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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

DZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja etwarta od 11 do 16 i od
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od % do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wiłeński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. :

1882: r.
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PRENUMERATA: miesięczna 4 rl, z ednoszeriem | pruesytką pocztowa Zi 4 gp. BB,
zagranicą В m.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekwria (6 larcowe) ES gr. za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi prrać tekstem po 88 gr. Ogloszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o S$ pros. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dewełnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. ©. Kr. 20167.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŽYCIE“

urządzona staraniem Akademickich Kół Wilnian w Warszawie, Poznaniu i we Lwowie

w Salonach: Hotelu. Georgesa CZARNA KAW A

R

Początek 0 g. 21-2j. Zaproszenia otrzymać można 1-go i 2-go Kwietnia

(ilickiewicza 20) odbędzie _gię = w godzinach od 11-ej do 13-ej tam-że.

KSKDACAMRCIEGEOB AZ) REak2

 

Dn. 2-go Kwietnia r. b.
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Najbardziej krzepi
śeiadomość, że nabyliśmy tanio rzecz potrzebną idobrą.

Sytuacja w Kłajpedzie.
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WALENTY SKORUPSKI
ur. w roku 1868 w Czersku na Wołyniu

po ciężkich cierpieniach opatrzony Św Sakramentami zmzrł w Wilnie
w dniu 25 marca 1932 r.

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpiłala na Antokolu do Kaplicy
na cmentarzu Rossa odbędzie się dn. 29 marca o godzinie 9-ej rano,
poczem po nabożeństwie żałobnem w tejże kaplicy, nastąpi pogrzeb
4 ыо tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokiej
ałobie.

żona, dzieci, zięć | wnuk.

DDDADA 1044 004010 110 DA A0 AAA.

ZAWSZE JAK NOWE

wyglądają Koszule i kołnierze
prane mechanicznie w pierwszej warszawskiej

7580—1 pralni parowej

ASKO Sp. Akc.
ASKO posiada największą pralnię w Polsce, pierze wykwintnie,

tanio, punktualnie, bez chlorku.

Najlepsze magazyny konfekcji męskiej wWiinie

przyjmują koszule | kołnierze do prania w ASKO.

L

DUŽY WYBOR
GRZECZNA | DOBRA OBSŁUGA.
—CENY ZNIŻONEIII— sio

РЕ APTECZNY D.-H. ;

W. Charytonowicz i S-ka
WILNO, MICKIEWICZA 7. TEL. 9—71.

SERALLTTUOIUNEAS BRASOWAKCTĄ WORTOKODAKZAPISZ RADKA
KAAMGE |

Sekcja Sceniczna Klubu Mtodych S. N. i 0. W. P.
Urządza ® drugim dniu Swiąt Wielkiejnocy w sali Stronnictwa Narodo-
' wego, ul Orzeszkowej 11 k

WIELKĄ ZABAWĘ ŚWIĄTECZNĄ
przy ika orkiestry jazzbandowei Początek o godzinie 9-tej (21).
Wejście wyłącznie za zaproszeniami, które można otrzymac w Sekreta-
rjacie Sekcji, ul Orzeszkowej 11, w godzinach od 6—8ej w. w dniach 24,

25, 46 marca r. b Bufet na miejscu.

WESOŁEGO ALLELUJA JIL.
Wszystkim Szanownym Swym Klijentom

Zasyła BIURO REKLAMOWE
Stefana Grabowskiego
w WILNIE, GARBARSKA 1. — TEL. 82.

AUDIOJAIUSSR!

Znamienna uchwała komisji spraw zagra-
nicznych parlamentu francuskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta.) ъ

WARSZAWA. Komisja spraw zagranicznych francuskiej

izby Deputowanych uchwaliła rezolucję, domagającą się, by
rząd przy udzielaniu pożyczek państwom obcym zasięgał

uprzednio, przed udzielaniem takiej pożyczki, opinjii decyzji

komisji spraw zagranicznych Senatu i lzby Deputowanych.
Rezolucja ta czyni całkiem wyraźną aluzjędo tego, iż

mówi się obecnie o nowych pożyczkach zagranicznych. Wia-

domo również, iż zabiegi pp. Zaleskiego I Zawadzkiego zmie-
rzały do uzyskania pożyczki w Paryżu.

Częściowa likwidacja komitetów do
spraw bezrobocia.
(Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Naczelny Komitet do Spraw Bezrobocia wystąpił
do rządu z wnioskiem częściowej likwidac,i, przyczem' projektuje się
utrzymanie sekcji pracy, natomiast sekcja pomocy bezrobotnym ma
być zlikwidowana.

Jak widać, „upaństwowienie* akcji pomocy bezrobotnym nie
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dało dodatnich wyników.

Powrót z Paryża.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

E“ WARSZAWA. Powrócił z Paryża wicepremier prof. Zawadzki.
Złożył on przysięgę. poczem odbył naradę z Prystorem i Janem
Piłsudskim informując o wyniku rokowań z premjerem Tardieu.

 

 

I na wszystkie inne wysokie ceny obuwia-—
Przedtem niż kupić powinien każdy oglądzć

i podziwiać niebyw.
niskie ceny w Polskiej Wytwórni Obuwia

M. '|, but. na gumie 22.80]0.H-go„W.Nowicki*"3 Dam. '|, buc. chrom.—17,80
„ skórze 24,70 Wilno, Wielka | „ ', buc: na gumie 16,8
»„ lakier. 29,0 |Od cen oznacz udziel |Czół. giemz. szyte 22,80

„700! ba: — Bu: 24,80

«Bat na Bata»
  

      

    

     

 

Dalsze aresztowania.
RZGA (Pat.) Donoszą z Kłaj- tniczej. _ Wśród

pedy, że policja aresztowała przy- znajdują się
aresztowanych

również posłowie
wódców i członków partji robo- rozwiązanego sejmiku.

Zarządzenia Karne komendanta Kłajpedy.
RZGA (Pat) Donoszą z Kiaj-

pędy, że komendant miasta uka-
rał grzywną w wysokości 500 li-
tów z zamianą na dwa tygodnie
aresztu prezesa nietnieckiej partji
rolniczej Conrada za wygłoszenie
na zebraniu mowy antypaństwo-
wej, skierowanej przeciwko о-

i

becnemu dyrektorjatowi. Na mo-
cy tegoż rozporządzenia zabro-
niono vszelkich zebrań partji rol-
niczej do czasu ustalenia nazwisk
członków tej partji, którzy na
szeregu zebrań w swoim czasie

wygłaszali mowy antypaństwowe.

 

Sensacyjny artykuł Woldemarasa.
RYGA (Pa:). Donoszą z Kow-

na, że w tygodniku „Tautoa Bal-
sas* ukazał się artykuł pióra
Woldemarasa, pošwiącony zagad-
nieniom polityki zagranicznej.
Woldemaras uważa, iź Litwa mo-
że jedynie opierać się o Polskę,

względnie o Niemcy. Orjentacja
francuska lub angielska nie mo-
że dać Litwie realnej korzyści.

Kwestję, czy polityka litewska
ma się opierać na Polsce, czy
Niemczech — Woldemaras po
mija milczaniem.
 

Komitet finansowy Ligi Narodów
zakończył obrady.

Wyniki otoczone są nieprzeniknioną tajemnicą.

PARYŻ (Pai). Wczoraj w go-
dzinach popołudniowych  obradu-
jący w Paryżu komitet finansowy
Ligi Narodów zakończył swe prace
po 25 posiedzeniach, poświęco-
nych badaniu sytuacji gospodar-
czej i finansowej  południowo-

zachodniej części Europy. Aż do
ostatniej chwili obrady te oto-
czone były ścisią tajemnicą. Spra-
wozdanie, zredagowane w ostat-
nim dniu obrad, nie zostanie opu-
bijcowane. "Nie będzie też ogło-

+ + g
szony komunikat oficjalny.

Uchylenie rąbku zasłony.

PARYŻ (Pat). W/g informacyj
„Matin”, główne linje wytyczne
komitetu finansowego Ligi Naro-
dów przedstawiają się następu-
jąco:

Q ile chodzi o Austrję, komitet
zaleca pożyczkę, któraby pozwo-
liła utrzymać kurs szylinga i spłatę
oe aiae Dla Buł-
$arji projekt zaleca 50/0 zniżkę
spłat pożyczek na okres aż: do
powrotu do bardziej normalnej sy-
tuacji, to zn. aż do wpłynięcia de-
wiz z eksportu, co pozwoli na

pokrycie dawnych pożyczek. Dla
Grecji raport przewiduje pożyczkę
ratowniczą dla utrzymania spłat
procentów długów, po zaprzesta-
niu ich amoriyzacji na pewien
okres czasu, Lo dotyczy Węgier,
komitet, uważa, iż należy zacho-
wać obecny stan do chwili, gdy
normalny zbyt produktów rol-
nych, stanowiący podstawę życia
gospodarczego kraju, pozwoli na
obliczenie ryczałtowo obrachunku
z wierzycielami.

 

Znów zaburzenia w. Hiszpanii.
LUGO (Hiszpanja). (Pat). W

dniu wczorajszym wybuchł strajk
generalny w Orense. Strajkujący
robotnicy opanowali prochownię
w Santa Barbara i zabrali znacz-

ną ilość materjałów wybuchowych.
Wezwane zostały większe oddziały
policji.

Banki
wojsko.

strzeżone są przez

 

Nowe wiadomości © synku Lindbergha.
Dziecko jest na pokładzie jachtu.

NORFOLK. (Pat). Trzej miesz-

kańcy Norfolku, jako przed-

stawiciele Lindbergha, oświad-

czyli, że od kilkunastu dni są

w kontakcie z osobnikami,
którzy porwali dziecko słyn-

nego lotnika i dowiedzieli się

od nich, że dziecko jest całe
i zdrowe. Jeden z dzienników
donosi, że synek Lindbergha
znajduje się na pokładzie
jachtu.

 

Tragedja rodzinna radcy sądowego w Jenie.
BERLIN. (Pat) W Jenie ubie-

głej nocy wydarzyła się straszli-
wa tragedja rodzinna, której ofia-
rą padło 7 osób. Radca najwyż-
szego sądu krajowego Meurer w
przystępie obłędu zastrzelił swą
żonę, dwoje nieletnich dzieci, ro-
dziców swej żony oraz bawiążą

przypadkowo w mieszkaniu są-
siadkę. Wszyscy ponieśli śmierć
na miejscu Po dokonaniu mor-
derstwa Meurer celnym strzałem
odebrał sobie życie. Motywem
tego czynu. miały być stosunki
rodzinne.

NA WYPADEK WOJNY Z JAPONIĄ.
Sowiety fortyfikują granicę rumuńską.

PARYZ (Pat.) — W dzisiejszej
swojej korespondencji z nad gra-
nicy sowiecko-rumuńskiej Geo
London pisze w „Le Journal“
między innemi, iż dowiedział się

od rumuńskich oficerów, jakoby
rosyjski sztab generalny zajmo-
wał się urządzaniem potrójnej
linji fortyfikacyj nad wybrzeżem
Dniestru. Prace te—jak go zape-
wnieją — mają charakter czysto
obronny i powstały pod *wpły-
wem niepokoju wśród sfer de-
cydujących Rosji Sowieckiej, -wy-

wołanego postawą Japonji So-
wiety, obawiając się, że będą mu-
siały przenieść swój punkt cięż-
kości na Wschód, pragną zabez-
pieczyć się na wypadek agresji ze
strony Rumunji. Okopy rosyj-
skie składają się z trzech kon-
dygnacyj, położonych jedna nad
drugą. Najwyższa kondygnacja
stanowi schron dla karabinów
maszynowych, środkowa mieści
instalację dla gazów trujących,
wreszcie trzecia kondygnacja —
dolna — jako skład amunicji.

Kupno bielizny i galacterji
74-04 w POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

b FRANCISZKA FRLICZKI
Wilno, Zamkowa 9, tel. 6-46.

10 proc. rabatu świątecznego! — daje całkowitą pewność igwarancję
 

Odebranie firmie «Schenker i $-Ka» kon-
cesji na załatwianie formalności celnych.

WARSZAWA  (Pat.) Miaister-
stwo Skarbu zadecydowało na-
skutek nadużyć popełnionych
prżez pełnomocników firmy „Sp.
Fkc. dla Międzynarodowych Tran-

Bunt elektryczny w Ozorkowie.
ŁÓDŹ (Pat) Za przykładem

Piotrkowa, Tomaszowa Mazowiec-
kiego, Radomska również i w O-
zorkowie pod Łodzią wyłoniła się
obecnie t. zw. kwestja elektryczna.

Odbyło się tam zebranie przed-
stawicieli miejscowego drobnego
kupiectwa, właścicieli nierucho-
mości, pracowników umysłowych
i fizycznych, jako klientów ele-
ktrowni, w liczbie około 500 osób.
Jak wynika z ogłoszonego na ze-
braniu sprawozdania elektrownia
ozorkowska kieruje się systemem,

sportów „Schenker i Ska* ode-
brać wymienionej firmie konce-
sje na załatwianie formalności
celnych w urzędach celnych.

nie mającym zastosowania w żad-
nem innem mieście. Mianowicie
jedna kilowatgodzina kosztuje. w
Ozorkowie 1 zi. 20 gr. wraz z po-
datkiem, przyczem elektrownia
stosuje restrykcje, nakładając na
odbiorców prądu karę w wysoko-
ści 1/2 zł, jeśli odbiorca nie zużył
5 kW, prądu w przeciągu miesią-
ca. Wszyscy mówcy wypowie-
dzieli się za obniżeniem ceny prą-
du i zniesieniem grzywny za
oszczędność.

 

Min. Marinkowiczžo„unji naddunajskiej.
BIALOGROD (Pai). W wygło-

szonem w Senacie exposć minister
Marinkowicz poruszył m. in. spra-
wę gospodarczego zbliżenia kra-
jów naddunajskich, zaznaczając, że
nieścisłe jest twierdzenie, jakoby
obecny kryzys powszechny mia/
swoje źródło w rozluźnieniu się
spoistości gospodarczej byłej mo-
narchji  austrjacko - węgierskiej
śdyż wszystkie narody, które żyły
w ramach tej monarchji, dobrze
wiedzą, że nie odegrywała ona ni-
gdy wielkiej roli w dziedzinie go-
spodarczej. Zkolei minister oznaj-
mił, że projekt irancuski nie został
jeszcze zakomunikowany urzędo-
wo rządowi  jugosłowiańskiemu,
Francja bowiem uważa za koniecz-
ne, ażeby Anglja, Włochy i Niem-
cy uzgodnili z nią uprzednio swe
stanowisko w sprawie zasadni-
czej. To'uzgodnienie jeszcze nie
nastąpiło. To też minister korzysta
z tej sposobności, aby zaznaczyć,
że francuski punkt widzenia w tej
sprawię jest całkowicie uzasadnio-
ny. Minister wspomniał następnie
o próbach w kierunku zrealizowa-
nia porozumienia zakrojonego na
bardzo szeroką skalę, nieomal po-
wszechnego. Minister pomagał u-
silnie Briandowi w tych dążeniach,
zwracając jednak już wtedy uwa-
gę na to, że nie wierzy w możli-
wość natychmiastowego urzeczy-
wistnienia tego rodzaju porozumie-
nia, które powinno być poprzedzo-
ne porozumieniami regjonalnemi o
węższym zakresie pod warunkiem,
że byłyby one wolne od wszelkich
ubocznych myśli politycznych.
Minister podkreślił, że sprawa
ta jest bardzo skomplikowana,
gdyż zawsze, gdy tylko wchodzi
w grę zagadnienie porozumienia
państw naddunajskich, każdy znaj-

duje specjalne powody do czynie-
aia zastrzeżeń. Nie może być mo-
wy o federacji państw naddunaj-
skich, Nie mogło i nie może dojść
do oddzielnego układu pomiędzy
3 państwami naddunajskiemi. O-
siągnięcie tego celu jest absolutnie
niemożliwe. Projektowane poro-
zumienie powinno przewidywać
możność objęcia także na tych sa-
mych' zasadach innych państw,
z któremi mamy wspólne interesy.
O ile wzmiankowane porozumienie
ogranicza się obecnie do 5 państw
naddunajskich, to dzieje się to dla
ułatwienia punktu wyjścia. Nikt
bowiem nie może sądzić, że 5 tych
państw może stworzyć ententę
samowystarczalną i zamknąć so-
bie drogi, wiodące na inne rynki.
Wszystkim zainteresowanym w tej
sprawie udzieliliśmy zapewnień, że
nie myślimy bynajmniej zaniedby-
wać lub poświęcić dawnych i wy-
próbowanych stosunków handlo-
wych.
W końcu swego przemówie-

nia minister zaznaczył, że w od-
powiedzi na podjętą przez rząd
francuski akcję sondowania opinii,
rząd białogrodzki oświadczył mie-
dzy innemi, że gotów jest z całą
szczerością i lojalnośoią podjąć
próbę w kierunku podobnego
porozumienia i uczynić wszystko
w granicach interesów Jugosla
wji, ażeby porozumienie to do-
szło do skutku. Tego rodzaju od-
powiedź jest zgodna z całokształ-
tem polityki zagranicznej Jugo-
slawji.

Jesteśmy zwolennikami współ-
P miedzvnarodowej i pra-
gniemy wziąć udział we wszysi-
kich usiłowaniach mogących przy-
czynić się do zaprowadzenia
większego ładu w świecie.

6racy

Wokoło sprawy unii naddunajskiej.
PARYŻ. (Pat). W-g informacji

nzyskanych w ostatniej chwili,
rząd Wielkiej  Brytanji zako
munikował rządowi francu-
skiemu Swój pogląd na pro-
cedurę, jaką należy stosować
w związku z zawarciem umowy

ekonomicznej między krajami
naddunajskiemi. Jak wiadomo, w
memorjale swym z Z marca br.
Tardieu porponował bezpośrednie
rokowania między 5 zaintereso
wanersi państwami, Austrją,.Wę-
grami, Rumunją, Czechosłowacją
i Jugoslawją. į

Rezultaty owej wymiany poglą
dów byłyby później badane przez
wielkie mocarstwa: Wielką Bry
tanję—Francję, Włochy i Niem-
cy.

Wiadomo również, że w odpo-
wiedziach swych zarówno Niemcy,
jak i Włochy rzuciły myśl wszczę-
cia natychmiast rokowań między
9 państwami. Ze swej strony sir
John Simon zdefinjował stanowis-

ko rządu angielskiego, który pro-
ponuje trzecie zkolei rozwiązanie
sprawy. Akcję należy rozpocząć
od zwołania o ile możności w Ge-
newie konferencji przedstawicieli
wielkich mocarstw: Francji, Wiel-
kiej Brytanji, Włoch i Niemiec.
Angielskie stery decydujące uwa-
żają, że o ile pragnie się dopro-
wadzić dą pomyślnego rezultatu
bezpośrednie rokowania między
państwami naddunajskiemi, zacho-
dzi konieczność przedwstępnych
rozmów między wielkiemi mocar-
stwami.

Presilenie rządowe w Grecji
ATENY. (Pat), Tutejsze: koła

Polityczne przewidują trudności
przy tworzeniu gabinetu koalicyj-
nego i sądza, że Venizełos pozo-
stanie przy władzy. Te same koła
wyrażają nadzieję, że Liga Naro-
dów zmieni na korzyść Grecji za-
rządzenie, proponowane przez ko*
mitet finansowy Ligi Narodów,
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W dzień Zmartwychwstania.
Niewypowiedzianie smutne ma

Święta Wielkanocne w roku bie-

żącym cała Polska. Wszędzie, na

wszystkich polach pracy publicz-

nej i prywatnej upadek, zniszcze-

nie, niema! zupełna ruina. Prze-

mysł, handel, rzemiosło kurczą

się do minimalnych rozmiarów,

rolnictwo spogląda w najbliższą

przyszłość bez żadnych prawie

widoków na poprawę.  Jedno-

cześnie z głębokim kryzysem

gospodarczym spadają zarobki

warstw, żyjących z pracy fizycz-

nej i umysłowej, a co najgorsze —

rodzi się w całem społeczeństwie

od góry do dołu beznadziejność

i bezradność — uczucia, które nie

mogą stać się podstawą moralną

do szybkiego odrodzenia : odbudo-

wy upadających warsztatów pracy.

W, dniu święta, które jest sym-

bołem Zmartwychwstania, nie
chcemy zakłócać tych resztek ra-

dości i wesela, jakie się jeszcze

mogły śród nas ostać, i dlatego

nie będziemy rostrząsali przyczyn,

nie będziemy szukali winnych ma-

terjalnego i moralnego spustosze-

nia we wszystkich dziedzinach

naszego życia publicznego. Chcie-

libyśmy w tę uroczystą. chwilę

rzucić na to wszystko zasłonę za-

pomnienia i oderwać myśli od co-

dziennych trosk i kłopotów.
Jesteśmy narodem, który wiele

już w przeszłosci potrafił znieść,

ma więc może więcej hartu i wy-

trwałości, niż wiele innych społe-

czeństw. Przetrwamy niewątpli-

wie obecne chwilowe trudności,

przetrwamy ten surowy kryzys

materjalny i moralny, który nas

dotkliwie trapi, usuniemy to

wszystko, co leży u jego podstaw,
i wejdziemy w łożysko normalnego

biegu rozwoju narodowego i pań-

stwowego.

Mamy prawo do žycia, do wol-

nošci i do budowania wlasnego

szczęścia i dobrobytu. Przemiany

i wstrząsy, których doznajemy, są

twardą szkołą dla młodego pań-

stwa i odrabiającego dziesięciole-

cia niewoli narodu, szkołą, z któ-

rej wyjdziemy jeszcze bardziej

hartowni i siln. poczuciem zdo-

bytych doświadczeń i przeżytych

cierpień.

Przeświadczenie o tych lep-

szych dniach musi się dziś bar-
dziej, niż kiedykolwiek, stać źró-

dłem ufności. Nie można żyć spo-

kojnie bez głębokiego przekona-

nia, że kiedyś, w najbliższej przy-

szłości „wescly nam dzień

nastanie', że na naszych ni-

wach i w naszych warsztatach

rozdzwoni się praca, a w naszych

domach i chatach zapanuje pew-

ność dobrego jutra.

W świątyniech naszych w całej

Ojczyźnie rozkołyszą się dzwony

radosną wieścią o Zmartwych-

wstaniu Zbawiciela. Na falach ich

dźwięcznej pieśni niech się roz-

niesie po naszych sercach słodkie
uczucie nadziei

Wielki tydzień w życiu Kościoła.
WIELKA SOBOTA.

Obrzędy Wielka Sobota posia-
da następujące: poświęcenie o$-
nia, poświęcenie paschału, poświę-
cenie wody i uroczysta Msza św.

Kapłan przyodziany w fioieto-
wą kapę, wychodzi przed drzwi
kościoła, $dzie ministranci wydo-
bywają z krzemienia iskrę i prze-
noszą ją na niewielki stos drzewa,
który wybucha ogniem, a wkrotce
daje rozžsžone węgle. Kapłan
święci ogień, a następnie pięć gran
kadzidła; potem wchodząc do koś-
cioła i zmieniwszy kapę na białą
dalmatykę, pokolei zapala poświę-
conym ogniem trzy świece, połą-
czone w jedną, osadzoną na dłu-
giej rękojeści; trzy razy przyklęka
+ coraz wyższym głosem śpiewa
„Światło Chrysiusa' (Lumen Chri-
<til. na co chór odpowiada „Bogu
niech będa dzięki* (Deo gratias).
Od tego światła będą potem zapa-
lone wszystkie świece w kościele,
które były pogaszone przed roz-
poczęciem nabożeństwa. Ogień,
wykrzesany z kamienia, jest sym-
bolem zmartwychwstania Chrystu-
sa z grobu; pogaszenie wszystkich
świateł w kościele wskazuje, że
Chrystus jest jedynem światłem,
które nam daje życie; poświęce-
nie kadzidła przypomina wonno-
ści, przyniesione do grobu przez
święte niewiasty; zapalenie świa-
teł w kościele przy pomocy świecy
potrójnej — udział Trójcy św. w
naszem odkupieniu.

Kapłan zbliżywszy się procesjo-
nalnie do ołtarza, rozpoczyna śpie-
wać z mszału piękny hymn „Exul-
tet”, zwiastujący Wielkanoc, w
którym opiewa radość nieba i zie-
mi ze zwycięstwa Chrystusa nad
ciemnościami szatana i grzechu,
jako też oddaje pochwałę Zbawi-
cielowi, wyobrażającej Go świecy
z wosku, pszczółce, która wosk
zrobiła, i sławi tę noc („vere bea-
ta nox") wspanialszą od najjaśniej-
szego dnia (historyk Euzebjusz po-
wiada, že w V. w. zapalano taką
ilošė šwiec, že noc stawala się jaš-
niejszą od dnia;. W tym czasie ka-
płan wkłada na znak krzyża pięć
gran poświęconego przed chwilą
kadzidła w pięć otworów świecy
paschalnej : śpiewając w dalszym
ciągu, zapala za zmartwychwsta-
łego Chrystusa: wosk knot i pło-
mień — ciało duszę i bóstwo
Chrystusa: pięć gran — pięć ran
Jego. Zapalenie paschału przypo-
mina uroczystą chwilę powstania z
grobu; czterdzieści zaś dni, przez
które paschał pozostanie przy oł-
tarzu i będzie zapalany na sumie
w czasie Ewangelji i na nieszpo-
rach w czasie Magnifikat, przypo-
mina czterdziestodniowe przeby-
wanie zmartwychwstałego Chry-
stusa na ziemi. Wobec tego zna-
czenia świecy paschalnej starano
się często o nadanie jej wielkich
1ozmiarów

Następnie kapłan, przyodziany
w fioletowy ornat, odczytuje przy
cłtarzu 12 lekcyj, a potem, przyo-
dziany w fioletową kapę, procesyj-

, nie z paschałem i krzyżem, gdy
chór śpiewa „tractus”: Jako jeleń
pragnie do źródeł wód, tak dusza
moja pragnie do Ciebie Boże (ps.
41) — udaje się do chrzcielnicy
(zwykle obok wejścia przygotowa-
ny jest stół, pokryty białym obru-

A

sem, woda w bėczce i inne potrze-
bne przedmioty), gdzie śpiewając
długą prełację, poświęca wodę:
rozdziela ją znakiem krzyża, doty-
ka dłonią, żeśna potrójnie, rozle-
wa dłonią na cztery strony, co o-
znącza, że woda, pobłogosławiona
krzyżem i działaniem Ducha Św,,
po całym świecie rozlewa swe ła-
ski; następnie tchnie na wodę trzy
razy i zanurza w niej trzy razy
paschał, co przypomina chrzest
Chrystusa w wodach Jordanu; po-
tem tchnie trzy razy na wodę, co
wskazuje, że Duch Św. udziela jej
w Chrzcie św. odradzającej mocy.
Jeden z obecnych kapłanów czyni
pokropienie wiernych poświeconą
wodą (stąd powstało niedzielne po-
kropienie wiernych przed sumą i
poświęcenie ciast w Wielką Sobo-
tę). Tymczasem celebrans wiewa
do poświęconej wody olej kate-
chumenów i Chryzmo, mieszając je
z wodą, przez co wodę poświęconą
czyni chrzcielną) w tem miejscu
nabożeństwa udzielano Chrztu
św.). Potem kapłan procesyjnie po-
wraca do ołtarza, gdy chór śpiewa
litanję do Wszystkich Świętych,
prosząc o łaski dla ochrzczonych;
przed ołtarzem przez chwilę ieży
srzyżem, rozważając raz jeszcze
smierć Ch:ystusa; powslawszy i-
а21е 40 zakrystji i przywdziewa
biały ornat.

Następuje Msza św. pełna we-
sela, odprawiana w białych od-
świętnych szatach. Nie posiada
ona Introitu i Kyrie. Gdy kapłan
i chór śpiewają Gloria na znak ra-
dości uderzają wszystkie dzwony
i dzwonki, które milczały od W.
Czwartku.

REZUREKCJA.
W sobotę wieczorem lub w nie

dzielę o wschodzie słońca odbywa
się uroczyste wyjęcie z grobu
Przen. Sakramentu i potrójne o-
bejście z Nim kościoła w procesji.
Kapłan, przyodziany w białą ka-
pę, w towarzystwie ministrantów,
niosących kadzielnicę, wodę świę-
coną i niezapalone świece, udaje
się w milczeniu do Grobu Pań-
skiego. Nabożeństwo rozpoczyna
się  majestatycznym śpiewem:
„Gloria Tibi, Trinitas“ (Chwała
Tobie, Trójco). Kapłan po krót-
kich modlitwach kropi grób wodą
święconą i okadza go. Formuje
się procesja, w której niosą pas-
chał, figurę zmartwychwstałego
Chrystusa i krzyż, przepasany
czerwoną stułą. Kapłan bierze do
rąk Przen. Sakrament w monstran-
cji i, postępując w procesji, obcho-
dzi kościół trzy razy. W czasie
procesji chór wraz z ludem śpiewa
pieśni: „Przez Twoje święte zmar-
twychwstanie” lub „Wesoły nam
dziś dzień nastał”. Po powrocie do
kościoła kapłan stawia monstran-
cję na ołtarzu, bierze krzyż, okryty
czerwoną stuła i, ukazując go lu-
dowi, śpiewa trzy razy coraz wyż-
szym głosem: „Surrexit Dominus
de  sepulero* (Zmartwychwstał
Pan z grobu), chór zaś odpowiada:
„Który dla nas zawisnął na drze-
wie. Alleluja". Następnie dla po-
dziękowania Bogu za dobrodziej-
stwam się ,, G Deum lauda-
mus“. Po procesji a też zwy-
kle odprawiana Aehtą Paschał
i figurę zmartwychwstałego Chry-
stusa umieszcza się na ołtarzu.
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k.20 bizantynizmie, walce z Kościołem,
społeczeństwem io luzach budżetowych

słówękiika.
Z góry uprzedzamy, iż nie bę-

dzie to artykuł na tematy aktual-
ne — to tylko... wspomnienia,

Wspomnienia p. Sergjusza Jul-
jewicza Wiitego, który po tylu wiel
kich usługach oddanych Rosji i ca-
rowi, zapomniany, nawpół na wy-
śnaniu, zagranicą, rozmyśliwał nad
trwałością „łaski pańskiej”, spisy-
wał swe pamiętniki, z których przy
toczymy kilka charakterystycz-
nych urywków.

Zabobon i bałwochwalstwo.
Car Mikołaj II. otoczony był at-

moslerą najgrubszego zabobonu
i bałwochwalstwa. Otaczał się on
najpodlejszemi kreaturami, popie-
rał szarlatanów, wróżbitów w ro-
dzaju głośnego w swoim czasie dr.
Philippe'a, „mistyka”, cudotwórcy
i.. niedouka, któremu kazał dać
dyplom lekarski, tunguskiego do-
ktora Badmaja i innych.

Mikołajowi IJ. trudno w otoczeniu
swem znosić ludzi. których w duszy u-
waża za wyższych od siebie, pod wzglę-
dem umysłowym i moralnym. Czuje się
dobrze tylko wtedy, gdy ma do
czynienia z ludźmi, którzy są mniej od
niego uzdolnieni, albo którzy, znając je-
go słabość, sami takich udają”.

W. jakiej atmosierze bałwo-
chwalstwa utrzymywali Mikołaja
najbliżsi nawet jego: krewni i
dwór, o tem świadczy następująca
rozmowa ministra ze stryjemcara.

W. ks. Mikołaj Mikołajewicz za
pytał raz wręcz Wittego:

„Niech mi pan powie szczerze, jak
pan patrzy na cesarza, jak na człowie«a,
czy nie?*

Gdy Witte oświadczył, że cesarz, jak
kolwiek samowładca, jest, zdaniem jego,
człowiekiem jak inni ludzi, wówczas Mi-
kołaj Mikołajewicz odparł: „Bo widzi
pan, ja nieuważam cesarza za człowieka.
On dła mnie nie jest ani człowiekiem, ani
Bogiem, ale czemś pośredniem*.

Walka z cerkwią. | %
Bałwochwalstwo i zabobon z

natury rzeczy są antytezą religji,
chociaż niekiedy przyjmują jej ze-
wnętrzne pozory. Dwór petersbur
ski, z carem i carową na czele, acz
skrupulatnie zachowywał te рого-
ry, w gruncie był z cerkwią na sto-
pie wojennej, narzucając jej swoją
wolę i swych protegowanych, róż-
nych „starców”, aż do... świętych
włącznie.

Witte
zdarzenie:

„Mikołaj IL z żoną zaprosili raz na
śniadanie oberprokuratora Synodu, Po-
biedonoscewa. Po śniadaniu cesarz mu
oznajmił, że życzy sobie, aby synod o$-
łosił zmarłego „starca“, Serafina Sarow-
skiego, świętym. Pobiedonoscew począł
mu tłumaczyć, że tego nie można czynić
tak na rozkaz, że trzeba przeprowadzić
badania, i t. p. Wtedy cesarzowa oświad-
czyła krótko: „Cesarz wszystko może”.
„Wszechmogący Mikołaj przyjął jednak
do wiadomości zastrzeżenia Pobiedonos-
cewa, zgodził się, że „że zaraz” tego za-
łatwić nie można, ale rozkazał, by do
wskazanego terminu „kanonizacja” zosta-
ła dokonana. „I tak się stało” — stwier-
dza Witte.

Mikołaj IL. tłumił każdy zdrow-
szy odruch w łonie światlejszego
duchowieństwa prawosławnego.
Kiedy zwrócono się doń z prośbą
o pozwolenie na zwołanie Synodu,
Mikołaj dał odpowiedź wykrętną
i całą sprawę zaprzepaścił. Poco
synody? Poco narady? Jemu wy-
starczała własna jego wola, a ta
wola jego z kolei poddana była
wpływom różnych Rasputinów i
najgrubszego zabobonu.

„Największe, mojem zdaniem nie-
bezpieczeństwo, jakie zagraża Rosji —
pisał Witte — to rozstrój cerkwi prawo-
sławnej i upadek żywego religijnego du-
cha.. żadne państwo nie może istnieć
bez wyższych duchowych ideałów... Bez
religji masa ludzka przemienia się w zwie
rzęta, ale zwierzęta gorszego typu, bo
posiadające większy rozum, niż czworo-

opowiada następujące

nogi. U nas kościół stał się martwą in-
stytucją biurokratyczną, nabożeństwo to
służba nie Bogu, tylko bogom ziemskim,
prawosławie to prawosławne pogaństwo.
Oto w czem tkwi główne niebezpieczeń-
stwo dla Rosji. Stopniowo stajemy się
mniej  chrześcijaninami, niżeli adepci
wszystkich innych wyznań chrześcijań-
skich. Stopniowo stajemy się najmniej
ze wszystkich wierzącymi. Japonja po-
biła nas dlatego, że wierzy w „swojego
Boga“ daleko więcej, niż my w naszego”.

Walka ze społeczeństwem.

Car Mikołaj II. nienawidził spo
łeczeństwa, nie znosił opinii. Wit-
te opowiada, że gdy kiedy wspom-
niał, że w danej sprawie taka jest
opinja publiczna, to cesarz z pasją
odpowiada: „A cóż mnie ob
chodzi opinja?*,

Uważał, że opinja publiczna to
opihja inteligencji, a cesarz
nienawidził inteligen-
cji. Gdy ktoś raz przy uczcie pro
szonej wymówił słowa „inteligent“,
to cesarz zauważył: „Jakie to
wstrętne dla mnie słowo... należa-
łoby nakazać Akademii Nauk wy-
kreślić je z rosyjskiego słownika”.
Działało tu — zauważa Witte —
naiwne złudzenie, że lud jest za ca-
rem, a dzieli ich i różni tylko znie-
nawidzona inteligencja. J

Niedziw iż ks. Światopołk - Mir
ski, obejmując rządy, wręcz oświad
tzył carowi: „Rząd i społeczeń-
stwo to dziś dwa walczące obozy”.

Car puścił przestrośę mimo u-
szu.

Luzy budżetowe.

Wg ustaw rosyjskich budżet mi-
nisterstwa dworu ustanawiany był
łącznie przez ministra dworu 0-
raz ministra finansów, następnie
zaś zatwierdzanpy przez Radę Pań-
stwa, Mikołajowi IL wydawało się
to zbyt krępującem.

Pewnego razu Witte, jako mi-
nister skarbu, otrzymał od cesa-
rza rozkaz zmienienia odpowied-
niej ustawy. Mianowicie, odtąd mi
nister dworu, miał sam ustalić swój
budżet i dawać go do zatwierdze-
nia cesarzowi, potem komuniko-
wać poprostu zatwierdzoną przez
cesarza kwotę ministrowi skarbu,
który ma tę kwotę wnieść do bud-
żetu z pominięciem Rady Państwa.
Car kończy owe polecenie rozka-
zem, by tego „najwyższego rozka-
zu” nie publikować, „ażeby nie wy
woływać gadania”, a tylko żeby
przy druku nowego wydania ustaw
poprostu odpowiednio zmienić od-
powiednie paragrafy.

„Takich najwyższych rozkazów” —
dodaje tu uwagę Witte — nie było w
Rosji od Pawła Piotrowicza, a i on nie
proponowałby zapewne falsyfikować u-
kradkiem nowego wydania ustaw.”

Gdy Witte cesarzowi tłuma-
czył niemożliwość tej pozycji, śdy
zastrzegł się, że w każdym razie
w sprawie otwarcia kredytów mu-
si nastąpić upizednio porozumie-
nie się ministra dworu z ministrem
skarbu, wówczas car powiedział:

„Cóż to, pan uważa, że ja wy-
daję za dużo pieniędzy?

„Odpowiedziałem, pisze Witte, że
tryb życia cesarza i jego rodziny jest
niesłychanie skromny, skromniejszy, niż
wielu najbliższych jego sług i doradców,
w tej liczbie także i mój, ale tu chodzi
nie o wydatki osobiste cesarza, tylko o
rozchody ministerstwa dworu, we wszyst-
kich jego instytucjach i oddziałach. Co się
zaś tyczy wydatków to nie mogę nie
stwierdzić, że dokonywa się ich nie w
zupełnym porządku, nie dość oszczędnie,
i bez należytej kontroli."

Trzeba przyznać, że ten rosyj-
ski minister umiał bronić legalnych
norm powierzonego sobie resortu,
wobec absolutnego pana Wszech-
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w lokalu Cukierni B. SZTRALLA, mckiewicza 12
urządzony staraniem A. K. W. w Warszawie.
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Czy reumatyzm | podagra są uleczalne?
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm,

podagra i pokrewne cierpienia, mają za

przyczynę nagromadzanie się kwasu mo-

czowego w organiźmie. Zazwyczaj cho-

rzy starają się przy pomocy różnych

środków jak np. nacierania, gorące ką- |

piele, okłady itp. uwolnić się od tych

cierpień, ale przeważnie doznają tylko

chwilowej ulgi. Częstokroć następuje ze-

sztywnienie kończyn, jak rąk i nóg, opu-

chlina kolan, tak, że chory poprostu nie

może powstać z miejsca. W interesie więc

6071

| każdego chorego leży zastosowanie ta-

| kiego środka, który zupełnie usunąłby te

! cierpienia. W tym celu należy więc za-

stosować tabletki Togal, które właśnie

wstrzymując nagromadzanie się kwasu

moczowego, skutecznie zwalczają te nie-

domagania. Togal też uśmierza te stra-

szliwe bóle, nie wywierając żadnego

szkodliwego wpływu na serce, żołądek

1inne organy. Spróbujcie i przekonajcie

się sami, lecz żądajcie we własnym inte-

resie tylko Togal. We wszystk. aptekach.
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Zdawnych lat.
Kiedy kościół chrześcijański obcho-

dzi z uroczystością pamięć męki i Zmart-
wychwstania Chrystusa Pana, gdy po ka-
tolickich świątyniach obnażone z ozdób
ołtarze, a od Wielkiego Czwartku za-
milkły organy i dzwony w całej Polsce—
ruch niezwykły obudza się zarówno w
ludności miejskiej, jak po wsiach, pała-
cach i dworach.

Dawniej dniom tym towarzyszyły ro-
zmaite misterja, czyli djalogi przedsta-
wiające męki i Zmartwychwstanie Chry-
stusa. Płakał lud pełen prostoty poboż-
nej, patrząc na żywe obrazy męki i cier-
pień Zbawiciela, a wybuchał okrzykami
radości, gdy ujrzał Go zmartwychstające-
go ze zwycięską chorągwią w ręku. Gdy
te misterja zbierały tłumy ciekawych wi-
dzów, gospodynie polskie przez ciąg ca-
łego tygodnia zajmowały się przyrządze-
niem święconego. Jak ważną ono niegdyś
rolę zajmowało, świadczy o tem nieje-
den dyarjusz domowy. Jeden z nich z
czasów króla Władysława IV, następu-
jący wypadek opisuje:

Pan Jacek Jkczyńy, Mazur, dzielny
wojownik i mający niemałe poważanie u
wojewody Sapiehy, przybył na święcone
z żoną. Po kilku dniach zabawy zasłabł,
a doktór nadworny, Niemiec, zabronił mu
wina. Jarzyna smutnie opuścił głowę i
ciągle tęskne oczy ski na zapleśnia-
łe gąsiorki węgrzyna. Wznoszono różne
wiwaty, Mazur ciągle wzdychał, ale gdy
pić zaczęto zdrowie samego wojewody i
jemu przyniesiono puhar. Troskliwa mał
żonka posadziła go pod oknem sali i do-
strzegłszy, że w gwarze nikt nie zwraca
nań uwagi, rzekła: — Jasiu, wylej to wi-
no, a nikt niezobaczy. — To było nad
siły starego husarza: — Moja dziewe-
czko, wina takiego nie wylewa się i zdro-
wia takiego nie pomija się. Zaklęli mnie
jak węża, żebym pił.
— Przecież nikt nie widzi — mówiła

z cicha żona.
— Ale Pan Bóg widzi! — rzekł u-

roczyście Jarzyna i gromkim głosem za-
woławszy:

„— Zdrowie pana wojewody, a mego
osobliwego dobrodzieja! — spełnił pu-
har do ostatniej kropli i z choroby wy-
zdrowiał, orzeźwiał od razu, śmiejąc się
z przepisanej djety Niemca.

W dwóch ostatnich wiekach zmieniła
Polska nietylko swą postać zewnętrzną,
ale wiele nawet ze swych zwyczajów, do
których zaliczamy zwyczaje wielkiego ty-
godnia i świąt Wielkanocnych. Pomimo
odarcia z wielu dodatków, treść ich jed-
nak żyje w narodzie w całej sile. Zacho-
wuje je naród polski zjednoczony, zacho-
wują je ci, którzy znajdują się poza gra-
nicami Polski.

Kiedy wojownicy nasi walczyli w Hi-
szpanji za Napoleona I. pielęgnując ro-
dziny obyczaj, zastawili święcone, które
im przypominało oddaloną Ojczyznę. Nie

„ mało mieli trudności, aby tameczni ka-
płani poświęcili przygotowane stoły, gdyż
nie znajdowali po temu przepisanego w
swoich książkach obrządku. Zaproszeni
Hiszpanie chętnie wzięli udział w święco-
nem u nich nieznanem, dziwąic się i po-
bożności i gościnności Polaków.

powstaniu w r. 1863/4 rozbitki
kryjąc się od nieprzyjaciół po niedostęp-
nych parowach i kniejach, w dzień Wiel-
kanocy częstowali się w braku innych
potraw chlebem i solą, poświęconemi rę-
ką kapłana.

róczyście obchodzili święta wielka-
nocne skazańcy Sybiru, gdzie włoś-
cianie i kupcy rosyjscy dostarczali im po-
traw i napojów, biorąc udział w tych u-
roczystościach. Jak słusznie, pisze Aga-
tonGiller, — święta wielkanocne na Śy-
birze, krzepiły duszę od zwątpienia i pód-
nosiły myśl narodową.

Muzyka w Wilnie.
Mikołaj Orłow należał zawsze

do najulubieńszych pianistów na-
szej publiczności. Zdobył ją sobie
swym czarującym pianizmem,
lekkošcią uderzenia i dyskretną
poezją wykonania. Te zalety czy
niły zeń znakomitego odtwórcę
minjatur muzycznych. Podnoszc-
no natomiast niejednokrotnie, że
dzieła o większym polocie i
bardziej ważkiej treści nie udają
mu się. Brakło siły, plastyki, wiel-
kich napięć dynamicznych i tego
ognia, który zawsze porywa słu-
chaczów. Występy Orłowa, po-
przedzająceostatnią jego bytność
w Wilnie, wykazywały przytem
symptomaty dość przykrej ma-
niery pomniejszania wszystkiego
do wagi i stylu miniatur.

Z tem większą przyjemnością
oklaskiwało się ostatnio znako-
mitego artystę.
W sposobie gry jego nastąpił

wyraźny zwrot do bardziej mę-
skiego i zdecydowanego stylu in-
terpretatorskiego. Orłow przestał
pieścić się tonem, pogrąžač
wszystkiego w mgłę pięknego
zresztą piana. Zachowując daw-
niejsze swe zalety, grę nieskazi-
telnie czystą i przejrzystą, wlewa
w nią obecnie więcej serdeczne-
go żaru i dramatycznej siły.

Ten nowy Orłow zadawalnia
znacznie w większym stopniu, ze-
dając kłam posądzeniom o wąską
jednostronność, i staje w rzędzie
największych pianistów świata.

Ostatni koncert jego był wiel-
kim i zupełnie zasłużonym trium-
fem. Wykonanie dzieł Chopina,
Scriabina, Beethovena i kompo-
zytorów współczesnych stało na
poziomie najwyższym. Oklaskom
i wołaniom o bisy nie było końca.

St. W—ski.
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SZKICE ! OBRAZKI.
CZERWONE JAJECZKO.

Pościć było w podobnych warunkach

niepodobieństwem.

Organizm, ktćry powinien był zwal-

czyć kilkudziesięcio stopniowy mróz, mu-

siał posiadać odpowiednią ilość kaloryj,

podanych w postaci jedzenia.

A menu przecież nie było zbyt wy-

bredne: wędzone mięso łosia i suchary.

Jan wybrał to pierwsze.

W małym kociołku grzała się kawa.

Ogień, drgając i skwiercząc nieustan-

nie, oświetlał skąpe kręgowisko śniegu,

na którym skulon: wylegiwały się psy.
Dalej rysowały się kontury ładow-

nych sań...

Nie myślał, że dziś bdzie tu na tej

pustyni śniegowej, o setki mil od ludzi

i tysiące mil od brzegu morza...

Tydzień temu gdy przechodził około

domku poczty, dosęczono mu kartkę.

Poczta, do niego?...

Przed dwunastu laty otrzymał ostatni

list, zawiadamiający go o śmierci ojca.

Dwanaście lat...

Dwanaście lai spędzonych tu na ste-

pach Kanady... Dwanaście lat, w czasie
których, dzięki łowieniu zwierząt futer-

kowych, stał się bogatym człowiekiem.

Od dwunastu lat nie posiadał kon-

taktu z ojczyzną. Powoli nawet zaczynał

zapominać języka ojczystego, a gdy sam

złapał się na tem, w czasie rzadkich

rozmów z kolonistami - Polakami —

uśmiechał się.

"AŻ teraz, ta dziwna kartka!...

Na jednej stronie posiadała wyobra-

żenie czerwonego jajeczka, ot takiego,

jakie zdobi stoły wielkanocne, tam hen,

gdzieś nad Wisłą, a po drugiej stronie...

pisał mu kolega szkolny z Ministerstwa,
że w rozmowie z konsulem dowiedział

si o „sławnym przyjacielu z ławy szkol-

nej i zasyła mu życzenia świąteczne”...

Te słów parę i to czerwone jajeczko.

Następnego dria rano Jan przyszedł

do kierownika faktorji Hudson Bay

Company i jak zawsze zwięźle, nie wda-

jąc się w pogadanki, powiedział:

— Potrzebuję psów!

— Wyjeżdżacie?

— Tak! .

— Śniegi puściły i lada dzień spo:

dziewać się należy wylewów.

— Potrzebuję psów i sań.. ale do

brych!...

— Dobrze, jutro dostarczę!

Jan zabierał się do odejścia.

— Ale — dodał — sprzedam futra...

wszystkie!

— Zgoda, czek mogę wypisać zaraz!
— I dom!...

Kierownik faktorji popatrzył mu

w oczy. *

— Jakto, wszystko?
— Tak!
— Jak mam wystawić czek?

— New York.. dowidzenia!
— Dowidzenia!
W miasteczku zawrzało.

Jan, pierwszy z traperów i król
łowców, bez żadnej widocznej przy-

czyny porzuca tysiące przynoszący war-

sztat pracy i omalże ucieka...
Pojechał...

Jan spojrzał na niebo...
Na czarnem jego tle tańczyły teraz

złudne słońca, zaś na wschodzie zary-

sował się rąbek dnia — świtu, który

trwa tutaj dwadzieścia cztery godziny...

Śmignął batem.

Psy szarpnęły pasy uprzęży.

Sanie ruszyły.

Teraz oto zamigotał zaprząg cały na

śnieżnym pagórku...

Psy ruszyły śęsiego, ciągnąc sanie,

za któremi na nartach, z flintą przez

plecy, biegł człowiek...

Pod popielicową kurtką czuł kartkę

z czerwonem jajeczkiem, z dalekiego

kraju...
Jeszcze mila, jeszcze dwie...

Coraz bliżej morza, „wielkiej słonej

wody”, coraz bliżej kraju, dokąd go

pognała tęsknota...

M. Junosza.

  
SL RIJELLGLYCERIJ
Napad na procesję wielko-

postną w Sewilli.
SEWILLA (Pat). Policja »resz-

towata trzech osobników, którzy
obrzucali kamieniami procesję,
przechodzącą ulicami w Wielki
Czwartek, oraz strzelali do uczest-
ników procesji z rewolwerów. Na
szczęście ofiar w ludziach nię
było.
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Ks. dr. St. Mystkowski.

„Ten jest dzień, który uczynił
Pan: radujmy się i weselmy się weń”
(Psalm 117, 24).

Radość, wesele i ufność — oto
wzniosłe uczucia, które ożywia i
rozpłomienia w sercach naszych
Kościół Boży przez swe pienia i
obrzędy liturgiczne w okresie
świąt Wielkiej Nocy. Źródłem
twórczem tych uczuć i płynącej z
nich mocy i tężyzny duchowej jest
dogmat Zmartwychwstania Chry-
stusowego. Zmartwychwstanie —
to najsilniejszy dowód boskości
Chrystusa Pana i Jego nauki, —
to trwały fundament niezłomnej
wiary i nadziei chrześcijańskiej о-
raz zadatek i wzór zmartwychwsta
nia wszystkich ludzi.

„A jeśl:ż Chrystus nie powstał,
—mówi św. Paweł — próżne wte-
dy jest przepowiadanie nasze, pró-
żna jest i wiara wasza... Lecz te-
raz Chrystus zmartwychwstał, pier
wiastek tych, którzy zasnęli. A ja-
ko w Adamie wszyscy umierają,
takiw Chrystusie wszyscy ożywie
ni będą“ (I. Kor. 15, 14 - 22).

Warunkiem jednak nieodzow-
nym naszego szczęśliwego zmar-
twychwstania w przyszłości jest mi
styczne duchowe zmartwychwsta-
nie z grobu grzechu i rozpoczęcie
nowego życia w Chrystusie. „Chry-
stus, powstawszy z martwych, wię-
cej nie umiera, śmierć mu więcej
panować nie będzie... Tak i wy ro
zumiejcie, iżeście umarłymi grze-
chowi, a żywymi w Chrystusie Je-
zusie Panu naszym”. (Rzym. 6,9).

Chociaż od Nocy ielkiej
hwstania Chrystusowego

mija już niemal dwa tysiące lat,
jeszcze do tej pory tajemnica ta nie
straciła, i do końca świata nie stra
Ci, swej mocy. — I dziś jest ona
podstawą i źródłem niezachwianej
wiary i ufności, gruntownej święto
ści i bohaterskiego męstwa w wy-
znawaniu i obronie wiary, jakbyła
+ zaraniu OCZ iš
loże tajemnica Zmartwychwsta-

"a odrodzić zmaterjalizowane i
Maczające się wwsko
rozprężenia moralnego społeczeń

stwa, jak odrodziła ongiś świat sta-
tożytny.

Skostniała w czczym formaliz-
mie Synagoga Żydowska oraz po-
gańska Roma wraz z kultem zmy-
słów i przemocy fizycznej, ponio-
sły całkowitą porażkę u stóp Krzy
łą ną Kalwarji i przy grobie Chry-
stusowym. Męka PańskaiZmart-
Wychwstanie — to triumf mocy

Bożej: i wartości nadprzyrodzo-
Rych nad tyranją przyziemnych a-
Spiracyj i sił, drzemią w głę-
binach natury ludzkiej, skażonej
Przez grzech pierworodny.

|, Droga do zmartwychwstania
duchowego jednóstek i społe-
Szeństw wiedzie poprzez Kalwarję
żaparcia się, umartwienia i wytrwa

j pracy nad nabyciem cnót chrze
Śijąńskich. „Którzy są Chrystu-
SOwj, ciało swe ukrzyżowali z na-
( ętnošciami i požądliwošciami“
Gal. 524) ‚ е

edną z glėwnych przyczyn bra
i pokoju, zgody, miłości, wesela
. Optymizmu w czasach dzisiej-
įŽych jest niewątpliwe katypnówe
kceważenie twórczych walorów
teligijnych i duchowych oraz kult

doczesności. Jedynie na roli prze-
Oranej głęboko pługiem rzetelnej
łracy wewnętrznej, zaparcia się
Siebie i ofiarnej miłości bliźniego,
Wyrastają i krzewią się przecudne

kwiaty: wesela, radości, miłości i
Pokoju. Te świetlane szlaki odro-
dzenia wewnętrznego wskazuje
dziś Ojciec Św. Pius XI. w swych
Srędziach i przemowach sktėconej
! pogrążonej w mętnych falach pe-
zpw i neopoganizmu od

‚Х

„Przeto jeśliście współpowstali
£ Chrystusem: co wzgórę jest, szu
kajcie, gdzie Chrystus jest na pra-
wicy Bożej siedzący. Co wzgórę
iest miłujcie, nie co na ziemi. Al-

iem umarliście i żywot wasz
t jest z Chrystusem w Bogu”

(Kol. 3,1 - 3).

" Jednym z charakterystycznych
objawów neopoganizmu współczes
Dego — to prąd odśrodkowy, któ-
ty każe szukać przyczyn zła i do-
bra, szczęścia i nieszczęścia, lekar
stwa i środków naprawy i odro-
dzenia tylko zzewnątrz nas, w
zmianie ustrojów społecznych, po-
litycznych, agrarnych i ekonomicz
nych.

Dziś w całej pełni święci triumfy
doktryna filozoficzna Rousseau i
wyrosłe na jej pniu radykalne kie-
tunki, jak socjalizm i komunizm,
które upatrują główne źródło nie-
Szczęść i konfliktów społecznych
w wadliwej budowie życia zbioro-
ego nie zaś w naturze A.
ażonej przez występne nałogi.
tąd kułt dla rozumu i woli ludz-

kiej, dla przemocy fizycznej i re-
orm zeżwnętrznych, a natomiast
bogarda i niechęć do życia religij-
lego i wewnętrznego, które powo-

wytrwale i systematycznie u-
łachetnia i rzeźbi chropowaty
nieociosany głaz upadłej na-

ludzkiej. Fałszywa i zgubna
lelogja prądów radykalnych i bez
"yznanio: wywiera przemož-
y decydujący wpływ na umysło-

|wość współczesną, na psychiczne
troje gtup spolecznych. Nawet

ery umiarkowane nie są wolne
sugestywnego odziaływania te-

 
    

   

   

   

   

  

Droga do Zmartwychwstania
go kierunku odśrodkowego, zwłasz
cza w dziedzinie metod pracy spo-
łecznej i katolickiej, W kołach ka-
tolickich również daje się zauwa-
żyć brak zdrowej orjentacji, nale-
żytej postawy wobec chorobliwych
zjawisk doby współczesnej, oraz
brak zgodnych i planowych wysił-
ków, zmierzających do przebudo-
wy naszego życia prywatnego i pu-
blicznego zgodnie z duchem Ewan-
gelji. Za wiele liczymy w religijnej
i moralnej akcji odrodzeniowej na
pomoc zewnętrznych i niezwiąza-
nych ściślej z życiem religijnem
czynników, zbyt mało natomiast
mamy optymizmu i wiary we wła-
sne siły i zamierzenia, oparte na
wartościach nadprzyrodzonych
Wiary i Kościoła. Nie lubimy też
przyznać się do własnych win, za-
niedbań i błędów popełnianych w
zakresie zleconych nam lub przyję
tych na siebie dobrowolnie obowią
zków i czynności na terenie pracy
katolickiej.

Za mało dbamy o rozwój orga-
nizacyj, które mają za główne za-
danie uświęcenie i wyrobienie we-
wnętrzne jednostek lub zespołów
społecznych.

Należałoby zapoznać się głę-
biej i sumienniej z niedomaganiami
duszy współczesnego, nawet stro-
niącego od Kościoła, człowieka, z
jego bolączkami, z nowemi wyma-
ganiami, ze szlachetnymi porywa-
mi i wartościami duchowemi, czę-
stokroć niewyzyskanemi i nieroz-
winiętemi. Dobre słowo, zbliżenie
się i podanie bratniej dłoni wielu
nam nieprzychylnych może łatwo
rozbroić i ała Chrystusa i Kościoła
pozyskać.

Pesymizm, zniechęcenie i ostra
krytyka musi na tym terenie ustą
pić miejsca zdrowemu optymizmo-
wi głębokiej wierze w Opatrzność
Bożą kierującą wszystkiemi okre-,
sami i przejawami dziejów i wysił-
ków społeczeństw i jednostek.

Jakkolwiek bowiem zapatrywa
libyśmy się na twórczość czasów
obecnych, z zabarwieniem opty-
mizmu, czy też pesymizmu, jest je-
dno, eo się w nich jasno przejawia:
—to ten objaw, że czasy obecne
są w naszem państwie niepodle-
em chwilą powszechnego rozbu-
zenia, powszechnej pręžnošci,

zwrócenia się ku światłu i dążno-

DZIENNIK WILEŃSKI.

wiel
Obok Bożego Narodzenia jest Wiel-

kanoc największą ze wszystkich uroczy-
stości chrześcijańskich. więto to obcho
dzimy na pamiątkę zmartwychwstania Je-
zusa Chrystusa.

Nazwa grecka i łacińska Pascha po-
chodzi z hebrajskiego „passah”, nazwy
uroczystości, którą obchodzili żydzi na
pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej.

Co do święcenia Wielkanocy po-
wsłały już w IL wieku spory. Pier-
wsze gminy chrześcijańskie pochodzenia
żydowskiego, obchodziły proczystość tę
według kalendarza żydowskiego 14 Ni-
zanu i łączyły z nią pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy Pańskiej. Dzień drugi świąt
poświęcony był pamiątce śmierci, trzeci
zaś zmartwychwstania Chrystusa. Nato-
miast chrześcijanie, pochodzący z pogan;
sławili zmartwychwstanie Jezusa w nie-
dzielę, którą poprzedzał dzień pokuty i
postu. Za taki dzień ustanowiony był
piątek. Obchodzenie w ten sposób Wiel-
kanocy rozszerzyło się głównie na Zacho-
dzie, podczas gdy na Wschodzie święcono
Wielkanoc według chrześcijan żydow-
skich.

Dopiero na soborze nicejskim (325 r.)
postanowiono, że pamiątka Zmartwych-
wstania Pańskiego ma być ogólnie ob-
chodzona w niedzielę, pamiątka zaś u-
krzyżowania w poprzedzający piątek.
Stronnicy obchodzenia Wielkanocy we-
dług chrześcijan żydowskich uważani by-
li za heretyków.

Dawniej święta wielkanocne trwały

ści do twórczej pracy od podstaw; Nr
chwilą, w której różne placówki
czynu wołają wprost o robotników.
W tem zaś są chwilą doniosłą, że
od faktu, kto mianowicie te placó-
wki zajmie, przyszły byt i moc du-
chowa naszego społeczeństwa i pań
stwa zależy, Albo w prawo — ku
katolicyzmowi, albo w lewo — ku
komunizmowi, — chwila obecna
dla Polski stanowczona długie la-
ta rozstrzyśnie.

Nie da się zaprzeczyć, że wśród
"nas wiele jest zła. Któż tego nie
dostrzega? Aż nadto wiele o tem
czytamy w prasie codziennej. Przy
głębszem wszakże zbadaniu sytu-
acji okazuje się, że wszelkie groź-
ne przejawy, jakie i w naszym kra-
i erażają, są raczej owocem
olek, ada braku należy-

tego uświadomienia religijnego i
wychowania charakterów, a nie
złej woli i zepsucia, i że częstokroć
jeden promień światła rzucony na
ądzące umysły niejednemu zwy-

cięskoby zaradził.
Lud nasz miejski jest ciemny,

rzez agitację wywrotową i bezro-
bocie zdemoralizowany, — złym go
jednak nazwać nie można. Lud zaś
wiejski — toć to wspaniały, a jesz-
cze nie wyzyskany materjał, zdro-

korzeń narodu, nadzieja jego
odódósnia i ostoja naszych trady-
cyj religijnych i narodowych! :

Młodzież, choć szumiąca i zni-
żająca swój lot w okresie powojen-
nym, to grunt bogaty i rokujący
dobre nadzieje, zwłaszcza na tere-
nie szkół wyższych. W'ymownie o
tem świadczą wielotysięczne za-

stę; akademików biorących u-
dział w ćwiczeniach rekolekcyj-
nych w Wielkim Poście.

A choć chwila obecna wyrzuca
na nasz brzeg różne szumowiny,
zaciekle obok masonerji i żydo-
stwa walczące z Kościołem i mar-
niejące w błocie uciech zmysło-
wych, nie należy się tem przera-
żać, ani zniechęcać. Prawdą jest
bowiem, co tu celowo podkreśla-
my, że dziś jeszcze wszystko,
cokolwiek chyli się ku przepaści,
dałoby się uratować, gdybyśmy
zaraz i nie odwlekając zabrali
się do planowej, metodycznej i wy-
trwałej pracy organizacyjnej i ra-
tunkowej. I to bowiem, również
z naciskiem, zaznaczyć trzeba, że
dziś wszystko cokolwiek się budzi
do życia, jeszcze Bożego pie-
rwiastkaiBożych prawd
jest głodne, w nasze tedy ciśnie się
ręce. Tak jest, w nasze ręce! „Siłą
intuicji, siłą tradycji, a zwłaszcza
dzięki działaniu opatrzności Łaski
Bożej. Ciśnie się lud wiejski i miej
ski, ciśnie się ubogi rzemieślnik i
robotnik fabryczny, ciśnie się in-
teligencja, ciśnie młodzież różnego
stanu i wieku, szkoła niższa, śre-
dnia, a zwłaszcza wyższa.

Tu wszakże cały tragizm sy-
tuacji dostrzegamy, bo oto pracy
jest moc, a w szeregach katolickich
robotnika brak... Wybija ostatnia

* godzina ratunku j decydującej wal-
ki, a niema komu ratować i wal-
czyć.. Patrzeć więc trzeba bez-
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„Saniami na rezurekcję” — to aawet
w naszym, surowym klimacie wypadek
bardzo rzadki, o którym zwykle „najstar-
si tylko pamiętają”. Wobec niezwykle
wczesnej w tym roku Wielkanocy, a
jednocześnie przeciągającej się zimy, któ-
ra późno do nas przyszła, ale też jakoś
odejść nie chce — istotnie zanosi się na
to, iż będziemy mieli „białe święta”,przy
najmniej na wsi, chociaż te pozostałych

kilka dni, które nas dzielą od Wielka-
nocy istothie mogą jeszcze dokonać cu-
du... zmartwychwstania wiosny.

Normalnie Wielkanoc przypada u nas
w dobie budzenia się ze snu zimowego
przyrody, Skromne są jeszcze pierwsze
wysłanniczki flory! tem jednak droższe,
tem radośniej witane. ola są jeszcze
czarne, po bruzdach wciągają się pleśnie
zimowe, ale na zacisznych, słonecznych
zboczach rozkwitają żółte podliały,

Drobniutkie, jak główki szpilek małe
muchotrzewy zbierają się na b
leśnych lub kraju gajów; ciemnofioleto-
we, duże główki sasanek kwitną; na polan
kach lasów sosnowych, osłonione ap
puchem, mającym je chronić przed chło-
dem.

Lasy liściaste goszczą jeden z naj
sympatyczniejszych przedstawicieli flory
wielkanocnej. tej porze, gdy zaświeci
słońce, panuje w tych lasach jasność,
której niema w lesie sosnowym, zaciem-
nionym latem i zimą baldachimem igliwia.
Przez gałązki, niezaciemnione liściem, wni
ka tu słońce i przesiąka blady błękit
nieba. W lesie takim kwitną przylaszczki.
Wśród zżółkłych i zczerniałych liści ze-
szłorocznych, pokrywających podłoże la-
su, wychylają przylaszczki niewinnie swe
główki. Miejscami ich tak dużo, że two-
rzą ruń błękitną, zdaje się, że las ma
błękitną murawę...

Powiadają, że przylaszczki urodę o-
dziedziczyły po bogunkach, któremi były
kiedyś. ypędziły je z raju zwycięsko
wkraczające do nieba hufy serafinów.
Wyśnanki szukały schronienia w lasach,
Przyjęły je lasy liściaste pod warunkiem,
że kwitnąć będą bardzo wczesną porą
roku, aby nie robić konkurencji jaskrom,
firletkom i storczykom leśnym, które kwi
tną później, Tak się dzieje, że przylasz-
czki innym kwiatom nie zawadzają i o pa
rze wielkanocnej ludzi widokiem swym
czarują.

W cieplejszych Ojczyzny naszej oko-
licach, kwitną na Wielkanoc obok przy
laszczek także wonne fiołki, złote ka-
czeńce, które u nas dopiero około Zielo-
nych Świąt rozkwitają.

W. miastach sklepy ogrodnicze do-

radnie, jak praca przez nas nie ob-
jęta przechodzi w ręce tych, któ-
rzy na niwie ojczystej tylko kąkol
niewiary i ohydy morałnej siać po-
trafią.

Robotników nam brak, zwłasz-
cza takich, którzyby potrafili wcho
dzić wgłąb dusz ludzkich, wcho-
dzić z. tkliwością współczującej i
przebaczającej matki, z serdeczno-
ścią i szczerością brata, z wiedzą
roztropnego lekarza i wytrawnego
pedagoga, z mocą, majestatem i
świętością wysłanników i mężów
Bożych.
W głąb dusz każe nam iść Chry

stus i wspaniałe tradycje duszpa-
sterstwa i apostolatu świeckiego
pierwszych wieków Kościoła.

Regnum Dei intra vos est —
Królestwo Boże w was jest.
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Nasza fiora i fauna Wielkanocna.
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cały tydzień. Dopiero sobór konstacjeń-
ski (1094 r.) ograniczył święta wielkano-
ene do 3 dni, a Pius VI. w 1775 r. do 2
dni, tj. do niedzieli i poniedziałku wielka-
nocnych.

W. kościele chrześcijańskim ustaliło
się z biegiem czasu, że Wielkanoc po-
przedzona jest 40-dniowym postem, po-
czynając od środy popielcowej. Ostatni
tydzień Wielkiego Postu nazywa się Wiel
kim Tygodniem. Sama uroczystość Zmart
wychwstania Pańskiego rozpoczyna się
wieczorem w Wielką Sobotę.

Co do czasu obchodzenia Wielkano-
cy początkowo zachodziła różnica po-
między rozmaitemi kościołami. Dopiero
na soborze nicejskim (324 r.) postanowio
no, aby wszystkie kościoły obchodziły je
dnocześnie święto wielkanocne w niedzie
lę, następującą po wiosennej pełni księ-
życa, tj. po pełni pierwszej przypadającej
po dniu 20 marca. Jeżeli zaś ta pełnia
przypada na niedzielę, uroczystość powin-
no się obchodzić następującej niedzieli.
Pełnia ta nie jest jednakże astronomicz-
na, czyli rzeczywista, lecz średnia, na-
stępująca zawsze w 14 dni po nowiu, li-
cząc przytem dzień nowiu za pierwszy.

Sposób ten liczenia, zwany aleksan-
dryjskim, wprowadzony został do kościo-
ła rzymskiego przez Dionizjusza Małego
(opata ZO z połowy VI. w.). Przy
jęto go powszechnie. Według tego obli-
czenia święta wielkanocne przypadać mo-
gą najwcześniej 22 marca, najpóźniej zaś
25 kwietnia.
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starczają nam dla dekoracji stołu Wielka
nocnego najwspanialszych okazów flory
ołudniowej — na wsi wypada zadowo-

ke się bardziej skromną ale jeszcze swoj-
ską ozdobą z zieleni naszych mchów, któ
rych niezliczone mamy gatunki, w róż-
nych odcieniach, najfantastyczniejszych ry
sunków, pnączy, no i gałązek brusznicy,
której listki jak gdyby nawoskowane, naj-
surowszą przetrwały zimę.

Gdy mowa o florze wielkanocnej.
warto wspomnieć o faunie, nie tej, któ-
ra Ożywia lasv nasze, ani tej, która zam-
knięta w dusznej obórce niespokojnieo-
czekuje wiosny, alę tej, która „ożywia
nam stół wielkanocny. :

wniej pierwszę tu miejsce zajmo-
wał tradycyjny baranęk, dziś zastępuje-
my go barankiem z masła, cukru lub zgo-
ła gipsu. Od najdawniejszych jednak cza
sów do dni dzisiejszych prym trzyma
owe zwierzę „ze względu na swą nie-
chlujność świnią zwane”, które w istocie
jest królem stołu więlkanocnego. Ale
król to łaskawy, który nic nie biorąc,
wszystko z siebie daje: szynki, połcie,
głowiznę, kiełbasy, poświęca gwali roz-
radowaniu naszych podniebień nawet naj
droższę swe potomstwo, które, bądź ru-
miane, opieczone, bądź ugotowane, z
chrzanem jest prawdziwą rozkoszą tych
świąt.

Z ptactwa wymienić należy przede-
wszystkiem indyka oraz kurę, wraz z „ku
rzym owocem”, pięknie ubarwionym zdo-
biącym stół wielkanocny. Ptactwo wod-
ne jak gesię i kaczki mniej są smakowi-
te o tej porze.

Dawniej puszcze nasze składały hoj-
ną daninę na stół wielkanocny; czytamy
o pieczonych dzikach, o całych jeleniach,
ze złoconymi rogami... o zającach i dzi-
kiem płactwie nawet nie wspominano,
taka obfitość była tego.

Dziś puszcze nasze znikły z powierz-
chni naszej Ojczyzny, gdzie niegdzie roz-
rzucone zagajniczki mocno przerzedly.
Zmarniał nasz zwięrzostan, który trzeba
ratować przy pomocy zkądinąd bardzo
słusznych przepisów ochronnych. W cza-
sie Wielkanocy dozwolone jęst polowanie
jedynie na dziki, które na ogół u nas
są dość rzadkie, z ptactwa zaś na cie-
trzewie i słonki.

Najpopularniejszem w czasie przęd-
świątecznym jest jednak bezprzecznie po
lowanie na... pożyczkę, które uprawiane
przėz „fachowych* myśliwców jak i ama-
torów, coraz bardziej przeradza się w po-
spolite kłusównictwo, ztąd też i rezul-
taty jego bywają coraz skąpsze i coraz
mizerniejszy widok stołu wielkanocnego.
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Polskie dzieło o Chrystusie.
Ks. arcybiskup Józef Teodo-

rowicz pisze i wydaje wielkie dzie-
ło o Jezusie Chrystusie, Złoży się
na nie 12 książek, z których każda
stanowi w sobie całość, będąc jed-
nak tylko częścią drogi życia Zba-
wiciela na ziemi. Jest to przedsię-
wzięcie największej miary.

Aby zdać sobie sprawę ze
znaczenia tego dzieła, trzeba prze-
biec oczyma nagłówki 12-tu za-
mierzonych książek, składających
się (pt.: Jezus Chrystus) na tę
całość:
— L Jezus wobec Historji (źródła hi

storyczne). — IL Od Betleem do Na-
zaretu. — IIL Pełnia czasów i Herold
Aion — IV. Brzask Ewangelji —
V. Blasku i Mocy Cudów. — VL Król
i Jego Królestwo. — VII. Nowa Sprawie
dliwość. VIII Zręby Kościoła. — IX.
Walka dwu idei: Mesjasz żydów a Zba-
wiciel Świata. — X. W cień Krzyża. —
XL Od Getsemani do Golgoty. — XII
Zwycięsca Śmierci.

Pierwsza książka, rozpoczyna-
jąca właściwe opowiadanie, po
wstępie, który będzie poświęcony
ocenie źródeł historycznych i ich
opracowań już się ukazała:
— Ks. Józef Teodorowicz, Arcybi-

skup: Od Betleem do Nazaretu, nakł.
Księgarni św. Wojciecha, str. 338.

Ks. arcybiskup Teodorowicz
zaznacza w przedmiocie, że nad
dziełem tem pracował od dziesiąt-
ków lat, tak iż dalsze części są już
przygotowane w rękopisach, które
trzeba jeszcze uzupełnić i wygła-
dzić przed kolejnem puszczeniem
w świat, a dlaczego ta praca trwa
tak długo, objaśnia w słowach,
które są niemal kluczem do tego
dzieła:

„Każda biografja, z wyjątkiem tej je-
dynej, pozostawia autorowi pociechę, iż
przebiwszy się przez materjał historyczny,
zdoła nareszcie uwieńczyć owoc swych
wysiłków przez pochwycenie psycholo-
gii i duszy bohatera, którego żywot pi-
sze. Tu tymczasem jest zgoła inaczej.
Albowiem postać Chrystusa ma w sobie
coś niedoścignionego i tajemniczego, co
skazuje piszącego to życie na ustawiczne
poczucie swojej niemocy, swego niedołę-
stwa i swej niedostateczności. I w każdej
nieomal kwestji ulega autor żywotu Je-
zusa na nowo złudzeniu, że to wnim tkwi
wyłączna przyczyna niezdolności do po-
chwycenia problemów tego życia. I stąd
pragnie on ją pokonać przez nowe wy-
siłki i wmyślania się, wymagające dużo
czasu, zanim go doświadczenie pouczy o
tem, o czem wie tylko z tęorji, że za każ
dym z problemów tego żywota czai się
głębia nieskończona."

W słowa te trzeba dobrze wnik-
гаё. Alę nie w oderwaniu. Trzeba
je sobie przypomnieć w ciągu czy-
tania już tej pierwszej ogłoszonej
książki i po dobieżeniu do jej koń-
ca, Dopiero wiedy zrozumie się,
ile i jak różnorodnych badań i prze
myśleń złożyło się na to dzieło.

Chrystus urodził się, żył, dzia-
łał i nauczał na ziemi wśród ludzi,
w doczesności tego świata. Ten to
żywot ziemski jest przedmiotem
nieprzerwanych od blisko dwu ty-
sięcy lat badań i rozważań. Niema
życiorysu Chrystusa lepiej pojęte-
go, niż w duchu zbliżenia umysłom
dzisiejszym tego zjawiska w jego
niezwykłości właśnie ziemskiej.

Tak pisze zyciorys Chrystusa
ks. arcybiskup Teodorowicz. Nie
są to rozmyślania na tle życia
Chrystusa. Jesi to, krok za kro-
kiem, stwierdzanie, co wiemy,
jak było, czem to można objaśnić.
Jest to życiorys w pełnem tego
słowa znaczeniu.

Znaczy ło nietylko, że dzielo
ks. arcybiskupa Teodorowicza 0-
piera się na doskonałej znajomości
i uwzględnieniu wszystkiego, co w
tej dziedzinie jest współczesnym
dorobkiem nauki. Wychodzi ono
przedewszystkiem wprost z naj-
starszych źródeł historycznych, tj.
z życiorysów Chrystusa w ewan-
geljach, nie bez zestawień z innemi
zachowanemi dziejami owej doby.
I tu ks. arcybiskup Teodorowicz
stara się niejako widzieć jakby
żywo przed oczyma i nam poka-
zać, jak to było i jak to przekaza-
no pamięci.

Św. Łukasz, który opowiedział
lata dziecięce Jezusa, był około r.
58 w Jerozolimie, szukał wiado-
mości na miejscu i u świadków
zdarzeń, a po pierwszych latach
Chrystusą czerpał je z tego, co
możną nazwać bezpośrednia lub

średnio Pamiętnikiem N. M.
rji:
„Podobnie uczynić musiał Łukasz św.

pow wiekami, jakby dziś uczynił każdy
oresponden: wielkiego dziennika, który,

mając sobie powierzoną misję opisania lat
dziecięcych jakiejś osobistości, przybywa
do miejsca, w którem bawi matka wiel-
kiego syna. Rzecz prosta, do niej się on
zwraca z prośbą © wywiad z czasów, któ
rych najbardziej, jeśli nie jedynie powo-
łanym świadkiem jest matka. Paycholodiu
historyka, piszącego dzieło historyczne, a
dziennikarza. So'ującego  feljeton dla

 

 

dziennika, jest pod tym względem podo-
bna. Ale nasz dziennikarz przybył z za-
granicy i nie zna dobrze języka krajowe-
$£o, podobnie jak Grek Łukasz nie opano-
wał języka aramejskiego. W takich ra-
zach dziennikarz, jak historyk, posługuje
się tłumaczem. A jeśli piszący historję
czy artykuł ma ten pietyzm dla każdego
szczegółu życia bohatera, jaki miał św.
Łukasz, spisując historję Syna Bożego,
wówczas poprosi matkę, by sama spisała
to wszystko, co mu opowiedziała, lub też
podyktowała swe wspomnienia komuś,
kto zna język opowiadającej, inaczej bo-
wiem mógłby historyk sfałszować ducha
opowiadania, a nawet jego treść. Tak też
uczynił niezawodnie św. Łukasz. Świad-
czy o tem styl, w jakim opisuje lata dzie-
cięce Jezusa. Po wspaniałym klasycznym
prologu greckim, niespodzianie trafiamy
na tekst, w którym zdaje się gubić gdzieś
Grek, a występuje na widownię żyd, my-
ślący w swoim języku, a znający język
grecki o tyle tylko, o ile dosłowne tłuma-
czenie z konieczności tego wymaga. Tekst
opowiadania św. Łukasza jest grecki, ale
duch opowiadania i zwroty są aramej-
skie i dopiero ostateczna redakcja jest
redakcją św, Łukasza, który swój pie-
tyzm dla dokumentów umiał połączyć z
ue urobieniem ostatecznem formy."
str. je

Rozdziały iakie, аК о spisie
ludności w Palestynie za Augusta
i za Heroda (str. 112—144), są
świadectwami i wzorami nauko-
wego dociekania, które zresztą
apa ep książkę.

e, gdy przedstawienie życia
Chrystusa miało być mkw
ściślejszem zestawieniem i odwa-
żeniem wiadomości źródłowych,
czy byłoby szczególnem szczę-
ściem, że pracę taką jął ks.
arcybiskup aZE

W dziejach Chrystusa ogromna
prostota spleciona jest nierozer-
walnie z ogromną głębią. Łatwiej
jest, bardzo sucho i bardzo niejako
trzeźwo, przejść mimo tej prostej
treści So a głową, 'niż u-
mieć nad nią pochylić głowę, wnik-
nąć duszą w głębię, dostrzedz i po-
kazać światy całe, zamknięte w
zwięzłych słowach z przed dwu ty-
sięcy lat. I tu właśnie ks. arcybi-
skup Teodorowicz jest niezrówna-
nym przewodnikiem.

 

Na pierwszej stronie dzieła ks.
arcybiskupa Teodorowicza jest
napis: Polsce Wskrzeszonej.

Będzie to dar naprawdę wspa-
niały. Pozostaliśmy nieco w tyle
za innemi narodami w twórczości
pisarskiej i naukowej o Chrystusie.
Kto wie, czy nie będzie słuszne
zdanie, że jest to największy brak
w skarbnicy naszego piśmiennic-
twa. Ten brak będzie usunięty.
Dziełem ks. arcybiskupa Teodoro-
wicza wielu narodom dorównamy
1 wielu przešcigniemy.

Dar słowa i pióra ks. arc. Te-
odorowicza jest znany. Nowa
książka jeszcze podnosi miarę do-
tychczas w umysłach naszych za-
znaczoną. Jest to dzieło pisarskie
zupełnie pierwszorzędne.

Oto, jak np. ks. arc. Teodoro-
wicz, chcąc odtworzyć wrażenie
świątyni w Jerozolimie, z czasów
Chrystusa, opisuje podobną do niej
w pewnej mierze świątynię z 2-go
wieku w Balbeku:

„Nie zapomnę nigdy widoku i wraże-
nia, jakie wywarły na mnie resztki za-
chowanej pogańskiej świątyni, wzniesio-
nej przez Rzymian w Syrji, w Balbeku.
Olbrzymia część tej budowy legła w gru-
zach. Ale to, co pozostało jeszcze po-
przez śmiertelne ciosy czasu, przeziera
taką potęgą olbrzymich rozmiarów i ta-
kim wdziękiem zarazem architektonicz-
nego piękna, że widza niemal przygniata.
To chyba jakieś mistyczne olbrzymy kuły
białe głazy, tak jakoś aż potwornie wiel-
kie, że jeden tylko tak wykuty kamień,
pozostawiony jakby na pamięć później-
szym czasom, może śmiało wyzywać no-
woczesną technikę. która i dzisiaj stoi bez
radna wobec problemu dźwigania takich
złomów wgórę i przemieniania ich w po-
datny do budowy materjał. Ale kiedy
wzrok oderwę od ziemi, a skieruję go ku
górze, ku temu olbrzymiemu zastępowi
słupów, pnących się wysoko hen, aż
$dzieś ku szczytom niebieskiego sklepie-
nia, wtedy te szare bryły gdzieś się w oka
mgnieniu wyzbywają swojej ociężałości,
a przemieniają się niby w lekkie jakieś
i powiewne nimfy, w białych skamienia-
łych słupach. Stara umierająca cywiliza-
cja, wznosząc taki twór, wiedziała, co
czyni. Wezbrała ona jeszcze, jakby о-
statniemi zasobami wszystkich swoich sił,
ażeby przekazać siebie światu w potę-
żnym pomniku, który zamknie jej konają
ce źrenice, i jak ów litewski wajdelota,
przekaże w spuściznę następnym pokole-
niom jej chwałę i czyny.” (str. 35).

I w dziele ks. arcybiskupa Te-
odorowicza jest wielki urok nie-
zwykłej budowy. Treść jej wiąże
właśnie ziemię z niebem. Tylko
tak mogła być ta książka pisana
by sprostać przedmiotowi, który
wszystko przerasta. I może pozo-
stanie wielką pamiątką po wsze
czasy, że dzieło to, jakiegośmy do-
tychczas nie mieli, powstało w do-
bie wskrzeszenia Polski.

Stanisław Stroński.

 

 

   
    

 

     



GOETHE.
(1832 — 1932).

NIEŚMIERTELNY.

MW, roku biężącym (ściślej mó-
wiąc 22 marca) Niemcy, a z nie-

mi cały świat kulturalny obchodzą

stulecie zgonu jednego z najwięk-

szych genjuszów, jakich ludzkość

dała.
Goethe nie należał nigdy do

skromnych i zapoznanych, za Ży-

cia już szedł w blasku swej sławy,

jak w słońcu. A po śmierci? Po

śmierci rozpanoszyła się istna or-

gja krzykliwej reklamy, zbytecznej

dla prawdziwego genjusza i nawet

ubliżającej mu. Nie bez racji powie

dział Nietzsche, że większość Niem

ców nie rozumie Goethego, ale u-

żywa go zamiast puzonu, by na
świat cały trąbić swą chwałę i wiel

kość.
Jakoż trąbią od stu lat bez u-

stanku, każdy doktorant fil. uważa

za swój święty obowiązek napi-

sać rozprawę o Goethem, prołeso-

rowie literatury — po kilkanaście

i kilkudziesiąt. Wystarczy powie-

dzieć, że na obecną, setną roczni-

cę zgonu, ukazało się na półkach

księgarskich w Niemczech nie

mniej jak 3000 obszernych studjów,

poświęconych Goethemu, nie li-

cząc powodzi całej pomniejszych

artykułów, szkiców i t. p. Na o-

gół literatura o Goethem przekra-

cza pod względem objętości tysiąc

krotnie to, co on sam napisał i u-

stępuje liczebnie tylko literaturze

napoleońskiej.
Trzeba byc istotnie Atlasem,

żeby pod takiem brzemieniem pu-

stej chwalby, przesady, jarmar-

cznej reklamy i bałwochwalstwa
nie załamaś się, nie być zduszo-

nym.
Goethe nie załamał się za ży-

cia i — co ważniejsze — przetrwał

ogniową próbę stulecia.
Podczas gdy współcześni jego,

niewyłączając niewątpliwie genjal-

nego Schillera, jakoś zbledli i wy-

płowiali, gdy dzieła ich coraz bar-
dziej przechodzą do historji lite-

ratury — on jeden — Goethe —

stoi dotąd, między nami, młodzień-

czy, całkiem współczesny, podob-

nie jak Szekspir z przed 300, jak

Homer z przed 3.000 lat.
Nieśmiertelny.

CZŁOWIEK.
Goethe w dziełach swych dale-

ki był od nietzscheańskiego „nad-
człowieka”. Byi tylko człowiekiem
i w tem była zagadka jego wielko-
ści. Człowiekiem był, z jego wa-
dami, upadkami i to swoje człowie-
czeństwo wcielił w największą

swą postać w najwspanialszą, ja-

ką stworzyła literatura i życie —
w Fauście.

Kim był Faust? Tylko czło-
wiekiem. Człowiekiem, poddanym
namiętnościom ludzkim, błądzą-
cym, upadającym, a jednak wciąż
powstającym, wiecznie, niezmordo
wanie szukającym, aż znajdzie za-
dowolenie i odkupienie w pracy
twórczej, ku dobru ludzkości.

Mimowoli nastręcza się uwaga:

o ile Goethe byłby wierzącym czło
wiekiem, nie poganinem, znalazł-
by rozwiązanie swych wątpliwości
znacznie wcześniej, miałby przed
sobą drogę prostą i niepotrzebo-
wałby prowadzić swego Fausta po
przez kręte, niezliczone manowce

drugiej. zwłaszcza części nieśmier-
telnego poematu. Ale to, do czego
człek własną dochodzi siłą, kosz-
tem wielkich cierpień i upadków,
o ileż droższe, no i twralsze bywa
od tego, cośmy powierzchownie
przejęli na wiarę słów mistrza.

Ostatecznie Faust siłą woli
swej zdobywa sobie spokój we-

Przygoda bobra.
Spotykali się na tem miejscu

od wielu, wielu lat.
Księżyc, wypłoszony tysiącem

lamp elektrycznych z ludzkich o-
siedli, wędrował cicho bezszelest-
nie przez puszczę, polany łąkowe,
by tu nad ogromnym rozlewiskiem
rzeki zatrzymać się na pogadankę
ze starym znajomym.

Ot, tak jak teraz.
Cicho, cichuśko przeskakując i

ześlizgując się ze szkarpów powa-
lonych i gałęzi od roztopów jesz-
cze wilgotnych, myszkował wśród
szuwarów : plątanin gałęzi, aż na-
potykał żeremia...

rebrnemi swemi promieniami
zakołatał cicho do sadyby bobro-
wej...
— Jestem — szeptały srebrne

promienie...
—Jesteś? — zapytywały sze-

lestem trzciny...
A wtedy ciemne głębie już od-

tajałej zatoki rzecznej falować za-
częły i z głębiny wynurzała się ma
ła główka zwierzęcia...

Czarne, małe ślepięta spogląda-
ły na jasny talerz po niebie suną-
cy... i bóbr parskał na powitanie...
Z księżycem się znali oddawna i
księżyc był omal - że jedyną isto-
tą, która nawiedzała mokradłowe
ustronie....

Ptaki tu się nawet nie gnieździ
ły, brakło im zieleni, gdyż drzewa,
rzeką puszczańską na roztopi-
skach płynącą obsiadłe, porastał
tylko szary mech...

Kiedy niekiedy tylko łoś ro-
gacz jesienią, grając śledzoną i stę-
kając lubieźnie, tu się zapędzał,
kiedy niekiedy tylko rybak Haw-

wnętrzny i zadowolenie —- tu —

w pracy... odkupienie — tam —

przez modlitwy „wielkiej grzeszni-
cy” i „wielkie, pokutnicy, ongiś,

na ziemi Gretcken zwanej.
Rozwiązanie nawskroś chrześ-

cijańskie, godne prawdzie wielkie-

go myśliciela.
Gdyby apolageci Goethego za-

trzymali się na jego działach —
wsżystko byłoby w porządku. Nie

stety ulegli oni fałszywej ambicji,

z Goethego, jako człowieka, stwo-

rzyć wzór rzekomo niedościgły,

nie tyłko dla narodu niemiec-

kiego, ale dla całej ludzkości.

Dźwignięto na cokuły niezliczo-

nych pomników już nie wielkiego

poetę, ale — człowieka, ułomnego,

niekiedy niepozbawionego śmiesz-

ności, lub co gorsze — śmieszno-

stek.
Wystarcza nieco dokładniej po-

znać pierwszy lepszy życiorys Goe

thego, by na posągowej tej, bądź

co bądź postaci, odkryć znaczne i

głębokie skazy.
Wbrew głębokiej uczuciowości,

przejawiającej się w jego pismach,

z natury był raczej oziębły, bez-

względny egoista. Tyran domowy

dla swoich, dla żony i syna, które-

mu złamał życie, potrafił się w nie-

godny sposób płaszczyć przedsil-

niejszymi, lub tymi, którzy w ja-

kikolwiek sposób imponowali jego

mieszczańskiej duszy. Przyjaciel

wieszcza, również poeta, Arndt, 0-

powiada z widocznym niesmakiem,

jak sędziwy Goethe, podówczas u-

znany już przez cały kulturalny

świat, jako genjusz, nadto przecie

nobilitowany, minister, ekscelen-

cja... nieśmiał usiąść, lecz stał w

pozie lokajskiej, nadskakujący, wo

bec młodzieniaszka, porucznika,

który przed swem nazwiskiem miał

„von“ (tytuł szlachecki).

Próżność, posunięta do śmiesz-

ności, zwłaszcza gdy się pysznił

swym tytułem „Geheimrata” (rad-

ca tajny) i stanowiskiem ministra

państewka, o mało pod względem

obszaru przewyższającego średnią

szlachecką fortunkę na naszych
kresach wschodnich.

Poniżej pragniemy dorzucić do

znanej no ogół charakterystyki
„Olimpijczyka” drobny rys, odkry-

ty niedawno przez lednofo ze szpe

raczy, także „tajnego radcę stanu''

d-ra K. Finkielnburga:
Było to w r. 1783. Na dworze

w Weimarze wielkie świeto. Goe-

the wobec zebranej socjety odczy-

tywał pierwszą część Fausta. Wra-

żenie było przejmujące. Przy osta-

tniej scenie więziennej płakały da-

my, nawet sam książę Karol

August batystową chusteczką ra-

czył łzy. ocierać.

Złośliwość losu chciała, że tego

samego dnia, pewna młodziutka

dzieweczka, dla odmiany nie „Gre

tchen“ ale Anna, powiła dziecię

nieślubne, które, dla uniknięcia

wstydu, udusiła. Dzieciobójczynię

sądzono i na podstawie obowiązu-
jącego prawa skazano na śmierć.

Wyrok przesłano do zatwierdzenia

księciu. Karol August, pod bez-
pośrednim wpływem  usłyszanej
świeżo sceny więziennej z „Fau-
sta” — zawahał się. Jednakże
absolutni władcy XVIII. wieku
mieli zwyczaj nie działać na włas-
ną rękę, nie zaskakiwać swych mi
nistrów i urzędników faktami do-
konanemi, niezasignąwszy wprzód
ich rady.

Książę Karol August przekazał
sprawę do zaopijowania dwóm re-
ferentem prawnym, Schmaussowi
von Fritsch'emu, którzy w dłuż-
szym, umotywowanym memorjale

ryłko, trehubicę tu na ryby za-
kładał... ale i lo rzadko, bo grunt
rzeki korzeniem zasiany sieci
rwał...

Bóbr wiedział, że gdy stary
druh, miesiąc srebrzysty, do żere-
mia zakołatał, znak to nieomylny,
że śniegi z dachu gałęziowego dom
ku spłynęły, że złe okowy lodu na
rzece pofolgowały.. no i že mo-
żna będzie na powietrzchnię po-
płynąć...

Smutno tu jeszcze i niecieka-
wie... Trawą nieporosły brzeg rze-
ki ogołocony dziwnie się wydawał,
orzeszek zżółkły skrzypiał jakoś
żałośnie.

Małą łapką, zakończoną pię-
ciu zgrabnemi paluszkami, bóbr
podrapał się frasobliwie pod szy-
ją.

Wciągnął niuch powietrza, jak
gdyby zapytując wiatr puszczań-
ski: „co slychač...“

..„Wiosna...
Gdzieś tam może wśród pól, po

których wiatr świszczypała latał,
może nawet i w samej puszczy, a-
le nie tu...

Rzeka nawet hen! tam w głów
nym korycie płynąca bulgoczei ła-
luje niezadowolona, ziejąc od na-
gromadzonej nad nią wilgoci lek-
kim chłodem..

Bóbr spojrzał w niebo... Tam
na jego gniazdami nabitym broka-
cie stał miesiąc — przyjaciel, u-
śmiechając się zawadjacko - melan
cholijnie...

Bóbr skierował się z powrotem
ku rzece...

Ot, widzi teraz wyraźnie całe
osiedle. Tu jego domek, który nie-
znacznie w czasie roztopów uszko
dziła jakaś kra, tam domek sąsia-

DZIENNIK WILEŃSKI

wypowiedzieli się za wykonaniem
wyroku.

Książę, niemile tem dotknięty,
w rozterce wewnętrznej, nakazuje
przesłać akta do zaopinjowania taj
nemu radcy i ministrowi Goethe-
mu, licząc w głębi dobrego swego
serca na to, że autor Fausta wypo-
wie się za ułaskawieniem.

Omylił się.
Ta sama ręka, która tak nie-

dawno napisała wspaniałą scenę
więzienną, nakreśliła pod opinją
pp. Schmaussa i von Fritsche go—
dwa krótkie, suche wyrazy: „lch
auch'* — „ja także”, czyłi: ja także
jestem za wykonaniem wyroku.

Książę ustąpił, podpisał wyrok.
Nazajutrz dziewczynę wleczono na
tak zwanym „wózku skazańców”
„Armensiinderkarren“ po przez
wszystkie ulice miasta, na plac
ratuszowy, gdzie, w obliczu tłumu
gapiów, kat, w swym czerwonym,
urzędowym stroju, mieczem uciął
jej gp

ie podnosimy tu kwestji ra-
cjonalności kary śmierci w zasa-
dzie. Być może, że w tamtym wy-
padku wykonanie jej było akurat
wskazane. :

Gdy jednak za wykonaniem wy
roku przemówił twórca „Małgo-
izaty' — irudno wstrzymać się
od stwierdzenia dziwnej dwo-
istości między poetą a człowie-
kiem.

STOSUNEK DO POLSKI.

Niektórzy nasi biografowie Goe
thego uwzięli się zrobić z niego
wielkiego przyjaciela Polaków.

Na jakiej podstawie?
Stosunek Goethego do Polski

był ani przyjazny, ani wrogi — był
po prostu... nijaki, co, ani jednej,
ani drugiej stronie nie przynosi
ujmy.

Polska była wtedy w dobie naj-
cięższej swej — trzech rozbiorów.
Obchodziło to bardzo blisko —
Prusy; ale Goethe był przecie mi-
nistrem weimarskim i niemiał о-
bowiązku interesować: się temi
sprawami. Łączność pomiędzy po-
szczególnemi państwami i państew
kami niemieckiemi podówczas by-
ła niezmiernie luźna.

, Zagadnienia narodowe nie ist-
niały wcale — przynajmniej w
Niemczech. Współczesny Goethe-

mu poeta i wielki myśliciel Lessing
przyznaje otwarcie, iż nierozumie
i nieodczuwa zagadnień narodo-
wych. Goethe ra ogół podzielał to
stanowisko.

Obchodziły go bardzo żywo za-
gadnienia kulturalne, pod tym
względem jednok niemiał sposobno
ści poznać Polski i Polaków.

Znajomość, a nawet głębsze mo
że uczucie do pani Marji Szyma-
nowskiej znanej piękności, typu
zresztą wybitnie wschodniego, ar-
tystki o charakterze międzynaro-
dowym —nie zmienia postaci rze-
czy. A: potem, z rekomendacji tej-
że pani Szymanowskiej, wizyta Mi-
ckiewicza i Odyńca, bawiących
przejazdem w Weimarze, u Goe-
thego. Ach ta wizyta, przez Odyń-
ca w celach autoreklamy niesma-
cznie wyzyskana, tyle razy najnie-
potrzebniej wspominana. Cóż po
niej faktycznie zostało? Dla Mi-
ckiewicza, który pod onczas był
młodzieńcem, niewątpliwie na ca-
łe życie wspomnienie, chociaż bez
żadnego, nz jego twórczość wpły-
wu. Dla Goethego?.. W. jego pe-
dantycznie spisywanym dzienniku
sucha notatka o wizycie „dwóch
Polaków”, nawet bez wymienienia
nazwiska, którego prawdopodo-
bnie nie pamiętał. Ponadto w liś-
cie do przyjaciela Zeltera, akurat
w tymże dniu pisanym, gorzkie u-

tykiwanie na stratę czasu, spowo-

dowaną nieustannymi odwiedzina-
mi „dobrych i kochanych przyja-
ciół, którzy nic nie przynoszą i nic
nie unoszą z sobą”.
W kompletnem wydaniu pism

Goethego" znajdujemy raz tylko
dość pobieżną wzmiankę o Polsce.
Było to po drugim rozbiorze, po

wcieleniu ogromnej połaci aż po

Wisłę, rdzenie polskiej ziemi do

Prus — Goethe, nie widząc w tem
zresztą pogwałcenia  czyichkol-
wiek praw, po amatorsku, życzli-
wie, podsuwa władzom pruskim
pierwszy projekt hakatystyczny.
Celem wynarodowienia ludności
polskiej, którą uważa za barba-
rzyńską, należy stworzyć szereś
trup teatralnych, wędrownych, któ
re, objeżdżając kraj zdobyty urzą-
dzałyby po wsiach i miasteczkach
darmowe widowiska. Repertuar
tych teatrów ma być specjalny,

Z tematów biblijnych.
 

    
„Józef w Egipcie".

da, co miał grubą żonę i liczne po-

tomstwo, tam chatynka nowa, w

roku zeszłym pobudowana dla no-
wej parki, a tamte, co widać za la-

sem trzcin, to puste sadyby, puste

i wyludnione...
A kiedyś tak tu ludnie i weso-

ło było...
Woda mąciła się od gier i plą-

sów młodziczy, tam na pniach ro-

sochatych siadały medytując stare

siwawe bobry tam znów grono sa-
miczek zajęte było znoszeniem i

zcinanem drągów na domek dla
nowego .stadła...

A dziś... brrr... jak tu pusto, za-
ledwie siedem domków zamieszka
łych, a w tej liczbie jeden domek
wdowy samotnicy, której samczyk
zeszłej jesieni na brzeg wypłynął i
więcej już nie powrócił...

Bóbr przysiadł na łapkach, gry-
ząc r , nabrzmiały gorzkiemi
sokami pęd brzozy i medytując
smutnie...

Až wtem, zdalo mu się, že ci-
cho, niedostrzegalnie, od strony rze
ki wyłaniać zaczyna się jakaś wiel
ka mara cienia. Gdy cień zbliżył
się jeszcze bardziej, bóbr zauwa-

żył, że przedmiot nań siedzący po-

niża się miarowo i rytmicznie...

To nie łoś, idący, bądź płynący

z chlupotem i sapaniem, to przed-

miot jakiś martwy, a.jednak poru-
szający się za pomocą. odbijania
się od dna długą tyką..

Łódź, a na łodzi człowiek...
Bóbr wiedział, że w.trop za dzi

wną tą istotą zwykło chadzać nie-
bezpieczeństwo...

Wdwu susach był już w wo-
dzie...

Zachlupotało.
Na.ciemnej tafli wody ukazały

się szerokie biegnące w dal kręgi...
Rybak Hawryłko odłożył wio-

sło. Zielonemi swemi oczyma, po-
dobnemi do oczu rysia, czy starego

sępa, wpatrzył sięwmrok, w któ-
rym zachlupotało...

Wielkie kręgi wodne, na któ-
rych grzbietach tańczył księżyc, do
tynęły aż do szuchalerji rybaka...

Łódź kołysała się powoli...

Rybak uśmiechnął się.
— Taho tolko mnie treba.

W. głosie człowieka zadźwięczała
dziwna groźba.

Łódź, szarpnięta silnym ramie-
niem wiosła, zawróciła L inas i
za chwilę zginęla w srebrzystej
mgle oddali... Zdawała się pierw
kłodą płynącą, potem gałęzią... aż
znikła hen! daleko...

Przez długą chwilę śledziły ją
z za splotu gałęzi czarne perełko-
we oczy bobra...

Możnaby inaczej zacząć histo-
ryjkę o bobrze, jednak w tym czy
w innym wypadku, zawsze nale-
żałoby Czytelnika powiadomić o
smutnym fakcie, że historyjka ta,
w tej czy innej formie literackiej
podana, dotyczy zwierzęcia, które
zachowało się w Polsce do czasów
obecnych zaledwie w kilkudziesię-
ciu egzemplarzach.

Bobra wyniszczono.
Nie można nawet użyć zwrotu

ы leniono“, gdyż nierozumna
trzebież, której dopuścił się czło-
wiek, w świecie uczonych prawni-
ków nazywa się „mordem maso-
wym” w zastosowaniu zaś do zwie-
rząt daleko łagodniej (co zresztą
nie jest wytłomaczonem) wynisz-
cz ы

  

 

sztuki grywane w języku niemiec-
kim, dzięki wyrazistej mimice zro-
zumiałe dla ludu polskiego. Goe-
the szkieuje nawet w rysach naj-
ogólniejszych treść takiej sztuki.
Bohaterem jej ma być Polak zniem
czony, który strojem swym i oby-
czajem dodatnio różni się od cie-
mnego i śmiesznego tłumu swych
rodaków i w końcu, dzięki swej
niemieckiej ogładzie i znajomości
języka niemieckiego, zyskuje ładną
narzeczoną, bogactwo, stanowisko
etc.

Goethe był święcie przekona-
ny, że przygarniając w ten sposób
„barbarzyńców* polskich do łona
kultury niemieckiej, wyświadczy
się im największą łaskę. Zresztą
przemówił w tym wypadku nie po-
eta, nie myśliciel, nawet nie... mi-
nister, przemówił dyrektor teatrów
wejmarskich.

Słówko jeszcze o stosunku Pol-
ski do Goethego. Niema w Polsce
człowieka mniejwięcej inteligent-
nego, któryby nieznał jego nazwi-
ska. Niema też bardziej popular-
nej sztuki niż Faust. Niestety jed-
nak, gdy się sprawę bliżej zbada
okaże się, iż 99 procent tej
„inteligencji* zna zamiast Fausta
Goethego — ckliwe operadło tejże
nazwy, które tyle ma wspólnego z
oryginałem, ile woda zacukrzona
ze stóletnim węgrzynem.

Tragedja „Faust'* niezmiernie
rzadko bywała grywana na na-
szych scenach, co po części przy-
pisać należy brakowi odpowied-
niego tłumaczenia. Dopiero w o-
statnich czasach ukazał się prze-

kład Zegadłowicza; któremu
wprawdzie sporo czyniono zarzu-
tów, który jednak bezsprzecznie o
całe niebo przewyższa wszelkie in-
ne, miejscami jest niewątpliwie
confepalny,

ecz czasy niesprzyjają podo-
bnej literaturze, wolimy powieści
kryminalne a w teatrze mocno pod
kasane farsidłą. Trudno wymagać
od dyrektorów, ledwo wiążących
koniec z końcem, by ryzykowali
tysiące na wystawienie sztuki, na |
której widownia pustkami świeci.

Inne dzieła dramtyczne wielkie
go wieszcza z Weimaru jak „JIfi-
genja“. „Egmont“, „Torguato Tas-
so“ „Clavigo“ wcale się nie ukazu-
ją na naszych scenach. Jego po-
ematy epiczne, zwlaszcza przepię-
kny „Hermann und Dorothea“, pe-
len pogodnego humoru „Reinecke
Fuchs” na ogół również mało są u
nas znane.

Jedno z pism niemieckich do-
radza swym czytelnikom, ku ucz-
czeniu Goethego, w rocznicę jego
śmierci, usunąć się od jarmarcznej
hecy obchodów oficjalnych w za-
cisze domowe i przeczytać tam któ
reś z jego dzieł. :

Tej samej rady pragnęlibyśmy
udzielić _ naszym czytelńilięókn:
Jaki tam był stosunek Goethego
do Polski — bardzo mało nas
obchodzi. Znacznie ważniejszy
dla nas jest stosunek nasz do Goe-
tego, gdyż stroniąc od niego, naj-
bardziej krzywdzimy samych sie-
bie, jak wędrowiec spragniony, któ
ry przez głupotę ominąłby wie-
cznie świeże źródło żywej wody.

я .

№Ц___

Swięcone w dawnej Polsce.
(Urywek z powieści „Dwo-

rek mojego dziadka' — Igna-
cego Chodźki).

O, ileż to razy ze szkolnej uwolnio-

ny mozoły, jechałem na uroczyste świę-
ta! Błogi wieku dziecinny, jakże ci ma-
ło do uszczęśliwienia potrzeba, jak wy-
obrażenie zabawy i pociechy, upaja roz-
koszą niewinne serce, jaka żywa radość
błyszczy w oczach i wzrusza całem dzie-
cinnem jestestwem! Student z Borun, z
jakiemże uniesieniem spostrzegłem zdale-
ka gaik i dach domku, w którym piękną
Wielkanoc przepędzić miałem. Wielka-
noc, święto najweselsze! Święto wiosny!
Święto wiosny! Święto odżywiającej się
natury! Święto odkupienia i powszechnej
radości!..

Ostatni suchar i ostatni śledź w wie-
czór ostatniej soboty spożyty; i już z bo-
kówki, jakby pierwociny jutrzejszych go-*
dów, miłe zalatywały wonie, gdy huczne
salwy artylerji księdza proboszcza dawa-
ły hasło rezurekcji. Bieżał wnet mój dzia
dunio do kościoła, biegliśmy i my wszys-
cy za nim, biegła cała czeladź domowa,
bo kto z gospodarzem chciał używać da-
rów Wielkanocny, modlić się wprzód ko-
niecznie z nim musiał. Powitany weso-
łem Aleluja, dzień zaświtał wśród nabo-
żeństwa, dzień piękny, wiosenny! Gro-
madnie i hucznie wychodzono z kościoła.

My także wracaliśmy do domu prze-
chodząc przez ulice chałupek; około każ-
dej z nich familja poczciwych chłopków,
w kupkę zebrana, czekała na poświęce-
nie swoich zapasów. Nasze damy po-

wracały do domu w staroświeckiej na pa-

sach kolasce, my piechotą krótką tę od-

bywaliśmy podróż, dając czas księdzu pro .

boszczowi do przybycia dla podobnegoż

obrzędu. Co za miły widok nas oczeki-

wał. W pierwszym pokoju, świeżą wysy- *

panym jedlinką, długi stół, okryty naj-
smakowitszem Święconem. Tu, na środ<

ku, baranek z czerwoną chorągiewką na
grzbiecie trzyma w zawróconym pyszczku

garstkę młodej trawki, jakby zwiastując

wracającą wiosnę; obok podpierają go
dwoje tłustych prosiąt, a każde częstuje

z paszczy czerwonem jajem; dalej indyk
utuczony, który sam jeden w całym domu
przez Post Wielki nie pościł; szynka, głó-
wna ozdoba możnych i chudopacholskich
święconych stołów; przy niej, dla zape-
wnienia apetytu żarłoków, ćwierć cielę-
cia szeroką zalega misę. Cóż mówić o
półgęskach, czorach, zającach, cietrze-
wiach zdolnych najgruntowniej stępiony
obupdzić apetyt? Na obu końcach stołu
siadły szerokie, przysadziste jakby tej
spiżarni gospodynie, dwie okrutne Baby.
Ach! bez nich cóżby całe Święcone zna-
czyło? Na ich ogorzałych obliczach, jak

na twarzy pijaka, gęsto wysypane czerwo

Jeszcze w. pierwszych latach
bieżącego stulecia bóbr nie był
rzadkością na ogromnych przest-
rzeniach ziem wschodnich.

Žeremia (kolonje, osady) bobro
we zasiewały gęsto wielkie rozle-
wiska rzek Narwi, Nidy, Piny, Me-
reczanki, Muchawca, Niemna.

Za czasów zaboru bóbr, chro-
niony bezwzględnym zakazem, od-
strzału, żył i rozmnażał się.

Aż przyszła wojna.
Tereny polskich ziem wschod-

nich stały się szachownicą wiel-
kich zapasów bojowych, puszcze:
Augustowska, Rudnicka, Białowie-
ska i Mołodeczańska, zryte kreto-
wiskami okopów ziejących ogniem,
płoszyły zwierza, aż wreszcie
chłop uzbrojony w ścięty karabin
wojskowy pewny swej bezkarno-
ści — dokończył dzieła zniszcze-
nia.

Bobry, których całe ,społeczeń
stwa' zaludniały duże baseny wo-
dne, wyginęły. A przecież bóbr w
dawnej Polsce był zwierzem bar-
dzo pospolitym.
Wielki Venator w mitrze ksią-

żęcej, Rybeńku Radziwiłł, kładł na-
jednym rozkładzie łowieckim po
kilkadziesiąt bobrów, a kuśnierze
polscy byli eksporterami pięknych
futerek castor fiber naca-
ły cywilizowany świat.

O mnogości bobrów na polskich
ziemiach świadczą mnogie nazwy
miast, rzek i okolic polskich (Bob-
rujsk, Bóbrka, Bobrza, Bobrowce),
ba! heraldja notuje herby i nazwi-
ska pobrane od nazwy. zwierza.
A dziš?l...
Zaledwie kilkanašcie policzo-

nych i w ewidencji prowadzonych
bobrowych żeremi w.lasach Łuc-

ne garby, a ze środka czarniawa, lipka
wysączona masa upewniała wprawne
znawcy oko, że mimo straszne pozory,

wewnątrz i zewnątrz smacznemi były.

Garnitur pierogów i placków rozmaitego

kształtu i nazwania zapełniał zdarzane
między półmiskami przerwy, a wszystko
razem gajem zielonego bluszczu zarosłe,
troje razem zmysłów, widzenia, smako-
wanią i powonienia, nęciło.

Oczekiwano księdza proboszcza, a
tymczasem każdy przygotowywał się do
swojej roli; poglądano w okna, milczano

lub szeptano zcicha. Kotka tyłko, fawo-

rytka domowa, siedząc na kredensie, fig-
larnie myła się łapką, i Filonek tańcował
około stołu.

Przybywa nakoniec i ksiądz pro-
boszcz; mój dziadunio przyjmuje go na

ganku. Wnet w komżę rany, ma-

jąc ze sobą organistę z miednicą i kropid
łem, poświęca i błogosławi dary Boże, a
ukończywszy obrządek, odwraca się Z
powagą do gospodarza i wyborną prawi
orację.przez połowę po łacinie i po pol-

sku. 1 mój dziadunio był pełen erudy-

cji i jezuickiej jeszcze łaciny; wzajemną

zatem wyciął perorę proboszczowi, w któ

rej i dzisiejsza solenność i respekt dla

jego pasterskiej godności, acuminose po-
łączone były. u już następowały po-

winszowania, w których mniej dowcipu,

a więcej prawdziwej wylewało się czuło-

„ści:: syn i synowie, córki i zięciowie ze

łzami w oczach, mało mówiąc, całowali

rękę ojca swego i dobroczyńcy...

Traktował patem gospodarz wszyst-

kich z kolei pokrajanem jajem i nie opuś-

cił najmniejszego dziecka; a z uczuciem

równie życzliwem podawał talerz swym

dziecióm, jak swym sługom i wiernej cze-

ladce, która potem szła do piekarni i po-

silała się nie tak wytwornem, lecz równie

obfitem święconem...

O, Boże! gdzież się to wszystko po-

działo? Gdzież owa czysta i serdeczna

wesołość; z którą códziennie i w pałacach

i w niskich szlacheckich chatkach spot-

kać się natenczas można było? Gdzie

ta obfitość powszedniego chleba, którym

każdy gospodarz domu dzielił się chętnie |

z gościem lub z nieszczęśliwym?... Nie-

stety! gdzie się to wszystko podziało? |

 

 

kich, Białowieży i puszczy Rudni-
ckiej. Ostatnie na kontynencie...

Ameryka Północna, w okoli-
cach rzeki Św. Wawrzyńca,
szczyci się. masowemi kolonjami
bobra... Polska reprezentuje Sta-
ry Świat, posiadając kilkanaście
„rodzin“ bobrowych.

Pobladły ze zgrozy księżyc spo
glądał sinym swym okiem na to, co
się działo na rozlewisku...

Widziai Hawryłkę rybaka, jak
po pas w zimnej jak lód wodzie,
z flintą w ręku sunął cicho ku bo-
browym żeremiom...

I widział komilitona swego bo-
bra, jak ufny i nie przeczuwający
niebezpieczeństwa gryzł korę brzo
zową.

Czuł się bowiem od paru dni
niedysponowanym. Księżyc ucze-
pił się gałęzi i czekał na to, co bę-
dzie dalej...

„ Oto człowiek już nurza się w
gąszczu trzcin, już jest przy sta-
rej wierzbie.

Jeszcze krok, jeszcze. dwa...
Stanął..
Ot, teraz podnosi broń do oka.
Trachl!...
Chybił! Bóbr wywinął kozioł-

ka i on, stary tłuścioch i pozornie.
niezręczny, sunął teraz jak strzała
po wodnej topieli zdrów i cały...

Hawryłko otarł rękawem.pot
z czoła.
— А szczob tiebia! .nie posz

cowalo... Z
Widział jeszcze rybak, jak bóbr

płynął po jasnej smudze wody, jak
ginął w blasku miesiąca, w:
„plątaniny pni i korzeni. Drogę.wo
dną oświetlał mu księżyc. _
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— Administracja „Dziennika

„Wileńskiego” nie będzie czynną od

od 26 marca godz. i2 w poł. do

dnia 28 bm. włącznie. We wtorek

dnia 29 bm. Aciministracja czynną

będzie normalnie.
Następny nr. „Dziennika Wi-

leńskiego wyjdzie we środę 30 bm.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. — Rezurekcje. Bazylika Me-
 tropolitalna — sobota 8 w. :

Św. Jana — sobota 11 wiecz.

Św. Teresy — niedziela 6 r.

Św. Rafała — niedziela 6 r.

Po - Bernardyński — sobota

10 wiecz.

Św. Filipa i Jakóba — niedziela

6 rano.

Wszystkich Świętych — sobota
9 wiecz.

Šw. Ducha — sobota 11 w.
Šw. Piotra i Pawla — niedziela

_ 6 rano.
Niepokałanego Poczęcia — nie-

dziela 7 rano.
Serca Jezusowego — niedziela

6 rano.
O. O. Misjonarzy — sobota 7

_ wiecz.
Św. Jerzego — niedziela 7 rano.
Św. Bartłomieja — 6 rano.

Św. Michała — sobota 7 w.
Św. Trójcy — sobota 8 w.
Św. Katarzyny — sobota 7 w.
Tw. Józefa (Dobroczynność)—

sobota 6 wiecz.
Pp. Wizytek — sobota 6 w.
O. O. Franciszkanów — sobota

9 wieczór.
Św. Kazimierza — sobota 7 w.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Przed przekazaniem a-

gend egzekucyjnych samorzą-
du władzom skarbowym. W
związku z mającem wejść wkrótce
w życie projektem przekazania
agend egzekucyjnych wyłącznie

| władzom skarbowym. Magistrat
m. Wilna postanowił w najbliż-
szych dniach ponowić u władz
Centralnych starania o zrobienie
dla Wilna wyjątku, gdyż realiza-
Cja tego projektu bardzo poważ-
nie obciąży nowy budżet miasta,
nie biorąc już pod uwagę faktu,
że w związku z tem straci pracę
ponad 100 urzędników i to prze-
ważnie etatowych, którym Magi-
strat będzie musiał wypłacać
emeryturę. a.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Maglstrackie kasy są puste

W latach ubiegłych Magistrat m.
Wilna wypłacał swoim pracowni-
kom przed świętami Zmartwych-
wstania Pańskiego całą gażę.

Natomiast w roku bież. wypla=
cono tylko 10 proc. poborów, mo-
tywując to tem, że „kasy -Magi-
strackie są puste": (s)

i — Reorganizacja w szpital-
nictwie miejskiem. W dniu
wczorajszym na posiedzeniu Ma-

gistratu rozpatrywany był projekt
opracowania statutów dla szpitali

miejskich. W myśl nowej decyzji
każdy ze szpitali miejskich będzie
autonomiczną iednostką opartą na
własnym statucie.

SPRAWY AKADEMICKIE.
-- Zielony karnawał w Ogni-

sku Akademickiem. W ponie-
działek dnia 28 marca 1932 roku
(na drugi dzień świąt)w salonach
Ogniska Akademiekiego odbędzie
się wielka zabawa taneczna, urzą-
dzona staraniem Bratniej Pomo-
cy P. M. A. U. S. B. Doborowe
trio akademickie. Bufet obficie
zaopatrzony. Wstęp tylko za le-
gitymacją lub kartą wstępu.

Przypomina się, że dotychcza-
sowe karty wstępu zostały unie-
ważnione; nowe będą wydawane

w sobotę dnia 26 marca b. m.
w godzinach 17—19.

ч
mis, DZIENNIK WILENSKI

KRONIKA.
Wszystkim Przyjaciołom, Czytelnikom i Współpuaców-

nikom pisma naszego życzymy wesołego Alleluja.
 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
-— Walne doroczne zebranie

Ligi Robotniczej św. Kazimie-
rza odbędzie się w niedzielę dn.
3 kwietnia o godz. 12i pół w
lokalu przy ul. Orzeszkowej 11.
— Z Sokoła. Sekcja zabawo-

wa T-wa Gimn. „Sokół” w Wil-
nie w dniach 27 i 28 marca urzą-
dza taneczne zabawy dla czlon-
kow ich rodzin i wprowadzonych
gości. Do tańca przygrywa or-
kiestra salonowa. Początek o go-
dzinie 21. Obowiązuje strój wizy-
towy.
— Zarząd Koła Pol. Mac.

Szkolnej Im. T. Kościuszki w
Wilnie podaje do wiadomości czło-
nków Koła że walne zgromadze-
nie członków Koła odbędzie się
dnia 10 kwietnia r. b. o godz. 5
p.p. w lokalu Koła przy ul. Tur-
gielskiej Nr. 2 z porządkiem dzien-
nym: sprawozdanie z działalnóści
Koła za rok ub. i wybór nowego
zarządu.

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za:

legają z opłatą prenumeraty

„Dziennika Wileńskiego* będzie-

my zmuszeni bezwzględnie

wstrzymać przesyłanie pisma

od 1 Kwietnia 1932 roku.

   

   

   

      
OFIARY, :

złożone w Administracji „Dziennika Wi-
leńskiego”.

Zamiast wizyt i powinszowań Wielka-
nocnych.

J. E. ks. Biskup Kazimierz Michal-
kiewicz zł. 200— na Tow. Pań Milosier-
dzia Św. Wincentego A Paulo dla najbie-

dniejszych m. Wilna. Drstwo Zawadzcy

zł. 10— na Polską Macierz Szkolną.

Józefa i Kazimierz Tarłowscy zł. 25—,

w tem: dla rodziny M. zł. 15-- i na Dom

Sercą Jezusowego zł. 10,—. Drstwo Win-

czowie zł. 5-— na herbaciarnię dla in-

teligencji staraniem N. O. K. i Olgierd
Bielski zł. 3.—. Kazmierz Poniatowski
zł, 10— dla najbiedniejszych m. Wilna
pod opieką IV Konf. Pań Miłosierdzia

Św. Wincentego 4 Paulo. Drstwo Świe-

żyńscy zł. 10— dla schroniska nauczy-

cielek weteranek. Stanisławostwo Bia-

łasowie zł. 20,— na wydzial „Caritas“

parafji $. $. Filipa i Jakóba (na ręce ks.

Prob. Žarnowskiego). Kazimierzostwo

Druettowie zł. 10.— na herbaciarnię dla

inteligencji, Stefan Hryniewicz zł. 10—,

w tem: na misje Katolickie zł, 3—, na

Dom Dzieciątka Jezus zł. 3—, na bie-

dnych IV Konf. Pań Miłosierdzia Św.

Wincentego ń Paulo zł. 2,— i na I Konf.
Męską Tow. Św. Wincentego a Paulo.

H. H. Mościbrodzcy zł. 5— dla rodziny M.

Józef Zmitrowicz zł. 10— na Chrześc.
Unwersytet Ludowy. Kazimierz Michało-

wicz zł, 2.— dla rodziny M. O. O. Je-

zuici zł. 30.— na zakład S. S. Matki Bo-
żej Miłosierdzia na Antokolu. Feliks

Kasprowicz zł. 10.— dla najbiedniejszych
m. Wilna. Władysław Bokszański zł. 5-—

na IV Konf. Pań Miłosierdzia Św. Win-
centego 2 Paulo. Marja i Kazimierz Bla-

żejewiczowie zł. 20— dla najbiedniej-

szych m. Wilna. Antoni Bocianowski zł.
10,— dla najbiedniejszych. Konstanty

Matulewicz zł. 5— dla najbiedniejszych.
B. Kulesiński zł. 3.— na Polską Macierz

Szkolną. Włodzimierz Chylewski zł. 5—
na IV Konf. Pań Miłosierdzia Św. Win=

centego 4 Paulo. Štanistaw Andrzejko-
wicz zł. 10-—— na herbaciarnię dla inteli-
gencji. Janina Ehrmanowa zł. 8— dla
rodziny M. Bolesław Rekść zł, 5— dla
najbiedniejszych m. Wilna. Bronisła-

wostwa Szakenowie zł. 5— dla najbie-

dniejszych.

Tadzio i Miecio Grabowscy zł. 5—
dla najbiedniejszych dzieci na święcane,
A. H zł 3-— dla najbiedniejszych m.
Wilna na święcone. Z. W. zł. 5-— dla
LG. R. B. zł. 3— dla rodziny M. L.K.
zł. 5,— dla rodziny M L B. zł. 2— dla
I. G. i #!. 3,— dla rodziny M M. H. S.

zł. 25—, w tem: dla najbiedniejszych na
chleb Św. Antoniego Padewskiego zł.
15—, na IV Konf. Pań Miłosierdzia Św.
Wincentego a Paulo zł. 5— i na kościół
Św. Teresy w Kamionce zł. 5.—. B. M.
zł 3.— dla rodziny M.  Bezimiennie zł.
5— dla rodziny A. W. dla rodziny
M. zł. 5—, S. 4 paczki prowizji dla ro-
dziny M. A. M. zł. 2— dla rodziny M.
Bezimiennie zł. 2-— dla rodziny M.
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Paryž się bawi.
Paryż w marcu.

Jak wiadomo, Paryż nie jest je-
den — jest ich dwa. *Ten, który
się bawi, który nadaje charakter
zewnętrzny stolicy Francji — i
ten, który pracuje i który jest jej
treścią wewnętrzną. Paryż pierw-
szy, to Paryż międzynarodowy;
drugi jest rdzennie francuski.

, Nie trzeba się dziwić, jeżeli tak
zw. „szeroka” publiczność bardziej
interesuje się owym pierwszym Pa-
ryżem... w obecnych, ciężkich cza-
sach przyjemnie przynajmniej
przeczytać jak inni się bawią.
Tylko z tego, jak Paryż się bawi,
nie należy sądzić o charakterze je-
go, o charakterze narodu francus-
kiego, który jest przeciwstawie-
niem owego lekkomyślnego, roz-
bawionego Paryża.

Ostatnio dużo się mówi o u-
czcie wydznej przez pewną boga-
tą amerykankę, na wzór amerykań
ski. Za oceanem nazywa się to
podobno „scavenger party”, w Pa-
ryżu ochrzczono ten nowy kaprys

  bogatych snobów mianem „Diner
des boueux”', czego dosłownie prze
tłumaczyć nie sposób. Nazwijmy
to „ucztą poszukiwaczów”.

oznaczonej, wieczornej go-
dzinie znalazło się w salonach go-
ścinnej amerykanki 60 przedstawi-
cielek i przedstawicieli „bawiące-
go się Paryża”. Rozpoczęło się na-
turalnie od obfitej uczty, suto po-
kropionej najpierwszorzędniejsze-
mi winami i likierami. Kiedy hu-
mory były odpowiednio podnieco-
ne, rozdano gościom spis, na któ-
rym figurowały najdziwaczniejsze
przedmioty. Każdy z obecnych o-
bowiązany był dostarczyć jednego
z tych przedmiotów najpóźniej do
północy.
W spisie figurowały: pantofe-

lek znanej kabaretowej artystki
Mistinguette, koniecznie uk ra-
dziony wprost z garderoby. —
Gorąca kiełbasa z pierwszorzędnej
restauracji. — Czerwony chwast z
czapki marynarza. — Koszulka
nocna najpiękniejszej paryżanki-—
Fotografja królowej z jej własnorę-
cznym podpisem. — Latarnia z

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S.P.

AK оее Ferje świąteczne w Teatrach
Miejskich. Na Pohulance i w Lutni
trwać będą do Wielkiej Soboty, 26. III.
włącznie. Kasa zamawiań na obydwa
teatry czynna w Lutni 23, 24 i 25 marca
od godz. 11 rano do 8 wiecz. W sobotę,
26 marca, od godz. 11 do 2 pp.

REPERTUAR ŚWIĄTECZNY.
ak Na Poleulance pierwszego i dru-

giego dnia świąt wielkanocnych o godz. 8
wiecz. — „Słormkowy kapelusz”.

Drugiego dnia świąt po południu po
cenach zniżonych — „Mam lat 26". Po-
czątek o godz. 4.
— W Lutni pierwszego dnia świąt

poraz ostatni — „Ich synowa”. Początek
o godz. 8.

W poniedziałek — rewja warszawska.
— Poranek taneczny. W poniedzia-

łek 28 bm. odbędzie się poranek tanecz-
ny zespołów dziecięcych Lidji Wino-

gradzkiej. Odegrane zostaną: bajka „Cza-
rodziejskie wrzeciono" z muzyką Czaj-
kowskiego, oraz balet „Wieszczka La-
iek“ z muzyką Bayera. Początek o godz.
12 min. 30. Część wpływów ze sprze-
daży biletów przeznacza się do dyspo-
zycji Wojewódzkiego Komitetu do Spraw
Bezrobocia. Niewątpliwie zarówno cie-
kawyi barwny program poranka, jak
i cel imprezy ściągną do „Lutni* w tym
dniu tłumy dziatwy, pragnącej rozrywki
w okresie świątecznym.

— „Tęcza nad Wilnem". Pod takim
tytułem ukaże się w okresie świątecznym
w, Teatrze Lutnia nadwyraz barwna re-
wja w wykonaniu wybitnych artystów

stolicy. Udział biorą pp.: ulubieniec pu-
bliczności, pełen dowcipu monologista
Leon Wyrwicz, niezrėwnany, groteskowy
komik Leo Fuks, wybitna špiewaczka
Irena Carnero, Stanisław Sielański i sze-
reg innych osób. Pierwsze dwa przed-
stawienia odbędą się w poniedziałek
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świąteczny o godz. 7 m. 15 i 8 m. 30 w.
Bilety już są do nabycia w kasie zama-
wiań, w teatrze Lutnia.

ZABAWY.
— €zarna Kawa. Przypominamy, iż

dnia 2 kwietnia r. b. w salonach Geor-
ges'a odbędzie się Czarna Kawa, urzą-
dzona staraniem Akademickich Kół Wii-
nian we Lwowie, Poznaniu i Warszawie.
Początek o godz. 21.

 

Polskie Radjo w Swięta.
Sobota, dnia 26 marca 1932 r.
11.15. Transm. z Pragi Czeskiej. A-

kademja międzynarodowa zjazdu Czerwo-

nego Krzyża. :
14,10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt.

15.15. „Mała skrzyneczka“

15.35. Koncert dla młodzieży

16.05. Audycja dla dzieci z Warsz.

16.30. Muzyka z płyt.
17.10. „Wielkanoc wśród ludu” —
17.35. Utwory Bacha i Haendla

17,45. Odczyt i rezurekcja z Krakowa.
18.50. Słuchowisko z Warszawy

(„Irydjon“ — Z. Krasiūskiego).

20.00. „Wielkanoc w  zwyczajach

hiszpańskich' — feli. z Warsz.
20.15. Koncert z Warsz.

21.55. Kwadr. liter. z Warsz. (Orkan).

2.10. Koncert chopinowski z Warsz.

2240. Kom. z Warszawy.

Niedziela, dnia 27 marca.

11.00. Nabożeństwo z Ostrej Bramy:
12.35. Kom. meteor.
12.40. Audycja żołnierska.
16.00. Słuchowisko dla rolników.
17.00. Humor w muzyce (płyty).

18.00. Audycja dla dzieci.

18.30. Piosenki,
19.00. Muzyka lekka.
20.15. „O dwóch obliczach Paryża”,

20.30. Koncert popularny.
21,45. Kwadr. liter.
22.00. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 28 marca.

10.00. Nabożeństwo.
11.35. Odczyt.
11.50. Pogadanką.
12.15. Paranek muzyczny.

Aud. rolnicze.
Audycja dla dzieci.
„Ciotka Albinowa mówi!”

16.30. Wileński komun. sportowy.
16.40. „Polskie misterjum  wielka-

nocne przed 350 laty”.
17.00. „Przygotowanie

obrony kraju" — pogad.
1715. „O kabiecie hinduskiej w

walce gwolność Indyj' — odczyt.

14.00,
15.55,
16.20.

kobiety da

17.30. „Wiadomości przyjemne i po-

żyteczne”.
17.45. Koncert,
19.00. „Wielkanoc w Wilnie w 1919

roku" — odczyt litewski.
19.20. „Co się dzieje w Wilnie" —
20.15. Operetka.
22.15. Kwadr. liter.

23.00. „Akuku” — odcinek z docin-
kami.

23.30, Muzyka lekka.
Wtorek, dnia 29 marca.

11.58. Sygnał czasu.
15.25. Odczyty dla maturzystów.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy.
16.50. Koncert dla młodzieży (płyty)
17.10.
17.35.

„Szlakiem umarłych bogów”,
Koncert.

18.50. Kom. Wil. Aeroklubu.
19.00. Opowiadanie z życia Litwy

(w jęz. litewskim). 3
19.20. „Estonja — jej rozwój kultu-

ralny i gospodarczy* — odczyt.
19.45. Prąs. dzien. rądj.

20.00. „Odwieczna walka starych i
młodych w muzyce* — офсгу!

20.15. Koncert.
21.45. Skrzynka techniczna.
22.00. Recital fortep.
22.40. Muzyka taneczna.
23.00. Koncert symfoniczny: „Beet-

hoven w ostatnich latach” (płyty). Wstęp
wygł. prof. M. Józefowicz.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Co się dzieje w Polsce w czasie Świąt?

Niedziela. 27. ILL., godz. 18. Na pierw-
szy dzień Świąt przygotowała p. Wanda
Kluczyńska miłe i pouczające słucho-
wisko dla dzieci p. t. „Czarodziejska
podróż wielkanocna małej Jasi*. Mali
radjosłuchacze, którzy wezmą udział w
tej podróży, dowiedzą się, w jaki sposób
nasz lud obchodzi święto Zmartwych-
wstania Pańskiego w różnych częściach
kraju

Prawa kobiety.

Poniedziałek, 28. III., godz. 17. W
cyklu pogadanek p. t. „Kobieta ma głos”
feljeton informacyjny o stanowisku ko-
biety w ustawodawstwie cywilnem wy-
głosi adwokat B Eugenja Szabelska.
Będzie to jakgdyby reasumacja tych
praw, jakie kobieta wywalczyła sobie w
społeczeństwie i które ujęte zostały for-
malnie w paragrafy kodeksu c akiet>.

Šwiąteczne kukanie,
Poniedziatek, 28. III., godz. 23, Wśród

pięknie malowanych jajek wielkanocnych
znajdzie się również nakrapiane satyrą
i humorem jajko kukułki wileńskiej. Co
ono zawiera — to się okaże z audycji
pod firmą „Akuku”, opracowanej jak
zwykle przez tajemniczą społkę dwuch
żartownisiów wileńskich. Imiona ich są:
Jerry i Teddy — nomina sunt odiosa...

My i oni.
Wtorek, 29. IIL, godz. 20. Korzy-

stając z przyjazdu do Wilna p. Tadeusza
Szeligowskiego, znanego dobrze publicz-
ności wileńskiej kompozytora i krytyka
muzycznego, zajmującego obecnię stano-
wisko profesora w poznańskiem Konser-
watorjum Muzycznem, rozgłośnia wileń-
ska zaprosiła go do wygłoszenia odczytu.
Prelekcja p. Szęligowskiego na temat
„Odwieczna walka starych i młodych
w muzycę'* sięgnie do podłoża psycholo-
gicznego, na którem ścierają się nowe
prądy artystyczne z dawnemi, wywal-
czają prawo obywatelstwa dla nowych
form w sztuce.

Koncert symioniczay.
aa aaa a

Beethovena z ostatniego okresu jego
twórczości uchodzą wśród laików za nie-
zrozumiałe i dziwaczne. Taką opinję wy-
glosił m. in. sam Lew Tołstoj, twierdząc,
že powodem „dziwaczności* tych dzieł
była rozwijająca się głuchota wielkiego
kompozytora. |lle w tem twierdzeniu
jest słusznaśełi — dowiemy się z poga-
danki prof. Michała Józefowicza: „Beet-
hoven w ostatnich latach", poczem
z płyt gramofonowych nadane zostaną:
Sonata tortepianowa a-dur, op. 110 oraz
erę Adagio i Andante z IX Sym-
onji :

ZAWALE

podaje do wiadomości,

Wielkiego Bulwaru. — Łabędź ze
stawu w Bois de Boulogne. — Trzy
włosy z głowy pewnej rudowłosej
piękności. — Żywe zwierzątko, z
wyjątkiem kotów i psów. —

Manuskrypt artykułu wstępne-
go, który ukazać się ma następne-
go poranku. — Nareszcie popula-
rny powieściopisarz we własnej
osobie.

Ostatni ten dowcip (a raczej
niesmaczna reklamka) nie udał się,
gdyż literat, widocznie przez ko-
goś uprzedzony, zatarasował się w
swej willi i nikogo nie puścił.

Natomiast przed ministerstwem
marynarki o mało nie doszło do
awantury, śdy późnym wieczorem
wysiadła dama w balowej toalecie,
w towarzystwie wyfraczonego pa-
na,którzy od wartującego żołnierza
zażądali chwasta z czapki. Dielny
żołnierz narobił alarmu i kazał
dziwnych przybyszów aresztować.
Dopiero na odwachu sprawa się
wyjaśniła i skończyła się pomyśl-
nie w ten sposób, że któryś z żoł-
nierzy, nie pełniący chwilowo służ-
by, ustąpił, za odpowiednie- pour

Копоайа Kasa Oszczędności
M. WILNA

że numery książeczek oszczędno”

ściowych, uprawnionych do losowania w dniu 1-go kwietnia
r. b. będą wywieszone w lokalu Kasy celem sprawdzenia przez
osoby zainteresowane, poczynając od dnia 29 Marca b. r.

MIANOWANA
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„boir, swej ozdoby.
W Casino de Paris o mało nie

doszło do awantury, gdy p. Mistin-
guette przed wyjściem na scenę
zauważyła brak jednego ze swych
atłasowych, błękitnych pantofel-
ków. Na szczęście garderobiana
miała drugą parę zapasowych.

Od bawiącej w Paryżu księ-
żny Małgorzatę greckiej wyprosi-
ła znajoma jej hrabina fotografję
z podpisem. — Trudniej nato-
miast było z chusteczką do nosa
barona Rotszchilda, który zaklinał
się że niemoże ustąpić ani jednej,
gdyż ma katar. Ostatecznie jed-
nak zmiękł. Jaką drogą zdobyto
nocną koszulkę najpiękniejszej pa-
tyżanki — nazwisko jej prasa pa-
ryska dyskretnie przemilcza — to
zostanie nazawsze tajemnicą, po-
dobnie jak sprawa trzech włosów
2 głowy rudowłosej piękności. Na-
znoszono też najrozmaitsze zwie-
rzęta: małpy, króliki, nawet ko-
zę... natomiast łabędzia z Bois de
Boulogne nie udało się zdobyć.

Gdy elegancka para zgłosiła się
do pewnej pierwszorzędnej restau-

L. Uola

Telefony: 3-97, 14-95, 6-72.
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Žądač wszędzie!

MiielowaneVKarstauio,

Zdemaskowany oszust Rzymko wywieziony
został do Katowic.

Jak już wczoraj donosiliśmy,
w Wilnie aresztowany został nie-
zwykle pomysłowy oszust Walde-
mar-Walenty Rzymko, który na
podstawie sfałszowanych doku-
mentów na nazwisko zakonnika
Ryszarda Osiadacza zbierał nie-
prawnie ofiary na zakon Misjona-
rzy i Franciszkanów. Sprytny
oszust zdołał oszukać kilkadziesiąt
osób na większe sumy. Jak się
obecnie z dalszego dochodzenia
ujawniło, Rzymko, grasując w po-
wiecie grodzieńskim, podawał się
za księdza luterańskiego i kalwiń-
skiego. Przebywając znowu na
terenie województwa poleskiego
i wołyńskiego, podawał się za za-
konnika prawosławnego, zaś w
niektórych miejscowościach jak
w Pińszczyźnie za zbiegłego du-
chownego z terenu Rosji sowiec-
kiej, wreszcie na Wołyniu udawał

zbiegłego zakonnika ze słynnej
Ławry Pieczerskiej. Wszędzie po-
mysłowy oszust umiał doskonale*
wykorzystać sytuację i dokonać
nadużyć. Według prowizorycz-
nych obliczeń, Rzymko w 18 po-
wiatach niemal wszystkich woje-
wództw zdołał oszukać 595 osób
oraz szereg instytucyj samorzą-
dowych, prywatnych a nawet
i państwowych, pobierając od nich
przeszło 15.000 złotych w gotówce
i wiele różnych fantów oraz arty-
kułów żywnościowych i odzieży.

Wobec tego, iż oszusta poszu-
kiwał Sąd Karny w Katowicach
za oszustwa, dokonane na terenie

tamtejszym, w dniu wczorajszym
władze śledcze Rzymkę przeka-
zały specjalnej eskorcie policyjnej,
która powiozła fałszywego za-
konnika do Katowic. (a)

Z KRAJU.
Niepomyślne tegoroczne święta

w, Wileńszczyźnie.
Z poszczególnych powiatów

województwa wileńskiego dono-
szą, iż tegoroczne święta Wielka-
pocne są bardzo niepomyślne i
ciężkie dla rolników.  Spotęgo-
wały ten stan ustawiczne egze-
kucje podatkowe i licytacje. Na
terenie powiatu dziśnieńskiego i
brasławskiego oraz postawskiego
znajdują się tacy włościanie, któ-
rzy na święta już nietylko nie
mają mięsa, masła, jaj i bułek, lecz
nawet chleba 1 ziemniaków. Od-
czuwają poprostu głód. Mnóstwo
niegdyś zamożnych włościan żyje
obecnie z licznemi rodzinami w
skrajnej nędzy niepewni jutra, czy
im nie zabiorą ostatniej krowy,
lub konia. Nędzę tę pogłębiają
jeszcze różne klęski, jak epidemje
chorób zakaźnych i przeciągająca
się zima.

Nie lepiej dzieje się w m. Wil-
nie. Tysiące bezrobotnych nada-
remnie oczekuje pracy. Minimalne
świadczenia państwowe nie za-
spakajają najżywotniejszych po-
trzeb bezrobotnych i ich rodzin.
Nic dziwnego, iż przed sklepami
spožywczemi i piekarniami gro-
madzą się liczne grupy žebrakėw,
oczekujących na drobne ofiary.
Po ulicach pełao włóczęgów i że-
braków, zaczepiających niemal
«ażdego przechodnia, którego na-
tarczywie napastują o jałmużnę.
W przytułkach i domu nociego-
wym setki bezdomnych. Kuchnie
miejskie dla biednych i bezrobot-
nych są oblegane przez rzesze
wynędzniałego tłumu. Wszyscy
oni czekają na ciepłą strawę
świąteczną. (a)

Tragiczny wypadek na ostrej strzelnicy
artyleryjskiej w Suwałkach.

1 zabity 2 ciężko rannych.

W środę 23 b. m. w czasie
ostrego strzelania przeprowadza-
nego pod lasem Augustowskim
przez 4 D.A.K. zaszedł tragiczny
wypadek, skutkiem którego jeden
z żołnierzy zabity został na miej-
scu, 2 zaś walczy ze śmiercią.

Oto przy strzale, w jednem
z dział, z niewyjaśnionej dotych-
czas przyczyny siła wybuchu roz-
sadziła tył armaty.

Wyrzucone z ogromną siłą
odłamki zamka ugodziły kano-
niera Karpijczyka, kładąc go tru-

SPORT.
PROGRAM ZAWODÓW DLA DZIECI.

W poniedziałek 28 marca o godz.
12 na polanie Belmonckiej odbędzie się
start biegów narciarskich dla dzieci.

Zbiórka zawodników o godz. 11
Wpisowe do zawodów 25 gr. Zgło-

szenia kierować należy do sekretarjatu
„Ogniska“ A. Mickiewicza 30 — 7, tel.
13-78.

Wielkanocny karnawał na lodzie.
Wileńskie Towarzystwo Łyżwiarskie

urządza w dniu 29 marca, we środę, na
ślizgawce przy ul. Mickiewicza Nr. 2

racji, i zażądała — gorącej kiełba-
sy... efekt był nadzwyczajny. Pe-
ien świętego oburzenia maitre
d'hotel oświadczył,że z podobnymi
gustami należy się zwracać do stra
$ganów w pobliżu hal miejskich,
nie zaś do eleganckiej restauracji.
Ostatecznie jednak... czego się nie
dostanie za pieniądze? Znalazła
się w kuchni pewna uboga pomy-
waczka, która kupiła dla siebie i
rodziny na wieczerzę najprawdziw
szą kiełbasę + Auvergnii... ode-
grzano ją i sprawa została w ten
sposób załatwiona. Pomywaczka
wzamian za swą kiełbasę mogła
tego wieczora sporzyć najwytwor-
niejszą wieczerzę.

Niemniej głośna była druga u-
czta, wydana przez pewną młodą
literatkę, znaną nietyle z talentu
pisarskiego ile z bogactwa i urody.
Na ucztę, na kiórą zaproszona by-
ła elita bawiącego się Paryża,
każdy przyjść miał w jakimś histo-
rycznym stroju.

Pani domu „przywdziala...“ naj-
starszy... prababki Ewy, podobno
o tyle tylko nie ścisły pod wzglę-

pem na miejscu, urywając równo-
cześnie stojącemu obok kan.
Chmielewskiemu nogę i raniąc
ciężko kan. Korzę.

Stojący tuż obok kan. Karpij-
czyka jeden z oficerów 4 DAK-u,
oraz obsługa działa, cudem oca-
lelii nie ponosząc najmniejszego
szwanku.

Rannych odwieziono natych-
miast do Szpitala Miejskiego.

Kan. Chmielewski wieczorem
zmarł.

„Wielkanocny karnawał na lodzie” z ca-
łym szeregiem atrakcyj: popisy jazdy fi-
gurowej na łyżwach pojedyńczo i parami
mistrzów pozamiejscowych i miejscowych
i wiele innych niespodzianek z pokazem
jazdy na łyżwach tresowanych zwierząt.

Defilada kostjumów. Zapewniony jest
liczny udział w kostjumach pań i panów.

Początek o godz. 6 wieczorem.

Przy cierpieniach pęcherzyka żółcio-
wego i wątroby, kamieniach żółciowych
i żółtaczce, naturalna woda gorzka
„Franciszka-Józefa* znakomicie ułatwia
trawienie. Żądać w aptekach i drogerjach.

dem tradycji i historji, że...
listka figowego.

Na zapytanie jednego z gości,
czy podobny strój jednak nie jest
trochę... krępujący, gościnna pani
domu odparła naiwnie:  „Albož
jestem źle zbudowana?”

Charakterystycznem jest, że
śród zebranych pań cały szereg
znalazł się naśladowczyń. Nato-
miast mężczyźni okazali się nie
skłonni do naśladownictwa.

Tak bawi się Paryż.
Jak Paryż pracuje o tem

wiemy mniej, zresztą jest to daleko
mniej zabawne.

Że jednak Paryż potrafi praco-
wać, o tem świadczy fakt, iż jest
to dziś najbogatsza w świecie sto-
lica najbogatszego państwa.

Kto zaś ciekaw, jak Paryż po-
trafi opiekować się swymi biedny-
mi, bezrobotnymi, niech zwiedzi
instytucje opieki społecznej, jest
tam na co popatrzeć i dziwić się.

Ale to inny zgoła Paryż, który
z tamtym, bawiącym się, nic niema
wspólnego... prócz nazwy.

P.
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DŹWIĘKOWY KINO-TEATR |

|. „HELIOS*
ulica Wileńska 38, tel. 926.

  

HOLLY KINO-TEATR |

«HOLLY WOOD»
MICKIEWICZA 26 22.

ano CASINO |
Wielka 47. tel. 15-14.

   

DZWIĘK. KINO-Rur «PAN»
Ul. WIELKA 42.

nego

 

: клочелт эа О Ж“
* ul. MiekiewiczaNr.11 tel. 17-62

DŹWIĘKOWYkino:renrz „Ś TILOWI ||
WIEI KA Ta

 

Ameryki,
i najwytwor. meżczyzna Adolf Menjou w
potężnym dramacie z Życia rosyjskiego

„Trader Horn"

Od 27 marca świąteczny program. Największy sukces ekra-

Przesubtelny dowcip sytuacyjny.

Bielsko (Śląsk)

będących ostatniem słowem dystynkcji.

Romans z Porucznikiem

PRZED WYBOREM OSTATECZNYM ŹRÓDŁA ZAKUPU
dla Pani: na płaszcz wiosenny i letni, na kostjum lub sukienkę;

dla Pana: na ubranie spacerowe, sportowe, wizytowe, na płaszcz letni

RADZIMY ZAJRZEĆ DO NAS
nasz Skład Fabryczny jest bowiem zaopatrzony na bieżący sezon wiosenno*letni w ma-

terjały najwyższej jakości, wytwarzane w kraju według najświeższych angielskich wzorów,

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE.
GUSTAW MOLENDA i SYN
Skład Fabryczny Sukna
WILNO, NIEMIECKA Nr. 22.

MF
S area or ALRAUNE

|ee
GUSTAW MOLENDAiSYN

FABRYKI SUKNA.-i KAMGARNOW

l
d !

 

DZIENNIK MILENSKI

 

i
| LEKARZE |

į

fi Blumowicz
Choroby e.
skórne | moczopłelowa

WIELKA £1
od B—1 I 2-1.

ul.
7al. 821,

Doktór B. SZYRWIADI
Choroby wanearyczne,
skórne I moczopiciowe
Wielka 19, od 8—! | 3-—7

42310
YEN ИИ

Akuszerki

 

AKUSZERKA
MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
1 w. Kasztanowa 7 m. 5.

WZP69

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA

przeprowadziła się.
Garbarska 1, m. 16 róg
ul. Mickiewicza. — Tam-
że gabinet kosmetyczny
poprawia cerę, usuwa
brodawki, kurzajki i wą-
gry. 702—00

AKUSZERKA
MARJA BRZEZINA,

Mickiewicza 22, m 29
WZP 3003

 

 

W rolech głównych: Brygida Helm, Paweł Wegner i Iwan Petrowicz. Ned Pro-
gram: Tygodnik filmowy. Konertowa orkiestra pod bałutą: M Saln'cklego. Początek

seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10 w. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od godziny 3,30 do 10 w.

„TIEAORYTWIZ 0277)4-7 ANR SPOZA POOR EISA TAIP

JUTRO Świąteczny Program! Sensacyjny Przebój. Monumentalne Arcydzieło. Król barytonów, najwiekszy soiewox,AIBA KADAAAAAAAAE

bohater „Piešn Gėr“ LAWRENCE TIBBETT, awiazda „Metropoliten-Opera“ w Nes Yorku Grace Moore ==
Dodatki dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny zni
żone. Począte« seansów o g. 2,4, 6, 8| 10,15.

w

Nast progr. Super-atrakcja sezonu „WOLNE DUSZE” z Normą Shearer.

Poganlna“ i Kochanka 1 Taliti

nicel Cudowne zesp-łenie obrazv, ruchu i dźwięku Kongres Tańczy
Najrozkoszniejsza operetka filmowe!
toczy się na tle Kongresu Wiedeńskiego r.

я 1814. Udzieł biorą: urocza Liljan Harvey, nejmiiszy Henry Garat kusząco piękna LII Dagover i najlepszy komik

UTENA i OTRACTABTD AKL LDTU DCRI TRKI AII TIR INRI NTA V

Od niedzieli 27 marca Wielki program Swiąteczny! Najnowsze arcydzielo króla reżyserów Wan Dyke twórcy
Film ten ilustruje urok życia na dalekich południowych wyspach. W rol. głów-
nych śliczna meksykanka Conchita Montenegro. Nad program: Dodatek rysun-

kowy i najnowszy tygodnik Paramountu. Na 1-szy seans ceny znacznie zniżone. Początek o godz.. 2, 4, 6, 8! 10,

E iiiai iii iaiiiiLiii i SOWNO aiai ki a еС 2

Od dnia 27 marca wspaniały Program Swląteczny! Dawno oczekiwany największy przebój dżwiekowy o niewi-
dzianym dotychczas przepychu i niedoścignionej tech- Akcja

naszych czasów Armand Bernard Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godzinie 2, 4, 6, 8 I 10,15.

„Króla Bulwarów" paryskicn popularneg » piosenkarza

nowsze aktuaija dźwiękowe.

nów paryskich i berlińs=Ich — przebój dźwiękowy

1-ej.

 

Od niedzieli 27 marca Świąteczny Program |-Najnowszy dźwiękowiec niezapomnia-
GEORGES'A MILTONA

Najwspanialsza operetka komiczna. Cudowny Coktai! wspaniałej muzyki. tsńce, śplawu i nieprzerwanego śmiechu i
humoru. Szalone tempo , Rytm!— Między in. teatr działań wojennych na Wschodzie: Szanghaj. Nad program: Naj-

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10,15.

Pod dachami Paryża

Dziśl W kinach „Stylowy* i „Swiatowid* wyświetla się zupełnie nowe 100 proc.
dźwiękowe wydanie nieśmiertel

— пе;оц :гсу‹шув!а FREDA NIBLO «Ben Hur»
Morumentalne epokowe mi-
sterjum. W roli tytułowej

I. 1. „AMĄŻE BODBODIE”.

 

(Sous les tolts de Paris) W rol.
gł. Albert Prejean I Pola lilery

Film który czaruje. olśniewa, zacnwyca | wzrusza. Piosenki z flmu „Pod dacha-

mi Paryża” śpiewa cały świat. Nad program: AC ea Początek o godz. 4=ej, w dnie świąt. o godzinie
eny o g.

 

ооаŚWIATOWIDKOWE
KINO Mickiewicza .9.

мее

RAMON NOVARRO. Uwaga! Ze względu na wielką wartość artystyczną dla uczącej się młodzieży dozwolone. Będzie wyświetlany i w dniach 24

` OBUWIE zagraniczne chwalicie—swego nie znacie,

Tandetę kupujecie — dobre omijacie.

Chcesz

 

4 Znajdziesz różne rodzaje obuwia:

Damskie, oficerskie, no i różne inne;

Które kilka zmian pi
Teraz Szanowny Klijencie, zadam Ci

Co wolisz, czy tandetę, czy dobre i tanie?

PRACOWNIA WINCENTEGO PUPIAŁŁO,

Wilno, ul. Ostrobramska 25.

(Egzystuje od r. 1905.)

WYCIĄĆ! ZACHOWAĆ!

 

meżCZYyZi!,
   

 

tej nejpiękniejszej natura!
ka— włosom. 5> letnia prakt

lub niedbałuści juz ud dzieciństwa

ranie korzonków włosowych I wów
nia włosów są spożnione.

nyen osób o istaieniu choroby,

cznego siodka zapobiegawczego

ptomy choroby Jan:

wszystko co powiniście
poniżej kwestjona: jusz
go labate rjum.
bezpłatne I bez zabowiązania.

i przesiać go

на а —
 

Nazwisko ————————

Aares-—-————-

Zawód —-

Wiek

Czy cierpiał pan(i) na wypadanie

włosów? —————-

Czy ma pan.) łupież?
Czy włos pana(i) jest suchy, czy

Чы$Ёу?———————

Czy skóra głowy jest wrażliwa

 

Lu——————

 

 
 

 

Czy w ostatnim czasie przebył pan(i)
jakleu choroby?

Jeżeli tak, jakie?
Czempielę gnuje pan(i) włosy?
Czy ma pan(i) fryzurę chłopięcą,
czy też długie włosy? ————-
Czy włosy рап(!) są rzadkie, lub
gęste? ——.

Czy cierpi pani(i) bóle głowy?
(Załączyć 35 gr. w znaczkach pocz-

towyca na odpowieeż).

  

 

 

 

 

  
 

dać obuwie i piękne i trwałe?

Wstąp do sławnej w Wilnie pracowni PUPIAŁŁY;

męskie i dziecinne,

tkie gwarantowane i gatunek prima,

kz # marnej tandety przetrzyma!

Niezliczone choroby włosów rozmnoży y sięfba*

rdzo Siinie, zwłaszcza w ostatnich latach u

kobiet I ozieci, ! zagrażają często

niesposirzeżone, nie wywołującżadnych bólów:
Inej ozdobie człowie-
yka w dziedzinie pielęgnacji włosów zapoznała

p. Annę Csliag z tysiącami przypadków, gdzie wskutek nieświadomości
rozpoczyna

€zas wszelkie zabiegi,celem odzyska-

6. leży przeważnie tłómaczyć nieświadomością da-

EE waha Ra я skłoniły nas do bezwarunkowo konle-

a mianowicie.

ZUPEŁNIE BEZPŁATNEGO BADANIA WŁOSÓW

w nadziei że, każdy dla wiasnego dobra i w iateresie dobra ogółu go-

rąco nas w tem a Jeśli więc kto zauważy w swych włosacn sym-

: adanie włosów (także miejscowe), rozdwa-

każiTaza się włosów, xaołtonienie, przetłuszcz :n.e

lub wysuszenie włosów, powolae lub za cienkie Odra-

stanie włosów, przeawczesne siwienie It d.

to wówczas jest jeszcze czas przeszKo nė dalszemu rozwojowi tej,

Szcze nierozwiniętej cnorob, i jej zapobiec
oicz | uczynić, to wypel ić doxładnie zamieszczony

Bedanie wiosow, jakoteż przesłanie wyniku badania jest

1.000 ZŁOTYCH

25 1 26 marcą r. b

PROSZEK

p.KOGUTEK"
"WSUWA NAJUPORCZYWSZY

57) od de) AZ
ORIRZEŻYYSEZ уаZ”
p v pkocUfirSz

AMS »

pytanie —

  

  

    

   

  

 

się powolne obunie-
     

        

  

      

  

            

     

  

  
  

wraz z prób<ą włosów do nasze-

daje Anna Csillasg temu. który
udowoduni, że musiał zap acić, lub
w inny sposób uiścić się za oada-
nie wiosów. Nie wanajcie się więc
w przekonaniu. że to Wam jest
niepotrzebie iub, że ktoś Was wy:
korzysta. Każdy musi się upewnić
o stanie zdrowia swych włosów,

ZANIM BĘDZIE ZAPÓŹNO.,
Uważajcie zawczasu na włosy Wa*
szych dzieci, bo nie istnieje dzie-
dziczność łysienia, lecz tylko Za-
niedoanie. Siwizaa nie jest uwa

ruikaowaaa wielkiem.

<——<<& Ten kwestjona-
rjusz lub jego odpis należy Su-
miennie we wszystkich punktach
donładnie wypełnićiwraz z kilko-
ma, w ostatniah czasach wycze-
sanemi włosami, wyst+€ celem

zupełnie bez,łatnego zbadania,

przyczem zobowiązuję się do za-

chowania zupełnej dyskrecji.

ANNACSILLAGKRAKW

Marka ochronna.

 

 

PRACA! Dla wszystkich I WIEDZA!
„Kieszonkowa Encyklopedja Popularna",

oto dzieło, które na 2000 stronach druku peti-
tem obejmie całokształt wszystkich wiadomości
i informacji z życią codziennego — bogaty i po-
ważny materjał naukowy — który zastąpi cały
szereg dzieł naukowych i odpowie każdemu na
wszelkie pytania natury naukowej, literackiej,
społecznej, politycznej i gospodarczej.

Wskaże każdemu drogę do celul
Kupić powinien i może każdy! Cena niska —

na spłaty!
| żądajcie prospektów:

(Poszukujemy zastępców.)
Kraków, Józefitów 10.

„Kieszonkowa Encyklopedja“, |

 

 

 

  
   

     

wSZWAJCARSKIE, GORZKIE ZIOŁA"
są naturalnym łagodriym środkiem Pec
czejącym, ułatwiającym funkcje organów tra-
wienia iżdziałającym przeciwko otyłości
Sprzedają po2 zł. za pudełko apteki I składy

apteczne.

Dbajcie o swoje zdrowie!

„śzwajcatskie Gorzkie Zioła”
(z marką „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
kiszek, obstrukcji I kamieni

żółciowych. i
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fikatami i prosimy
prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREKzfirmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: WILNO, ZARZECZNA 19. TEL. 18—62.

WADATAS

 

Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
| łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

EŻENIEI

uważać przy kupnie

Chcesz przyjemnie
i z korzyścią dla Siebie wykorzystać długie zimowe wieczory,

zapisz
| na koresponden-

cyjne Kursy „Wiedza“
sie

w Krakowie,
uł. Studencka 14,

które przygotują Cię do egzaminu z 7-miu Klas szkoły
powszechnej, ewentualnie do egzaminu nadzwyczajne-
go z 6-ciu klas gimnazjalnych, orez do-matury gimna-

zjalnej lub seminarjum naucz.

Żądaj bezpłatnych prospektów. B

 

HILLEGOM AUROR

E CEBULKI KWIATOWE ŚWIATOWEJ SŁAWY
ZZ Sprowadzajcie cebulki bezpośrednio z najlepszej firmy w Holandji!

Otrzymujemy od jakiegoś czasu..zamówienia cebulek na kwiaty
celu ostatecznegowprowadze-

nia naszej firmy na rynek polski, sądzimy, że najlepiej będzie ofia-
pokojowe lub ogrodowe z Polski.

rować Sz. Państwu kolekcję korzeni i cebulek

klimatu.
i bogatym.
w prawdziwy raj ziemski,

raźnie nazwisko, imię i adres.

Nasza wspaniała kolekcja zawiera:

czerwone, różowe, łososiowe.

15 Roślin trwałych różnych barw.

50 Rononkułów ,,małe różyczki” w różnych
30 Oxalis Deppil zwane „roślina szczęścia”.
15 Montbretias różnych barw.
15 Dalilas „Aurora's Roem*.

350 Cebulek i roślin za 70 fr. (24 zł. 50
Podwójna kolekcja 700 sztuk za 130. fr.

„zdrowia: załączone przy
giczny.

Tigrelilies.

zamówienia, wysyłamy je za zaliczeniem
5 fr, (1 zł. 75 gr.) na koszta porta.

Si iii 08

Nowootworzona pierwszorzędna chrześcij sfska

PRACOWNIA KRAWIECKA.
ubiorów damsx« , męsk.. wojsk, I uczniowskich

przy ul MICKIEWICZA 79 m. 1 (parter)

pod firmą „ELEGANCJA"
Przyjinuje obstalunki z własnych i powierzo-
nych materjałów. -1

 

GRUŹLICA PŁUC jesi nieubłaganą I corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla pici, wiexu i sta-

panu, kosi miijony ludzi. — Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy upor-

| czyweqo, „męczącego kasziu | t. p. stosują

an. sk: p p. Lekarze:

ś„Baisam Thiocolan—Age".
który uiaiwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego,
oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15]

barwy i najpiękniejsze zapachy, jakiej jeszcze nie było w handlu.
Kolekcja zawiera 350 cebulek i roślin wszelkiego rodzaju i zo-

stała skompletowana przez specjalistów i zastosowana do polskiego
Kwiaty „Aurora” dają radość młodym i starym, biedńym

Kolekcje ,„„Aurory” zmieniają wasze pokoje lub ogrody
Z uwagi na to, że otrzymujemy codzień

dużo zamówień, prosimy o zawiadamianie nas zawczasu,
Nikt nie powinien zaniedbać zamó-

wienia tej kolekcji jak najprędzej pod naszym adresem:

Aurora Bulb Nurseries
Hillegom — Hollande — Europe

100 Gladjolusów o wielkich kwiatach, 5 różnych barw: lila, żółte,

50 Gladjolusów o małych kwiatach w pięciu pięknych barwach.
20 Begonji (10 prostych i 10 złożonych) różnych

10 Hiacyntów (FHyacinthus Candicans) królowa kwiatów.
50 Anemonów, znany kwiat o tęczowych barwach.

Usługa szybka. Wysyłka bez kosztów na miejsce. Swiadectwo
każdej wysyłce przez urząd phytopalo-

Opakowanie każdego gatunku z etykietą.
wany ze wskazówkami w języku angielskim, francuskim i niemieckim
wysyła się gratis z każdem zamówieniem. Do zamówień z opłatą
zgóry dołączamy gratisowo sześć nowych odmian słynnej „Aurory'”

Jeśli nie otrzymujemy żadnych wskazówek co do wykonania

A HOLANDJA
 

„tak casa w odmiany,

isząc wy-

701—8 o

barw.

barwach.

)
(45 zl. 60 gr.)

Katalog ilustro*

pocztowem, doliczając

| Do sprzedania

NA RATY
działeczki ziemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.
oraz centrum z budyn-
kami przy szosie Wilno—
Warszawa. iejscowość

O] sucha, zdrowotna, wyso-
ko położona, otoczona
sosnowemi lasami  Do-
jazd na miejsce autobu-
„sem o 45 minut prawie
co godzina.. Kościół, świa-
tło elektryczne, telefon,

R PO na miejscu. NA
tek Peluknia, wlašcici
ka Różańska lub' Wilno,
Bakszta 10, m. 4 od 4—5

po poł.

DOMEK do sprzedania
o 5 pokojach, na własnej
ziemi Trakt Batorego 5,
dowiedzieć się Plac Św.
Piotra i Pawła 3.

8547—0

WYPOŻYCZĘ do 5000
dol. pod zastaw domu w

Wilnie, Obowiązkowo
I nr. hip. Zgłoszenia do
firmy „Administrator“,
Wielka 40.

DOM w śródmieściu mu-
rowany do "sprzedania.

Wielka 33, m. 1. 8241—0

  

 

 

 

 

WITOLD JUREWICZ
b. m. „PAWEŁ BURE".

  

 

   
poleca
firma

—00

nii
(Poleca najlepsze i nejrozmaitszej
zegarki, biżuterjei inne rzeczy, gwa-
rantowanej jakości eraz wszelkaį

naprawa

NIGDY NIE ZAPÓŹNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek.
pęcherza, wątroby, kamieni żółciowych, złej
przemiany materji, na bóle artretyczne czy
podagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonności do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
nie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które zapobiegają nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm, Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesz
ziół „DIUROL* Gąseckiego. Osłodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty. Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych
ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
przekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
łania, zalecać je będziesz swym znajomym. Spo-
sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła * po cenach zniżonych.

WILNO, MICKIEWICZA 4.

„DIURÓL” Gąseckiego (z kogutkiem) sprzedają
apteki i składy apteczne. Reg. M. S.Tv. 1486

1>r0
ORAIni S" DIĄC przy ul. Kalwa-

ryjskiej 132, Całość lub
Warunki do- MIESZKANIALlaaaili sias E MTESZKANTĄ4 da

WĘGIEL i KOKS "PLAC W WILNIE Wielkaза ат ее dajecie "Gd dkde: OL
z pierwszorzędnych kopalń

GORNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS“

M. DE U L L, WILNO.
BIUPO—Jagiellońska M 3, tel. 811.

Bocznica własna Kijowska 8, teł 999.
" RZ WO с

Sprawy
_ majątkowe: parcele.

(ul. Dzielna 20), 303 s. kw.
za 5200 zł., gotówką 1200 DOMEK MUROWANY

y owocowym

szosie sprzedam. Tamże do wy-ul
zł, i działki letniskowe z
w Polukni przy
(30 klm. od Wilna) 0,5 i najęcia 4 pokoje z ki

ogrodem

1,5 ha. po 1300 zł. Pisać nią i ogrodem. Antokol,
lub telefonować do Ks. obok kliniki, ul. Cicha 8 |udwisarska Nr. 7, m, 1. 25,635.

(b. wojsk. cment.) 8537—1Proboszcza w Połukni.

 

: | Zdrojowiska |
SNES MY.

RABKA.
Pensjonat „Helios“ kom-
fortowy. Ceny przystęp-
ne. Oktawja Piechocka.
Telefon 70. 8359—6

Mieszkania
i pokoje

IESZKANIE z 3 -ch
powoli z kuchnią i

wygodami w rejonie Ka-
tedry do wynajęcia od
zaraz. Wiadomość zau+
łek S-to Jerski 5. m. 13.

—0 o

2 mieszkania
1-pokojowe i 5-pokojowe
suche i ciepłe, ze wszel-
kiemi wygodami do wy-
najęcia. iwulskiego' 4,
obok Dyrekcji Kolejowej.
Dowiedzieć się tamże w
Biurze Z. K. P., tel. 11-13.

148—1

 

 
1-dno,

4-rech i 7-pokojowe do

Ofiarna 4, dozorca.
8539—0
 

POKÓJ do wynajęcia ze
wszystkiemi wygodami i
używalnością | telefonu.

8550—0

 

   

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI. |

 

       

      

„ miecko-polską.

- nego.

POKOJE,
duży i mały, słoneczne;
umeblowane, z wygoda*
mi, mogą być z obiadami,

Portowa 23 wydaje s.ę.
m. 24.

     

    

 

nia przy ul.
koło Sądu, 7 pokojo
luksusowe ze wszystkie
mi wygodami. Nadaje вй
również dla instytucji
Dowiedzieć się u wła
ściciela domu: ul. Siera

kowskiego 24, m. 2.

POKÓJ. 3
do wynajęcia. Mickiewi-
cza 19, m. 12. 8551—0

DO WYNAJĘCIA miesz-
kanie, 3 pokoje (niedużej|
z kuchnią i elektryczi
nością, słoneczne. Tri
Batorego 5 (b. Połocka).
Dowiedzieć się Plac Świ
Piotra 3—4. 8547—0

6-POKOJOWE mieszka-
nie z wygodami w šrūd-
miešciu do wynajęcia od
1 maja. Informacje Lu-
dwisarska 1—12.

8549—0

 

| PRACA |

Zdolnych
Zastępców  Losowych
poszukuje poważra fir
ma Najwyższa prowizja
zaliczki! Zgłoszenia „E-
wentuslne fixum* Pel*
rek*Lwów, Zimorowicza.

73—3

Zarobić—
mogą kilkaset złotych
miesięcznie stałą praca
kilku intel. panów i pań
przy  rozpowszechnianiu
dzieła prawniczego, pole-
conego przez kilka Mini”
sterstw. Zdecydowani
zgłoszą się w dniu 29 bm.
od godz. 16—17 Mickie-
wicza 28—3.

"Kupno— |
Sprzedaż 4

SKŁAD
owe

 

 

K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874
Wilno, ul. Niemiecka 3 m.1!

702—26

danochodiy
100 rozebranych rozmai*
tych marek ciężarowych
i osobowych. Motory i
części sprzedaje Auto*
Bazar, Skierniewicka 36
Warszawa. 9482—0

Maśzya

  

diikarska
wym. 5890, w' dobrym
stanie, sprzedam tanio 2
motorem lub bez, duże
koło rozpędowe, lekka,
na.ręczną siłę, do: obej”
rzenia w biegu. Warsza”
wa; Emilfi Plater 12, — |

WYJEŻDŻAM i sprze-
dam okazyjnie niedekre-
tową kamienicę w Wil-
nie. Dochód 1450 dol
rocznie netto. Do kupna
wystarczy około 4000
ol. Zgłoszenia do firmy

„Administrator“, Wiel-
ka 40.

KUPIĘ KABRYOLECIK
2-osobowy, janczary, 2
fotele. mahoniowe, starą

parselanė; siodło.  Wiel-
a Nr. 3, m. 1. 8543—0

PIANINO
koncertowe nowe do
sprzedania niedrogo. Ta-
tarska 22—2. 52—0

FORTEPIAN
«Szródera* gabinetowy
do sprzedania niedrogo.
Wielka 54, m. 44 52—0

PIANINA.
zupelnie

 

nowe
(wieło-
letnia
gwaran-
cja) zł.
1 200. Ki-
Abelow.

 

jovška4H.
   

  
3000 ZŁOTYCH

ODSZKODOWANIA
ctrzyma ten, kto w prze-
ciągu dni 3 nie odzwyczai
się od palenia tytoniu,
używając gwarantowany
środek _ odzwyczajający
od palenia „Eureka“. Ca-
ły kompiet Nr. 1 wynosi
zł. 1.70, Nr. 2 — zł. 3.90.
Wysyłamy za poprzed-
niem wpłaceniem na na-
sze conto PKO 10333. Za
pcbraniem doliczamy zł.
1 — kosztów. „Powszech-
na wytwórnia chemiczna”
Warszawa, Chmielna 23.
Agenci i generalni repre-
zentanci poszukiwani.

 

UZUPEŁNIJ

SWĄ WIEDZĘ!

Zamów teraz naszą bo-
Katą we wszystkie wia-
domości książkę. Pisz
zaraz: „Kieszonkowa En-
cyklopedja Popularna”,
Kraków, Józełitów 10.

140—0
  CZYTAJCIE,  prenume-
rujcie Gazetkę Francus-
ko-polską, Gazetkę Nie-

Ciekawa
treść, przekład polski
obok tekstu obcojęzycz=

Prenumerata rocz-
na: 7 złotych, półroczna:
3.50. Administracja: War-
szawa, Waliców 3/4. PKO

Prospekty bez-
płatnie. 165—2
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