Jani Bratmo, Tadeusz Różycki - Koło- 
dziejczyk, dypl., Zygmunt Gnabowski, II, 
dypl., Amtoni Jan Józef Żórakowski, dypl., 
Jarosław, Bolesław. Szafran, dypl., Zygmunt 
Michał Csadek, Jam Korkozowicz dypl., Mi- 
kołaj Freund - Krasicki, dypl. 

W: korpusie oficerów kawalerji: Tade- 
usz Komorowiski, Roman Józef Safar, Alek 
samider Piotraszewski, Józef Smoleński, II, 
dypl., Jutjam Filipowicz, dypł. 

W korpusie oficerów artylerji: Edward 
Robakiewicz, Włodzimierz Leon: Dembiński 
dr., Wojciech Fryda, dypl., Jerzy Marjan 
Englisch, dypl. inż., Jan Witołd Bigo, dypl., 
Waclaw Młodizanowski, Jan Drejman, Le- 
on! Sulkiewiez - Hozman-mirza. 

komandor: 

  

Stracenie Danytyszyna | Bi łasa 
LWÓW. PAT. — Stracenie Dydnitra 

Danytyszyna i Wasyla Bilasa, skaza- 

nych wczoraj przez sąd doraźny na <arę 

śmierci przez powieszenie, odbyło się 

dzić o godz. 6 m. 30 rano na dziedzińcu 

więziennym, w obecności prokuratora 

dra Mostowskiego, naczelnika więzienia” 

Łączyńskiego, dwóch "fekarzy: dra Mo- 

  

szczeńskiego, i Fijałkowskiego oraz 0- 

brońców oskarżonych Szuchywicza, Sta- 

rosolskiego, Marytczaka i Pańkowskic- 

go, przy asyście plutonu policji pań- 

stwowej. 

Pierwszy stracony został o godz. 6 

m. 55 Danyłyszyn, następnie o godz. 7 

Biłas. Skazani zachowali się spokojnie 

  

Niezwykły zamach gazowy 
w Pocztowej Kasie Oszczędności 

WIEDEŃ. PAT. — Wiedeń pozostaje 

pod wrażeniem zamachu gazowego, urzą- 

dzonego w pocztowej kasie oszczędności. — 

'W piątek około 10,30 przed południem po- 

czuli Ticzmi interesanci, zebrani w wielkiej 

hali kaswej, gryzący dym, wywołujący łzy 

i kaszel. Publiczność w! panice rzuciła się 

do wyjść, przyczem jw tłoku drzwi wchodo- 

we zostały zdemolowiane. (Wiezwana policja 

zmalazła w koszykach ma odpadki ślady 

bomb szklanych. Świadkowie zajścia poda- 

ją, że jakiś młody człowiek po wybuchu 

paniki zdołał wybić szyby w gmachu i u- 

ciec z gmachu. Straż ogniowa przeprowadzi 
ła wietrzenie hali. Trwalo tto dwiie godziny. 
Przez ten czas ustał całkowicie ruch w: kia- 
sie. 

Policja przypuszcza, że zamachu doko- 
mali jacyś sprawcy w eelach rabunkowych. 

Sprawcy zamachu sądzili prawdopodobnie, 

że po wywołaniu paniki uda się obrabomiač 
kasę, lub 'też osoby, przebywające w gma- 

chu urzędu. Duszący i gruzący dym, wywo- 
łany został wybuchem bomby, zaopatrzonej 

w zapalnik czasowy. Po zamachu dany z0- 
stał pnzez urzędników kasy sygnał alarmu- 
jący, dzięki któremu wszystkie drzwi i wyj 

ścia automatycznie zostały zamknięte, Po- 
lieja poddała badamiom wszystkie osoby, 
znajdujące się w gmachu, stwierdzając ich 

Udało się zatrzymać pewłaego młodego 

człowieka, który, wybiwszy szybę w. oknie 

parteru, chciał wydostać się z gmachu. O- 

sobnikiem tym okazał się słuchacz medycy 

my, który przyznał się, że wybił szyby, ale 

zaprzecza wszelkiego udziału w zamachu. 
Dalsze dochodzenia w toku. 

W OCZEKIWANIU NOWEj SPRAWY 
0. U. N. 

LWÓW PAT — Prasa wieczorna donosi, 

że wyrok sądu doraźnego w procesie Danyły 
szyna i towarzyszy nie zakończył eszcze cał 

kowicie sprawy napadu bojówki OUN na u: 
rząd pocztowy w Gródku jagieliońskim.. —W 
toku pościgu policja prowadziła w dalszym 

ciągu dochodzenia celem wykrycia reszty ucze 

stników krwawego napadu. Obecnie już wszy- 
scy uczestnicy napadu są znani. Jednym z u- 

jętych uczestników napadu ma być student 

Steian Maszczak, syn księdza grecko - «atoli- 

ckiego w Skniłowie, gdzie ukrywał się w jed- 

ne m z mieszkań. Drugim ze współdziałają- 

cych w napdzie na pocztę terorystów ma być 

niejaki Mikołaj Jasiński, student uniwersytetu 
Iwowskiego, zamieszkaiy w tSanisławowie. 

W toku dochodzeń miano ustalić, że jasiń 
ski jest jednym z głównych przywódców akcji 

wywrotowej OUN na terenie woejwództwa sta 

nisławowskiego. Jasiński w roku 1925 był ini- 
catorem i współuczestnikiem głośnego napadu 
rabunkowego na kasę wydziała rady powiato- 

wej w Dolinie. Wówczas to padł od kuli na- 
pastników posterunkowy _Hromadko, ktory 

przed śiniercią zdołał jeszcze zaałarmować po- 

sterunek policyjny.— Jasiński został wówczas 

skazany na karę 4 lat więzienia. 

Przęd sądem znajdzie się również sprawa 
zabójstwa ś. p. Hołówki, która w toku dal - 
szych dochodzeń została całkowicie wyjaśnio- 
na. 

  

SIS SS MAS UOSTAS DOES TIA INIT IN RER SODAS 

Gonsanyjaa afera omorytalna w Dyrekcji Kolejowej 
Aresztewanie czterech urzędników Wydziału Osobowego 

WILNO. — Przed dwoma mniej wię 
cej miesiącami do władz śledczych w 
Wilnie doszły wieści, że na terenie wileń 
skiej dyrekcji kolejowej popełniane są 
nadużycia na szkodę skarbu przez wyra- 

bianie emerytur państwowych osobomi, 
którym żadne zaopatrzenie nie przysiu- 
guje. Mówiono o dziesiątkach fałszywych 
emerytów, otrzymujących rocznie krocis- 
we sumy jedynie dzięki  niesumienności 
urzędników dyrekcji, którzy sprawy ете- 
rytalne mieli w swoim ręku. 

Dłuższe śledztwo kierowane  osobiś- 

cie przez wiceprokuratora S. O. p Klas- 

se potwierdziło w zupełności poprzednie 

wiadomości o aferze 

Zdołańo uzyskać materjał obciążający 

czterech wyższyh urzędników dyrekcji P. 

K. P, i emeryta kolejowego Wacława 

Paszkę. Ten ostatni odegrał rolę pośred- 

nika w całej tej skandalicznej aierze. 

Pierwszy został aresztowany Wacław 

Paszko, a następnie urzędnicy wydziału 

osobowego Wacław Pal, Józef Zabłocki, 
Władysław Juszczyński oraz z wydziału 
finansowego Aleksander Popławski. 

Pal i Zabłocki są urzędnikami 7 st. 
sł. zaś dwaj pozostałi — 8 st. sł, 

Wymienieni pracownicy kolejowi za 
  OZZL LLC DOZ 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM I PRZYJACIOŁOM NASZEGO PISMA, REDAKCJA 

„SŁOWA* SKŁADA SERDECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE, 
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pośrednictwem Paszki nawiązali kontakt 
z osobami, ubiegającemi się o emeryturę 
wystawiając im podrabiane dokumenty, 
daty złożenia podań i td, W ten sposób 
skonstruowane podania kierowane były 
do odnośnej władzy emerytalnej. 

Za czynności te aferzyści otrzymywali 
odpowiednie wynagrodzenie, również za 
pośrednictwem tegoż Paszki. 

Naturalnie, Iwia część dochodu ginę- 
ła w kieszeni pośrednika. Działo się tak 
dlatego, że ci, którzy otrzymywali uprag 
nioną emeryturę, nie wiedzieli, komu ma 

Pociąg zabił dwóch. 
 WILNO.— Pociąg osobowy z Mołodeczna, 

który przedwczoraj przybył do Wilna, spotka- 

ły po drodze liczne przygody, które pociągnę- 

ły za sobą Śmierć 2 ludzi. 

W chwili wyruszenia z Mołodeczna wy-- 

padł i poniósł śmierć na miejscu ścigany przez 

konduktora pasażer jadący bez biletu. W mo- 

mencie gdy uciekający zauważył, że nie uda 

mu się uniknąć konduktora, zaryzykował skok” 

18 do zawdzięczenia jej wyrobienie, — 
zaś fałszerze nie byli w stanie komuniko- 
wać się Z „interesantami“. 

Z chwilą gd y winni nadużyć znale- 
źli się w. areszcie, dokonano lustracji po 
wierzonych im agentur. 

Juž powierzchowne zetknięcie się z 
akta ii zdołało odrazu ujawnić wyrobie- 
nie w ostatnich czasach 7 nieprawnych 
emerytur. 

Ce przyniesie dalsze śledztwo, najbliz 
sza przyszłość pokaże. 

——o0—— 

ludzi i siedem ken! 
z pędzącego pociągu. Trafił jednak pod koła 
wagonów i został rozszarpany. 

Nieco potem na przejeździe kolejowym 

wpadł pod lokomotywę jakiś przechodzień „któ 
ry wczas nie zawważył nadbiegającego pocią 
git. 

Wreszcie już koło Wilna pociąg wpadł na 
stado koni ,z których 7 zostało zabitych. 

TRROS ETD 

Sprawa posła Harniewicza 
Sąd Najwyższy odrzucił skamgę kasacyjną, 

wmiesioną przez byłego posła Ch. D. dr. 

Hipolita Harniewicza, skazanego przez Wi- 

leński Sąd Okręgowy, Wydział Zamiejsco- 

wiy wi Lidzie, na jeden miesiąc więzienia 

za zniewagę starosty lidzkiego Bogatkow- 

iikiego podczas pełnienia obowiązków służ- 

bowych w czasie posiedzenia Rady miasta 

Lidy. Sąd oprócz zatwierdzenia wyroku, 
zasądził Harniewicza ma zapłacenie kosz- 

tów, sądowych z tytułu opłaty sądowej . 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PODBRODZIE — ui. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

ST OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA —- Kiosk Księg. Kol. „Ruch“, 

"LLS 

Komunikaty oraz 40, Za tekstem 15 gr. 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

TELEGRAMY 
BÓJKA NA NOŻE DWÓCH RODZIN 

MARSYLJA. PAT. — Jak donoszą 4 
Rodez, doszło tam do bójki na noże między 
dwiema rodzinami — hiszpańską i portu- 
galską. Walka zakończyła się śmiercią 2 
osób i ciężkiem pokaleczeniem trzech. - - 
Przyczyną krwawego zajścia była bójka 
nieletnich dzieci, w obnonie których sta- 
nęji dorośli członkowie rodziny. 

ZUCHWAŁY NAPAD NA POLSKĄ KA - 
SĘ OSZCZĘDNOŚCI W AMERYCE 
NOWY YORK. PAT. — Polska Kasa 

Oszczędności w Brooklynie była widownią 
mapadu trzech bamdytów. Wszedłszy do ban 
ku, oświadczyli cni kasjerowi Kowalskie- 
mu, že są urzędnikami federalnymi, na do- 
wód czego pokazali urzędową odznakę i że 
poszukują fałszerzy bamknotów. Ponieważ 
właśnie w tej dzielnicy najwięcej kursuje 
— jak oświiadczyli osobnicy — fałszerzy pie 
między, przeto polecono im rzekomo zbada- 
nie kas poszczególnych banków. 

Kowalski wpuścił bandytów do kasy. 
ci zaś matychmiast go związali, zalepili mu 
usta plastrem i porwawszy z podręcznej 
kasy blisko 2 tysiące dolarów, szybko u- 
ciekli z łupem. Kasa polska była jednak u- 
bezpieczona od rabunku i w kilka godzin 
później towarzystwo ubezpieczeń, przepro- 
«iadziwszy Śledztwo, zawiadomiło ją, że 

straty pokryje. 
  

Rozpoczął się proces Du- 
nikowskiego w Paryżu 

PARYŻ. PAT. — W dniu 23 bm. przed 
24-tą Izbą Kamą mw Paryżu rozpoczął się 
proces Dunikowskiego. 

Orzeczenie, złożone przez trzech rzeczo- 
znawców. trybumałowi stwierdza, że wyna- 
lazek Dunikowskiego jest. mistyfikacją. — 
Eksperci stwierdzają, że pomimo przyrze- 
czeń, Dunikowski nie przeprowadził pozy- 
tywnego doświadczenia, Opisanie jego wy- 

nalazku, dokonane przez afiego samego о- 
raz wmęczme ekspertom, mie doprowadziło 
do żadnego rezultatu z powodumglistości 
wytwiodów. Uzupełnienie opisu, które miało 
wymienić właściwą tajemnicę wynalazku, 
pozostało bezskuteczne jako całkowicie nie- 
zrozumiałe. Ostatnie wyjaśnienia oskarżo- 
nego nie mogły wypełnić olbrzymich luk. 
Gruntowna rewizja krótkich spięć elektycz- 
mych orąz dokładne badania rozmaitych 
części maszyny do badania złota miały wy- 
kazać szereg absurdalności i sprzeczności. 
Tłumaczenia oskarżonego nie opierają się 
na żadnych podstawach naukowych. Eks- 
perci kończą oświadczeniem, że Dunikow- 
ski nie wytworzył migdy ani odrobiny złota 

Po wejściu ma salę sądową Dunikowiskie 
go, wszystkie spojrzenia skierowały się na 
miego z wielkiem zaciekawieniem. Blada 
tiwiamz oskarżonego wyraża wielkie zuże- 
nie, Przed Dunikowskim zajął miejsce jega 
obrońca. Na sali znajdują się wśród pub- 
liiczności żona i troje dzieci: oskarżonego. 
Na sali panuje atmosfera zdenerwowania. 
= yz o wyjaśniać w jaki 

zi il swoją maszynę i jak - 
prowadzał doświadczenia. PRZEZ 

'W dalszym ciągu rozprawy przewodni 
czący poruszył kwestję towarzystw, które 
fimamsowały jego wymalazek, 

Dunikowski zaznacza, że zajmowal się 
tylko doświadczeniami naukowemi, nato- 
miast nigdy studjami prawmiczemi, a umo- 
wy. przedkładane mu i kontrakty podpisy-. 
® ał bez zrozumienia. Sensację wywołuje o 
świadczenie Dunikowskiego, że podpisy- 
wał on umowy, bowiem grożono mu zabój- 
stwem dzieci w razie odmowy złożenia pod- 
pisu. Oskarżony wyraża się, że wprowia- 
dzono g0 do towarzystw: oszukańczych, ca 
wywołuje pourszenie ma sali. Starano się 
wydobyć tajemnicę wynalazku, nie dając 
mu ŻE za to. Wszędzie go okradano. 

'a uwagę przewodniczącego, że t 
kie twiendzenia Donikomskiido są o 
ne z dotychczasowemi rezultatami doświad- 
czeń maukosych, obrońca oskarżonego 
twierdzi, że to co jest nieprawdą dziś, mo- 
że być a. jutro. Obrońca w daiszym 
ciągu udziela wyjaśnień nauk : орО wyjaśnień naukowych, natu- 

  

Pałac królewski w Brukseli 
ZNISZCZONY POŻAREM 

TYLKO NATYCHMIASTOWA AKCIA STRA. 
ŻY OGNIOWE] ZDĄŻYŁA GO SZCZĘŚLIWIE 

URATOWAĆ 

: Ajencja Havasa podaje dane o groźnym po 
żarze, jaki 20 bm .omal, że nie zniszczył pa- 
łac królewski w Brukseli. Wybuchł on zupełnie 
niespodzianie, a ogień zdołał byt przepalić dre 
wniane wiązania dachu na jednem ze skrzydeł. 
Naprzeciw niego położone są stajnie i stam- 
tąd dopiero zauważono wydobywające się kię 
by dymu. 

Wszczęty alarm dał doskonałe rezultaty:— 
przybyla natychmiast straż ogniowa rozpoczę- 
ła energiczną akcję złewając masami wody ob 
ięty ogniem dach i wnętrze zagrożonych 
przez pożar pokoi. W ciągu godziny akcja była 
ukończona. Ucierpiało jedynie silnie prawe 
skrzydło zamku, nie zawierajjące bardziej war 
tościowych zbiorów. 

Z rodziny królewskiej obecną była w stoli- 
cy tylko księżna Astrid ,żona następcy tronu.
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Polacy zagranicą (12), czasopisneo, 
poświęcone sprawom Polaków, znajduj ?- 
cych się poza granicami kraju, 

Najwięcej Polaków mieszka w Aier, 
ce; To też życie kolonii polskiej na dru- 
giej półkuli świata ma specjalne cechy. 
W ostatnim zeszycie czasopisma „i cia- 
cy zagranicą” znajdujemy niezwykie wy- 
mowną statystykę, dotyczącą wypadków 
nieszczęśliwych za październik «b.: 
KRWAWA I SMUTNA KRONIKĄ. — W paź 

dzierniku *b. w wypadkach  autoniobilowych 

zginęło 25 Polaków, kolejowych — 7, motocyk 

towych — 1, tramwajowych — 1, zamordowa 

nych zostało 11, życie odebrało sobie -— *15, 

(w tem 3 z biedy), przy pracy zginęło — 2, 

spaliio się — 3, zastrzelonych podczas kradzie 
ž y zostało 2, zastrzelonych przypadkowo — 

2, zatruło się grzybami 7, footbal pochłonął 2 

ofiary, a w innych wypadkach zginęło 7. 
Na więzienie powyżej roku zostało skaza- 

nych 13, w czem 10 na 87 lat łącznie, a 3 na 

dożywocie. 
Dwie Polski dały się naciągnąć 

na 4270 dolarów. 

Tyle ludzkich istnień 
łol... 

No i tyle — dolarów!... 
A te dolary są tak potrzebne!:... 

Nie na rozrywki i zbytki: tyle prze- 

cie jest nędzy!... 

ABC (372) podaje wiadomość © 

ciekawym kiermaszu — pokazie wyro- 

bów ociemniałych i głuchoniemych: 

Kiermasz Gwiazdkowy w zakładzie dla głu- 

choniemych na placu Trzech Krzyży, w skrom 

nych ramach, jest raczej pokazem robót giucho 

niernej i niewidomej miodzieży. Z tego punktu 

widzenia jest chłubnem świadectwem działalno 

ści wychowawców, oraz dowodem, że przy 

umiejętnym kierunku jednostki, które: los tak 

ciężko skrzywdził mogą być wielce pożyteczny 

mi członkami społeczeństwa. 

Dział introligatorski w zakładzie głuchonie- 

mych ma już swoją wyrobioną markę, również 

dział szczotkarstwa i koszykarstwa  miewido- 

inych prezentuje towar  nieprzeciętnie solidny. 

Bardzo eiektownie przedstawia się dział stolar 

ski, gustowne skrzynki przeróżnych rozmia- 

rów, inkrustowane odmiennemi gatunkami drze 

wa, Widzimy też stoisko działu krawieckiego 

jeszcze jeden iach poważnie prowadzony u 

głuchoniemych i dział robót ręcznych, prze- 

dewszystkiem haftów białych i kolorowych — 

które muszą być artykułem nietrudnym 40 @- 

mieszczenia na rynku krajowym, gdyż są iadne 
bardzo niekosztowne i trwałe. 

Nowością jest kiosk z ozdobami choinko- 
wemi i wyrobami trykotowemi *ręcznemi, wy 
rabianemi w nowo otwartym Domu Pracy dła 
dziewcząt niewidomych i głuchoniemych. — 
Misternie wykończone ozdoby na choinkę są 
właśnie dziełem niewidomych. Zdumiewająca 
jest ta subtelność dotyku, która potrafi że sko 
rupki jajka, zrobić prawdziwe cacko zdobne 
wycinankami ze kolorowego papieru, tworząc 
rybki, ptaszki, fantazyjne lampjony, łańcuchy, 
w stylu ludowym okraszonym pewną indywi- 

duałną fantazją wychowawców. 

Jak uważnie i troskliwie trzeba się 
przyglądać podobnym wysiłkom ludzi 
nieszczęśliwych! Czemu w Wilnie za ma 
ło się mówi i Wie o życiu i pracy niewi 
domych i głuchoniemych? Uwaga spo- 
łeczeństwa wciąż musi być zwrócona na 
los najbardziej upośledzonych w życiu. 

Przy poparciu społeczeństwa da się z cza 
sem rozszerzyć produkcję co umożliwi tym bie 
dakom normalne zarobkowanie, a tem samem 
uniezależnienie się od dobroczynności społe- 
czeństwa. į 

Duża ilość eksponatów, z przytwierdzoną 

do nich kartką,, sprzedane* dowodzi że War 
szawa interesuje się tym pokazem i że potra- 
fiła ocenić owoce wysiłków tych, którym osło- 
dzenie losu jest obowiązkiem chrześcijańskim 

całego społeczeństwa. 

oszustom 

się zmarnowa- 

  

Pamiętajmy o biednych i "ieszcze- 
śliwych!... Lectur. 

Dr. med. EM. CHOLEM= 
UROLOG 

choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

ul, Zawalna 18, (róg Želigowskiegc) tel, 383. 
Przyjęcia ed 12 — 215 — 7. 

POLOWANIE NAGANKOWE. 

Podaje się do 'wiadomości myśliwych, 
iż w bieżącym sezonie zimowym odbędzie 

się szereg płatnych jednorazowych polowań 
na terenach lasów państwowych na drobną 
zwierzynę oraz na wilki w sznurach. Infor- 
macyj udziela i zgłoszenia przyjmuje Dy- 
1ekcja Lasów Państwowych w: Wilnie, uł. 
Wielka 66 (Telefon 12-79) oraz poszczegól- 
ne Nadleśnictwa Dyrekcji Wileńskiej. 

METEOR 
Szliśmy tą ulicą, pełną bajorów, nawia 

nych śnieżnych gór pomiędzy płotami, 
zamarzających kałuż. Zupełnie ciemno. 
W nielicznych zaledwie chatach świecił 
słaby płomyk, choć to godzina 7-ma wie 
czór dopiero. Wieś rozciągnięta na do- 
bry kilometr, cicha, przysiadła do ziemi, 
płaska — śpi już. Raz, wraz ktoś się po- 
tknie i wjedzie długim butem w lodo- 
watą kałużę, aż po łydki. O takiej porze, 
co to ni jesień, ni zima, wszystko jest na 
powierzchni: śnieg, goła ziemia, trawa, 
gruda, lód, błoto i kałuże. Kraj cały wy- 
gląda jak brudna, łaciasta, wiejska Кго- 
wa. Jest wilgotno, dymi zimna mgła, pa- 
chnie odwilżą, ale nie tą wiosenną, świe- 
żą, tylko zgniłą trawą i mokrą ziemia. 
W olbrzymiej wsi zaszczekał jeden tyl- 
ko pies. Zaszczekał i umilkł. Może jest 
tylko jeden, a może inne śpią już, jak 
ich gospodarze? Psów niema, bo niema 
czem ich karmić. Takie teraz czasy. 

Znów się ktoś poślizgnął i wwalił po 
kolano w śnieg. 

—- Psiakrew!... 
Cień jakiś w łapciach poruszył się ko- 

ło chaty na dźwięk obcego przekleństwa, 
spojrzał ciekawie i natychmiast  znik- 
nął w sieniach, drzwi szczelnie zamyka- 
jąc. Zdaje się splunął na progu. Nie lu- 
bią tu takich, nie lubią obcych. Nic do- 
brego nigdy nie wróżą i nic dobrego 
nie przynoszą. 

Wieś śpi już o tej porze, , śpi w @- 
gie zimowe noce, ale zawsze jakoś na je- 

  

    R
E
 

PUDER O SUBTELNYM 
TRWALYM ZAPACHU 

Prasimy nla ulagač namowem sprze- 
dawców usiłujących pudry 6 łudząco 
podobnych spakowaniach i nazwach 
sprzedawać zsmiast oryginalnego pudru 
5 Flaurs „FORVI L“ Paris. Oryginalny 
puder 5 Fiaws „FORVIL“ Peris 
posiada napis „Poudre Forvii" na denku 
Pałlacamy wszsch$wiatowej sławy wo- 
dy ksleńskie i psrfumy 5 FLEURS 
FORVIiL Paris, orez inna zapachy     
  

K A EU e 

    

   
Francuski 

budzik 

precyzyjny 
RÓJ CENA 

wszędzie do nabycia ZŁ, 20 

CT ii i ОВ нноННЫНННИМНОНННННИКНИЫОНННЯНЯ 

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

ebok Dworca Giównego 

poleca: ciesłe, czyste i ciche po- 
koje z ogrzewaniom cen- 

  

  
  

  

    

tralnem, wodą bisżącą i 

telefonami. 

Bozpłatoy gasi — Ceny piskie 

GRUŹLICĘ, 

KRZYWICĘ 

ZŁĄ PRZEMIANĘ MATERJI 

u dzieci i dorosłych 

Zawierający czynniki witaminowe. 

  

  

  

  

Magistra A, BUKOWSKIEGO. 
Wystrzegać się bezwartościowych namiastek 

i nasladownictw. 

  

WE WSI 
dno oko: ktoś zerknie, ktoś podsłucha i 
cichy wystraszony szept leci od chaty do 
chaty, ponad chlewy i odrynki, od koi- 
ca do końca! Niewidzialny dzwonek alar 
mowy. Zaraz wszyscy wiedzą, że przy- 
był ktoś obcy, ale tem szczelniej zamy- 
kają drzwi i skuliwszy na piecu, u- 
dają twardy sen. Bo kto ich tam może 
wiedzieć, kto i poco! Ot szlają się po 
ulicy w nocy. Czego? — Obacz Pietruk, 
żeb nieszczęścia jakiego nie było! 

Na niebie świecą wszystkie gwiazdy, 
wszystkie co do jednej, a w wiosce ga- 
sną jeden za drugim ogniki. 

Aż dziw, wielu rzeczy ci ludzie nie 
rozumieją, a nie rozumiejąc — boją się 
ich. Ta wojna, wielka wojna, mimo wszy 
stkich demokratycznych pojęć, które po 
niej przyszły, i tych „kagańców oświa- 
ty”, nałożyły naszym „tutejszym”, prze- 
dewszystkiem kaganiec strachu. Minio 
cały t. zw. dorobek oświaty, ludu, kształ 
cenia go kulturalnie i politycznie, chh p 
w latach powojennych boi się stok'oć 
więcej ludzi i zjawisk, niż bał się przed 
wojną. Boi się, bo nie wie, czego się trzy 
mać, tak jak trzymał kiedyś czapkę w rę- 
ku, a robił to, co jego dziad i ojciec. 
Partje, hasła, podatki. Co wolno, czego 
nie wolno? Chaos. 

— A kab ich usich wouki!.. 
Ot, naprzykład meteor. Miał zda sie 

dosyć miejsca na kuli ziemskiej. Jaka ch» 
lera kazała mu spadać w pobliżu wioski. 
Teraz wieczorem przyjechało kilku pa- 

  

SŁOW O 

Wybuch benzyny 
w zakładzie chemii fizjologicznej 
TRAGICZNY WYPADEK Z 

WILNO. — W Zakładzie Chemji Fi- 

zjologicznej USB, mieszczącym się przy 

ul. Zakretowej 23 zdarzył się ciężki wy- 

padek, którego ofiarą padła dr. Helena 
_Dowgialewiczowa (W. Pohulanka 10). 

W momencie, gdy dr. Dowgiałewiczowa 

miała w ręku próbówkę z pewnemi zwią 

zkami chemicznemi, nastąpił niespodzie- 

wanie wybuch benzyny, znajdującej się 

w bańce, a stojącej tuż na stole. 

Dr. Dowgialewiczowa nie zdążyła coi 

DR. DOWGIALEWICZOWĄ 

nąć się i w okamgnieniu cała stanęła w 

płomieniach. 

Na krzyk nieszczęśliwej obecni , a w 
tej liczbie i mąż dr. Dowgialewicz po- 
śpieszyli z pomocą. 

Zanim jednak ugaszono palące się u- 
branie, dr. Dowgialewiczowa uległa bar- 
dzo ciężkim oparzeniom. 

Poszkodowaną przewieziono natych-* 
miast do szpitala św. Jakóba, w stanie 
budzącym poważne obawy o jej życie. 

Umorzenie 300.152 złotych pożyczek 
mieszkańców powiatu postawskiego . 

WILNO. Dnia 21 i 22 grudnia br. od- 

było się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 

Odbudowy, ma iktórem rozpatrzono 717 

spraw. o umorzenie pożyczek, pobranych 

przez niezamożnych mieszkańców powiatu 

Zdema 
    

skowanie mordercy 

postawskiego ma odbudowę budyników, 
zniszczonych wskutek wojny. 

Z logółem pobranych pożyczek 377.638 
złotych, Komisja postanowiła umorzyć 
355.152 zł., tj. 94 procent. 

Dezerter-zabójca sam zgłosił się 
WILNO. — W roku 1920 po zajęciu 

Wilna: przez wojska polskie, na Rossie 
został zastrzelony w zagadkowych oko- 
licznościach dzierżawca ogrodu w tej о- 
kolicy niejaki Jakucki. 

Sprawcami zabójstwa — jak usialiła 
wówczas żandarmerja — byli czterej zoł 
nierze artylerji, których Jakucki przyłapał 
ua gorącym uczynku samowoli. 

Jeden z biorących udział w grabieży 
strzelił do Jakuckiego, kładąc go trupem 

AEKARSKA 
KOSMETYKA 3 

1NDYWIDUALNA 

JHAMPCG 
w 3 ODMIANACH 

na miejscu, poczem razem z innymi — 
zbiegł.. 

Żandarmerja stwierdziła , że tak bez- 
pośredni sprawca zabójstwa, jak i jego 
trzej towarzysze zdezerterowali zaraz po 
tem z oddziału i wszełki ślad go nich 
zaginął. 

Listy gończe rozpisane za. zbiczanii 
tie przyniosły spodziewanych rezultatów 

W grudniu roku bieżącego do "KU - 
Wilno wpłynęło podanie niejakiego Jana 
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iasnych wlosów 

e, nich Wołów 

i rumiankowy, do 
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w KAŻDEJ TOREBCB 
—ZUAJOVJE SU ZNAJDUJE SIĘ „ 

IRACID 
| aoasacy, woje 

TOS 
POWA BISTY 

Ą POŁYSK” 

„Czy rematyzm„i podagra są uleczalne? 
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm, 

podagra i pokrewne cierpienia mają za 
przyczynę nagromadzenie się kwasu mo- 
czowiego w organizmie. Chory stara się 
przy pomocy różnych środków, jak np. 
nacierania, gorące kąpiele, okłady i t. p. u- 
wiolmić się od tych cierpień, ale przeważ- 
mie doznaje tylko chwilowej ulgi. Czę- 
stokroć mastępuje zesztywnienie kończyn, 
jak móg, rąk, opuchlina ikolan, tak, że 
chory poprostu mie może już powstać z 
miejsca, W! interesie więc każdego chore- 

go leży zastosowanie tylko takiego środ- 

ka, który usunąłby te cierpienia. W tym 

celu możnia zastosować. tabletki Togal. 

Wstrzymują one bowiem nagromadzenie 
się kwasu moczowego, zwalczając tem 

samem te miedomagamia. Togal jest nie- 

szkodliwy dla serca, żołądka i innych or- 
ganów. Spróbujcie i przekonajcie się sa- 
mi, lecz żądajcie we własnym interesie tyl- 

ko oryginalnych tabletek Togal. Do na- 
bycia we wszystkich aptekach, 

IW. Z. P. 6. 

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Do nabycia w adm. „SŁOWĄ” i Księgarni Zawadzkiego 

Rosja Sowiecxa w polityce światowej . 8 zł. 

Z przeżyć i walk . 
Przewroty i reformy agrarne 

B 
RR, 

1 Zagadnienia ustrojowe ‚ .. . .1, 

  

nów. A co z tego będzie — nie wiado- 
mo. Może nie wolno mu było tu spadać? 
Przeklęty kamień! Może ci panowie my- 
ślą, że go kto ukrył? Jeżeli kto, to chiba 
tylko Michałka Sutkus. 

W końcu wsi stoi jakaś postać, pa- 
trzy ponuro. 

— A wy ojciec, nie słyszeliście, tu 
mówią wypadek jakiś u was był. Gwiaz- 
da spadła czy co? 

— Nic ja nie widział, nic nie słyszał 
— odpowiada wyuczonym głosem. — 
Spał! — Spojrzał raz jeszcze i jeszcze 
bardziej zpodełba. zawrócił i poszedł. 
Niech Bóg broni: powiesz jaka słowa i 
nieszczęścia sprowadzisz, Nic nie wi- 
dział. nic nie słyszał. 

Ale Sutkus, ten słyszał. Prawda, že 
słyszał i widział też. Djabeł jego jakiś 
skusił gadać: doznanie pisali, do gmiay 
wodzili, w protokuł famielja zapisali, a 
cuści z tego wyjść moża, wiadomo nic 
dobrego. Trzebaż! I baba już spała i 
dzieci też, ale ot wyszed za Świrnia dize 
wa składać późno poro. — Teraz znowu 
zawołali i pytajo: 

— No, powiedźcie Sutkus, jak to by- 
ło? : 

Wysoki, zdrowy mężczyzna, targa 
nerwowo czapkę w ręku. Patrzy na šwią 
teczne zabłocońe buty i mówi głosem 
urywanym, podnieconym, tłumacząc się 
jak może: 

— A nic tam takiego nia było! Wró- 
cił ja z lasu, jak raz patrza kolacja na- 
gotowiona. Zmyślił spoczontku zjeść, pó- 
žnia, myśla, drzewo złoża... 

—- Która to mogła być godzina? 

— jasz zegarka u chacie nie mam! 
Nu, zwyczajna: póki z lasu zajechał, ży- 
wioła siak tak odłożył, kolacja znaczy 
sia siond jeść.. 

— On długo je kolacja — dorzucił 
ważką uwagę, obecny sołtys. 

— Nu tak, że diugo — spojrzał na 
sołtysa Sutkus, jakby z wdzięcznością. 
że podtrzymał rozmowę. — Poki kola- 
cja zjadł... 

— Mniejsza z kolacją, ale coście wi- 
dzieli? 

— Toż mówia, niczego takiego nie 
widział... powiódł  zrozpaczonym 
wzrokiem po obecnych: za jakie grzechy 
mnie gubicie! i otarł pot z czoła. — Jak 
raz zaczął było drzewa składać, tam za 
świrniam, — zwrócił się do sołtysa. Soł- 
tys potakująco kiwnął głową. — Aż pa- 
trza błyskawica jakby, a później  hudzi. 

— аКю hudzi, jak piorun, czy jak 
z armaty? Wy w wojsku: słutżyliście? 

0000! — myśli Sutkus, nie dobrze: 
już koli o wcejswo zapytali, znaczy sia 
podejrzenia ia.«/ci majs. -— | cskrobał 
się w głowę: 

— Ja w wojska tie S«.żył, wiadomo 
słyszał... boi żesz tu szii.. ale tego zna- 
czysia: podatku wojskowez» nie płaca, 
A: 

— No więc jaki był huk? 
— Zwyczajny, jak powiedzieć Ot -— 

kamień,kiedy  goroncy dyk do wody 
wrzucič. 

— A nie tak, jak granzt. może. w wo- 
dzie? 

— Jaž panok, nigdy ryba granatomi 
i w życiu swojem nia głuszył. Moża tam 
chto koło Mereczanki, ali na Trockie je- 
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w Krakowie po Wczoraj w nocy zmarł 

dłuższej chorobie ś.p. Karol Stryjeński profesor 

Akademii Sztuk Pięknych i Dyrektor Insty- 

tutu Propagandy Sztuki w Warszawie, b. dy- 

rektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zako- 

panem Karol Stryjeński, którego  podobizię 

podajemy na naszem zdjęciu. 

0 12 latach 
do Sądu 
Witkiewicza, zamieszkałego na Anioko- 

łu w sprawie ustalenia jego stosunku do 
służby wojskowej. 

Petent wskazywał, że służył w woj- 
przez kilka lat był ciężko ćhory i dopie 
ro teraz, gdy wrócił do zdrowia, śpieszy 
uregulować swe sprawy wojskowe. 

W trakcie rozpatrywania podania zaj 
zano dla pewności do kartoteki pościgo- 
wej, gdzie odrazu natrafiono na nazwi- 
sko Witkiewicza, poszukiwanego za cięż 
ką zbrodnię. Dane osobowe interesanta 
PKU zgadzały się całkowicie z posiadane 
mi przez władze, więc Witkiewicza na- 
tychmiast aresztowano. 

Zatrzymany, widząc że został zdema- 
skowany, przyznał się, że jest poszukiwa 
nym dezerterem i zeznał, w jaki sposób 
zdołał przez tyle lat ukrywać się. 

Po ucieczce z pułku Witkiewicz zao- 
patrzył się w dokumenty na inne nazwi- 
sko.. 

Przez 12 lat posługiwał się obcem na 
zwiskiem, lecz w żadeu sposób nie mógł 
załatwić stosunku do służby wojskowej, 
bowiem beż tej formalności nie mógł uzy 
skać swobody ruchów, jak również pra 
cy. 

Wojskowe władze sądowe, poieciiy 
osądzić Witkiewicza w więzieniu wojsko 
wem. Grozi mu postawienie w stan oskar 

żenia o zabójstwo z chęcią zysku przy 
zastosowaniu art. 15 przepisów przechod 
nich, które mówią o karze Śmierci. 

Gdynio-Liebona -Cosablanco- Maia! 
'©4 3-д9 8о 27 
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Kilka uwag 
Bawdzo poważna i szanowana Księgar- 

nia Gebethenra i Wioliffa nadestala. pod mo- 
im adresem numer 7-my gwiiazdokwy „Co 
ezytać ?* Jest to bamdzo umiejętnie ułożona 
zachęta do kupowania książek dla dzieci i 
dorostych. Takie zalecenia w, handlu księ- 

garskim — podobno — są komiczne, bo 
społeczeństwo nie widzi pożytku książki. 
Wolałbym, oczywiście, żeby ezłowiek szuka! 
książki, nie zaś by książka przez łamańce 
literackie zbliżała się do ludzi, Urodzony 
przed laty siedemdziesięciu; wychowany 

wśród haseł odmiiennych; pełen szacunku 
i ezei dla pisarzy, migdy wie przyjpuszcza- 
łem, że nastaną takie czasy, iż wodzowie 

ducha, szczęściem daleko: nie wszyscy, wyj- 

dą na, rynki, aby wilasnoręcznie podpisywać 
wiedksle ma rachunek własnej sławy: 

A oto czytam: 

Szereg znakomitych pisarzy pragnąc 
ć sympatyczny kontakt z czytelnika- 

- godził się w bieżącym roku na sprze- 
„daż gwiazdkową swoich książek opatrzonych 
„własnoręcznemi podpisami nietylko (jak do- 
„tąd) w stolicy ale i w całym kraju. 

„Wystarczy w okresie od 10 — 31 grudnia 
„wypełnić załączony w niniejszym prospekcie 
„formularz zamówienia i wysłać go lub wrę- 
„czyć tej księgarni, w której się zwykle czyni 
„zakupy, aby w ciągu kilku dni otrzymać za 
„jej pośrednictwem żądaną książkę z iotogra- 
„Ца ! własnoręcznym podpisem autora po nor 
„inalnej, katalogowej cenie. Prospektów — @)- 

każda księgarnia bezpłatnie. 
„Czyż nie jest to jedyna w swoim rodzaju 

„sposobność dla miłośników książki? I czy bę 
„dzie w tym roku jakiś stosowniejszy, wytwor 
„niejszy i cenniejszy podarunek gwiazdkowy 
„niż książka z autografem i fotografią autora? 

   

    

* * * 

Drugie, co mnie dotknęło i zabolało, io 
wstępny wiersz Makuszyńskiego „Na 
Gwiazdkę”: 

„Nawet Pam Bóg, gdy spocząć zapragną! 
'w niedzielę, 

To ,Lalkę* sobie czytał, usiadłszy na 
chmurze. 

Jest to dowcip bardzo wątpliwej war- 
tości; w zestawieniu całągo obrazka, — 

jest bluźmierstwem, a więc czymem niegod- 
nym znakomitego pisarza. 

* 

W nołatee pt.: „Ślub iw Salamucie“ wi- 
dzimy błąd: prawo kamoniczne mie zawsze 
wymaga, ażeby ślub odbył się w gmachu 
kościelnym. Ta okoliczność mie należy do 

zasadniczych warunków, iważności sakra- 
mentu małżeństwa. 

X. Michał Rutkowski. 

POLSKI BISKUP 
PUŁKOWNIKIEM WOJSK WŁOSKICH 
W tych dniach ksiądz biskup dr Ignacy Du 

bowski otrzymał od rządu włoskiego godność 
honorowego szefa jednego z piemonckich put- 
ków piechoty. Przysługiwać mu będzie prawo 
do wszystkich przywiłei „związanych z rangą 
pułkownika. 

Biskup Dubowski, były biskup diecezji tuc- 
ko - żytomierskiej znany był podczas wojny 
z pomocy, jaką niósł swym parafjanom, któ- 
rych nie opuścił nawet podczas bolszewickiego 
teroru w Żytomierzu w 1919 roku. Wówczas 
jedynie czynny opór stawiony przez wiernych 
uratował go od wywiezienia łub stracenia. Czas 
jakiś biskup ukrywał się w jednym z lochów 
grobowych na cmentarzu i dopiero potem zdo 
łał schronić się na terytorjum zajęte juź przez 
Polskę. 

Po wojnie przeniósłszy się na stałe do Rzy 
mu, bierze udział w pracach Watykanu. już pa 
rę lat temu spotkało go inne wysokie odzna- 
czenie: został powołany do kapituły Rycerzy 
Grobu Chrystusowego. 
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ROEE TEZY ETOWE ZEP CE TORZE PRECZ TOO WZOROWO EZIO RC DESZE 

ziora, ale u nasi rzeki niarza takiej, co- 
by ryba głuszyć. й 

ż = Nie o ik chodzi, ale jaki był 

dźwięk? е 
— Jaki tam dźwięk, prosto hudzi, nu, 

jak piorun. . 
— A co wy myśleliście? 
— Tak ja że prosty człowiek! Fo 

drugie nigdy ja po nocy, broń Boża nie 
chodza, no niech choć sołtys, ten powie, 
żeby mnie kiedy na swoja życia. W ta 

pora tylko chciał na ranku do lasu je- 

chać, myślał z wieczora drzewa złoża, 
tam za świrniam. 

— No a nie słyszeliście inoże co po 
stronie litewskiej mówią, czy widzieli oni 
tam to zjawsko? — Przecież jakiś kov 
takt utrzymujecie? 

— Ajej! panok, tak teraz za wszyst- 
kim niama ruchu. Ktoż teraz jeździ! Nie- 
dozwolono żesz. Ja na oczy tej granicy 
nia widział. Swoja gospodarka mam, co 
ja pójda leść do granicy. Moż tam kto 
jeździ, ale żeby ja — to nigdy i nie 

słyszał nawat i nie widział żeb chto w 
tamta strona -jeździł. 

— A tu, w okolicznych wsiach co mó 
wią? Widzieli tę błyskawicę? 

— Nia słychać było. Ja prawda po- 
wiedzieć i nie widział nikogu. W domu 
siedza, tyle co do lasu pojada. Na dniach 
było do Rudziszek, prawda, jeździł. Ot 
sołtys widział. I deska przywiesiwszy i 
konia okiełzawszy był, ale z nikim takim: 
nie gadał. Teraźniejszo poro takie czasy, 
co i gadač niama achwoty. Siak tak 
sprzedasz to masła trochi, ci jaka słonin - 
ka. Podatki te, niechaj ich! Kiedyści by 
wało na arbata zajdziesz, pogadasz ta- 
dy, A teraz wolej do domu. Kiedy żyć 

w drugim dniu świąt Bsżegn Narodzenia 

OTWARCIE 
Restauracji -Baru „BACHUS“ 

WILEŃSKA 42 (dom Cficera Polskiego) 
Nowoczesny bar, sała testauracyjna, gabinety, zespół muzyczny koncertowy 

"granicy litewskiej, z zachodu, 

BER 

26 grudnia 

Ceny niskie 
sa 
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niama jak! 
— A dzieci, które do szkoły chodzą, 

nie opowiadały, czy ich rodzice widzieli 
meteor? — pytamy obecnej w izbie nau- 
czycielki ludowej. 

— Właśnie synek Sutkusa... 
nauczycielka, 

— Tak co on, szczeniuk, mały. — 
Machnął ręką Sutkus. — On już jest spot- 
niały i wyciera rękawem czoło. Czapka 
w jego rękach robi trzydzieści obrotów 
na minutę. Głos jego staje się coraz bar- 
dziej podniecony i rozdrażniony. Wzrok 

zły wzrok, biega po obecnych w oczeki- 
waniu fatalnej indagacji. — Czyż on mó- 
wi, że nie widział spadającej gwiazdy, 
owszem widział, prawdę powiedział jak 
na spowiedzi, ale więcej nic złego nie 
uczynił. Czego więc chcą od niego! 

Podziękowaliśmy. Bez słowa poże- 
gnania, Sutkus zawrócił i wyszedł cze? 
prędzej z izby szurając ciężkiemi buci- 
skami w sieniach 

Była dziewiąta wieczór. 
wciąż jeszcze świeciły jasno, 

\ 
zaczyna 

Gwiazdy 
tylko od 
zbiegały 

się małe chmurki i przysłaniały hory- 
zont. Przymrozek brał ostry. Gołoledź 
pokryła grudę na drodze. Trzeba było 15ć 

jeszcze ostrożniej, żeby się nie pośli- 

zgnąć. Wiatr ustał i było tak cicho, że 
z ubogich chlewików dochodził miarowy 
szmer żujących siano koni. | 

Rozciągnięta, długa wieś, zagasiła 
ostatnie ogniki. Leżała ponura, milcząca, 

przyczajona, zda się z zapartym tchem. 

pełna obawy, czy spadły meteor nie 

sprowadzi na nią, nowego jakowegos 
nieszczęścia. aż. 
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— Za dawnych lat, za moich lat 

dziecinnych, żadne dziecko u nas w Wi- 

leńszczyźnie nie znało choinki. W tem 

zrozumieniu, że owej  jodełki wigilijnej 

całej w świeczkach, błyskotkach i łaka- 

ciach, nie nazywano wcale choinką. Na- 

zywano ją drzewkiem. A i o żadnej 

„gwiazdce“ nie bylo mowy w zrozumie - 

niu naprzykład: ofiarować komuś coś 

na gwiazdkę. Mówiono tak: „na Boże 

Narodzenie dzieci będą miały, jak zwyk 

le, drzewko”. Choinka i gwiazdka przy 

były do nas z Królestwa. Albo św. Mi- 

kołaj? Św. Mikołaj? Ten z dużą siwą 

brodą, co dzieciom przynosi to i owo? 

Nie, panie kochany, święty Mikołaj, io, 

za przeproszeniem, nie nasz święty. Ni- 

kołaj, Nikołaj,... akcent na ostatniej syia- 

bie... to okrutnie z rosyjska brzmi. Św. 

Kazimierz, św. Stanisław —a! to co in- 

nego — to nasi święci... Obecnie pano- 

wie z b. Kongresówki i z b. Galicji usi-- 

Nie o tem nie było w żadnej z kilxu- 

nastu mów krakowskiego obchodu, zapo- 

mniały o tem na amen dziesiątki po 

święconych rocznicy Wyspiańskiego ar- 
tykułów. Wielki skarbiec „„Wesela“ roz- 
drapano do ostatniego klejnotu poezji, 

do ostatniej, najmniejszej postaci, do 0- 

staniego symbolu. Szukano zagubionego 

na rozstaju, w błocie jesiennej nocy Zło- 
tego Rogu, ciśnięto snopem światła w 
Poetę i - w Gospodarza i w Rachelę i 

w Maryś i w Jaśka. Jęto się słów o Kra 

kowskim gościńcu i łunie nad Kraka. 

wem: Jednej się tylko nie tknięto. Po- 

staci i o jedną się tylko nikt nie upoli- 
niał: i w Krakowie i w Polsce. Może, że 
była największa, że „bary miała jak 

piec" i że jej konia wstrzymać nie nio- 

gli, chabet tylko zwyczajni, bronowiccy 

parobcy. Może, że przypominała „krwa- 

we łuny i jęk dzwonów i pioruny i rzeż 

krwawą, krwawe rzeki— —?* i „Dawne 

czasy, stare dawne wieki, stare du- 

my, bajki“. I že pozostawia ze So- 

bą lęk wielkich wydarzeń. Zapom- 
nieli wszyscy o Wernyhorze, o Werny- P 

horze nie mówił nikt. I nikt nie dojrzał 

tej wielkiej, jedynej rzeczy: oto że „We- 

sele' jest tym utworem literatury pol- 

skiej, gdzie Lirnik — Wieszcz Werny- 

hora ukazuje się po raz ostatni. ” 

To się tak dziwnie posplataly te dwie 

rzeczy: kompletne przemilczenie Werny- 
hory i to, że po latach trzydziestu mo- 
żemy powiedzieć; po raz ostatni spoty- 
kamy go w Weselu. Po wojnie ktoś wy- 
stąpił z „odkryciem'*, że Wernyhora... 
wogółe nie istniał. To się wszystko ra- 

zem dziwnie, ale logicznie łączy. To się 
tak dziwnie łączy z jeszcze jedną rzeczą: 
„Wesele“, guoigue'on en dise, to nie by- 
ła wizja Zmartwychwstania, to nie by- 

ła wizja nadchodzącej Niepodległości. 

To była wizja tego Zmartwychwstania 

załamania. Świt wstanie łuną od Wawel- 

skiego dworu i chłopi z kosami powsta- 
ną. To prawda, wszystko prawda. Ale 
nad tą prawdą góruje inna prawda: Ja- 
siek zgubił Złoty Róg, Wernyhora odje- 
chał i — nie wróci. 

W kilka lat po wojnie umierał kar- 

dynał  Csernoch, książę arcybiskup 

Ostrzyhomia, prymas Królestwa Węgier. 

Pytano go kiedyś w Ameryce, . czy praw 
dą jest, . że Węgry madziaryzowali Sło- 
waków?*. „Bezwątpienia — odparł — je 
sam jestem tego jaskrawym  dowodeni: 

żeby zmadjaryzować syna słowackiego 
chłopa, zrobili mnie pierwszym dygri- 

tarzem kościelnym swego państwa. — 

Nikt też bardziej o sprawę dawnego kró- 

lestwa ziem św. Stefana nie walczył w 
latcah powojny, jak ten chłop słowacki. 

Przez  annały literatury polskiej, 
przesuwa się klasztornym, Ściszonym 

krokiem wymowny jezuita: on pierwszy 

poprzez blaski Wielkich Łuk i Kłuszy-- 

na dostrzegł idącą zagładę i jej proro- 

ctwem jeremjaszowem walił w deliję i 
karmazyny, sobole i trzęsienia magnac- 

kiego Senatu. Ojciec Skarga Pawęski 

był Mazurem, był rodzimym. W przysz- 

łość patrzył ze zgrozą. W „Ostanim Sej- 

mie Rzeczypospolitej” on  prend, ces 
choses la, comme un fait accompli. Mój 

Boże, c'est la vie, que voulez vous = 

pocieszają się między jednym a drugim 

menuetem ostatnie kasztelanowe a pier- 

wsze hrabiny Rzplitej. Aż tu uderza, idzie 

właśnie z tego kąta on il n'y a quć des 

„hajdamack“ proroctwo jakiegoś dida 
jakich to wiele bałakajet od wsi do wsi 
z teorbanem. I jest to pierwszy głos a 
wyzwoleniu, ten lirnik ukraiński, ten 
Wernyhora. Przez lat sto krążyć będą 
jego proroctwa — i przez lat sto znać 

je będzie, znać na pamięć, na wyryw- 

łują zaszczepić nam kult św. Mikołaja i 

gorliwie forytują go na osobliwego cho- 

inki patrona... Hm, oporu być nie mo- 

że. Ale jeszcze, jeszcze.., Gdy św. Miko- 

łaj, choć niewiedzieć jakiemi prezentanii 

objuczony, wchodzi do pokoju naszych 

dzieci, mimowoli może się zdawać, że a- 

niołkowie, pełniący straż u łóżeczek, 

sciągają brwi i podnoszą ręce jakby 

chciały protestować i bronić... 

Tak pisał w swoim czasie na gwiazd- 

kę Czesław Jankowski. A potem odmai.- 

wał smakowity obraz dawnej kucji, tu- 

tejszej oczywiście, — powiedzmy, kreso- 

wej kucji. Prócz śledzia, garnirowanego 

plasterkami gotowanych kartofli (Czes- 

ław Jankowski pisał: ta kartofla), prócz 

zupy grzybowej i rozmaicie przyrządzo- 

nych ryb, konieczną ozdobą stołu w 

lijnego był kisiel czerwony i biały, śl 

żyki suche z makiem i miodem, goto- 

wana pszenica i gotowany groch, a do 

nich t. zw. sito czyli woda zaprawiona 

miodem... W każdy zaś kisiel, w pirami 

dę grochu, w półmisek śliżyków 

tkwił kawałek opłatka. 

wbity 

Taką wilję — taką kucję— spożywa- 

no tutaj w dawniejszych dobrych cza- 

sach. Taką kucję wspominał Czesław 

Jankowski w artykule wigilijnym roku 

1926. в 

  

ki, kilka pokoleń ludzi na przestrzeni cd 
jednego do drugiego morza. Śmierć wie- 
ścił Mazur, Zmartwychwstanie Ukrainiec 
wieści. 

Wie się onim, nawet na tej Ukrainie, 
właściwie bardzo mało i każden to 0- 
owiada inaczej. Był kozakiem? — ale 

czy był? Służył u kogo — ale u kogo i 
czy był? Gdzie i kiedy zakończył życie? 
Kto właściwie spisywał jego, niepiszące- 
go, słowa? Jak Homera, nieznanem po- 
zostać miało jego miejsce narodzin i jax 
jego nieznaną mogiła. Tak samo wres:- 
cie jak homerowa opowieść  rozeszł» 
się daleko, przepisywane, tłoczone w taj- 
nych drukarniach, przemycane z zagra- 
nicy, strofy jego przepowiedni. Nauczo- 
no się je enumerować, jak Grecy posta- 

cie wyryte na achilesowej zbroi, jak Ko- 
lejne wędrówki Odysa: a więc to bę- 
dzie kiedy „Francuz wesprze, Anglik sy- 

pnie złotem, Turek konia w Horyniu na- 

poi”. Ostatnich powstańców wyłapywane 

po lasach małogoskich, tropiono ślad w 

Ślad za ostatnim nie ujętym członkiem 

Rządu Narodowego, a wieść, jakby na- 

przekór mówiła wciąż swoje, że wów: 

czas liczni, jak dęby litewskich borów, 

jak gwiazdy na niebie, „jak bodiaki na 

stepach Ukrainy* powstaną, zwycięzą. 
I że nie będzie to wprzód, aż przyjdzie 
kolejna serja wielkich bitew. Dzieci się 
ich uczyły pilnie, jak uczyły o Psieia 
Polu i  Grunwaldzie. Więc pierwsza w 
jarze Hańczarychy, druga koło mogił 

Piata i Pierepiatychy, trzecia koła Sie- 

dmiu Mogił. Poczem resztę dopowiada:» 
się głosem zciszonym wzruszeniem Za - 

bobonnem. Ta reszta wpadała już w to- 

ny innych lirników. „О wielką wojnę lu- 

dów prosimy Cię Panie!" — Choć roz 

*-jłożona na stole gazeta mówiła o ne- 

wem porozumieniu kanclerza” księcia 

Gorczakowa z kanclerzem księciem Bis- 

marckiem. 

Did na skalę Homera wyrosły nie był 
tylko pociechą dla małych i dla szero- 
kich rzesz ludzi. Drzwi literatury polskiej 
rozwiera mu z łoskotem ponury Se- 
weryn Goszczyński, , prezentuje prosta- 
ka staruchę, uktadnemi strofami pan Lu- 

cjan Siemieński, triumialnym marszem 
swych wspaniałych oktaw, najwspanial- 
szych oktaw „Beniowskiego“ wita ge 
Słowacki. „Sen srebrny Salomei“ — to 
już ostatek. Did lirnik rozpiera się śm'a- 
ło na swem poczestnem miejscu w Pai- 
teonie poezji polskiej tuż obok takich 

homoratiores jak Król-Duch i Król Zam 
czyska i jaśnie pan, hrabia Henryk, i 
graf Kordjan i Anhelli i Konrad. Zbie- 
gają się wkoło uiego ludzie; mołodyce 
dorodne, i chłopi przyciężcy, zasumowa- 
ni, nadsłuchuje świaszczennik pop, zadu- 
mał się dziedzic kontuszowy.. Młode pz- 
cholę idącego pokolenia zapamiętywa, 
chwyta... Gorze łunami step za nimi, 
step ukraiński, Wernyhora odrzucił precz 

    

Jako człowiek nietutejszy, a wmiesz- 

kany zaledwie od lat dziesięciu, czio- 

wiek z b. Królestwa — nazywałem zaw- 

sze drzewko wigilijne choinką, natomiast 

nie pamiętam z lat dziecinnych św. Mi- 

kołaja, tylko świętego  Józeia. Przed 

wielką wojną dzieciom w Królestw * 

przynosił podarunki św. Józef. Św. Mi- 

kołaj był w Galicji, św. Józet w Królłe- 

stwie, w Poznańskiem — nie wiem, kto: 

może św. Wojciech? tutaj — według 

tego, co pisał Czesław jankowski 

musiał być św. Kazimierz albo św. Sta- 

nisław. Dziś nastąpiła unifikacja: zwy- 

ciężył św. Mikołaj, zwyciężyła Galilea. 

Il w tym wypadku, jak w wielu innych. 

Czy ludzie tutejsi mają żal do niej z tego 

powodu? Nie sądzę. Zdaje się, że ze 

świętym Mikołajem pogodzili się łatwo i 

szybko. Zdaje się, że aniołkowie, pełaią- 

cy straż u łóżeczek, nie protestują 1už: 

zawszeć to święty i jeden ze starszych 

świętych, starszy od męczennika Woj- 

ciecha, biskupa Stanisława i królewi- 

cza Kazimierza: żył przecie w począt- 

kach wieku IV, i właśnie w grudniu 

pamiątkę jego Kościół obchodzi.. W kwe 

stji tedy gwiazdkowego patrona panuje 

wszystkich dzielnicach Polski już we 

zgoda. 

Niema jej zapewne, jeśli chodzi o sa- 

mą ucztę wigilijną. W różnych okolicach 

  

WIG 
kraju różnie ją spożywają i długo je- 

szcze różnie spożywać będą.. 
Ale, kto wie?.. może i ona ulegsie 

ewolucji? Trzynastu dań nikt już dziś 

nie sporządza. Ilość ich redukuje się co- 

raz bardziej, najbardziej tradycyjne z 

każdym rokiem idą w zapomnienie. Za- 

pytałem właśnie pewnego tutejszego 

człowieka, tyle tylko że młodzieńca, z 

nowej więc generacji — co to jest wigi- 

lijne sito? Nie potrafił wytłumaczyć. Nie 

wiedział, że to woda zaprawiona mio- 

dem.. Widocznie w rodzinie jego nie po- 

dają już uświęconego zwyczajem napo- 

ju. Gorzej jeszcze: nie wiedział, co te 

šližyki. A więc i tej potrawy nie ko- 

tuje już na wilji. Ale, o dziwo: pe- 
wien człowiek z Królestwa, mieszkający 

tutaj od pewnego czasu, znakomicie и- 

miał wyłożyć , jakie dania w stronach 

tutejszych podczas wieczerzy wigilijnej 

obowiązują. Tutejszy nie wie, nietutej- 

szy wie. Oto osobliwość. jakże ją uza- 

sadnić? Chyba tylko pietyzmem, do któ- 
rego można być skłonnym, niezaleznie 

od miejsca pochodzenia. 

Nie ulega wątpliwości, że warunki 

kulturalne, gospodarcze i obyczajowe 

naszego życia regulują nawet i tę spia- 

wę: sprawę wieczerzy wigilijnej. Zatraca 

ona obecnie przedewszystkiem ten na- 

strój uroczysty i obrzędowy, przeniknię- 

KSAWERY PRUSZYŃSKI 

PROROK NIESPEŁNIONYCH PRZEPOWIEDNI 
teorban, rękę wyciągnął, wieszczy. Dla 
całych odtąd generacyj zastygł w tym 
geście wieszczenia, zakrzepł wielkim G- 
brazem Jana Matejki, na niewolę, na 
wiek. Po wieku schodzi z obrazu, jawi 
się znowu: na weselu we wsi 
ce Wielkie. I jawi się — po raz osta- 
tni. Potem się go już nawet wspomina * 
nie będzie. . 

Tylko, že w dniu 16 marca 1961 ro- 
ku o tem, że to po raz ostatni nie wie - 
dział z widzów premjery „Wesela* niki. 
Wiemy o tem dopiero dziś. I może, tego 
wigilijnego wieczora, gdy nie to jedno 
wspomnienie lat dawnych ciśnie się 
uparcie, wrócimy myślami i do tamte- 
go widowiska: w wielkiej izbie, z tłuizu 
sukman krakowskich wywiedźimy raz ie 
szcze Wernyhorę. Niech przejdzie przed 
nami swą zjawą! — jak ów ostatni po- 
lonez odtańczony przez samego pana 
Podkomorzego na weselu wnuczki stol- 
nika Horeszki. 

Jawi się na takiem  mezalįansoweni 
weselu, właściwie pikniku, na który każ- 
dy coś wniósł: z całą literackością Mło- 
dej Polski przyszła, grzęznąc po kolana 
w błocie panna Rachela, w pelerynie 
hamletyzmu zjawił się Dzienikarz, sno- 
bizmu „inteligenckiego'* nawiozła z mi - 
sta sama pani Radczyni, Czepiec mać- 
kowego dobrego rozumu, a Jasiek, Ka:- 
per, Kasia, młodej, gorącej  jurnošci. 
Taki narodowy piknik z anno domini 
1900 r. Była wódka i muzyka i było- 
by takie, zwyczajne sobie, zdrowe we- 

Bronowi-. 

sele wiejskie, gdyby nie ten głupi kon- 
cept zaproszenia tego chochoła z sądu, 
tego śmiecia, słomianego nygusa, para- 
lusa. Jak skrzat złośliwy zasiał niepc- 
kój. Mary się wywlokły za marą, czer. 
wone karmazynem  magnackim i 
krwią czerwone rezuńską, i czapka 
czerwone błazeńską. A potem idzie ktoš 
wielki, Zmyślne chłopy krakowskie po- 
znały to w mig 

KUBA: Jakiś pon, jokiś pon 

zsiadają z siwka w podwórzu; 

koń ogromniec.... 

GOSPODARZ: Weźcie konia 

razeni ze Staszkiem ku szopie; 

podrzućcie co žryč. 

KUBA: A pon musi wielgi być: 

ubiory na nim czerwone, 
siwa broda a lira u siodła, 

jak te dziady z Kalwaryje, 
co nosą lire u pasa. 

Niech pon wyjdą w sień. 

Jak zyje, 
jeszczem takiego Polaka 
nie ujrzoł. 

Gospodarz zagaduje, zagaduje z to- 
warzyska, ze zwyczajna. Konwenans. 

Aż potem 
GOSPODARZ: Słucham mości; 

a to chwila osobliwa. 

Wolnoć spytać o nazwisko... — ? 

WERNYHORA. Nie poznałeś — ? 

GOSPODARZ: Ktoś mi znany, 

ktoś serdeczny, ktoś kochany, 

ktoś, co groźny — dawny, stary, 
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LIPNI 
ty patrjotycznem wzruszeniem, jakiem 

odznaczała się przed rokiem 1918. Wow 

czas bywała niemal  misterjum. Wów- 

czas, gdy gwiazdka zabłysła, wszystkie 

polskie rodziny, siadające do stołu na 

całym obszarze ziem polskich, stanowiły 

jedną, rzekłbym — rozmodloną, obcuja- 

cą z duchami przeszłości, gromadę. Wi- 

lje ówczesne wybuchały aktem strzeli- 

stym uczuć religijnych i nadewszystxo 

uczuć patrjotycznych, które mogły žmia 

ło w ten wieczór zimowy, przy białych, 

opłatkach znaleźć swój widomy i krze- 

piący symbol. Czyż rzadkiem zjawiskiem 

w owych czasach bywała łza w oku? 

Czyż w takt kolendy nie wpadała mels- 

lodja „Boże coś Polskę*? Czyż  żia- 

chodziła się. jedna polska rodzina, któ- 

rej członek nie cierpiałby gdzieś. tam... 

daleko *. ' 

Misterjum wigilijno - patrjotyczne 

wchłonęła na zawsze przeszłość. Tou 

melancholji i smutku, który jakże cz: 

sto drżał nad stołem wigilijnym przed 

rokiem 1918, rozproszył się i prze- 

brzmiał na zawsze. Wilja roku 1918 by-- 

ła pierwszą wilją odmienną i triumiują- 

jącą. Wilją, która zjednoczyła ziemie 

polskie w innem niż dotychczas uczuciu. 

A potem stopniowo, z roku na rok. w 

miarę coraz ściślejszego  zrastania siż 

tych ziem w jedność, coraz bardziej za- 

  

jak wiek. cały... 

WERNYHORA: Dawnej wiary. 

GOSPODARZ: Ktoś mi znany, niespodzi1- 
SRR ny... 

? WERNYHORA: Przypominasz krwawe łuny, 
i jęk dzwonów, i pioruny, 

i rzeź krwawą, krwawe rzeki — — ? 

GOSPODARZ: A sen, sen jakiś daleki, 
jeszcze w uszach mam te dzwony — 

mieszają weselne grajki — 

jakieś stare dumy, bajki... 

GOSPODARZ: rzecz daleka — taka biiska. 
ktoś mi znany, niespodziany; 

ktoś, o którym jeszcze wczoraj 

tylko we śnie, tylko w marze: 

Pan Dziad z lirą... 

WERNYHORA: Wernyhora! 

I obwieszcza: 

roześlesz wici przed świtem; 

niech jadą we cztery strony! 

GOSPODARZ: Porozsyłam konno _ gońce, 
roześlę wici przed Świtem; 

WERNYHORA: Niech jadą we cztery 
istrony! 

Bądź gotów nim wstanie słońce. 
Skoro porozsyłasz gońce, 

zgromadzisz lud przed kościołem, 

jak są zdrowi, prości, mali; 

ażeby godność poznali, 
Bogiem powitasz ich kołem, 
a wtedy przykaż im ciszą, 

niech żaden brzeszczot nie szczęknie, 

a skoro rzesza uklęknie, 

niech wszyscy natężą słuch; 

czy tętentu nie posłyszą 

od Krakowskiego gościńca — ? 

Takie to znane, takie dobrze pamięt- 
ne! Takiem to dalekiem echem szły «e 
wszystkie słowa od krakowskiego go- 
ścińca lat temu mija trzydzieści, że i 
powtarzać nie trzeba sakramentalnych 
słów, gdy did daje Złoty Róg Wolności. 
„Jutro”. To jest pożegnanie Wernyhory 
Znika. I dalej chłopy krakowskie nadz: - 
wić się nie mogą sile kresowego jego 

rumaka. 
To wszystko wiemy, to wiemy. 1 że 

obiecał stanąć na świtaniu, gdy zatrąbi 
Róg. że „przeżegna lirą niwy, wtedy 
trzeba się pokłonić, potem siąść na koń'. 
I wiemy także co dalej. Jasiek zgubił Rćg 
Zeszło się wiele ludzi i czekali, z kosa- 
mi czekali. Aż poszli w dawny, zapamię- 
tały taniec. Na nowo, na nowo. Miałeś 
chamie złoty róg.. 

Wernyhora nie wrócił. 
ж о* * 

Ze wszystkich allegoryj Wyspiańskie- 
go nie uchwycono tej jednej: ze wszyst- 
kich jego przeczuć, to jedno było naj- 
genjalniejszem. W wizji wskrzeszenia 
Polski w ostatnim obrazie „Weseła* jest 
i. gospodarz i poeta i Rachela, są ko- 
sy, tłum chłopa. Jednej tylko  dramatis 

cierały się różnice, w „regjonalnych* о- 

byczajach wigilijnych  zachowywane.. 

Święty Mikołaj zapanował powszędy, 

sito w ojczystych swych stronach przez 

młodych jest zapominane... Tradycje po- 

niektóre umierają: pędzące, nieustające 

życie usuwa to, co za pędem jego nada- 

żyć nie może. Trzynaście dań! Ach, kil- 

ku godzin na spożycie ich potrzeba... 

Któż tedy wie, jakiej dalszej ewolu- 

cji ulegnie wieczerza wigilijna? Lecz 

jakiejkolwiek ulegnie, winno ją coraz 

bardziej, coraz głębiej nasycać jedno u- 

czucie: uczucie wesela. W ten wieczór 

zimowy, przy białych opłatkach, gdy 

gwiadka zabłyśnie, na wargach wszyst- 

kich powinien coraz pełniej rozkwitać u- 

śmiech. Wolni i swobodni, winniśmy 

święto Narodzenia Bożego witać jako 

święto odnowienia duchowego i 

cięskiej radości. 

ZWy- 

J. w. 

PAROS ROS RZCOODÓWOZE AACZZOROĘ ) OADDSD 

personae niema: Pan — Dziad, Werny- 
hora, „gość z Kresów* jest nieobecny. 
„Nieobecne“ są te dalekie, te prawdziwe 
Kresy. Ich jednych, wieszczących niemia. 
Na ich miejscu rozparł się homo novus 
Polski nowej, na ich miejscu gra -- 
Chochoł. ; 

Wernyhora — to wszystko nierodzi- 
me, niepolskie, — a polskie. To ta wicl- 
ka przepowiednia o wskrzeszeniu Pol- 
ski, rzucona nad Dnieprem, wtedy, gdy 
nad Wisłą władał książę Repnin, rzuco- 
na po ukraińsku, przez Ukraińca —— po- 
wiedzielibyśmy dziś. To jest to, co sło- 
wa kardynała Csernocha. To jest ta me- 
zrealizowana zapowiedź, jak zrealizowa- 
waną zapowiedzią jest Wyspiańskiego 
zapowiedź o załamaniu się zmartwych- 
wstania. To jest ta postać, która na rę- 
kach do Panteonu poezji polskiej wnie- 
Śli najwięksi poeci — i która musiała 
zeń odjechać na swym stępowym koniu 
z tą chwilą, gdy się ten Panteon skur- 
czył duchowo po Zbrucz. To, że dla 
Wernyhory, jedynej wielkiej postaci 
Wesela zabrakło miejsca w całym kra- 
kowskim obchodzie — jest to tyika 
stwierdzenie spełnionych już rzeczy. 

Na łamach „Gazety Polskiej" biada 
Juljusz Kaden-Bandrowski nad niecolą 
literatury współczesnej. Nikt się nad 
twórczością obecnej Polski nie  užal“, 
nie obchodzi ona nikogo. — Dlaczego —- 
o tem „Wesele''* wiele bardzo powiedzi:ć 
by mogło. Tak długo pruto i pruto li- 
ty pas, pas złocisty polskiego wszys. - 
ka, że została tylko ta szarość mazo- 
wieckiego włókna, tylko rodzimych ko- 
nopi tandeta. Odpadł „obcy złotogłów 
i „obce“ najwzorzystsze jedwabne ha- 
fty choć się trzymały lata i lata dotrzy- 
mać mogły. To co jest, Świeci wobec te- 
go, co było, a najbardziej wobec tego, 
co być mogło, powabami  zgrzebnego. 
powrósła. Raz to sobie powiedzmy i 
otwarcie: ostał nam się ino sznur. Sa- 
miśmy chcieli, by tak było i sami się 
nie dziwmy, nie żałujmy, że po „Weselu 
nikt już choćby... po „Mateusza Bigdę * 
nie sięgnie. 

W wigilię wspomina się rzeczy i 
ludzi przeszłe, i czasy bardzo, bardzo da- 
lekie, dalekie już nawet i na tem, co pozo 
stało z Kresów. Ale wigilja kresowa — 
to także coś daleko więcej niż dziesięć 
obchodów, nawet niż dziesięć krakow- 
skich obchodów: Przy stole miejsce zo 
stawiamy czasem dla Nieznanego Ge- 
ścia. Niechże nim w tym roku będzie ów 
Did — Lirnik, wysiedłony w drodze 
administracyjnej z granic Rzeczyposp - 
litej Polskiej. Niech nas ten fakt nie ra- 
zi: i my jesteśmy  wpółwysiedleńcy. 
A nim wróci na swoje (jakże  bardz-, 
jak bardzo chciałbym móc napisać; na- 
sze) stepy, niech się przy tej naszej wi- 
lji pogrzeje przed drogą. A że przyjęliś- 
my w dom tego Ukraińca, t ego „haj- 
damakę“ niech nie warknie żaden sza- 
winista: Grana na Złotym Rogu przez ca- 
ły wiek pieśń wiary w Zmartwychwsta- 
nie, ta pieśń, której nutą ostatnią, niedo-- 
kończoną w połowie, była Pieśń Legjc- 
nów „najdumniejsza z pieśni polskich* 
nie rozpoczęła się ani dźwiękami War- 

szawianki ani nawet mazurka Dąbrow- 

skiego. Jej tonem pierwszym i najpierw- 

szym były słowa ukraińskie, ukraińskie 
śpiewne słowa Dida lirnika, proroki 
niespełnionej przepowiedni, słowa, sze): 
tane przed wiekiem na jednym z tych 
dalekich, dalekich futorów,na których Pot 
ska dzisiejsza postawiła „wielki, wielki 
krzyż" rezygnacji z praw do mocarstwa.



KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA. 

Z CYKLU: BALLADY BOHATERSKIE 
ŻAŁOSNE PIEŚNI o BARBARZE i AUGUŚCIE 

DUBNIKI 1535 

W Dubinkach, nad zamkiem wysokim, 
tam żeglują przeczyste obłoki 

u maju kwitnące; 

tam słowiki płaczą w bzach rozrosiych, 
tam żeglują sowy niby posły 

od jeziora do mięsiaca. 
W ogrodzie kalina Sto, 

rosę ma na listkach swoich, 
w lekkiej zadumie... 

Po ścieżce, w wilgotnym chłodzie 
Basia Radziwiłłówna przechodzi, 

sukienką szumi, 
Piastunka za idącą goni: 
„Do jeziora zbiegła! Już po niej... 

Rybacy mik, 

WILNO 

nie szła tędy moja panienka? 
Okruinie się o nią lękam... 

Czyście jej nie widzieli?!" 
„Płynięła ku słońcu łódką, 
zachód przed nią gasł pomalutku, 

czerwony cały; 

miala światła we włosach pełno; 
sukieneczka z jedwabiu i wełny 

Brzegi wody bagniste się trzęsą, 
porośnięte czernicą i rzęsą, 

złe i zdradliwe,... 
Piastunka u wody samej 
niespokkojnemi, słowami 

jak cezajka wzywa. 

— 1545 

„Odejdźcie, późno już... I rękę moją puśćcie, 
Panie mój Milościwy, Auguście. 
Zaszło słońce: Antokol gaśnie i gaśnie na ręku Waszej Królewskiej Mości pierścionch. 

Pyta mię Król, czemu oczy tak trzymam spuszczone? 
Pierścieńie Pana mego oglądam... Niestety!.,, 
Ten z perłą — od nieboszczki, małżonki królewskiej, Elżbiety. 
W trumience swej zasięgła tak; niedawno, taka młoda; 
swój pierścień August Król na wieczność tej zmarłej oddał: 
ściska ona go teraz w paluszkach zziębniętych... 
Pyta mię Król, dlaczego usta blade mam, a oczy uamknięte? 
Nie wiem — dokąd ucieka krew, gdy zbiega z twarzy, 
niewiem... Lecz w oczach czuję łzy, które 
nełne mam serce łez i oczy pełne żalu... 

się stoczyć nie ważą, 

„Piekiia była, z twarzą czystą świętej, której grzech żaden nie skalał. 
Mówiła do mnie raz z tem licem tak podobnem przezroczystej chuście... 

4 teraz żal mi... Wasza Królewska Mość 
Odejść mi czas do matki... Więc dobrze... 

niech raczy me ręce puścić! 
Czasem o zmroku 

opada z pamięci ciężar, w który czas-siepacz ją okuł: 
wszak: dziewczęciem młodziutkiem weszła na tron Elżbieta, królewska żona 
— į ja byław dziewczęciem, niewiedzącem iczystem jak ona. 

W ogrodzie naszym róż i bzw i pełno było malin... 
„Brat mówił: dziś zarosło wszystko ; muru kawał się zwalił 
na ławkę ulubioną mą... Wasza Królewska 

ukryć starałam się i nie szukałam, tak jak inne — hołdów... 

Los chciał inaczej. Nie każdej dano jest 
Żal mi, żal... Niechaj mię pochowają obok 

Mość wie, że po zgonie małżonka mego, 
[| Gasztołda, 

tak czystej zstępować do trwany... 
niej, gdy umrę!” 

WYJAZD Z WILNA 1547 

Barbara w drodze łzy wylewa rzewne: 
„Gdy urodzę dzieciątko, urodzę królewnę 

śliczną jak świtanie; 
nie będę jadła, nie zażnam snu, 
utkam jej giezłeczko z białego lnu... 

Niech tał: zostanie... 
srebrne trzewiczki sama jej uszyję, 
Obieśmy biedne, obieśmy niczyje, 

choć w złotogłowiu! 

Precz nas rzucono: niceśmy nie warte... 
Lepiej, o córko, że cię zrodzę martwą 

na to pustkowie', 
Nio tego noża wi sercu nie uleczy... 
Złota karoca po grudzie się wlecze, 

skacze po pieńkach. 
„Włoski twe ciemne jak włosy Augusta 
na jedną chwilę potrzymam przy ustach, 

moja maleńka! 

PIOTRKÓW — 1548 

„Powiedzcie, Senatorowie, pamom szlachcie zebranym na Sejmie, 
że tego, o co mię szarpią, żaden człowiek mi mie odejmie, 
żem obecał na życie całe, słowa męskiego świadom 
jako małżonki mej nie opuszczę jawnie, ani odejdę jej zdradą. 

W styd wam, Wojewodowie, sławni Korony rycerze, 
paktów radzicie dochować, stać przy zawartych przymierzach : 
jakoż mi wierzyć będziecie, jak ważyć królewskie słowo, 
jeśli przysięgi, danej małżonce mej, nie dochowam?!.,. 

Dziwny mi, Waszmościowie, wasz sąd o ludzkiem sumieniu... 
Gdym na tronie jest, azali już się czlowiekiem nie mienię? 
Odkąd że to widziano, jaki naród taką wiarą się chlubi, 
że co człeka prostego hańbi, tem król grzesząc, duszy włastiej nie gubi! 

Przystojniejby wam było, skoro przed sądem mię macie, 
byście, Panowie Duchowni, po mej stronie stali 'w Senacie. 
Uszom mym prawie nie wierzę, albom jest ślepiec lub głupi: 
przeciwko Bożemu prawu i cnocie — radzą Biskupi! 

Uciszcie się, waszmościowie, i wstapcie w serca wasze, 
bo August serca nie zmieńi, ni Król się gróźb nie przestraszy. 
A jeśli na sztych iść mamy — to przez maród mój opuszczony, 
raczej niż czci i małżonki — wolę pozbyć 

WAWEL 

Barbara > Augustem in wysokich poko- 
[jach. 

Stara Włoszka w Gomolinie zdradę czarną 
[kroi. 

Grają młodym dworzanie ma mandolinach. 
Bona z babą-czarownicą ostrzy puginał. 

„Pójdziesz, pójdziesz, babo-wiedźmo, 
polem, błotem, gołoledzią". 

Od Piotrkowa do Krakowa 
djabeł w chmurze babę chował, 

śniegiem walił, deszczem prószył, 

waszej korony! 

— 1550 

ukrył wiedźmę w zawierusze. 
Czarownica słyszy hejnał, 
już ją strach dygotem przejmał; 

dzwonów bicie, śpiewy księże... 
„Tuż ich czar mój nie dosięże!* 
Barbara z Augustem przy uczcie miłej. 
Pod murem Wawelu wiedźma bez siły. 
Grają młodzi mużykanci z ochotą szczera. 
Baba czoło zapocone chustą ociera; 
oczy stare jej zachodzą śmiertelną bielą 
pod światłami jarzącemi okien Wawelu. 

WILJA KORONACJI — 1550 

„A może ja będę zdrowa? 
Będziesz królową. „ 

„We włosach — co to? Nitka srebrna”... 

Szata piękna na jutro potrzebna. 

Ból co przeszywa, lice, które blednią... 

BAJKA 
W końcu marca 1914 r. pociąg ku- 

ijerski Warszawa — Petersburg pędzi! w 
noc wilgotną z południo-zachodu na pół 
nocny wschód. O zmierzchu liljowym za- 
snutym siatką ciepłego deszczu wioseti 
nego opuścił dworzec petersburski w 
gubernjalnej Warszawie; opuścił warsza- 
wiaków przybranych na przełomie sezo- 
nu to w ciepłe bekiesze, to w palta let- 
nie, to nawet wprost do tigury; opuścił 
drzewa i krzewy już skromnie zaziele- 
nione miłym uśmiechem pierwszych, nie- 
śmiałych pączków. W Warszawie był 
dnia tego t. zw. pierwsży dzień wiosen- 
ny — słoneczny i niemal gorący. W Ła- 
zienkach hulał wiatr marcowy  ekscytu- 
jący myśli swawolne i tęskne. O zmierz 
chu niebo się zachmurzyło i zaczął pa- 
dać deszcz — też wiosenny, też ciepły, 
też swawolny i jakby tęskny... 

Podróżny, siadający w Warszawie do 
kurjera petersburskiego trafiał odrazu w 
inne środowisko, niby w inny świat. Z 
centrum połszczyzny, gdzie nawet stójko- 
wy mówił po polsku poprawnie, z wy- 
godnego powoziku dwukonnej dorożki, 
ze smolistej woni kostki drewnianej, 2 
jaskrawo czerwonych — pierwszych w 
Warszawie! — taksówek, z rozgwaru i 
tupetu gazeciarzy, z pikantnych Nowośc', 

„Już pozostało tylko to, to jedno!...* 
Rana okropna — tak długo w ukryciu... 
„Niechaj wygładzą skazy w aksamicie”. 
„Byle nie upaść, nie omdleć na progu. 
„Jutro — korona... Nic więcej nie mogę!” 

gdzie młoda wówczas Messalka rywali- 
zowała z młodziutką Niewiarowską, z 
„etniego, gdzie amanta — „(homme gu; 

se tue“ grał nieboszczyk Gasiński, z Re- 
nesansu, gdzie otyła szansonistka (linja 
nie była wtedy w estymie) wydzierałz 
się na temat „Moryc, Moryc!* tak głośno 
że jej tym samym Morycem odpowiadały 
o tej samej porze koleżanki w petersbur- 
skiej Villa Rodć i u wileńskiego Szunia- 
na — — polski podróżny trafiał do prze- 
działu wagonu sypialnego (wyrazu „wóz 
sypialny'* wtedy jeszcze nie wymyślone) 
w towarzystwo wytwornej i b. przystoj- 
nej damy rosyjskiej, otyłego Niemca i 
sztywnego sztabs-rotmistrza huzarów 
grodzieńskich. 

Centrum polszczyzny znikało jak po 
zatrzaśnięciu klamki. Nie było już aai 
spazmującej w. koloraturowo-sztucznym 
śmiechu Messalki, ani zapachu kostki 
drewnianej, ani dwukonnych dorożek, aui 
dźwięczącej zewsząd mowy polskiej — 
nie było, słowem, tego wszystkiego, co 
się składało na pojęcie przedwojennej 
Warszawy. Nie dużo słów padało w prze 
dziale, lecz te co padały były rosyjskie. 
Po rosyjsku w przepięknej wymowie mo- 
skiewskiej informował się u „prowodni- 
ka“ (nie konduktora!) sztywny  sztabs- 

      

7—8 MAJA — 1551 

„Jesteśmy znowu sami we dwoje, 
uszła wszystka służba z pokoi; 
jarzą się w kominie węgle... 
żaden wzrok nas miie dosięgnie, 

miła moja, 

Szary dzień i wieczór szary... 
Leżysz cicha pod kotarą: 

raczęta Twoje bezsilne, 
Na nie lekarz, lek: — omylny! 
Rozbiegły się dworki w strachu, 
wieje trupi dech po gmachu. 
Ja mu tylko odpór dam, 

ja — sam. 

. Jużeś Ty mi święta, 
już po Sakramentach: 
ksiądz przedśmiertne lał oleje 
na nadzieję, ma nadzieję... 
Teras mi Cie nic nie splami, 
ani myślą, ani słowami, 
od Oszmiany aż do Gdańska 
— paszkwil ni śpiewka szatańska 

..boś Ty wszystkiem już nie- 
[biańska... 

Kochaliśmy ponad miarę... 
.„Leżysz biała pod kotarą... 
Lóżyły Cię szlacheckie tłuszcze. 

Dochowałem! Nie opuszczę! 
Nie myśl, abym Cię poniechał: 
wślad za Tobą będę jechał, 
trumnę Twoją gonił pilnie, 
aż do Wilna — i po Wilnie, 
drogą długa, czarną, srogą 

— od tej chwili aż do Boga”, 

MAJ — CZERWIEC 1551 

Wieźli ją w orszaku nielicznym. 
Dzień był prześliczny. 
Korona, jabłko, szata atłasowa: 
tak Król Jegomość w trumnę kazał chować, 
„Ci, co jej za żywota widzieć tu nie chcieli, 
mieć jej nie będą”. Słów było niewiele, 
i orszak się odwrócił od Wawelu. 
Pachniał bez w całej Polsce, jabłoń siaża 

. platki 
i jaśniał sad w Dubinkach: ten rlajpóźniej 

zakwitł 
Wojewodziny — Połocka, Witebska, stara 

Kieżgajłtłowa 
patrzały z karoc. Króla twarz żal w mar 

mur szary wykował. 
Łuków, Rudniki... Konie były czarne. 
I Litwa... I tutaj już ją kraj cały po” 

nął: 
„Witaj, Radeiwitłówno, Barbaro, serce na 

sze witaj! 
Oto cię wiożą królowania sytą. 
Nikt cię tu jeszcze królową nie widział, 
jakaż to boleść za twą trumną idzie... 
Bądź pozdrowiona w twej powrotnej 

chwili, 
myśmy tu zdawna za tobą tęsknili, 
a żeś nam powrócońt i znowu niczyja, 
już cię na wieki przyjmiem, na zawsze 

ukryjem! 

SMIERĆ AUGUSTA 

„Dochowałem ci wiary, najmilsza, 
ponad cale moje życie najbielsza... 

Jużem jest blisko, blisko... 
Głośna na mnie w narodzie skarga, 
żem przedwcześnie życie potargał 

i nie nie zyskał. 

Jakaż myśl moją mękę zrozumie! 
Bom ten ogień gasił i tłumił 

prawem i lewem. 
Stałem sam na szczycie wspaniałym, 
w lerwi gorącej cały gorealem 

jak suche drzewo. 

Byłaś ze mną w ogni mych lecie... 
Bóg wyrołiem całość mą przeciął, 

weiął cię ode mmie. 
Jam cię szukał—wszystkiem się świadczę! 
w gromkiem szczęściu, niemej rozpaczy, 

mw słońcu i ciemnie. 

Sełaś przede mną zawsze ta sama 
i jam ślubów nigdy nie złamał 

onych Wileńskich. 
Przyjm mię teraz w grzechów mych 

[žmazie, 
bom przenigdy cię niie obraeił, 

Basieńko!* 

  

rotmistrz huzarów grodzieńskich. Po го- 
syjsku, z niemiecka szepleniąc, prosił oty- 
ły pasażer damę o pozwolenie zapalenia 
Po rosyjsku, krótko zezwoliła mu dama. 

Kurjer pędził. U góry zapłonęło ja- 
sne światło. Sztabs-rotmistrz ukrył twarz 
w szynelu i wtulony w kąt drzemał, lub 
udawał, że drzemie. Niemiec włożył na 
nos złote okulary (okularów  rogowych 
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wtedy nie noszono!) i 
wowydane „Ietnieje 

studjował 
rozpisanje 

dow*. Dama uniosła woalkę z wyhafto- 
wanym dużym pająkiem (moda wiosen- 
na 1914 r.), dostała z eleganckiego ne- 

по- 
pojez- 

seseru książkę angielską i rozpoczęła 
lekturę. Czwarty podróżny nie miał ocho- 
ty do drzemki, nie miał nadto ani książki. 

TRADYCJE 
BOŻENARODZENIOWE 

i ICH ŹRÓDŁA 
Nadeszły święta Bożego Narodzenia, 

wzruszające, serdeczne święta.... W każdym 

domu zjawi się choinka i zapłoną na miej 

świeczki... Bez choimki czy do pomyślenia 

święta Bożego Narodzenia ?... Ach, nawet 
samotnik, ot, tak, niby 'wipół żartem kupił 
sobie małą choineczkę i mieprzystrojoną, 

mnoczą, tylko swoją świeżą zielemią, posta- 

wi w swoim pokoju... 
Piękna tradycja...  Takla masza, taka 

swojska, taka wzruszająca i wymowna.. 

Jaki jedmialk jest początek tego zwy- 
czaju drzewka wigilijnego?... Jak dawno 
istnieje on w: Polsce ?... 

Zepawne wielu się zdziwi, gdy, się de- 
wie, że zwyczaj stawiania drzewka. wigilij- 
nego jest w Polsce względnie miedawny, 
bo istnieje zaledwie sto kilkadziesiąt lat. 

i że zapożyczyliśmy go od Niemców. 
O tem niezupełnie wyraźnie mówi jeden 

z najstarszych polskich etnografów, Ł. Go- 
lębiowski, który w rozprawie, drukowanej 
prze dstu laty, ustalił datę zjawienia się 
wi Polsce choiniki, a mianowicie wskazał 
na lata 1794 — 1807, czyli ma okres pano- 
wiamia. Prusaków w Wiraszawie. 

Nietylko (Polacy przyjęli niemiecki ziwy- 
czaj: drzewko wigilijne zawędrowało z 

Niemiec do Rosji (co stwierdza Afamasjew ) 
do Frameji (o czem pisze Beauquier), 

Niemiecki zwyczaj, pochodzeniem SWc- 
jem związany ze wspomnieniami niewoli, 
— eóż to za proza!... Nie też dziwnego, że 
badacze polscy mie chcieli ograniczyć się 
de prostego stwierdzenia tego faktu i pro- 
wadzili madal poszukiwania genezy naszej 
miłej choinki. (Nie ulega wątpliwości, iż 
zwyczaj ten przyjęliśmy od Niemców, ałe 
skąd Niemcy wzięli? Czyżby to był rdze- 
nie niemiecki zwyczaj ?... 

O, nie! Badamia maszego zasłużonego 
etnografa prof. Wiitolda Klingera prze- 
konywująco wykazały, iż Niemcy byli tyl- 
ko pośrednikami, i że źródła wigilijnego 

zwyczaju trzeba szukać w zsyczajach gre- 
ckich! 

WgGrecji istniał zwyczaj wnoszenia w 
pewne święta do domów i świątyń strojnej 
gałązki, zwanej „ejresione". Zwyczaj ten 
zmajny i mozpowszechniony był w' Atenach 
i na wyspie Samos, stamtąd przeniósł 

się m. in. do południowych MWiloch, przez 
Włochy (gdzie zapamował zwyczaj zawie- 
szania gałązek laurowych) trafił do po- 
ludniowych Niemiec, w Niemczech w XVII 
wieku przybrał inne nieco kształty i już w 
następnem stuleciu choinka wigilijna moz- 
poczęła zwycięski pochód po Europie. 

Z drugiej strony „ejresiony" powędro- 
wały ma. Kaukaz, gdzie i dotychczas prze- 

chowały się w postaci „cziczilagów”, zma- 
aiych Gruzinom, Imerytymom, Mingrelom i 
innym narodom kaukazkim. 

W świetle tych badań masza skitromna 
choimka mabiera większej dostojności, bo 
może wykazać się wręcz imponującym ro- 
dowiodem. Jest miewątpliwie „bene nata". 

Możemy więc maszej polskiej Greczyn- 
ce darować domieszkę ktrwii miemieckiej!.. 

Ale tradycje Bożego Narodzenia: nie o- 
gramiczają się tylko do choinki, są prze- 
cież inne zwyczaje a przedewszystkiem 
przepiękne legendy i podania. Jakie jest 
ich pochodzenie ? 

Niech mam to wytłumaczy p. Klinger. 

„Barwne podania i legendy, oplatające 
uroczystość Bożego Narodzenia, «w mie- 
wielkiej tylko części mają pochodzenie wy 
raźnie chrześcijańskie. Za takie uważam 
podajnie miemieckie i francuskie, że ma Wi- 
gilję, w czasie pastewki klękają pobożne 
woły i konie; za takiie również — wierze- 
nie mowogmeckie i palestyńskie, że nocy: tej 
rośliny i drzewa chylą się do ziemi, od- 
dając cześć mowionanodzonemu. Dzieciątku. 
Oihrzymia jednak  twiększość odnośnych 
po 5 i wierzeń sięga czasów znacznie 

-zych i mówić cię zdaje 10 jakiemś 
kiem święcie żywej i uduchowionej 

alatury: zwierzęta i ptaki mówią w moc 
wigilijną ludzkim głosem, pszczoły z brzę- 
kiem budzą się ze snu zimowego, rośliny 
i drzewa rozkiwitają po raz wtóry pod 
śniegiem i mawet wydają owoce, zakwita 
również paproć, zazwiyczaj pozbawiona 
kwiecia, woda w rzekach i źródłach zmie- 
nia się na chwilę w! miód, iwimo, albo płyn- 
ne złoto, ziemia otwiera swe skarby, płoną 
ce jasnym płomieniem, a martwe kamienie 
wychodzą ze stanu bezwładu i krążą odko- 
ła. swej osi i t. d“... 

Jakże to się stało, że aż pogańskie 
zwyczaje, legendy i podania domieszaly się 
do chrześcijańskich tradycyj Bożego Naro- 
dzenia ? 

Rzecz się tłumaczy w ten Sposób, że 

      

jazdy. Pulsowała w ani rozkładu nim 
chęć ruchu i przygód. Jakie to miały 
być przygody — sam dobrze nie wie- 
dział. Dama ani razu nie spojrzała w je- 
go stronę,choć parę razy, dyskretnie, 
lecz zdecydowanie próbował pożreć ią 
wzrokiem. Więc wyszedł na korytarz i 
stanąwszy przy oknie usiłował coś doj- 
rzeć przez spocone i zapłakane od de- 
szezu szyby. Nic nie dojrzawszy chciał 0- 
tworzyć okno, lecz było ono według prze 
pisów zimowych podwójne i szczelnie 
zamknięte. Krokiem chwiejnym, potrąca- 
ny huśtaniem się wagonu poszedł do 

przedsionka i tu osneżnie uchylił drzwi 

zewnętrzne. Owiał go hałas rozpędzone- 

go pociągu i ciepła wilgoć dżdżystej 
nocy wiosennej. Na horyzoncie płonęta 
pasmem na mokrem niebie łuna elektrycz 
na. Pewnie Białystok. Kurjer zwalniał 
biegu. Zbliżano się do granic Prvwi- 
slenskawo kraja.. 

+ * * 

W nocy kurjer minął uśpione Grod- 
no i Wilno, Dynaburg i Psków. Ran- 
kiem do przedziału przez rozchylone ro- 
lety wdarło się ostre, rażące światlc. 
Dziw! Jeszcze wczoraj wieczorem na Kra 
kowskiem Przedmieściu oglądano  ele- 
gantów do figury i jasno-zielone uśmie- 
chy rozpuszczających się bzów. Tu, jak 
okiem sięgnąć, brylantowiejąca w słońcu, 
oślepiająca płaszczyzna śnieżna. W kwa- 
dracie okna na wyślizganej drodze mi- 

Bóg się rodzi... 
— Wot istorja nieobyczajna: Wiara 

prawosławna do polskiego kościoła mnie 
zaprowadzi !... 

— Ależ, panie pułkowniku, jak można 

tak mówić! Po pierwsze, wyraz „nieoby- 
czajny“ po polsku znaczy złych obyczajów, 
miemoralny, — po drugie w Rumunji koś- 
ciołów polskich niema, więc pójdziemy do 
kościoła rumuńskiego, mw którym zresztą 
bywają nie Rumuni, ale przewłażnie fran- 
cuscy oficerowie z misji, a po trzecie — 
i to majważniejsze — siostra, która na- 
wraca pana pułkownika ną wiarę katolic- 
ką, ma na imię Nadzieja, a nie Wiara!... 
Tyle nieścisłości w: jednem zdaniu pana puł 
kownika!... 

— Nu, czy to nie wszystko równo: Wia 
ra czy Nadzieja, bo 'to siostry. „Wiera, Na- 
dziežda, Lubow“ i matier“ ich Sofija“. Je- 
dmego dmia imieniny. Miożna ich nie roz- 
bierač!... 

— Panie pułkowiniku! Co też pan wy- 
gaduje!... „Rozbierač“ šwiete!.. Przecież 
to — „rozdiewać''!... 

— Z panią i rozmawiać nie można! Ja 
w. Grodnie piętnaście lat żył i z każdym 
Polakiem rozmawiać umiem, a pani, wia- 
domo, z Wiarszawy, więc się czepia... 

— I nie z Warszawy jestem, choć tem 
się wychowałam i kształciłam, — i nie 
czepiam się pana, tylko poprawiam... 

— Ja tylko tak... Ja się nie obrażam. 
Proszę mnie poprawiać. Bo ten. język pol- 
Ski taki jakiś dziwny, że i nauczyć się ni- 
gdy nie można!... Słowa takie, jak u mas, 
a znaczą co innego, jakże to zapomnieć... 

— Ot — znów: zapomnieć — znaczy— 
„zabyt', — trzeba było powiedzeć — „za- 
pamiętać". 

— Nu, wot!.. I dlaczego Polaki nie 
porozmawiają z Ruskimi, żeby nie było róż 
micy w zmaczeniu słów, bo tak wszyscy ga- 
dają jednakowo, a każdy to rozumie ina- 
czej. I wychodzi nierazbiericha!.. Ja je- 
dnemu nachału w»! Grodnie, co kobiety za- 
czepiał, mówię: „Pan jest magły człowiek, 
a om tylko się śmieje, bo zupełnie inaczej 
to zrozumiał. Musiałem mu w mordę dać; 
— wtedy: zrozumiał dobrze. Albo taka „fa- 

milja“, po polsku co innego znaczy, a po 
rusku co innego. Albo „rodina“: oteczest- 
wo i siemiejstwo. Ja sam w Szui się uro- 
dziłem, w gubernji wiłodzimienskiej. Kie- 
dyś w Grodnie w polskiem towarzystwie 
mówię o 'tem, bo tak się przyszło k'słowu, 

  

  

a ma mnie patrzą, jak na warjata, a póź- zo 

niej gadać zaczęli, że z szui ród swój wy- 
miodzę!,.. U was szuja czort wie, do znaczy, 
a u mas miasto piękne!... A już najgorzej 
m temi kwiatami... 

— A ©o z kwiiatami?,.. 
— Bo to niby co oni robią?... Co się 

wącha ?... 

> Nie mozumiem.. Kwiaty wydają 
woń i... 

— 0O-to-to... I wymówić jakoś niełow- 
ko... Takie brzydkie słowo i o rozach i fi- 
jolkach... 

Jak można tak mówić?... 

Gruby pułkownik sapał, plątał się w 
szynelu żołnierskim i raz po raz 

śmii ie podskakiwał, starając się do- 
trzymać kroku młodej, zwinmej siostrze 
miłosierdzia, która drobnemi kroczkami 
żwawo posuwała się naprzód... 

Szli uliczką małego rumuńskiego mia- 
steczka, zdążając wi kierunku minjaturowe- 
go, białego kościółka katolickiego, w któ- 
rym jutro miało się odbyć mabożeństwo. 
Przyjeżdżał ksiądz, „,prawdziwy” ksiądz, 
bo Polak, — mic też dziwnego, iż „załoga 
Polska“ w B., składająca się przeważnie z 
samitarjuszy szpitala polowiego oraz Żoł- 
nierzy i inżynierów oddziału drogowego, 

załoga ta żyła w wielkiem napięciu i przy- 
gotowywała się do uczczenia świąt Bożego 
Narodzenia, „jak Pan Bóg przykazał"... 

Najsprytniejszy podoficer sanitarny 
(ex-fryzjer warszawski), został wysłany 
do Jass, do Kiszymiewa, a choćby do sa- 

ESET IST EEST 

w stamożytnym Rzymie w tym samym cza- 
sie obchodzono święto Saturma, które za- 
czasem polączyło się z uroczystością no- 
woroczną, zwaną  „Kalendae Jannuariae" 
i będącą okresem tradycyjnych wróżb . 

Temu popogańskiemu okresowi świą- 
tecznemu przeciwstawił Kościół cykł 
świąt chrześcijańskich: Boże Narodzenie, 
Nowy Rok i Trzech Króli. 
‚ — Ва lalkie pomieszanie źródeł legend 
i podań, które się zlały w: harmonijną ca- 
lość, tworząc wspaniałe i podniosłe trady- 
cje Bożego Narodzenia. 

Tradycje te są jeszcze jednym dowo- 
dem naszej ścisłej lączmości z kulturą ikla- 
syczną. LALA 

dł 

  

  

  

gnęły sanki z oszronionym konikiem i 
jamszczykiem w tułupie. Na dole szyby 
okiennej mróz (pewno 107?) wyrysował 
misterną koronkę. Co raz to przemknie 
koło toru jakaś olbrzymia tablica rekla- 
mowa „Starej Bawarji* lub „Majskiego 
Balzamu'*: oczywista bliskość stolicy. Je- 
szcze jakieś pół godziny a mija Gatczy- 
na — ostani postój — i kurjer zbliża się 
do dworca warszawskiego. 

z 

Na peronie de ch spiera ostre, zupeł- 
nie zimowe powietrze. Do wagonów tło- 
czą się nosilszczycy (nie było wtedy nic- 
tylko „numerowych*, lecz i „traga- 

rzy) :.. Sztabs-rotmistrz pośpiesznie wy 
chodzi odsalutowawszy zimno, współpa- 
sażerów, sam dźwigając niewielką waliz 
kę. Damę wita niemłody pan w bobio- 
wej czapce i takimż kołnierzu. (Niemiec 
wysiadł jeszcze nocą — w Dynaburgu) 
Czwarty podróżny wręcza walizkę nv- 
silszczykowi i z prądem idzie ku wyi- 
ściu. Nieliczni borykający się z prądem 
oglądają z pewnem  dobrodusznem za- 
ciekawieniem oryginalny krój futra pol- 
skiego podróżnego (nie był to jeszcze 
rok 1916 i Petersburg nie przyzwyczaił 
się jeszcze do widoku  „bieżeńskiei" 
bekieszy). 

A polski podróżny stanąwszy na biu- 
ku petersburskim przedzierżga się z 
„globtrottera“, co to jeszcze przedwczc- 
raj oklaskiwał Messalkę w Nowościach, 
zwykłego polskiego studenta z Bazyló'v- 

mego Kijowa, po opłatki. żony inżynierów 
i siostry miłosierdzia - katoliczki i prawo- 
sławne — podponządkowały się dyktator 
skiej władzy panny Marylki, która solennie 
przyrzekta wszystkim i sobie, że właśnie 
w roku Pańskim 1917 i właśnie w Rumu- 
mji „gwiazdka odbędzie się tak, jak w 
czasach przedhistorycznych, czyli jeszcze 
przed tą wojną, na którą mie można nie 
marzekać, lecz która napewno, ależ nape- 
wno, przyniesie Polsce wyzwolenie, 

Obmyślenie i przygotowanie tradycyj- 
mych potraw wigilijnych było czynnością, 
która od dłuższego czasu wywoływała w 
„babińcu* debaty, spory, nieporozumienia. 
Ale to było jeszcze nie. Gorzej przedsta 
wiała się sprawa opłatków, komiecznie z 
wizerumkiem Najświętszej Panny Często- 
chowskiej. Delegowany po opłatki podofi- 
cer dał słowo, że dotrze w razie potrzeby 
do Częstochowy mawet i choćby podróż 
miała trwać dziesięć lat, zdobędzie opłatki 
i przywiezie je do B., — można więc bylo 
mieć pewność, że opłatki będą, ale czy w 
porę? Najwięcej jednak kłopotu było z ko- 
lendami. Trzeba je odśpiewać w kościele, 
— więc zorganizował się i gorliwie prowa- 

dził ćwiczenia imiewielki chór, -— trzeba 
dać akompanjament, — o, z tem właśnie 
był największy kłopot. 

Panna Marylka przypomniała sobie swe 
studja w konserwatorjum i opracowała 
muty, jeden z lekarzy wytrzasnął skądś 
trzech żydków! - grajków i, posługując się 
osobliwą miiędzynarodową gwarą żołnier- 
ską, a przedewszystkiem gestykulacją, wia 
jermn czał ich w znaczenie kolend: polskich. 

— Wy, żydy, — szti rumuneszti?,., — 
Tamci kiwali głowali i coś szwargotali z 
rumuńska po żydowsku... — Djabla tam— 
irytował się doktor— mie nie rozumiecie!... 
Bo to są kolendy, polskie kolendy... Kolen- 
da polona... Polona... Szti?.:: Armata po- 

lona... Słowem: Bóg się rodzi, moc truch- 
łeje... A zresztą, niech siostra Marylka 
szkoli tych zbójów !... 

Muzykamei kręcili się, hałasowali, mie 
umieli odczytać nut, miemiłosiernie fałszo- 
wali, ale pomimo to praca posuwała się 
naprzód i właśnie dziś miała się odbyć w 
kościele generalna próba „orkiestry*, chó- 
ru i fisharmonji pod kierownictwem niłc- 
dej kompozytorki, po rąz pierwszy w swem 
życiu występującej w tak odpowiedzialnej 

b. 
— Pamie pułkowniku, prędzej. -— mie- 

cierpliwiła się panna Marylka, jeszcze 
przyśpieszające kroku, — niech pan zoba- 
czy: siostna Nadzia już czeka na pana... 

— Na mnie... Kto ma mnie będzie cze- 
kał? A csiostra Wiera... Tak już bedę ją 
nazywał, bo to więcej do miej pasuje..-— 
Wiera... Wiara prawosławna a kolendy 
polskie będzie śpiewać i mnie starego do 
kościoła prowadzi... Ale już wolę kościół, 
niż te rumuńskie cerkwie, gdzie popi są 
do żydów podobne, takie to czarme i wiert- 
lawe... Wot, jak te muzykanty... 

Muzykanci rzeczywiście zachowywali się 
niespokojnie, widocznie przejęci niezwyk- 
łością sytuacji: nigdy jeszcze nie przestę- 
pywali progu kościoła, tem bardziej w ta- 
kiej roli. 

Lekarz, który pełnił obowiązki zasięp- 
cy pamny Marylki, rzucał ua nich groźne 
spojrzenia i raz po raz podsuwał komuś 
(pod. nios pięść, wcale zresztą niegroźną, tak 
bladą i szczupłą miał rękę. 

— Czekamy na panią, krzyknął w: kie- 
runku zbliżającej się siostry, -- wszyscy 
jesteśmy 'w komplecie, tylko pułkownika 
brakowało, ale, widzimy, pani nim się za- 
opiekowała !... 

— A kościół jeszcze nie otwarty? 
— Zaraz przyniosą klucze. Stała nieo- 

beeność księdza nozzuchwala służbę, --ju- 
tro wszyscy będą gorliwi i uprzejmi, ale 
już pojutrze znów, przygodny katolik, tra- 
fiający do B., będzie mógł tylko oglądać 
mury zewnętrzne, zresztą mocno niecieka- 
'wie. Ale jest wreszeie ten drab z kluczami. 

Zazgrzytał klucz, zaskrzypiały drzwi. 
Powiało przykrym chłodem dawno nie wie- 
trzenego gmachu. 

'Pułkownik podszedł do siostry Nadzi i 
mruczal: 

— W! Grodnie kościół farmy — jest na 
co popatmzeć, ale i tam mie chodziłem. A 
teraz w Rumunji... I Wiara prawosławna 
mnie tu prowadzi... 'Wot historja!... 

Jego przewodniczka się śmiała: 
— Ja już nawrócę pana pułkownika na 

wiarę katolieką, — niech pan tylko posłu- 
cha, jak będę śpiewała kolendy!.. I nie- 
tylko Kolendy... 

— IA skąd palni tak umie? 

(Dokończenie na stronie 3-ciej) 

    

ki (Wasilewskij Ostrow) lub z Rot. Ener 
gicznie targuje się z izwoszczykiem a po- 
tem każe się wieźć na Zabałkański 20 —- 
do Kuchni. Kuchnia polska na Zabałkar- 
skim jest nietylko stołówką, nie tylko Klu 
bem Polaków petersburskich, lecz i bez- 
płatną  przechowalnią bagażu. / Pokć; 
przy pewnem szczęściu można znaleźć w 
pół godziny, a kilku godzin do obiadu na 
pewno wystarczy. Więc poco wydawać 
już nie na hotel, lecz nawet na urzędow . 
przechowywanie walizki na dworcu? 

Potersburg jest prześliczny, Trochę, 
zwłaszcza w mglistą jesień — posępny, 
trochę — obcy, bardzo, bardzo —- inny, 
niż inne miasta. Ale — olbrzymi, grani- 
towy, piękny, niesamowity... Groźny i 
uśmiechnięty... Szary i podniecający... 
Realna, kamienna, dotykalna wizja, któ:a 
się niegdyś przyśniła Wielkiemu Piotzv . 
wi, gdy mając za sobą półtundrowe, 
mszarne bezludzie, stał samotny „na 
bieregu pustynnych wołn*... Piękny jest 
Petersburg (nie Leningrad) — taki, jaki 
nam w pamięci „przedwojennej'* poze- 
stał... 

Kuchnia studencka na Zabałkańskim 
to połączona ekspozytura Warszawy 
(warszawski uniwersytet był wtedy boj- 
kotowany przez Polaków), Wilna, Miń- 
ska Litewskiego, Kowna, nawet Kijowa. 
W długiej, zadymionej sali urzędowano 
przy stolikach. Były kółka, koterje, strou- 
nictwa (a jakże..) Jak pouczał nowicju- 
szów pewien stary student — w każdym: 

 



Bog sie redzi... 
(Dokończenie ze strony 2-iej) 

— Umiem!... A teraz dowidzenia! | 
"upot nóg zaszamotał się ma wąskich 

schodach, prowadzących na chór, popłynął 
wgórę i, łącząc się ze szmerem głosów i - 
dźwiękiem nastrajanych instrumentów, za- 
drgał pod sklepieniami: kościółka. 

— Usiądźmy chyba, — tak się zmacha- 
jem, — mówił pułkownik. — To dobrze 
u was, te ławki, bo wi cerkwi stać trzeba, 
a kto chory, czy stary, czy zmęczony, —. 
temu nie do modlitwy będzie... A w koś- 
ciele dobrze jest... 

— Ta-a-ak... — cedzil doktór... 
— A tych Żydów to ksiądz won popę- 

dzi, zobaczy pan, że popędzi.. 
— Może... 
— Nie może, a napewino... 

— Niech wypędza... 
— Więc poco zawracać im głowy i kło- 

poiu z nimi tyle mieć?... 
iech choć dziś zagrają... 

Pułkownik ze zdziwieniem spojrzał ma 
dańkstora... Zamyślił się nieco... Przemówił 
głosem. ściszonym: . 

— Ja to rozumiem... Kto wie, czy ja, 
jeżeli dożyję, za rok, za dwa tak tęsknić 
nia będę... Ale wy jesteście szczęśliwsi... 
Tak: szczęśliwsi... Polska wgórę idzie, a 
Rosja wdół spada... Żołnierze rosyjscy z 
froniu uciekają... co żołnierze, a ja sam... 

Z mego pułku już trzecia część uciekła do 
domu. Broń, Ścierwo, nzuca, albo Niem- 
com sprzedaje i ucieka!... Te bandy rumuń 
skie, na któreśmy jeszcze przed półrokiem 

2 pogardą spoglądali, teraz są lepszem 

wojskiem od armji rosyjskiej!.. A do 
mamie delegacja przyszła... Trzech žolnie- 
szy... Powiadają: wyjeżdżaj do ezortowoj 
zazżieri, bo mie ręczymy: zabić mogą, lepiej 
już po dobremu... Cóż miałem robić ?... Już 
pagony zdzierali, a niejednego oficera za- 
bili, choć jeszcze ma froncie rumuńskim 
kwiatki w porównaniu z tem, © 516 na 
zachodnim dzieje... Więc — do szpitala... 

Rat-raz tam zrobili: miezdolny do służby 
frontowej, więc ctpusik... Wziąłem parę ko- 
mików, zabrałem wiernego mi Wańkę, nu 

i pojechał... Aż tu — wy... Polski etap... 
Polski garnizon... Z rosyjskiego szpitala 
1 oddziału drcgowego... „Polonizacja dy- 

wizji”... Bo tę dywizję już djabli biorą!... 
Iz kogo to się składą?.., Felczerzy, apte- 
karze, niestrojewaja komanda... Ja to nie 
pmzez złość... Bo jak ja was tu poznałem, 
to mnie jakby kto w mordę dał... My z 
frontu uciekamy, a wy tu rosyjskie znacz- 
ki wstążeczkami biało - amarantowemi za- 
krywacie, polskie wojsko tworzycie, z Niem 
cami bić się chcecie... Naszych oficerów w 
samym Kijowie jest kilka tysięcy dezerte- 
rów, a u was urzędnicy stanowisk oficer- 
skich się miie boją... Karność jest... I żoł- 
nierz grzeczny... Choć wam łatwiej jest... 
Nie, nie zwerjowałem, że talk mówię... Wa- 

sza ojczyzna w niewoli jest, ale z niewoli 
się wysnobodzi, inaczej być nie może. A 
dlatego mówię, że wam latwiej jest, że wy 

do czegoś dążyć możecie, kąt swój macie. 
A ja naprzykład... Do Szui swojej mie po- 
jadę, bo tam teraz prawdziwa szuja rządzi, 
do Grodna ani frontu nie przeskoczyć, ani 
komu tam mie jestem potrzebny, rodziny 

nie mam... Gdzie jadę, sam nie wiem... Wot 
— ikuda glaza gladiat!... 

Nagle na chórze zapanowała cisza. Mi- 
mowoli obaj się odwrócili, podnoszące gło- 
wy do góry... Krótkie stuknięcie... I oto 
pod akompanjament skrzypiec i fishar- 
monji popłynęła kolenda: Bóg się rodzi!... 

Doktór zbladł, skurczył się, jak gdyby 
chciał schować się wewnątrz siebie, ii tyl- 
ko szeroko otwarte oczy mówily o tem, jak 
łapczywie wchłaniał w siebie dźwięki tak 
dawno nie słyszanej polskiej kolendy... 

ikowinik szeptał, jakby Się bojąc 
własnego glosu: 

-— Bóg się rodzi... Dla was to chyba... 
Gospodi pomiłuj, — truchleje moc Rosji... 
A za to taka kara ?... Wam nagroda się na- 
leży, — wiem, jak wy cierpieli... Ale Ro- 
Sję, czy trzeba tak karać”... Grzeszni my, 
ale nie takie podlecy, jak inni... Na fnon- 
te my tyle kirwi przelali, a teraz brat 
brata... jaki to brat?.. czorta to brat Ro- 
sję katuje... 

Gubił się we własnych myślach: 
Śpiew się nagle urwal: ktoś fałszował, 

przeszkądzając innym. Znowu zakołysał 
się SZmer głosów i znów: po chwilowej ci- 
szy zafalowała pod sklepieniami rumuń- 
skiego koścółka stara kolenda polska... 

Powtórzono parokrotnie: już szło 
sprawnie... 

Шс zaczynał się nudzić, ziew- 
nał parokrotnie, spojrzal zukosa na mil- 
EZĄCEgO towarzysza, wciąż jeszcze głęboko 
zamyślonego, poruszył się, szukając słów 
zdawikowego  usprawiedliwienia,  któreby 
pozwoliło mu wyjść z zimnego kościoła na 

   
stronnictwo zbawiało Pol- 

skę. Każde ną swój sposób. Była i mniej 
szość: Stolik rozmawiających po litewsku 
i czytających gazety litewskie, prenu- 
merowane dla nich przez Polską Kuch- 

nię studencką. Był i stolik złotej młodzie 
ży, która polityki nie uprawiała, zaś wol- 
ny od wykładów czas (a było go wbród) 
spędzała między kuchnią a placem Sic- 
mionowskim z biegami (wyścigami kiu- 
saków). Zbawiający Polskę spoglądali 
na złotą młodzież z pewnem  politowa- 
niem: — co z niej będzie? Jednego ze 
złotej młodzieży zamęczyli hajdamacy 

Niemirowem, jeden zginął w r. 1926 
pod Słonimem, dwóch wykierowało się 
na naczelników wydziałów. Coś jednak 
wyszło. A w głębi Kuchni panował t.j. 
wydawał kartki na rosół ze sztukamięsą 
za 8 kopiejek i na befsztyk za 29 ko- 
piejek p. Aleksander Żyłko, dzisiejszy 
szef wileńskiej inspekcji samorządowej. 

Nastrój w Kuchni był miły, w miarę 
wesoły, i w miarę dorosły. i młodzież 
zbawiająca Polskę i młodzież złota wy- 
głądała jakoś poważnie, solidnie, przy- 
zwoicie.. Obie „młodzieże” były i w 
pracy i w rozpuście — inteligentne. 

RZECE 

Majowy, przewlekły, jakby nigdy nie 
mogący się skończyć zachód słońca po- 
przedzający białą noc petersburską. 
Znów dworzec warszawski. Tym razein 
adjazd — w stronę Wilna i Mińska Li- 

Niepokojąca zagadka 
jutra 

„Przyszłość jest zakryta przed okiem 
ludzkiem, nikt z nas nie wie, co niepew- 
ne jutro przyniesie, i każdy z niepoko- 
jem spogląda w tę mgłę tajemnicy. A mo- 
kna łatwo pozbyć się tego niepokoju i. z 
ufnością płynąć ku niepewnej przyszłośc:, 
nie lękać się żadnej niespodzianki i 
gdziekolwiek los nas rzuci — wszędzie 
znaleźć bezpieczną przystań. Cóż to za 
cudowny sposób zabezpieczenia się od 
niespodzianek Losu? — zapytacie. Istot- 
nie, trzeba posiadać glejt bezpieczeń- 
stwa, bo bez niego będziemy wobec 
spadających na nas ciosów —— bezsilui. 

W wypadku choroby nie będzieniy 
mogli się ratować, w razie utraty pracy 
— wpadniemy w nędzę i rozpacz. 

Takim jednym i niezawodnym glej- 
tem bezpieczeństwa jest posiadanie wła- 
snych oszczędności, własnego kapitału 
zapasaowego, który pozwoli nam  prze- 
czekaćdni pochmurne, aż słońce znowu 
dla nas zaświeci. 

Kto w chwili powodzenia odkia/a 
grosz na czarną godzinę, ten nie jest 
skazany na bezsilność, na łaskę obcych. 
Sam da sobie zawsze radę. 

Niema przeszkód, i każdy z nas, na- 
wet z najskromniejszego zarobku może 
cząstkę odkładać i zanosić do P.K.O. 
na książkę oszczędnościową. Każdy od- 
dział pocztowy jest zbiornicą tych dr - 
bnych oszczędności, które po latach, na- 
rastając i procentując, tworzą kapitał. 

Jeżeli jeszcze nie posiadacie książecz 
ki oszcędności P.K.O0. — to zaraz, dzi- 
siaj jeszcze, za pierwszą złotówkę za- 
opatrzcie się w nią. Sposobność ku temu 
jest w każdej chwili. Nie lekceważcie jej, 
bo moglibyście kiedyś gorzko tego ži 
łować. 

| OTRĄBKI ABARID 
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wesołą w blaskach słońca ulicę miastecz- 
ka, gdy nagle... 

Jeknęty skrzypce, głęboko westchnęła 
fisharmonja, zadrgały błagalną modlitwą 
głosy ludzkie: 

— Boże, coś Polskę, przez tak liczne 
wieki... 

Doktor podskoczył instynktownie chwy- 

tając za rękę zdumionego pułkownika, któ 
ry również się podniósł, wyprostował się... 

Ze skrzypiec rumuńksich Żydów, z ust 
Rosjanki Nadi, córki warszawskiego urzę- 
dmika, z serc garstki Polaków, oderwanych 
od ziemi ojczystej i: stęsknionych za nią, 
płynęła pieśń - modlitwa, jak wonne ka- 
dzidła otaczająca ołtarz, jak promień sło- 

neczny 1ozjaśniająca zalzawioną duszę... 

Cicho zadźwięczały ostrogi. Na progu 
kościoła stał elegamicki, drażniąco  ele- 
gamcki, młody oficer francuski. 

Puikownik pierwszy dostrzegł przyby- 
sza i mruknął niechętnie: 

— Kukła francuska!... 
Oficer francuski stał bez ruchu, wal- 

cząc u jakiemiś myślami, które pinową 
brózdą przecięły jego czoło i wywoływały 
drganie brwi, tworzących długą linję. — 
Wirok zdziwiony, uporczywy zatrzymał się 
ma dwóch szarych postaciach... 

Nagle jakiś blask przeleciał przez obli- 
cze eleganckiego oficera... Drgnął, aż słod- 
ko zadzwoniły ostrogi, zrobił parę kroków 
naprzód i, wyciągając rękę do stojących, 
wymówił cicho: 

— Rodacy... Witam!... 

A chór błagał: 
— Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę, wolność, racz mam  wiócić. 

Panie! W. Charkiewi   

  

   

    

  

tewskiego (przez Nową Wilejkę). Po- 
dróżny polski gramoli się poprzedzony 
przez nosilszczyka do wagonu sypialne- 
go. Znów — jak przed dwoma miesiąca- 
mi — z parą sturublówek rodzicielskich 
w pugilaresie i szerokim planem podró- 
ży myśliwsko-wakacyjnych w głowie — 
czuje się wolnym, świat w młode łapy 
zagarniającym „globtrotterem*. Troche 

żal Petersburga:ż al i „skaczków* (wy- 
ścigów) dopiero rozpoczynających się 
na szosie do Kołomiagów, żal i wypra- 
wy nad Imatrę z szarooką Talą, żal wy- 
Praw „na ostrowa“, žal niepokojących, 
seledynowo-srebrzystych nocy białych.. 
Ale radość dominuje. Radość ujrzenia 
swoich stron i swoich twarzy. Radosć 
podróżowania samodzielnie — „rzemien- 
ną lokomotywą* od dworu na Mińszczy- 
źnie do woru w Mohilewszczyznie — od 
Polesia na Litwę — od Połocka aż hen 
po sam Kijów.Jakże śmiesznie mała cząst 
ka tych ziem, które w maju r. 1914-g0 
podróżny polski za swoje ziemie uważał, 
należy dziś do Polski... Takie westchnie- 
nie dzisiaj może się wyda dla jednych — 
jałowe i Śmieszne, dla drugich — przed 
wojenne, burżujskie i „obszarnicze *. 

No — tak! Rozježdžai panicz sleepinga- 
mi, rozbijał się od Inflant po Ukrainę, 
„pit krowuszku“... Tak ,tak... Ale i roz- 
mach był szerszy, i odech głębszy, i 
jednakie serca polskie biły od: Połocka 
po sam Kijów. 

+. 

   

7 

TUCHACZEWSKI 
Historja magistra vitae lubi płatać fi- 

gle. Jej to zrządzeniem pierwszym marszal- 
kiem czensonej proletarjackiej armji zo- 
stał ostatni potomek starego szlacheckiego 
rodu, porucznik lejb - gwardji sławnego 
Siemionowskiego pułku, Michał Tucha- 
czewski. *). 

Karjera czerwonego  generalissimusa 

podobma jest do dziejów porucznika arty- 
lerji z pięknej wyspy na morzu Śródziem- 
nem, którego imię, sława i genjusz do 
dziś opromieniają Francję. Podobieństwo 
to jest oczywista częściowe, skala bowiem 
porównania musi ulec zwiężeniu, ale tem- 

miemniej błyskawiczna karjera Michała 
Tuchaczewskiego gra wszystkiemi blaska- 

mi rewolucyjnej nawałnicy. W  plejadzie 
czerwonych wodzów raw olucji gwiazda Tu- 
chacezwiskiego nie ma sobie równej. Ten 
dwudziesto ' kilkoletni porucznik lejb - 
gwardji ratował komunizm li Sowiety w 
chwilach najcięższych katastrof gromiąc 
białe armje pod Symbirskiem, wygrywa- 
jąc „sowiecką Marnę'* na Uralu lub krwa- 
wo i bezwzględnie tłumiąc bunty w Kron- 
sztadzie i naa Wołdze. Imię jednak Tucha- 
czewskiego nie osiągnęłoby nigdy tego roz- 
głosu gdyby nie ów „pochód za Wisłę”, jak 
sam nazwał swój marsz na podbój Europy 
w roku 1920. Gwiazda komandarma Tu- 
chaczesskiego tak miezawodnie mu przy- 

świecająca zbladła i zgasła w sierpniu gdy 
z nad Wieprza ruszyły do walki pod wodzą 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oddziały 
polskie. Osiemnasta bitwa w dziejach 
świata położyła kres zawrotnej karjerze 
wojskowej porucznika leib - gwardji w 

służbie międzynarodowych zbirów. Marsz 
na Warszawę był szczytowym punktem 'po- 
wodzenia Tuchaczewskiego — gdyby po- 
wiódł się, kto wie, czy rewolucja rosyjska 
mie miałaby swego Napoleona, historja 
jednak nie lubi się powtarzać... 

Michał Tuchaczewski liczy dziś lat 39, 

w: roku 1920 miał ląt 27. Urodził się w 
majątku rodzirmym w Czambarskim — ро- 
wiecie w gubernji Penzenskiej. Stary dwór 
otoczony kilkusetletniemi lipami był wi- 
domą resztką owych dobrych czasów gdy 
Tuchaczewscy byli pierwszą rodziną Ww 
powiecie. W! momencie urodzin Michała — 
stare fundum i 200 dziesięcin: ziemi świad- 
czyły © dawmej zamożności. Matka oduma- 
rła go wcześnie. Oddany pod opiekę gu- 
wernantki — przyszły komandarm spa- 
cerując w starym parku mówił lepiej po 
francusku niż po rosyjsku. Dalsze dzieje 
poszły utartym trybem: gimnazjum, kor- 
pus kadetów, później szkoła junkienska w 
Moskwie. 

Skończony urwis i niepoń w gimnazjum 
Tuchaczewski radykalnie się zmienił w. 
szkole junkierskiej. Jego marzeniem była 
leib - gwardja, za wiszelką cenę pragnął 
się wybić. Strzał Pricipa w Sarajewie był 
sygnalem, który obwieszczając światu wie- 
Iką przemianę był jednocześnie hasłem ży- 
ciowego startu przyszłego  komandarma, 

Tuchaczewski liczył wówczas lat 21 i był 
świeżo upieczonym porucznikiem Siemio- 
nowskiego pułku, słynnej  Piotrowskiej 
brygady. 

W! sierpniu 1914 roku po otrzymaniu 
błogosławieństwa z rąk cara rmszył Tu- 
chaczewski na front z mocnym postanowie- 
niem: „albo będę w 30-tym roku życia ge- 
nerałem, albo zginę”. 

Lassale, ulubieniec Napoleona najpięk- 
niejszy z huzarów: mawiał: „huzar, który 
nie zginął w trzydziestym roku życia jest 
tchórzliwym trutniem*. 

Chrzest bojowy otrzymał Tuchaczewski 
pod Kreszowem. Bój był zaciekły. Batal- 
ion Tuchaczewskiego otrzymał rozkaz о- 
skrzydlić pozycje austrjackie. Manewr wy- 
konany szybko i precyzyjnie w decydują- 
cym momencie bitwy przechylił szalę zwy- 
cięstwa. Oddziały austrjackie drgnęły i 
potoczyły się wistecz w panice, usiłując 
zerwać mosty na Sanie. Na czele 6-tej ro- 
ty rzucił się Tudhaczewski na płonący most 
i torując drogę bagmetem przeszedł na 
drugą stronę. 

Most pod Kreszowem tak zuchwale zdo- 
byty otwierał młodemu porucznikowi dro- 
ge do sławy. (Wielki Korsykanin również 
zaczynał swą karjerę od mostu. 

Jednakże ten most pod Kreszowem w 
ambitnej duszy młodego porucznika leib - 
gwardji, marzącego o szlifach generalskich, 
zasiał pierwsze ziarna goryczy: | rozczaro- 
wamia. Dowódca pułku przedstawił Tucha- 
czewskiego tylko do odznaczenia krzyżem 

Wiodzimierza z mieczami IV klasy podczas 
gdy jego bezpośredni dowódca otrzymał 

  

  

*) Roman Gul, Tuchaczewski — czer- 
wony marszałek. 

, W końcu czerwca st. stylu r. 1914 
biegnie pociąg po linji dawniej moskiew- 
sko-brzeskiej a odniedawna „Aleksan 
drowskiej* od Orszy do Mińska Litew- 
skiego. W wagonie duszno i kurz. Nie 
pomagają nawet okna naoścież otwarte. 
Lato r. 1914 było gorące. Podróżny mło- 
dy naśladując prawdziwego pasażera, 
osypał się wprost stosem gazet, tygodni- 
ków, miesięczników, Nowych  Satyryko- 

nów... Wszystko już albo przeczytane, 
albo nieciekawe, a pociąg wlecze się nie- 
miłosiernie. Zresztą kurz dławiący noz- 
drza i gardło nie zachęca do czytania. 

Ale coś robić trzeba. Więc podróżny le- 
niwie sięga PO jakiś miesięcznik, po ja- 
kąś rosyjską „je sais tous" i zaczyna 
go nanowo przeglądać. Bogato ilustro- 
wany artykuł .p.t. „Tragedja Habsbur- 
ów.. Cesarz Maksymiljan, arcyksiążę 

Rudoli, Mayerlinck, Vetsera... Niespo- 
strzeżenie artykuł przeczytany został od 
początku do końca. Dość ciekawe... Ale 
czemu ten pociąg wlecze się tak powoli? 

A na dworcu w Mińsku Litewskim 
gazćciarze już wykrzykiwali wiadomość 
o zabójstwie w Serajewie... 

Zaczęło się... 
* * * 

Lecz nikt jeszcze nie wiedział, że się 
zaczęło. Najmniej wiedział młody po- 
dróżny polski, rozbijający się „rzemienną 
lokomotywą* po kresach polskich w wy 
konaniu swej bajkowej podróży myślirv-. 
sko-wakacyjnej. 

  

św. Jerzego. Tuchaczewski wważał się za 
pokrzywdzonego. 

„Pietrowskaja gwardiejskaja brygada“ 
rzucona została w lasy Augustowskie. Tu 
czekała ją klęska. Wśród zamieci śnieżnej, 
w chaosie i ciemnej lutowej nocy rozpo- 
czął się rozpaczliwy bój. Niemcy przerwali 
limję frontu, zaatakowali tyły, otoczyli 

awartem koliskiem bagnetów i kulomiotów. 
Niie wielu z kolegów Tuchaczewskiego uszło 
w tą straszną noc z życiem. U wyjścia ze 
schronu 6-tej roty legł skłuty bagnetami 
dowódca, niedawno odznaczony 
św. Jerzego. Kilka kroków dalej padł pod 
uderzeniami kolb:  grenadjerów niemiec- 
kich przyszły komandarm. Karjera zda- 
wało się była skończona. 

A jednak to był tylko początek. 

  

Los szykował mu próby. Pięć razy ucie- 
kał z za krat i drutów kolczastych więzień 
i obozów koncentracyjnych i tylko za pią- 
tym udała mu się osiągnąć zamierzony cel. 

Upór, zuchwała odwaga, siła woli, poko- 
nały 'wszystkie przeszkody. Pod tym wzglę- 
dem młody porucznik leib - gwardji zdał 
świetnie egzamin. 

Po raz pierwszy uciekł w czerwcu 1915 
r. W łodzi rybackiej chciał przepłynąć do 
Szwecji. Trzy tygodnie błądził po morzu 
aż wreszcie wyczerpamy wpadł w ręce pa- 
trolu niemieckiego. Za karę przeniesiono 
go do innego obozu. 

Jeńcem był  Tuchaczewski niezwykle 
krnąbrym i niesformym. Nie mało napsuł 
krwi i nerwów komendantom obozów. Sy- 
stematyczne scysje z wartownikami, WY- 
zywające zachowanie zjednało mu opinję 
niepoprawnego awianturniką. W Beskowie, 
gdzie po mieudamej ucieczce został osadzony 
jeńcy pozbawieni byli spacerów, mimo to 
komendant obozu, jakiś stary dziwak ogło- 
Sił rozkaz: Oddalanie się obozu bez moje- 
go specjalnego pozwolenia, będzie karane 

więzieniem'. Nazajutrz po ogłoszeniu roz- 
kazu Tuchaczewski złożył raport nastę- 
pującej treści: 

— Projektując w dniu dzisiejszym ucie- 
czkę z mewoli niemieckiej s! celu pewrotu 
do szeregów walczącej armji rosyjskiej 
proszę © specjalne zezwolenie, zgodnie z 
ostatnim rozkazem, na oddalenie się z obo- 
zu jeńców 'w Beskowie. Rosyjskiej gwar- 
dji porucznik  Siemionowskiego pułku 
Michał Tuchaczewski. 

W! pół godziny po złożeniu tego żuch- 
malego raportu odprowadzono Tuchaczew- 
skiego pod konwojem do aresztu, komicz- 
my rozkaz jednak niezwłocznie został zdjęty 
z tablicy obwieszczeń. 

Awantury wszczynane przez Tuchaczew- 
skiego nie były zwykłą brawurą, chodziło 
mu 0 co innego, a mianowicie chciał on 
zmienić miejsce pobytu, ponieważ obóz w 
Beskowie mało nadawał się do ucieczki, 
którą znowuż planował. Taktyka okazała 
się słuszną. Niesfornego jeńca przenie- 
siono niebawem do obozu w Badschtuer 
w Meklemburgji. Po zorjentowamiu się w 
sytuacji próbuje szczęścia. (Wraz z towa- 
rzyszem miedoli por. Siemionowym pod- 
stępem udaje się zmylić czujność straży i 
wydostać się z obozu. W cywilnych ubra- 
niach, bez żadnych prawie środków, tylko 

z kompasem przeszli okolo 300 klm, w kie- 
runku gramicy holenderskiej. Szczęście na 
razie sprzyjało, ale gdy już niemal byi u 
celu drobna nieostrożność zniweczyła plan. 
Drogę przecinała niewielka rzeczułka. Tu- 
chaczewskiemu i jego koledze mie chciało 
się przechodzić ją wpław, poszli więc na 
most. Tu czekała zguba, gdy znaleźli się 
na moście miespodziewanie wyrosła pikiel- 
hauba strażnika. Rozległo się magiczne 
„halt“. Moment decyzji i obaj zbiedzy rzu- 
cii się w różne strony, Wartownik popę- 
dził za Tuchaczewskim. Przyszły koman- 
darm by] złym biegaczem, potknął się i 
padl jak długi. Gdy chciał się zerwać było 
już zapóźno na plecach poczuł chłodną stal 

bagmetu. 

    

    

Posucha trwała. W wagonach gorą- 
co było i duszno. Lecz jak przyjemnie 
było siąść na maleńkiej stacyjce do ja- 
kiegoś powozu, wolantu, lub poprostu — 
bryczki i jechać na spotkanie Nieznane- 
go — przez aleje brzozowe traktów, 
przez lasy nigdy nie rąbane, przez doj- 
rzewające pola w szachownicę. Kurz i 
niewygody drogi szły w * zapomnienie, 
gdy z za zakrętu drogi ukazywał się dwór 
wśród lip nad tailą jeziora, lub nad wstę 
gą rzeczki, gdy potem szły serdeczne p>- 
witania — szorstki ręcznik i mydło nad 
zimną wodą w jakiejś mosiężnej miedni- 
cy — śnieżny obrus z plasterkami rubi- 
nowej szynki, z „paluszkami* z solą i 
kminkiem, z olbrzymim, syczącym rado- 
śnie samowarem.... 

A potem były szuwary, i rozpaczli- 
we kwakanie starki—krzyżówki, i huk 
strzałów nad ajerami... A jeszcze potem 

  

Rozmowa była krótka : 
— Szpieg. 
— Nie, jeniec wojenny. 
— Dokumenty. 
i 

Niepowodzenie nie złamało Tuchaczew- 
skiego. Doprowadzony do posterunku żan- 
darmerji oświadczył, że jest jeńcem z po- 
bliskiego obozu, którego mazwę przypad- 
kowo pamiętał. Posłano go do obozu, tam 
jednak mikt go nie znał, mipakowamo więc 
zbiega do więzienia aby wyjaśnić jego toż- 
samość. Więzienie było źle strzeżome i tej 
że nocy Tuchaczewski ucieka po raz trze- 
ci. Nie wybiła jedmak jeszcze jego godzi- 
na. Tuż przy granicy holenderskiej ujął 
zmownu go patrol. 

Upartego jeńca odesłano do twierdzy 
w Zorndorfie. Ale i tu po kilkudniowym od- 
poczynku zaczyna knuć plan ucieczki. Tym 
razem podkop ma otworzyć drogę ku wol- 
mości. Cóż kiedy w ostatniej chnili wła- 
dze wpadły na trop przygotowań i unieces- 
twiły cały plam. Niebezpicznego więźnia 
odesłano do znanej z surowych rygorów go. 

twierdzy Igoestadt. 
Był już koniec 1916 r. 
W kamerach fortów Ingolstadt'u to- 

warzystwo było międzynarodowe; francu- 

zi, anglicy, belgowie, rosjamie, Bezpošred- 
nim sąsiadem 'w: celi Tuchaczewskiego był 
leitenant Fiervaque. 
*  — Pan wciąż myśli o ucieczce, ale czy 
wierzy Pam. w Boga? — pyta ciekawie 
Francuz, którego książka o Tuchaczewskim 
wywołała 'wswoim czasie sensację. 

— W: Boga... — nie myśląłem nawet o 
tem odpowiada zdziwiony Tuchaczewski. 

— Więc jest (Pan ateuszem ? 
— Prawdopodobnie. Jak większość ro- 

sjam. Cała nasza religja to tylko oficjal- 
na ceremonja, My mamy sekty, ale nie 
mamy herezyj. (Wasze wyrzuty sumienia 
nie są nam znane. U nas zarówno inte i- 
gencja, jak chłopi lub robotnicy jednako- 
iwo gardzą popami. Oni w naszych oczach 
są najgorszymi urzędnikami. 

Nie jestem chrześcijaninem i więcej na- 
wet, nienawidzę naszego Św. (Włodzimierza 
któwy ochrzcił Rosję poddając ją w ten 
sposób pod wpływ cywilizacji Zachodu. My 
powinniśmy byli zachować nasze pogań- 
stwo, nasze barbarzyństwo. Wierzę mo- 
eno że jedno i drugie jeszcze powróci. 
Św. Włodzimierz sprawił tylko że stracili- 
śmy kilka stuleci. 

— A cóż Piotr Wielki. Nienawidzi go 
go Pan: więcej jeszcze niż Włodzimierza? 

— Ani trochę. Piotr był inny. To był 
olbrzymi, potężny barbarzyńca rosyjski i 
taki nam dziś jest potrzebny. Pan sądzi, że 
Piotr pragnął zrobić z Petersburga Wer- 
sal i marzucić naszemu ludowi kulturę Za- 
chodu? Nie on wziął tylko z Zachodu ta- 
jemmicę waszej potęgi, dlatego aby umoc- 
nić nasze barbarzyūstwo“. 

Nie wiadomo co jest w tych wynunze- 

niach przyszłego salvatora komunizmu je- 
go własne, a co płodem literackiej fanta- 
zji Fervaque'a. iWyraźmie, jednak znać w 
tem wszystkiem potężny wpływ dostojew- 
szczyzny. Stawinogin: — ponury, niesamo- 
wity bohater „Biesów* — inaczej niemoż- 
na: wyobrazić sobie dwudziestokilkoletnie- 
go komandarma prowadzącego hordy czer- 
wonych barbarzyńców XX wieku ma pod- 
bój Zachodu. 

Pożegmał mury Ingolstadtu leib - swar- 
dji porucznik podstępem. Komenda obozu 
ufając honorowi oficerskiemu pozwałała 
jeńcom, którzy zapewniali słowem honoru 
że nie uciekną na spacery po za murami 
fortecy. Cóż warte jednak „słowo honoru” 
dla barbarzyńcy wobec perspektywy ucie- 
czki, 'wolności, karjery. Burżuazyjny wy- 
mysł, przesąd dobry dla sentymentalnych 
głupców. 

Tuchaczewski nie zastanawiał się diugo 
Wszystko dla niego było dobre co prowa- 
dziło do celu. Plan ucieczki mie był tym 
razem skomplikowiany. Uciec podczas spa- 
ceru do lasu i przedrzeć się do granicy 
szwajcarskiej. Razem z Tuchaczewiskim 
uciekać miał pułkownik Czerniowiecki. 

Dzień był upalny. Grupa jeńców pod 
konwojem jednego żołnierza wolno i leni- 
wie zbliżała się do lasu. Konwojent pewny 
„słowa honoru" szedł z tyłu ćmiąc fajkę. 
Gdy zbl ižyli się do pierwszych drzew lasu 
dwiaj jeńcy rzucili się w krzaki. Zolnierz 
zbaraniał, strzelił kilka razy ma alarm 
zawróci resztę jeńców z powrotem. Po 
trzech dniach ujęto Ozernowieckiego o Tu- 
chaczewskim ślad wszelki zaginął. 

Do Petersburga przybył Tuchaczewski 
w chwili największego rewolucyjnego na- 
pięcia. Porucznik leib-gwardji w obdartym 
sołdackim szynelu, wałęsał się kilka dni 

kez celu, Pomiędzy celą w fortach Ingol- 

wieczorami — były „inteligentne roż- 
mowy na werandzie, czerwone  centki 
męskich papierosów, białe plamy cukien 
kobiecych, białe plamy w czarnej nocy 
—kwiatów tytoniu. Tytoń pachniał mec 
cno, odurzająco. „Jak,w bajce“. 

kus 

Aż w słodkim upale i w słodkiej bez 
czynności powiało nagle trwogą. Pod 
dach dworku z białemi kolumienkami 
zajrzało coś — jak widmo Hrabiny z 
Damy Pikowej. A stało się to nie w no- 
cy, lecz w rozżarzone, omdlewające z u- 
pału południe, Mobilizacja.. Słowo nowe, 
obce, ostre, niedobre... 

Trzeba było jeszcze sprawdzić, upe- 
wnić się, zasięgnąć języka. Więc choć 
posłaniec na pocztę jeszcze z rana bvł 
posłany, siadł szczęśliwy podróżny — 
globtrotter do bryczki z przyjacielem i 
popędzili co koń wyskoczy do odległych 
o kilka wiorst Smolan. > 

— Nu szto, Hryhor, 
szto wajna? 

Hryhor nie 

praudu  kažus 

śpieszył z odpowiedzią, 

  

stadtu a tem co działo się nad Newą kon- 
trast był zbyt wielki. Wszystko wirowało 
dookoła. Być może zgola odmienmym to- 
rem potoczyłaby się karjera życiowa pig- 
ciokrotnego zbiega, gdyby nie przypadek 

Opuszczał 'ałaśnie pałac Taurydzki, gdy 
ktoś niespodzianie pociągnął go za rękaw. 

— Misza. 
Spotkanie odegłało rolę iskry, która 

zapala bezwładny motor. Kolega z korpusu 
kadetów. Kulabko. który zatrzymał Tucha- 
czewSkiego był już członkiem partji i С. 
I Ka. 

— Pracy mamy wyżej uszu — mówił 
szybko gestykulując rękami. Tacy jak 
ty na gwałt są bolszewikom potrzebni. — 
Chodźmy do Smolnego. 

Lew Dawydowicz Trocki miał dobre о- 
ko Odrazu ocenił talent, wiedzę, chanak- 
ter, energję porucznika leib-gwardji. Za 
jego pretekcją pnie się szybko w górę po- 
czątkowo jako inspektor formowania czer- 
wonej armji, następnie, w maju 1918 r. ja- 
ko komisarz wojenny okręgu moskiewskie- 

Tulonem Tuchaczewskiego była rodzin- 
ma Penza. Zwycięstwa zyskują mu imię. 
Reporty komisarzy wojennych świadczą © 
całkowitem woddaniu się partji i sam IHicz 
mazywa go „miotodeom“, 

То był dopiero początek. Krwawa, za- 
ciekła wojaa domowa ogarnia coraz więk- 
sze przestrzenie. Z pod Symbirska, Sama- 
ry i Kazania ruszyły ma bój śmiertelny bia- 
łe oddziały. 

Atak oto  majlepsza obrona. 
'wie o tem dobrze komandram Tuchaczew- 
ski. A więc ofenzywa za wszelką cenę, zwło 
ka bowiem  odobna jest do śmierci — pi- 

sze w rozkazie do armji. 
Sytuacja bolszewików nad Wbpłgą przed- 

stawia się rozpaczliwie, Kreml szle alar- 
mujące depesze do głównodowodzącego b. 
pułkownika — gwardji Murawjewa aby 
śpieszył czemprędzej na pomoc. Tuchacze- 
wski ma czekać w Symbirsku. Tu o mały 
włos nie załamała się tak błyskotliwie roz- 
poczęta droga do sławy. 

Spotkanie Murawjewa z Tuchaczewskim 
nastąpiło na dworeu w salonce koman- 
darma. Dwaj oficerowie carskiej gwandji 
grający ma rewolucyjnej szachownicy od- 
razu zrozumieli, że dla nich cbu miejsca za 
mało. Piękny wysoki Murawjew, w malino- 
włych huzarskich rejtuzach, w węgierce z 
olbrzymim pałaszem w ręku na czele szta- 
bu składającego się z obdartusów przepa- 
samych wstęgami kulomiotowemi — to 

„Dubrowskij'* Puszkina. A obok: w tenden- 
cyjue proletarjacko porwanym  szynelu, 
suchy i drobny Tuchaczewski. .Diwa: świa- 
ty, dwie metody. Murawijew nie krępuje 
się, głośno oświadcza, że jest eserem 
Tuchaczewski odwrotnie podkreśla swój 
prawowierny komunizm, . 

Kilka słów i Murawjew zvozumiał, że 
porucznik leib-gwardji stawia na swego 
konia i za nie nie poprze spisku przeciwko 
Kremlowii. 

Zamiach na Mirbacha w Moskwie był 
hasłem powstania ma Wołdze, Do salonki 
Tuchaczewskiego wwaliła się gromada ma- 
rynarzy. (W imieniu rewolucji wyciągnię- 
to komandarma za kołnierz i wsadzono do 
celi więziennej. Niebawem wpakowamo 
tam resztę komunistycznej arystokracji. 
W mieście huczały salwy. Tuchaczewski 
wiedział że z Murawjewem żartów niema 
a z marynarzami dyskusja żadma. Raz, 
dwa i pod ścianę. Czekał 'więc kiedy za- 
proszą go złożyć wizytę w sztabie gen. 
Duchonina. Ale jakoś zaproszenie nie 
nie nadchodziło. 

Świadkowie tych dni w Symbirsku о- 
powiadają, że stało się coś, co trudne jest 
do wytłumaczenia. Murawjew stanowczy 
i krwawy pozer zmienił się do niepoznania. 
Wydawał i cofał rozkazy, wyglaszał bez- 
sensowne mowy, bredził o Republice Po- 
'wiołżskiej i trłacił to, ©o w każdym zama- 
chu jest najbardziej cenne — ezas. W 
tym chaosie zapomniał nawet  rozstrze- 
lać komunistów. To byla jego pomyžkia. 
Zapłacił za nią głową. 

O pėlnocy zamkmiety w celi więzien- 
nej Tuchaczewski posłyszał jakiś łomot 
na korytarzu, a w parę chwil później drzwi 
od jego celi wyleciały pod naporem kolb 
żołnierskich, Pomoc przyszła niespodzia- 
nie. Komuniści — łotysze ci najwierniej- 

‹ Si z wiernych sług Kremla odbili przy- 
wódców. Teraz przyszła kolej na Muraw- 
jewa. 
IPostanowiono wciągnąć go w zasadzkę. 

W tym celu posłano zaproszenie ną extra 
posiedzenie „gubispołkomu”* w sali dawine- 
go korpusu kadetów. Nia posiedzenie wy- 
zaaczomo pokój mr. 4 obok zaś z dwóch 

(Dokończenie na stronie 4-eį) 

lecz podszedłszy do bryczki odrzekł fle- 
gmatycznie: 

— Nie, paniczy, nie a tak 
urodzie diemakratau... 

wajna, 

Dla pewności pojechaliśmy jednak 
do Smolan sprawdzić ścisłość infomacyj. 
Okazało się, że roztropny Hryhor mylił 
się tym razem. Nie było to „w rodzaju 
demokratów", jak w r. 1905, lecz wojna, 
prawdziwa wojna. Bajka urwała się. Za- 
częło się... 

Przyszła wojna, potem  bolszewizua, 
potem okupacja niemiecka, potem znów 
bolszewizm, potem traktat ryski. Bajka 
się skończyła. 

Michał K. Pawlikowski. 
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Jerzy Wyszomirski: Fragmenty z powie 
Pułkownik Nowacki był moim dale- 

kim krewnym. Zrobił karjerę w czasie 
wojny. Miał lat trzydzieści kilka i awan 
sował na pułkownika. Stało się to w so 
sób dosyć prosty. Znał dobrze język nie- 
miecki. Po węgiersku umiał wprawdzie 
kilka słów, w rodzaju tromtadrata, lecz 
będąc Polakiem mógł porozumieć się z 
Czechami. Prócz tego znajomość polskie 
go i rosyjskiego sprawiła, że w razie 
potrzeby mówił po ukraińsku, po słowa- 
cku i po chorwacku. Słowem, władał 
wszystkiemi językami monarchji HaLs- 
burgów. Ten poliglotyzm, poparty pew- 
nością siebie oraz łatwowiernością Ro- 
sjan, wystarczył by pułkownik został spe 
cjalistą od Austro-Węgier na froncie pc- 
łudniowo - zachodnim. W roku 1910 
przeniesiono go do Petersburga, gdzie 
ożenił się z piękną i młodą dwudziesto- 
paroletnią Rosjanką, córką wysokiego' 
dostojnika. Tutaj również doczekał się 
awansu. 

Gdy z wiosną roku 1917 skończyłem 
gimnazjum, i na komisji = poborowej 
skierowano mię do szkoły artylerji w 
Petersburgu (miałem przypadkowe piąt- 
ki z matematyki), matka moja  prosiia 
pułkownika Nowackiego 0 roztoczenie 
nade mną opieki. a 

W gorącem lecie roku 1917 spalała 
się zbyt wybujała kiereńszczyzna. 

Junkrowie Konstantynowskiej szkoły 
artylerji tytułowali jeszcze generałów, 
„dla fasonu ekscelencją. Do wszystkich 
innych oficerów mówiło się już „go- 
spodin*. W szkole panowały stosunki 
republikańsko - demokratyczne, a jednak 
porte-Epóe-junkrowie pozwalali sobie za 
junacką zgodą młodszych na „cuk* i ka 
zali się niekiedy nocami wozić na bara- 
na do ustępu. 

Mieliśmy jednego kolegę Żyda. Nazy 
wał się Winiec. Akcent na ostatniej 
zgłosce. Konnej jazdy uczył nas kapitan 
Sinielnikow. W chłodnym i mrocznym 
maneżu jeździliśmy gęsiego różnym „a* 
liurem*, a kapitan stał na środku z dłu- 

* batem. Naturalnie posługiwał się niia 
tylko dla efektu, aby trzaskać. 

— Ręce wtył! — komenderował: — 
bez strzemion! Rysią! 

Bat klaskał przyjemnie w powietrzu, 
a junkrowie wiedzieli dobrze, że to dla 
ożywienia i akompanjamentu. Ale Wi- 
niec nerwowo wstrząsał się za każdem 
klaśnięciem. Duż.y i tłusty Żyd, niewie- 
dzieć czemu, drgał. Dostawał też stałe i 
systematycznie, jednak niechcący, batem 
po plecach i po skrzyżowanych na nich 

rękach. Wyrzucał gwałtownie naprzót: 

uderzone dłonie, które paliły. Tracił rów 

nowagę. Spadał. Koń jego biegł dalej w 

kolejce. 
— Wiii-niec! — rozlegał się głos ka 

pitana: — Za szynkwas panu albo ar- 

szyn do ręki! Nakoń! Biegiem! Siaaadaj! 
Winiec dopędzał konia i usiłował w 

biegu skoczyć na siodło. Dokonywał te 

go niezgrabnie. Spadał. Tarzał się po 

wilgotnym piachu, zmieszanym z trocina- 

mi. Przelatywaliśmy obok niego galo- 

pem. Winiec tracił się zupełnie. Patrzył 

nieprzytomnemi oczami. Zdawało się, że 

będzie płakał. Ale usiłował opanować się 

tą zawziętością, która niekiedy występuje 

u żydów, jako n amiastka odwagi i am- 
bicji. Jednakże i ona miała swój kres: 
po trzech tygodniach prosił o przeniesie- 
nie go do piechety. Żałowaliśmy Żyda, 
który w ciągu swego pobytu w szkol: 
odwracał od nas uwagę kapitana. Na 
szczęścia znalazł się zastępca Żyda. Na 

zywał się Chanamirjanc, Ormianin. 
* * 

Co sobota po ukończonych zajęciach 
wolno nam było udać się „„w otpusk“ 

do niedzielnej północy, pod warunkiem, 

że junkier miał na mieście krewnych, 
u których z soboty na niedzielę noco- 

wał. Nocowałem zawsze u pułkownika 

Nowackiego. Około godziny czwartej, 
obiedzie sobotnim, starannie ubrany, 

z szablą i w ostrogach, schodziłem na 

dół do dyżurnego oficera, aby salutując, 

odbębnić brawurowo: 

TUHACZEWSKI 
(Dalszy ciąg ze strony 7-ej) 

stron umieszezono po 50 wiernych łoty- 

szów, przed drzwiami ustanowiono zama- 

skowany portjerą kulomiot. 

— Przyjdzie czy domyśli się, że czeka 

a? 
: > Tuchaczewski i reszta zwolnionych ko- 

mumistów nie wierzyła w powodzenie pod- 

stępu, zbyt dobrze znali Murawjowa. Mi- 
nuty oczekiwania wloką się w nieskończo- 

mość, nerwy napięte do ostatnich granie, 

Na kartę postawiono własne głowy, po 

raz drugi zbuntowany „gławkowierch” nie 

popełni omyłki. 
Murawjow jednak przyszedł. Przyszedł 

jak człowiek pod hypnozą, który mie zdaje 
sobie sprawy dlaczego idzie. Dajemmicza 

siła przeznaczenia pchała go naprzód. Był 

pewny swej wymowy, której dotychczas 

wszystko zawdzięczał. 
Odważnie z głową podniesioną do gó- 

ry, z mauzerem w ręku w niedbale narzu- 
«onej 'węgierce szedł pułkownik - gwardji 
na swój ostatni wiec. 

— Ze mną jesteście, czy przeciw mnie. 
Wybiła godzina decyzji. Po mojej stro- 
nie — wszyscy, wojsko, cały front, w mo- 
im ręku Kazan i Symbirsk. Nie będę dy- 
skutował, idziecie ze mną lub... 

Ostatni raz w życiu mówił Murawjew 
wyjątkowo blado. Komuniści odpowiedzieli 
zuchwale. 

— Łotrze ty nas zdradziłeś, zdradziłeś 

— My nie z tobą, lecz pnzeciwko tobie. 
Murawjew ruszył ku drzwiom. Zrozu- 

miał: był w: zasadzce, Ścisnął mocno. rę- 
kojeść mauzera i szarpnął drzwi. Z hała- 

  

— Junkier taki-to, takiej-to bateuji 
prosi o urlop do godziny dwudziestej 
czwartej... 

Potem wtył zwrot, blaszka urlopowa 
z numerem d o kieszeni — i oto szeroki 
brudny prospekt Zabałkański. Salutowa- 
nia napotkanych oficerów  przestrzegato 
się z całą, właściwą b. carskim czasoL:. 
zuchowatością, z osiemnastoletniem  ju- 
nactwem, z pobrzękiem ostróg o pięknyn 
„malinowym '* dźwięku. 

* * 

Rewolucja bolszewicka wybuchła dia 
mnie dziwaczną niespodzianką. Nie mo- 
gę uprzytomnić sobie żadnych faktów, 
poprzedzających ją. Było poprostu tak.. 
Owej październikowej soboty, gdym o 
zmroku przyszedł do pułkownika Nowa- 
ckiego, leżał on właśnie chory. Zaziębił 
się był. Gorączkował. Siedzieliśmy dłu- 
go z piękną panią Lubą w jadalnym poko 
ju. Siedział z nam porucznik  Jemielja- 
now, który mieszkał w tym samym dzie - 
dzińcu. Sympatyczny bałaguła, grywają- 
cy jak nikt inny na bałałajce. 

Odnozwuczno griemit kołokolczik, 

I doroga pylitsia slegka, 

I unyło po czistomu polu 

Razliwajetsia pieśń jamszczika... 

Śpiewał Jemeljanow, a ja w myśli 
przekładałem sobie na polskie: 

Jednostajnie podzwania wciąż dzwonek, 

Pusta droga pokryta kurzawą, 
I posępnie śród pola szczerego 
Pieśń woźnicy melodją brzmi łzawą... 

* 

Naturalnie — nie dźwięczało to, jak 
rosyjskie. Siedziałem wciśnięty w kana- 
pę. Zielona „ochronna* rubaszka, nara 
„mienniki ze złotym galonem i 
nie skarbowe, długie buty. Luba siedzia- 
ia obok mnie, a Jemeljanow 

sypialni ciężko oddychał zgorączkowany 
pułkownik. Na stole syczał samowar 
nieustającem parowaniem. Luba w prze - 
rwach pytala:. 

— Chce pan herbaty, Grigorij Alek- 
sandrowicz? 

I zaraz potem: 
— A ty, Jura? 
Jemeljanow odpowiadał: 
— Błagodarstwuju, Lubow'* Pietrow- 

na. 
To „błagodarstwuju* bardzo mi się 

podobało. ja zaś piłem szklanka po 
szklance, byleby Luba wstała, bylebym 
widział ją, jak nieco pochylona i proii- 
lem do mnie, odkręca prawą ręką kran 
samowaru, a światło lampy prześwietia 
wówczas jej lekki rękaw. Widziałem pu- 
szek pod pachą, widziałem jej włosy 
jasne, przesycone blaskiem, 1 nieco 
zmarszczoną w uwadze brew. Potem po 
dawała mi szlankę, i na moment palce 
nasze stykały się, na moment spotykary 
się oczy. i 

* * 

Pułkownik Nowacki mieszkał przy 
ulicy Bolszaja Moskowskaja. Chodziłem 
do niego szerokiemi prospektami, mija - 
łem dworzec Carskosielski, wchodziłem 
na prospekt Włodzimierski. Prospekty 
miały gładki bruk i tramwaje, Moskiuw 
ska — polny kamień. Tam — dużo świat 
ła. Tu prawie ciemno.., 
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sem otworzyły się podwoje odsłaniając 
ciemne otwory karabinów. 

— W imieniu rewolucji — krzyknął 
rosły Łotysz skierowując lufę rewolwe- 
ru. 

— Zdrada wrzasnął jakimś niesamowi- 
tym głosem Murawjew i strzelił z mauzera. 
Odpowiedziała mu salwa karabinowa. 

Ciężko rumął na posadzkę trup, z głowy 
sączyły się strumienie krwi. 

Słono kosztowała Kreml zdrada Mu- 
rawjewa. Cały wschodni front drgnął i 
potoczył się w tył w paniicznej ucieczce, ale 

spisek pułkownika gwardji wysunął zno- 
twu na czoło porucznika: leib-gwardji Tu- 
chaczewskiego. 

Odtąd Tuchaczewski ma całego zwią- 

mamy jest z partją. Porucznik leib-gwar- 
dji wie dobrze: klęska komunizmu to 
jego klęska. Nie szazędzi tedy trudów, nie 
żałuje krwi. Żelazną ręką, krwawym tenro- 
rem cementuje szeregi rewolucyjnej armji. 

Po zamachu Fani Kapłan na Lenina, 
jakby ma pocieszenie, szle do Moskwy de- 
peszę: „Dwnunastego Symbinsk będzie 
zdobyty”. Słowa komandrama to nie pu- 
sta przechwałka. Symbirsk, miasto mo- 
dzimne Lenina, dwunastego zajęły wojska. 
czerwone. 

'Tuchaczewski umie mobić prezenty. 

Nie ma bitwy, nie ma manewru w któ- 
rym talent wojenny Tuchaczewskiego nię 
święcił triumfu, „Sowiecka Mama" na U- 
valu, nozgrom Kołczaka, podbój Syberji 
oto etapy drogi do sławy. 

Nazwisko komandrama zna już cała 
partja. Armja mówii o nim z zachwytem i 
mawet Lenin mrużąc chytrze momgolskie 
ako z dziwmym uśmiechem powiada: 

Udal się nam ten gwardzista. Praw- 
dziwy wódz. Jak myślicie Józefie Wissar- 

śpiewał. « 
Mógł śpiewać godzinami. W przyległej 
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W niedzielę wieczorem pużtkownik go 
rączkował i majaczył. jemeljanow napił 
się herbaty i poszedł do domu, prosząc 
Lubę, żeby w razie potrzeby natychmiast 
przysłała po niego. O jedenastej byłem 
gotów do odejścia, aby o północy zne- 
leźć się w szkole. Bramę domu stróż już 

zamknął. 
Gdym zszedł ze schodów oficyny i 

brzękiem malinowych ostróg, które przy 
szybkim kroku chwytały skraj długiego 
szynela, gdym brzękiem malinowych о- 
stróg przemierzył cichy dziedziniec, czu- 
wający w bramie stróż powiedział: 

—Nie radę panu wychodzić. Biją о- 
ficerów i policję. 

Słowa stróża gwałtownie uderzy”y 
rewolucją. Jakto? Więc tam па pierw- 
szem piętrze Jemeljanow nucił półgłosem 
(„mężowi dziś gorzej, Grigorij Aleksar-- 
drowicz“): 

Jamszczik, nie tierzajžė mnie grud“ 
Ty pieśniej biezumnoj swojej... 

Lubow“ Pietrowna nalewała herbatę 
z koniiturami. A tutaj — ni stąd, ni zo- 
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jonowiczu, mało wiele a zostanie naszym 

Napoleonem, co? 
I po chwili dodaje ponuro, 
— No z Napoleonem też jakoś damy 

sobie radę. 

* * * 

Zinowjew, lubi dobrze zjeść i wypić, 
Mołotow — namiętnie gra w proferansa, 
artystyczny kabotyn Łunaczarski pasjonu- 
je się sztuką. Tuchaczewski jest inny. 
Niema: upodobań ami mamiętności, prócz 
jednej — sławy. Klarjera dla miego jest 
iwiszystkiiem. 

Towarzysaką wielu pochodów koma- 
darma była jego żona Marusia Ignatjewa, 
córka urzędnika kolejowego w. (Penzie. Po- 
zmali się przed wojną na wieczorkach ucz- 
miowiskich, 'wagarowali razem, płatali fi- 
gle. Później los zetknął ich w Petersbur- 
gu. On revient toujours a son premier a- 
mour. Pobrali się. 

Marusia. Ignatjewa była dobrą córką. 
Gdy mastał głód posyłała wynędzmiałej ro- 
dzimie trochę mąki cukru i masła. Mogła 
to wobić odważnie, gdyż któżby odważył się 
rewidować przesyłki żony zwycięskiego 
komandarma. Ale  Tuchaczewski miał 
„przyjacidl“. 
,— Żona komandarma spekulantką, wro- 

giem rewolucji — iwydzierali się „przyja- 
ciele" w rewwojensowiecie Republiki. Skan 
dal mabrał zbyt wielkiegio rozgłosu. 

Porucznik leib-gwardji zazdrośnie dba- 
jacy o czystość swej komunistycznej o- 
pinji mozważył szanse. Żona — zmajdę in- 
ma rent — to jest dnoższe. A więc roz- 
wod. 

Biedna Marusia, teraz dopiro poznała 
swiego iMliszę. Rozezarowamie zbyt silne, 
alby możma było żyć. Strzał samobójczy w 
salonce pociągu komandarma był finałem 

jej tragedji. 
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wąd... Ciemna, źle brukowana ulica Mo- 
skiewska zahuczała? 

— Bolszewicy, znaczy się? 
I oto objawili mi się w ciemny wie- 

czór petersburski, wieczór październiko- 
wy, gdy stałem przed ciężką bramą 
przy ulicy Wielkiej Moskiewskiej. 

Otworzyć bramę, wyjść na tę ulicę? 
Obowiązek junkra, który winien być na 
stanowisku. Dojdę czy nie dojdę? Do 
szkoły trzy kkwadranse. Tramwaje napew 
no stanęły. Ja, w moim uniiormie, w „pa 
gonach“ ze złotym galonem, w długim 
po kostki płaszczu, z dzwoniącemi ostro 
gami,z szablą na żółtym rzemieniu? Ja— 
osiemnaście lat? A tam w dygocie niena 
wiści przewala się ulica. 

—-Skąd wiecie? — zapytałem: —by- 
ło przecie spokojnie. 

— _ Było, ale nie jest. Niech pan wra 
ca do domu spać. Wszystko jedno, me 
puszczę pana. Pułkownikby mi nie dara- 
wał. 

Stróż był stary,szanował panów. 
— Otwierajcie! — zawołałem nagle. 

Dlaczego — nie wiem. 
Sprzeciwit się. 
— Nie otworzę. Lepiej wrócić. i prze 

brać się w cywilne. Będzie bezpieczniej. 
I tak — przepadło wszystko. 

Co przepadło? Co mogło przepaść? 
— Puść, Jegor... 

W słabo oświetlonej bramie ujrzałem 
jego duża szpakowatą brodę, blysngia 
blacha czapki stróżowskiej i niewidziel- 
ne oczy spojrzały na mnie. Zdało mi się, 
że Jegor uśmiecha się. l ten jego u - 
śmiech wracał potem w mojej pamięci, 
jako ironiczny, tajemniczy i smutny. 

— Ładno — rzekł krótko, a nieocze- 
kiwanie: — niech pan idzie, a ja tu po- 

stoję. 
Ulica Moskiewska wybiegła na moje 

spotkanie: słabo oświetlona, w głębi 
czarna i głucha. Zawróciłem z brainy 
na prawo, równolegle do prospektu Wło 
dzimierskiego, aby pierwszą  przecznicą 

Porucznik leib-gwardji został niewzru- 

szony. Może tylko dłużej niż zwykle w 

tym dniu wypiłowywał swoje skrzypce. 

Jedyną bowiem  moznywką  komandarma 
iw wolnych chwilach od pracy jest fabry- 
kowamnie skrzypiec. W jego salonce pod- 
czas wszystkich poohodów: i wallk znajdo- 
wał się stale warsztat przy którym co- 
dziennie spędzał po kika godzin. Podobno 
są instrumenty (mają one w Rosji usta- 
loną sławę) wykonane w czasie walk zały- 
cięskich ma Uralu i w Syberji, są również 
z czasu odwinotu z pod Warszawy. Te os- 
tatnie podobno wydają piskliwe tony. 

Czy gwiazda Tuchaczewskiego  Zaja- 
śnieje znowu? 

Od pamiętnego sierpnia 1920 r. na oso- 

bę komandarma padł cień. Chociaż mie 
wzięto mu zbyt za złe klęski pod Warsza- 
wą, ale zmiana gospodarza na Kremlu nie 
stworzyła pomyślnej konjunktury dla kar- 
jery Tuchaczewskiego. 

„Cudowny gruzin* mie kochał pupilów 
Lwia Dawydowicza Trockiego, a Tucha- 
czewski przecież pierwsze ząbkowanie w 
służbie komunizmu odbył pod okiem dzi- 
siiejszego banity. Porucznik leib-gwardji 
jednakże w tym 'trudnym dla siebie mo- 
mencie wylkazał jeszcze jedną zaletę, a 
mianowicie dar przewidywania i właściwej 
oceny sytuacji. W sporze o sukcesję po 
Leninie, w kłótni o żłób stanął mia uboczu. 
Stalim to ocenił i teraz po kilku latach 
lekkiej „opały* powraca Tuchaczewski do 
pełni łask i wypływa ma: szerszą widownię. 
Gwiazda porucznika leib-gwiawdji wyłania 
się znowóż na fimmamencie sowiieckim z 
oparów: partyjnej „skłoki”, które ją prze- 
stonily. Czy zajaśnieje tak jaskrawo jak 
przed laty 12-tu — przyszłość pokaże, 

Esquire 

na prawo wydostać się nań. Na Moskiew 
skiej było zupełnie cicho, ale na rogu 
buchnęło na mnie nocne powietrze wo- 
nią i szumem rewolucji. W głębi prze- 
cznicy kłębiła się groza. Nie wiem, cze- 
mu zaczęły wstrząsać mną i kłuć w 
skroniach bezmyślne rymy polskiej rewo- 
lucyjnej piosenki. Słyszałem je we wczes 
nem dzieciństwie: w roku 1905 czy 
1906. 

Na barykady! Petersburg się pali! 
O Matko Boska, wytiucz tych Moskali... 

Oparłem się o narożny mur przy 
skrzynce pocztowej. Dlaczego wytłuc? 
Dlaczego Moskali? 

Och, rewolucja jest cudem, szałem 1 
rozkoszą dla tych, którzy atakują, zdoby 
wają, palą i prześladują. Ale jest szczę 
kającym strachem, paraliżującą wolę gę- 
sią skórką, podcinaniem słabnących ko- 
lan — dla tych, którzy są ścigani. Któ- 
rzy stoją samotnie, oparci o mur, wów- 
czas gdy na b iałą ich twarz nadciąga z 
tupotem butów i z wyciem —mord. W 
stugłosie rewolucji, bijącym 0 mury 
wielkiej stolicy, ginie głos protestu, tiu- 
maczenia i perswazji. Można tylko prze 
biegać z ogniem w dłoni, można krzy- 
czeć, bić, zabijać i zwyciężać. Albo rzu 
cać się do ucieczki, padać i ginąć. 

Moje złote naramienniki, żółty pas, 
srebrem dzwoniące ostrogi! jestem jasny, 
i jaskrawy, i świecący. A stamtąd nad 
ciągają ludzie w czarnych  skórzanyca 

kurtach, z naganami w rękach. Czarni 

są. 
Zawróciłem nieprzytomny.. Po kamicii 

nym chodniku zadzwoniły, zadzwoniły 
ostrogi, i zadyszany ich brzęk przeszył 

mię nawskroś. Pochyliłem się, koniec 
szabli uderzył o kamień. Odpiąć, od- 

piąć ostrogi. Rękawiczki grube..  gru- 

ba... Lewa ręka, prawa ręka... Pomyiiły 

się, pomieszały ręce moje. Szabię zrzu- 

cić przez głowę... Naramiennik chwycił 

jej rzemień, nie puszcza. Zerwać złoty 
naramiennik... Och, Boże! Zerwać nara- 
miennik?? Komuż to zrywają naramien- 
niki? 

.„Petersburg się paii! 

„„wytłucz tych Moskali... 

Kto podtrzymuje mnie? Kto zamy- 

Szukamy ojczyzny” 
ka, zasuwa, zaryglowuje bramę? jegor.. 
Jegor... 

Stanąłem w kącie, osuwając się. 4a 
bramą przeciągał dudniący dygot ciężaro 
wego auta. Pękały strzały naganów. Nie 
zliczone szerokie piersi rozdmuchiwały 
pieśnią „mirowoj pożar'*.Wciśnięty w kat 
pomiędzy bramą i murem  nasłuchiwa 
łem.ś Czapka przekrzywiła się. Byłem 
blady, i dopiero teraz począł mnie zle- 
wać pot. 

— Cwietoczki — odezwał się głucho 
w ciemności Jegor: — jagodki wpieriedi. 

I otoczywszy mię ramieniem, popro - 
wadził spokojnym szerokim krokiem da 
domu. Oddał w ręce Luby, która jeszcze 
nie spała. Wepchnął w ciepło wnętrza. 
w parowanie samowaru, w dolatujący z 
Sypialni zapach leków i zgorączkowa- 
ny oddech pułkownika. Opadłem na ka- 
napę i słyszałem, jak w przedpokoju 
ścierały się dwa głosy. Ale nie rozumia- 
łem słów. Przede mną syczał jeszcze sa- 
mowar, bielił się obrus ze szlakiem. Lecz 
oto odgłos zamykanych drzwi, szczęk 
klucza, brzęk łancucha. 

Nagle usiadła przy mnie. Uśmiechnię 
ta, lecz oczy jej zasnute były łzą. Nasze 
ramiona musiały zapragnąć objęcia. Mój 
policzek, który właśnie zapłonął, i jej 
rozpalony policzek zapragnęły dotyku. 
A gdy zetknęły się policzki, musiały ze - 
tknąć się ' wargi. A gdy zetknęły się 
wargi, musiały dłonie zabłądzić po cia- 
łach. 

— Jura, chłopiec mój. 

Nie wolno notować słów, które w ta 
kich chwilach wyrzucają i w pocałun- 

kach przekazują sobie wzajemne usta. 

Gdy dwoje ust rozwartych łączy się, słe 

wa biegnące z nich, żyją tylko w odde- 

chu. ч 
Pierwsza noc rewolucji spad.ła ma 

moją głowę i na moje młode serce za- 

pładniającą burzą miłości. Jakże byłem 

szczęśliwy. Wzdłuż mego ciała, które 

było wezbrane i polskie, prężyło się L- 

kochane ciało Rosjanki, której imię roz- 

brzmiewało najpiękniejszem słowem — 

lubow“. 
Jerzy Wyszomirski. 

Polska w krajobrazach i zabytkach 
Wydawnictwo dzieł ilustrowanych 

Osobliwa to rzecz wertować dwa tomy 
obficie ilustrowane. Lecimy aeroplanem 

mad Polską i spadamy raz wraz, aby ado- 

rować zabytki i pejzaże. Wszystko jest 
swoiste, jak. w szkicach Noakowskiego. 

Nie możemy inaczej mówić o naszej 
ziemi jalk to, że prowokuje wciąż dziś jak 
w przeszłości, aby budować rzeczy, w. któ- 
rych jest zaklęta dusza. narodu. 

Ilustracyj jest w naszych tomach aż 
1446, pozatem są wstępy i głosy czyli przy- 
piski. Brakuje tylko mapek, aby była sa- 
mowystarczalua książką, która  zastępo- 

wać może bibljoteki całe i atlasy! Mapki, 
planiki, graficzne rysunki sytuacyjne da- 
ły by nam klucz złoty, aby się rozezna: 
jeszcze lepiej w, tem wszystkiem co oglą- 
damy. Dziękujemy jodnak za to co jest, 
bo to jest osobliwe i hojne. 

W (Wilnie kryterjum książki będzie to, 
co znamy. Skoro Bułhak i Remer Jerzy 
wzięli się za ręce, aby fotografować i pi- 
sać już jest dobrze. Procesja przed Bazyli- 
ką, knzyże ma wiosnę mad ścianą Wilejki, 
ceglane laski Świętej Anmy lub barokowa 
cytadela obok ratusza dawnego, każdego 
Polaka pociągnie zwłaszcza, skoro ta bra- 
ma południowa aż magiczna. z obrazem Cu- 
downym oraz sarneński portal przy Troc- 
kiej lub mapoleońskie wieńce naprzeciw U- 
miwersytetu. W tej książce, która. nie po- 
winna brawować w żadnym warsztacie, 
gdzie jest troska o kulturę polską, zabrało 
wielu autorów głos. 

Aleksander Janowski daje zawsze prze- 
żywania swoje i umie akcenty mocniejsze 
pokryć i zgrabnie cytuje, co w narodzie 
mamy. Juljusz Kłos mówić potrafi o da- 
chach i wiązaniach i otworzyć nasze oczy 
specyficznie na to, co stanowi architektu- 
wę i jej posmak. 

Wolelibyśmy może, aby Polskę nie cię- 
to ma szablonowe województwa, które są 
wydumką biurokracji. Nasza ziemia nie 
potrzebuje chimery i kaprysu wciąż zmie- 
miających się administratywnych cięć, nie 
wyleciała ona, jak się rubasznie mówi sro- 
ce z pod ogona, Poprawiać to, co masi Oj- 
cowie tysiącleciem tworzyli, jest brakiem 
taktu w nowej Polsce. Warszawiak się o- 
burzy, skoro się Mazowsze przemaluje na 
Wielkopolskę Wschodnią. Nie rozumiemy, 
dlaczego pozostaje obojętnym, skoro Się 
naszą Ruś Czenwoną parodjuje. Rozumie- 
my, że województwa które paradują w 
książce, mają trochę praktyczne znacze- 
nie. Ale ta oszczędność aby tak powiedzieć 
konserwatorskich porządków, jest zawsze 
ujmą pewną dla naszych pradziadów. 

Usterki które płyną, że geograficznie 
nie orjentujemy się dotąd dobrze w naszym 
domu, mie mogą jednak zaważyć na książee, 
która jest bardzo wartościową. Tu i ów- 
dzie są omyłki, ale łatwo by było wydruko- 
wać Errata, aby mie było pyłku, do któ- 
rego się ktoś mógłby jak mucha przy- 
czepić. 

W naszych wanunkach książka jest mo- 
numentalną. Przy wykładzie geografji oj- 
czystej jest jak encyklopedja, która zastę- 
puje niezliczoną ilość tomów. Oto jest sło- 
wnik geograficzny 'w! swoim rodzaju, nie- 
wiarogodnie aż pakowny. Polskim obycza- 
jem oczywiście brakuje indeks. Wszędzie 
i zawsze jakbyśmy mieli czas wertować 
szczegóły i szukać godzinami to, wo jest 
nam potrzebne. 

Autorowie tekstów mają indywidualne 
spojrzenia i widać, że nikt nie stopił wszyst 
kiego do roli sprawmego zespołu. 

Ale to ma swój czar. Radować się mo- 
żemy, Że ma zabytki patrzeć, to patrzeć 
przez oczy nie tylko Lauterbacha który 
jest pedamtem i nie tylko przez oczy Re- 
mera, który jest artystą, ale i przez oczy 

1931 (Warszawa, Senatorska 11). 

wreszcie własne, swoje, gdy się kłócą ze 

sobą Szydłowski i Orłowski. С 

W micie greckim jest historja © wężu, 

który śpiącemu podróżnemu tak słuch ję- 

zykiem wyczyścił, że ten podróżny odtąd 

rozumiał mowę roślin oraz zwierząt. W 

książce naszej wąż oczyszcza nasz słuch, 

abyśmy rozumieli też mowę kwiatów, zam- 

ków, grobowców, jakiejś kolummy na roz- 

stajnej drodze, jakiegoś młynka turkoczą- 

cego mad: wodą. 3 

Wedrujemy zatem w książce, weriując 

stronice į zawadjacko lecąc przez baroki 

4 rokoka. Du jest gotyk, tam romański ko- 

lor, jeszcze do dziś niemal świeży. Stać mas 

6 ma to, byśmy zrozumieli, co za skarbnicą 

jest Polska i dlaczego warto ostatnią kwop- 

lę krwi przelać za tę naszą Sprawę, w któ- 

rej Duch nieomylnie wciąż mieszka. 
Tak się murzać i płynąć w: stylach, tak 

się mienić wciąż nowemi światłami, może 
Polak, mając ziemię pod nogami i wszyst- 
kie te zabytki, żadne kamienie umarłe, % 
siły do mowego wazlotu. Dotknąć się bo- 

wiem o kamień w Polsce, jest jak już pi- 

sal Żeromski, wziąć w siebie niesamowitą 

aurę, która do lotu prowadzi. 

Sygnalizując książkę dobrą, podkreś- 
lam, że reprodukcje są miejscami wspania- 

łe, jak w: wydawnietwach najlepszych na 

Zachodzie. Zebrano olbrzymią ilość poka- 

zów i wraz z miemi wertowamo sumiennie 

po książkach, 
Sądzę, że należy wymienić Dzwońkow- 

skiego i Karczewskiego jako inspiratorów . 
rzeczy. Wydał Tadeusz Złotnieki i tem 50- 
bie zasłużył na wdzięczność naszego poko- 
lenia, które zmowu nie jest w wielkim am- 

barasie, skoro ma kogoś wieńczyć lub %o0- 
muś dziękować. + 

Kończące apelujemy do Polaków, do pa- 
trjotów, aby zechceieli uwagę zwrócić na 
tę książkę, na którą zagramica już uwró- 
ciła oczy. 

Nasza cząstka wileńska jest w niej z 

całą miłością, jak perła nadziana ma ten 
sam sznurek, ma którym są madziane te 

inne wszystkie perły, które razem stano- 

wią wprost boski naszyjnik. 
Niezrównane są rozkosze baroka, który 

ma zakrętasy i wrzawę wojenną. W naszej 
rasie był tupet zawadjacki w: czasach pe- 
topu i borykania się z zalewem sąsiadów, 
którzy upatrzyli chwilę, aby nas jak Jema- 
sza. połknąć. 

Przedtem był gotyk, gdyšmy stali tear 
do i skupiali się, aby Grunwald wydzwonić 
Podsłuchać możemy sobie (bo w Sobie ma- 

my ten gotyk jeszcze wciąż żywy), gdy 
spoglądamy ma dawme czasy, jeszcze wciąż 

chwała Bogu, u mas nie rozsypane lekko- 
myślnie. Zaczęliśmy: szukać drogi pod 
gwiazdy w tych romańskich murach, które 

są jak kwiaty niezwykłe, a przebudziliśmy 

się, na tym świecie wraz z drzewem, xtóre 
nauczyliśmy się strugać misternie. 

Polska w krajobrazach i zabytkach nie 
jest książką jedynie o materjalnych objek- 
tach za: mami. Jest książką o afektywnej 

pamięci w nas, która czeka na chwilę, aby 

do życia zbudzić się cudotwórczego, to jest 

do życia tego samego, które było w. ante- 

natach. Tylko, że pozycja ta, aby się w mią 

dostać, musi być wypracowaną uczeiwie. 

przez medytowanie, oglądanie, rozmyśla- 

nie, adorowanie wszystkich właściwości, 
które nas potrafią związać serdecmie z 
tem, w czem pulsowała i pulsuje krew na- 
rodu. 

Ojcowie nasi zawsze rozumieli, że prze- 

szłość jest ważką, skoro z niej idą flmidy 

i tramse w dzisiejszości. Nie rozumiemy | 
rzeczy imaczej i dlatego książkę Polska w 
Zabytkach i krajobrazach, traktujemy ja- 

ko pozycję ważką, nawet arcyważką. 

Mieczysław Limamowski. 

 



    
   

  

Wschćd słońca g. 7,40 

Zachód słcńcs g. 14,0p 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE: 
Z DNIA 23 GRUDNIA 

nie średnie: 769. 

Temperatura średnia: —l. 

eratura najwyższa: 0. 

eratura najniższa: —2.       

  

  

  

Wiatr: południowo - zachodni 

Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno deszcz. 

PROGNOZA P.i.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Rano naogół chmurno i mglisto. Gdzie- 

uiegdzie drobny opad. W ciągu dnia polepsze- 

mie się stanu pogody. Po nocnych przymroz- 

kach temperatura w pobliżu zera. Słabe wiatry 

+ kierunków północnych. 

Qd Wydawnictwa. W „dniu dzisiej- 

szym w sobotę Administracja czynna bę- 

dzie do godziny 12-ej w poł, następnie 

zaś po świętach normalnie we wtorek 21 

b.m. Numer następny ukaże się we Śro- 

s inia. 
OEB NABOŻEŃSTWA 
— Pasterki w kościołach wileńskich: — W 

kościele św. Jana o godz. 12 w nocy celebruje 

JE ks. metropolita Jałbrzykowski. Kazanie wy 

głosi ks. prałat Żebrowski, zaś pienia wykona 

nowo zorganizowany „Chór św. - Jański". 

w Ostrej Bramie — o 12 w nocy. 

W koše. Bernardynów — o 12 w nocy. 

W kośc. św. Ducha—o 6 rano. 
W kośc. św. Trójcy o 12 w nocy. 
W kośc. Św. Piotra i Pawła —o 6 ram. 

W kośc. św. Kazimierza —o 12 w nocy. 
W kośc. św. Michała —o 12 w nocy. 

W kośc. św. Rafała —o 6 rano. 
W kośc. Niepokalanego Poczęcia — o 7 га 

no. w 

w 
cy. 

w 

Dobroczynności —o 12 w nocy. 
W .W. Świętych — o 12 w no- 

koše. 
koše. 

św. Jerzego — o godz. 7 rano. 
OSOBISTA 

— PAN ALEKSANDER MEYSZTO- 

WICZ, Prezes Zarządu Wileńskiego Banku 

Ziemskiego, wyjechał na wieś ma okres 

świąteczny. В 
— P. wojewoda Z. Beczkowicz rozpoczął 

z dniem 23 bm. tygodniowy urlop wypoczynk? 
wy, który potrwa do dnia 31 bm. Zastępuje 
p. wojewodę p. wicewojewoda Marjan Jankow 
ski. 

Święta Bożego Narodzenia spędzą p.p. wo- 
jewodostwo Beczkowiczowie w okolicach Wał- 

Ai Zyczenia świąteczne dla wojewońy lecz 
kowicza. — W dniu 23 bm. w wielkiej sali kun 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego zebrali się 

w południe wszyscy urzędnicy Województwa i 
podiegtych urzędów. Imieniem gremjum urzę 

ników gorące, najszczersze życzenia złożył па 
ręce p. wojewody wicewojewoda Jankowski. 
Odpowiedział w krótkich serdecznych słowach 
p. wojewoda, dziękując za życzenia i życząc 
ze swej strony zebranym pomyślnych Świąt > 
powodzenia. Następnie p. wojewoda dzielił sie 
z podwładnymi swymi opłatkiem. 

— NOWY NACZELNIK URZĘDU 
ŚLEDCZEGO. Z dmierm 1 stycznia naczel- 
nikiem urzędu śledczego na. wojewódzi:* 
wileńskie zostaje komiisarz Wasilewski, do- 
tychczasowy kierownik policji śledczej na 
m. Wilno. 

Były naczelnik urzędu śledczego madkiom. 
Szafrański przechodzi do komendy woje- 
wódzkiej PP. ma oficera iinspekcyjnego. 

Kierownikiem wydziału śledczego na m. 
Wilno zostal wyznaczony podkom. Miro- 
czek. — dotychczasowy zastępca kom. Wa.. 
siłewskiego. 

kośc. 

  

  

  

MIEJSKA 
— UJEDNOSTAJNIENIE KOLORU 

TAKSOWEK. Magistrat postanowił ujed- 
nostajmić kolor taksówek, tak, aby wszyst- 
kie dorożki samochodowe, kursujące w mie 
ście kyły pomalowane na ggramatowo. 

Do i styczuia część wozów ma 
już przemalowana. 

— GOSPODARKA STRAŻY OGNIO- 
WEJ. Zapowiadalna: ponowna lustracja ca- 
taksztaltu gospodarki straży ogmiowej za 
€za5 urzędowamia b. komendanta Waligóry 
już się rozpoczęła. Pracami komisji rewi- 
zyjnej kieruje p. nacz. Jastrzębski. 

— WYKUP ŚWIADECTW PRZEMY- 
SŁOWYCH. Z dniem 31 grudnia br. upły- 
wa termin nabywania świadectw przemysło 
wych na rok 1933, Żadnych ulg w kierunku 
odroczenia tego terminu nie przewiduje się 
przeto płatnicy podatku przemysłowego we 
własnym interesie winni zastosować się da 
powyższego terminu, gdyż z dniem 2 stycz- 
nia 1988 r. mozpocznie się lustracja przed- 
siębiorstw i winni miewykupienia świa- 
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Prėmjerai 

Na ekranie E š L |) 

  

| Dźwiękowe Kino „REW JĄ“ 
i SALA MIEJSKA — UL. 8STRUBRAMSKA 5 

25 GRUDNIA B. R. 
WIELKI 

Program otwarcia! 

Najsłynniejsza artystka Europy jako 

Kobieta z Monte (arlo 
Film morski wyświetlany jednocześnie na największych ekranach Europy! 

Na scenie: WYSTĘPY ARTYSTÓW TEATRÓW MIEJSKICH 
w barwnym i urozmaiconym programie. 

m Początek © godz. 2, 4, 6, 8 i 10. — Ceny miejse od 45 gr. do zł.1.50 4. 

dectw będą pociągnięci do odpowiedzalnoś. 
c karnej z ant. 98 ustawy o państwowym po 
datku przemysłowym, który przewiduje ka- 
vy pieniężne do wysokości 20-krotnej war- 
tości świiadectwi przemysłowych. 

AKADEMICKA 

— UDZIAŁ AKADEMIKÓW W PO- 
GRZEBIE ŚP. PROF. W. STANIEWICZA. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc Pol. 
Młodz. Akad. USB. wzywa ogół młodzieży 
do wzięcia udziału w: pogrzebie pierwszega 
Rektora USB. śp. prof. dr. Wiktora Stanie: 
wicza. Eksportacja z domu żałoby (Zwie- 
rzymiec ul. Miłą 11) do kościoła św. Jama 
odbędzie się dnia 26 bm. o 17,30, Dnia ż 
bm. o godz, 10 rano nabożeństwo żałobne, 
poczem mastąpi pogrzeb ina cmentarz Rossa 

— SKMA Odrodzenie zawiadamia jiż w 
kościele św. Michała zostanie odprawiona o 
godz. 24 pasterka W dniu 27 grudnia o godz. 
9 zostanie odprawiona msza w kaplicy Bożego 
Ciała w kośc. św. Jana. Po mszy agapa. 

— Porozumienie Akademickich Katolickich 
Stowarzyszeń powiadamia ogół młodzieży aka 
demickiej, że msza św. ogólno - akademicka   

  

będzie nadal odprawiana w okresie at G 80 
dzinie 9. rano przez JE. ks. arcybiskupa. 

= HARCERSKA 
— Wigilja u harcerzy. — Wzorem lat u- 

biegłych dzięki wydajnej pomocy dowódcy 6 
pp. Leg. we wtorek dnia 20 bm. odbyła się 
wigilja II męskiej drużyny harcerskiej im. Ta. 
deusza Kościuszki. Wieczór w ły upiynai 
w miłym i *serdecznym nastrc 7 маЕ 

  

    

  

   
    

  

wzięli również udział p.p. pułk. dypl. Berling 
Zygmunt, mjr. dypl. Drotlew Józef, przewodzi 
czący KHP por. Pietraszun Antoni kierownik 
szkoły nr 11 p. Cieślak, opiekun drużyny oraz 
komendant wil. chor. harcerskiej hm. 1. Czar 
ny Grzesiak. 

Uroczystość zagaił p. kierownik szkoły, wy 
rażając swą radość, z powodu rozwijania SiĘ 
pracy w drużynie i życząc wytrwania w po* 
czynaniach. Następnie w krótkich lecz serdecz 
nych słowach przemówił p. pik. Berling skła- 
dając drużynie w imieniu d-cy 6 p.p. leg. n. 
pik. Biestka i caiego korpusu oficerskiego ży 
czenia owocnej i pełnej zadowolenia pracy. 

Na zakończenie zabrał głos komendant cho 
rągwi, podkreślając dobre rysy pracy drużyny 
z wielkiem uznaniem wyrażając się o pracy 
koła przyjaciół — złożonego z grona oficerów 
6 p.p. leg., o zasługach wielkiego przyjaciela- 
drużyny delegata K P. H. p .por. Pietraszuna 
oraz kierownictwa szkoły N 11 która pracę dru 
żyny otacza serdeczną opieką. 

SZKOLNA 
„ — P. Kurator Okręgu Szkoinego Kazimierz 
Szelągowski wyjechał w dniu dzisiejszym na 
kilkudniowy. pobyt do Warszawy. 

RÓŻNE 

— SPROSTOWANIE. W dołączonym do 
dzisiejszego numeru dodat ku „Gdzie to, 
gdzie zagrały trąbki myśliwskie”, przy ła- 
maniu opuszczony został podpis autora ar- 
tykułu wstępnego p. Leopolda Pac-Pomar- 
nackiego, co niniejszem prostujemy. 

— Piekarze bezrobotnym. — Onegdaj noto 
waliśmy ofiarę tutejszego cechu rzežnickiego, 
który dostarczył dla bezrobotnych m. Wilna 
pewną ilość mięsa (400 kg.), wczoraj zaś (23 
bm.) zjawiła się u p. starosty grodzkiego de - 
putacja piekarzy chrześcijan i żydów z oznaj 
mieniem, że piekarze wileńscy ofiarowują do 
dyspozycji p. wojewody wileńskiego cztery ty 
siące kilogramów chleba dla rozdania bezrobot 
nym. 

— Ze Stałej Wystawy Sztuki. — W dniu 
26 bm. o godz. 12 w południe w nowym loka: 
lu przy ul. Wielkiej 32 odbędzie się otwarcie 
Wystawy Gwiazdkowej przy Stałej Wystawie 
Sztuki w Wilnie. 

Wystawa ta obejmować będzie najlepsze 
dzieła dwudziestu małarzy wileńskich. 

Wystawa potrwa do 26 stycznia 1933 roku 
i otwarta będzie codziennie od 10 rano do 20 
wiecz. 

-— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. — 
W powi dziśnieńskim zanotowano 7 wypad- 
ków zasłabnięć ma tyfus brzuszny. W Wil- 
nie 3 wypadki tyfusu brzusznego i 1 plami- 
stego. Pozatem ma terenie województwa 
zanotowano 249 zachorowań na płonicę (2 
zgoujy), błoniicę 7, odrę 3, róże 4 (1 zgon), 
zakażenie połogowe 3 (U zgon), gduźlicę 23 (9 zgonów), jaglicę 32 i inne 30. 

Kolumny higjeniczno - lekarskie prze- 
prowadziły około 500 badań oraz odwszono 
1278 osób, 

   

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze- 
czułenie nerwowe, migrena, niepokój i bez- 
seniość mogą być łatwo usunięte przy używa 
niu naturalnej wody gorzkiej „Franciszka- Jó- 
zela“. żądać w aptekach i drogerjach. 

DEO RD OZ CEE CB RA OO GRE LII, 

Dopiero co opuściła przsę 
aktualna książka 

Wiktora Piotrowicza 
„Unła i dyzunia 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933. 
str, XVI i 128, 

Skład główny w księgarni 

Św. WOJCIECHA 
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Ś.P. REKTOR 
WIKTOR STANIEWICZ 
I oto jeszcze jedna wielka, dotkliwa stra 

ta, jaką poniosła niauka polska i młody w 
swem odrodzeniu Uniwersytet Stefana Ba- 
torego. Oto jeszcze jedna świeża mogiła, 
wobec której należy stanąć w smutku wiel- 

kim i zadumie głębokiej. 
Umarł drugi z kolei rektor odrodzonej 

Wszechnicy Batorowej, profesor honorowy 
Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego 
— Wiktor Emeryk Jan Staniewicz, jeden 

z tych, co w latach miewoli umieli iść z 
głęboką wiarą w jasną przyszłość, iść do 
Polski, budując Polskę. 

Urodzony 21 listopada 1866 r. w Sama- 
rze nad Wołgą, wychowany w gimnazjum 
i na uniwersytecie petersbunskim, śp. prof, 
Wiktor Staniewicz przeszło 50 lat swego ży- 

  

cia spędził w: Rosji, — ściśle — w Peters- 
burgu. 

W stolicy imperatorów rosyjskich ode- 
brał średniie i wyższe wykształcenie i tamże 
rozpoczął swą dzialalmość społeczną, peda- 
gogiczną i maukową. 

Był prawym Polakiem. O Polsce myślał 
wciąż, dla, Polski pracował wytrwale, Jako 
student, należał do polskich ongamizacyj a- 
kademickich, będąc ich czynnym i ruchli- 
wym członikiem. Jako absolwent, zorganizo- 
wał przy materjalnej pomocy słynnego ban 
kiera H. Wawelberga — jadłodajnię dla 
studentów-Połalków, za, co został miano- 
wany honorowym członkiem polskiej Kasy 
studenekiej. Wreszcie działalność pedago- 
giczną rozpoczął jako neuczyciel polskiego 
gimnazjum żeńskiego przy kościele katolic- 
kim św. Katarzyny. 

Parokrotnie ze względu na swe prze- 
konania narażał się rządowi. rosyjskiemu. 
Będąe studentem, podejrzany o działalność 
antypaństwową, był aresztowany i przea 
parę miesięcy zmiajdował się w więzieniu, 
— w r. 1909, już jako profesor politechniki, 
znów się naraził rządowi i na mocy uchwa- 
ly Senatu Rządzącego, został pozbawiony 
na przeciąg trzech lat prawa do pełnienia 
służby państwowej i samorządowej. 

Działalność naukową rozpoczął śp. prof. 
Wiktor Staniiewiicz jeszcze na ławie akade- 
mickiej: jego pierwsza drukowana praca u- 
kazała się w. r. 1866, czyli w noku, poprze- 
dzającym zdobycie dyplomu uniwersyteckie 
go. Po uzyskaniu w r. 1890 stopnia magii- 
stra matematyki, śp. prof. Wiktor Stanie- 

ez cd 1891 był stale powoływany na sta- 
nowiska, wykładowcy w różnych wyższych 
uczelniach, jak mp. w Instytncie inżynie- 
rów dróg i komunikacji, py Tnstytucie E- 
Ieleirotociatenym, m Konstanitynowskiej 
Szkole artylerji, ma Wyższych żeńskich kur sach (Bestużewskich) m kius 

r. został powołani katedr. 
matematyki w Politechnice Tacki | 
i ma tem stanowisku przetrwał do r. 1918, 
nawet w okresie kary w ciągu trzech lat 
Prowadząc wykłady już w chanakterze na- 
uczyciela kontraktowego. 'W! r. 1915-—1917 

PRZECIW OBSTRUKCJI, 
używaj trac. herbatę THE CHAMBARD 

   
    

    

   

    

Ści organizm. żądać wyrobu francuskiego. 

AS 

    

  

INTA EEA I STANIEWICZ 
Profesor honorowy Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, b. Dziekan Wydziału 
Matemat.-Przyrodn., b. Rektor U. 5. B., Komandor Orderu „Poi:onia Restituta 
ur. 21 września 1866 roku po długich i ciężkich cierpieniach zmarł opatrzony Św. Sakramentami 

dnia 23 grudnia 1932 r. R 3 
Eksportacja zwłok z domu żał by przy ul. Młej 11 do kościoła św. Jana odbędzie się w ponie- 

działek dn. 26 grudnia b. r. o godz. 17-ej min. 30. Nabożeństwo żałobne w Środę dn. 28 grudnia o godz. 
10-ej, poczem złożenie zwłok na cmentarzu Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 

Rektor.i Senat Uniwersytetu Stefana Batorego 

     
   

     

    

    

   
był dziekanem wydziału inżynierji budowla 
nej, w latach 1917—1918 pomocnikiem dy- 
rektora politechniki. 

W sierpniu 1919, zwalczając wielkie 
trudności, powrócił śp. prof. Wiktor Sta- 
miewicz do kraju i został zaproszony na SSB 
katedrę matematyki: Wydziału Matematycz 88 
no-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie. 

Doświadczenia organizacyjne _ wielki 
takt, mo i zasługi naukowe wyróżniały Śp. 
prof, Wiktora Staniewicza, — mie też dzi- 
wimego, iż był on obdarzany szczególnem 

    wSzystaim, kiórzy okazali mi współczucie, pomoc i 1adę z powodu śmierci 
mego męża     

Ottona Czarkowskiego 
Sędziege Okręgowego Śledczego zmarłego w Stołprach dn 10gradnia'932 r. 
Aba Erdesde poBiekóWanie, w szczególności P.P, Prezesowi i Proku- 

ratcrowi Sądu Okr. w Nowogródku, Kolegom i przyjaciołom, Księdzu Proe 
boszczowi, Dyrektorowi i Personelowi Szpitala w Stcłpcach, Dowódcy 8 go 

    

  

    

    

hemoroidom 

  

zaufaniem kolegów - profesorów. W roku 
1920—21 był dziekanem Wydziału Matema- 
tyczno - Przyrodniczego w w. 1921-—22 objął 
berło rektorskie. 

Obejmując to odpowiedzialne stamowi- 
sko w najcięższym okresie organizacji: stu- 
djów uniwersyteckich, położył śp. prof. Wi- 
ktor Stamiewicz wielkie zasługi. wobec na- 
szej Wszechnicy ii złotemi, głoskani wpisał 
swe imię do księgi dziejów Uniwersytetu 
Stefana Batorego. ' 

W uznaniu jego wielkich zasług w dzie- 
le krzewienia ducha polskiego na obczyźnie, 
— w pracy organizacyjnej USB., — iwresz- 
cie na polu pedagogicznem i mauko- 

  

Żydowskiej, 

Ofiary 
Zamiast wizyt i powinszowań  Świątecz- 

nych i noworocznych J. E. Ks. Biskup Kazi- 
mierz Michalkiewicz. złożył: zł 

W Towarzystwie Pań Miłosierdzia Sw. 
Wincentego a Paulo dla biednych m. Wilna 
100! zł. W berbaciarni dla bezrobotnej inteli- 
gencji 50 zł, w Domu Dzieciątka Jezus 50 zł. 
w Wojewódzkim Komitecie dia bezrobotnych 
25 zł., w Komitecie Waiki z żebractwem 25 zi. 

ао ЕНЕИ НО A a lia ris 
pospekiaj = > Za A = dla biednej dziatwy z Ochrony przy ul. Ko- 
zmaączony |knzyżem- komandorskim orderu szykowej 7, prowadzonej przez Caritas przy 
Plonia Restituta. 

Słusznie się mależało to odzniaczenie śp. 
Rektorowi  Wiktonowi Stamiewiczowi: do 
Polski szedł on przez całe życie, do odro- 

dzenia państwa cegiełkę swą dołożył... 
Niechże (teraz Spi spokojnie po trudach 

i wysiłkach: szlachetna Jego postać będzie 
żyła w pamięci przyjaciół długie lata, — 
zacne Jego imię przetrwa pokolenia !... 

W. Ch. 

parafji N. Serca Jezusowego składają: 
Walerja i Bronisław Dudzińscy zł. 5, Zo- 

fja i Wacław Węckowiczowie zł. 5, Matja i 
Kazimierz Petrusewiczowie zł. 10. Teofil Sa- 
wicki, zł. 5, Gabryela i Wincenty Urniażowie 
zł. 5, Aniela i Adolf Legiejkowie zł. 5; Feli- 
cja i Stanisław Selensowie zł. 5; Helena i 
Edward Rybasiewiczowie zł. 2. 

Zamiast życzeń świątecznych zł. 20 — skła 
da Dyrektor T-wa Komunikacyj Miejskich inż. 
Konstanty Massalski z żoną — na rzecz bez- 
robotnych. 

Inż. Witold Jan Wojewódzki, inspektor wo- 
jewódzki Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
wzajemnych w Wilnie wzamian za życzenia 
świąteczne i noworoczne na gwiazdkę dla sie 
rot Schroniska Imienia Marszałka Józefa Pił- 
sudskiego zł. 10, i na bezrobotnych zł. 10. 

i 

Ułatwia 

złej przemianie 
odciekanie żółci 

materji,— 

+: cy 

  A 

Uwaga 
Prosimy zamawiać resztę pozsstałych stolików na Wieczór Sylwestrowy 

Restauracja „ZIEMIAŃSKA* Mickiewicza 9 

Życzy swym Szanownym Klijentom Wesołych Świąt 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych Bohdanostwo Podoscy złożyli bezposred- 
nio do Związku Podoficerów Rezerwy zł. 20 na 
gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych członków 
Związku. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych składają na rzecz Towarzystwa Dobro- 
czynności: 1) Stanisław Bochwic 5 zi., 2) Ale- 
ksander Brochocki 5 zł., 3) Tadeusz Bystram   A 

Wszysikim swym Szanownym Kiijentom życzenia swiąteczne zasyła 

BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABOWSKIEGO 
Wilno, Garbarska i, tel. 82, 

5 zł, 4) Maciej Jamontt 5 zł., 5) jan Malecki 
5 zł, 6) Aleksander Meysztowicz 5 zł., 7) Wa- 
cław Mohl 5 zł. 8) Hr. Marjan Broel — Plater 
5 zi, 9) Jozei Rychlewicz 5 zł, 10) Bohdan 
Szachno 5 zł. 11) Kazimierz Świątecki 5 zi. 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych? Dyr. Ludwik Szwykowski na Wileński 
Kom. Wojew. do spraw bezrobocia zł. 25. 

Zamiast życzeń šwiatecznych i nowcrocz-     
= STYCZNIOWY NUMER „WŁÓCZĘ- GI“. Dziś zrama ukazał się ma mieście Nr. 

4 sympatycznego czasopisma: „Włóczęga. 
Numer zawiera artykuły Nagurskiego, Wy- 
słoucha, wywiad z inż, Jenszem w sprawie 
budowy hydroelekitrowni w: Szyłanach, ob- 
szermy dział pt: Inicjatywa, feljeton Pac- 
Pomarnackiego, poezje Bujnickiego, art. 
litewski Żemaitisa, Kronikę dz. Sztuka i 
Rzemiosło, tłumaczenie z litewskiego Cz. 
Miłosza, art. Ludzie miejwłaściwi, Tu A. K. 
W. T. i inne, 

BALE I ZABAWY 
— Staraniem Towarzystwa „P. Ż. P“ 

dnia 26 b.m. o godz. 23-ej w cukierni B. Sztsa! 
la (czerwonego) odbędzie się przy dźwiękach 
nowo zaangażowanej orkiestry Dancing 
Yo-Yo. 

Dochód przeznaczony na cele Towarzy- 
astwa. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance — Dziś z po 

wodu wigilji teatr nieczynny. 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY TEATRU WIEŁ.- 
KIEGO NA POHULANCE. 

25 gruima © godz. 8 wiecz. potężne d.ie- 
ło St. Wys. i uskiego „Zygmunt August“. 

26 giudnia o godz. 12 w poł. piekna baj- 
ka Maeterlincka „Niebieski ptak”. 

26 resnia o godz. 8 wiecz. Świetna kamedja 
Morstna „Dzika pszczo:=" 

27 tm. o godz. 3 wiecz. „Zygmunt Au- 
t“ Ceny propagandowe. 
28 bm. o godz. 8 po ra z ostatni „Sprawa 

Dreyiusa“. Ceny 5 0 proc. zniżone. 
29 bm. o godz. 8 wiecz. premiera przepięk: 

nej, egzotycznej - komedjo - sztuki „Marjusz* 
Pagnola. 

— Występy ulubieńca Wilna — Leona Woł 
jejki: — Po odniesionych sukcesach w Krako- 
wie i Częstochowie przyjeżdża do teatru na 
Pohulance ulubieniec Wilna świetny artysta Le 
on Wołłejko, który wystąpi gościnnie jedynie 
w sztuce „Marjusz*, w roli ojca Marjusza. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Repertuar świa 
teczny. — W okresie świątecznym wielce uroz 
maicony repertuar teatru muzycznego Lutnia— 
przedstawia się następująco: W niedzielę 25 b. 
m. ukaże się po raz 3 operetka Kollo „Lady 
Chic**. 

W poniedziałek 26 bm. teatr Lutnia czynny 
będzie dwukrotnie: o godz. 4 p.p. po cenach 
znižonych „Fijolek z Montmartre'u“ Kalmana, 
Wieczorem o godz. 8.15 „Lady Chic". Operet 
ka Kollo. We wtorek 27 bm. wieczorem grani 
będzie po raz 30-ty rekordowa operetka Abra 
hama „Wiktorja i“ jejį huzar“. Ceny zniżone 
We środę 28 bm. w dalszym ciągu „Łady 
Chic* Kollo, W e wszystkich tych widowiskach 
bierze udział znakomita artystka Janina Kul- 
czycka. Zniżki akademickie ważne na przedsta 
wienia po cenach normalnych. 

— ̀  „\о-уо“ Sylwestrowe. — W noc Syl- 
westrowa odbędzie się w teatrze Lutnia nieby 
wałe widowisko rewjowe. Humor, piosenka i 
taniec, ujęte w formę sceniczną w wykonanm 
najwybitniejszych sił zespołu artystycznego 
Lutni — stanowić będą wielką atrakcję nocy 
sylwestrowej. Bogaty program, składający się 

gu 

  

nych złożyli bezpośrednio na rzecz dożywia- 
nia najbiedniejszej dziatwy szkolnej: 

Dowódca 3 grupy art. pik. Schrótter Karol 
20 zł., Dowódca i Karpus Oficerski 6 p.p. Leg. 
25 zł, Ppłk. dypl. Berling żast. d-cy 6 p .p. 
Leg. 2,50 zł. Major Wart Roman, kwatermisttz 
6 p.p. Leg. zł. 2,50 Kpt. Misiewicz Narcyz z 6 
P.p. Leg. zł. 2,50, Por. Pietraszun Antoni z 6 
p.P. Leg., 2.00. Por. Żebrowski Ludwik z 6 p.p. 
Leg. 2,00, Por. Stefański Stanisław z 6 p. p. 
Leg. 2 zł. St. sierż. Kołodziejczyk Stanisław z 
6 p.p. Leg. 1,50 zł., St. sierżant Nike Alfred z 
6 p.p. Leg. zł. 1,50, Sierż. Soczyński Walenty 

z 13 numerów, opracowany został przez reży z 6 p.p Leg. zł. 1,50, Oficerowie Wojsk Sądu sera i inscenizatora K. Wyrwicz - Wichrow- Rejonowego 15.00 zł. Kpt. Siwkowski, kpt. Gę- skiego. Bilety już są do nabycia w kasie tea- sior i por. Łaurentowski z Brygady KuP. tu Lutnia codziennie 11—9 w. 20 a EGZ NE si 
ŽŽ SRS # 1 р.р. Leg. zł. Kpt. Biłgorajski Euge- 16 4 A W KIRAC njusznjusz > 6 pp. be | 200721. Por. Tazas 

HELJOS — Kinomanjak. renko Jan z p.p. Leg. 2,00 zł. Ppor. Pastuszko 
GASINO L nówio ya, Władysław z 6 pp. Leg. 1,50 zł., Ppor. Jawor 

PAN— Dobroczyńca ludzkości. 
ski Tomasz z 6. p.p. Leg. zł. 1.50 

HOLLYWOOD — Rapsodja rumuńska. 

  

LECZNICA LITERSKIEGO STOK, POM SAANT. 
Wilna, Wiłeńska 28, tel. 846 

Lekarze specjaliści przyjmują od 10-—2 
Gabinet Rentgenowski ; alektrotith 
niczny (kwarc, Solox, Djstermija) 

czynny ed 11—6 p.p. 
Opłata za utrzymanie i wszelkie zabiegi 
lekerskia i Rentgen. została zniżona 
    

    

Zamiast powinszowań i wizyt Świątecz- 
nych i noworocznych. 

ea zi Dr. Tadeuszostwo Wąsowscy na zakład 
ów У — Natchnienie. Sióstr Magdalenek zł. 5. 

> ID — Na Sybir. Dowódca i oficerowie Korpusu Ochrony LUX—Ułani... ułani... Pogranicza Brygada Wilno na ochronę 
WYPADKI I KRADZIEŻE Marszałka Piłsudskiego zł. 24, 3 

— ŚMIERĆ W TAJNEJ GORZELNI. We Związek Niższych Funkcjonarjuszy Pai- wsi Dziewięcioły gm. twereckiej spaliła się taj stwowych na Wojewódzki Komitet do spraw 
na gorzelnia, prowadzona przez Aleksandra bezrobocia zł. 10. 
Hommowa. W czasie pożaru ciężkie obrażenia _, Marja i Zygmunt Fiedorowiczowie dla ro- 
ciała odniósł jego syn Piotr, który przed przy- dziny B. 5 zł. , 
byciem lekarza zmarł. H. Oświecimska dla rodziny B. 2 zł. — OSTROŻNIE Z 2-ZŁOTÓWKAMI. G. Czapliński dla najbiedniejszych 5 zł. 
Mowsza Sztejn, właściciel pokoi umeblo- „Doktorostwow Bagińscy na sanatorjum dla 
wamych przy Sadowej 15, wydając resztę S'Źliczych 5 zł, ; p. Teaodorowi Lachmanowi iz Hermano- ży S ao o dla A gru 
R i Kušas $ źiczych w przytułku im. Śniadeckich 10 zł. wież DOW. dziśnieńskiego, przy opłacie na- Szczepan i Marjan Wilewscy na Ochronę leżytości za pokój, próbował puścić w о- 1 Marszałka Piłsudskiego 10 z. : bieg fałszywą monetę 2-złotową. Przepro- . /, Dowództwo 3 samodz. Brygady Kawaie- wiadzono rewizję w hotelu, lecz bez rezul- rji Generał Brygady Przewłocki Marjan 10 zł. 

tatu. major dypl. Monwid-Olechnowicz Jan 5 zł., kpt. 
— ZAJŚCIE ULICZNE. Na ul. Nie- opar Jan 2 zł., rotmistrz Suchecki 

mieckiej został znieważony czynnie muzyk JA I zł. : 2 Filip Rubinszteja (Szopena 2). Napastni- jay „Aomtot,„dožywiania 
kiem byl inny muzyk, mszczący się miten "7; M, świdowie na Złobek im. Maryi 10 datury jako grajka w. pewnym zespole. złotych. 
sposób za rzekome odtrącenie jego kandy- Antoni Żukowski na najbiedniejszych 20 zł. 

— PRZYWŁASZCZENIE. Józef Komo- Kazimierz Monkiewicz na woj. Kom. do 
nowyski (z. Kazimierzowski 9) oskarżył w spraw bezrobocia 1 zł. 
policji panią Sz. o przywłasczczenie obra- Józef Żmitrowicz ną Chrz. Uniw. Robotni- 
zu o wartości antykwiavskiej, oszacowanego czy w Wilnie 5 zł. 
ma 300 dolarów. Witold Turkuł składa zł. 5 zamiast życzeń 

Z POGRANICZA 
: „k noworocznych na najbiedniej- 

szych m. Wilna. м — WYSIEDLENIA. Na terenie odcinka gra“ Wzamian skladania życzeń  światecznyc 
nicznego Kołosowo wysiedlono na teren polski ; noworocznych złożyli HA ala 2 41-letniego Piotra Karasia 1 40-letnią JEgO Z0- dyr. Tadeusz Miśkiewicz 10 zł. : nę Klementynę. Wymienieni są już po raz 5 P. prez R. Ruciński 25 zł., p. dyr. WI. Ba- wysiedłani z Rosji sowieckiej i tyleż razy PrZe rański 15 zł., p. dyr. H. Jansz 10 zł, Kasyao 
rzucani z powrotem przez nasze straże. gdyż Oficerów przeniesionych /w stan spoczynku 
Karasie są obywatełami rosyjskimi i w Polsce 38 z] : 
nie posiadają ani krewnych ani znajomych. 

— WIYSIEDLENIE ZABÓJCY. Z gra- ; zj 
mie Rosji sowieckiej wysiedlono Macieja 
Bubima, mieszkańca pow. dziśnieńskiego. Strzeleckiego zamiast życzeń na kom. bezronot 
Bubin przed miesiącem zbiegł na teren Ro- nych składają zł. 10. 
sji sojwieckiej po dokonaniu zabójstwa są- Stefanostwo Bayerowie na ten sam се! -— 
siada podczas sprzeczki. zł. 5. 

im. 

najbiedniejszej 

fadzio i Mila P, na gwiazdkę dła biednych 

Zarząd i Komenda Garnizonu Wilno Zw. 

Baonu K O.P., Komendantowi Pow. P. P., Straży Ochotn. Pożarnej, Gminie 
6raz Instytucjom i Osobom biorącym udział w pogrzebie,     

  

     NADZIEJA CZARKOWSKA 

      
Gświadczenie 

Zarząd Sekcji Kin i Teatrów Zw. 
Pracowników i Inst. Użyteczności Publ. 
w Polsce oddz. w Wilnie niniejszem pe 
daje do ogólnej wiadomości, że nowe ki 
no „Rewja“ ul. Ostrobramska 5 (Sala 
Miejska), które zostanie otwarte przez 
Związek Artystów Scen Polskich, nic 
przyjęło do pracy pracowników z wymie 
nionego Związku, pomimo że Związeł 
zwracał się z prośbą o zatrudnienie 
swych członków Dyrekcja nie dała od- 
powiedzi w tej sprawie, przyjmując lu- 
dzi nie-związkowych. 

Zarząd Sekcji nie przypuszczał „žė 
Związek Artystów Scen Polskich nie za- 
trudni pracowników ze Związku Kin i 
Teatrów. 

     

Zarząd. 

W cukierni B. Sztralla (czerwony) od 
dnia 26 bm. przygrywać będzie mowy 
Zespół Kwintetu, o'czem zawiadamia Sz. 
klientelę. 

Z poważaniem ZARZĄD. 

  

Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla i 

drzewa opałowego „Centrzopzł'" 

Zamkowa 18. Tel. 17-90. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żołądzka 

i jelit przyjmnje ой 12 — 2 1 4 — 6 

K=latowa 7, tel. 14 25. 

Sandacze 

  

  

żywe 
Karpie, 

Szczupaki 
i inne 
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POLECA 

D.H. | BI 5-48 
a 

Nar narciarskiego 
zależy poiównać wyroby Iebryki 

z wysobami no- 
wopowstałych 

Lignopi 2 

są pierwszorzędnej jakości tak co do tscho* 

łormach żełsznych 
CENY NISKIE, duży wybór nart (od 10 zł) 

ul. Ś-to Jańska 2, tel. 7-41 
oraz w Szfłce Myśliwskiej 

— ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZ- 
NYCH. — Zamiast życzeń świątecznych i 

wydziału 10 zł., Satuznin Osiński. naczel. 
wydz, 3 zł., urzędnicy Urzędu Wojewódzkie- 

ski Komistamty i Hieronim Pacholski po 2 
zł,, Knzymuski Mieczysław 3 zł. Razem 26 

maj. Weresków z pow. nowogródzkiego — 
zamiast życzeń świątecznych i noworocz- 

RUDU ż;wo mrożone 

uł. Mickiewicza £3, tel. 8-49 

Przed kupnem 

LIN) || = 
wytwórni i prze. 

9 

wego doboru odpowiedniego drsewai usłojenia 

butów narciarskich (od 25 zł.) 

uł. Wileńska 10. 

noworocznych, składają na rzecz bezrobot- 

go: Fr. Knappe, Grzegorz Engmanv. Kazi- 

złotych. 

mych 10 zł. na rzecz bezrobotnych i 10 zł. 

ceny rynkowe 

į tu 

szeregu lat 

konsć się, że 

narty 

jak i precyzyjnego wykonania giętych na 

i sanek sportowych w sklepie łabryczuym 

NOWOGRÓDEK 

mych: Pp: Zygmunt Szczepański, naczelnik 

mierz Wróblewiski, Stanek Józef, Arczyń- 

Pam Stamisław Brochocki, właściciel 

ma choinkę dla biednej dziatwy.



  

  

Galanterja. 

„ródło Polskie 
Wilno — Wileńska 29. 

Poleca nowości sezonowe 

udzisia rabatu ś «iątecznego 

  

  

Spróbujcie — porėwnajcie, 
a przekonacie się 

wina wytwórni 
WŁ. OSMOŁOWSKI 

WILNO 
są stare — leżałe — mocne 

i zdrowe. Żądajcie wszędzie     
  

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
Kolejne posiedzenie Rady Miiejskiej odbę- 

у aiu 29 grudnia o godz. 20-tej 

    

7 sallii ratu, z następującym porząd- 
kiem "dziennym: 

1) Odczytanie protokułu poprzedniego 
posiedzenia; 2) uchwiała w. sprawie odrocze 

nia spłaty pożyczki szkolnej w. sumie zi. 
6666,66; 3) rozpatrzenie protokułu komi- 
sji rewizyjnej, dotyczącego sprawozdamia 
magistratu z wykomania budżetu za rok 
1931-32. 

grodfięhzka 
— CHÓR SUP-u W! KOŚCIELE GAR- 

NIZONOWYM. W dniu 25 grudnia oraz 
1 i 6 stycznia w kościele garnizonowym 
w czasie sumy będzie śpiewał chór SUP-u 
pod batutą p. prof. Kuzo przy akompanja- 
miencie orkiestry smyczkowej 81 pp. pod 
batutą p. por. Radziszewskiego. 

Czemp??? 

  

  

  

  

  

Piwiękowisz 

Kino „ĄABÓLLO" 
„dańninik, 26. 

Wstęp od 49 gr. 

Nie bacząc па przedźwiąteczny okres, 
wyświetlamy wspaniały film reżyserii 

KORA Noce Paryskie 
z A siata rubliczności Henry 
Gerat w roli głów nej. Re yser Korda 
potrat ł uniejętnie wykarzystač specy- 
łiczne tło paryskiego cbrazu, dsjąc 
s:erag daskonale podpatrzonych typów, 

fregmenty życia „lewego brzegu. 

  

sźwiękowiac 

ins „POÓLONIA” Docztowa 4 
  

Upojua hist rja miłosna na tle roz- 
śpiewanej stolicy naddunsjskiej 

SA 

Dwa serca biją 
w walca takt 

w rolach głównych: 

IRENA CARNERO, 
STEFAN LASKOWSKI 
1 WiTOŁD RYCHTER 

Gperetxa wizuańska w Jązyku 
pziskim.   
  

KINO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 
  

Dziś! 

Podwójny program przedźwiąteczny 
шу р t. 

„Paryż w dzień” | 

Życie jest piękne 
tźstęp 45 gr. 

—— 
    

    

   
KIRO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIB” 
GRODNO, Brygidzke 2, 

  

Konto czekawe 
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obc: 

jeton wygł Banikiewicz. 
22.53. Program na dzień następny. 

Poczętza s£aNSÓ w 
E g. 615, — 8, — 18%, 

Pełna humoru komedja 

NOC SAU 
W roli głównej LUCIEM B*RQGUX 

  

Na gwiazdkę! "Tokazji 
FIRMA RADJGWA „„KEEEREBĘ 

Grodno, ut. Dominikańska 1 tei. 186 

„POLECA ZA 160 ZŁ. GoTówkĄ 
_8-lampowy odbiernik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym : 

Na gwiazdkę! "7 okazji e 
ovnrooooocwaiooaooaoaonazooaoooaii 

  

KOMUNIKAT 
Niniejszem mamy zaszczyt zakomunikować, że wielkim nakładem kosztów udało nam się 
ury:kaś do wsłązznego wyświetlania w naszem kinie „HE L I 0 S“ szereg najwięk- 

szych przebojów światowych produkcji 1933 r 
Film o którym mówi cały Świat produkcji Sewkino w Mes*wie 

BEZDOMNI (Putiowka w żyzń) 

NIEKORONOWAWY CAR Ro5Ji R A $ P u T a BI 

z genjalnym trzgikiem Cenradem Veldłem w g pamiętników ks. Jesupowa, Film ten 
wyświetla się jednocześnie ż Warszawą. Ulubieńcy publiczności Janette Mac Donald 
i Maurice Chevalier w rajsowszej swej krescji rež genį lnego twórcy „D-r. Jekyll 

i Mr. Heyde* Mamouliana p. t „Kochaj mnie dziś" 

ostatnia kęeacja MARLENY DIETRICH, "' "52 szeraberga 
». „Huragan — głęboka noc" 

Przebój wszechśaiat. „Rome Ekspress" 

„Szatan Zazdrošci“ z Harry Cooperem. 

Hallo! Halio! 7" Tiyyzaośii śmiecu © _ Haroldem Llogd'm z król*m radoś:i i śmiechu 
sc „Klnomaniak “ Tskiej kreacji króla humoru jeszcze nie było, orsz 

szereg innych najnowszych przebojów europejskich 
i amerykańskiej predukyji. 

HELIOS" ” 

z Conradem Veidtem i 

Dyrekcja Kina     
  

     
   
    

  

jest tradycyjną wieczerzą, przy której cała 
rodzina oraz krewni zbierają się, by złożyć 
sobie wzajemnie życzenia. 

INa ustach każdego jest życzenie ZDROWIA, 
które w pierwszym rzędzie zależne jest od 
wartościowego i właściwego odżywiania się. 
Pijcie zatem codziennie filiżankę 

OVOMALTYNA t to bogaty w bmi wzmacniający środek 

odżywczy, składający się z jaj, mieka, słodu i kakao, zawierający 

dlastazę i lecytynę. 

"Niech w żadnym domu nie braknie OVOMALTYNY. tej odżywki, 

której pełnię sił i zdrowia zawdzięczamy! 

Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW 

Hróły е Śroszury wysyła się bezpłałnie. 

OT TTT DRA 

NIEDZIELA 25 GRUDNIA 
10,00 Trasm. nabożesstwa; 11.58 Czas; -— 

15.30 oKlendy i muzyka ludowa; 16.30 Słu- 
hcowisko dla dzieci; 17.00 Koncert kolendowy; 
18.00 Koncert; 19.00 Piosenki lekkie; 19.25 -— 
Słuchowisko; 20.00 Koncert; 21.00 Koncert 
solistów; 22.10 Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK 26 GRUDNIA 
10.00 Trasm. nabożeństwa; -11.35 Odczyt 

misyjny; 12.10 Kom. meteor.; 12.15 Poranek 
symf. z Filharm. Warsz.; O starodawnych ja 
sełkach i szopkach krakowskich — pogadan 
ka; 14.00 Sprawa nowelizacji ustawy o ochro 
nie lasów — odczyt; -14,20 Muzyka; 15.00— 
Audycja dla wszystkich; Muzyka polska; 16.00 
Słuchowisko dla dzieci pióra Cioci Hali p. t. 
„Wigilijni goście"; 16.25 Piosenki Огаопо“т\/‚ 
(płyty); 16.45 Czarownice wileńskie — odczyt 
wygł. Tadeusz Łopalewski; 17.00 Koncert so- 

  

Radjo wieńskie 
SOBOTA, dnia 24 grudnia 

11.40 — Przegląd pras. Kom. meteor. i 

czas. 
110 — Muzyka z płyt. 
12.55 — Kom. meteor. 
15.20 — Program dzienny. 
15,25 — Wiad. Wojskowe. 

15.35 — Koncert życzeń (płyty) 
16.00 — „Po siedmiu latach* — odczyt 

wygł. Ksawery Różyc z Warsz. 
16.15 — Koncert życzeń (płyty). 
16.40 — „Zwyczaje wigilijne ma pół- 

nocy” — odazyt 
20. a — Przemówienia do rodaków! ma 

230 - — Słuchowisko dla dzieci. 

21.00: Kolendy, listów; 18.00 Muzyka Iekka; 18.50 Co moję 

21.30 — „Wigilją samotnych”, dać stacja opięki nad matką? — odczyt wygł. 
20 SZ KRodsinikaty. S = * dr Morawska; 19.05 Litewska audycja literacka 

20.00 Operetka; Wiadomości sportowe z Wii- 
na i innych stacyj; Dalszy ciąg operetki; — 
22.15 Muzyka taneczna; 22.55 Komunikat me- 

teor. i muz, tan. 

WTOREK 27 GRUDNIA 

12.10 Miiżyka z płyt; 15.25 Muzyka popu- 
łarna z płyt; -15.25 Aud. dla dzieci: „Dumna 
miotia“ opow. T. Lopalewskiėgo i  „'Spotka 
nie z niedžwiedziem“ — opow. Jurka Petersa; 
15,55 Koncert dla młodzieży. Kolendy (płyty); 
18.00 Muzyka taneczna; 19.00 Młode pokoie- 
nie Litwy a Wileńszczyzna — odczyt litewski: 
19.30 Pogadanka muzyczna — wygłosi prof. 
M. Józefowicz; 20.00. Godzina życzeń (płyty) 
22.00 Słuchowisko „O ziemio daleka!" p-g A- 
dama Szymańskiego zradjofon. Halina Hohen- 
dlingerówna; 22.30 Muzyka taneczna. 

z FABRYKA ME "BL! 
i SKŁAD 

E. FILEMUIN Е 
Spółka z ogr. odp. 

7 Vilno, ul. Tatarske 20, 
ч dom w łasny. Istnieje od 1843. 
«8 8 jadalnie, sypłalnie, salony, 

gzbinety, łóżka niklowane i 
d sngieiskie, kredensy, stoły, 

22.05 — Koncert chopinowski, 
22.40 — „Amegdoty wigilijne" —— fel- 

23.00 — Kancert. 
24.00 — Hejnał i pasterka. 

      

AIA TROSAI ŽIA TA 

. Dziś wstęp oć 75 gr. 

  

Na gwi iazdkę! 5 

      

| 

  

P. K. O. 82.157. 

  

DZIŚ SEANSE O OGODZ. 2-giej i 4-ej w dnie świąteczne początek o godz. 2-giej. 
Przgrau Świąteczny! ZE 
Precz z tęsknotą i smutkiem! Dwie god.iny 

ról śmiechu i radości humorn i śmiech. 
Dźwiękow. 

Sao HARGLD LLOYD yi” 
HELIOS 

  

»& Ин О М АНА К 
NIKT nie jest w stanie, powsirzymsč się od vybsch6w šmiechu pcdczas sluchania i oglądenia tego naįdowcipa, Bilmu. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ce y kryžysowe; Na 1 seans balkon 40 gr., parter 75 gr. na porost, seanse balkon 

49 gr, parter 85 gr. 

  DZIŚ SEANSE 0 OGODZ. 2-giej i 4-ej w dnie Świąteczne początek o godz. 2-giej. 
Dziś premjera! Lekka, wesołe, pełua radosn*g> wdzięku i słonecznej radości ba ka filmowa z udz. niezrówa. 

LILEJANY HARWEY , HENRY GARATA 
„.»„JA$ROWŁOSY ЗЕМ = oce oapaia aarc, 

Nad-program: dodatki dźwiękowe Początek 4, 6, 8 i 1015. W dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINe 
Wielka 47, tel. 15-41 

  
DZIŚ SEANSE O OGODZ. 2-giej i 4-ej w dnie świąteczne początek o godz. 2-giej. 

Dziś nr-mier«|  Na'weseł zy pregram Świąteczny. Gwiszda komików, najulubieńszy i u .jpopuiarniejszy mistrz Башого 

BUSTER KEATON Człowiek, który sam nigdy się nie śmieje, rozŚmieszy 
wszystkich; starych, młodych, dorosłych L w swoim 

nsjdowcipniejszym filmie — arcywesołej komedji najnowszej produkcji 

Dobroczyńca ludzkości 
Seanse: 4, 6, 8 i 18,15. 

Bilety honorowe nieważne.    
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Nad program: Nadzwyczajne strakcje dźwiękowe. 

W dnie Świąt. o 2el 

  

DZIŚ SEANSE O OGODZ. 2-giej i 4-ej w dnie świąteczne początek o godz. 2-giej. 
Dźwiękowe kine Dziś! Wieiki program dead, y! Po raz pierwszy w Wiln:e 

  

  

  

  

  

  

  

HOLLYWOOD RA P$SODB A Hymn wielkiej miłości na ile przepięknych 
Mickiewicza722 RUKAUNSKĘ A pól i łanów pełnej uroku ziemi rumnūskieį. 

tel. 15-28. W rol gł. MARCELA ALBANI i MIKOŁAJ m ALIKOW. Wspaniala wystawa! Czarująca muryka. Nad program Atrskcje 
dź siękowe. ceny zniżone. 

Dali Nialk Tędel 89-100 so. śleięłery PDRŻ: Bam © оООО анания. Мовлени) ow m omiennej 
Kino-Teatr podwójny prcgram. Bosko czarująca 5 GRETA GAR BO Z SECYRUJAC RUBIO E SR 

„STYLOWY” W rolach główny:h Greta Gzrbo, Levis Stone, Robert 
į E Montgomerry —Nad prcgram: Szczyt senszcji p-raz pierwszy 

Wielka 36 w Wil ie „/KOBIETA Z B.CZEM' potężny dram;it w S akt. 
ilusttrjący „Wojny domowe. Ameryki", 

DZIŚ SEANSE © OGODZ. ż-giej : 4-ej w dnie świąteczne początek 6 godz. 2-giej. 

Dżwiękowy Dzis! Potężaa ecopea wielkiej miłoś.i i poświęcenia 

Kino-Teatr Rewelscyjny dramat z życia połskich bchaterów 
z r. 1905 pg powieści W. REESE 

aš W rol. E Jadwiga Smosarska, dam Brę. 

ea ю dzisz, B. Samborski, E. Bido i M. Frankiei 
S Bałałaj i, chór Dena i pieśni w wykonsniu Opery Warszawskiej — Dla młodzieży dozwcelcne, 

z AS PZ 

= 5 2 MIESZKANIA 
Polskie Zakłady ; NĄ ŚWIĘTA! NA ŚWIĘTA! ; „DO WYNAIECIA | 

= = 3 ul. (OW 

Radjotechniczne Oszczędny obywatel Pei cz,zę zsopatrzyć w towary apteczne, Ź (nadają się na biuro 
£ £ A RSS: i gospodarcze tylko u 3 lub szkoię), dowiedzieć 

3 8 zorcy. J. Szambedają *. Pohulanka 14 5 599 _- 
* ъ z Vis-2 vis Teatra Wielkiego 3 MIESZKANIA 

33 Istpicje od soku 1901. 33 lub 4-pokojowe z 
Wybór największy! Cany najniższe. 3 kuchnią świeżo: odre- 

Spółka z ogr. odp, Obsługa punktualna i sumienna * montowane. Stara 33. 
    

  

  WILNO, ul. WileAska 20 (w podw.) 

  

M ada 

  

  

Polecają LOKAŁ 
niedoścignionej jakości aparaty radjowe. pod restaurację n0wo- 

Prawdziwą rewelację stanowią wzmacniacze odremontowany —- @ 
detektorowe wraz z wbudowanym  głośni wynajęcia, ul. W'elka 
kiem, zasilane z sieci prądu zmiennego 

w cenie zł, 135. 

Fachowe ładowanie akumulatorów. Najtańsze 
źródło zakupu radjosprzętu, 

30 —  Dowiedzieć sie 
Tai že m. nr 1. 

  

DO WYNAJĘCIA 
1 lub 2 pokoje ciepłe i 

      HURT PETAL słoneczne. Na żądanie 
EJGRZSZPZERKKA Pianino, telefon. Mickie 

BI” IE "e 

Raiujcie zdrowie! |-tssęts 2 pokoje z FRA @ 
wycajęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — I 
codziennie od 3 pagal. 
do 4.30 

MIESZKANIE 
2 5 pok jów us Im 
piętrze z balkonem sło” 
neczne, ciepłe ze wszel- 
kiemi nowoczese. wy” 
godzmi do wynajęcia 
»glądač od Z: PP. 
pralaida os 

TE 

"UDZIELAM 
łekcyj francuskiego —- 
—korepetycje -—-niedro 
go. Mickiewicza 42 — 

is światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze. 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

maitszych. chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 
mianę materji. 

Stynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA Z GÓRHARCU D-raLAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcje or- 
ganów trawienia, wzmacniają organizm pobudzają apetyt. 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały nagtedzone ne 
wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i-złot.meda- 
łami w Badenie, Berlinie, AD Paryżu, Tosa i 
innych miastach. 

——-Cena % pudełka 1,50 zł., 

Sprzedaż w aptekach 

: ryklė] AM 
o wadze 0,700 i 1000 gramów do M. | 
kuchen, pieców mieszkaniowych i t. d. 
po cenie za 1 tonnę 58 zł, pół touny 
29 zł. w szczelnie zamkniętych i zapiem= 

bowanych wozach dostarcza 

M. DEULL Wilno, g 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 
Skłsdy; bocznisa wł, Kijowska 8, tel. 999. Ę 

KB
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M
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wieiu   

podwójne pudełko 2,50 zł. 
składach aptecznych.     
  

(W. Z. P. 48) 11 tel. 794 оё 2 -— 4 
" ро pot. 

KONI ! — — — 

А'_ТЕ KONIECZNE NĘ AAAA 1 i i i, “"MATEMATYK 
: ЕАВЁУС!ПУ 

w > 
AL CMEMOFARMACEUTYCZNA ABKOWALSKI> waszAwa 

bsolwent Ы. 5. В. 
E dziela lekcyj matematy- 

ki i fizyki. Przygoto- 
wuje do matury. Posia- 
da długoletnią praktykę 
Naucza metodycznie i 

Ę — 

  

Drzewo opałowe, brzozowe, = 
sosnowe i o!szowe, oraz węgie     

  

    

     
górnośląski Ę grantownie. Adres: Mo- 

ĄBAJCIE 
РОЬ ВО СА Е stowa 27 m. 9 

E 
we ĄDA aptekach 

= 

%ładach aptecznych znanee„ Е SKLAD DRZEWA a 

środka od odcisków M h į h T ki a — я 

Prow. A. PAKA. B A. PAKA. nata Ni. Tyszkiewicza E „LISTY NA UTWE 
"jai > E przes szybke i w Wilnie, ul. Tartaki 28, tel. 751. 5 lamie biuro L Faj 

ci i = Rga Postach nr. 
} Dostarcza również dia urzędów i instytucji. Ž Na odpowiedž załączyć 

= A B 4 e E T A BiNET | Dia P. P. Urzędników na raty. 8" na 

nej kosmetyki leczniczej Е 60 . 

z ! : Ni i i MM M MO НЕ ° Dyrekcja Koionj! 
dis psych zaje choryc 

„JANIELISŽKI“ 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4, 

URODĘ 
  

"NABĘDĘ 

  

° DOKTOR 
MIESZKANIE i sai pa DOM => 

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- Zeidow icz możliwie dochodowy w z 5 pok. z wszelkiemi i Ya chory, jat. 
suwa 'jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- | cpgr. skórne, wenery - dobrym stanie w dziel- wygodami od zaraz — Catkowite trzymanie 
my twarzy. Masaż ciała, elektryczny, Wy- | czne, narządów MOCZO- nicy Antokol,, Zwierzy- "pg WYNAJĘCIA 80 zł, miesięcznie Pe- 

    

szczuplający (panie). Natryski Hormona“ wych * niec, Pohulanka lub cen st Ё cy. rozumieč się možua te 
według prof. Spuhła. Wypadanie włosów, |od 9 do 1, od 5 do 8 trum miasta. Gotówką RS 6-a u dozorcy ic > 2 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków wieczorem. wpłacę 50000 zi.—: Pėluknia, Ne. £ wić 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- DOKTOR sztę dług przyjmę. L 8 K a i lisik DÓĆ p Ebmok 

Oferty szczegółowe do 
Biura Reklamowego — 

.- Garbarska 1 dla R. 

tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
WZ :P. 

pod restaurację nych ustępstwo de 23 
nowaodremontowany. 

dc wynajęcia, ul. Wiel 
TAOWIETOBA proc. | Ž 

koD €CE, weneryczne Dla niezamożnych — 
  

  

  

  

  

  

  

CÓW < moczewych - —- — BBD Dowiedz.eć się ustępstwo do 25 proc. 

is R IR iii] us >» d > > Wiwil is NE ZE ch i i i ul. Mickiewicza о edania. iwi- ._ -- 300 ZL. KAU 
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