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ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIAT! 
ŚWIĘTA BOŻEGO Hiszpanja nawiązuje stosunki z Watykanem 
NARODZENIA 

Dnia 24 grudnia — wigilja B. Naro- 

dzenia zbiega się w tym roku z niedzielą 

4-tą adwentową; z tego powodu post, 

przywiązany do wigilji, r.zenosi się na 

sobotę dn. 23 bm., gdyż w niedzielę po- 

stu niema. Wieczerza wig.ii,na nie podle- 

ga żadnym przepisom kościelnym, jest 

bowiem tyłko zwyczajem odwircznie na- 

rodowym. Przy tej biesiadzie, łamiąc się 

opłatkiem składamy sobie wzajemrc Ży- 

czemia. Tu spotykamy się z przesadą: 

zdaje się niektórym, że przełamanie się 

opłatkiem jest jakimś sakranen'alnym 0- 

bowiązkiem, gdy to tylko odgios staro- 

dawirych uczt chrześci,ańskich, zwanych 

wcztami miłości — agape — z gieckiego. 
Przesąda zawsze w próżnię się obraca. 

Dnia 25 grudnia, poniedziałek, 
obchodzimy uroczystość Narcdzema Jė- 

zusą Chrystusa. Kościół rzyntski od cza- 
sów apostolskich trzymał się tego dnia. 

Niewszędzic jednak tak bywało. Na 

wschodzie jedni B. Narodzenie obchodzili 

dn. 6-go stycznia, drudzy w kwietniu, in 

ni w maju. Od wieków, jak świadczy 5. 

Grzegorz Papież, dla uświetnienia du. B. 

Narodzenia, wolno kapłanom, ate nie na 

kazamo, odprawiać trzy msze iw. Ma to 
przypominać trojakie narodzenie Clnys'u 

sa: odwieczne z Boga Ojca: „Na począt- 

„ku było Słowo, a Słowo było u Bega, 

„a Bogiem było Słowo”. (Jan, l, 1); w 

czasie z Maryi Dziewicy: „A Słowo cia- 

„łem się stało i mieszkało między na- 

mi*. (Jan, I, 14) i iw duszach ludzkich 

poza łaską: „Była światłość prawdsiwa, 

„która oświeca wszelkiego człowieka na 

„ten świat przychodzącego”. (Jan, I, 9). 

Pierwsza msza odprawiana o północy lub 

rano, nazywa się pasterką, bo pasterze 

pierwsi dowiedzieli się iż się narodził 

Zbawiciel. 

Dnia 31 grudnia — niedziela w okta- 

wie B. Narodzenia. 

Dnia 1 stycznia r. 1934, poniedziałek, 

Obrzezanie Pańskie i Nowe Lato. Rzy- 

mianie od dn. 1 stycznia rozpoczynali 

nowy rok na cześć Janusa. Składano 

przytem ofiary i odbywały się igrzyska, 

snadź niebardzo skromne, bo Ś. Jan Chry 

zostom, Ambroży i Augustyn przeciw 
nim występują z wielką siłą. Chrześcija- 

nie w zabawach pogańskich udziału pra 

wie nie brali, natomiast w poście i u- 

martwieniu więcili tajemnicę Obrzezania 

Pańskiego. 

Dania 6 stycznia, sobota. Trzech Króli. 

W kalendarzu kościelnym ta uroczystość 
nosi nazwę grecką: Epiphania, t. j. obja- 

wienie się Boże i obejmuje trzy zdarze 
nia z życia Zbawiciela: pokłon trzeci 

króli; chrzest Chrystusa w Jordanie i 
pierwszy cud zdziałany w Kanie Galilej- 

skiej, W obrządku wschodnim, na pamiąt 
kę chrztu Pana Jezusa, odbywa się uro- 

czyste poświęcenie wody w rzece, zwane 

Jordamem. 

Dnia 7 stycznia, niedziela w oktawie 

Trzech Król. 

„Oto krótkie łata mijają, a idę ścież- 

„ką, którą się nie wrócę”. (lob. XVI, 23) 

X. Michał Rutkowski. 

PARYŻ, PAT. Z Madrytu donoszą, że rząd 
hiszpański zdecydował się nawiązać rokowa- 
nia ze Stolicą Apostolską. Według wszelkiego 
prawdopodobieństwa początkowo ustalony bę- 
dzie modus vivendi, zanim zostanie zawarty 

konkordat, regułujący stosunki między Waty- 
kanem a republiką hiszpańską. Na pierwszego 
ambasadora hiszpańskiego przy Stolicy Apo- 
stoiskiej upatrzony jest Sanches Albornoz, b. 
minister spraw zagranicznych. 

Wybory do Senatu w Rumunli 
BUKARESZT PAT. Wybory do senatu 

odbyły się w całym kraju w zupełnym spoko- 
ju. Wszędzie przeszli kandydaci stronnictwa Ii- 
beralnego z wyjątkiem  3-ch- departamentów 
w Siedmiogrodzie, gdzie odniosło zwycięstwo 
trzech kandydatów węgierskich, 

W dniu wczorajszym Obrano 113 senato- 
rów. Ostateczne rezultaty wyborów  ogło- 
szone będą jutro. Pozostaje do wybrania je- 
szcze $1 senatorów, których wybierają jzby 
handtowe, rolnicze i przemysłowe, uniwersyte- 

ty, rady "komunalne i rady departamentów. 

Walka z nacjonelizmem na Ukrainie Sowieckiej 
MOSKWA PAT. — W mowie wygłoszo- 

nej na otwarciu Centralnego Komitetu Wyko- 
nawczego Ukrainy Sowieckiej w Charkowie, 

prezes Pietrowskij ostro zaatakował nacjonali 
stów ukraińskich, stwierdzając, że „działal - 
ność tych organizacyj ożywiła się z chwilą 
objęcia władzy przez faszystów w Niemczech, 
zwłaszcza wskutek . wystąpień Rosenberga i 
Hugenberga. którzy otwarcie wypowiadali 
program antysowieckiej interwencji wojsko- 

wej, mającej przedewszystkiem na celu ode- 
rwanie Ukrainy od ZSRR. 

Aktywizacji elementów nacjonalistycznych 
na Ukrainie— według mówcy — sprzyja r6- 

wnież akcja Japończyków na Dalekim Wscha- 
dzie. 

W zakończeniu mówca podkreślił pokojo- 
we tendencje polityki sowieckiej, wskazniąc 

na „szczerą współpracę w dziedzinie zbliż: 
i ustalenia przyjaznej współpracy ше 
ZSRR, a Turcją, Francją, Ameryką i Pol- 
ską''* i oświadczył, że „Ukraina stanowi nie 
rozerwalną całość ZSRR. Jeżeli niemieccy fa- 
szyści lub japońscy imperjaliści pragną woj- 
ny lub imperjalistycznych aneksyj niechaj do 

brze pamiętają, z jakim ogniem zamierzają 
igrać''. з 

  

  

„SLOWKO“ 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARAMOWICZE — cl Szeptyckiego — A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

BROBNO — Księgarnia T-wa „Raci”. 
WORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch”, 
KLECK — Skiep „jedność”. 
LIDA — uł Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
©MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

NIESWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
WOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M.-AWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

GENY UUŁUSZEN: wiersz miisnetrowy jediuszpadowy sz sronie Z-ej i 
gadesiaqe uilimetr 50 gr. Kronika reklamowa 

OSZMIANA —- 
PODBRODZIE 

DRUJA -- Kowkia, 
Księgzrnis Spółdz. Naucz. 

— uł Wiieńska 15 T. Gurwicz 
PIŃSK — Księgarnia Połska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkoine;. 
STOŁPCE — Rsięgarnia T-wa „Ruch“ 
SŁONIM — Księgarnia 
S$MORGONIB — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
BT. ŚWIĘCIANY |... M, Lewia — Bwro 
SZARKOWSZCZYZNA, 

Į. Ryppa uł. Mickiewicza 13. 

gazetowe ui. 3 Maja & 
M. Mindel, skład apte czny. 

WOLOZYK -— Liberman, Kiosk gazetowy 

miłimetr 60 gr. W numerach 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczns o ŚW proc. drotaį. 
cs do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołaia, X dostarczenie n-ru dowodowego 28 gr. 
  

(PPK POTWIEWOGCKIO 

ż-j gr. 40. Za tekstem kÓ gr. Komunikaty 
święTzcZznY! 

WARSZAWA --— Kilosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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az -prowiach 0.26 pete skoda, 
Administracja nie przyjmuje zastrzeżnń 
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Van der Luebbe skazany na śmierć 
Torgler i Bułgarzy uwolnieni: cd kary” 

LiPSK PAT. — Ostatni dzień sensa- 
cyjnego procesu o podpalenie Reichstagu 
zgromadził w Trybumale Rzeszy najwy- 

bitniejsze osobistości świata polityczne - 
go, urzędniczego i prawniczego. Gate- 
rje dła pubłiczności zapełnione do ostat 
niego miejsca. Również i przedstawicie 
łe prasy zjawili się niezwykle licznie. W 
sali obecne były żona i matka Torgiera. 
matka i siostra Dymitrowa i żona Po- 
powa, 

Wśród zupełnej ciszy przewodniczący 
ogłosił wyrok, mocą którego oskarżeni 
Torgier, Dymitrow, Popow i Tanew zo 
stali uwolnieni. Oskarżony van der Lueb- 
be skazany został za zdradę stanu w po- 
łączeniu z ciężką zbrodnią podpalenia 
Reichstagu i trzech dalszych publicz - 
nych — na karę śmierci i dożywotnią u- 
tratę praw obywatelskich. Koszta proce- 
su ponosi skarb państwa. 

Oskarżeni wyrok przyjęli spokojnie. 
Van der Luebbe pozostał ten sam, nie- 
wzruszońty i całkowicie apatyczny. 

We wstępnem uzasadnieniu wyroku 
przewodniczący stwierdził, że oskarżony 
van der Luebbe musiał mieć wspólników 
którzy — jak rozprawa główna wykaza- 
ła — rekrutowali się z elementów z po- 
śród partji komunistycznej, ponoszącej 
wskutek swej wywrotowej działalności, 
moralną odpowiedzialność za zbrodnię. 

UZASADNIENIE WYROKU 

LIPSK PAT. — W stosunku do о- 
skarżonych Torglera, Tanewa, Popowa i 
Dymitrowa rozprawa główna nie ujawni- 
ła ich współudziału w zbrodni, jakkol- 
wiek nie jest nieuzasadnione przypuszcze 

iż komunizm był głównym ośrodkiem 
órego rożchodziły się riici podpalenia 

Reichstagu. 

W dłuższym wywodzie przewodniczą 
cy poddaje szczegółowej i częściowo 
krytycznej analizie zeznania poszczegół 
nych świadków, wśród nich Grothega, 
Kurczaka, Helmera i innych, które rów- 
nież i w łonie trybunału nie wzbudziły 

  

zaufania. Uzasadnienie wyroku poświęca : 
również słowa krytyki księdze Brunatnej 
i londyńskiej komisji prawniczej. 

Zbrodnia podpalenia Reichstagu 
ciągnie dalej przewodniczący — miała 
znaczenie wybitnie polityczne i służyć 
miałą komunizmowi jako sygnał rewolu- 
cji. Minister Goebbels powiedział skromi- 
nie, że narodowi socjaliści, którzy więk 
szość społeczeństwa od stycznia rb. mieli 
już za sobą, nie potrzebowali uciekać się 
do nielegalnych środków przewrotu. Dia 
nich wynik wyborów z dnia 5 I był już 
przesądzony. że współwinnych  zbrodii 
nałeży szukać w łonie partji komunistycz 
nej, dowodzi fakt, że vaa der Luebbe w 
pojęciu trybunału jest komunistą. Dalsze 
uzasadnienia przewodniczącego zawiera- 
ją wielką ilość zarzutów pod adresem nie 
mieckiej partji komunistycznej, której je- 
dynym celem — zdaniem przewodniczące 
go — było zniszczenie istniejącego ust- 
roju i utworzenie dyktatury proietarjatu 
w. Niemczech. 

Na zakończenie wreszcie przewodniczą 
cy stwierdza, że czyn Holendra. posiadai 
wszelkie znamiona hasła przewrotu i wo 
bec tego van der Luebbe — zgodnie z 

brzmieniem par. par. SŁ i 82 niemieckie 

zany na karę Śmierci. Pozostałych oskar- 
žonych, z braku dostatecznych dowodów 
winy, należało uwolnićć, 

Na tem o godzinie 10.30 rozprawę za 
kończono. 

Pod koniec Dymitrow usiłuje jeszcze 
zabrać głos, przewodniczący jednakże ka 
tegorycznie prośbę jego odrzuca. 

Tak więc sensacyjny proces o podpa- 
lenie Reichstagu dziś po trzymiesięcznem 
trwaniu znalazł swe ostateczne zakończe” 
nie. 

е * * 

LIPSK, PAT. Obrońca Torglera dr. Sack, 

zajnterpelowany przez dziennikarzy bezpośred- 
nio po zakończeniu rozprawy, oświadczył, że 
klient jego zostanie bezzwłocznie z więzienia 
zwolniony. jednakże ze swej strony, ze wzglę- 
du na osoŁiste bezpieczeństwo, zaleci mu do- 
browolne udanie się do Schutzhaftu, czydli in- 
nemi słowy do Obozu koncentracyjnego. Po- 
zostali oskarżeni, mianowicje Dymitrow, Po- 
pow i Tanew według słów  Teichera — 
mają być niezwłocznie wydałeni z granic Rze- 
szy. 

LIPSK. PAT. Rodziny oskarżonych: mat. 
ka, i żona Torglera, matka i siostra Dymitrowa, 
oraz Żona Torglera przyjęły wyrok ze łzami 
w oczach i natychmiast udały się do więzienia, 
aby oskarżonym złożyć pierwsze  gratułacje. 
Najbardziej wzruszona z radości, żona Torg- 

go kodeksu karnego — musiał być ska- lera. 

  

„Times'ewizycie Simona w Paryżu 
wielka Brytanja na S$traży Ligi Narodów 

LONDYN PAT. — Analizując wczorajsze 
rozmowy Simona z rządem francuskim „Ti- 

mes'' stwierdza, że Simon zapewnił minist- 
rów francuskich o niezłomnem postanowienia 
Wielkiej Brytanji poparcia Ligi Narodów i 
zachowania zasad obecnego paktu Ligi Naro- 
dów. 

Wobec tego dyskusja na temat szczegółów 
technicznych okazała się ułatwioną, albowiem 
rząd francuski mając zapewnienie Simona co 
da zgody na zasadę, że celem Ligi jest nie za 
spakajanie żądań poszczególnych państw, — 
lecz przywrócenie międzynarodowego zaufania 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTERSTWO SKARBU 

OBWIESZCZENIE 
MINISTERSTWO SKARBU PODAJE NINIEJSZEM DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE ZGODNIE Z $ 2 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA SKARBU Z DNIA 10 LISTOPADA 1933 R. (DZ. U. R. P. NR. 89, POZ. 694) W PRZEDDZIEŃ 1-GO LOSOWANIA BONÓW 

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO, T. }. 27 GRUDNIA 1933 R. O GODZINIE 12- -E] W DUŻEJ SALI KONFERENCYJNE) 

  

MINISTERSTWA 

SKARBU (RYMARSKA 3) ODBĘDZIE SIĘ W OBECNOŚCI KOMISJI RZĄDOWEJ PUBLICZNE WSYPANIE DO KOŁA LOSOWAK 40.000 

"ZWITKÓW Z NUMERAMI BONÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. 

PRZED WSYPANIEM ZWITKÓW DO KOŁA KAŻDA OSOBA Z POŚRÓD OBECNEJ PUBLICZNOŚCI BĘDZIE MIAŁA PRAWO ŻĄDAĆ 

SPRAWDZENIA JEDNEGO DOWOLNEGO NUMERU BONU, CZY ZNAJDUJE SIĘ ON W LICZBIE PRZYGUTOWANYCH ZWITKÓW, PQ- 

CZEM ZWITKI BĘDĄ DO KOŁA WSYPANE, SAMO ZAŚ KOŁO ZOSTANIE PRZEZ KOMISJĘ OPIECZĘTOWANE. 

PIERWSZE PUBLICZNE LOSOWANIE BONÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ODBĘDZIE SIĘ W TEJŻE SALI DNIA 28 GRUD- 

NIA 1933 R. O GODZNIE 2-E] MIN. 30. — 

"i Aki a i S iii a OCE OR a iii a a a OI. 

MINISTERSTWO SKARBU 

  

w Europie, okazał się skłonny do rozważenia 
technicznych szczegółów wysuniętych przez 
Wielką Brytanję. 

Ministrowie francuscy i brytyjscy zgo- 

dzili się co do tego, że wyjaśniające rozmowy 
w Berlinie miały dużą wartość dla uzyskania 
wiadomości w pewnych istotnych sprawach, 
co nie oznacza bynajmniej, pisze „Times'', ze 
wyjaśniające rozmowy nie mają być kontynuo 
wane lub że którykolwiek z poglądów rządu 
niemieckiego na te sprawy przyjęty został czy 

to przez Paryż, czy też przez Londyn. Nato- 
miast pewnem jest, że zebrany na tej drodze 
materjał, będzie wykorzystany w dalszych ro 
kowaniach. 

„Times'* twierdzi, że jakoby rozmowy ра 
ryskie wykazały że oba rządy dążą nie do do 
zbrojenia, lecz do rozbrojenia i do trwania 
przy Genewie, jako ośrodku współpracy mię- 
dzynarodowej. 

TELEGRAMY 
DAR DOLLFUSSA DLA MUSSOLINIEGO 

RZYM PAT. — Poseł austrjacki przy rzą 
dzie włoskim Rintelen udał się w towarzyst- 

wie dyrektora Stanische Reitschule do willi 
'Porlonda, gdzie wręczył szefowi rządn włos- 
kiego Mussoliniemu wspaniałego białego wie- 
rzehowca, dar kanelerza Austrji Dollfussa.— 

Mussolini prosił posła Rintelena o wyrażenie 
kanelerzowi Dollfussowi podziękowania za 
piękny dar. 

KONWENCJA KOLEJOWA POMIĘDZY 
WŁOCHAMI A STOLICĄ APOSTOLSKĄ 

CITTA DEL VATICANO. PAT. — W a- 
partamentach kardynała sekretarza stanu, 
podpisana została konwencja kolejowa między 
Włochami a Stolicą Apostolską. 

Konwencję podpisali z ramienia Watyka- 
nu JE. kardynał sekretarz stanu Eugenjusz 
Paccelli, z ramienia Królestwa Italji hr. de 
Vecchi di Val Cismon, ambasador króla Tiulji 
przy Stolicy Apostolskiej. 

SKAZANIE B. PRZYWÓDCY CENTRUM 
KATOLICKIEGO 

BERLIN PAT. — Były pruski minister 
opieki społecznej i przywódea centrum kato- 
lckiego Hirtsiefer został dziś wyrokiem sądu 
karnego w Bochum uznany winnym przekup- 
stwa i skazany na 6 miesięcy więzienia oraz 
pozbawienie praw obywatelskich na okres 3-6ł 
lat. 

Sąd zastosował wobec Hirtsiefera najwyż 

szy wymiar kary. Hirtsiefer dał się przekupić 
przez jedno 2 towarzystw budowy mi: ań, 
udzielając mu subwencyj z funduszów skarbu 
pruskiego. 

MASA UPADŁOŚCIOWA T-WA ° 
KREUGER—TOLL 

STOKHOLM PAT. — Zarządcy masy w- 
padłości T-wa Kreuger — Toll za okres od 

24 III 1932 r. to znaczy od chwili ogłoszenia 
bankructwa, aż do I VII 1933 r. ogłaszają, że 
zasoby masy upadłości wyrażały się w tym 
terminie cyfrą 17.9 tniljonów koron, do czego 
dochodzą pewne sumy w walutach zagranict- 

nych, reprezentujące około 5.1 miljonėw ko- 
ron. Pozatem zarządey masy upadłości donia- 

gają się szeregu należności z zagraniey, któ- 
re do dnia 30 czerwca 1933 roku wynosiły о- 

koło 330 miljonów koron. 
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KOLENDY POLSKIE 
Święto narodzin Shrystusa Pana — o: 

(rodami dziś Bożem Narodzeniem nazywane 
— corocznie uroczyście jest obchodzone przez 
cały świat chrześcijański. 

Historja tego święta sięga czasów bar- 
dzo dawnych. 

Ludy pogańskie obehodziły swoje „święta 
ziniowe'* nader uroczyście, składając w ten 
sposób swoje dziękczynienie bogom za zmo- 
żenie ciemności, dla podkreślenia wielkiego 
momentu - przesilenia dnia z nocą. 17 grud- 
nia Rzymianie odbywali słynne „Saturnalja'*, 
22 grudnia Germanie święcili swoje „Jula”, 

a 25 grudnia Persowie odchodzili święto boż- 
ka słońca — „Mitrasa““. 

Z kultem „Święta Żłobka'*, wspaniałego 
symbołu Narodzin Zbawiciela Świata, spoty- 
kamy się już w pierwszych czasach  clirze- 
ścijaństwa. 

Zaznaczyć trzeba, że ustalenie dokład- 
nej daty Narodzin Chrystusa Pana, wywoła- 
ło w swoim czasie mnóstwo sporów i polemik. 
Św. Klemens Aleksandryjski za dzień ten u- 
ważał 17 listopada, inni wskazywali 28 marca, 
a jeszoze inni na 19 kwietnia i 29 maja. Jed- 

nakże należy przyjąć za pewnik, że datą, od 
której dokonano obliczenia dnia Narodzin, io 
jest dnia przyjścia na świat Zbawiciela, bę- 
dzie dzień „Wcielenia Słowa Bożego**, przy- 
padającego 25 marca, czyli, że dzień Naro- 
dzenia przypada w 9 miesięcy później, t. j. 45 
grudnia. Ostatecznie dopiero papież Liberi- 
us, w r. 354 po N. Ch., ustanowił dziej 25 
grudnia dniem „Radosnej Nowiny** i od tego 
czasu 25 grudnia obchodzimy jako dzień 
„Bożego Narodzenia'*. 

Z Bożem Narodzeniem związane jest 
oczywiście i drzewko wigilijne, zwane u nas 

choinką, którego historja sięga czasów staro- 
greckich. L. Gołębiowski, wybitny  etuograf 
KIX w. utrzymuje, że „drzewko'*. przywyędro- 
wło do nas z Niemiec (1795 — 1607). 

Za czasów pogańskich uroczystości zimo- 
we, nazywane „Godami'', połączone były z 
zabawami, tańcami oraz śpiewami. Oszy- 
wista, że „Gody** zrodziły też swoje  pie- 
śni, przez lud układane i śpiewane. 

Ilu nas, w dawnej Polsce, święto Bożego 
Narodzenia obchodzono nader radośnie i ocbo- 
czo zabawiano się. A, że i wówezas me brak- 
ło temperamentów żywszych, nie dziwnego, 
że dochodziło do rozmaitych zwad i awantur, 
kończących się czasem tragicznie, o ezem zre- 
sztą najwymowniej świadczy energiczna in- 
terwencja papieża Inocentego, który — втеу- 
biskupowi Kietliczowi (1207) polecił „po- 
łożyć kres niecnym  zabawom i rozlewowi 
krwi''. 

W tych dawnych czasach, 
wane na dzień Narodzin Pana, 
landami, były dość frywolne i nie grzeszyły 
powagą, o czem zresztą powie nam podaua 
niżej pieśń staropolska, śpiewana w trzeci 
dzień świąt B. Nar. 

Ё „Najświętsza Panna gdy skosztowała 
z pełnego nalać sobie kazała. 
Piotr z apostoły, stojąc przy dzbanie, 
wołał do jana: Pij rychło do mnie! 
Pił Szymon garcem do Mateusza 
Filip konewką do Tadeusza...“, 

Nie więc dziwnego, że duchowieństwo, ostro 
protestowało przeciwko śpiewaniu tego ro- 
dzaju pieśni i ostatecznie na synodzie War- 
mińskim kardynał Hozjusz zdołał przeprowa- 
dzić uchwałę, iż „nie wolno nikomu wprowa- 
dzać do kościaliiżednych pieśni bez zezwo- 
łenia władz duchownych'*', co w konsekwen- 
eji pociągnęło za sobą i unas ostry zakaz 
władz duchownych a co ujęte zostało w spe- 
cjalnej uchwale biskupów polskich w r. 1602, 

Najstarszą kołędą polską będzie pieśń 
pochodząca z w. XVI. 

„Nuż wy bielscy panowie, 

panny, panie, żakowie, 
dajcie Bogu chwałę za to 
iże się nam narodził..." 

„W tej kolędzie spotykamy pewien 
\ pobożność. 

Opierając się na rękopisach XV 
trzeba stwierdzić, że posiadamy siedem kolęd, 
z których jedna szczególnie zachowała się po 
dzień dzisiejszy i jest $piewaną, z pewną, jed- 
nak prawieże nieznaczną zmianą tekstu: 

„Chrystus się nam narodził 
Jenż dawno powieszczon był 
W Betlejem, żydowskiem mieście, 
Z Panny Maryjej czyście 

Hallelujah! 
Z wieku XVII mamy zachowaną a tak 

dziś popularną kolędę: 

„W żłobie leży, któż pobieży 
KE. kolędować Maiemu 

  

pieśni, Śpie- 
zwane ko- 

uniar 

wieku, 

Kapłan katolicki © Kazamatach sowieckich 
KOWNO KAP. — KAP-sowa otrzymała 

list od jednego z księży, który tego roku dzię 
ki staraniom Polskiego Czerwonego Krzyża 
zdołał wydostać się z Sowietów i teraz prze- 
bywa na Litwie, Osadzony w więzieniu w lip 
cu 1932 r. tak opisuje mękę pobytu i badań: 

„Byłem badany dwa razy 11 sierpnia i 15 
listopada 1932 r. Na pierwszem badaniu żąda 
no ode mnie, bym powiedział całą prawdę o 
agitacji, bym przysiągł na Rany Ohrystusa, że 
agitacji nie było. Odmówiłem kategorycznie 
złożenia podobnej przysięgi, równocześnie po- 
wiedziałem że o żadnej agitacji nie wiem. —- 
Następnie indagowano mnie w sprawie niela- 
galnego komunikowania się z „Kremlem i lą 
dem''* (zagranicą), lżąc przytem najokropniej 
wszystko, co dlań było najświętsze i najdroż 
sze, Nie mogąc ode mnie wydobyć pożąda- 
nych zeznań badający wpadł w szał iście 3za- 
tański, już nie grożąc, ale wyraźnie nazna- 
czając datę śmierci i rodzaj mąk. Obiecano 
mi też zniesławienie wobec parafjan. Robiono 
mi jednak nadzieję ułaskawienia, ba, nawet o- 
trzymania iutratnej posady, bym tylko się <go 
dził na podpisanie przygotowanego już proto- 
kułu, w którym przyznawałem się do agila- 
cji wraz z innymi księżmi, Gdy po raz drugi 
kategorycznio odmówiłem, zaproponowano mi, 
bym podpisał drugi formularz, w którym obie 
cywałem nie spełniać już nigdy moich obowią 
zków kapłańskich, wyrzec się wszelkiej akcji 

katolickiej, I znowu proponowano mi posady 
i natychmiastowy zasiłek. Odmówiłem. Wido 
cznie bardzo chodziło im o wydobycie ze mnie 
powyższego zeznania, bo gdy uparcie milcza- 
łem, kazano mi podpisać że nawet pod karą 

śmierci nie wyrzeknę się myśli o czynnościach 
kapłańskich i uwolniony pracę w dalszym 
ciągu prowadzić będę. Przeszło dwie godziny 
trwało badanie w którem przekleństwa, czuło 
słowa, obietnice i groźby przeplatały się n- 
stawicznie. Chciano mnie zmęczyć i czułein, 
że rzeczywiście ledwo mam siły odpowiadać. 
Ale Pan Bóg swą łaską cudowną pokrzepił 
mnie, gdyż odesłano mnie do celi bez żadnych 
dla nich wyników. 
Dnia 15 listopada nie byłem wzywany; — 

zdaje się że zapomnieli o mnie. Siedziałem w 
celi nr 257, pozbawiony książek, przechadzek, 
pieniędzy, wszelkich najelementarniejszych wy 
gód, korespondencji. Wikt był więcej niż nie- 
wystarczający, produkty, jakie nadsyłalńi mi 
parafjanie, nie były mi oddawane, Głód i zi- 
mno dawały mi się coraz bardziej we znaki. 
Ku memu przerażeniu usłyszałem wystukane 
tuż koło mej celi: ,Mnie i Donata biorą '.— 
Odstukałem „trwożne zapytanie: „kiedy'', na 
00 otrzymałem odpowiedź: „nie wiemy**.. Do 
nędzy fizycznej przyłączył się ból moralny. — 
Drżałem o los kolegów kapłanów. 

W nocy z 15 na 16 listopada zbudzono 
mnie. Poleciłem się Bogu i ruszyłem za mym 
przewodnikiem przez korytarz więzienia. Wte 
dy zobaczyłem jakie jest ogromne. —Badanio 
wydało mi się jeszcze uciążliwsze niż pierw- 
sze. Przedewszystkiem zakomunikowano nai, 
że tylko trzech nas zostało przy życiu, reszta 
— rozstrzelani. Uwierzyłem. U tych djabłów 
wcielonych wszystko możliwe. Badający dużo 
bełkotał różnych głupstw, na które wcale nie 
odpowiadałem i trzeba szczerze przyznać, nie 
zwracałem uwagi, a on widząc mnie złama- 
nym, chciał odrazu wydostać zeznania, opowia 

IRIOS SIT SSE 

Jezusowi Chrystusowi 
ы dziš nam narodzonemu...““, 
śpiewanej na nutę i w takt poloneza, tak 
modnego wówczas na dworach polskich wiel- 
możów. 

Zastanawiano się niejednokrotnie — kto 
mógł być autorem polskich kolęd? Z treści 
ich wynika, że jednak autorzy ówcześni nie 
tylko, że nie starali się o stył wyszukany i 
rym, ale „budowali** je prymitywnie, co po- 
zwala twierdzić, że musieli to być bakałarze 
szkółek parafjalnych lub też organiści. Nie 
mniej jednak w kołędach tych przebija żywe 
uczucie i pobożność. 

Należy tu wspomnieć jeszcze o staro- 
dawnym zwyczaju składania w wigilję Bo. 
żego Narodzenia podarków, jaki zachował się 
do czasów obeenych. Królowie polscy, mag- 
naci, wiełcy panowie, obdarowywali dworza- 
ny i sługi podarkami nierzadko kosztownyni. 
Również i szlachta hołdowała temu zwycza- 
jowi, a dziś zwyczaj ten niezostał zarzucony, 
gdyż, jak wiadomo, u podnoża drzewka wi- 
gilijnego składane są podarki dla dzieci, a 
nieraz i dla osób starszych. 

Fryderyk Łęski 

dając niestworzone historje i 

mi śmiercią. 
17 listopada, w dwa dni po ostatniem ba- 

daniu, dzieje się cud. Wyprowadzają mnie na 

przechadzkę, dają lepsze jedzenie, pozwalają 

na wzięcie ze składu rzeczy i książek. Zasko 
czyła mnie ta zmiana i, trzeba przyznać się, 
niebardzo jej dowierzałem. I znowu zostałem 
wezwany do badania, które było łagodne, py- 

tano mnie się nawet, czy nie mam jakich ży 

czeń. Zapewniono mnie, że o skazaniu mowy 
niema, ale $yberja mnie nie minie. Dotychczas 
nie wiem, czemu, czy komu przypisać zmianę 
w naszym losie. Modliłem się — to prawda, 

cały czas będąc w tem piekle, do Matki Naj 
Świętszej i do św. Antoniego, sądząc, że im 
właśnie zawdzięczam moje ocalenie. 

Nastał rok 1933. Nic się nie zmieniło w 
mem położeniu. Wprawdzie zaczęły dochodzić 
mnie słuchy o wymianie ale słabą miałem na- 

dzieję, by o mnie sobie przypomniano, a zre- 
sztą znana jest taktyka Sowietów. Gdy nie - 
chcą kogoś wypuścić, zawiadamiają, że umarł 
i koniec. Czerwony Krzyż jest w takich ra- 
zach bezsilny. 26 stycznia rb. połączono mnie 

w jednej celi z drugim kapłanem. Wielka to 
była dla nas obydwóch radość. Spędzaliśmy 
odtąd czas na długich rozmowach i wspól - 
nych modlitwach krzepiąc się na przyszłe nie 
dole. Dnia 13 czerwca odczytano nam wyrok 
wygnania. Spotkałem w kancelarji GPU jesz- 
cze dwóch znajomych. Ucieszyłem się ich wi- 
dokiem, lecz serce mi się ścisnęło na myśl 0 
tych nieżyjących. Modliliśmy się za nich, choć 

znowu grożąc czasami błyskała w sercu iskra nadziei, ze 
przecież może okaże się to nieprawdą. 

Po wyroku zawieziono nas do kormenderó- 
wek w lesie. W przejeździe przez Leningrad 
dowiedzieliśmy się, że kapłani wraz z nami u- 

więzieni nietylko żyją, lecz są już w Polsce; 
Wielco ta wiadomość nas ucieszyła. 

Praca przy wyrębie lasów okazała się nie- 

zwykle ciężka. Choć podzieleni na kategorje 
ze względu na zdrowie i wiek, to jednak wy 
dawało się nam, że musimy robić o wiele wię 
cej niż nasze siły nam pozwalają. Jeden z księ 
ży stracił władzę w nogach, popuchły mu stra 

sznie i ból dotkliwy nie pozwalał na chodze- 
nie. Jednak władze naszego obozu uważały, że 
są to „burżujskie'* fantazje i kazały mu 

pracować. I bez popędzania staraliśmy się wię 
cej pracować, by zarobić choć na 770 gramów 
chleba, gdyż ta racja, którą nam wydzielano 
było stanowczo niewystarczająca. Gnano nas 

bez litości do roboty, grożąc karcerem za nia 

posłuszeństwo. A. człowiek przecież nie ze złej 

woli, lecz z braku sił nie mógł być powolnym 

ich wymaganiom. 
28 sierpnia skończyła się ta katorga. 
Co czuję, myśląc o dniach spędzonych w 

Sowietach, nie umiem powiedzieć, tak samo, 

jak nigdy nie opiszę, co czuję, będąc wolny. 

Autor powyższego listu kończy, zaklinając 

wszystkich by starali się, jeżeli nie o uwolnie 

nie pozostałych kapłanów z więzień, to w każ 

dym razie posyłali im od czasu do czasu pa- 

czki żywnościowe i choć modlitwą wspierali 

tych męczenników. 

  

A 
WSZYSTKIM SWYM SZANOWNYM KLIJENTOM 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

zasyła 

BIURO REKLAMOWE STEFANA GRABOWSKIEGO 

WILNO, GARBARSKA 1 tel. 82   
  

WWW ER ORO OT EPOKA TS TEKSTAI 

Najpoważniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Polsce s 

CENTRALNA KASA SPÓŁEK ROLNICZYCH 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzpl tej. 

DAJE CAŁKOWIT LAK PEWNO» ZWROTU WKŁADUW 
I MAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE, 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla iateresów 
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę wy- 
twórców — drobnych rolników, a temsamem łagodzi 

skutki kryzysu rolniczego. 

$<ładając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzymujemy nie- 
tylko Korzyści dla siebie, ale służymy także I sprawie publicznej, 

OSZCZĘDZAJ W €ENTRALNEJ 
WILNO, MICKIEWICZA 28, tel. 13-65 

SKŁAD FUTER 

CHI. FAJN 

E 

Hurt 

мТь 
NIEMIECK 26, te'. Nr. 251. 

Poleca w wielkim wyborze rozmaite skóry futrzane: sy srebrne, nurki, bobry oraz 
gotowe płsszcze damskie, najnowsze modele. 

Nie zważając na podoiesienie cła, ceny pozostiły bez zmisn nizkie, 
S>rzedaż na n'jwyzcd:ie!szych wsru ksch split. 
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Browar „„SZOPEN
Ń” ka 

stale dostarcza w jednakowej doskonałej jakości 
PIWO DUBELTOWE — ŻÓRAWINĘ 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1-go stycznia 1934 r. wstrzymamy wysyłkę pisma wszyst- 

kim załegającym do tego dnia w opłacie. 

    

  
  

  

  

  

że dobrą reklamę mogą robić 
łachowcy 

wyrzucone za okno. 
pism, 

To jasne, że nie. Równie jasnem jest, 

Reklama wykonywana 
„domowym ” sposobem ło pieniądze 

doborze 
dziale ogłoszeniowym, ry- 

sunku i tekście ogłoszeń prasowych 

MYŚLI za was J.A. 

   
    tylko 

R. 
  

Do Biura 

WARSZAWA, MARSZ 

adres i nazwisko: - —--- -— —-   

UNIWERSALNEJ AGENCJI REKLAMOWEJ 

proszę o przysłanie gratis ilustrowanego prospeklu reklamowego 

  

    Ogłoszeń 

AŁKOWSKA 142 

    

Choreby i 
Oto troski dnia dzisiejszego. Niejeden z 
pracujących w obecnych czasach przez 
chorobę utracił z trudem zdobytą pracę, 
jedynie dlatego, że nie w porę zatroszczył 
się o zachowanie swego zdrowia. Lekkie 
przeziębienie często bywa zaczątkiem 
dokuczliwych schorzeń, jak reumatyzm, 
podagra, bóle, rwanie w stawach itp., 
które później przez całe życie dręczą czło 
wieka. Obowiązkiem każdego zatem jest 
w porę zapobiec chorobie, by nie nara- 
zić się na utratę swojej egzystencji. Nao 
gół popełnia się ten błąd, że zadawalnia 
się zastosowaniem jakiegoko!wisk tanie- 
go środka, który tylko doraznie uśmierza 
lub zmniejsza ból. Przeciw nie, i1alezy w 
zarodku radykalnie zwaiczać te niedoma 
gania. W tym ccłu stosuje się jrowszech- 
nie tabletki Togai, które już od łat 15-tu 
znane są na całym świecie, jako skutecz 
ne w cierpieniach reumatycznyci. Togał 
zapobiega gromadzeniu się kwasu moczo 
wego i przynosi uigę nawet w chronicz 
nych stanac. Kównież w grypie, przezię 
  

  

ZAKAZ NALEŻENIA RABINÓW 
DO DEPUTACYJ SZKOLNYCH 

W NIEMCZECH 
BERLIN PAT. — Rząd pruski wydał roz 

porządzenie, zakazujące rabinom należenie do 
t. zw. deputacyj szkolnych, którym przysiu- 
guje prawo decyzji w sprawach, dotyczących 
administracji zakładów szkolnych. 

W myśl ustaw, prawo członkostwa w de- 
putacjach szkołnych przysługiwało rabinom w 
miejscowościach, w których liczba uczniów 
żydowskich wynosiła conajmniej 20 proc. 

INTERNOWANIE NAŁOGOWYCH PI- 
JAKÓW W OBOZACH KONCENTRA- 

CYJNYCH 
BERLIN PAT. — Kierownictwo partji na- 

rodowo-socjalistycznej w Ulm, naskutek sze- 

rzącego się ostatnio wśród ludności pijaństwa, 
zapowiedziało internowanie  nałogowych pija- 

ków w obozach koncentracyjnych. 

GDY POWIEŚCIOPISARZ JEST 
PILOTEM 

PARYŻ PAT. — Według wiadomości z St. 
Raphael, w czasie próbnego lotu nowego hy- 
droplanu, pilotowanego przez lotnika St. Exu- 

perry, wydarzył się nieszczęśliwy wypadek, w 

wyniku którego aparat zatonął. Na szczęście 
ofiar w ludziach nie było. Pilot odniósł tylko lek 
kie rany. Exuperry jest znanym powieściopisa- 
rzem, który m. in. napisał powieść pod tytułem 
„Le vol de nuit“, nagrodzoną w zeszłym roku. 

bezrobocie 
bieniu, bolasii nerwowych || glowy sto- 
suje się z powodzeniem tabictki Togal. 
Togal nie wywiera ujenuezo działania 
na serce, żołądek i inne organy. jeśli ty 
lu cierpiących, stosując Togai, odzyskało 
swe zdrowie, to każdy z zaufaniem kupić 
go może. Do nabycia we wsystkich ap- 
tekach. 

Bóle Reumatyczne, Lumbago, Ischias, oraz 
wszelkie Nerwobóle leczy i koi światowej sła 
wy SAPOMENTHOL „MATULI''. Najwyższe 
odznaczenia na wystawach w Londynie, Pa- 
ryżu, Wiedniu, Marsylji i t.d. 

Już jednorazowe użycie sprowadza zna- 
czną ulgę. Do nabycia we wszystkich aptekach 
i składach aptecznych. 

     

    

TO PEWNY $ 

SPRZYMIERZENIEC €Y 
TROSKLIWEJ MATKI . 

zy 
NIEODZOWNY POKARM 
NIEMOWLĘCIA OD 
7 MIESIĄCA ŻYCIA. 

£ 837 
WZMACNIA KONSTYTUCJĘ DZIECKA 
UŁATWIA ZĄBKOWANIE I WYBITNIE 

"žė WPŁYWA NA 
3 PRAWIDŁOWY ROZWÓJ 

"385 KOŚĆCA I MIĘŚNI. 
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0" CHASSAING DE BORREDON 

        

  

  

PIELGRZYMKA JUBILEUSZOWA 
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 
pod protektoratem i  osobistem 

kierownietwem 

J. Eks. Ks. Biskupa JÓZEPA GAWLINY 
luty, — marzec 1934 r. 

Cena zł. 875 — 
Informacje i zapisy: 

Liga Katolicka w Katowicach 
Piłsudskiego 58, teL 13—30 

P.B.P. FRANCOPOL, 
Warszawa Mazowiecka 9, 

tel. 286 — 30 i 206 — 78 
  

  

ać 

ANATORJUĄ „BATOWICACIEI 
pod kr«kowem, p. Raciborowice. Tel. krakowski 137-30, 177-30. 

Ctwafle Ceły rek, irzy p 

nętrznego wydzielania. 

awilony z najauwszemi urządzeniami, 
CHOROBY układu n:rwowego, organiczne i czynucė iowe, — 
Zaburzena nerwowe w schorzeniach przem any materji i wew- 

Siany rekorwalescencji, — LECZENIE 
OWYxOWE. — PROSPEKTY NA ŻĄDANIE 

  

  

RZECZY LUŹNE 
Dewolucja pamfletu. — 

Pamflet może być literaturą wysokiej kla 

sy. Musi go wszelako podyktować gniew pło: 
mienny i indygnacja, wsparte talentem. Prócz 
tego powinien mieć uzasadnienie w rzeczywis- 
tości czyli opierać się na faktach, 
które trzeba bezkompromisowo napiętnować; 
intencje więc autora pamfletu winny być czy 
ste. Taki pamflet znajduje zawsze oddźwięk 
i uznanie śród najlepszych w społeczeństwie ; 
u tych zaś, których piętnuje, oburzenie. Pam- 
flecistą w tem znaczeniu bywał Byron, Słowa- 
eki, Lermontow: chodzi o to, by mieć pierś 
skrojoną na miarę Fidjasza. Jeśli pamflet nie 
odpowiada wyszezególnionym warunkom, staje 
się oszczerstwem, plotką, grubijaństwem. 

Dewolucję pamflefu możemy wszechstron- 
nie zaobserwować na książeczce wierszy p. 
Zygmunta Tyskiego p.t. „Pegazowe zołzyć*,wy 
danej właśnie w Warszawie. Dewolucję, do- 
chodzącą nietylko do grubijaństwa, ale i je- 
szcze głębiej, skoro jeden z wierszy „Nauczy- 

cielki na kresach wschodnich'* wycięto no- 
życami z tomiku, pozostawiając nieopatrznie 

Non multa sed multum 
jego tytuł w spisie rzeczy. Kto wyciął? — 
Wydawca, uląkszy się w ostatniej chwili kon- 
fiskaty za pornografję? Czy autor spostrzegł 
się, że przeholował? Bo niewątpliwie, sądząc 
z innych wierszy o kobietach, musiała to być 

ordynaryjna pornografja. 

P. Zygmunt Tyski pragnął w swym tomi- 
ku okazać się pamflecistą, Widać to z aktu- 
alnych tematów, któremi operuje: Bernard 
Shaw, Bertrand Russell, Cada skamandryckie, 

Wiadomości Literackie, Z rozmyślać antyfa- 
szysty, Rekordomanja, Defilada poetów i 

t.p. No, i widać to z „podejścia'* do tema- 
tów. 

Oto pamflet na Bernarda Shaw: 
Ma zgórą siedemdziesiąt lat, 

"I ma za durniów cały świat, 
I drwi zeń świetnie, 
I wie, że durniem jest sam, 

Lecz o tem milczy dyskretnie. 

Bertrand Russell zaprezentowany jest w 

następujący sposób : 

    

Czy wiecie, kto tak pisze? Nie żaden pół- 
główek, 

Nie ślepiec, nie z szpitala warjat-uciekinier, 
Nawet nie szmugler przytrzymany w 

KOP-ie — 

Tak pisze... Pierwszy logista w Europie. 

Jeszcze kilka pamfletów p. Zygmunta 
Tyskiego. Naprzykład o Tuwimie i 

skim: 

„Tuwim. Arogancja jaka! 

Ręce w kieszeniach, mina baroneta. 

Choć się weiąż kropi perfumami Żaka, 

Stęchliznowatym euchnie smrodem ghetta. 

A zawaz za nim Słonimski Antoni 

Zdawał się idąc tupetu nabierać — 

O podejrzanej również facet woni, 

Po którym łufcik też trzeba otwierać. 

Dalej, Irena Krzywicka: 

A tuż klempa podstarna, jakaś Krzy 
wo-Krzywska 

Pozuje na magistkę w misji apostolskiej, 
przekisłego piwska, 

Rzyga wręcz tasiemcami o glorji Zapolskiej. 
I żonglując bombami 

Ostatecznie, Shaw, Russell, Tuwim, Krzy- 
na pretendent?" — Pan Tyski pierwszy — od- wieka — to znikomości, pyły i proch, 

Stonim- 

  

których może.p. Zygmunt Tyski pofolgować. 
Ale powiedzmy, świat cały? Istota bytu? Za- 
gadnienia wieczne i wogóle metafizyka? Czy 
na te sprawy da się napisać pamflecik? Ow- 

szem: 

Nie niema. Niema Boga i niema szatana. 
Również niema Madonny, ani Beatryczy, 
Jest tylko w teatrzyku muza podkasana 

I policjant na rogu — efektownie byczy. 

P. Zygmunt Tyski w krwawej ironji, w 

gniewie, w indygnacji na nieprawości, w prze- 
rażającym bólu dochodzi do bluźnierstwa, 

Człowiek, który potrafił wszystko wychło- 
stać, przepędzić grzechy ludzkie przez wężo- 
we  rózgi, palić bezeceństwa świata ogniem 
wzburzonego serea — musi być enotliwym i 

ezystym. Powiada przecie o sobie: 

Targany straszną duchową rozterką, 
Iście gdzieś duszą tkwiłem na pustyni. 
Na podobieństwo Chrystusa na puszezy.. 

Mógłbym zacytować to, co pisał półgłó- 
wek i szmugler Russell o szkodliwości ludzi 
€notliwych. Mógłbym przytoczyć wierszyk p. 
Zygmunta Tyskiego „Rekordomanja'', w któ 
rym mowa o rzuceniu się w transcendent i 
postradaniu zmysłów: „No i do Tworek! Kto 

powiedziałbym. Byłaby to jednak nieprawda: 
p. Tyski bowiem nie jest ani „enotliwym* w 
pojęciu Russella ani pretendentem do Two- 
rek. I cnotę ma w nieporządku, i zmysły w po 
rządku. Jest tylko arcywzorem g 

stwa, roznosicielem „podejrzanej woni'*, 
rą tak wszędzie czuje. To pewne, Nie mam 
tylko pewności, czy jest Żydem, czy też współ 
pracownikiem „Myśli Narodowej'*. A może 

jedno i drugie? Może przeto dałoby się za- 
stosować do niego pamflet Mickiewicza, za- 

czynający się od słów: „Wpół jest Żydem, 
wpół Polakiem..'*? Niechby się na nim nan- 

czył, jak trzeba pisać pamflety. 

x 

Czytałem w któremś czasopismie „uwa- 
gi“ profesora gimnazjalnego. Narzekał na 
reformę szkolnictwa, na degradację nauczy- 

cieli, z których wielu musiało zstąpić z gi- 
mnazjum do szkoły powszechnej. W szkołach 
powszechnych widzimy dziś sporą ilość peda- 
gogów z dyplomami magisterskiemi, nawet z 

doktoratami. Ludzie ci poświęcili kilka lat 
wytężonej pracy i wyrzeczeń, aby osiągnąć 
wysoki stopień „prof. gimn.'*, i wysiłki ich 
poszły namarne. Prócz tego, reforma zwęziła 
znacznie zakres nauczania niektórych przed- 
miotów, naprzykład historji i geografji. Wy 

  НОНЕа WOREK 

kładać się będzie, ściśle biorąc, tyłko  histo- 
rję Polski; powszechna staje się dodatkien:, 
uzupełnieniem ojczystej. To niedobrze, bo nie 

sposób pojąć dziejów Polski bez szerokiego 
tła europejskiego i t.d. 

Profesor tłumaczył jak każdy protesor, 
dla którego jego przedmiot stanowi alfę i ome 
gę wiedzy. A przecie we Francji czy we Wło- 
szech wykładają w szkołach średnich wyłącz- 
nie historję ojczystą ; powszechną o tyle o 1!c.. 

Mimo to, Francja i Włochy są wielkiemi na 
rodami i mają wielkich historyków. Dłacze 
go zaraz dramatyzować? Dlaczego przypu- 
szczać, że bez historji powszechnej upadnie 

szkolnietwo? A ezy normalny profesor histo- 
ryk umie coś poza krucjatami, Napoleonem i 

wojnami puniekiemi? Czy wie co to jest kar- 
burator, karjokineza, karboksyl albo karpiai 

ka? Nie upada jednak 

Redukowanie przedmiotów nauczania w 

szkołach średnich świadczy, zdaniem mojem 
o ewolucji i postępach szkolnictwa. Nou 
multa, sed multum — głosi piękna maksyma. 

Idąc tą drogą dalej, należałoby redukować 
nietylko przedmioty, lecz i szkoły. Przede- 
wszystkiem zaś pedagogów, którzy nazywają 
przejście z gimnazjum do szkoły powszechnej 
degradacją. Wysz. 

  

a



    

Z OPLATKIEM W REC 
też — ślamazarność marzyciełskich roz- 

bitków wojennych, — jest to szczere, głę- 
bokie uczucie, wypływające z ziemi, któ- 
rą pokrajano zbyt lekkomyślnie. 

Weselmy się... Rozpogódźmy nasze 

dusze, rozjaśnijmy oblicza!.. Oto znowu 

mamy serdeczne święta bożego Naro- 

dzenia... _ 
Na zietónych choinkach zadrgają pło- 

myki jarzących się świeczek, powietrze 

nasiąknie smolistym, rzeźwiącym aroma- 

iem drzewek i rozkołysze się melodyjnym 

śpiewem radosnych kolend..... 

Tak jest biało wszędzie... 

Ziemia się okryła czystym, świeżym, 

puszystym śniegiem Obrus na stole przy- 

kuwa oko jasną białością. Ręka weźmie 

ostrożńie i wzniesie do góry biały opła- 

Niech ta białość okryje nasze dusze, 

spragnione miłości i spokoju... | 

Bądźmy pogodni... 

Opłatkiem się podzielmy w skupieniu 

cichem z najbliższymi nam, z najdroższy- 

mi, — z tymi, którzy mogą uścisnąć wy- 

ciągniętą ku nim braterską dłoń, i z tymi 

których nie będzie przy stole, lecz którzy 

będą w pm R: 

Bądź 

my i my piękni! To nie 2 trudne: byč 

pieknym w wieczor wigilijny, — trzeba 

tylko opromienić się blaskiem gwiazdy be 

tlejemskiej i stanąć choć na chwilę jed- 

ną ma tej drodze, którą ona wskazuje!... 
Bądźmy i miłości, wielkiej, szcze- 

rej miłości... 

  

Pod choinką leży książka z rycerzeni 

w zbroi na okładce. Nowa powieść, prze- 

znaczona dla młodzieży. W rozdziale p. t. 
„W kresowym dworze* zwraca uwagę 

scena kłótni dzieci, które przy zabawie po 

dziełiły się na dwa obozy: Polaków i bol- 

szewików. „bBołszewicy* w sposób cner- 

  

giczny zaprotestowali przeciwko takiej za 

bawie. 

— Zabawa zabawą — oburzył się Romek 
— ale ja nie jestem bolszewkiem, a tem bar- 
dziej Hanka. 

Romek ma raeję — przyznał ojciee 
Janka — nawet w zabawie nie powinieneś 
był ich nazywać bolszewikami, bo nazwa ta 
jest największą obelgą dln T lub Polk... 

Pogarda? Niznawyść?.. C.y tylko -— 

wzajemność?... 

Usuńmy czemprędzej z serc wszelkie 

7ie uczucia, zapomnijmy » wszystkich 

krzywdach i cierpieniach jakie były 

ud.iałem setek tys'- . ludzi, kocha my;.. 

Ach, kochać jest tak łatwo, — serce samo 

się rwie tam, na wschnód.. Mamy prze 

cież tan.... 

Ach, znów wciąż o tem?... Przecież to 

jest temat stary, zużyty, oklepany!.. Daw 

niej na łamach bożenarodzeniowych nu- 

merów czasopism tysiącami konały bied- 

ne dzieci, zamarzając pod oknami boga- 

czy, rozkoszujących się widokiem wspa- 

niałych choinek. Dziś — czy nie zbanali- 

zujemy tematu, który choć nie ma nic 

wspólnego z literaturą, staje się „literatu- 

rą“ w życiu „reałnem'*?.. 

Ale co zrobić, w jaki sposób uniknąć 

„banalnego tematu, jeżeli chce się być 

szczerym, a wieczór wigilijny skierowuje 

myśl właśnie tam, gdzie są oni 2... 

Sprawozdanie organizacji, opiekującej 

się rodakami zagranicą tak krótko mówi 
o tych, o których chciałoby się wiedzieć 

jak najwięcej: 

„W ZSSR według spisu z dn. 14. XII. 
1926 r. zamieszkuje 782.000 Polaków. Masa 
ta poddana jest eksperymentom polityczno —- 
społecznym, mającym na ceiu wychowania jej 

w duchu międzynarodowym 1 Koniunistycz- 
nym. Istniejące na tym terenie szkoły polskie 
są polskiemi tylko z języka, — duch ich jestz pasterzami dusze uroste i wierzące i 

  

internacjonalny, nie mający nie wspólnego z 
naszemi tradycjami, Problem blisko miljono- 
wej Polonji rosyjskiej jest przedmiotem szcze- | 

gółowych studjów Rady Organizacyjnej. N1e- 
stety, biegunowa odmienność ustrojów Polsri 
i ZSSR uniemozliwia nawiązanie siosnuków 

między Macierzą a rodakami,  mieszkającemi 
za wschodnią granieq.... 

I tyle. Więcej nic. 

Taki stan jest ponad wytrzymałość 

DIETOS EAT ZBORY 

BOŻE NARODZENIE w 
Christus natus est nobis, venite adoremus 

(Chrystus .się nam narodził, pójdźmy, pokłoń- 

my się) — to są pierwsze słowa (invitatorium) 

jutrzni, śpiewanej zwykle o północy i rozpoczy- 

nającej t. zw. pasterkę. Jutrznia głosi nam 

w trzech nokturnach, jak z niebios przycho- 

dzi Dzieciątko Odkupiciel, przychodzi w chwa- 

le, jako słońce, jako oblubieniec, pełen task 

1 miłosierdzia. Następnie jutrznia zaprasza (can- 

tate Domino) niebo i ziemię do oddania Mu 

czci. Trzy Msze św., następujące po iu- 

trzni, myśli te rozwijają. 

Msza św. o północy, zwana anielską, mó- 

wi o narodzeniu się: Syna Bożego w wie- 

czności: „Pan rzekł do mnie (Chrystusa): Tyś 

jest synem moim. Jam ciebie dziś (w wieczno- 

ści) zrodził”. Czemu  wzburzyłi się poganie 

przeciw Bogu, gdy On jako dzieciątko, ukry- 
wając potęgę, przychodzi, ich odkupić; wszak 
kiedyś przyjdzie w całej 'potędze, siedząc po 
prawicy Ojca, przyjdzie, by sądzić, Tymcza- 
sem tylko aniołowie wiedzą o narodzeniu się 

Dzieciątka i cześć Mu oddają, 

dosny hymn (Gloria in excelsis), 

wprowadzony do tej Mszy św. 

Msza św. o brzasku jutrzenki, zwana pa- 
sterką. Gdy światło słoneczne powoli się roz- 
lewa nad ziemią, w introicie Kościół śpiewa: 

Światłość zabłyśnie dziś nad nami, albowiem, 
narodził się nam Pan i, chociaż spoczywa w 
żłobku, jako niemowiątko, będzie On nazwa- 
ny Przedziwny, Bóg, Książę pokoju, Ojciec 
przyszłego wieku, którego krółestwu nie bę- 
dzie końca. — Idźmy więc i oglądajmy to Sło- 
wo, które Pan nam okazał — wołają wraz z 

nucą 

najpierw 

śpiewając + ra 

  

ludzkich nerwów. 

Wojna czy pokój? Jeżeli wojna, wów- 

zas cała nasza myśl leci ku temu prawie 

miljonowi obywateli ZSSR, których za 

wrogów uważać nigdy nie chcemy. Jeżeli 

pokój, — myśl ze zdwojoną siłą rwie się 

na spotkanie bratnich serc. 

To nie jest ckliwy sentymentalizm, ani 

LITURGJI KOŚCIELNEJ 
o królestwie Chrystusowem, o m, 

a z przyobiókł się w ozdobę i uć 

On utwierdził ziemię i nie poruszy się sto- 
lica Jego od wieków. „Raduj się wielce, córka 
Syonu- Wykrzykuj, córko Jeruzalem”, Oto 
Król twój przychodzi święty i zbawiciel świata". 

Trzecia Msza Św., zwana królewską gło- 
si całemu światu chwałę  Nowonarodzonego. 

Już tylko na chwilkę zatrzymuje się przy 

żłobku, by natychmiast w wielkim  porywie 

radości przenieść nas na łono Przen. Trójcy, tej 

wielkiej rady Bożej, której Słowo jest „wiel- 
kiej rady Aniołem". już świętowania uroczy- 

stości: „Śpiewajcie Panu pieśń nową; albo- 
wiem dziwne rzeczy uczynił* (t. j. tajemnicę 

Wcielenia i Odkupienia). Niech więc cała zie- 
mia i to, co ją. napełnia, niebiosa głoszą 
chwałę Bogu. Lekcja i Ewangelja mówiąc te 

samo, głoszą chwałę przedwiecznego pocho- 
dzenia Słowa. „ Na początku było Słowo... 

wszystko przez nie się stało" — mówi św. Jan, 

a św. Paweł dodaje w lekcji: „Syna... przez któ- 
rego uczynił i wieki”. Kończy się Msza św. 
prośbą, by Zbawiciel, który odrodził nas 

w Bogu, dał nam życie bez końca. 

Radość z uroczystości Bożego Narodzenia 
przedostaje się z kościoła do domów rodzin- 

nych. Gdy zjawiają się pierwsze gwiazdy na 

niebie, członkowie rodziny zasiadają do wie- 
czerzy wigilijnej. Zwyczaj dzielenia się o- 

płatkiem i zaproszenia do stołu ludzi, nie ma- 

jących własnego domu, przypomina nam mi- 

łość, którą powinniśmy okazywać wszystkim 
ludziom;: choinka z podarkami i zapalonemi 

świeczkami wskazuje na te dary i łaski, któ- 
re nam przyniósł Chrystus, 

  

Tej naszej ziemi brak jest szerszego 

oddechu, — przypomina ona istotę, któ- 

rej wycięto jedno płuco, a nad drugiem ro 

bią się eksperymenty, mające na celu usta 

łenie, czy można żyć, nie oddychając. 

Przodkowie nasi dobrze zdawali sobie 

sprawę z olbrzymiej roli płuc ziemi, jakie- 

mi przedewszystkiem są morza. „Od mo- 

rza do morza — to nie było hasło imper- 
jalistyczne w znaczeniu brutalnego dąże- 

nia do zagarnięcia jak największych obsza 

rów ziemi, — to był wyraz mocy organiz- 

mu, który pragnął szerokiego oddechu. 

Łączono arterje, aby krew mogła lepiej 

dopływać do serca, —- rozwijano mocne 

płuca. 

Hetman litewski, książe Ogiński był 
lobrym lekarzem, gdy powziął myśl zbu- 

dowania kanału... 

Myśmy zakorkowałi arterję Niemna, 
nie mamy dostępu do arterji Dniepru. Go- 
rzej jeszcze: znaleźliśmy się pod szkla- 
nym kloszem, z którego powoli się wypom 
powuje powietrze. 

Gdyby to chociaż był kłosz metalowy, 
nieprzezroczysty, — gdyby można było 

nie widzieć i nie wiedzieć, co się dzieje 

tam l. ‘ 

Alę to właśnie jest NARTY 

Przeżywamy niezawodnie okres prze- 

silenia. Coś się zmienia, zmienia na lepsze 

'ż się rozłegło wołanie krótkie a moce, 

dowodzące ocknienia się przynajmniej w 
dziedzinie życia ekonomicznego, —- za- 

brzmiały dwa słowa PORT w DRUL. 

  

Minjaturowa Gdynia nad Dzwiną da 

nam możność wolniejszego oddechu, oży- 

wi tętno życia ekonomicznego, zbudzi 

drzemiącą energję. 

Hasło „od morza do morza" chociaź- 

by w postaci drogi przez obce, ałe nie 

wrogie ziemie, — staje się aktualne, 

Ale na tem poprzestać nie można, — 

nie wołno!... 

Chociaż mamy powody do narzekania, ° 

jesteśmy przecież posiadaczami nieprze- 

branych skarbów wolności duchowej, jes- 

teśmy nawet bogaczami w znaczeniu ma- 

terjalnem, jeżeli porównamy naszą sytu- 

ację z losem tych, do których ręki brat- 

niej wyciągnąć niewołno przez pilnie strze 

żone granice!... 

Możemy podzielić się temi skarbami, 

— pragniemy tego, — bo to jwzmocniło- 

by i wzbogaciło nas samych!... 

Wiemy o tem dobrze, — czujemy to - 

ze szczególną siłą w chwili, gdy w ręce . 

trzymamy biały opłatek, którym pragnie- | 

my podzielić się z najbliższymi!... 

Rozpogodźmy, nasze dusze i serca: 

niech miłość przepełni je!... 1 niech na- 

dzieja zapali w nich światełka, które wiel 

kim wybuchną płomieniem za rok, kiedy 

może ziszczą się nasze pragnienia... 

Jakie?.. 

Oby za rok śpiew kołend w Polsce 

dalekiem echem rozbrzmiewał na obsza- 
rach, dziś ponuro milczących, — oby nie- 
skazitelnie biały opłatek mógł przekra- 

cząć dziś zamknięte granice i nieść otu- 

chę, wiarę i wielką, zwycięską miłość!.. 

Litwy!... W. Charkiewicz. 
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KORPUS ARTYLERJI WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 
i GENERAŁ-MAJOR FRYDERYK CRONEMANN (1764—1794) 

W hołdzie 1 Pułkowi Artylerji Legjonów 
ZMIENNE LOSY WILNA 

Dsiwne i tragiczne są losy pewnych miej- 
seowości, gdy inne znowu przez ciąg setek stu- 
leci trwają w Świetności i chwale. Do tych 
miast o zmiennych kolejach losów należy zali- 
czyć Wiłmo. Stolica potężnego państwa litew- 
sko - raskiego groźnego równie dla Wschodu i 
Zachodu, nie ustępującego kroku potężnym Or- 
dom Tatarskim, — zażywała sławy długie lata 
emulowała z Krakowem była drugą stolicą 
i nawet u zmierzchu swego w XVII w. zachwy- 

«iła Królowę Marję Ludwikę, przybyłą z dale- 
kiega zachodu, tak dalece, że wyrażała zdanie, 
że Wilno jest piękniejsze niż Kraków. Lecz 
przyszła inwazja moskiewska — wojna północ- 
na straszliwe pożary, konsystencje wojskowe 
obcych żołdaków, i niszczeje miasto, ubożeje 

Tadność, s nikt się nie interesuje. Warszawa 

eentralisuje w sobie wszystko, Grodno się na- 
wet wenosi w górę, — ale nie tylko stolica 
Wielkiego Księstwa Litewskiego jest lekcewa- 
ważona, Wielkie Księstwo Litewskie jest trak- 
towane, jak Kopciuszek, jego interesy nie są 

brane pod rachubę, a sami mieszkańcy nie u- 

mieją bronić swych praw i interesów rozdarci 

na stronnictwa i opętani prywatą. Wstąpie- 
nie na tron Stanisława Augusta rokuje lepsze, 
jak gdyby nadzieje. Niestety Stanisław Au- 
gust, jak widać z jego pamiętników nie lu- 
bił Wielkiego Księstwa Litewskiego, pokpi- 
wał w listach złośliwie z „Litwinów'* i po- 

mimo popierania kilku uczonych dominika- 
nów i pijarów (Grodzieńskich i Wileńskich, 
— ma których cześć wybił medale lub eks- 

jezuitę astronoma ks. Poczobutta, albo tak- 
że pomimo zainteresowań odbudową ratu- 
sza lub katedry Wileńskiej — nie wykazy- 
wał większej dbałości ani o Wilno, ani 0 
Wielkie Xięstwo Litewskie. Przykładem ja- 
skrawym może służyć dziedzina wojskowo- 
ści, a specjalnie artylerji, której pomnoże- 

niu i wykształceniu młodzieży w Koronie od- 
dawał się z pewną usilnością, gdy wojsko 

Ktewskie w ogólności, a artylerja litewska w 
szczególności była traktowana po macoszemu, 

* horrendalnie w sposób samobójczy: wprost 

'dłą szlachtą w XVI wieku 

czasami zdaje się, że sabotowano umyślnie za 
dukaty obce, aby na wypadek rozgrywki gra- 
niee wschodnie były odsłonięte, bezbronne.*) 

UPOŚLEDZENIE ARTYLERJI LITEW- 
SKIEJ W XVIII WIEKU 

Ten wstęp był potrzebny do zrozumie- 
nia stanu warunków artylerji litewskiej, a 
także do życiorysu generała majora artylerji 
Wielkiego Xięstwa Litewskiego Fryderyka 
Wilhelma von Cronemanna, który bezsku- 
tecznie walczył z centralnemi władzami o 
porządek, © postawienie nowego cenghauzu 
i arsenału w Wilnie, o armaty i amunicję 

PIĘKNE DAWNE TRADYCJE 
Nie-zawsze tak było, lecz nierządem 20- 

stało zaprzepaszezone gdyż miało Wielkie 
Księstwo Litewskie doskonałych, a nawet 

sławnych na eałą Europę artylerzystów, że 
wspomnę tu tylko Kazimierza Siemionowicza, 

pułkownika  artylerji polskiej, rodem ze 
Żmudzi, gdzie rodzina jego już była  osia- 

którego 
Władysław IV oceniwszy zdolności wysłał 
zagranicę do Holandji specjalnie — dla wy- 
doskonalenia swej wiedzy. Wsławił się on 
nietylko zagranieą czynami wojennemi, lecz 

i dziełami tyczącemi się artylerji. — Jedno 
z nich na rozkaz Władysława IV wydruko- 

wano lecz po zgonie króla w 1650 r. w Am- 

sterdamie p. t. „Artis magnac  artilleriae'* 
(rars prima) — ozdobiona  miedziorytami. 

Jaką cenę miało to dzieło świadczy, że zosta- 

ło przetłumaczone na niemiecki, — francuski, 

angielski, holenderski i hiszpański. Był on 

wynalazcą bomb i pocisków napełnionych ga- 

zami, naturalnie były to niewinne zabawki 

w porównaniu z teraźniejszemi, zważywszy 

  

  

* Ani ofiara z 8 armat przerobionych w 
dodatku zestarych znajdujących się w Wilnie 
dla Artylerji Litewskiej, ani spóźnione założe- 
nie w Wilnie szkoły inżynierów nominalnie w 
1789 r., a rzeczywiście dopiero w 1892 r. 
t. į. w 28 roku panowania nie może zmienić 
tej opinii. 

stan chemji ówczesnej, — w każdym razie 
rozwodzi się o tem szeroko. i 

Pod Pskowem za Batorego, który sam 
był znakomitym artylerzystą i wynalazł kule 
ogromnej wagi — odznaczył się Ostromęcki, 
artylerzysta rodem z Kobryńskiego, który 
wymyślił machinę piekielną. Za Zygmunta 
I zbudowano ludwisarnię w Wilnie, która 
trwała dość długo — do połowy wieku XVII, 
gdy chyli się do upadku dzięki zniszezeniom 
wejennym; działalność jej zamiera koło lat 
pięćdziesiątych XVII wieku ostatecznie. 

WYODRĘBNIENIE SPECJALNEJ 
ARTYLERJI LITEWSKIEJ 

Specjalną artylerję Wielkiego Księstwa 
Litewskiego zorganizował właściwie Włady- 
sław IV, który mianował w 1634 roku pierw- 
szego przełożonego nad armatą królewską na 
Litwie (armatae per M. D. I.  praefectus) 

Mixołaja Abramowieza, półkownika krėlew- 
skiego; sejm 1638 roku, określił bliżej jego 
obowiązki, jak to utrzymywanie i zaopatrze- 
nie artylerji w działa i amunieję , prowa- 
dzemie rejestra św. i wogóle inwentarza i 
dostarczanie armat i amunicji, gdzie het- 
man rozkaże. Od 1648 r. ten nowy urząd 
dygnitarski otrzymał nazwę generała artyle- 
rji. Pierwszy generał artylerji zmarł 1651 
roku. Z wybitniejszych można wskazać po 
nim na Wincentego Gosiewskiego  równocze- 
śnie Podskarbiego W. X. L., Judyckiego ka- 
walera Maltańskiego, Gosiewskiego Maci>- 
ja, Fleminga Jerzego od. 1738 — 1746), który 
starał się o pewien ład. Wreszcie Kazimierza 
Nestora Sapiehę od 1773 — 1793, gdy zre- 
zygnował nie chcąc się poddać pod rozkazy 

Targowicy a zmarł w 1798 w Wiedniu. 
Ożywiony dobremi chęciami, nie jednak 

nie zdziałał prawie dla polepszenia stanu ar- 
tylerji, interesujące się więcej polityką, 
gdzie więcej zdziałał, będąc rzecznikiem Kon- 

stytucji 3 Maja, — Po nim ostatni Franci- 
szek Sapieha, który przeżył upadek Rze- 
czypospolitej. 

UPOSAŻENIE ARTYLERII LITEWSKIEJ 
PRZEZ HETMANA PACA | 

Uposażenie axtylerji Wielkiego Xięstwa 

Litewskiego opierało się na kwarcie wybie- 
ranej z województw i było to bardzo słabe. 
Dopiero Michał Kazimierz Pac Hetman Wiel- 
ki W. X. LL będąc starostą Gieranońskim *) 
za zgodą Króla — zapisał Gieranony i Lip- 
niszki, (co sejm 1670 r. potwierdził) na. utrzy 
manie artylerji W. X. L. ceughauzu w Wil- 
nie i fortyfikacji tegoż miasta i dodał do 
tego trzy swe dziedziezne folwarki Nose- 
wieze, Remizów i Wierszupie pod Wilnem, 
jako też 30 dworków z placami na Antokolu. 
Te dobra wraz z juryzdyką Antokolską da- 
wały 120000 złotych dochodu i zostawały 
w zawiadywaniu, prawie niekontrolowanym 
generałów artylerji, którzy otrzymywali 

pensji 40.000 zł, prawie nie literalnie nie 
robiąc. Z reszty dochodów niby mieli zda- 
wać rachunki  deputatom sejmowym, ale 
nie z tego nie było. Potem sobie cynioz- 
nie przywłaszczyli dochody, wreszcie sejm 
zatwierdził w 1775 używanie tych dóbr 
sine calculo (t. j. bez wyliczania się) Kazi- 
mierzowi Nestorowi Sapieże zamiast pensji. 

Po rozbiorze kraju otrzymał Gieranony 
od cesarzowej Katarzyny II, ks. Bezborodko, 
kanelerz rosyjski, potem Pusłowskich, wresz- 
cie Łaniewskich i  Korwin-Milewskich. 

DOBRE CHĘCI STANISŁAWA AUGU- 
STA LECZ SŁABE WYKONANIE 

W okresie panowania Stanisława Augu- 
sta szczególnie po pierwszym rozbiorze wido- 
cznet są pewne starania, ale jakże słabe, by 
lepiej uposażyć  artylerję litewską, lecz 
wszystkie dobre chęci najzdolniejszych ludzi 
— fachowych oficerów spalają na panewce. 
Wszystkiem albowiem rządzi anarchja — 
bezgraniczny bezrząd i nielad — samowola i 
ohydny egoizm. — To też i doświadczony о- 
"ficer eudzoziemski Fryderyk Cronemann za- 
angażowany do artylerji litewskiej nie jest 
w stanie pomimo nieustępliwych i i twardych 
zmagań wyżłobić w tej bezdusznej psychice 
wyrwy - dostatecznej aby zreformować i 
ulepszyć te tak ważne militaria — sąsiadnją- 

  

*) Gieranony nadane przez W. X. L. Zy- 
gmunta Kiejstutowicza w 1433.  Gasztołdom 
po wygaśnięciu G. do Króła Zygmunta I w 
1542. Po Zygmuncie Auguście starostwo. 

ią
 

ce z gotującym się do potężnego skoku wscho- 
dnim potężnym sąsiadem. Memorjały jego do 
Króla, do Sejmowych Stanów, do Komisyj 
Wojskowych, do Departamentu Wojskowego 
w najrozmaitszych sprawach, jak np. 0 wola- 
jące o pomstę do nieba niskie i niesprawic- 
aliwe uposażenie oficerów litewskich, w po- 
równaniu z koronnemi o okropny stan szpi- 

tali wojskowych, o niewygodny dla wojska i 
niesprawiedliwy dla mieszkańców kwaterunek 
wojska, o zuchwalstwo Rady Miejskiej nie 
chcącej literalnie nic dać wojsku i t. d. Ra- 
porty płynęły, za, raportami — najezęściej od- 
powiedzi nie było, a jeżeli była to odmowna 
lub typowo biurokratyczna, grająca na zwło- 
kę. I zżymał się ten stary doświadczony żoł- 
nierz z wściekłości — ten sas przyzwyczajony 
do porządku i subordynacji. I to była m 
beznadziejna. 

FRYDERYK WILHELM CRONEMANN 

1 JEGO DZIAŁALNOŚĆ 

Fryderyk Wilhelm Cronemann urodził 
się w Saksonji, wstąpił na służbę do wojsk 
księcia Wirtemberskiego, jak sam to zazna- 
cza w testamencie oblatowanym w ziemstwie 

wileńskiem dn. 25. X. st. st. 1798 roku. Odzna- 
czywszy się tam chlubhie, jako oficer arty- 
lerji, ściąga na siebie uwagę agentów Ka- 
rola Radziwiłła, „Panie Kochanku'', wer- 
bująeych oficerów do zakładanej przez nie- 
go szkoły inżynierji i artylerzystów w roku 
1166 na czele staje sas obersztlejtnant Fro- 
ebich; obiecują Cronemannowi złote góry 

przyjeżdża tedy do Nieświeża i tu w tej szko- 
le mającej zaledwie 17 wychowańców, w myśl 
postanowień założyciela — wyłącznie miesz- 
czańskiego pochodzeia (miało ich być 48) 
daje lekcje praktycznych ćwiczeń. Niedługo 
to trwa, następuje Konfederacja Barska po- 
tem wprędce emigracja Radziwiłła, wojska 
rosyjskie zajmują  Nieśwież 1 Cronemann 
pełniący szarżę kapitana — przechodzi do 
wojska koronnego po zamknięciu szkoły w 
roku 1771, €o stwierdza patent wydany 28. 
V. 171 żoki: Odtąd przebywa w Warsza- 
wie, ale oszezędnemu i paważnema sasowi, 
nie dopada do gustu szalejąca, pomimo pierw- 
szego rozbioru stoliea pełna gwaru, blichtru 
i zbytku, to też z radością udaje się na Litwę, 
gdy Sapieha Hetman Połny Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego, wojewoda  Połocki, po- 

trzebując do artylerji litewskiej zdolnych o- 
ficerów przyciąga go do wojsk Wielkiego 
Księstwa obiecując mu również zwiększo- 

ne pobory i awans.  Otrzymawszy  pateat | 
dnia 21. V. 1773 roku na kapitana  artylerji 
litewskiej za „znajomość dzieł rycerskich, 
sposobność i aplikacje'* — oddaje się swej 
pracy z żelazną wytrwałocią w Wilnie, gdzie 
konsystował t. zw. szumnie korpus arty- 
Jerji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obiet- 
niee piękne były płonne, gdyż pensja była 
mniejsza znaeznie niż w koronnym — Когри 
sie — służba uciążliwsza, bo mniej ofiee- 
rów z powodu nędznej pensji, w myśl przy 
słowia: „jaka płaca — taka praca'* rozluź- 
nienie dyseypliny, — a jako rczultat seysje i 

ciągłe 4 podwładnęmi oficerami i podolieera- 
mi o poszanowanie dyscypliny. W dodatkn 

drożyzna w Wilnie b. wielka. Młody ma“ 
jor niedawno ożeniony z Anną Teresą Kaf- - 

kin węgierką zniemczoną z Presburga, prze- 
żywa swe oszczędności, lecz nie ustaje w | 
swej pracy. Sześć lat ciężkiej tradnej na | 
posterunku wiłeńskim pracy, daje ma awans | 
na majora po odejściu ze służby majora Ja- | 
kuba Freytaga (patent 13. XI. 1779). I znowu | 
mijają dwa lata wysiłków nad wychowaniem 
oficerów artylerji zaprawieniem ich do służby | 

nim nowa ranga ozdobi wytrwatego cudzoziem- | 
ca. Król, mająe sobie zalecone przez Ksiecia | 
Kazimierza Nestora Sapiehę, generała artyler- 
ji Wielkiego Księstwa Litewskiego, — „zdolno 
ścii aplikaeje'* jego do słażby wojskowej pod 
nosił go na podpałkownika (patent dn. 3 X 
1781 roku). Dnia 16 XII 1783 roku zostaje 
Cronemann pułkownikiem, po awansowanym 
na generał - inajoraj: Tadeuszu Stetkiewiczu. 
Na tym stanowisku rozwija on niezmordowaną | 

działalność, zasypując władze wojskowe, prze | 

dewszystkiem Komisję Wojskową obszernemi | 
wyezerpującemi menorjałami, skaryami i refa — 
tacjami, zawsze rzeczowemi, logicznemi, i twar 
demi — jak twardym był ten żołnierz, którego 
niesłusznie ocenił Tadeusz Korzon, przypisu 
jąe mn niedostateczną enereję i winę nie wy- 
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4 SŁOWO 

KORPUS ARTYLERJI WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 
i GENERAŁ-MAJOR FRYDERYK CRONEMANN (1764—1794) 

(Początek na stronie 3-ej.) 

stawienie łudwisarni. Gdyby znał te pisma i 
memorjały musiałby zmienić radykalnie swe 

zdanie. — Generał -major Stetkiewicz już był 
człowiekiem starym, figurantem dobrym do 

parady tylko, to też rządził właściwie bezpoś- 

".rednio wszystkim Cronemann, tembardziej, 
gdy i generał artylerji ks. K. Sapieha zrazu 
wojażował, a potem zajmował się polityką. Je- 
szcze bęaąc podpułkow. zabiega Cronemann 
energieznie w Komisji Wojskowej w piśmie z 
"dn. 19 sierpnia 1782 roku, o to by Magistrat 
Wileński wyznaczał Frwatery dla oficerów | 
podoficerów, gdyż z powodu oporu Magistratu, 
wynikają ciągle gorsz sbrzoczki, zajmują 

tylko nie szlacheckie domy 1 to ułówme u zua 
jomych tychże oficerów. Te skuryi zanosili zre 
sztą kilka razy do ron jego poprzednicy, lecz 

    

pułkownik artylerji litewskiej nie otrzymywał 
wogóle żadnej pensji od czasu ustanowienia te 

go stopnia w korpusie przez 4 łata, aż do roku 
1784. Mundury także z własnej kieszeni spra- 

wiał Generał Artylerji, tak samo „lederwerki'* 

broń i pałasze, gdyż w etacie nie było przewi- 
dzianych pozycji (!) Ceughauz byt kompletni« 

zrujnowany. Ludwisarnia był to budynek bez 
urządzenia, dach zaciekał, belki i podłoga gni- 
ły. Kosztem Króla odlano ze starych armat i 

żelastwa w arsenale Wileńskim znajdujących 
się 8 armat, reszta leżała bezużytecznie. Kara- 
biny popsute, nie było z czem zaciągać warty. 

Na ówiezenia dostateczne brak było czasu, bo 
szczupła ilość żołnierzy musiała pełnić wartę 

       
   

czyła wyznaczyć placów na magazyny pro 

chowe i składów; interesował się też Crone- 

mann stosownym wyglądem żołnierzy do ich 
ubioru i twierdził, że do polskiego ubioru 
lepiej pasują— włosy podeięte a nie na „grze- 

  

bień'*. — Ułatwia to i skraca czas na ochę- 
dóstwo. — W 1784 roku przysłano z War- 
szawskiego arsenału 8 armat 3 funtowych, ale 

bez lawet, raportował poprzednik, żądał kil- 
kakrotnie Cronemann, nie otrzymał odpowie- 

dzi ponawia po raz 10-ty swe żądanie. Już 7 
lat przeszło i nic nie zrobiono! 

W dalszym ciągu Magistrat odmawia do- 
starczania świec i drew. Dotąd sam utrzy- 
mywał ceughauzowe kordygarde, lecz nu dro- 

gę przy prochowni pieniędzy niema. Składa 

raport 29-X 1791 roku o manewrach  wiel- 

BRAK PLACU NA MUSZTRĘ 

Z jednego z pism Cronemanna widać, nosi tyłko 100 zł. 
że nie było nawet moździerza, w którym moż- 

sprawdzić dobroć prochu -— dostarezo- 
nego Świeżo z Gdańska. Za. Wilją znajdował 
się plac na musztry używany przez rosyj- 
skie wojska — w 1790 roku zaczęto tam wy- 
bierać kamienie wapienne, a częściowo, Ma- 

gistrat kazał zaorywać, 

korpusowi artylerji ćwiezenia. 
czem _ uniemożliwili 

„Cudzych się 

za 300 czerw. zł. karczmy t. zw. Minkiewi- W PRZEDEDNIU KAMPANII 1792 R. 
czowskiej wł. Zabłockiego z kawałkiem grun- 

tu, w której to karczmie mieści się magazyn AR 

prochowy za co rocznie trzeba płacić 506 zł. Mann o asygnowanie pieniędzy na naprawienie 

W grudniu 1791 roku szturmuje Crone- 

pistoletów popsutych, które przesłała Warsza- 
wa w myśl przysłowia: „Na Tiebie Boże, szto 
mnie nie goże!'* Raportuje o zawerbowaniu 
400 rekrutów, zaznacza przy tem, że koszt wy- 

Tak zbliża się kampańja 1792 r. Raporty 
nadgranieznych oficerów i wywiadowców mel- 
dują wciąż o podejrzanych ruchach wojsk ro- 
syjskich, o koncentracji w pewnych miejscach, 
o skupowaniu furażu i żywności za kordonem. 
Krążą niepokojące pogłoski, włóczą się po mia 
steczkach podejrzani ludzie, tu i ówdzie pod- 
nosi głowę ehłopstwo, podżegane przez nie- 

nież działa i wozy. — dalej żąda wydania suk 
ua lub kupienia takowego. Nie ma gdzie wmieś 

cić chorych. Furaż drogi uadzwyczajnia rajnn- 
je oficerów, bo komisarjat płaci grosze. 

Przed wymarszem z Wilna liczył Korpus 
Artylerji powiększony znacznie werbunkiem i 
rekrutami przysłanemi z powiatów, ogółem —- 
1028 ludzi. W tem sztab wyższy 4 oficerów, 
Średni 7, niższy 6. Kapitanów 6, poruean. 7, 
sztukjunkrów 7, podoficerów 105; 40 arm. z 
ars. Warsz., 20 z Wil i 12 z bataljonów. 

KAPITULACJA NIEŚWIEŻA —STRATY 
ARTYLERJI LITEWSKIEJ 

W Nieświeżu zmuszeni do kapitulacji 
przez rosyjskie wojska: major  Vietinghoft 
sztabskapitan Billewicz, porucznik Raabe, pod 
porucznik Trojanowski, który niebawem neiekt 
1 sztukjunkier Dekertt i 180 gemejnów podo- 

   

A psetaru е цэпусп DRS panos e kich na Snipiszkach — х forsowaniem Wilji, 
nej komory i składów od 8 lat kak! pełnić ucią gdzie dowodził sam generał artylerji ks. Ka- 
žliwą służbę garnizonową w Wilnie, od czego zjmierz Nestor Sapieha z jednej strony. — 
Korpus Koronny był zwolniony. Do jakiego Raportuje dalej o próbnych strzelahiach ar- 

bali, cudzego nahaja, ze swoimi żołnierzami „„, > Mėn z „ fieerów i żołni któr: i + Е и wytnych ludzi. Rozmaici polacy pozostali й POSMEKZJy rzy zostali rozbrojeni 
zuchwało poczynali sobie ciągle''. po pierwszym rozbiorze z tamtej strony gra- a X zobo AŠ dania podpisów © я 62 ala Só żeździe, į przeciw. i 

CŁO NA PROCH DLA OBRONY 2 Womeniott « Intl“ lub biemieki » Sm korpus po kampenji wynosił 613 
szezytu dezorganizacji była doprowadzona woj tylerji, przesyłając b. ciekawe wyniki w kształ PAŃS A Siebieskiego i wielu innych, że się gotuje coś ludzi, ye A utarezek pod Zelwą, Krzemie- 
skowość w Polsce, pomimo reformy Stanisła- cie kolorowych rysunków tarczy. Najlepiej Robiono Cronemannoyi niesłychane i poważnego — inni przysyłają wysłańców w niem, pod Mirem i Brześciem zabitych 12 — # wę й - Ais + Е dezerterowalo 4 kanonierėw. Ut wa Augusta i kilku wybitniejszych wojsko- .odznaczyły się kompanja samego Croneman- g,; S V S as Ё _ przebraniu. 4 erów. Utracono: armat gus Jszy dziwaczne szykamy, zakrawające na sabota- 1 6<iofuntowa, zabrane pod! Kmiamieniem 2 

mniej energicznie. Naczoli kuna Korpusu Ar- 
tylerji Litewskiej był wt- i nerał - Artyle- 
ji Wielkiego Księstwa Litewskiego młodzim- 
ki ks. Kazimierz - Nestor Sapicha. 'fo stano- 
wisko było dygnitarstwsw mwuiejszem. Sapić 
patryota szezery widził ws e braki 

   

          

     
wrocie z zagraniey, dok. s.ę udał 70 у 12 T . Alena Valė a: а ь > : Š (SSM M a: 46 aaa Od Ask wych — może stwierdzić fakt otrzymania w "w, majora „Vaeunghotta. ая, Mahle- žowanie umyšlnie przekupionych zbirów mo- BEZWŁADZA RZĄDU takież pod Brześciem, jedna s 

z; sm ort heh Lraiach „.. 1784 r. ordynansu przez Sapichę, generała ar. "= Nadmienić należy, że strzelano na odle- <kięwyskich — lecz niestety Polaków, — mia- me: Pod lecze a zakopana w Grod- 
nia organizacji artylerji w inn-eh krajach, za- głość od (250 — 1000 łokci). * zemieniem i Zelwą walczyła bater- 

tydarji od Departamentu wojskowego, z żąda- į nowicie po przybyciu do Wilna zmacznej ilo- Dużą rolę grają tu zakonniey, głównie ja kapitana Spensbergera z niki E 
niem natyeluniastowego przesłania do Warsz- ANTYSANITARNY STAN SZPITALA С. prochu z Gdańska od Jana Kista, kupca Bernardyni dobroduszni i nie wzbudzający P0- pniekim i druga kapitana Roki po: wy 40 kanonierów, gdy było załedwię w Korpu I JEGO SZCZUPŁOŚĆ królewieckiego — w ilości 300 centnarów w dejrzeń u władz rosyjskich. Sekundują im Burhardtem. Pod Brześciem kapitana Am. = 
sie Artyłerji wszystkiego 80 kanonierów. J 765 baryłkach, 483 ołowiu, 600 ryz papieru i Dominikanie. A tymczasem władze centralne Amunieji zużyto 480 kul, 41 ERA "8 s yłerj 5 2 y 8 у granatów, 165 

„ył się gorliwie zreformowaaiwm aztylerji li- 

tewskiej z gruntu. Dawniej był nieład w Ska'- 
bowości litewskiej spe ty; WS: 0- 

  
   

  

    
    

   mina o tem w swych pracach Ko zon. Gdy re- 
organizowano organizację. wojskowości, utew- 
scy posłowie oparli się narazie zorganizowaniu 

. komisji wojskowej litewskiej, dopiero va sej- 
mie koronacyjnym 1764 rok zali Się na 
oddanie części władzy Komisji W wej Fi- 
tewskiej, która przetrwała do 17/6 roku —- 

          

ORGANIZACJA KOMISJI WOJSKOWEJ 
OBOJGA NARODÓW 

  

   

  

5kladala si; ona z Michala Ognńsk:>g 
tmana Lit. jako przewodniczącego, Gb 

tenantów Bittowta, Horaina porucznika 
„buta, generaia Paca i Sosnowskiego Pi 
Polnego Litewskiego — komisarzy. W 
byli to wojskowi z imienia tylko — ciągł 
trygi doprowadziły do ograniczenia obowiąz- 
ków komisji tyłko do zarządu kasą i-sądowni- 

  

„ ©twa wojskowego. Reszta atrybucji i praw po 
siadali znowu hetmani. Zresztą niewiadomo co 
było lepiej? Nieudolni, intrygujący między so- 
bą członkowie komisji, często możliwie na ob- 
cym żołdzie, czy nieudolni hetmani, leez jako 
jednoosobowa władza b. sprężyści. Niestety he 
tman zajmował się sztukami pięknemi, — kom 
ponował piękne polonezy. Nakoniee w 1776 10 
ku ustanowiono departament wojskowy, ogólny 
dla Korony i Litwy, na czele' którego stanął 
Sosnowski hetman polny ,trwający do 1788 r. 
Po nim Stempowski, kasztelan kijowski (po- 
skromiciel Gonty i Żeleźniaka) do 1788 x, — 
obaj na żołdzie Repnina i Stackelberga. Pobie 
rali ei członkowie departamentu wojskowego 
ogromne pensje — i nie nie robili lub konsza- 
chtowali z eudzoziemskimi posłami — głównie 
rosyjskim. W roku 1788 utworzono Komisję 
Wojskową obojga Narodów, pod przewodnie- 
twem Józefa Niesiołowskiego wojewody nowo- 

gródzkiego szefa 6 pułku litewskiego — i z 
litwinów . Żaden z 7 cywilnych, ani 5 wojsko- 

wych członków nie miał wyższych uzdolnień. 
Radziwiłł i Stetkiewiecz, generał - majorowie 

„oraz pułkownik Jeleński. I Brak był też chro- 
niczny zawsze pieniędzy, a szezególnie na woj- 

sko. Ale po pierwszym rozbiorze, nastąpiła ni- 
by pewna poprawa i były opracowane etaty 
dla wojska i pieniędzy było dość w skarbia 
'W. X. L. Pomimo prób polepszenia stanu arty 

lerji już od pierwszych lat panowania Stanis-- 

ława Augusta, — mało się jednak polepszyło. 
W 1780 roku cały korpus artylerji składał się 
zaledwie ze 180 gemejnów t. j. żołnierzy, z któ 
rych część znaczna nie mogła być brana w ra- 
chubę, już to jako komenderowani, już jako 
chorzy, z powodu opłakanych warunków sani- 
tarnych. Reszta żołnierzy musiała pełnić war- 

ty np. podczas odbywającego się Trybunału 

(łównego; oprócz tego konieczne było zwięk- 

szone patrolowanie po mieście po wyjściu ro- 

  

Jeżeli dodać do tego, że oficerowie arty- 
lerji litewskiej otrzymywali te gaże nędzne 
bardzo ezęsto z opóźnieniem kilkumiesięcznym 
— mieszczące się w ciasnych, b. często brud- 
nych żydowskich mieszkaniach, to smutek ogar 
nia głęboki z jednej strony, oburzenie z dru: 
giejna ohydnych sejmikowiczów, na zdraj- 
ców lub półgłtówkow z departamentu wojsko- 
wego lub komisji wojskowych, — a zrozumie- 
nie zupełne z trzeciej strony, — że wynik kam 

, panji 1794 roku nie mógł być innym, choćby 
zyscy stanęli jak jeden mąż! 

STOSUNEK WŁADZ MIEJSKICH 

  

   
„ | CYWILNEJ LUDNOŚCI DO WOJSKA 

Stosunek cywilnej ludności nie był też 
przychylny do wojska, a to z racji przecią- 

żenia kwaterunkiem wojskowym li tyłko mie- 
szczaństwa i to średniego, lub uboższego — 

gdyż kamienice możnowładców, szlachty i bo- 
gatszych mieszczan były libertowane od po- 
stoju wojskowego, o duchowieństwie nie ma 
co i wspominać!... Z takich powodów wykwita 

ją,takie kwiatki, jak Skarga gisera Piotra 
Zawadzkiego, który żali się Królowi, iż: „mu- 
siał przenieść się z rodziną do Warszawy, bo 
kamieniea jego w Wilnie od lat 10 zajęta 
przez wojskowych niszczeje, a domagania się 
jego do Magistratu i wojskowych władz nie 
odnoszą najmniejszego skutku, bo rządzi tyl- 

koWilnem przemoc, bogacwto i prywata, pro- 
tekcje wreszcie, W końcu zaznacza, że wstyd 
mu to przyznać, lecz gdy były wojska mo- 
skiewskie w Wilnie łat kilka i większej zna- 

cznie liczbie rozkwaterowanie było sprawie- 
dliwe i nie uciążliwe, bo nie robiono różnie 
między obywatelami i nikt nie śmiał sarkać 
„nawet najmożniejsi *. 

Natomiast w pismie dat. 22:X 1787 1. do“ 
Departamentu Wojskowego od Magistratu 

Wileńskiego czytamy następujący zuchwały 
ustęp: „świec, drew i słomy do szpitala woj- 
skowego i kordygardy, Magistrat nigdy nie 
dawał Artylerji Litewskiej i dawać nie bę- 
dzie, tak samo kwartyrgieldu dla sztab i ober 
oficerów tejże Artylerji płacić na przyszłość 
nie będzie, ponieważ Artylerja ma swą ма 
sną Jurysdykę na Antokolu i niech tam się 
mieści! *. 

  

MEMORJAŁY I RAPORTY 

CRONEMANNA 

  

Szpital, była to nędzna chałupa drew- 

niama na Zarzeczu, położona, w którym w cia 
snocie ledwo 30,chorych mogło się pomieścić, 

Uważał za niedopuszczalne na przyszłość by 
"mywał tuk spóźnione wiadomości, jak o 

ciu prochu, wysłał oficera z komendą 

em Wilji do Kowna, bo najął statek 
wiezienia. Domagał się zezwolenia 

Cronemanna o uwolnienie ceughauzu od nieu- 
żytecznych gratów połamanych lawet, staro- 
żytnych armat ' z XVII i XVIII wieku. 
Ponieważ Magistrat nie chciał dawać drew 

na szpital artyl i dla kordygardy wyna- 

      
   

   

    

lazł b. podpułkownik artylerji — Sołłohub, « 

konstytucję, nakazującą aby chłopi spławia- 

jący drzewo pod ceughauz, dawali do niego 
po polanie od każdej „ławki''* (miara) Takim 
sposobem można było tylko trochę drew do- 

kupywać. Tak było od czasu, gdy Wilno w 

1765 roku zostało wyziaczono na konsysten- 
cję korpusu artylerji. W 1773 roku trzeba 

było dokupywać drew na przeszło 100 zł. 
zgórą na dokupno drew. Od tego czasu noto- 
wał skrzętnie Cronemann przybywszy do Wil- 

na ile drwa i „świece eo rocznie kosztowały. 
W 1775 roku wprowadzono miarę „komisyj 
ną** miara się zmniejszyła, a cena wciąż się 

powiększała, gdyż niektórzy obywatele Anto- 
kolsey, a najwięcej Andrzejewski, handlują- 
cy rybami na wielką skalę namówili wieśnia- 
ków, by ci składali spławiane drzewo na brze- 
gach Antokolskich, przez eo ustanowili mono- 
pol istny — a przez założenie licznych szyn- 
ków i skupowaniu drzewa, do znacznego 

doszli majątku. Z tego powodu ws mie- 
szkańey Wilna dla kupna drew mus 
wać się na Antokol, a ceughauz tak mało 
drew otrzymywał, że ledwo kuchnia szpita!- 
na przez lato mogłą być tem drzewem opalo- 
na, resztę zaś trzeba było dokupywać. Pona1- 
to wynikały chroniczne awantury z obywa- 
telami, którzy kupiwszy drzewo na Antoko- 
lui  przeprowadziwszy "pod ceughaus nie 
chcieli dawać drew na wartę- podług konsty- 
tucji — skarżąc się na przemoe wojska i 
gwałt. 

Sam generał artylerji Sapieha jeszcze w 
1756 roku kilka razy żądał uregulowania te- 
go, Odpowiadało głuche milczenie, a zrzad- 

ka zalecano cierpliwość... i cierpliwo: 
Polecono zbadać tę sprawę generałowi Mo- 
rawskiemu i nie nie zrobiono znowu. Magi- 
strat twierdził, że generał sam obowiązany da- 
wać(!1). Oficerowie łani z żądaniem — od 

   

    

      
    

    

   

  

    

    

    prawiani byli z kwitkiem. (!) — Na pisem- 
To tło dopiero uwypuklić może to ci » ne żądania — odpowiadano przeważnie ust- 

    położenie Cronemanna, walczącego ze wszys 

kimi o wszystko. — Litanję jego memorjałó 
rozpoczyna oprócz szeregu innych w: 
szych (wszystkich nie sposób streścić — pis- 
mo z dnia 26-IV do Kom. Wojskowej, że 
ławetować 3 armat nie może, bo takowych 
wogóle w arsenale wileńskim niema. Kom. za- 
tem Wojskowa nie wiedziała nawet co za- 
wiera arsenał wileński. Dalej wozów amuni- 
cyjnych nie można było zacząć robić, bo żad- 

  

nie. Nie dość tego chcąe pozbawić Artylerję 
* tyeh mizernych polan od drzewa spławiane- 

go koło ceughauzu, wymyślono nową kabałę 
— rozmaici możni panowie i panie, kanoni- 
еу i prałaci uproszeni — przez nabywców 
— przesyłali bilety, że to ich drzewo, które 

nie podlega konstytucji(!!) Okazało się rap- 
tem, że całe drzewo koło ceughauzu należało 

do  Hetmanów, wojewodów, Marszałków 
Trybunatow, Dygnitarzy, Deputatów, Bisku- 

  

wydająe prochu, na co 
energicznie, nie chcąc 
kraju, gdzie wciąż się prawo łamało. 

„ PRZYSIĘGA NA KONSTYTUCJĘ 
J 

26 maja 1791 r. składa Cronemann uroczy 

sty raport, że wszyscy oficerowie i caty Kor- 
pus Artylerji wykonał przysięgi na konstytu- 
cje 3 i 5 maja, jak również znajdujący się na 
inspekcji major koronnej artylerji Gembarzew 

ski i podpułkownik „od inżynierji'* Jakub Ja- 

DARY DO NICZEGO 

Okazuje się, że nasi możnowładcy i szlach Warszawy, narzuconych przez Komisje, pomi- 
ta chętnie bardzo lubili robić szerokie i wspa- mo, że w Wilnie dość zdolnych mularzy. — 

rwistości były błagą, Koszt naprawy dachu wyniesie 1653 zł. a pie- 
pozłacaną nedzą, reklamą dla zwiększenia po niędzy znown niema. Z powodu deszczów ulew- 
pularności, żer dla chwaleów i panegirystów. nych grożą zawaleniem ceughaużu — stare 
fydrukowano w konstytucjach podziękowanie mury kościoła, które pochyliły się nad ceu- 

dla różnych osób za rozmaite ofiary dla woj- ghausem. Cronemann żąda by rozebrano je 
ska — w pompatycznych wyrazach np. dla Ra czemprędzej. 
dziwiłłów z powodu ofiarowania kilku armat 
dla Šiomis Vaisiai Gas — stwierdza Crone- PRZYSŁOWIOWY GROCH © ŚCIANĘ 

mann, że były one nie nie warte, lawet nie po- 
siadały, zapały żelazne zupełnie wystrzelane. 

Zapały przechodzą przez metal głęboko, tak że 

łaaunek nie może dojść do samego dna bez 
zepsucia się. W kanale armatnim masa rysów, 
dołków i szezelin. 

niałe gesty, które w r: 

uda- 4 
WOJEWÓDZKA 

JASIŃSKIEGO I GEMBARZEWSKIEGO to w maju!) 

Oburza Cronemanna do głębi, niedbale, 
a może częściowo pełne złej wiary spełnianie 

obowiązków swych przez Komisje Wojewódz- 
kie, które przesyłają mu w liczbie t. zw. kan- 
tonistow, t. j. rekrutów, niezdatnych do służ- 

by wojskowej, — pijaków, ślepych, głuchych 
lub dość często cudzoziemców, np. w 1791 r. 
na BU zdezerterowało 21, 13 zmarło po dostar- 
czeniu, reszta niezdatni zupełnie. W tym cza- 
sie odbywała się lustracja Korpusu Artylerji. 
dokonywana przez inajora koron. artylerji — 

podpułkownika inżynier- 

  

Gembarzewskiego i 
ji Jakuba Jasińskiego. Złożyłi oni 
elaborat o swoich czynnościach — lustracja ta 
trwała jednak zbyt długo, bo od października 8 В BEA 
2700 ręku „do. lūlejo 1702: +, taa Kaniiaja PORANNA On własne pie 
Wojskowa Obojga Narodów, sama opieszała i 

gnuśna, jak to chyba 
dów wyżej przytoczonych, kilkakrotnie suro-- 4dhża si 3 ; : 

wo upominała się o przyśpieszenie lustracji. Komisja Wojskowa nie dba o oficerów i pod- 
Gembarzewski odpowiadał dość wykrętnie oficerów — oto jaskrawy przykład — naresz- 

zwalano winę na Cronemanna, tymczasem cie — wyznaczono dla kapitanów na kwaterę 

Gembarzewski i komory 300 zł., dla poruczników 160, dla 

w czasie lustracji odbywał sobie wojaże po podporuczników 130 — sztukjunkrów — 100 

rozmaitych dworach, rozrywany, jako oficer zł. gdy tymczasem oficerowie opłacają w Wil- 

gładki przybyły ze stolicy, a Jasiński romanso nie za kwaterę i 2 komory na składy — i to 

wał z żoną przyjaciela, także prowadzili oni nie wszyscy 400 zł, a niektórzy nawet 500 r dzi hib w innych stronach, aż do ostateczne- 

obszerny 

widoezne z przykła- 

skądinąd wiewy 

8 beczek skałek, zażądała od nięgo Komora upojońe uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, śpie kartaczy i 25 kul czołgających Celna w Wilnie opłaty cła 916 zł. 20 gr., nie wają „hosanny““, recytując po raz setny Król sających. 

ię UCronemann z Narodem, Naród z Królem i grając z zach- 
przemocy, w wytem „Polonez 3 Maja“', i nie nie robią — 

w zbrodniczej bierności i oburzeniu, żadnych 
przygotowań, przynajmniej jaskrawo to widać 

na Wileńskim, tak ważnym posterunku. Wyda 
je się, że Polska już zrezygnowała — że po 
pierwszym cofnięciu, chee się cofnąć jeszcze 
dalej za Bug, hen za Bug. 

DALSZE BRAKI ARTYLERII 
LITEWSKIEJ 

Dowody? A oto one znowu: Ceughaus 
doczekał się nareszcie pokrycia dachówką — 
lecz nie dość uszczelnioną, z powodu przysła- 
nia nieudolnych i nieuczciwych majstrów z 

Zwraca uwagę, że wciąż ponosi poważne 
straty kasu z powodu opłat pensji i sun i 
innych — w moskiewkiej monecie (sie!!!). — 

Omen — nomen. 

Skarży się na rozmaite te biurokratyczne 
szykany Cywilno - Wojskowej Komisji, która 

;BEZCZYNNOŚĆ I ZŁA WIARA — KOMI nie chce przyjmować not na zwykłym papierze 
— LUSTRACJA — tylko na sztemplowym; oprócz tego zalega 

z wypłatą żołdu na marcowy kwartał,. (pisze 

Domaga się dalej, aby zarządziła Komisja 
-- zsypki powiatowe owsa i siana dla koni 

artylerji, — gdyż furaż kosztuje w Wilnie b. 
drogo (1 funt siana — 12 zł.) szefowie kom- 
panij utrzymują własne 3 konie i 8 skarbo- 
wych z własnej kieszeni; gdy się naznaczy ce- 
ny sprawiedliwe odpowiednie do wyznaczonej 
przez Komisję płacy — oficerowie odetchną, 
inaczej oni będą zrujnowani, a konie będą zdy 
chać z głodu. Ponieważ furmani b. drodzy — 

: należy — użyć nowych rekrutów. Konie pod- 
skoczyły znacznie w cenie. Dawniej za 15 zł. 
za parę możne było kupić, teraz 45 - 48 kosz- 
tuje. Niektóre powiaty nie dały ani rekrutów, 
ani pieniędzy za nie. Z tego powodu szefowie 

niądze. Takie to były przygotowania w przede 
dniu kampanji 1792 r. 

Zbliża się rozgrywka <oraz bardziej, a 

W WILNIE TYLKO 10 ARMAT 

Gdy Król przystąpił do Targowicy — część 
wojskowych , jak wiadomo, złożyła swe dymis- 
je. uczynił naczelnik Artylorji Sapieha. 
Nie uczynił tego Jasiński, nie uczynił tego i 
Cronemann, który dnia 7. 8 1792 roku za me- 
stwo i umiejętność został mianowany generał 
majorem Artylerji W. X. L. Wprędca jednak 
odprowadził on okrojony do „mizeroty** kos- 
pusik z 10 działami do Wilna. W 1793 roza 
umiera mu córka, w końcn tegoż roku żona 
sam on również rozchorowuje się ciężk I : 
tymczasem zbliża się decydująca chwila. 

. POWSTANIE WILNA 

Jasiński obejmuje z rozkazu Kościuszki 
naczelnietwo nad: Artylerją W. X. L. — nas- 
tępuje rozbrojenie wojsk rosyjskich z geners- 
łem Arsenjewem, jednak krótka była radość, 
a niewiara komenderujących osłabiała wola 
podwładnych i żołnierzy, ponad wszystwkiem 
górował w Wilnie brak dział — brak artyle- 
zji. Zemściło się rozsyłanie artylecji po dwić 
armatki na pułk. s Sprawy wojskowe spoczę- 

ły w rękach 3 członków Rady Najwyższej — 
Józefa kaca, Tomasza Minejki i Józefa Zapp: 
i 4 wojskowych J. Grabowskiego generała. ge1 
majora Cronemanna, podpułkownika artylerji 
litew. aJna Chrzanowskiego i kapitana Billo 
wicza. , Zaczęto przygotodwywać się do obro- 

ny miasta od nadciągających wojsk rosyj- 
skich. Lano armaty podług abrysów ©rone- 
manna. Trudnił się tem mechanik Akademii 
Wileńskiej Franciszek Zaliwski przy pomocy 
ludwisarza Waehnera i kapitana artylerji Ju- 
stigo, 

ZDOBYCIE WILNA — ŚMIERĆ BOHA- 
TERSKA SYNA CRONEMANNA 

Wilno po dwukrotnym nawrocie rosyj - 
skich wojsk i szalonem bombardowaniu | 70- 
stało zdobyte, at właściwie kapitulowało. —- 
Straty były znaczne, odznaczyli się z pośród 
artylerzystów m. in. na Popławach  podpni- 
kownik inżynierów Górski, a także porucz 
nik artylerji Józef Hornowski — ną wysu- 
niętym zaś szańcu zą Ostrą Bramą zginął 
dyny syn Cronemanna 20 letni Fryderyk - 
Wilhelm — porucznik artylerji W. X. D, -- 
bohaterską Śmiercią w obronie Wilna i ze- 
stał pochowany ma ementarzn ewangeliekin. 
Tymezasem straty artylerji wynosiły 9 arma: 
— Bapieha uratował część ciężkiej artylos“ 
urządziwszy baterję która ocaliła dla od- 
wrotu most Zielony. 

LOSY ARTYLERJI LITEWSKIEJ 

Korpus artylerji wszedł w głównej cz 
ści do armji nadnarwiańskiej pod pułkowr 
kiem Górskim — częściowo zasilił armata- 
mi i ludźmt inne oddziały walezące na Żnuu- 

  

   

    

   

- я ży 25 sa An 37 ° AZ 2 ašis 55 Lk ; н > RA + е ° RO koni Ž i 
-_ syjskich wojsk. Niedość tego, korpus artylerji Neg0 funduszu niema na to, pomimo etatem pów, Prałatów, Akademji i t.d., rzadko zda- akcje polityczne....(pisze o tem wyraźnie prof. nie mając ani stajni na konie, ani wozowni, gó niż Wid £ astylernystów т 

: yk г p: z M ieniędzy kule „O Lu- rzał się taki, którem nie pożyczał imienia ZAWIE: siński* — S$ zda muszą też najmować lub budować szopy, a co T sis R litewskiej ou 5 lat ochraniał komorę celną. — Drzeznaczonych pieniędzy w arty „J pu rzał się taki, któremu pożyczał imienia Mościcki — „Jakub Jasiński prawozda muszą Leż i su W. X. L. rozsławi jego imię za granicami 
- Żądał Sapieha zakwaterowania 2 pułków pie- dwisarni*. — W Wilnie zrćsztą rzemieślni- swego — jaki senator lub karmazyn. — Tym- nia obu oficerów — potwierdza, lecz naszem mają robić subalterni pobierający 100 - 140 zł. kisia daleko pol ЛОНОЙ ОЫЕ ada 

cy niezdatni do tej roboty. czasem jak widać ze słów Cronemanna wyra- zdaniem zbyt słabo, fatalny stan budynków i 
żenie drew więcej znacznie miasto w tym wszystkiego, eo sie tyczy Korpusu lecz nie 
czasie (1791 r.) konsumowało niż przed (10 stwierdza kto winę ponosił. Gdy równocześnie 

ona, niektórzy wrócą do Wilna wraz z ni- -  choty, dla ulżenia artylerji. Ž 
mi, a po jego upadku jeszczee raz w 1831 BRAK AMUNICJI I ARMAT 

ZACOFANA STRATEGJA 

    
  

k) В DoS й J ‚ 2 roku Komisj. j iektórzy znów będą walczyć o wolność. CHRONICZNY BRAK PIENIĘDZY NA rówiowioćnie Br Kenija a A = RPA 2 . W lutym 1792 roku Komisja Wojskowa niektórzy zn ę у o S 
, Ę Tyrmcżasem w Koronnej Artylecji — eta- a ; 2 ŠA T dice i bosh i wą z biurokraty cznie czepiali Się ksiaze itoc na żądanie jenerał - lejtnanta Judyckiego po- Takie są losy Korpusu Artylerji W. X: 1. 

р Nieakuratność karygodna powodowała chro- ty te — wypłacono. — Kule armatnie wyra- 26“ anos Gospocargono Sta“ celaryjnych nieseistošei ezęsto powodowali 516 14 aby Cronemann rozestai natychmiast ar- za czasów panowania ostatniego króla. 
rai ba k pienięd 2 b k: T biane w Wisznie wskiej hucie nie były dobre drwa co raz droższe. — Wieśniacy, używając włąsnym widzi , vo napełnić musi podej- mat, ais z kanonierami i podofieera 3 niezny brak pieniędzy na potrzeby wojska. To > P 4 ” i i 93 A až < $ ю naty ję z 3 а- _ 

> Е КОН К bo rzemiešlniey nie umieją zachować okrągło- 2 ramion za miarę (sic!!) nazywali to Sąż- rzeniem , że była to chęć młodych stosunkowo, mi po regimentach, eo było  przestarzałem, OSTATNIE LATA CRONEMANNA 

| 

i 

“3 . 

   ы 
Н 

$ 

| też często generałowie artylerji, ba nawet ofi- 
-cerowie niższych stopni, byli zmuszeni z włas- 

nych pieniędzy awansować pieniądze. Tak up. 
R: Sapieha awansował 54913 złotych jeszcze w ro 

  

ku 1778, na umundurowanie żołnierzy, a jesz-- 
"676 w 1780 roku sprawa ta nie była uregulowa 

1 <A. Równocześnie pensje oficerskie były w dal 
szym ciągu znacznie niższe niż w wojsku ko- 
ronnym, w dodatku zalegano z opłatą. Sama 
nikła ilość żołnierzy i oficerów w Korpusie 
Artylerji Litewskiej była horrendalna ; Koron 
ma wciąż się zwiększała i ulepszała, gdy me- 

morjały do władz i każdorazowych sejmują- 
cych. stanów Rzeczypospolitej były głosem wo- 

łającego na puszczy; — brak było dział nawet, 

przeważały stare zardzewiałe. 

ETAT KORPUSU ARTYLERJI LITEW- 
SKIEJ I STAN JEJ ÓWCZESNY 

ści w kulach, a żelazo dość kruche, tak, że 
często przy próbnem strzelaniu do tarezy ku- 
le pękały. Kilka lat domagał się Cronemann 
wystawienia prochowni bezskutecznie, tak że 
"nusiał kupować proch małemi partjami — 
tyle, ile potrzeba było na ćwiczenia. W pi- 
smie z dnia 12-V 1791 roku skarżył się Cro- 
nemann, że Korpus Artylerji otrzymuje kwar- 
towe asygnaty do powiatów najbardziej od- 
dalonych — niedawno up. w Połockie do U- 
sacza a na tak daleki transport kasy niema 
pieniędzy, kapitanowie sami nie mogą, bo 1 
tak sprawiają wozy. i narzędzia, z. własnej 
gaży. Nalegał na wyznaczenie bliższych po- 
wiatów.. Dalej podkreśla nieregularność umun- 
durowania, bo gdy ostatni zaciąg zaczyna no- 
sić — pierwszy i drugi już-aonaszają — 
z ezego fatalny nieporządek w gospodarce. 
Żąda wydania rozporządzeń odnośnych. Ceug- 
haus Wileński nie tylko był zbyt szczupły 
(mogło się tam pomieścić zaledwie 40 armat) 
lecz też położony w zupełnie nieodpowiedniem 

niem, dla tego u każdego sążnia kobicznego — 
brak kilkunastu sążni. — Cena na drwa pod- 
niosła się tym sposobem trzykrotnie w ро- 
równaniu z ceną z r. 1773. Ceny wapna, ce- 
gły i robota kowalska poszły ogromnie w 
górę. Plagą byli spekulanci z Andrzejew- 
skim na czele, którzy skupowali całe drzewo, 
tak, że nikt nie mógł z pierwszej ręki kupić 
drzewa, a oni dyktowali ceny, chociaż tako- 
wa spekulacja była surowo wzbroniona przez 
Kom. Cywilnó-Wojskową, i na to nie było ra- 
dy, gdyż spekulanci czatowali kilka mil za 
Wilnem i tam umawiali się z wieśniakami. 
Zaarędowali oni cały brzeg Antokolski od 
Słnszezyńskiego Pałacu aż do Zielonego mo- 

stu ci przekupnicy i tam składali stosy drze- 
wa z jakiego powodu utrudniona komunika- 

cja, bo nawet ulica za ceughazem kn Anto- 
kolowi za mostem zawalona drzewem, a w 
niepogodę nawet piechotą nie sposób tam 
przejść, — tak że wsz udający się z An- 
tokolu do mostu na e przez góry je 

  

   
  

ohaterstwa laurem i 

ty““, „nationaly““, 

zarozumiałych oficerów dokuczenia starszema O EE w ist aa gi leż 
EZ dt Я . gdyż już Fryderyk AI uwažal, že nie należy 

rangą oficerowi w dodatku eudzoziemcowi. Mo siai arba GOI ladz wisźnić 
2 2 „ą. rozpraszać artylerji po pu 

Н Ss grały m a Lp : ai ad Sł koncentrować w kilku miejscach, a od tego cę 

RR PZA OGG 8 i szdioyckócóje taktykę przejęła i francuska i inne armje. 

klasy oś konerchkićy i konserwatysty Cronėmann AS A > Ё Sty YE 2 ga iedzi icz- 

bojącego się rewolucji jakobińskiej — i mło- i a 2 

PE ed oo ua Ema. da 18 sztuk armat 3 funtowych i to zaledwie 
ai vieńczony : 

RA. Aiko Sy wa bana” zupełnie do niczego, wozów pod amunicję nie 

лу * r 2 

Jednakże ka A Ši a E k i jeden wóz amunieyjny, po ukończeniu obozu 

pus i o Ša OREgO: ćwiczeniowego i manewrach pod Mińskiem ar- 
siące (!! , etatu w) й w) 

W B e ŻW prócz 3, 7 i 8 pułków, które wrze. nie ge 
. A аРОа i iema prócz. 

prowadzone, jak i rcjestra kasy od chwili ob- RE S o ‚ > je 

jęcia przez Cronemanna z pedanterją niemiec-. waka оОННЕ DY: ОЙа było go użyć do 

ką, tak że niezrozumiała jest szezególnie u RY 

e — Шк‹ііе _пп‹]п}ъ;_\'си. przeczulenie w do- kazii od Komisji Wojskowej, oprócz tego ty- 

datku nieuzasadnionych. 

zdatnych do użycia i kilka Radziwiłłowskich 

było. Bataljony litewskie miały po 2 armaty 

maty i amunicja pozostała przy bataljonach 

robienia amunicji ostrej. Zresztą nie miał roz- 

siąc kul 3 funtowych, żelaznych, sprowadzo- 

nych z Wiszniewskiej huty, z powodu nieumie 

1 JEGO TESTAMENT 

Nadmiemić muszę jeszcze kilka słów o 
gen. - majorze Cronemannie, ' który | przez 
wojska rosyjskie został wzięty do niewoli i 
wypuszezony naporękę pozostał w Wilnie 
wraz z jedyna córką Józefą. ; z 

Ostatnie lata przed zgonem, który, nastą- 
pił w 1799 roku był w dość. ciężkiam ma- 
terjalnem położeniu, — oszczędności prawie 
wszystkie przeżył. — Pozostało mu tylko 
1600 złotych — zaległa pensja za 2 lata, » 
które dopominał się bezskutecznie u rządu 
rosyjskiego. "W testamencie pozostawionym 
widać, że był to człowiek o twardych, niea- 
giętych zasadach. Troszczy się o małoletnią 
córkę z troskliwością matezyną — nie życzy 
sobie, aby wstąpiła do klasztoru, ale by by- 
ła w przyszłości żoną poczciwego człowieka, 
miała dzieci i wychowała je na dobrych oby- 
wateli tego kraju. Dba o jej straranne wy- 
chowanie — ostrzega przed zbytkownemi stro- 

  

chać muszę tak samo żołnierze mieszkając; 
rać się   SZYKANY LUSTRATORÓW jętnego wyrobu, o którym ezėsto Cronemann jami, a. głównie przed złym towarzystwem, % 

ki i Jasiński ii wy wspominał — zbyt są kruche — i tylko na szczególnie — starymi babami i obłudnymi 
ana woosaa mogą być używane. Wreszeie stan dewotkami. Widać też z tego testamentu przy 

Dla bardziej silniejszego uwypuklenia, te- 160 е > : 
ŚR sed j rogami, ot: : 

go upośledzenia Korpusu Artylerji Litewskiej, TM6JSCU b. EA MOR A ak: AE na Antokolu do ceuglanzu przedzie 
į porównajmy etaty. Korpus Artylerji Koronnej i AA is Loa, ed miejsca, co: PZŻ góry i krzaki MUSZĄ. 2 3 s > t 2. m 

i i oficerów i Lo 2 żar rozpocz. e byłoby » < i 6 st SZ070 ! у ; я - : ż > 
BRZ p sa i Gr94l. to; wielęión nivbezpieczensty wh nar wy”: a ow : By ni wa A (zdzia doki EP 4 kartaczy mieszczących po 48 kul ołowianych wiązanie do kraju że zaufanie wyraźne, zę 
' gemejnów — etat 443541 zł, 28 gr. Korpus padek pożaru, tembardziej, że nie było žad- 7 Kołoni ada” ulicy od * Zielonego bę bi я, pudró, na księgi ganė i żoł po 3 funtów wagi potrzebują nowej oprawy t. nie może A ae w Ech kto- 

i 2 JARE : ycd 38 > ANO KA j aru ь As ins p, Ke я я; JI E S LA a SA уу ё sie E Art. Litewskiej 125 ludzi - etat tylko 47 „nych narzędzi przeciwpożarowych sikawki Mostu koło eeughauzu brodziło się po kolana nierskie'* na reperacje mundurów (?!) wresz- j. blachy, szpiglów aby mogły być użyte. w by zaa skrzywdzić samotną tę po je 
tys. zł. (!) Tem stan TzeGzy” Jeszcze ukaże się ani jednej. Na pomieszczenie narzędzi 8: 6 błocie e ЧНЫ pogody — i żołnierze ar- cie na pieniądze zabrane przez dezerterów (!) duja się tu dawne „kotły, 8 sztuk, PODOELYCH, go zgonie. 

nam w gorszym świetle, jeżeli przypomnimy, było miejsca, ponieważ ceughauz jednopiętro- tylerji dwa razy więcej butów zużywali niż lub otrzymane przez chorych (!) chociaż usta które możnaby zamienić na kocioł jeden duży ZAKOŃCZENIE 

arji w wojsku polskim, wy. Nie miał również Korpus Artylerji pla- inne pułki. Mieli też najnędzniejsze kwate- wa nakazywała aby „lafa** tj. pensja była pla do laboratorjum. 5 V x is 2 : 

otrzymywali pensje niższe od oficerów innej a żadnego na uusztrę, nie miał i innych |. žoinierze artylerji. Brukowe Magistrat cona na miesiąc przed zwolnieniem lub urlopo Przedkłada Croneman, że lepiej nie ro2-- Korpus Ass REV: > mes Ag 
broni, gdy w innych krajach byli lepiej pła- placów na budowę magazynów prochowych, skrzętnie zbierał od przyjeżdżający koło Zie- waniem. Za uszycie munduru zapłacił Crone- praszać artylerji, lecz jako służbista — musi słaguje na ba = Szezegi į są e mob 

ы н 18 вгору @а wozów na magazyny i labora- łonego Mostu i ceughauzu, lecz nikt nie wi- mann 8 zł. Komisja przyjęła tylko 6 zł.. Rów- słuchać. Z bólem rozsyła te nędzne armatki, — krainy = ustania: ok ama SIA pa 

Rz dział by wydał, choć grosz ma poprawienie nież i cena ża sukno pomimo kwitu od kupca wreszcie i sam otrzymuje rozkaz, lecz zbyt opartą na Jałach prz B108Z07 

Eiokė „Ealot PePin I Sat ADOW al ai Asielnios; SUB A ed Ai Pyioki 4 1h ar. sk lokiai šortais pkno, By НЕ КЕНЧ 1 оннн VID S 
. $ Р A a nosi 60.000 zł. » uwzględniona, a ustalona na 3 zł. gr. 20, a to kierując się na Grodno, — a stamtą ar z. ŻE A> kia >< Z 

cą kapitana, wtedy RO one i a * W kilka dni znowu kłopocze się o proch Proponował Cronemann, skrzętny i pra- na zasadzie, że w Warszawie sukno tańsze. szawę, gdzie staje 2. 8 1792 roku. Stamtąd wy podaję tą garść faktów LE "= 
dził się również zostać . podpuł ownikiem © mający być przysłany z Gdańska, lecz skła- ktyczny administrator ściągniecie od miasia Tymczasem dawniej ks. Sapieha i podpułkow syła do komisji naglce pismo — z zapyta-- Prawie nieznane mogą й х żą maj i : a : : (eigai : 1 : ь r ; е co się interesują przeszłością naszego kraju. gażą majors<ą. Jednak w kilka miesięcy etft_ gy piema, bo dotąd, pomimo (ylewrotnych na- 6000 zł., ża nie dostarczone od 1765 — 1790 nik Kosielski sprowadzali sukno po 5 zł. za ło- niem, gdzie ma umieścić proch i amunieję, — e Je > 
WYZNACZONO potmatkownikowsk; mimo to pod pomnień komisja cywilno-wojskowa nie ra- roku — drwa i Świece, i użycia na kupno kieć i drożej z różnych miejsc. ofiarowane od obywateli litewskich, jak rów- Euzebjusz Łopaciński, 

  

  

    

   

' tni. Samo ustanowienie tego stopnia podpu 
|, kownika nastąpiło z tego powodu, że kapitan 

Kosielski podjął się funkcji majorskiej z pła- 
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WANDA DOBACZEWS$KA: DZIEŃ NIEPOWODZEŃ 
Przez eałą noc skomlala wijuga, przez 

 emłą noe zamieć nosiła Śnieg po połach, a na 
mmnku przyłeeiał do chaty Wołejszy Kaziuk 
Wineukowej, mówiąc, że pana Nauczycieli 

«e wszystkiem zasypało. Nikt nie może z 

chaty wyjść, ehyba przez komin. Ot! kiedy 
śmiesznie! x 

Wineuk podskakiwał z uciechy i bił sie 
dłońmi po udach, ale staremu Wołejszy nie 
wydawało się to takie zabawne. Klnąc wy- 
iązł na próg chaty, rozejrzał się po hurbach, 
arosłych w ciągu nocy i pchnął syna Pietru- 
xa po sąsiadów z łopatami. Sam tylko kło- 
pot z tym nowym nauczycielem. To jemu 
mieszkać źle, to jema furmanki dawaj... a 
teraz znowu, kto wie co! zasypało!  Dlacze- 
goż z zeszłoroczną panienką tego nie zdarza- 
że się? 

Powoli, nie śpiesząc, ściągnął Fiedot, po- 
em Downarowiez i poszłi odkopywać. Szkoła 
stała trochę na uboczu, / za brzeźniakiem, a 
taż obok szkoły chata wdowy Pawłowskiej, 

gd: właśnie mieszkał nauczyciel. Przy Sa- 
mej szkole pomieszczenia mieszkainego nie 
} Teraz wyglądała ta chata, jak euda- 

my bałwan Śnieżny, tylko komin sterczał 
1 dymiŁ Widać wdowa Pawłowska mimo 

tko gotowała śniadanie. Przed samą cha- 
8 zabłękitniały wyraźnie na eukrowo - bia- 
tym Śniegu małe wgłębienia — wileze ślady. 
Wiedot, idący na ostatku, rzucił w nie gruasą 
xlu na znak gniewu i obrzydzenia: 

—lsz, cholery! 
Nauczyciel obudził się o zwykłej porze, 

jak tyłko budzik zatrzeszczał. 

Ustawił sobie ten budzik 
bardzo blisko głowy, żeby odrazu us 

*bo po ostatniej grypie sen miał zrana 
odurzający i trudny do przełamania. Kości 
volały i zanim się je pozbierało do kupy — 
„późnienie gotowe. A dzieci z sąsiednich wsi 
niały głupi zwyczaj przychodzić zaweześnie 
wystawać pod drzwiami, których 'mie było 

jeszcze komu otworzyć. Oczywista marzły, a 
wówczas matki podnosiły przykry gwałt. 

Nauczyciel zebrał całą siłę woli, odrzu- 
<ił koc, a kożuch, którym był zwierzchu 
przykryty -——naciągnął na ramiona. - Brrr... 
jak zimno! Po kątach stancji siwiał naj- 
spokojniej zamróz. Piec wystygł zupełnie, wy- 
wiało z niego wszystko do cna. Trzeba za- 
raz rozpalić, tyłko że drzewa niema... Nie 

tak strasznie 
3 0 pa kygitera. W 
piecu trzeba samemu й › % obmarz- 

tej studni samemu Saras Wdowa Pa- 
słowska niczemu nie podołała i nie chce po- 
dołać, megera! Na urągowisko przydzielono 
%o tej babie! Jego poprzedniczka mieszkała 

«u Wołejszów i pozostawała pod ich  moż- 
iym protektoratem. 

Wzdychając ciężko, Nauczyciel 
wiadro z kąta i ruszył ku drzwiom. 
zamarźnięte całkowicie okno sączył się do 
smętrza błękitnawy niepewny brzask. Świa- 

‘а ше było widać zupełnie. Nauczyciel wy- 
szedł do sieni i chciał otworzyć drzwi, ha- 
ewmątrz wiodące. Targnął mocno... 
Drzwi zdawały się przymarźnięte. 
sał się, targnął jeszcze mocniej, uczyniła 

szpara, przez którą zabieliło dziwacznie i 

wionął ostry chłód. Jednocześnie wdowa Pa- 
słowska wytknęła ze swej stancji rozczochra- 

ną głowę i zaskrzeczała po swojemu: 
— Niechaj pan nie rucha! Niechaj pan 

astawi! Toż widzi pan, że nas zasypało! 

Nauczyciel stanął oszołomiony. Zasypa- 
io? Jakto? Tak poprostu śniegiem całą cha- 
tę zasypało? ' Pierw raz spędzał zimę na 
»łnocy i nie był przyzwyczajony do takich 
rybryków matury. Wydało mu się, że ktoś 
zrobił mu na złość, że ktoś drwi z niego w 
żywe oczy. Ze złością pogroził pięścią Śnie- 

gowi, bielejącemu przez szparę. Nie, stanow- 
w, nie przyszedł jeszeze do siebie po ostat- 
dej grypie... Tak łatwo poddawał się bez- 
przedmiotowemu rozdrażnieniu.... Powrócił 

1a swoje łóżko i otulił się kocem na nowo. 
W tej chwili był rad, że nie musi jeszcze roz- 

poczynać codziennej krzątaniny. Stanowczo 
-rzebaby odżywiać się lepiej: sprowadzić so- 
bie naprzykład kawy, wędliny, ryżu... i wogóle 
vzegoś takiego... tylko że to zaraz... wydatek. 
Ba... gdyby nie trzeba było posyłać  matee.... 
urządziłby się ezłowiek jako tako. 

Pod oknem zaskrzypiały łopaty, 
sty się ciężkie pacania odwalanych  śnież- 
nych brył. Aha, odkopują! Za chwilę Pa- 
włowska będzie mogła pójść wydoić krowę. 
Przyda się gorące mleko. Brrr! 

W szkole, z miejsca, spotkał 
ciela zły omen. Rudy i piegowaty Pietruk 
arogancki syn wpływowego Wołejszy. nawi- 
zął mu się pierwszy pod rękę. Nauczyciel or- 
zanieznie wprost nie znosił tego chłopea: le- 

nia, zbója, złego ducha szkoły. A dzisiaj za- 

uważył odrazu w małych oczkach wroga nie- 

vokojące ogniki. 
Pietruk istotnie był zły: wyobraził sobie, 

że historja z odkopywaniem potrwa dłużej 

t lekcji nie będzie, więc da się wymknąć na 

skonstruowane własnym przemysłem narty. 
Tymczasem nadzieja zawiodła. Pietruk po- 

stanowił zemścić się za to na Nauczycielu: 
usiadł na swojem miejscu, po 
szych i czekał okazji. 

© Szkoła była jednoklasowa i uezniowie po- 

dzieleni według wieku na trzy grupy. | Nan- 
azyciel źle sobie dawał radę z warunkami pra- 
vy, ezuł to i cierpiał nad tem niewymownie. 
Zawsze obmyślał sobie starannie plan lekcji 
ua każdy dzień, ale w praktycznem wyko- 
naniu plan ten gnbił mu się Jakoś i wozdzie- 

rał na strzępy. 

  

      

    

      

    

nie chciało! 
    

    

    

  

    
  

   

  

     

rozle- 

Nauczy 

  

stronie star- 

Dzisiaj trzymając się mocno swojego 
programu, wypisał starszym zadanie arytme- 

vyczne na tablicy, zadał maleom pisanie, a 

dam obrócił się ku Średniakom ż lekcją  hi- 
skorji. 

Odrazu jednak nie chciało się nie kielc. 
Maley zabrali się zaraz do roboty, języki 
powysuwawszy z wielkiej gorliwości, ale star- 

si, zamiast robić swoje,  przysłuehiwali się 
fekeji historji Naueczycieł mówił. jak n.ógł 

   

najeiszej, zniżał głos prawie do szeptu, ale 
«wówczas na tylnych ławkach  średniaków 

rozpoczęły się niezadowołone chrząkania, a 
potem stłumione okrzyki: 

—Nie nie słychać, psze pana l 
wszystkiem nie słychać... 

"Na co zaraz od strony starszych rep':ko- 
wał gniewny bas: 

— Cicho!  szezeniuki! 
dzać! 

Nauczyciel, jak zwykłe w takiet.  wy- 
padkach, zamilkł bezradny. Wiedział prze- 
cież, że dzieci mają rację, że naprawdę 
przeszkadzają jedni drugim.  Przeczekał bu- 
rzę i znowu rozpoczął swój wykład » pół 
tonu głośniej, a jednocześnie odwrócił е 
plecami do starszych, by im jaknajmiej 
przeszkadzać. Zdawał sobie przytem =v: twę, 
że teraz rozpocznie się na dobre „Ściąganie**, 
ale eóż mógł poradzić. 

Chwilę tylko trwał spokój, a potem Pie- 

truk Wołejszo odłożył ostentacyjnie pióro 
i powiedział prawie głośno: 

— Nie ja rie mozę zrobić. Wszystko słu- 

cham i słucham sa pan aauczyciel mówi. Mnie 
tamto ciekawiej. 

W grupie SSS Pelezty 
Jące chichoty. 
wu. SARówzo nie "ył dzia 
do pedagogicznego ujmowania trudni 

U nas ze 

Nie przeszka- 

  

    

   

   
        

panowoł się jednak i zaczął 
trukowi: 

— Ja wiem, że trudno, ale postaraj się 
skupić uwagę. Alboż to dziesiaj pierwszy raz? 
Zawsze pracujemy w  jeduym pokoju. Ot, 
widzisz, dziewczęta jakoś robią i Możejko 
już, zdaje się, skończył... Dlaczegoż ty... 

‚ Pietruk łypnął złośliwie buremi oczka- 
mi: 

— A ot żeż ja nie mogę. Nie wiem, jak 
drugie, a ja ni rusz nie mogę. 

Uśmiechnął się i spojrzał  tryumfująco 
na Nauczyciela. Zachęceni jego przykładem 
starsi poczęli teraz wołać jeden przez dru- 
giego: 

— My też nie możem! Darmo, że 
ziuk Możejko może! Om musić głuchy! 

Chiehoty przeszły zaraźliwie na _ śred- 
niaków, Nauczyciel czuł je teraz za swoimi 

plecami, gdy tak stał przed Pietrukiem. Tylko 
maley pisali dalej, pracowicie, z niezmordo- 
waną gorliwością wystawiając języki. 

Nauezycieł postanowił okazać się ener- 
an Zmarszczył brwi i powiedział о- 

stro: ° 
— Jeżeli nie możesz, Wołejszo, pracować 

w_tych warunkach, j 
nie zabieraj miejsca 

Wołejszo zbaraniał, chichoty 
nauczyciela  ściehły AE 

napiętego oczekiwania. Pietruk zrozumiał w 
lot, że od jego odpowiedzi zależy teraz jego 
autorytet w klasie. Powiedział zuchwale: 

— Na eóż pan mnie wygania? Jaž nie 
winien, że u nas szkoła jednoklasowa. Nie- 
chaj nam lepszą dadzą to i uczyć się będzin. 

Pomimo niezaprzeczalnej słuszności tycn 
słów, a może właśnie dla tego, w Nauczycielu 
zakipiało. Wszystkie przykrości, jakich od 

  
Ka- 

za plecami 

nastał moment 

„ początku zaznał w tej wsi, zbiły się w jedex, 
ostry niepohkamowany gmiew na  Pietruka. 

nat twarz do twarzy i  wyzgrzytał 

  

przez zaciśnięte zęby: 

— Wyjdziesz natychmiast, 

Ale i Pietrnuk rzucił wszystko na jedną 

    

kartę. Zbladł bardzo, ale rąbnął odważ- 
nie: 

—A ot żeż nie wyjdę. 
Wówczas Nanczy iel chwycił opornego 

wyrostka za ramię, targnął, wyszarpnął z 
ławki i pehnał z taką mocą, e Pietruk prze- 
leciał przez izbę szkolną i rymnął się o drzwi, 
gubiąc po drodze swoje szkolne graty. 

Ryknął wielkim płaczem, zawodził, 
się powietrze trzęsło. Średniaki trąeały 
porozumiewawczo łokciami, nawet zadowi olo- 

ne że tyran klasowy został w tón sposób po- 
gnębiony. Starsi milezeli ponuro, z oczami 
utkwionemi w pulpity. Tylko maley wciąż 
pisali, a pisali, jakby ieh ten zatarg wcale 
nie dotyczył, : 

Nauczyciel odetchnął głęboko, jak po tru- 
dnem zwycięstwie. Chwilę stał, patrząc bez- 
myślnie na drzwi, które drżały po trzaśnię- 
ciu, jakiem Pietrux zamanifestował swoją 
pogardę dla szkoły, potem odwrócił się do 
Średniaków i wznowił przerwaną lekcję. Nikt 
mu już nie przeszkodził aż do końca. 

Po skończonych lekcjach, gdy Nauczyciel 
szedł ze szkoły do swego mieszkania,  zastą- 
pił mu drogę stary Wołejszo. Zdjął czapkę 
ruchem bardzo powolnym, jakby leniwym i 
zagadnał prosto z mostu: 

— A pan dzisiaj mojego Pietruka ze szkoły 
wygnałesz? Czemuż to tak? 

Nauczyciel zatrzymał. się i przywitał u- 
przejmie pokrzywdzonego ojca. Musiał się li- 
czyć z wpływem Wołejszy na całą wieś. Od 

  

  

  MARJAN KULESZA. 

Portret art. - mal. T. Sehwanebacha 

   

    

|. I te same opery, które się j 

  

niego, w dużej mierze, zależało uruchomic- 
nie kursu dla dorosłych, a na kursie znowu 
niesłychanie zależało samemu Nauczycielowi. 
Tak inspektorat, jak i powiatowy zarząd 
Związku Nauczycielstwa nękały go już od- 
dawna o pracę społeczną, ale, jak dotąd, Nau- 
czycieł niezdobył się na żadną energiczniej - 
szą akcję w tym kierunku. . Teraz dopiero, 
wystraszony faktem, że SA termin wy- 
znaczony mu z powiatu, upłynął przed ty- 

  

godniem, zwołał jakoś organizacyjne zebri- 
nie na dziś właśnie i do chaty  Wotejszy. 
Właśnie temu wsiowemu matadorowi chciz 
wyróżnieniem jego chaty 
i Wołejszo, istotnie, zumiękł był trochę w 
stosunku do Nauczyciele. Bo nie lubił go od 
początku, ostro i zdecydowanie, Bóg rm 
wiedzieć dłaczego? Może naprawdę pod 
wpływem starszego, ulubionego syna, który 
kochał się w poprzednieżce — nauczycielce i 

niemógt przeboleć jej przeniesienia? 
Bądź jak bądź Wołejszo. czynił ws: 

kie możliwe wstręty Nauczycielowi: Su 

mu kwatery w swojej shacie, uchylał się od 

- dawania furmanck 1, cieheera, zniechęcał do 
eż całą wieś, Dzisiejsze zebranie < było 
pierwszym wylomem w tej kamiennej śc 
nie i miałożby się popsuć przez taki głupi 
konflikt z synalkiem matądora ? 

Trzeba było koniecznie załagodzić 
szezęsny ineydent. 

       

  

nie- 

Nauczyciel starannie i długo począł tło- z 

  

maczyć ojeu o zachowaniu się Pietruka w szko 
le... że było złem nie od dzisiaj... że to nie o 
ten raz tylko ehodzi.. że zły przykład. 

Wołejszo stuchał ź miną zaciętą, pochmu” 
ną, ani się udobruchał zapewnieniem, że tu nie 

  

ALEKSANDER RYMKIEWICZ 

Jeżeli dzie: 

   

chodzi o faktyczne wydalenie, raczej o nancz- 
kę... młodemu łobuzowi. Nie zdawał się przeko 
nany i powiedział na odchodnem: 

— A wszystkoż to nie pięknie, proszę pa- 

na, dziecinka za odzienie szarpać i popychać. 
Dzieciuk, wiadomo, nie pies. 

Nanczycieł szedł na zebranie organizacyj- 
ne kursu dokształcającego dla dorosłych, do 

chaty Wołejszy, potroszę, jak na ścięcie. Nie 
miał wielkiej nadziei, by się coś dało skleić, 
przytem nie czuł w sobie ani za grosz zapału. 
«Prawdopodobnie dlatego, że głowa bolała „o 
jak często... A zorganizować musiał. Lada 

  

pochlebić Mizień spodziewał się nagany z inspektoratu za 

z„włokę.. Przecież to już grudzień.. 

aj coś się ukształtuje — będzie 
ożna odpowiedzieć inspektoratowi i to gwiż- 

dzac! Już z progu obleciał niespokojnemi OCZA 

mi tw obeenych. Czy się uda? Któż mógł 
zgadn 

  

jospałość, za. 
     

  

    

   

  

     

    

  

nie i skupili w gro- 

  

ех ] 
stował herba 

kach; 
Nauczyciel 

grubych zielonych szklan- 
-ze na paru uczęstników. 
dł w kącie, oparł głowę o 

sem, począł sobie mar: 

ego mizerne powszednie kłopoty 
świecił jeden taki blask: zaprosiny na dziś wie 

czór do dworu. Na! iel skłonny był uwa- 
i ny cud. Przed kościo- 

edzielę ostatnią.. właśnie rozmawiał 
m o tych samych  nieszezęsnych 

zainteresowała się panna Irena. Że 

w ich bezpośredniem sąsiedztwie pianują 
się takie rzeczy, a ona nie o tem nie wie. 

Panna Irena była sama, jak cud. Nauczy- 

ciel znał ją z widzenia i na pamięć od pier- 

ią w 

czekano jes. 

  

     
   

    

ściąr     

  

    

  

   

   

  

  

    

       

  

Ulice, place sportowe ku chwale miastom szerokiej ojozyztty, 

Mocno wiązane uda na marsz pierś na gniazda kul, na pieśń. 

Tysiące rak i pokoleń rozrzucit wiatr 
W krajach położonych na zachóa i wschód 

! w ojczyznach rzuconych 

Niziny i wi 

1 burzom ognia huraganowego. 

Przez cztery pory roku 

  

па рётос. 

yny otwarte są Słońcu i deszczom 

kwitna, krzyże 

Na cmentarzach wrony int ka wierzchołkumi drzew chwiejąc i wrzeszcząc 

W chmurach. čiągnacyči: od Balis r dbserwacyjne maszyny. warczą, 2 aa 

Dzieci błękitne oczy przenoszą odpiłek wysoko na płatowce 

Modląc się o drewniane 

    

szable karabiny samoloty. 

  
  

HELENA ŁYSAKOWSKA 

TEATRY $ 

OPERA 
Opera staje się przeżytkiem. Współczesne- 

go widza razi sztuczna gestykulacja opero- 
wych artystów, wyśpiewywanie aryj w chwi- 
lach najbardziej nieodpowiednich, stosowanie 
muzyki i śpiewu do całkiem nieraz poziomych 
czynności osób grających. 

Dokoła się mówi o zmierzchu opery. Dzie- 

je się to na Zachodzie -— dzieje się i u nas; nie 

widać tego natomiast 'w Rosji Sowieckiej, 

gdzie pomimo ciągłe powtarzającego się re- 

pertuaru, prawie całkowitego braku nowości w 

tej dziedzinie, oraz ogromnie wygórowanych 
cen — teatr operowy jest zawsze przepełniony. 

już oglądało kilka- 
krotnie, ' i które — zdawałoby się — powinny 

i stać przeżytkiem: te same opery wztu- 

szają, porywają, przykuwają wzrok i słuch 
widzą. 

W repertuarze najczęściej powtarzają się 

opery: Rimskiego-Korsakowa, Giinki, Wagnera, 

Pucciniego i Verdiego. Szczególnein zaś i nie- 
stygnącem powodzeniem cieszą się opery Czaj- 

kowskiego. Nie chce się wierz że „Dama 

Pikowa* i „Eugenjusz Qniegin* są grane od 
początku rewołucji, nieraz po kilka razy w mie- 

siącu, zawsze przy wypełnionej p» brzegi wi- 

downi. Wszak te opery opiewają życie bu 

azji, cierpienia, smutki i radości sfer usunię- 

tych w cień, wszak akcja odbywa się na tle 
wspaniałem, w pezepychu ogroronych, pięknie 

zdobionych sal; wszak dzieje tych ludzi są —. 
zdawałoby się — całkowicie obce współczesnej 

sowieckiej psychice. W czem więc szukać wy- 
jaśnienia tego powodzer Czy ną dnie prze- 
ciętnej duszy sowieckiej nie tkwi czasami sztu- 
cznie przygłuszony sentymeni właśnie do tego 
dawnego piękna? — — — 

  

  

   

    

          

ж о* о* 

Opera sowiecka dążąc ku syntezie, w któ- 
rej się zlewa muzyka, poetycki gest, taniec i de- 
koracyjny obraz -- daje widowiska doskonale 
sharmonizowane * piękne. Reżyser współpra- 
cuje tutaj z bałetmistrzem i astysta dekorato- 
rem. Wszak już Wagaer wzywał malarzy do 
teatru nietylko do komponowania dekoracyj, 
ale i dla reżyserii. 

Meyerhold, jeden z naiwiększych reżyse- 

rów i inscenizatorów Rosji, jest zdania, że: 

-.„Operę należy wystawiać w ten spcsób, że- 
by u słuchacza w żadnym momencie nie pow- 
stało pytanie, dlaczego ten dramat artyści Śpie- 

w zamiast go mówić?* Istotnie opera so- 

wiecka sumiennie spełnia ten postulat. 

BALET 

Rewolucja październikowa odziedziczyła 
po czasach dawniejszych trzy rodzaje baletu: 

balet klasyczny Marjusza Petipa, balet impre- 
sjonistyczny utworzony z indywidualnych 

przeróbek bałetu klasycznego, oraz rytnukę 

plastyczną, biorącą początek od Dunkan i Dai- 

kroza. 

Tak samo jak opera — baiet posiada ci- 
brzymią frekwencję. Wzorując się na bogatych 

tradycjach — stara się on w niczem nie ustą- 

1 

  
   

      

OWIECHKIE 

pić dawnemu i czyni to z dużem powodzeniem. 

Dwa balety: Łabędzie jezioro Czajkow- 
skiego i współczesny sowiecki Czerwony Mak 

— jako najbardziej lubiane przez publiczność 
idą nieraz po kilka razy w miesiącu. Należy 
im się tutaj krótka wzmianka: 

ŁABĘDZIE JEZIORO 
Czajkowski napisał „Łabędzić Jezioro“ na 

zamówienie Dyrekcji Wielkiego Moskiewskiego 

   

  

Teatru w 1875 r., w czasie naj 
kwitu swego talentu. W tym oki przeżywał 

kompozytor wielką duchową rozterkę, niewiarę     
we własne siły oraz żywiołową bojażń Śmierci. 

Na Łabędżiem Jeziorze odbiły się wszystkie 

dodatnie i ujemne momenty tego stanu wew- 

nętrznego. Niestety partytura baletu (wystawio- 

nego dopiero po Śmierci kompozytora), była 

bardzo zmieniona i przekształcona w celu łat- 

wiejszego jej udostępnienia szerokim masom 

pubucznošci. Mimo to jednak — mimo duże 

niekonsekwencje muzyczne — bałet wspomnia- 
ny czaruje do dziś dnia swoją ogromna, praw= 
dziwa poetyckošcią. 

Gdy w cichy letni wieczór —- na tafię ja- 
siego, zda się zamarłego w przedsennem za- 

myśleniu jeziora wypływają białe. labędzie 
a tak łudząco podobne do natural- 
i gdy na wybrzeże wybiega grono 

aletnic, krążące w jakimś upojnym, 
bachicznym tańcu — widz: oczarowany tona- 
mi, szałem ruchów, wirowaniem białych, gib- 
kich, sprężystych, a często lotnych jak duchy 

ciał, — zapomina mimowoli o wszystkich grze- 
chach partytury i bajkowej naiwności fabuły, 

Taniec się staje „Kultem bóstwa radości" 

— gdzie jest: ...„mniej życiowej, a więcej bos- 

kięj prawdy”. 

CZERWONY MAK 
Dużo świateł, bogactwo kolorytu, przepych 

dekoracyj ogromne natłoczenie obrazów, 
dominowanie ornamentyki, zabicie tą ornamen- 

tyką muzyki i tańca... Przypomina to wszystko 

charakterystyczny rosyjski „łubok*. Wzrok 

i słuch niema tu spokoju: wszystko go niepot 

koi i wszystko rozprasza. Niema w tem artys- 

tycznego umiaru. Przytem znów, nawet i tutaj 

wyraźna, naiwna tendencja: marynarz sowiecki 

występuje w roli rzecznika sprawiedliwości, ra- 

tując uciśnioną chińską dziewczynę. Patos, a- 

poteozowanie, hymny samouwielbienia. 
I jedna prześliczna pod względem muzycz- 

nym scena: przy dźwiękach makabrycznej me- 

lodji — posępnie, niesamowicie pięknej-— sze- 
reg robotników, uginających się pod ciężarem 

ładunków — idzie w kierunku portu. Widać 

wyraźnie jak w rytmicznym ruchu ramiona na- 

   

    

    

prężają się i dr. Ciała zginają się ku ziemi 

i znów się unostą rytm ich i rytm muzyki 

zlewają się w jedno aja się czemś skończe- 

doskonałem. 

  

Parę tych scea — pomiimo wspaniałej 

sady, nie okupuje jednak wszystkich rażących 
braków baletu, wystep yac z całości jak strze- 

lista wieżyczka gotycka z tła przeładowanego 

omtamentyką i złotem baroku. 

     
  

j strony izby. Wołejszo czę- * 

wszych dni swego pobytn, ale ona nie zauwa- 

żyła go dotąd. Ale zato zainteresowała się tak 

bardzo, że powiedziała wkońcu: 

— Niechże pan zajrzy do nas, no, powiedz 
my w czwartek wieczorem. Pogadamy sobie o 

tem wszystkiem. 

A sama dziedziczka potwierdziła zaprosze 
nie laskawem skinieciem głowy. 

Dziś właśnie był czwartek. Dziś skromny, 
biedny wiejski Nauczyciel wejdzie do dworu, 
gdzie mieszka panna Irena, będzie z nią pod 

jednym dachem.... może zasiądzie przy jednym 

stole... Czyż nie warto znieść trochę tych trosk 
jeśli się ma przed sobą taką perspektywę nie- 
zmierzonego szęzęścia? A może... a raptem... 
zgodzi się przy kursach dopomódz?,,, i będzie 
można widywać ją eodzień?.. Chyba niebo 
zwali się na głowę z nadmiaru rozkoszy. 

  

  

   

   

    

     Przyszli tamei ocz ni, w izbie zrobi- 
ło się ciasno i gorąco. Nauczyciel wyszedł ze 
swego kąta, usiadł za stołem. Pa na niego 

cy ciekawie, ale niezbyt i 
pieca stała BOCA mło 
wodnie JĄ jny i 

  

  

   

              

    

  

   

  

tamy adorator 
iały kolące i przy- 

el udawał sam przed so- 

  

  

  

   ba, że ich nie słyszy. 

Chwilę trwało milezenie, bo Nauczyciel 
gorączkowo szukał w głowie poczatku oddaw- 
na przygotowanego przemówienia wstępnego. 

Znalazł w końca i rozpoczął o wartości wie- 
„ oświaty... o rozpalaniu ognisk kultury, o 
szerzeniu widnokręgów myślowych, o pra- 

ey dla Państwa i wogóle wszystko, co się, w 
takich razach mówi. Odrazu jednak, od pier- 
wszych zdań, poczuł, że mówi zatrudno i zbyt 

zimno. Gospodarze słuchali przez gr ość. 

ten i ów ziewnął w swoim kącie. Należało sks- 

pić ich uwagę, porwać ich, rozgrzać, kto inny 
potrafiłby to znakomicie, ale Nauczycielowi 

słowa więzły w gardle, cchęcenie paraliżo- 
wało myśli zaledwie zrodzone. Urwał ni w pi 
ni w dziewi woje górnołotne wywody i 
pytał poprostu panów 
kursu dla dorosły: A 

prawie biagal panna Irena... 
jedyna sposobność zbliżenia się do niej mia 
łażby prysnąć, jak bańka mydlana... przez 
tych ehamów? Złość ogarnęła Nauczyciela i 

zadygotała wyraźnie w ostro powtórzonem py- 
taniu: czy chcą kursów — czy nie? 

Nato Wołejszo, nie špieszae, podtarł nos 
paleem, odehrząknął, splunął w kąt i powie- 

dział, rozeiągając Wyrazy na kilometry dla tem 

  

    

     

    

    

  

    

  

    

    

    
  

  

Czemuż... kurs — dobra zi 
by ludzie nauczyli się trochi co i jak na Świe. 
cie dzieji sia. Ależ ot, bez zeszłorocznej panien 
ki ciężko będzi. Panoczek - żeż czy potrafisz? 

Nauczyciel zdębiał na takie oświadczenie, 
zamrugał szybko oczami i tak stracił głowę, 
że, zamiast postawić się ostro, wyjakał niepow 
nie: 

— Ależ, panowie, ja już prowadziłem ia- 
ką robotę... Zapewniam was...Ktoś z mrocznego 
kata roześmiał się ironieznie, Nauczycie! zwró 
cił się w tamtą stronę: 

    

     

   

—— Dlaczego pan się śmieje? Toż jeśli umiem * 
nauczyć w szkole... — Znowu urwał, wydało 

mu się, że jest nietaktowny. Jeden ze star- 
szych gospodarzy powiedział niechętnie. 

— Et!i z tego uczenia jakości mało „pro 
ku''. Wraz Boże Narodzenie, a mój wnuczek 
jeszcze na książce nie przeczyta. 

I zerwały się zaraz zmięszane głosy. 

— W. Stawiszezach już chtóre w tym ro- 
ku do szkoły poszli — czytać umi 

— A zeszłego roku gdzie lep: y 

— A pan tylko to, że na dziecinków krzy 
czysz, a. nie to i poszturchasz! 

— Ot my i boim się, żeby i z nami tak 
nie było! 

Śmiech buchnął z pod pieca na ten dow- 
cip ostatni, a serce Nauczyciela zalała gorycz. 

Zoeóż go krzywdzono? Nerwowy był trochę, to 
prawda, ale rękę podniósł poraz pierwszy dzi- 
siaj na Pietruka. Ałboż oni nie łoili swoich sy- 
nów jak się patrzy przy każdej sposobności? 
Uniósł się. Uderzył pięścią w stół: 

— C6ž to za drwiny? Nie chce: 
potrzeba! Dla was starałem LM WaZy- 
stko jedno! Jesteście leniuchy i barbarzyńcy! 
Oto wszystko! Jesteście ciemne bydło!... 

Urwał przerażony... Jakże tak można.. 
Psuł całą. sprawę... Rozległy się gniewne okrzy- 

ki: — Oho ho! Patrzaj jaho, chalera! 

A gdy przycichło nieco, wstał  Wołejszo, 
podszedł do stołu, wsparł się obu pięściami i 
powiedział surowa: 

   

ic — nie 

   
     

  

A я У 
— Naprėžno pan nam ubližasz, bo nie kur 

sów my nie chcemy, a tylko z panem my nie 
chcemi. Ot i konczone. 

  TADEUSZ  GODZISZEWSKI. 

Ag ' Portret Žž 

   

   

  

   

Nauczyciel wpatrywał się w Wołejszę ry 
biemi oczami. Nie rozumiał nie z tej niechęci 
i wiedział, że jego władze zwierzchnie nie rozu 
mieją jej także, Qrzekną, że wina leży całko- 
wicie po jego stronie: nieumiejętne podejście 
do ludzi, brak ideowego nastawienia, brak ner 
wu społecznego. A współpraca z panną Ireną 

odsuwała się szybko poza granice wszelkiej 
możliwości. Bóg widzi, jak on strasznie chciał 
Nie potrafił... Może i rzeczywiście nie potra— 
fił? Panna Irena! Ależ pozostała jeszeze pew- 
ność zobaczenia jej dzisiaj! Prawie kłusa wy- 
rywał nauczyciel do swojej chaty, żeby się 

chociaż przystroić godowo. Nie wielkie to tam 
było przystrojenie, ale zawsze... Ogolił się, jak 

mógł najstaranniej, w prostocie ducha wypoma 
dował włosy, przybrał miejską marynarkę z 

długiemi spódniami i żółte kamaszki, a na za- 
kończenie skropił się obficie taniutką, mocne 
woniejącą perfumą. Tak przybrany powędro- 
wał uroczyście do dworn. 

Dwór stał po drugiej stronie gościńca w 
kępie bardzo starych srebrnolistych topoli. — 
Szła się od gościńca brzozową aleją; w poło- 

у arzębinami. Nau- 

А ar na chwilę pod tym kr 
żem. Skupił myśli, napiął uczucie mocno, jad 

najmocniej. Przygotowywał się do szczęści: 

ujrzenia jej, jak ao uroczystego obrządku. — 

Szeptał sobie roztrzęsionemi trochę wargami... 
przepowiadając starannie obmyślone zdania 

powitalne, a potem dalsze, które zapewne wy- 

nikną z przypuszczalnej rozmowy. Że niby 
ena będzie pytać, a on odpowiadać. 

Stał długo, aż mróz zakradł się z poła i 

skoczył mu zdradziecko na kark, wpił się 
bami w uszy. Nauczyciel oe się, otrząsną 

się z mrozu i poszedł co. Środkiem alei. 

fijał głębokim snem śpiące brzozy, potem mi- 
nął obrosłę lodem grobelkę na stawie, a śpie 
szył, bo już mu było pilno nietylko do jej n: 
cudniejszego w świecie uśmiechu, ale i do 
rzanego pokoju i do gorącej herbaty. 

Zastanowiło go, gdy mijał wrota, że okna 
były ciemne. Na chwilę serce mu skamieniało, 

zaraz uprzytomnił sobie, że pewnie siedzą 

jadalnym „od ogrodu. Raźne minął wielki 
ziniee naprzełaj od bramy, przez głęboki 

śnieg, byle prędzej. + ё 

Wszedł na stopnie ganku i targmął moc- 
ę staroświeckiego, wiszącego dzwou- 

ka. Aż tu, nazewnatrz było sły każ jak dzwo 
nek rozjęczał się przeraźliwie, ale długa chwi- 

la upłynęła nim jakieś kroki, klaszeząe głoś 

no, nadeszły z głębi i sosie śieżaliwy 
głos zapytał przez drzwi: 

— A kto tam? iš ; 

| =— Śwój.,Do pani 
dziezka mnie czeka, — 
ną swadą Nauczyciel. 

Drzwi uchyliły się ze zgrzytem, wyjrzałau 
czerwonolica dziewczyna i obejrzału 

nie Nauczyciela od stóp do głów 
— Niema pani. Wyjechawszy z panienkę 

do miasta. 
Nauczyciel żachnął się rozpaczliwie. 
— Wyjechala!... Jakto wyjechała!? I z 

panienką? Przecież zaprosiła mnie na czwar- 
tek... Przecież dziś czwartek... Przecież ja... 
sam.., słyszałem. ; 

Dziewczyna wzruszała ramionami: 

— A nie ja nie wiem. Wczoraj państwo 
pojechali. 

— I nie mnie powiedzieć nie kazała... pa- 

    

    
   

   

   

    

    

    

  

    

   

    

      

    

  

  

nienka... gdybym przyszedł... 
— A nie. Musić zapotuniała. No, ja za- 

mykam. — Nadtoż zimno, — stwierdziła bez- 

apelacyjnie dziewczyna. Taki ważny gość! — 
mruknęła jeszcze niby do siebie, ale dostatecz 
nie głośno. I zatrzasnęła drzwi, a Nauczycieł 

pozostał sam na zaśnieżonym ganku. 

Smutnyż to był powrót! Noe stała 

dwa razy ez za, „a mróz ostrzejszy. 

Śnieg, podrywany z ziemi przez wiatr, syczał 
i zwijał się w *dłagie białe węże. Nauczy: 

bruął głębokim śniegiem, czuł jak 
sypkość nabija mu się za kamaszki i e 

się złośliwie, że znowu zachoruje. Niewi iaip 
mo tylko komu chciał zrobić tem przykrość. 

Naprawo, pod lasem, migotažy wileze Śle- 
pie, wijuga nadleciała. od północy, zakręcib 
się po połu i sypnęła idacemu garścią ostrycj 

Śnieżynek w same oczy. 
— Nawet ten wiatr nie może mnie zosta- 

wić w- spokoju! — rozżalił się nad sobą Nau- 
czyciel i poczuł grube łzy w oczach, więc 
targnał głową by je strzysnač z rzęs, nie dać 
im spłynąć po połiezkach i tak zmarźniętych 

    

się 

    

        

ś spała już, ciemna i  niegościnna. 
mezyciel minął ją szybko i skręcił w swo- 

eżynę. Ledwo dostukał się, wdowa Pa- 

miała sen kamienny. Zwlekła -się 
wreszcie E *legowiska, otworzyła i zaskrze- 
czała gniewnie: 

— Ochota panu po nocy badziać się! — 
A potem uprzejmiej: — List z poczty przy- 
wiózł Downarowicz. Na stole u pana leż 

List?! Nauczyciel zadygotał eały z jakiejś 
nieokreślonej nadziei. Dlaczegoś wydało mu 

się, że ten list przynosi dobrą nowinę. Zgra- 
białemi rękami rozpalił lampę i żółtawy 
krążek Światła wydobył z mroku podłużną. 
szarą kopertę. Nanuczycielowi zaparło oddech 
w piersiach: urzędowa! Może przyznanie po- 

si, o którą prosił ostatnio, motywując 
? Toby była radość. Pojechałby na 

Święta do matki... Rozerwał kopertę tak gwał 

    

   

  

    

  

townie, aż się urwał różek. pisma, przeleciał 
Za je rozpalonemi oczami... Zawierało naganę. 

iedbywanie oświaty pozaszkolnej i ws 
j wogóle pracy społecz Zawierało © 

strzeżenie, że jeśli tak dalej trwać będzie, t 
Nauczyciel nie wyczytał już ostatnie 

słów. Zamgliły się dziwnie. Ręce zwi 
wę śmiesznie przechylił i stał tak długo, « 

urzędowe pismo wysunęło mu się z pomiędzy 
palców i poniewierało się teraz na krzy 

podłodze. 
Nauczyciel próbował przemy. 

stko zło, co go dzisiaj spotkałe, 

    

    

   

  

    

  

   

  

   

  

   

  

    

z tem dojść do ładu. Machnął ręką z PAZ 

cji, odwrócił się do szafki, wyjął z pomiędzy 
zapylonych tomików bibljoteczki podręcznej 
butelkę i kieliszek i jął przepijać raz za ra- 
zem do własnego odbicia w mętnem lusterku, 

dziedziezki. Pani dzie- ; 

powiedział z6 sztucz. + 

nienf- | 

ił, gło- | 
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ADAM LYSAKOWSKI 

WILENSKA POLITYKA BIBLJOTECZNA 
* Ubiegły świeżo „Tydzień Książki"  odez- 

wał się rzadkiem w Polsce, a teraz wielo- 

krotnem echem w prasie na temat — bibljotek. 

Wiedza najbardziej tajemna, bo nieznana ogó- 
łowi,  bibljotekarstwo zagnieżdża się — oby 
na stałe — na łamach  czasopiśmiennictwa, 

wiedzy najbardziej jawnej, bo każdemu do- 
stępnej. Z tygodników weżmy do ręki np. 

„Pion“: w n-rze 9-tym domagają się |]. 
Grycż „„tewizji naszych bibłjotek uniwersytec- 
kich”, wywołując w n-rze ll-tym rozważa- 
nia M. Łodyńskiego nad tem: „Czem mają być 
bibljoteki uniwersyteckie". (Z artykułów w 
dziennikach znowu wybija się pełen znawstwa 
głos M. Łodyńskiego „„W sprawie polskiej po- 
lityki bibljotecznej“ (Gazeta Polska Nr. 336 z 
5 grudnia). W przeciwieństwie do dotych- 

czasowej, raczej indywidualnej działalności 

poszczegółnych bibłjotek stawia autor przed 

oczy tę prawdę, że wszystkie bibijoteki w 
państwie tworzą jeden organizm, i dlatego żą- 
da — zgodnie z duchem czasu — jednolitego 

  

programu dla tej złożonej całości.  Oczywi- 
ście współpraca  bibłjoteczna objąć must 

przedewszystkiem instytucje, działające w 
jednem mieście. Z tego stanowiska warto о- 
świetlić stosunki bibljotekarstwa . wileńskiego, 
wybierając punkty najważniejsze; jako tło 
orjentacyjne dla nich można wskazać  szcze- 

lgółowe tablice w „Roczniku Statystycznym“ 
Wilna* (Rozdz. XV.: Kultura). 

Największa wileńska Bibljoteka Uniwersy- 

tecka stanowi w pierwszym rzędzie warsztat 
badań naukowych. Służba ta niełatwa dla in- 
(stytucji, która w r. 1919 przejęła dziedzi- 

ctwo rosyjskiej  bibljoteki publicznej, t. zm. 
zbiory kompietowane literaturą rosyjską na 

iomie nieakademickim. Dlatego naczelną 
troską Bibljoteki Uniw. jest i musi być do- 

ciągnięcie księgozbioru do potrzeb pracy uni- 
wersyteckiej: zdobycie w wystarczającej ilo- 
ści i jakości piśmiennictwa naukowego zacho- 
dnio - europejskiego. Zyskuje się je droga 

с kupna, a po części także przez wymianę wy- 

: "dawnictw, która umożliwia ofiarność wileń- 
skich  organizacyj naukowych, z Towarzy- 
stwem _ Przyjaciół Nauk na czele, składają- 
cych Uniwersytetowi po 30 egzemplarzy swych 
publikacyj. Wobec wskazanego głównego 
celu B-ki Uniw. już nawet udzielana studen- 
tom lektura podręczników egzaminacyjnych 

stoi na drugim planie; gromadzenie ich w 
wielkiej ilości egzemplarzy wykracza poza 
zadania Bibljoteki, wchodzi w zakres studenc- 
kiej samopomocy społecznej. Dla pozauniwer- 
syteckiej publiczności jest dostępna B-ka Uniw. 
w celach studjów naukowych. Ale wobec 
stałej szczupłości funduszów nie może па- 
bywać dzieł, choćby i najciekawszych, które 

nie służą nauce, lecz nrają charakter lektury 

ogólno - kształcącej. B-ka Uniw. nie jest 
„publiczną“, jeśli przez ten termin rozumiemy 

poziom zbiorów. Dlatego jest w niej ogra- 
niczone także korzystanie z beletrystyki — do 

i użytku filołogów, piszących rozprawy nauko- 

y we o poetach i powieściach. Wreszcie od r. 

1932 przestała księżnica ta spełniać — leżące 
również poza zainteresowaniem | wszechnicy 
— zadania regjonalne, odstępując je dobro- 
wołnie nowoutworzonej drugiej wielkiej  bi- 

bibljotece państwowej wileńskiej. 
Jest nią Bibljoteka im. Wróblewskich. -— 

Zarówno podstawowy depozyt zbiorów  Ta- 
. deusza Wróblewskiego, jak wpływający od 

|dwn lat egzemplarz obowiąąkowy wszystkich 
4arików czterech północno - wschodnich wo- 
jewództw, jak wreszcie bliska styczność B-ki 
z Instytutem Nauk. -— Bad. Europy Wschodniej 
— kształtują ją wyraźnie jako bibljotekę reg- 
jonalną, Która uwzględniać będzie w swych 

'.. zbiorach Wiłno, teren dawnego W. X. Litew- 
; skiego oraz północno - wschodnie kraje Eu- 

ropy. Z tem obliczeniem  regjonalnem jest 

|, już zatem B-ka Wróbłewskich księżnicą nau- 
p kową specjalną, dostępną — prawdopodob- 

nie już wktótce — dla ograniczonego grona 
zainteresowanych. Ona patrzy na Wschód, 

podczas gdy B-ka Uniw. troszczy się prze- 
dewszystkiem 0 Zachód: oto krótka formuła 

«współpracy obu bibliotek w pomnażaniu nau- 
- kowych zbiorów. 

SĄ Trzecią z największych książnie  nauko- 

wych w Wiłnie to Bibljoteka Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk. Powstała w r. 1905 wysił- 

kiem społeczeństwa polskiego w rusyfikowa- 

nym kraju i dlatego wzbudza szczególną po- 

stawę uczuciową. Powstała głównie z darów, 
częścią z wymiany, bo nie ma funduszów na 
stałe kupno książek. Przeznaczona — рггейе- 

wszystkiem dla członków T-wa, zaspakaja w 
wiełu kwestjach lekturę naukową, której nie 
posiada Uniwersytet. Szczególnie w zagad- 
nieniach kultury regjonalnej, ale i wogóle w 

zakresie humanistyki. _ W' tym  charakte- 

«ze. "Bibljoteka | T. PN podobna 

iest do | analogicznej instytucji w 

4 Poznaniu; tamta polskiemi zasobami pomaga 
B-ce Uniwersyteckiej, korzystając wzamian 

| z ei bibljotekarzy i administracji. Warszaw- 
(7) skie Towarzystwo Nauk  rozdzieliło połowę 

swych zbiorów pomiędzy specjalne pracow- 
nie naukowe. B-ka Akademii Umiej. w Kra- 

. "kowie takžė specjalizuje się w gromadzeniu 
|. wydawnictw towarzystw naukowych całego 

З świata. Najprościej  pozwolily losy  roz- 
|. wiązać problem bibljoteczny T-wu Nauk. we 

| „Lwowie: nie tworząc własnej książnicy, ko- 
rzysta ono z uniwersyteckiej. 

° Inne bibljoteki naukowe Wilna należą do 
typu specjainych. Czy to krąg nowoczesnych 

/ książnic zakładów i seminarjów U. S. B., czy 
|. Żentr. B-ka Pedagogiczna, B-ka Archiwum 

' Państw., Tow. Lekarskiego, czy też cenna za. 
bytkowa B-ka Wil. Synodu Ewang. - Reform. 
(Zob o nich publikację z r. 1932 p. t. „Bi- 

bljoteki Wileńskie'). Są to zbiory już skata- 

Jogowane, brakuje wprawdzie niektórym z 
uich stałego kierownictwa fachowego, ale 54 
dostępne dla badaczy. Inaczej ma się rzecz 

z zasobną książnicą Seminarjum  Duchowne- 
go Rz. - Kat. Byłaby ona naturalną podstawą 

a oddawna w Wiinie pożądanej Bibłjoteki Archi- 

/ dłecezjainej, skupiającej wzorem Poznania 
także Książnice parafjalne i dekanalne. Może 

_uie jest nie na.czasie przypomnienie tego 4- 
nego postulatu, wysuniętego przed laty sze- 

ściu przez St. Rygia w wileńskich „Źródłach 
‚ Мосу“ (, 1927. „Współpraca organizacyjna 

- „hibljotek wileńskich"). ; 
O ile w zakresie wileńskich zbiorów na- 

ukowych można poprzestać na hasłach rozwi- 
jania i współdziałania, to na polu czytelnictwa 
 „publicznego” trzeba nieustającym głosem 

        

   

      

    

   

                    

        

        

   

  

- wołać o utworzenie czegoś nowego. Bo Wilno 
bibijoteki nie posiad publicznej ogółno - 
   

  

   

"byli chętni do pracy, 

kształcącej. Miasto utrzymuje dwie  kilkuty 
sięczne książnice, służące przeważnie rozryw- 

kowej lekturze bełetrystycznej. Jedna z nich 

mieści wprawdzie w połowie swych zbio- 

rów dzieła naukowe, lecz one nie mają tam 

czytelników. A na uboczu rozwija się pięk- 

nie — i dziwnie, bo bez stałego  zaopatrze- 
nia, Bibłjoteka im. T. Zana, osiągając 80 proc. 

lektur naukowych, lecz głównie wśród mło- 

dzieży. Zapewne, że miastu jest dzisiaj tak 
samo trudno postawić wielką własną  bibljo- 

tekę (choć ma ją np. Białystók), jak Państwu 

trudno jest wydawać ustawę o obowiązku 5- 

bljotek gminnych, wymagającym dodatku do 

podatku. Lecz —. w miarę sił: skupienie bi- 

oljoteki Zana i miejskich książnic pod jed- 
na rękę i w jednym lokalu, np. w sali Franci- 

szkanów, jak się o tem mówiło, dałoby skrom- 
ny początek ok. 30.000 tomów, któryby przy 

oszczędnościach, zyskanych przez kumulację w 

administracji i pomnażaniu zbiorów, pozwo- 

lii iść ku wielkiej 
cącej. 

Więc jakaż wileńska polityka  bibljote- 

czna? Najpierw uporządkować i skatalogować 
te zbiory, które jeszcze pozostały w chao- 

sie. Potem udostępnić czytelnikom to, co 

tworzy już kosmos bibljoteczny, choćby teraz 

niekompletowany. Otóż po trzecie nałeży о- 

żywić zabytkowe bibljoteki, aby się zaktua- 

lizowaty  bieżącem piśmiennictwem, aby w 

zakresie swej  specjakności rozwijały się 

współcześnie. Czwartym stopniem będzie już 
współpraca bibljotek, najpierw w zakresie in- 
formacji o zasobach: Bibljoteka Uniwersytec- 

ka, jako najlepiej zaopatrzona w aparat bibłjo- 

graficzny centrala Dibljotekarska, już  gro- 

madzi zbiorowy  katałog wszystkich  czaso- 
naukowych, posiadanych przez inne 

ice wileńskie, a przyjdzie kolej i na 
książki. Pomaga to czytelnikowi, wskazując 

mu, gdzie znajdzie w Wilnie poszukiwane 
dzieło. Ale na tem nie koniec. Piątym postu- 

latem jest miedzybibljotecznie uzgodnione 

pomnażanie zbiorów: dwie bibljoteki niechaj 

nie sprowadzają do Wiłna tego samego dzieła 

w dwu egzempłarzach, lecz wzbogacać po- 
winny całość zasobów wileńskich dwiema 
różnemi książkami za te same pieniądze. Żą- 

daniem szóstem wreszcie..., łecz chyba lepiej 

przed innemi najpierwsze mjest to, aby wszy- 
stkie bibijoteki miały fachowych kierowników 
i pracowników, w swym zawodzie wykształco- 
nych bibljotekarzy. 
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JERZY WYSZOMIRSKI ‹ 

NI SZY 

  

Portret p. irerry Lorentzowej 

  

RZYM 
Po czterech stopniach 

Niech to będzie zwyczajne, 

zstąpię do ciemnej winiarni. 

nieco cierpkie chianti. 

Nerwy moje po Rzymie wiią się niekarne. 

W ustach mam sto języków. Śmieszne. Mezzofanti. 

Rozbiły się me oczy na świecące druzgi, 

I na każdej wicy pozostał odłamek. 

Całe miasto oplotły zwoje r mego mózgu, 

Miljox mych rąk u wszystkich zawieszony klamek. 

Niech próżna moja głowa na pierś się pochyli, 

Gdy w tej ciemnej winiarni cierpkie wino piję. 

Niema mnie. Słychać tylko, jak w dzwonach bazylik 

Rozkołysaniem górnem moje serce bije. 

  

KRONIKA KULTURALNA WILNA 
KONFERENCJA MUZYCZNA W RADjO 

WILEŃSKIEM 
W ubiegłą niedzielę bawił w Wilnie kiero- 

wnik muzyczny Polskiego Radja w Warzawie p. 
Dyr. Mazurkiewicz. Korzystając z jego bytno- 
ści, kierownictwo programowe stacji wileń- 
skiej urządziło konferencję ze światem muzy- 
cznym Wilna. 

Zebranie było ciekawe, zwłaszcza, że p. 
Dyr. Mazurkiewicz szuka spotkania na zawo- 
śiowej płaszczyźnie, co ułatwia porozumie- 
mie. 

P. Mazurkiewicz przedstawił w krótkości 
wytyczne polityki muzycznej Polskiego Radja. 
Nie odbiegają one w założeniu od podstaw, 
na jakich opiera się praca w innych działach 
radjowych. Jak wiemy, stworzono w Warsza- 
wie koncepcję ogólno - polskich programów, 
które mają reprezentować wobec zagranicy 
kwintesencję tego, co kulturalnie produkuje się 
w Polsce. W tej wymianie z zagranicą mogą 
brač udział wszystkie ośrodki kulturalne Poi-. 
ski, natomiast w audycjach krajowych, War- 
szawa stała się dyktatorką, narzucając swoją 
wolę i odbierając inicjatywę stacjom pozawar- 
szawskim. 

Tego rodzaju polityka wywołuje już od- 
dawna duży ferment i opozycję kulturalnych 
sfer Wilna, które uświadamiają sobie, że po- 
pierwsze, centralizacja sprzeczna jest ze struk- 
turą kulturalną Polski, od wieków właśnie de- 
centralizacyjną; podrugie, że fabrykowanie za 
wszelką cenę programów „na eksport"* jest 
zaprzeczeniem pracy ciągłej o jakiejś myśli 
przewodniej, ; 

Argumenty te, wysunięte przez prof. Li- 
manowskiego wobec min. Pułaskiego na wio- 
snę b. r., nie zdołały jednak przeniknąć do 
działu muzycznego, i dobrze się stało, że dyr. 
Mazurkiewicz przybył osobiście do Wilna, aby 
poznać nasze sądy i pragnienia. Rzecz w tem, 
że nie mamy ochoty dać się połknąć przez cen- 
tralistyczną politykę Warszawy, ani wepchnąć 
pod szabłon ogólnopolskich programów. Chce- 
my mieć coś do powiedzenia u siebie na wła- 
snych śmieciach, i o tem mówiliśmy właśnie 
p. Mazurkiewiczowi. "W odpowiedzi usłyszełiś- 
my (uważam to za duży sukces) uwagę, że z 
takiem stanowiskiem spotyka się kier. muzy- 
czne Połskiego Radja po raz pierwszy i że 
inne miasta Polski idąc raczej po linji wy- 
ścigu z Warszawą w realizacji rzeczy na pó- 
kaz. Tem lepiej dla Wilna, że potrafi bronić 
istotnych walorów, jakże różnych od tych, kto- 
re w stolicy uważa się za istotne. 

Sprawa autonomiji Wilna była niewątpii- 
wie centralnym punktem konferencji.  Zagad- 
nienie to wychodzi jednak poza kompetencje 
Dyr. Mazurkiewicza i musi być rozstrzygnięte 

  

  

IWAN BUNIN: KOSIARZE 
Odesziiśmy daleko od domu, idąc sze- 

róką drogą, a oni kosili w młodym brzeźniaku 
niedaleko od niej i śpiewali. 

To było dawno — tak przynajmniej teraz 

się wydaje, to było nieskończenie dawno, 

ponieważ życie, którem wtedy wszyscyśniy 
żyli, nie wróci. To było w Rosji. 

Kosili.i śpiewali, a cały las brzozowy, kto- 

ry nie utracił jeszcze gęstwy i świeżości, je- 
szcze pełen kwiatów i woni, donośnie i'm 
odpowiadał. xp ь į i 

> -Shichając, zwodów najprzód, pdtem :.a- 
trzymaliśmy się zupełnie. To było naprawdę 
cudowne. Nigdy nic podobnego nie zdarzyło 

się nam słyszeć. 

Czyż mogło być dla nas nowością piękno 
rosyjskiej, ludowej pieśni, dla nas urodzonych 

i wyrosłych we wsi rosyjskiej! Małoż słysze- 
liśmy pieśni na sianobraniach, odpustach, we- 
selach? A jednak było właśnie tak: byliśmy 
oczarowani,  zasłuchałiśmy się.  Zdziwieni, 

przyglądaliśmy się, hamując w piersiach cd- 

dech a w sercu zachwyt. 

Dokoła pola, głusz środkowej, odwięcz- 

nej Rosji. Była przedwieczorna godzina pro- 

sstego, ślicznego, czerwcowego dnia . Stara 

szeroka droga, zarosła  kędzierzawą murawą, 

pocięta zapomnianemi kołeinami, śladami .la- 
lekiego życia naszych ojców i dziadów,  od- 

Słuchając, zwolniliśmy naprzód, potem za- 

chodziła od nas w nieskończoną rosyjską dal. 

Słońce kłoniło się na zachód, zapadało w 

piękne, powiewne obłoki, bardziej jeszcze 
łagodząc błękit za odiegłemi wygięciami pól 

i zagajników, rzucając na zachód, gdzie niebo 

już się złociło, ogromne jasne słupy, jak 

malują je na cerkiewnych obrazach. Stado o- 

wiec szarzało przed nami, stary pastuch sie- 

dział na miedzy, kręcąc bat. Zdawało się 

że w tej zapomnianej — czy błogosławionej 

przez Boga krainie niema i nigdy nie było 

ani czasu ani podziału jego na wieki, na lata. 

A oni szli Śpiewając wśród odwiecznej 
polnej ciszy, prostoty i pierwotności z jakąś 

bylinową swobodą i beztroską. Brzezina 

wchłaniała i podchwytywała ich śpiew  rów- 

nie swobodnie i pewnie fak oni śpiewali. 

Czego nie mówiono i nie pisano 0 rosy|- 

stygnącej polanie przy zagasłem ognisku, wy- 

ciągali łyżkami z kotła i jedii duże kawały 

czegoś różowego. 

Rzekłem: | 

— Smacznego, witajcie! 

Odpowiedzień mi: 

— Dobrego zdrowia, prosimy. 

Polana zsuwała się do wąwozu, otwiera- 

jąc zachód jeszcze jasny za zielonemi drzezy 

waini. "Nagle "przyjrzawszy się,  spostrzegłem 
z przerażeniem, że to co jedli kosiarze to 

były straszne swoim jadem muchomory. Oni 
tylko się zaśmieli: ё 

— To nic, one są słodkie, jak kurze mięso. 

Teraz śpiewali: -- „żegnaj, żegnaj przyja- 
cielu mój”, posuwali się po brzezinie nie- 

świadomie zabierając jej -gęstą trawę i kwiaty 
i Śpiewali, wcale tego nie dostrzegając. Sta- 
liśmy i słuchali czując, że już nigdy nam nie 
zapomnieć tej przedwieczornej godziny i nigdy 
nie zrozumieć, a zwłaszcza nie wypowiedzeić 
dosłownie, w czem krył się ten przedziwny 

urok ich pieśni. 

Urok ten był w odezwie, w  gromkości 
brzeziny. Urok zawierał się w tem, że nie była 

ona sama, ta pieśń była związana ze wszyst- 
kiem cośmy widzieli i czuli — i my oni, ci 
riazańscy chłopi. Urok był w tem nieświa- 
Jdomem ale mocnem pokrewieństwie, które 
leżało między nimi a nami i tem chleborodnem 

polem, które nas otaczało, tem polnem powie- 
trzem, którem żyliśmy i my ioni od dzieciństwa, 

tą przedwieczorną chwilą, temi obłokami na 
zaróżowionym zachodzie, tym świeżym, mło- 
dym lasem pełnym traw miodowych wyżej 
pasa, dzikich niezliczonych kwiatów i jagód, 
które co chwila zrywali i jedli, i tą prze- 
stronną drogą, jej szerokością i obiecaną 

dałą, urok był w tem, że byliśmy wszyscy 

tdzłećmi swojej ojczyzny, wszyscy razem 
i wszystkim nam było dobrze, spokojnie, i 
błogo, bez uświadomienia swoich uczuć, al- 
bowiem fch nie trzeba, nie powinno się uś- 
wiadamiać. ł jeszcze w tem był (już zupeł- 

nie nieświadomy) urok, że ta ojczyzna, ten 
nasz współny dóm to była Rosja i że tylko 
jej dusza mogła śpiewać tak jak śpiewak 

kosiarze w tym odzywającym się na każde 

ich westchnienie brzeźniaku. 

Urok krył się w tem, że był to jakby 
nie śpiew nawet, a właśnie tylko westchnie- 

nia, oddechy młodej, zdrowej, śpiewnej pier- 

si. Śpiewała jedna pierś, jak niegdyś  śpie- 
wano tylko w Rosji, z tą dziecięcą wyłewno- 

ścią z tą bezpośredniościa, z tą nieporównaną 

łekkością, jaka w pieśni właściwa jest tylko 
Rosjaninowi To nietbyła wysoka sztuka” — 
to było wyższe i piękniejsze od wielkiej sztu- 
ki przedewszystkiem swoją zdumiewającą na- 
turalnością. Czuło się — człowiek tak świeży, 
nocny; tak naiwny w nieświadomości swych 
sił i tałentów, a-jednocześnie tak pełen pie- 

śni, że wystarczyło mu tylko leciutko we- 
stchnąć, aby się odezwał cały las do tej 
dobrej i łagodnej, czasem czelnej i potężnej 

dzwięczności, którą napełniały go te we- 
stchnienia. Kosiarze sunęli bez najmniejszego 
«wysiłku, rzucając dokoła siebie kosami, sze- 

rokiemi pėlkolami obnażając przed soba po- 

lany podbijając przy pniach i krzakach i 
wzdychając każdy po swojemu; bez żadnego 
wysiłku wyrażały wszyscy razem jedno, czy-- 

nili w natchnieniu jakieś zjawisko jedyne, zu- 
pełnie skończone i nieporównanie piękne. Te 

uczucia, które opowiadali oni swemi westch- 
nieniami razem z obrzmiewając dalą i głę- 
bią lasu, były piękne szczególną, czysto TO- 

syjską pięknością. 

Oczywista żegnali się, rozstawalńi i z ro- 
dzimą okolicą i ze swem szczęściem, z na- 
dzieją i z tą, z którą szczęście się łączyło: 

„Żegnaj, żegnaj mi przyjacielu mój 

i rodzino moja, ach, żegnaj mi okolica!" —— 

mówili, wzdychali każdy po swojemu z tą lub 
inną miarą tęsknoty i miłości, ale z jednako- 

wym (w jakiejś beztroskiej, prawie błogiej 

beźnadziei) wyrzutem: 

„Żegnaj, żegnaj mi  niewierna, ukochana 

moja, 
po tobieżto serce ciemniej błota stało się! — 

mówiłi rozmaicie, skarżąc się i tęskniąc, roz- 

maicie akcentując wyrazy i nagle wszyscy ra- 

zem łączyli się w zupełnie zgodnem uczuciu 
— prawie zachwytu przed swoją zgubą, mło- 

skiej pieśni? Ale, nie, w tem собту  8!узде ПОМЕБ TWS OC PIREZ REW OR TERŁRSSCREZE OE CEER TREE CHESZ ERROR 

było coś nieopowiedzianego jeszcze przez ri- 

kogo ani razu. 1 

Kosiarze pochodzili 1 daleka, 2 pod  Ria- 

zania. Niewielką „artiełą* wędrowali przez 

nasze okolice, pomagając w sianokosach i po- 

suwając się na niziny, na zarobki w gorącą 

porę pracy na stepach, bardziej żyznych niż 

nasze. Byli jakoś szczególnie beztroscy i 

w jak ludzie w odległej i długiej drodze 

nie znający rodzinnych i gospodarskich pęt; 
nieświadomie ciesząc 

się jej pięknem i skutecznością. Byli jacyś 

dawniejsi i dobrotliwsi niż masi, obyczajem, 

manierami, językiem, z wygłądu i ubrania pięk- 
mniejsi i bardziej chędodzy ze swemi miękkie- 

mi skórzanemi „badziłkami”, białemi składnie 

owiązanemi onuczami, czystemi portkami i ko- 

szulami o czerwonych kołnierzach. 

Tydzień temu kosili w lesie blisko nas; 

widziałem, jak wracali do pracy po połud- 

niowym posiłku. Pik wodę kryniczną z dre- 

wnianych konwi, tak długo, tak słodko jak 

piją tylko zwierzęta i dobrzy, zdrowi rosyjscy 

parobkowie; potem żegnali się ; żwawo biegli 

do kośby z białemi, wyostrzonemi jak brzy- 

twa kosami na ramionach — w biegu  Sta- 

wali rzędem, razem ruszyli kosami, szeroko 

bawiąc się i poszli, poszli wyrównanym /szere- 

giem nie wytężając się, nie śpiesząc, nie my- 

śląc o pracy. 
Wracając ujrzałem ich kołację. Siedzieli ra 

   

  
Michał Rouba Srebrny pejzaż 

    dej czelności przed losem i 

wszęchprzebaczającej 'wspan 

niezwykłej, 

łomyślności —- 

jakby machnęli do góry głowami i rzucali na 

cały las: 

„Gdy nie kochasz mnie już -- Pan Bóg 
z tobą, 

kiedy znajdziesz lepszego — zapomnisz! 

i cały las odzywał się na wspólną siłę, swobo- 

dę i donośność ich głosów, opadaż i znowu 

gromko grzmiąc  podchwytywał: 

„Ach — kiedy znajdziesz lepszego — 

zapomnisz, 
kiedy gorszy będzie  —-zapłaczesz!”. 

Czem jeszcze czarowała ta pieśń, jej nieod- 
parta radość przy całej jej tęsknocie i bez- 

nadziejności? Oto tem, że człowiek nie wie- 
rzył i nie mógł wierzyć przy swojej sile i 

dziewiczości w tę bezlitosność. 

„Mnie młodemu wszystkie drogi, ach zam- 
knięte są!“ mowił on, słodko opłakując sie- 

bie. Ale nie opłakują słodko i nie śpiewają 

swoich smutków ci, którzy naprawdę — ме 

mają wyjścia ni drogi. „Ty rodzima moja 
żegnaj mi okolica" mówił człowiek i wiedział, 

że jednak nie odchodzi on od ojczyzny, że 

gdziekolwiek łos go rzuci, zawsze będzie nad 

nim ojczyste niebo, a dokoła bezgraniczna 

rodzima Rosja, zgubna dla niego chyba tylko 

swoją swobodą, przestronnością i bajecznem 
bogactwem. 

Zaginęło kraśne słońce za ciemnemi lasa- 
mi, wszystkie pfaszki umilkły, pochowały 
się w gniazdach* — zaginęło moje szczęście, 

wzdychał, milcząca noc otacza mnie tajemni- 

czą ciemnością, a jednak czuł: tak bliska mu 

ta ciemność, żywa dla niego, dziewicza i prze- 
pełniona  cudownemi siłami, że wszędzie 
znajdzie przytułek, nocleg, wszędzie ma czy- 
jaś opiekę, przychylność, jakiś głos szep- 

czący: „nie smuć się, rano mądrzejsze niż 
wieczór, dla mnie niema nic niemożliwego, 

śpij dziecię spokojnie". 

Według jego wiary, ze wszystkich nie- 
szczęść wyręczały go ptaki, zwierzę leśne, 

piękne i mądre królewny i nawet sama Baba- 
Jaga, która go oszczędzała „bo młody". Istnia- 
ły dla niego latające kobierce, czapki - nie- 

widki, ciekły mleczne rzeki, kwitł przedzi- 

wny Purporowy Kwiatuszek, taiły się skarby, 
na wszystkie śmiertelne czary były krynice 
wiecznie żywej wody; znał on cudotwórcze 

jego zdaniem, modlitwy i zaklęcia; uderzyw- 
szy się o Matkę - Ziemię wyłatywał z ciem- 

nic kształtem jasnego sokoła, zagradzały go 

od złych sąsiadów i wrogów puszcze nieprze- 

byte, czarne topiełe, bujne wichry, lotne pia- 
ski t — przebaczał mu miłosierny Bóg wszyst. 
kie jego przewinienia, wszystkie  zuchwałe 
zapędy, noże ostre, gorące... 

Jeszcze jedno mówię, było w tym Špie- 

wie —- to cośmy dobrze wiedzień w głębi du- 

szy, i my i oni, ci chłopi riazańscy, cośmy 

wiedzieli nieświadomie, nie ceniąc, aby poznac 
i ocenić dopiero teraz: to, żeśmy byli bez- 
pranicznie szczęśliwi i błogosławiem — przeż 
Boga, my wszyscy w owych minionych, te- 

raz już nieskończenie odległych i bezpowrot- 

nych czasach. Bowiem wszystkiemu koniec, 

minęła i nasza bajka: wyrzekli się nas nasi 

dawni opiekunowie, rozbiegły się zwierzęta, 

rozlecialy się wieszcze ptaki, zwinęły się cza- 

rodziejskie kobierce, modlitwy i zaklęcia zbe- 

szczeszczono, wyschła Świeża Matka - Zie- 
mia, wyschły życiodajne krynice. | czary 

też przyszły mocniejsze od tamtych, i sąsiedzi, 
wrogowie, już nie dawni — chytrzejsi, łap- 
czywsi niż tamci — i nadszedł koniec, grani- 
ca nawet Bożemu przebaczeniu. \ 

przeložy! Jėzei Pleškiewicz 

  

ČSA TIK TIA TOS 
———— 

przez Naczelną Radę Programową w Warsza- 
wie. 

Krytyka stacji wileńskiej, podnoszona w 
dalszym ciągu dyskusji, da się zrekapitułować 
w dwu zasadniczych punktach: 

a) Stacja wileńska nie daje prawdziwego 
obrazu życia muzycznego Wilna; 3 
: b) Kadjo wileńskie zamiast być opiekunem 
i mecenasem muzyki w Wilnie, stało się ek- 
sploatatorem tych lub owych wartości arty- 
styczych. ы / 

„ Wreszcie na uwagę zasługuje podkre- TE 
ślenie przez dyrektora programów p. Hule- 
wicza wielkiego poczucia społecznego, b. silnie 
rozwiniętego u każdego muzyka wileńskiego, z 
czego niejednokrotnie korzystało radjo. Czyż 
można się dziwić żałowi i pretensjom, jakie й 
żywią muzycy wileńscy do Radja, skoro te | 
łstatnie zupełnie przestało” interesować ich 
pracą? 

Na konferencji dowiedzieliśmy się ponad- 
to z przyjemnością, że począwszy od końca 
grudnia uruchomione zostaną w Wilnie kon- 
certy symfoniczne; že w najbliższym czasie ‘ 
muzyka jazzowa w radjo zostanie ograni- 
czona do nielicznych produkcyj wyłącznie naj- 
lepszych Światowych zespołów; że ograni- 
czono już do minimum transmisje z restau- 
racyj; że nacisk kładzie się na muzykę salo- 
nową i popularną z wykluczeniem tandety a- 
merykańsko - berlińsko - warszawskiej, etc. 
Wiadomości pożądane į pożyteczne. Ż czymy 
powodzenia w realizacji tych zamierzeń : 

T. Szeligowsti 

WYSTAWA RZEZB I GRAFIKI 
Dnia 17 grudnia r.b. otwarta została w;- 

stawa rzeźb St. Horno Popławskiego i graži 
ki: Achrem-Achremowieza, Milewskiej,  Sie- 
dleckiej, Karpińskiej, Sękalskiego,  Idezaka. 
Kosmulskiego, Nowickiego i Romanowicza. 
Wszyscy wymienieni należą do najmłodszego 
pokolenia. artystów wileńskich, i z tego w: 
du wystawa zasługuje na szozegėlną uw: 

WYSTAWA KSIAŻKI. 
W związku z Tygodniem Książki (26. X! 

— 3. XII) odbyła się w Wilnie awa 
książki w sali Smuglewicza Bibljoteki U. S. B 
Jej znaczenie i rezultaty kulturalne są ważne 
Szczegółowe omówienie wystawy zamieścimy 
w noworocznym numerze „W Niszy”. z 

U PLASTYKÓW. 

А St. Horno Popławski, najwybitniejszy z rze- 
źbiarzy wileńskich, bierze udział w bieżące; 
wystawie w IPS. : 

Bronisław Jamontt przygotowuje zbiórowz 
wystawę swoich obrazów na Salon Wiosenny 
do Zachęty warszawskiej. : 

Xi ALMA MATER 

: „Ukazał się XI zeszyt wydawnictwa aka- 
demickiego Alma Mater, Artykuły naukowe i 
literackie, poezje T. Bujnickiego, Cz. Miłosza. 
J. Putramenta, L. Szredera; kronika žycia а- 
kademickiego; kilkadziesiąt ilustracyj, z któ- 
rych wyróżniają się drzeworyty G. Achrem - 
Achremowicza — Składają się na ten zeszyt. 

ŁOPALEWSKI W REDUCIE. 
Reduta warszawska przystąpiła do prób 

nad nową komedją Tadeusza Łopalewskiego. ! 
Premjera niezadiugo. iš 

KSIĄŻĘJ MŁODYCH PRAWNIKÓW 
WILEŃSKICH 

Czterej młodzi prawnicy wileńscy wy- 
dali nakładem K. Rutskiego swoje prace 

J. Rutski: 0 pewnym problemie prawi- 
dłowości statystycznych | 

A. Dmitrjew: Przedsiębiorstwa komuna! 
ne w ustawodawstwie polskiem (Studjuam f 
nansowe). 

St. Jędrychowski: Zagadnienie terytorjal- 3 
nych planów finansowych z okresu przejścio- 
wego w ZSSR. 

J. Wiszniewski: Budowa powszechnego 
planu finansowego ZSSR. 

, Książki wyszły jako odbitki z „Prac se- 
minarjum skarbowości i statystyki“ USB. T 

  

   

  

  

   

   

€dpowiedž d-rowi Tadeuszowi 
Szeligowskiemu 

Otrzymaliśmy następujący list: , 

Przeczytałam „W Niszy“ (Nr. 5 z 18 XII) 
artykuł prof. dr. T. Szeligowskiego pt. „Kolen- 
da prof. Limanowskiego". W imię prawdy pro- 
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szę o zamieszczenie następującego  sprosta- 

wania: 
Jedynym utworem Moniuszki,  wystawia- f 

nym przez Redutę, byl „Nowy Don Kiszot czyh 

Sto szaleūstw“, tego jednak utworu chyba proi- 

dr. Szeligowski nie nazwie operą, gdyż jest to 
komedja muzyczna, nie mająca do opery naj- 

mniejszej pretensji. Przytem przedstawienie by- 
ło nad wyraz udane pod każdym względem, 
a więc i muzycznym, : spotkało się z uznaniem 
zarówno prasy muzycznej, jak i publiczności. 
Nie miał więc powodu prof. Limanowski, który 
współpracował jak zwykle, oburzać się na nie. 

W Reducie była bardzo ścisła współpraca - 
muzyka z reżyserem, właśnie z dyr. Osterwą, 
a jeśli zdarzały się niedociągnięcia, to przeważ- 
nie spowodu niewczucia się muzyka w istotę 

potrzeb ilustracyj muzycznych i ich charakteru . 
w związku z dziełem dramatycznem. Dowodem 
ścisłej współpracy reżysersko-muzycznej była 
praca w Reducie Eugenjusza Dziewułskiega, 
który nietylko miał najzupełniejsze prawo gło- 
su w czasie pracy nad widowiskiem, łecz nieje- 
dnokrotnie reżyserował samodzielnie wysta- 
wiane przez Redutę utwory. 

Uwaga prof. dr. Szeligowskiego o mieinte- 
resowaniu się prof. Limanowskiego muzyką po- 
za teatrem jest tak Śmieszna, że wogóle niema 

co o tem mówić. i 

Nie idzie mi bynajmniej o obronę Reduty, 
gdyż obecnie nie łączą mnie z tą placówką żad- 
ne nici, idzie mi tyłko o sprostowanie myłnych 
informacyj prof. dr. Szeligowskiego, które mo- 
głyby wprowadzić w błąd czytelników. 

Halina Hohendlingerówna. 
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JÓZEF PLEŚKIEWICZ 

POLITYKA 
Nocą, przed oknami wąskim słupem zapadłą 

Ochwyciwszy cyir wygięte kwiaty 
Modlą się biedni matematycy, 

Aby liczby stały się prawdą. 
Nam nie trzeba niczego z poza ziemi 

światło ma we własnem gardle każdy, 

Kto skułonych ludzi kruche czaszki 
Najgłębiej rozrąbie słowami ostremi. 

Ą 
Ы 

pod redakcją Jerzego Wyszomirskiego FP)



W Ostrej Bramie o 12 w nocy w nie 
dzieię (transmitowana przez Radjo na ca 
łą Polskę). 

U św. Jana o 12 Ww nocy. 
U Św. Kazimierza o 12 w nocy. 
U Ś. Jerzego o 7 rano w poniedziałek. 
U Św. Michała o 12 w nocy. 
W kościełe Niepokalanego Poczęcia 

o 7 rano. 
W kościele Serca Jezusowego o 12 w 

mocy. 
W kościee Św. Ducha o 6 rano. 
W kościele Św. Jakóba o 12 w nocy. 

  

  

  
Zarządom młasta — uregutowanie spraw 

miejskiej komunikacji 

     

   

      

    

  

    
   
   
    

   

4-52 АЕА 

Teairowi па Pohulance — mniej doświadczenia, 
ale więcej dziadów przy kasie 

TEATR MUZYCZNY LUTNIA“ 

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY 
Niedziel» 24 XI, 

i „Targ na dziewczęta" 
Poniedziałek 25 XII. 

go 2, 4 po. 

„Pod białym koniem" 
(ceny zniżone) 

  

godz 8.5 w. 

„Targ na dziewczęta” 
Wtorek 26 XII, 

godz, '2 3U 

„Bajka dla dzieci" 
godz 4 op 1 

„Ped białym koniem" 
(-eny zniżone) 

godz 815 w. 

„Targ na dziewczęta" 
Środą 27 XIl godz. 815 w. 

„Targ na dziewczęta” 
 WOZPOTNENYEWTCRZCFECZOG PSZTOPZZRZEYTWERERZZWROZKA 

$ | tżywajmy zagranicznych wód mineralnych, 
ъ me POZO almo) Woda gorzka 

Morszyńska jest niezastąpionym lekiem w scho- 

iš rzeniach żołądka, jelit i wątroby. — Sprzedaż 
yw aptekach i drogeriach. 

i   A JEDNAK 

  
  
   
| HERBATA н 
“L KOPERMIKIEM“ | 

  

wilófirka 
NIEDZIELA 

pat 24 
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DGT TEO 

— Od wydawnictwa, — Numer na- 

stępny ukaże się w czwartek 28 bm. Re- 
dakcja i Administracja czynne będą nor- 

małnie we środę 27-go bm. 

URZĘDOWA 

— Likwidacja Urzędu Ziemskiego. Z dn. 

1 stycznia Wileński Urząd Ziemski zostaje 

zlikwidowany, zaś agendy jego będą zespolo- 

ne przy Urzędzie Wojewódzkim. 

MIEJSKA. 

— Rada Miejska. Na plenum Rady Miej- 
skiej, która zbierze się w najbliższy czwartek 
omawiana ma być również sprawa likwida- 
cji szpitala żydowskiego. R Е 

— Handel w niedzielę. Dziś mogą być 
rano wy- 

wschńś ałańtce g. 7,43 

252 

otwarte w godzinach od 7 do 10 
łącznie sklepy spożywcze. 

— Badanie mostów, Komisja techniczna 

zbadała ostatnio wytrzymałość mostów  po- 

łożonych na terenie Wilna. 3 : 

Chodziło о zbadanie obciążenia mostu 
Ziełonego i Zwierzynieckiego w związku Zz 
projektem budowy nowego mostu koło Elektro- 
wni Miejskiej w przyszłym roku. 

— Zasiiki bezrobotnym. Na zarządzenie 
Gł. Zarządu Funduszu  Bezrobocia, bezrobotni 
otrzymali zamiast 1 stycznia zasiłki w okre- 
sie przedświątecznym. 

Na terenie Wilna zasiłki pieniężne i w 

produktach otrzymało zgórą 2.000 bezrobot- 

nych. 
— Izba Inżynieryjna. Projekt 

w Wilnie Izby Inżynieryjnej stanie się aktualny 
i zostanie zrealizowany w przyszłym roku. 
Wstępne organizacyjne posiedzenia odbędą 
się w m. lutym r. przyszłego. Otwarcie Izby 
nastąpi w połowie roku 1934. 

KOLEJOWA 
— Powrót dyr. kolei. W piątek rano wTró- 

cił do Wiłna po parodniowej bytności w War- 
szawie dyr. kołei w Wilnie p. inż. Falkowski. 

— Opóźnienie się pociągu, Wobec mrozu 
uległy spóźnieniu niektóre pociągi towarowe 
oraz pociąg z Warszawy, który przybył wczo- 
raj do Wilna z 1.30 godzinnem opóźnieniem. 

POCZTOWA 

— Datki dla listonoszów. Władze pocztowe 
przypomniały listonoszom, że pod żadnym po- 
zorem nie mogą przyjmować jakichkolwiek 
datków tak z okazji Świąt B. N. jak i Nowego 
Roku. 

SZKOLNA 
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 

szechna „Promień'* wraz z Przedszkolem (Wi 

wułskiego 4 i Witoldowa 54a) przyjmuje 
zapisy na II półrocze. 

Czysty, ciepły i  widny 
komplety francuskiego. 

W czasie feryj kancelarja pizy ul. Wiwul 
skiego 4 czynna codziennie próez niedziel i 

świąt w godz. 11-13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dzieło M. B. Powołań. We wtorek dn. 

26 grudnia r. b, punktualnie O godz. 6-tej 
wiecz. w Sali Sodalicyjnej przy ul. Królew- 
skiej . Nr. 9, odbędzie się zebranie doroczne 
członków Dzieła Matki Boskiej Powołań, na 
które są proszeni wszyscy członkowie i sym- 
patycy Dzieła. Goście będą mile widziani. 

OSOBISTA 

— Marszałek Raczkiewicz w Wilnie. Do 
Wilna przybył Marszałek Raczkiewicz, który 
spędzi w okołicy święta Bożego Narodzenia. 

RÓŻNE 

— Termometry Reamiura. Z dniem isty- 

:okal. Bezpłatne 

cznia miały być wycofane ze sprzedaży  ter- 
mometry o dwóch skalach. 

W piątek niedoszło jednak zarządzenie 
władz centralnych przedłużające sprzedaż ter- 
mometrów ze skalą Keamiura do dnia 30 czerwca 
35 roku. Winne one posiadać jednak plomby 
urzędu miar. 

— Paszporty zagraniczne, W ubiegłym 
miesiącu Starostwo Grodzkie wydało 43 pa- 
szporty zagraniczne. W porównaniu z takimże 
czasokresem w roku ubiegłym ilość wyda- 
nych paszportów wzrosła o 7. 

Paszporty zagraniczne w lwiej części wy- 
Kaas są w celach naukowych i emigracyj- 
nych. % 

Nici sowieckie. Do Wilna przyszedł tran- 
sport nici sowieckich, które są Sprzedawane 
po cenach konkurencyjnych. 

— Gwiazdka „| iaków*. Zarząd Wi- 
leńskiego Koła P. O. W. wystąpił do Okręgu 
z wnioskiem o przemianowanie jednej z ulic 
m. Wilna na nazwę ulicy Peowiaków. Zmiana 

  

otwarcia qz 

    

SŁOWO 

Pasterki w kościołach wileńskich 
U Św. Piotra i Pawia o 6 rano. 
W kościełe Odkupienia (teren szpita- 

la wojskowego) o 12 w nocy. 
U Św. Rafała o 6 rano. 
W. kościele W. W. Świętych o 12 w 

nocy. 
W. kościele Opatrzności 

da) 0 11 wiecz. 

U Bernardynów o 12 w nocy. 
U 0.0. Misjonarzy o 12 w nocy. 
U 0.0. Bonifratrów o 6 rano. 
U Św. Józefa o 12 w nocy. 

U św. Teresy o 12 w nocy. 

nazwy ulicy nastąpiłaby w związku z uroczy- 
stościami 15-lecia oswobodzenia Wilna i poś- 
święcenia sztandaru „Peowiaków. 

Dzeń 19 kwietnia jest świętem P. O. W. oraz 
i uroczystością m. Wiłna, w którym to dniu Pe- 
«$wiacy ukończyłi pracę konspiracyjną © 
Niepodległość, wstępując w całym składzie do 
szeregów W. P. 

Jak się ustosunkują Ojcowie miasta Wilna 
oraz miarodajne czynniki do powyższego wnio- 
Sku, ponieważ Zarząd Koła podał nazwy 
3-ch ulic a to: Niemieckiej, Portowej i Wiłeń- 
gkiej, przy których to ulicach koncentrowali 
się oraz wykuwali Niepodległość peowiacy. 

— Wycieczka morską bez paszportu. Wcze- 
sną wiosną, bo już od 5 do 29 kwietnia, kiedy 
kraje południowe skąpane są w słońcu i kwia- 
tach, organizuje linja Gdynia—Ameryka taną 
wycieczkę przez Lizbonę do Marokka i Wysp 
Kanaryjskich. Koszty — zależnie od położenia 
kabiny, od 650 zł. Utrzymanie luksusowe, jed- 
nakowe dla całej wycieczki. Zapisy i wszelkie 
informacje: „Orbis", Mickiewicza 20. 

— Paczki żywnościowe do Bołszewji Z 
okazji świąt ruch paczkowy do Bołszewji w 
ostatnich dniach wzrósł bardzo znacznie, 

Od niedzieli przez stacje graniczne na 
terenie wił. dyr. kolejowej odeszło do różnych 
miast sowieckich około 16 tysięcy paczek z ży- 
wnością i odzieżą. 

. „— Rezultaty „Tygodnia. Pol. Białego Krzy 
ža''. — О1а uzyskania funduszów na oświa- 
tę żołnierza polskiego odbył się w listopadzie 
rb. zwyczajem dorocznym, Tydzień Polskiego 
Białego Krzyża, Społeczeństwo polskie w Wil 
nie zareagowało na akcję tę w zrozumieniu 

nych haseł, przyświecających w pracy 
idowi Okręgu PBK w Wilnie zaofiarowu 

lae współpracę osób i wydatną olinrność о- 
sobistą. W wyniku ożywionej akcji Tygodnia 
Polskiego Białego Krzyża w Wilnie zebrano 
kwotę ogólną w wysoko>%: 1826 złotych 52 
gr. (w czem suma 558 zł, 24 gr, wydatkowana 
w związku z Tygodniem i urządzeniem dan- 

sty —1338 zł. UB ur. 
ywego poparcia akuji przez 

wszystkie sfery społeczeństwa polskiego w 
Wilnie zarząd Okręgu LBK w Wilnie uważa 
za swój obowiązek złożenie serdecznego ро- 
ziękowania dla osób, stowarzyszeń i instytu- 

j, które przyczyniły się do pewodzeria ak- 
cji Tygodnia PBK w Wilnie, w zrozumienin 
szczytnej idei służenia oświacte Żołuierza Pol 
skego, które przyświeca Polskie Białemu 
Krzyżowi w jego działalności. 

TEATR I MUŻYKA 
— Repertnar świąteczny teatru miejskiego 

na Pohulańce: — Dziś w sobotę dn. 23 bn. 
i jutro w niedzielę dn. 24 bm. przedstawie- 
nia zawieszone. 

W poniedziałek dn. 25 bm. (na pierwszy 
dzień świąt) o godz. 8 wiecz. dana będzie sen 
sacyjna sztuka ostatnich czasów  „Frūulein 
Doktor'* z H. Skrzydłowską w roli tytułowej, 
w otoczeniu koncertowo zgranego zespołu. — 
Ceny zniżone. 

We wtorek dn. 26 bm. (na drugi dzień 
świąt) teatr czynny dwukrotnie: o godz. 4 p. 
p. odegrana ząstanie jedna z najświetniej - 

h komedyj współczesnych Deval'a „Ste- 
z M. Węgrzynem w roli głównej. Ceny 

(Dobra Ra- 
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   czorem © godz. 8-ej „Fraulein Dok- 
tor'* — reportaż sceniczny @ wojny Świato- 
wej z H. Skrzydłowską w roli szpiega niemie 
ckiego B reżyserji W. Czeugerego, po cenach 
zniżonych. — — 

We środę dn. 27 bm. o godz. 8-ej wiecz. 
„Friulein Doktor'* — ceny zniżone. 

— Sylwester w teatrze na Pohulance. 
Początek Nowego Roku przywitają artyści T. 
M. Wielką rewją Sylwestrowa w 20 obrazach. 
Udział całego zespołu. Humor, piosenki, gro- 
teska, skecze, Występy baletmistrzów: C. Ja- 
nuszkowskiego i W. Morawskiego, oraz pri- 
madonn: (Góreckiej i Januszkowskiej. Szcza- 
góły w afiszach. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Repertuar 
świąteczny. — Dziś w niedzielę o godz. 8,15 
wn 

„Targ na dziewczęta'*, Jutro w poniedziałek 
teatr czynny będzie dwukrotnie: po poł. o g. 
4-ej ukaże się po cenach zniżonych „Pod Bia 
łym Koniem'', wieczorem zaś o godz. 8.15 — 
w dalszym ciągu „Targ na dziewczęta'', We 
wtorek świąteczny -0 g. 12.30 bajka dla dzie- 
ci „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja'* (ce 
ny od 25 gr.). Po poł. o godz. 4 po cenach 
znižonych op. „Pod Białym Koniem'', wieczo- 
rem o godz.8 ,15 „Targ na dziewczęta”. We 
środę o godz. 8.15 wiecz. „Targ na dziewezę- 
ta“. 

— Bajka dla dzieci w Lutni, — W drugi 
dzień świąt o godz, 12.30 odbędzie się premie 
ra efektownej bajki świątecznej p.t. „Dzia- 
dzio Piernik 1 Babela Bakalja““ w wykona- 
niu zespołu dziecięcego i artystów dramatycz 
bych. Widowisko to zewszechmiar godne uj- 
rzenia wyposażone zostało w nowe dekoracje i 
kostjamy. Tańee zespołowe w układzie Sawi- 
ny - Dolskiej, Ceny miejsc od 25 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS — Obiad o 8-ej; 
CASTNO — Świat bez mężczyzn. 
PAN — Kto winien? 
ROZMAITOŚCI — King-Kong. 
LUX — Każdemu wolno kochać. 
ROXY — Banda Bubula 

JEST 

   

   

      

ŻĄDAĆ 
WSZĘDZIE 

z, odegrana zostanie operetka Jacobi'ego | 

ofiary 
J. E. Ks. Arcybiskup Romuald  Jałbrzykow. 

ski na bezrobotnych 20 zł. 

J. E. Ks. Biskup Kazimierz Michalkiewicz, 
zamiast wizyt i powinszowań Świątecznych i 
Noworocznych złożył następujące ofiary: 

Dla biednych m. Wilna, na ręce Pań МН # 
łosierdzia Św. Wincentego a Paulo 100 zł. 

Dla Domu Dzieciątka Jezus 50 zł. 
Dla Domu Matki Boskiej Miłosierdzia 50 zi. 

Na Herbaciarnię dla niezamożnej  inteligen- 
cji 50 zł. 

Dla Komitetu Społecznego pomocy  bied- 
nym i walki z żebractwem 50 zł. 

Dla bezrobotnych 15 zł. 
Zamiast powinszowań i wizyt Świątecznych i 
Noworocznych złożyli: 

Prezes Aleksander Meysztowicz dla naj- 
biedniejszych 10 zł. lgnacy i Marja Bohdano- 
wiczowie na Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo 10 zł. Helena i Ceza- 
ry Sadowscy dła najbiedniejszych 5 zł.; Ka- 
zimierzostwo Wilczewscy dla najbiedniejszych 
1 zł; Z. i M. Świdowie na Dom Wychowawczy 
ZPOK dla chłopców 10 zł.; Stefanja Świdowa 
dla ociemniałych 5 zł.; Jan Lepieszo dla naj- 
biedniejszych 5 zł. 

Płk. Błotuć Mikołaj na Dom Dzieciątka Jezus 
23. 5; Witold Turkułł dła najbiedniejszych 5 zł.; 
Witołd Skinder na Herbaciarnię dla inteligen- ‹ 
cji 10 4; Stanisław Bochwic, Zygmunt Bort- 
įkiewicz, Aleksander Brochocki, Tadeusz By- 
stram, Jan Malecki, Wacław hr. Mohl, Marjan 
hr. Broeł Plater, Kazimierz Świątecki, Bohdan 
Szachno na Wil. T-wo Opieki nad Dziećmi 
45 zł.; W. Pac - Pomarnaccy i W. Kowzono- 
wa dla najbiedniejszych 2 zł.; Dr. Łeon Ilnicki 
na Dom Dzieciątka Jezus 2 zł.; Stefanja i 
tefan Swiechowscy dla bezrobotnych 10 zł.; 

Dr.  Hanusowicz dla najbiedniejszych 3 zł. — 
A. L. Nawroyszowie na Żłobek im. Marii 5 zł. 
Stanisław i Marja Romerowie na Challenge'u 
1934 r. 2 zł.; kpt. Maciejowski Józef, por. Ko- 
lendo Aleksander i por. Kowalski Roch na Dom 
Dzieciątka jezus 10 zł.; Zarząd Okręgowego 
Koła Zw. Inwalidów Wojennych R. P. w Wil- 
nie na rzecz bezrobotnych m. Wilna 10 zł.; — 
Dr. Wacław Jasiński na Dom Dzieciątka Jezus 
10 zł.; 

Zamiast kwiatów na grób Ś. p. drogiej ku- 
zynki Jadwigi Konarzewskiej Wanda z Siela- 
nków i Witołda Przegalińskich na Dom Dzie- 
ciątka Jezus 10 zł.; 

Ku uczczeniu pamięci Ś. p. J. Konarzewskiej 
na Dom Dzieciątka Jezus W. J. zł. 5— 

Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Józefa Ry- 
chlewicza, Koło Wileńskie Filistrów  Arkonįi 
Składa 30 zł. na herbaciamię dla inteligencji 
bezrobotnej. 

Zamiast kwiatów na grób  nieodžalowanego 
Ś. p. ks. Zygmunta Lewickiego — Bernade- 
ta i Wiesław: Cywińscy — na Żłobek im. 
Dzieciątka Jezus 5 zł. oraz na Herbaciaznię dła 
inteligencji przy ul. Dobroczynnej — 5 zł. 

Margolis Chaja na Szkołę dla ociemnia- 
tych na Antokolu zł. 50. 

Na odzież i obuwie dla biednej dziatwy, 
znajdującej się pod opieką VII męskiej konferen- 
cji św. Wincentego a Paulo, złożyk: Jadwiga i ' 
Marja Parfjanowiczowie — zł. 5; Amelja i 
Juljan Bądzkiewiczowie zi. 5; Walerjan i Broni- 
sław Dudzińscy zł. 5; Letycja i Pius Łuczajo- 
wie zł.5;  Gabryela i Wincenty  Urniażowie 
2.5; Aniela i Adolf Legiejkowie zł. 3; Wan- 
da i Wacław Brzozowscy zł. 5; Zofja i Wa- 
cław  Węckowiczowie zł. 5; Janina i Win- 
centy Łuczyńscy zł. 5; Zofja i Kazimierz Flor- 
czakowie zł. 5; Irena i Jaromir Matyaszowie 
zł. 5; Zofia i Jan Buykowie zł. 5; Anna i 
Kazimierz Prekierowie zł. 5; Marjan Strumiiło 
zł. 10; Kazimierz Petrusewicz zł. 5; Teodor 
Pietkiewicz zł. 5; Tadeusz Miśkiewicz — zł. 
5; Leon Sumorok zł. 5; Józef Krupko zł. 3; 
Antoni lllinicz zł 4; razem 100 zł. 

Oficerowie, podoficerowie i urzędnicy Pro- 
kuratury przy wojsk. Sądzie Okr. Hl 9.80 zł. 
Zarząd Koła Wil. Związku Prac. Umysłowych 
Administracji Wojsk. 10 zł. na gwiazdkę dia naj. 
biedniejszych dzieci szkół powszechnych m. 
Wilna. . 

W. Dmochowski na bezrobotnych składa 
zamiast Życzeń i wizyt zł. 10. 

  

  

UWADZE PAN! 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

popułarna broszura 
„Odmłodzenie radykalne twarzy“* 

Doktór HAURYŁKIEWICZOWEJ 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 

— Złodzieje przed świętami. Na terenie 
miasta w ciągu ostatnich dwóch dni dokonano 
49 kradzieży, z czego ujawniono 37. Pozatem 
na rynkach zanotowano drobnych kradzieży 17, 
oraz zatrzymano 13 kieszonkowców i złodziei 
oraz złodziejek „„wozowych”. 

Zanotowano również kradzieże artyku- 
łów żywnościowych ze spiżarń, kucheń, skła- 
dzików gospodyń. Przeważnie tych kradzieży 
dokonują złodzieje i złodziejki, udające żebrą- 
cych i odwiedzający mieszkania prywatne. 

— Złodziej u narodowych  socjałistów 
Z sekretarjatu organizacji narodowych socja- 
listów (Wileńska 37) skradziono wczoraj w 
nocy maszynę do pisania i patefon na ogólną 
sumę 700 zł. 

— Przemyt. W mieszkaniu Eljasza We- 
lesa (Kalwaryjska 85) ujawniono 12 klg. sa- 
charyny, krzemienie i zapalniczki pochodzące z 
przemytu. 

— Ulotki w szkole rzemieślniczej, Odezwy 
odbite na szapirografie o treści = komunisy- 
cznej rozrzucono na terenie szkoły rzemie- 
ślniczej przy ul. Kopanica, 

Podłoga, bełka i stół. Wczoraj zanoto- 
wano w mieście trzy alarmy pożarowe. W mie 
szkaniu Rubinsztejna (Niemiecka 10) zapaliła 
się podłoga, w piekarni Kronika (Straszuna 12) 
belka, zaś w sklepie Elektrit, Chwolesa (Wi- 
leńska) stół. 

— Zginęło 1100 złotych. Pracownikowi 
Dyr. Lasów Państwowych Urbanowiczowi zgi- 
nęło 1100 złotych w czasie jego bytności м , 
podejrzanym lokalu przy ul. Sofjanej 6. 

Pod zarzutem kradzieży zatrzymano dwie 
kobiety. 

BAL. KRYZYSOWY Akademickich Kół Oilnian o Oarszacie 
odbędzie się w dniu 30 grudnia 1933 r. w Sa'ach I7BY PPZ:MY:LOW6- 
UD CID CB GI GB C-CZ ZY GE GA TE CTR TY CZATA 

Doktorostwo Tadeuszostwo + 
Wąsowscy na Zakład Sióstr Magdalenek 5 zł.; 

  

    

  

== + 
Przemysław Białynia-Żyżniewski 

ZIEMIANIN POW. DZIŚNIEŃSKIEGO 

po krótkich cierpieniach zmorł w dniu 19 grudnia 1933 r. w wieku lat 65 
w maj. Przemysławice, gdzia został pochowany. 

O ciężkiej tej stracie zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

pozostała w głębokim żalu. 

  

„OÓRKA. 

  

Dnia 23 grudnia 1933 r. po krótkich i ciężkich cierpieniach zgasł nasz 
nieodżałowany 

MOJŻESZ RYNDZIUŃSKI 
WŁAŚCICIEL DOMU BANKOWEGO 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Żeligowskiego 5 nastąpi 
w niedzielę dn. 24 grudnia r.b. o godz. 12-ej. 

©О czem zawiadamiają pozostań w nieutulonym žalų 

  

SYN I KREWNL 

  

Narciarze i hokejści Ogniska Jadą do Zakopanego 
Trzeba przyznać, że Zarząd KPW — Og- 

nisko nie marnuje swoich możliwości biletowych 
i stara się wysyłać swoje drużyny sportowe 
na zawody do innych miast. 

Obecnie w sezonie świątecznym narciarze 
i hokeiści Ogniska bawić będą w Zakopanem. 

Narciarze wyjeżdżają na 10 dni. Obóz 
treningowy, pod fachowem kierownictwem _ je- 
dnego z zakopiańczyków (zdaje się, że Lorka), 
będzie wstępem do specjalnego kursu prowa- 
dzonego przez tegoż już w Wilnie, 

Niewątpliwie pobyt w Zakopanem  przy- 
niesie niemałe korzyści, gdyż zawodnicy (płci о- 
bojga) będą się mogli niejednego nauczyć, 
obserwując naszych czołowych narciarzy. 

Hokeiści wyjeżdżają do Łodzi i Zakopane- 
go. W Łodzi walczyć będą w poniedziałek z 
drużyną L. K. S. Jest to najsilniejsza drużyna 
łódzka zasilona obecnie b. napastnikiem  Tu- 
rystów — Glicensztajnem i b. graczem S. K. 
S'u — Szaniawskim. 

Obecnie skład L. K. S. przedstawiać się 
będzie następujaco: 

Jakubiec, Rusinkiewicz,  'Frencel, I-szy 
atak: Król, Załęski, Wisławski, Il atak Szaniaw- 
ski, Glicensztajn i Lutrosińsk. W tym skla- 
=. L. K. S. grać będzie z wileńskiem Ognis- 
jem 

W zakopanem Ognisko weźmie udział w 
międzynarodowym turnieju hokeja o mistrzo- 
stwo Zakopanego. 

W turnieju wezmą udział drużyny: Wa- 
hring Wideń: , Czarni (Lwów), Legia (War- 
szawa) i Ogn.sko 

Zeszłoroczny mistrz z Zakopanego, Wiener 
Eisłauf Verein, z powodu wyjazdu do Szwaj- 
carji nie będzie mógł w tym roku bronić 
zdobytego tytułu. 

ь Turniej odbędze się w dniach 29, 30 i 31 
ka: 

_ „W jednym z numerów poświątecznych za- 
mieścimy obszerne sprawozdanie naszego wy- 
słarnika z pobytu wilnian w Zakopanem. 

Ez w 

We wtorek, dnia 27 b. m. j 
Wilna na kurs do - Zakopanego narciarze A. 
EZR KAI ESI 

BA FRMOWE! TAŚMIE 
PROGRAMY ŚWIĄTEUŁNE 

„ „Obiad o 8-ej'* w „Heljosie'* jest filmem 
„wielogwiazdzistym'*. W ubiegłym sezome wi- 
dzieliśmy już podobny film ,(„Grand Hotel'*) 
Wytwórnie filmowe chcąc do reszty wyzys- 
kac renomę nazwisk sławnych aktorów i ak 
torek nakręca ją obrazy, gdzie zgrouiadzają 
wszystkich ulubieńców  publiczności.. Systeia 
gwiazd, jak widać, potrzebuje mocnych га - strzyków nowości. : 

: Niezależnie od wartości filmowyca obrazu, 
Jego poziom artystyczny wcale nie zyskuje na zwiększonej liczbie sław aktorskich. Ża- 
den z aktorów nie może się „wygrač““, z ko- 
nieczności postaci są traktowane powierzeho- 
wnie. Z drugiej jednak strony niepowszednią 
ciekawostką jest oglądanie razem takich аК- 

torów, jak Lionel Barrymoore, Wallace Beery, 
Marja Dressler, i Philips Holmes. - 

Wszyscy oni, a prócz nich jeszcze inni rów 
nie sławni zbiorą się na „Obiad o 8-ej**. 

„Świat bez mężczyzn'* w „Casinie'* powta 
rza temat kilkakrotnie już opracowywany na 
filmie (ostatnio „Nowa płeć''). 

Oczywiście tylko w dziedzinie teorji pozo 
stanie marzenie niewiast o władztwie nad 
światem, bo z chwilą, gdy zniknie z powierz- 
chni ziemi mężczyzna, nie będzie dla kogo 
się ubrać, być piękną itp. Dlatego tylko do 
satyry i dobrej komedji muzycznej nada je 
się ten powabny temat. „Świat bez mężczyzn:* 
jest wyjątkowo dobrą, jak na Amerykę, ko- 
medją muzyczną, która będzie istotnie Świą- 
teczną rozrywką filmową. 

„Kto winien?'* w „Panie* — to nowy 
film polski. Tragiczne pytanie: ona czy on? 
Stare jak świat. Odpowiedź także. Film cie- 
kawy jest jako debiut nowych sił: Andrzejew 
skiej, Eiehlerówny i Damięckiego. Andrze- 
jewską widzieliśmy już w drobnym i udanym 
epizodzie kwiaciarki w „Dziejach grzechu” *, 
Eichlerównę z najlepszej strony znamy z teat 
ru na Pohulance, teraz mamy możność obej- 
rzeć obie w dużych rolach popisowych. 

„King-Kong““ w „Rozmaitościach* — to 
powtórzenie. Z rozmachem i bezeeremonjal- 
nością amerykańską wprowadzono tu przedpo 
topowe monstra i kazano im wziąć udział w 
życiu ludzi dzisiejszych. Wrażenie niesamowi 
te, miejscami komiczne. Technicznie film bar 
dzo pracowity. 

Na scenie tradycyjne Jasełka z Herodem 
i Śmiercią. 

Różne filmy, różne poziomy. Jest z czego 
wybrać. ad. ©. 

  

Z. S.-u: Stankiewicz, Starkiewicz, Umiastow- 
Ski,  Perłowski, Chomętowski i Lisiecki. 
SCHRONISKO NARCIARSKIE W ROWACH 

SAPIEŻYŃSKICH 
W okresie Świąt niewątpliwie ożywi się 

ruch narciarski. Kto żyw, a ma narty wyru- 
szy w teren, aby wykorzystać wołny czas, 
Tym, którzy się będą bali zbyt wieikiego 
mrozu przypominamy, że schronisko Ośrodka 
W. F. na terenie Rowów  Sapieżyński 
czynne. Można tam ogrzać się i „podjeść”. 
Tamże narty i buty do wynajęcia. 

* е ® 

  

„ Ošrodek Wychowania Fizycznego w Wi'- 
nie powiadamia, że poczynając od dnia. ju - 
trzejszego w niedzielę i święta od Ośrodku 
(Ludwisarska 4) odchodzić będą autobusy Spółdzielni autobusów zamiejskich do Rowów 
Sapieżyńskich — co pół godziny 6d godziny 
9 do 4ej po poł. Cena przejazdu w jedną stronę 40 gr. Autobusy zatrzymywać się bę- 
dą dla zabrania narelarzy również na placu 
„Katedralnym. 

KURSY NARCIARSKIE A. Z. S. 
AZS komunikuje, że w bieżącym se- 

zonie organizuje następujące popularne  kur- 
Sy natciarskie dla wszystkich. Kursy tak zwa- 
ne „śródtygodniowe" we środy, piątki, i 
niedziele. Zbiórka o godz. 10 w schronisku na 
Antokolu. Instruktorzy: kol. Grabowiecki Jan 
kol. Stankiewicz Wiktor. 
: Drugi kurs t. zw. świąteczny” w niedzielę 
i wszystkie święta. iórką 0 godz. 10 w 
schronisku na Antokolu. 

Instruktorzy: koł. Pietkiewicz Konstanty i 
kol. Puchalski Kazimierz. 

Kursy będą prowadzone przez cały sezon. 
Kurs  „Śródtygodniowy" już rozpoczął się. 
Kurs t. zw. „Świąteczny* rozpocznie się w 
najbliższą niedzielę. 

Bliższe informacje i zapisy na kurs co- 
dziennie w sekretarjacie A. Z. Ś.. Gmach Głó- 
wny U. S, B, dziedziniec Piatra Skargi oraz 
w schronisku narciarskiem na Antokolu w 
dniach i godzinach. kursowych 

  

  

— Qfiary na dożywianie głodnych dzieci 
% па walkę z gruźlicą — zamiast życzeń świą- 
tecznych i noworocznych: 

Poseł Kuruś Paweł zł. 6, Zambrzycki J. 5, 
Łukaszenia A. 1, Zambrzycki S. 2, Szczerba- 
czewicz A. 1, Organiska J. 1,50, Lukjanowiczė- 
wna J. 1, Barancewiczowna J. 1, Kaczan M. 1, 
Uthke 1,50; Proskurnicki 1,50; Falewicz 1,05; 
podpis nieczyteiny 0,45; Janiszewski 1,50, pod- 
pis nieczytelny 0,50; Gutowski Miecz. 0,50; Mil- 
kowski j. 0,50; Brzosko Piotr 0,50; Czernicki 
Juljan 0,50; Bohdanowicz Józef 0,50; Łukasze- 
wicz Aleksander 1,50; Kupryjańczyk Jan 0,10; 
Jurkowski Józef 0,50; Starżyk Józef 0,50; Bie- 
gański Lucjan 0 Kossakowski Adolf 0,20; 
Krzyżanowski Bronisław 0,50; Markowski jo- 
zef 0,20; Piotrowicz Juljan 0,50; Białowicz Kon- 
stanty 0,20; Dubowski Józef 0,50; Litwiniuk Jó- 
zef 0,20; Bohdan Albin 0,50; Naliwajko Stefan 
0,20; Chankiew Feliks 0,50; Korycki Dionizy 
0,50; Rymasze Adam 0,50; Goch Romuald 
0,25; Palecki B. 0,30; Budkiewicz Zygmunt 
0,30; Kirejczyk 0,50; Zaušcinski 0,20; Bielacho- 
wicz Aleks. 0,20; Poe 0,50; Butrym t; Kis 
1; Szatkowski 050; Ślizień 0,20; Usenkiewicz 
0,50; Komarowski 0,50; Turuta 0,20; Bageliński 
0,50; Irykowski 0,20; Wiśniews 0,30; Zarząd 
Związku Rezerwistów 5; Hurcewicz Edward 1; 
Rajski Maciej 0,50; Antonowicz Antoni 3; Po- 
łocka ]. 3; Jaworski 1; Buraczyński 1; Syder- 
man Mendel 2,25; Wałczak Stanisław 2,25; Par- 
fienowicz Józef 10,50; Feler Chaim Dawid 3:7 
Kowalewski Jan 1,50; Biuro Zawiad. Stacji 1, 
Soroko Bołesław 1,50; podpis nieczytelny 1; 
Jarocki Wincenty 1; Telegrafiści 1,50; Marczyk 
Mikołaj 0,50; Zapoła Antoni 0,50; Karpiej Alek- 
sander 0,50; Adaško Stefan 0,50; Czujko Win- 
centy 0,50; Aleksandrowicz Stefan 0,50; Bondar 
Kajetan 0,50. ; 

— Požar kasyna Związku Rezerwistów: 
W nocy 21 grudnia rb. o godz. 23 m. 30 ww 
buchł pożar w nowoodbudowanym lokalu pod 
klub Związku Rezerwistów. Lokal był już pra 
wie gotów, otwarcie miało nastąpić w dniu , 
31 grudnia, tj. na Sylwestra. 

Pożar powstał od pozostawionych piecy- 
ków i koszów z węglem w celu osuszenia 
ścian. Spaliła się podłoga, ściany i dach. — 
Straty wynoszą około 4000 zł. 

— Ładna zabawka. — W nocy na 20 gru- 
dmia podezas zabawy we wsi Cyganie gminy 
niedźwiedziekiej wynikła sprzeczka pomiędz: 
uczestnikami zabawy, a mianowicie Łazow - 
skim Janem, Sachunem Józefem i  Mieszkie 
wiczem Bazyłim. Sprzeczka zamieniła się w 
bójkę, poszły w robotę noże — w rezultacie 
czego Łazowski otrzymał cios nożem w plecy, 
zaś Sachun w lewy bok. 

Uszkodzenie ciała obydwóch zaliczono do 
ciężkich. 

     
        

  

    

  

    

  

     
  

     

    

„ Boznaniu I Lyodie BAL 
Hi NELEWFJ w Wilnie (ul. Mickiewicza 32). Początek o godz. ?2-ej; stroje wizytowe. Wstęp 4 zł; akademicki 2 zł. 
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Nie potrzeba cudu, by uzyskač šwiežą. de- 
likatną, młodzieńczą skórę. Ani długich mie- 
sięcy kosztownej pielęgnacji. Zmarszczki nie 
są spowodowane przez starość ecz przez 
brak Bioceł u w skórze. Proiesor Umwersyte- 
iu Wiedeńskiego, Dr. Stejskal. zdołał wreszcie 
otrzymać Bioceł z młodych zwerząt, Do- 
świadczenia, uczynione na kobietach w wieku 
od 55 do 72 lat, dowiodły  niezbici że 
zmarszczki znikły w zupełńości w ciągu 6-u 

tygodni (zobacz całkowite sprawozdanie w Ty- 
godniku Medycznym, Wiedeń). Prawdziwy 
Biocel, wyciąg z starannie wybranych mło- 
dych zwierząt, wchodzi obecnie w skład Od- 
żywczego dla Skóry Kremu Tokalon (kolor 
różowy). Przy stosowaniu go. Starcza. Zwię- 
dla skóra jest szybko odmłodzona i zwiot- 
czałe mięśnie twarzy są wzmocnione. Należy 
używać znakomitego. paryskiego Odżywczego 
Kremu, Tokalon kolor różowy, co wieczór 
Nasyca on skórę Biocel'em podczas snu. Krem 
zaś Tokałon biały załeca się stosować co ra- 
no. Czyni on skórę jędrną i usuwa rozszerzo- 
ne pory. Qdy oba te kremy są używane je- 
dnocześnie, według powyższych wskazówek, 
муа jest gwarantowany w każdym wypad- 
ku, w przeciwnym zaś razie pieniądze zostałą 
zwrócone. 

grodźięh/ka 
— Noc kradzieży. — Ub. noc na terenie 

miasta i powiatu obfitowała w cały szereg 
różnego rodzaju kradzieży. 

I tak na szkodę Bronisława Kunickiego — 
(Zielona 5) dokonano kradzieży drzewa opa- 
łowego. 

Kuradzieży dokonano 
wyrwanie skobla. = 

Z niezamkniętej sieni Izraela Kuraża (Bo- 
nifraterska 6) skradziono 16 główek sera 
szwnjearskiego wartości 80 zł. 

Aleksandrowi Zaniewskiemu (Franciszkań 
ska 25) z nieogrodzonego płacu skradziono 
materjał budowlany. 

Jadącej furmanką mieszkance pow. aufu- 
stowskiego Lubie Karpowicz skradziono z wo 
ra na uliey Lipowej 30 głowck kapusty, 1 ра 
rę pantofli i 2 pary śniejrowców. 

Sosnę wartości 10 zł. skradziono Janowi 
Dawidowiczowi zan. w Kosošnie UI 

LECZCIE SIĘ 
Specyfikami ziotowemi 
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Świąteczny program radjowy 
NIEDZIELA, dnia 24 grudnia 1933. 

9,00 Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dziennik 
poranny, Muzyka, Chwilka gosp. dom., 10,00 
Nabożeństwo ze Śląska, 11,57 Czas, 12,05 Pro- 
gram dzienny, 12,10 Kom. meteor. 12,15 Pora- 
nek muzyczny, 15,00 „Tęsknoty i proroctwa 
Mickiewicza” odczyt, 13,15 d. c. poranku, 14,00 
Słuchowisko wiejskie, 14,30 Audycja dla wszyst 
kich, 15,00 „Gdy na wsi* gawęda, 15,20 Kon- 
cert, 16,00 Audycja dla dzieci, 16,30 Ignacy Pa- 
derewski na płytach, 16,45 Kwadrans literacki, 
17,00 „Wigilja świata" odczyt, 17,15 Transmi- 
sja z Krakowa, 18,00 Słuchowisko, 18,40 Reci- 
tal špiewaczy, 19,00 Litewska audycja literacka, 
19,15 „Ciotka Albinowa mówi”, 19,30 Radjoty- 
godnik dla młodzieży, 19,45 Program na ponie- 
działek, 19,50 Wieczór sonat, 20,50 Dziennik 
wieczorny, 21,00 „Pomnik Mickiewicza w War- 
szawie* felj., 21,15 Koncert, 22,00 Na wesołej 
lwowskiej fali, 23,00 Muzyka lekka (płyty), 
24,00 Pasterka z Ostrej Bramy w Wilnie. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 25 grudnia 1933 r. 
10,00 Nabożeństwo 11,57 Czas, 12,05 Pro- 

gram dzienny, 12,10 Przerwa, 15,00 Koncert, 
16,00 Słuchowisko dla dzieci, 16,30 Recital $pie- 
waczy, 16,45 „Cud pasterki* odczyt, 17,00 Kon- 
cert, 18,00 Słuchowisko, 18,40 Program na wto- 
rek, 18,45 „Sen“ pogaduszka mejszagolska Le- 
ona Wołłeyki, 19,00 „Pokój ludziom dobrej wo- 
li“ 20,00 Transmisja ze Lwowa, 21,00 „Wesoła 
wilja”, 21,15 Recital fortepianowy, 22,00 Muzy- 
ka z płyt, 22,11 Transmisja audycji na rozgłoś- 
nie amerykańskie, 22,15 Sport, 22,25 Godzina 
życzeń (płyty), 23,25 Muzyka taneczna. 

WTOREK 26 GRUDNIA 

9.09 Czas; gmnastyka, 
gosp. dom. 

10.05 Nabożeństwo. 
11.57 Cza 
12.05 Program dz 
12.16 Kom. meteor. 
12.15 Koncert. 
14.00 Audy: 52 
15.00 „Korzystajmy : 

wie wiejskiem'* — odczyt. 
15.20 Koncert. 
16.00 Aud. dla dzieci. 
16.30 Utwory Dworzuka (płyty). 
16.45 Kwadr. liter. 
17.00 Feljeton. 
17.15 Kolędy. 
18.00 Słuchowisko. 
18.40 Koneert. 
19.00 „Gdańsk i 

odezyt li 
19.15 Wil. kom. sport. 
19.25 Pogad. radjocechniezna Mieczysława 

Galskiego. 
19.40 Program na środę 
19.45 „Belidem przez Dolskę'* -- 

Jim Poker. 
20.00 Słowo wstępne W. Grubińskiego do 

operetki. 

muzyka, chwilka 

u 
  

   

  

   
   

    

u w gospodarst- 

  

Po w przeszłości * 

   

wygłosi 
   

  

  

Potrzebny 

LEKARZ-DENTYSTA 

na stałą pracę w Wilnie 
Oferty piśmienne pod „Kade'* 

Wilno, Niemiecka 4 m. 20. 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 
Zioła przeciwko cierpieniem przewodu pokarmowego 

Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek 
Zioła przeciwko chorobom płucnym i 
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, 

Zioła przeciwko niedomaganiom  skrofulicznym 
epilepsji Zioła przeciwko chorobom nerwowym i 

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza 
Zioła przeciwko cierpieniom narządów trawienia i 

Kąpiele siarkowe roślinne 
Do nabycia w aptekach 

-—-—---. 

bleduicy 

zn. sł. „Irotan'*. 
zn. st. „Gara'“,, 

zn. st. „Elmizan““. 
zn. st. „Artrolin““. 

zn. sl. „Tizan““. 
zn. sł. „Epilobin'*. 
zn. sł. „Urotan**. 

zm. st. „Chogal““. 
zn. sl. „Sulfobal““, 

podagrze i isehiasowi 

wątroby 

i składach aptecznych. 

Brosrurki informacyjna OSkara Wojnowskiego 

et „Jak leczyć choroby ziołami leczniczemi" 
wysyła bezpłatrie 

OSKAR WOJNOWSKI — Warszawa, ul. Hortensja 3 m. 4 
  

EARL DERR BIGGERS 
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Chińczyk — Zwyciezca 
— Więc pan nie zna się na maszynach? — 

zapytał. 

— Oczywiście. Ale co to pana obchodzh 

— Przed kilku miesiącami w Broom's Hote- 

lu w Londynie poinformował pan mego kołe- 

gę, Inspektora Duffa o tem, że jest pan inżynie- 
rem. 

Keane wpił się w niego oczami. 
— Doprawdy pan jest dziecinny! Czyż mó- 

wiłem to Duffowi? Zupełnie zapomniałem! 
— To nie była prawda? 

— Naturalnie, że nie. Powiedziałem, co mi 

przyszło do głowy. 

— Mam wrażenie, 

zdarza? ‹ ы 
— Co pan przez to rozumie? 
— Czytałem notatki o panu, panie kapita- 

nie Keane. Poszukiwanie mordercy jest poważną 
i ciężką pracą, musi mi pan wybaczyć zbyt do- 

sadne określenia. Pan sam przyznaje się do kłam 
stwa, nie okazując przy tem żalu. Przez całą 
podróż przyłapywano pana  podsłuchującego 

pod cudzemi drzwiami. Ta czynność też nie nale 
ży do specjalnie wzniosłych- 

— Nie, zdaję sobie z tego spraw  — sap- 

"nął Keane. — Musiał pan to zresztą z własnegu 
doświadczenia wiedzieć! : 

— Nie należę do tych detektywów — pod- 

słuchujących! — odpowiedział Chan z godnoś- 
cią. 

— Czyż tak? — wyszczerzył zęby we wdzię 

cznym uśmiechu Keane. — W takim razie pan 

nie może być dobrym detektywem! Tkwię w 
tym fachu od sześciu lat tylko i nie mogę być 
dumny z rezultatów. 

Chan był ogłuszony tą wiadomością. 
— Pan jest detektaywem? 
Keane kiwnął głową z powagą. 
— Niech tylko pan trzyma język za zębami. 

Jestem przedstawicielem pewnej prywatnej agen 
cji w San Francisco... 

— A... prywatna agencja! — Chan pokiwał 

głową, czując pewną ulgę na tę wieść. 

— Tak i niech się pan nie złości. Jesteśmy 
równie dobrzy jak i wy. Powiedziałem panu o 
tem dlatego, że nie chciałem, żebyś pan tracił 

czas na mnie. "Mrs. Spicer ma męża, który 

chciałby gwałtownie pozbyć się jej. Chce się oże 

nić z artystką kinową, czy coś w tym rodzaju. 
Wysłał mnie w tę podróż, żebym podpatrzył, co 

że panu się to często 

ZEE IN ISA IIS TI ISORA 
Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

mi się uda podpatrzeć! 
Chan badał uważnie wyraz twarzy mówiące 

go. Czy tym razem nie kłamał? Być może, że 
był to typ odpowiedni na detektywa prywatne- 

go. A więc nie chciał, żeby Chan tracił czas na 
jego osobę? To było niespodziewanie uprzej- 
mie z jego strony! 

— | Cóż, powiodło się panu? — zapytał 
Chińczyk. 

— Nie, początkowo zdawało mi się, że jes- 

tem na najlepszej drodze. Zdaje się, że Vivian 
zaczął mnie podejrzewać od pierwszej chwili. 
Obawiam się spotakania ze Spicerem po przy- 

jeżdzie do San Francisco — to wszystko kosz- 
towało go porządny kawał grosza. Ale czyż to 

moja wina, że marzenia miłosne rozwiały się 

na mojch oczach. Gdyby oni nie byli partnerami 
w bridżu, wszystkoby się dobrze skończyło, 
ale obecnie nawet nie rozmawiają ze sobą. A Vi 

vian poprzysiągł złamać mi kark, jeżeli się zbli- 

żę do niego. Prawdę mówiąc, to dbam 0 swóż 

kark. Więc straciłem nić, Pozatem wszystko jest 
w porządku! 

Chan pokiwał głową. ' 
— Może pan być spokojny, że nie zdradzę 

pańskiej tajemnicy. 
— Namyślałem się długo, czy też mógłbym 

pomóc panu w tej sprawie z morderstwami? Czy 
jest za to jakieś wynagrodzenie, czy coś w tym 
rodzaju? 

— Nagroda dobrze wykonanej pracy! — 
odrzekł dumnie Chińczyk. 

— Ho, ho, nie chce mi pan chybą wmówić, 
że pan pracuje bez porozumienia z Miss Potter? 
Niech pan powie, że pan potrzebuje pośrednika, 
a zaraz pójdę do niej. Rodzina da z przyjem- 
nością worki monet za znalezienie mordercy sta 

rego jegomościa. Możemy podzielić to po poło- 
wiel.... 

— Dosyć, — krzyknął Chan. — Już pan po 
wiedział za dużo. Proszę pamiętać łaskawie, że 
ja nie jestem prywatnym detektywem. Niech się 

pan do mnie nie zwraca z takiemi niskiemi pla- 
nami!... 

— Niech pan zaczeka, Rozpatrzmy tę spra- 
wę... 

— Nie, nie mamy tu nic do rozpatrywania. Pan 
będzie łaskaw trzymać się zdaleka od tej spra- 
wy, która pana nie dotyczy wcale. Dowidzenia. 

— Pan niema pojęcia o interesach, — za- 

20.10 Po raz pierwszy w Polsce! „Bal w 
Savoy'u'* — operetka i”awila Abrahania 

Udział biorą: Z. Źmigińd - Fedyczkowsk 
L. Szczepańska, A. Was.el i 
symf. P. R., orkiestra jazzowu, 5 fortepiany, 
i ehór P. R. Dyrekcja: Tadeusz Mazuskie- 
wiez. 

Sport z Rozgłośni. 
D. e. operetki. 

ŚRODA 27 GRUDNIA 
7.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dziennik 

por., muzyka, chwilka gosp. dom. 
8.00 Transmisja. 
11.40 Przegląd prasy. 
1150 Pieśni ukraińskie. 
12,05 Balety Piotra Czajkowskiego (pły- 

12.30 Dzien. połudn. 
Kom. meteor.. 
12.38 Utwory Edwarda Griega ty). 
15.10 Boten "dzaj R 
15.15 „Ruch mlodolegjonowy““ 

wygł. W. Komorowski. 
15.25 Wiad. o eksporcie. 
15.30 Giełda roln. 
15.40 „Społeczne zwalczanie gruźliey:* — 

pog. wygłosi prof. dr. Jan Szmūrto. 
15.50 Recital špiewaczy Marji Kaupe — 

(sopran). Przy fortepianie Eugenja Solomo- 
nówna. 

16.10 Aud. dla dzieci. 
16.40 „W świetle rampy'* — nowości te- 

atralne omówi Zygmunt Falkowski. 
16.55 Muzyka z płyt. 
17.10 Transm. koncertu. 
17.50 Program na czwartek i 
18.00 Odezyt. 
18.20 Muzyka lekka. 
19.00 Przegłąd litewski. 
19.15 Codz. ode. 
19.25 „Dramaty książkowe'* — feljeton — 

wygłosi K. Irzykowski. 
19.40 Sport. 
19.43 Wil. kom. sport. 
19.47 Dzien. wiecz. 
20.00 Muzyka lekka. 
20.00 Muzyka lekka. 
21.00 Transm. Helpetonu. 
21.15 Recital Śpiew. 
22.00 Aud. świąteczna: „Cichy wieczór w 

swojem kółku'* — słuchowisko pióra Heleny 
Romer. 

22.45 „Dźwina — wielka droga handlowa 
Wileńszezyzny** — odezyt wygłosi dr. Wanda 
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CZWARTEK 28 GRUDNIA 
7.00 Czas, gimnastyka, muzyka, dzionuik 

por., muzyka, chwilka gosp. dom. 
11.40 Przegląd prasy. 
11.50 Chór murzynów na płytach. 
11.57 Czas. 
12.03 Muzyka operetkowa (płyty). 
12.36 Dzien. połudn. 
Komium. meteor. 
12.38 Utwory Rachmaninowa 
15.10 Progr. dzienny. 
15.15 Chwilka strzelecka. 
15.25 Wiad. o eksporcie. 
15.30 Giełda roln. 
15.40 Muzyka lekka. 
16.10 Aud. dla dzieci. 
16.40 „Humor to zdrowie'* — pogadanka 

— wygł. A. Fudakowski. 
16.58 Roła zapobiegania w zwalczaniu gru 

źlicy — pogad. wygł. dr. Antoni Borowski. 
17.00 Feljeton muzyczny. 
17.20 Recital fortepianowy. 
17.50 Program na piątek i rozm. 
18.00 „15 lat w odrodzonem Wilnie““ — 

odezyt zbiorowy. 
18.20 Słuchowisko. 

19.00 „Skrzynka pocztowa nr_276'* — listy 
radjosłachaczów omówi Witold Hulewicz, dvr. 
progr. R. W. 

19.20 Rezerwa. 
19.25 „Polityka współczesna w oświetleniu 

Shaw'a'* — wygł. Florjan Sobieniowski. 
19.40 Kom. sport. 
19.43 Wil. kom. sport. 
19.47 Dziennik wiecz. ; 
20.00 7-my konkurs. muzyczny Rozgłośni 

Wileńskiej, Muzyka populama: Nagrody ofia 
«ali: Ksiegarnia Józefa Zawadzkiego w 

Wilnie i Uniwersytecka Bibljoteka . 
21.00 Kwadrans poetycki. 
21.15 Koneert. 
22.00 „Gdybym miał miljon*'* — 5-ty list 

paryski naszego b. speakera Antoniego Boh- 
dziewieza. 

22.10 Kom. meteor. 
22.25 Muzyka lekka. 

(płyty). 

  

mruczał Keane 
Charlie poszedł szybko w przeciwną stronę. 

Jego zwykły spokój opuścił go nagle. Cóż to 
za robak ten Keane! Czy tylko prawdą było to, 
co on mówił o swojej misji? Było to możliwe. 

Ale mogła to być również historja na zamydle- 
nie oczu i dła zmylenia czujności Chana. Nie 
należało ufać Keane'owi. 

Skrzypiący okręt pruł szklanną  powierz- 
chnię morza. Chan szybko uspokoił się, patrząc 

na pieniące się koło okrętu fale. Rozmawiał póź 
niej długo, bez rezułtatu z różnemi osobami, Mi- 
nął drugi dzień i trzecia noc. Ale przed czwartą 
nocą powróciła do Chana nadzieja wygranej. 
Właśnie tego wieczora Mixy Minchin zorganizo- 
wał wielki obiad pożegnalny. 

Mixy obchodził wszystkich, zapraszając i 
stwierdził, ku swemu żdumieniu, że propozycję 
jego witano bardzo przychylnie. Po bliższem 
poznaniu polubiono go, z odcieniem pewnej li- 

tości. Długie tygodnie, spędzone razem w pod- 

róży pozacierały różnice. Zresztą Mrs. Lyce tra- 
fnie określiła uczucia wszystkich innych osób, 
mówiąc: „Musimy pamiętać, że wśród nas jest 
ktoś gorszy od Mr. Minchina“. 

Zaproszenie zostało przyjęte i Mixy był 
zachwycony. Gdy powrócił z tą wiadomością 
do żony, przypomniała mu ona, że z Loftonem 

będzie trzynaście osób. 

— Nie możemy tak ryzykować, — mówiła, 
— Nie powinieneś wystawiać na próbę swego 
szczęścia. Musisz znaleźć czternastego. 

Tym czternastym był Chan. 
— Ja nie jestem wrogiem policji, — tłoma- 

czył naiwnie Mixy Chińczykowi. — Byłem raz 
na przyjęciu w Chicago, gdzie było ich pełno. 
Był to jeden z najsmaczniejszych obiadów, jakie 

jadłem w życiu. Więc pan przyjdzie? 

— Bardzo dziękuję. Czy mogę mieć nadzie- 

ję, że pan nie będzie się czuł urażony, gdy w 
czasie tego obiadu skieruję rozmowy na temat 

tego morderstwa- 

Mixy skrzywił się. 

— Nie wiem sam, co z tem zrobić. Miałem 
zamiar nie mówić o interesach. Taka sobie zaba 
wa, bez żadnych niepokojących pytań! Przypo- 
minam sobie, takie nieprzyjemne obiady, nie 
chciałbym, żeby moi goście byli niezadowoleni. 
Ale ostatecznie, jeżeli chodzi tylko o rozmowę... 
bez żadnych pytań... 

— Będę dyskretny, — obiecał Chan, — 
niema mowy, o jakiemś wypytywaniu. 

(D.C.N.) 

  

  

Film, który przewy:sza wszystkie oczekiwa nia| 
JUŻ DZIŚ Największe wydarzenie sezona! 
Wytworne, nł«?ne arcydzieło 14 genjuszów ekranu! 

Ов/ло @- 
Na ten film niema słów — Trzeba go osobiście zova.4, Ć 
„Obiad o 6 ej“ — to arcydzieło, otoczone aureolą wszechświatowej sławy! 

JOR" BARRYMORE 7 
JEAN HARLOW ' 
LIONEL B- RRYMORE 
WALLECE BEERY 
MAaRJA DR sLER 
PHILIPS HO. MES 
LEE TRACY 
EDMUND LOWE 
BILLIE BURAE 
MAGDE EWANS 

KAREN MORLEY 
1 1nni 
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Nad prcgram. Najaowsze at.akcje. 

  

DZI 

    
‚ УНО 
W rol. gl. niezapomniane „Dziewczę w mun:durku'* JADZIA ANDRZEJEWSKA, najgenjalniejsza 

„Friulein Doktor'* IRENA EICHLERÓWNA oraz czołowy amant DOBIESŁAW DAMIĘCKI. Muzyka i piosenki: 

H. WARSA. Nad program świąteczny: NIEBYWAŁA ATRAKCJA. Wielka Parada Nowej Polski — Potężny 

reportaż Francuza o Pomorzu p.t. „„GIEŃ BaD EUROPĄ 6 

  

Dziś ostatni dzień „DZiwtLĄGI" 
Ś NAJWIĘKSZA PREMJERA, 

Najlepszy z dotychczas wyprodukowanych filmów polskich 

  

„KTO WINIEN?) 

WIELKI PROGRAM ŚWIĄTECZNY 

LYCIA 
w olsoe 

  

  

najweselsza komedja muzyczna, 
Najlsp sza polska tryskająca rakietami dowcipu i po godnego humoru, "a anusiś| Dziś! Wielki świąteczny program! 

LUX „KAŹDEĄŃU мОНО KOCHAĆ” 
35 W rol. gł. kwiat aktorstwa polskiego ADOLF DYMSZA, MASZYŃSKI, ZIEmiŃSKA, ZIELIŃSKA, 

Ww. CONTI 

Rażiq chorobę Wyleczysz 
jeżeli regularnie zażywać będziesz 

ZIOŁA Dra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. 1—w kaszlu, astmie, rozedmie płuc 3.50 
Nr. 2 —— w reumatyzmie, artretyzmie, złej 

przemianie materji, nieczystości 
cery, chorobach skórnych 3.50 

Nr. 3 — w chorobach żołądkowo - kisz- 
kowych, wątrobowych, żółtaczce 3,— 

Nr. 4 —- w chorobach nerwowych, bólu 
głowy, bezsenności, ogólnem wy- 
czerpaniu 4— 

Nr. 6 — w niedokrwistości i ogólnem osła- 
bieniu. 5.50 

Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęche- 
rzowych 4— 

Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznem 
zatwardzeniu i hemoroidach 1.50 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w 
aptekach, składach aptecznych i drogerjach 

lub w wytwórni 

„POLHERBA ' — KRAKÓW PODGÓRZE, 
Skrytka Nr. 48, 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 
w wytwórni broszurę „Jak odzyskać zdrowie". 

  

TANGO, — SLOW-FOX, WALOBLUES 
WALO ANGIELSKI, boston fantazyjny, 
piękne modne figury, przystępnie, tanio, 

pojedyńczo, kompletami wyucza 

Szkoła WAADY JĄBSÓWNY 
MICKIEWICZA 31 front. 

Lekcje praktyczne odbywają się w czwartki, 
soboty, niedziele i święta 

MOTOPIRIN-M 
KS 
R) PRZECIW GRYPIE, 

PRZEZIĘBIENIOM. 
T 

KATAROM . O 
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PŁYTY GRAMOFONOWE, 

„ODEON“ 
stoją na najwyższym poziomie techniczn: 
i artystycznym. Dzięki 'temn zdobyły ogólne 
uznanie, — STAŁE NOWOSCI na plytach 
„OTEON*' z dziedziny mnzyki lekkiej i po- 
ważnej do n»bvri' w usjwiększym wyborze 

w tirmie „„UNIWERSAL“ ui. Wielka 9. 
Wielki wybór patefonów. 

| 
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LECZNICA 
Litewskiego Stow Pomocy Sanitarnej 

ul. MICKIEWICZA 33 a tel. 17-77 
(dawniej Wileńska 28) 

Przyjęcia ch« rych ambulatoryjnych przez le- 
karzy specjslis ów w godninach w dzień od 
9—2 wieczorem 5—7 oraz obłożnie chorych 

o każdej porze dnia i nocy.     
ZAKŁAD TAPICERSKO - DEKORACYJNY| 

WŁADYSŁAWA SZCZEPAŃSKIEGO 
w Wilnie ul. Niemiecka 2 (skiep frontowy) 
poleca własnego wyrobu fotele klubowe, oto- 
many, tapczany - łóżka, kozetki, krzesła oraz 
przyjmuje wszelkie zamówienia w powyż- 
szym zakresie, a zarazem przerabia i odświe- 
a meble. Wykonanie solidne i aa 

PACZKI 
odzieżowe d 0 R o sii 

z gwarancją szybkiej dostawy 

wysyła 

DOM HANDLOWY 

W iE. SZUMAŃSCY 

  

  

  

Porywające melodje i pieśni 
ARTS: 

  

   

kowym przepychu, 
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Komunalna Kasa Oszczędności 
m. Wilna 

podaje do wiadomości, że z dniem 1-go stycznia 1934 roku 

zostaje ustalone następujące oprocentowanie od złożonych w 

Kasie wkładów: 
= M książeczki oszczędnościowe W ZŁOTYCH OBIE- 

GOWYOH: : > 

a vista na 3 mies. na 6 mies. 

4.3/4% 5.25% 5.59% 

W ZŁOTYCH W ZŁOCIE: : 

-— na 3 mies. na 6 mies 
4% 4.5% 

WKŁADY CZEKOWE: ć 

Niezależnie od terminu — 3.50% w stosunku rocznyti.   
  

O 2221 121222 JĘCIA WĘGIEL Górnosiąsk. ae aaa h ace z 
„Progress wygotami i balkonem 

poleca M+ DEULL W НЕ 
Jagiellońska 3, tel, 8 11. DO WYNAJĘCIA 

HEEEEGE 5 posojowe mies. k>nie 

ŻĄDAJCIE 
nie odnowione, ciepłe 
sn he, słoneczne piętro 
nl Mi kiewi za 30 róg 

we wszystkich aptekach 
składach aptecznych znane 

ńredka od odcisków 

Styczui wej 7 

Ргом. А. РАКА. @ c=. 
SKLEP 

DO WYNAJĘCIA 
Wileńska 45 m. 9 0 

— _— — — mm — 0d żalaz 
--. 2] 3 pokojowe miesz- 

ze wszel.iemi 
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— Mana: wygod:mi 81. Tartaki 

DOKTÓR MED. * Kupno eż — 

- MIESZK M. Hatyłewcowa „1 spRzEDAZ MIESZKANIE 
Chorcby skórne, lecze światłe w dob: 
nie włosów, kosmetyka 

czne, 
rym punkcie przy ry: 

—   

  

  

  

lekarska i operacje ko- Pianina, fortepiany peczka od zaraz do 
sm=tyczne pi-iwszorzędnych fm wyna ę'ia nird ogo. — 

Ordyanjes Warsza*R— nowe i o azyjne od 450 Dowiedz Popowsia 4 
3:opena 18 m. 13 zł. Dogsdne wa uuki— m 5 albo Zarzecze 14 

-- -- Knpno, sprzedsż i WY- m. 10 
Or. Janina najecie — Kijowska 4 __ ża 

PIOTROWICZ- — > aaa Potrzebne 
| in Inis od PIRSTENKOWA o 5 iais V 

Ordynator s5pa' nia „Miinibachs* — nie M IESZKANIE 
b dig drogp Ostrobramska 22 suche, słonecZae, cie- 

Choroby sk: se w piniarni. a eikiemi= "> 
weneryczne, kobiece płe, z wszelkiemi vy 
WILEŃSKA M. PIANINO | aso dy oś gole Od 5 — 7 wieos. okazy nie sprzedam Dar- D ilanialė z Sewymije 

"5OKTOR T 4 zt nl. Krakow- gą 5 
pod W, M. 

choroby skórne, wene- 

*yzne, narządów" mo- REECE: 
czowych. а 

od 9 do 1 i od 5 do 8 agentów 

ay do zbiersnis zamówień 
ZELDOWICZOWA po wslach na na zędzia 
kubiece, weneryczne — Pianina golnicze — poszo*nje 
narządów * moczowych „T. BE T TI NG* „ż;jwo* Lwów, Żół. 
od 12 — 2i od 4-% i K.iA. FIBIGER ' kiewskiego 34. 

  

przeprowadzili się z uznane za najlepsze w -_   Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 1. 

PAŁUPORCIZYWSIIE 

ВОГЕ @ОУ 
Usuwa 

ОЛЕ 
   
  

Mickiewicza 24 kraju. — Sprzedaż na Przyszłość - 

na Wileńską 28 raty i wynajęcie. — 
Tel 2777 Kijowska 4, H. Abelow zabezpieczona 

Zaszczytnie zaany w 
Polsce zskład artysty- 
cznej: łot g' fjii „Sta- 
djo*, Warszawa, M»r- 
szalkowsk. 88 ma k Ika 
woluych miejsc dla 

= „. pirktykautów. pa 

-MIESZKANIE studjsc<h n mnie posia» 
da własue, znane zak- 6 pokojowe ciepłe, $П° 

Dr. Wolfson KASY ze wszel- RE - Zad 
Choroby skórne, wene- kiemi wygodari, i pię- 7 —, 
ryczne i moczopłciowe. tro do wynsięcia. POPIERAJZIE 
Wileńska 7, tel. 10-67. Dobroczynna 2a u do- L 0 p p 

s a E 
od g»d:. 9 —1 i 4—8 10rcy. 0 

Dr.Ginsberg. 
Choroby = wene- 
ryczne i mocz: 
Wileńska 3, ой 8 — 1 -- 

{ 4 — 8. Tel. 567. 
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PREMJERA! ŚWIĄTECZNY PROGRAM! 

Fiim, który przeszedł w stolicy z niebywałym 
sukcesem. Film o oryginalnym temacie, baj- 

z uczestnictwem 100 naj- 
piękniejszych tancerek w Hollywood. p.t. 

(WIAT 
Film nieznanych emocyj, — bo czy może ist- 
nieć świat bez mężczyzn? .Nad program: Sze- 

reg wspaniałych dodatków. 

„CASINO“ 
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ROW ADDED Le, 

Poczykują 
PRACY 
TVR 

Wy:howawczyni 
wyjedzie do stsrszych 
d ieci, lab w mieście, 
j=isd ctwa b dobre— 
Rełe encje s lidne, — 
Łaskawe oferty w Adm. 
„Słowa* pod „Wyche- — 
mawczyni* 

  

Buchaiter 
dokladnie obeznany в 
ra.hankowością  prze- 
mysiową, rolną, ke. 
piecką, samorządową i 
państwową, przysięgły 

    

rzeczozuawca sądowy— 
przyjmie pracę wieczo- 
rową w Wił ie, Pize- 
prowadza rewizjebilas- 

i rachuvkowości 
Zgłoszenia do Admini- 
st scji „Stowa* — poć 
„Rzeczoznawca* 

ROLNIK 
w sta szym wieku 5 
dłag letnią praktyką | 
szk łą ukoń zeną rel- 
niczą, znajdujący sięw 
krytycznych wa ankach 
materjalaych, szuka je- 
kiegokolwiek miejsca 
na wsi za n:jskr -meiej- 
szą ordynuarję Łaskawe 
cłerty proszę składać 
do red kcji pob„Kryty- 
czny rolnia* 

  

Inteligentn 
rzędca z  kilkoletnię 
prautyką rolną i ze 
skończ. szkołą pesza- 
koje po*sdy w mająiks 
jako rządca, rėwniei 
może prowadzić książki 
gosp da'sts rolnego. — 
Esentualnie zna 
dob'ze w leśnictwie, — 
Nieśwjeska 22 mieszk, 7 
Wilno. 

"Na Kursy Krejų 
1 szycia przyjmją Ww 

ezenice za dostęwać 5 

  

„Słowa* płatą, Nauka selidzk 
Królewska 5 —11. 

RADO 
Różne 

DO LITWY 
przesyła listy szybke i 
sumiannie B aro L. Tsie 
Ryg', Skr. poczt. 511. 
Przy zapytaniach dolą- 
czyć rnaczek pocztowy 
na odpowiedź za 60 gr. 
z — 

Modystka 
przyjmaje wszeizą re- 
botę w zakres kapels- 
sznictwa wchodzącą, — 
Wykonaje tanie i ele- 
gancko, Wielka 5 m, 16 
— — — k 

ostainieg: kursa Szkely 
Zawod-wej pozbawieny 
wszel: ich środków pre- 
si o pomoc materjalnę 
ua opł.tę czesnego, — 
Ofiary dla „K. G * pr. 
mu e Admin „Słowa 

  

  

     


