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REDAKCJA I ADMINISTRACIJA: Wine, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński” odzi

Dnia 2 kwietnia

1934 r.

     

  
Władysława Brsochockiego

po długich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami
zmarł dnia 30 marca w wieku lat 44.

O dniu eksportacji i pogrzebu będą specjalne ogło-
szenia.

O ćzem powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

ŻONA CÓRKA SYNOWIE i RODZINA.

 

Fabryka Cukrów i Czekolady

A. POLONSKI
WILNO — WIŁKOMIERSKA 1

 

 

 

7 я

WESOŁEGO ALLELUJA |
Wszystkim Szanownym Swym Klijentom

Zasyła Biuro Reklamowe

Stefana Grabowskiego
wWilnie, Garbarska 1. — Tel. 82.
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istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

i najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów

kraju, gdyź wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

* wytwóreów—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

pozew Skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietyiko korzyść dla siebie, ale służymy także

i sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-565. 2
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TELEGRAM!
BACZNOŚĆ PALACZE!

Po zwycięzkiem opanowaniu wszystkich ośrodków naszego kieju—

obecnie wypuszczamy na rynek Wileńsxi naszego epokowego wyna-

lazku gilzy do papierosów DWUUSTNIKI, ktėre, azięki sw] wawngtrznej

konstrukcji, zdolaiy zjedaač sobie uznanie najwybredniejszych palaczy.

Nawet najgorszy gatunek tytoniu—staje się meżliwym do palenia

а Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
26 de 24-ej Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-cj,

codziemie.

 

| Napad na pocztę
w Paryżu.

|  wało się w chwili napadu przeszło
,800 tys: fr.

«Biała arm]a»
w Mandżurji.

TOKIO (Pat). Do Tokio przybył
przywódca faszystów rosyjskich
Wionsiackij z misją zorganizowania

  
  
  

  ekim Wschodzie Won-
a się do Niemiec.

syjską na
siackij wyl

na następujące pytania:
1) Czy Francja byłaby skłonna

przyjąć gwarancje, które dotyczy-
łyby tylko samej konwencji,

| 2) czy Francja zgodziłaby się na
„to, aby konwencję podpisała tylko
,pewna liczba wielkich państw?

Krótko mówiąc zaznacza
| dziennik — Londyn rozdziela dwa
| zagadnienia: zagadnienie rozbrojenia
| i zagadnienie, wynikające z troski o

 
PARYŻ (Pat). Specjalny wysłan-

nik „Paris Soir* uzyskał wywiad z
Mussolinim, w którym premier
włoski wypowiedział swoje zdanie

o bieżących zagadnieniach politycz-
nych. Układ rzymski, zdaniem Mus-

soliniego, należy uważać za począ-
tek współpracy w Europie środko-

wej, Każde państwo, które tego pra-

śnie, może się do tego układu przy-

łączyć. Protokół rzymski nie stwa-

rza żadnego bloku wymierzonego

przeciwko jakiemukolwiek państwu:

W ostatnim czasie stosunki z Fran-

cją uległy znacznemu polepszeniu,

jednakże, celem doprowadzenia do

jakiegoś rezultatu, trzeba czegoś

więcej niż mówienia, potrzebą chęci

iczynów. Ostatnia mowa Mussoli-

niego została zniekształcona, gdyž

premjer włoski mówił nie o defen-

zywnem dozbrojeniu Niemiec, lecz  

     

  

Dockiła sprawy rozbrojenia.

LTZ:Znzenia

Numer swiąteczny zawiera 12 stron.
Wilno, Niedziela 1 kwietnia 1934 r.

Cena numeru 20 gr.

Nr. 88
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CZARNA KAW
w salonach Izby Przemysłowo-Handlowej — Mickiewicza 32. — Początek 21” —— Stroje wizytowe.

 

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocziowų Zl. 4 gr. 4

OGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 Iamowe) $5 gr. za
tekstern (10 łamowe) po 12 gr., nekrołogi przed tekstem pe gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 prot. drożej. Terminy

druku mogą być przez Fidministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

„Emigracji
Akademickiej”

 

HE

 

Anglja nie interwenjowałaby w tym
wypadku, gdyż chodzi jej jedynie o

poszanowanie konwencji rozbroje-

niowej. :
Dziennik dodaje, že Francja prze-

strzega jednak postanowień paktu

reńskiego i paktów* lokalnych, oraz

podkreśla, że inicjatywa Foreign

Office wywołać musi wielkie za-
strzeżenia. 

Plan‚ о detinitywnem dozbrojeniu.

 

A JEDNAK

RBAT

 

WILEŃSKI -

oraz do LITWYi ROSJI

A

skiego (jak to nazywa prasa nie-
micka), tembardziej, że, jak twierdzą
korespondenci londyńscy pism tu-
tejszych, Anglja projektem tym jest
żywo zainteresowana.

Tendencyjnie naświetla się tu

stanowisko Angli w sprawie sankcji.
1 W tej kwestji — pisze się tu —
istnieją jeszcze duże sprzeciwy. An-

6а godzi się tylko na sankcje go-
 

 

spodziewać, że ta atmosfera pozwoli

"©kd

włoski pozostawia Francję Przy |na przystąpienie do dyskusji nad

obecnem uzbrojeniu i daje jej pełne|rozwiązaniem problemów  istnieją-

gwarancje bezpieczeństwa. Jeżeli, cych pomiędzy obu krajami od pra-

chodzi o rewizję traktatów, to jest|wie 15 lat. Mussolini nie sądzi, aby

ona zawsze kwestją aktualną, zwła-|pewne pesymistyczne przewidywa-

szcza dla tych krajów, które zostały nia, odnoszące się do obecnego po-

pokrzywdzone przez traktaty. Nale-|łożenia międzynarodowego, były

ży tę niesprawiedliwość naprawić.|uzasadnione. Wojna nie jest bliska,

Zresztą, gdy podpisywano te trakta--

ty, nie uważano ich bynajmniej za:

wieczne. Jeżeli chodzi o stanowisko'

Małej Ententy, to można powołać

się na Benesza i prezydenta Masa-

ryka, którzy powiedzieli, że kwestja

rewizji traktatów może być rozwa-|

żana. Mussolini stwierdza, że istnie-|

je lepsza atmosfera dla zbliżenia |

francusko - włoskiego dlatego, że

Francja i Włochy doszły do wspól-

nego zrozumienia pewnych wielkich |

spraw natury ogólnej, Należy się |

zakończył Mussolini, w każdym ra-
zie rząd faszystowski nie będzie

tym rządem, który podłoży ogień

pod beczkę z prochem. Obecny
ustrój ma zbyt wielkie zadania ma-
terjalne i moralne do spełnienia,

które mogą być dobrze vwykonane
tylko w okresie długotrwałego po-
koju-
  

 

LONDYN (Pat). (W związku z

 

ś akd 0 a WAS NN PRYWATNY BANK HANDLOWY S.A.  ODDZAŁY:
[ ć dl į |dów pocztowych w Paryżu dokona- M . : ‚ я as: wa Warszawa1 о ЁЁ'раЁ“ mibańkówago:> Złodziej owca 8 Załatwia ZEDZE w zakres baukowości Lida

2 |rorbilį kasę 4. žabkali 1007 454, 36 elefony rzyjmuje wklady na oprocentowani

Syn Šš. B. Zofii [4 hr. Mohłów i Ś. p. | Ocalała wdriga: kasa; BAY ki» 316, 408, 445, 816. Uskutecznia przekazy kra we i za GA iki
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Wynajmuje kasetki (safes) w podziemnym skarbcu stalowym.
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Zaniepokojenie Berlina.
Składa: Wszystkim swym Sz. Odbiorcom i Konsumentom PARYŻ (P” ло . a SPA, i A GA BERLIN. . Porozumienie fran- spodarcze, Francja natomiast żąda

najserdeczniejsze życzenia „Wesołego Alleluja”, 99—0 je kilk, (E gp Pc Sis PORE20 PR. Dziennik | cusko-belgijskie, uzyskane podczassankcji: militarnych, a więc przypu-
й 1“, A aa poi ej ay. wywody swe ilustruje w ten sposób: pobytu Barthou w Brukseli oraz za- szcza ostateczność wojny. Zanim

La rawie" Loro iel-| Z iem mi i i + : : 2 ž Е aa ё

: | RSrке ае akc= BE . | ‚ i 5 OKE

Przedstawicielstwo Motocykli B. S. A. 3] jnaniu, że Francja, podobnie jak i|nia konwencji, kontynuowały swe| sankcji ius = sado ae nie 2 RA

: przeprowadziło sią na ulicę r Belgja, nie zgodzą się na zawarcie| zbrojenia, Wielka  Brytanja nie |pokojenie. Stąd też dążenia pras y | den dzi ków Nasi ati

MICKIEWICZA Nr. 9 wejście od Śniadeckich telefon 7—57 | konwencji rozbrojeniowej, nie za |sprzeciwiłaby się zastosowaniu wo- niemiecieiej do dada A vė as Žiu Oe ua broda

Polecamy nn sezon obecny: MOTOCYKLE TRÓJKOŁOWCE WIATRÓWKI © wierającej praktycznych gwarancyj|bec Niemiec sankcyj ekonomicz-|.„„h sukcesów Francji. Protesty |sankcji jest dziś okład

= kontroli i bezpieczeństwa, postano= kuych, gdyby zaś Niemcy po ratyfiko- y : a Doda a Ri ści d

wiła usłyszeć od Francji odpowiedź iu konwencji dły na Austrj wywołuje tu dążenie Francji do żestanie się ona cmt wa
) po wani encji napadły na Austrję, | zmodernizowania” paktu locarneń-|konwencji rozbrojeniowej, czemu

parę tygodni temu absolutnie nie
wierzono.

Wi związku z dyskusją rozbroje-
niową jeden z dzienników w kores-
pondencji z Paryżą ocenia bardzo
krytycznie francuską politykę za-
[graniczną Porozumienie z Anglją —
pisze autor — ciągle natrafia na no-
we trudności. Również i w Rzymie
polityką francuska nie osiągnęła

żadnych rezultatów. Chambrun po

rozmowie. z Mussolinim przyjechał

A instytucją baikową W Polte Jul = = a s iai „bardzo rozczarowany,

NTRALNA KASA 77 akas

usum. SPOLEK ROLNICZYCH Wywiad ё Mussolinim. ta S zem >
wszędzie z niepowodzeniem i od-
mową.

Jedynem oparciem dla Francji
staje się w: tej chwili Rosja, o której
przyciągnięcie do Ligi Narodów usil-
nie zabiega. Zależeć to będzie teraz

od stanowiska Małej Ententy i
uznania przez. nią de jure Rosji so-

wieckiej.
Inny dziennik, omawiając w dłuż-

szym artykule kwestję przystąpie-
nia Rosji do Ligi Narodów, twierdzi,
że Czechosłowacja i Jugosławja nie
będą w tym kierunku czyniły dal-
szego oporu. Prawdopodbnie jednak
granica rosyjsko-rumuńską pozosta- 
polsko-litewska.

EBSOSI WZ ZSZ

Latający. milioner: |

nie „martwa, podobnie jak. granica

--

kontradykcję zgromadzeniu narodo-

н , 3

!\›Хі/аіеі arm 4w Mandżurji. “

> razi *a mialab4 —mms|Vario a r ŻĄDAĆ

nawiązani ntaktu z emigracją ro- 99 | WSZĘDZIE. |

w glizach DWUUSTNIKI! | pojawieniem się na wodach Bosforu wemu do ratyfikacji. Statek „Maio-
Palaczu! Sprobój | osądź sam | *

Fabryki Gilz Patentowanych =. | greckiego statku „Maiotis”, na któ- |tis” zmuszony zostanie do zarzuce-

XXX „TE — DE“

Jan Piotrowski i S-ka
—0o ; Warszawa—Sosnowiec.

WS IN II III EUT i ак
LONDYN. „Manchester Guar-

dian* wyraża ubolewanie w arty-
tarć w

Zatarg czesko-polski.
| Do stycznia b, r. główne skargi

jo ucisk polskiej mniejszości szły w

kierunku Niemiec. Obecnie jednak

| rego pokładzie, wbrew poprzednim,
jeszcze|informacjom, znajduje się

(Samuel Insull, rząd. amerykański

|przez swego ambasadora w Turcji

| zwrócił się do rządu tureckiego z

nia kotwicy do czasu decyzji rządu

tureckiego, Radca prawny Ipsulla

zgłosił protest przeciwko żądaniu

rządu amerykańskiego, wysuwając

argument, że obecność stątku na

kule od redakcji z powodu !

bola | żądaniem bezzwłocznego aresztowa- | wodach Bosforu, stanowiącego część

|nia Insulla, celem wydania go wła- Dardaneli, nie może być uważana

| dzom amerykańskim. Rząd amery-|za znajdowanie się w obrębie tu-

|kański w swej prośbie powołujesię |reckich wód terytorjalnych, zwłasz-

na zawartą przed niedawnym cza-|cza, o ile statek ten, jak „Maiotis“,

sem umowę kontradykcyjną ame- | przepływa Bosfot, kierując się

stosunkach między Polską a Czecho- punkt ciężkości tych prądów prze-

słowacją. | nosi się w innym kierunku.

s e °

Ministrowie francuscy
rykańsko-turecką, Umowa ta do- |na Morze Czarne.redukują swe pobory.
tychczas nie została ratyfikowana|GMEWNENNacZAWNNAANNKWA

Prezydent repu-,budżetu, podjętego przez rząd, pO-|przez tureckie zgromadzenie naro-

pz оо aapowiedzi|EKSDAIYMANIY medyczne nad hypnozą.

RENDEZ-VOUS eleganckiego towarzystwa grodu Gedymina

w salonach lzby Przemyslowo-Handlowej na WIOSENNYM

DANCINGU PRASY WILEŃSKIEJ w dniu 7.IV. r.b.

UVZVL ! CYK BZFI z,
пЫ оаЕ

   

ISGIE ISI

Walka o Kłajpedę.

 

PARYŻ (Pat).
bliki oraz wszyscy ministrowie ce- | stanowili zredukować swe pobory dowe. którym przemawiał były gubernator

Kłajpedy Zalkauskas. Zgromadzenie

wydało proklamację, w której prote-.

| morza i o przyszłość państwa litew-

skiego. Młodzież litewska domaga

się bezkompromisowego wykonania

stuje przeciwko imperjalizmowi nie- zarządzeń gubernatora w Kłajpe-

mieckiemu, zagrażającemu znowu dzie oraz przyznania 150.000 Litwi-

otwarcie i brutalnie wszystkim na- nom, żyjącym w Prusach Wscho-

rodom wschodniej Europy: Auto- dnich takichsamych praw narodo-

nomja Kłajpedy, podkreśla odezwa, wych, kulturalnych i gospodarczych,

wyzyskiwana jest przez agentówz jakich korzystają Niemcy na Li-

niemieckich, celem walki przeciwko| twie.
| narodowi i państwu litewskiemu w

LENINGRAD (Pat). W nocy ze,

morze krę, na której znajdowało się|

270 rybaków. W. porcie leningradz-

kim zorganizowano niezwłocznie

akcję ratunkową. Mimo mgły z por-

tu wypłynęły dwa łamacze lodów i 
 

Rybacy na krze lodowej.

środy na czwartek silny wiatr oder-|również ich konie i wozy, znaj

wał od brzegów i uniósł na pełne jące się na krze.

 

wania 1 kopji akt w sprawie lnsulla.

BERLIN (Pat). Z Kowna dono- Kłajpedzie. W Kłajpedzie rozpoczę- ) : | : APB ' : : В G Е

szą, że cd2tam meeting litew-| a się dziś walka na śmierć i życie, lem rozpoczęcia dzieła naprawy|z dniem 1 kwietnia o 15 procent. па to żądanie zgodził się postępo”) WIEDEŃ (Pat). „Neue Freie

skich organizacyj akademickich, na przyczem chodzi o dostęp Litwy do a „waćw duchu zawartego układu, u- | Presse donosi, że nawiedeńskiej

'
| zależniając to jednak od otrzymania| klinice psychjatrycznej stosowana

| pisemnego odpisu nakazu areszto- jest t. zw „hypnoza chemiczna. Pa-
| cjenci po zażyciu pewnego lekarstwa

wyratowaly wszystkich rybaków, jak Dopiero po zbadaniu tych dokumen-|ulegają bardzo szybko zabiegom

LTSTTRINRVSINETERERISPIISARTSARIA

Rozpowszechniajcie

one wymaganiom umowy kontradyk-

cyjnej, rząd turecki przystąpić może

du- tów i stwierdzeniu, że odpowiadają|hypnotyzera. Na klinice chorób ner-
|wowych w Halle używany jest śro-
|dek nasenny „Evipan”, po wstrzyk-

do aresztowania Insulla i oddania go nięciu którego każdy bez wyjątku

władzom amerykańskim. Tymcza-|człowiek natychmiast popada w stan

sem rząd turecki zamierza ewentu-|hypnozy i staje się podatny na su-

bony jałmużnicze „Caritasu". alnie jutro przedłożyć umowę o gestje posthypnotyczne. 5  



       

ko ludności.

 

2

cywilizacja chrześcinńshd.
Kiedyż, jak nie w dzień Zmar-

twychwstania Pańskiego pomyśleć o
tem, co dały ludzkości minione 19
wieków cywilizacji chrześcijańskiej.

Są nadal, jak były przed Chjry-
stusemu wojny, rewolucje, rządy de-
spotyczne, egoizmy klasowe, wyzysk
siabszych przez silniejszych,
A jednak świat chrześcijański jest

zgoła inny od pogańskiego, Od Chry-
stusa zmienił się bieg dziejów, zmie-
nił się sens i cel cywilizacji, naro-
dów, państw.

Byty w starożytności państwa
wielkie, potężne: Egipt, Asyrja, Ba-
bilon, Rzym. Bogactwem swem, or-
ganizacją swej administracji, wymia-
rem sprawiedliwości, bezpieczeń-
stwem życia i mienia swych obywa-
teli górują one znacznie nad chrze-
ścijańskiemi  królestwami średnio-
wiecznej Europy. Były małe republi-
ki greckie — co dały jednak ludz-
kości wielką sztukę i wielką myśl fi-
lozoficzną. był więc postęp cywiliza-
cji nie mniejszy przed Chrystusem
niż po Chrystusie.

Podstawą wszakże postępu cywi-
lizacyjnego pogańskich państw i lu-
dów starożytności było zawsze nie-
wolnictwo.

Egipt doby Ptolomeuszów, Egipt
zhellenizowany różnił się nie mniej
od Egiptu pierwszej dynastji iarao-
nów — jak różni się Francja dzisiej-
szą od Francji z doby krzyżowych
pochodów.

Nie mało też się zmieniło w Gre-
cji od czasów wojny trojańskiej po
czasy filipik Demostenesa, w Rzy-
mie od czasów Romulusa po czasy
Augusta. Ale w tych wszystkich
przemianach jedno pozostawało nie-
zmienione: podział ludności na pa-
nów, posiadających prawa i niewol-
ników lub poddanych, posiadających

* tylko obowiązek, a żadnych praw.
I pozostało niewolnictwo podsta-

wą ustrojów społecznych i państwo-
wych również przez cały ciąg śred-
nich i nowych wieków we wszyst-
kich państwach muzułmańskich i
mongolskich.

Prawną nierówność ludzi zniosła
nie ewolucja stosunków  społeczno-
gospodarczych. Zniósł ją rozwój cy-
wilizacji chrześcijańskiej.

Bo nie mogła utrzymać się długo
nierówność ludzi przed prawem, gdy
przed ołtarzami wobec Swiętych Sa-
kramentów byli wszyscy równi bez
różnicy pochodzenia, majątku, stanu,
gdy Kościół kanonizował nieraz pro-
staczków, a karał klątwą najpotęż-
niejszych władców,

Żadna inna religja, nie wyłącza-
jąc tak bardzo sławionego dla swego
humanitaryzmu buddyzmu, nie rów-
nała i nie równa ludzi przed ołtarza-
mi. Rf

№ Indjach obcowanie z parjasem
kala bramina.

I w tem jest bodaj najwyraźniej-
sze znamię ich pochodzenia ludzkie-
go.

Tylko religja Chrystusowa odrzu-
cając wszelkie podziały hierarchii
państwowej i społeczno-gospodar-
czej na panów i siugi, wolnych i nie-
wolnych, możnych i biednych — je-
den tylko podział przed Bogiem i Je-
go ołtarzami uznaje: na sprawiedli-
wych, żyjących wedle przykazań
Bożych i tych będzie królestwo nie-
bieskie, oraz grzeszników, żyjących
wedle dopuszczeń złego ducha i któ-
rych czeka wieczne potępienie.

I dopiero Kościół Chrystusowy
po raz pierwszy w dziejach ludzkości
ogłosił tę wielką prawdę, że każde
prawo pociąga za sobą obowiązki, a
każde spełnienie obowiązków rodzi
uprawnienia, że więc wszelka wła-
dza i wszelkie bogactwo musi mieć
swe uzasadnienie w obowiązkach ja-
kie mają one do wypełnienia wobec
ogółu bliźnich a w szczególności pod
wiadnych i biednych.

W, starożytności władza i boga-
ctwo były same dla siebie celem, W
świecie chrześcijańskim stały się 0-
ne środkiem dla wypełnienia zadań
cywilizacyjnych państw i narodów
chrześcijańskich.

(W starożytności państwo było
absolutem. Najwyższem jego prawem
była własna jego potęga. l tak samo
było później w państwie Dźingis-
chana, w państwie tureckiem.

Państwo chrześcijańskie wszyst-
kie swe prawa wyprowadza ze
swych zadań, Dla tego też już w
swych początkach stało się ono hie-
rarchicznem uszeregowaniem samo-
rządów lokalnych, zawodowych i
stanowych, a w ostatecznym swym
rozwoju wszystkie te autonomje
podporządkowało najszerszej ze
wszystkich wspólnocie narodowej.

Naród wszakże nie jest sumą tyl-
k I nie stanowi go jedna
tylko generacja.

Naród, to łączność bieżącego po-
kolenia ze wszystkiemi przyszłemi i

' przeszłemi pokoleniami, Naród istnie
je przez poczucie obowiązku żyjącej
generacji do utrzymania pomnożenia
i przekazanią przyszłym generacjom
spadku cywilizacyjnego odziedziczo-
nego po całej dziejowej przeszłych
pokoleń pracy i walce.

Świadomość zaś tego obowiązku
płynie z myśli historycznej narodu.

Niema narodu bez idei narodo-
wej. Gdzie nie ma świadomości za-
dań dziejowych narodu — tam jest
tylko lud. I tam też państwo jest hi-

RIO akiaiika Lai

storycznem uszeregowaniem nie sa-
morządów — a despotyj.

. .
.

Po za naszą granicą wschodnią
cywilizacja chrześcijańska jest w u-
ciemiężeniu.

Podobnie było gdy po za naszemi
granicami zaczynało się imperjum
mongolskie—i potem, gdy poiudnio-
wo-wschodnie nasze kresy graniczy-
ły z państwem otamańskiem.

Rozumiał wówczas naród polski
swe dziejowe zadanie jako misję ©-
brony chrześcijańswa. Świadomość
tej misji powiodta Władysława pod
Wiarnę, Sobieskiego pod Wiedeń.

Wystarczała wówczas obrona
chrześcijaństwa mieczem. Dziś wal-
ka orężna nie wystarcza,

Samo odparcie najazdu bolsze-
wickiego w 1920 r. nie jest jeszcze
wypełnieniem naszej dziejowej roli
państwa  chrześcijańskiego, grani-
czącego ze światem nienawiści Chry
stusa. PASE

Bo nie ustaje ani na chwilę atak
propagandy bolszewickiej na cywi-
lizację chrześcijańską.

dreścią najistotniejszą  bolsze-
wizmu nie jest komunizm. Część pi-
sarzy bolszewickich nazywa nawet
ustrój sowiecki nie komunizmem lecz
kapitalizmem państwowym,

Istotą bolszewizmu jest nienawiść
Boga, moralności opartej na miłości
bližniego i rodziny. Rząd bolsze-
wicki udzielą koncesyj kapitalistom
niemieckim i amerykańskim. Ale nie
zna on pardonu dla księży, nie ustaje
ani chwili w walce ze wszelką chrze-
ścijańską religją, z niszczeniem w
duszy młodzieży wszelkiej chrześci-
jańskiej cnoty, i rozbijaniem rodziny.
Prowadzi rząd bolszewicki tę wal-

kę nieubłaganie we własnem pań-
stwie. A kierowana z Moskwy III
międzynarodówka prowadzi ją rów-
nie nieubłaganie w całym świecie.

I jest ona najniebezpieczniejszą
wtedy właśnie, gdy uderza w pod-
stawy naszej cywilizacji nie bezpo-
średnio przez swych agentów — ale
przez swych sojuszników, często na-
wet nie zdających sobie dokładnie
sprawy, komu i czemu służą.

Tym jej atakom nie zapobiegnie
najgorliwiej nawet wyłapująca ja-
czejki komunistyczne policja. Ode-
przeć je może tylko zwarta wola i
jasna myśl obywateli.

. *
*

Nigdy jeszcze nie był w świecie,
a więc i w Polsce tak silny jak dziś
ataków na podstawy cywilizacji
chrześcijańskiej.

Nigdy jeszcze nie wmawiano w
społeczeństwa tak uporczywie jak
dziś, że państwo jest absolutem, że
rządzący mają tylko prawa, a rzą-
dzeni tylko obowiązki, że istotnym
regulatorem stosunku władzy do
podwładnych jest bat.

Nigdy
jak dzisiaj i propagandą literacką i
projektami ustawodawczemi w ro-
dzinę chrześcijańską.

Nigdy jeszcze nie zalecano tak
jak dzisiaj młodzieży szkolnej bruka-
nia swej wyobraźni — dziejami gfze-
chu.

Nigdy jeszcze nie proklamowano
tak jak dziś zwycięstwa szatana,

(Więc musi się podnieść dziś sil-
niejszy niż kiedykolwiek odpór su-
mień obywatelskich.

Pustemi będą słowa codziennej
naszej modlitwy: „Przyjdź Krėle-
stwo Twoje" jeśli nie potrafimy w
obronie Religii Chrystusowej i zbu-
dowanej na niej cywilizacji chrześci-
jańskiej walczyć przeciwko uderza-
jącym w nią złym mocom.

W. tej walce leży dziejowe zada-
nie Polski.

›

A Šianislėw Grabókt.

Bardzo skromnie obchodzit ksiądz
Bosko Wiielkanoc w r. 1846. Po raz
pierwszy celebrował nabożeństwo
rezurekcyjne w ubożuchnej kaplicy
przerobionej z szopy, którą w tym
celu nabył za bardzo uiską cenę od
jej właściciela Pinardi'ego- Jednak-
że, czytając „Pamiętniki biograficz-
ne' z życia księdza Jana Bosko z
tego czasu, odnosi się wrażenie ta-

kiej pełni czystej radości, że tylko

na tle obchodu pamiątki Zmartwych-
wstania Pańskiego można ją należy-

cie zrozumieć, Ksiądz Bosko pro-

mieniał szczęściem, jak sama Wiel-

kanoc! Promieniała radością ijego

młodzież,
Licha szopa, — długości 15 do

16 metrów, a szerokości 5 do 6 me-

trów, została zakontraktowana przez  księdza Bosko przed ośmiu dniami,
w niedzielę Palmową, gdy wypędzo-
no świętego „Dowódcę łobuzów* z

łąk „Filippi'. Stało się to po czte-
rech latach jego romantycznych wę-

drówek, z Konwiktu do Schroniska;

ze szpitalą do św. Piotra w Oko-

wach; z kaplicy Molassi do domu
Moretta.

|Sapieżanki, a dalej:
hetmana Pawła Sapiehy, Jan, Te-|bów (?!). Po odstąpieniu wojsk mo-

DZIENNIK WILEŃSKI |

zmącona cisza,
siadła się na gzymsach
wych, ołtarzach w: marmurze i drze-
wie rzeźbionych i w obramowania
złocone strojnych, na: pokrytych wie-
kowym kurzem, sczerniałych ze
starości malowidłach z wizerunkami
świętych Pańskich i rozlokowała się
na bardzo grubych, masywem przy-
tłaczających murach kościelnych...
Strzeliste sklepienia załamują się
nagle pod dachem, jakby chyląc się
kornie do stóp dostojnej pani, która
tu, w przybytku ciszy i spokoju, du-
ma o minionych czasach, zmierzch-
łych w pomroce wieków ubiegłych,
o dawnych, pięknych dziejach, o la-
tach w rycerskość, krew i chwałę
brzemiennych.

O wieczornej porze, gdy ostatni
promyk zachodzącego słońca umyka
przez małe, wysoko pod dachem u-
mieszczone, okienko, a zmrok —
zwiastun nocy — szarym całunem: 0-
krywa ziemię, — dostojna pani bu-
dzi się, jak zaklęta królewna z letar-
gu, i rozpoczyna swą codzienną
przechadzkę po świątyni. Najpierw
odwiedza wszystkie ołtarze, staje
przed starym obrazem Najświętszej
Marji Panny, z cudów słynącym,
rozmawia z mężami w marmurze i
bronzie zaklętymi, poczem krocząc
wolno, majestatycznie i bez szelestu,
mija nawę główną i podchodzi do
masywnych, ciężkich drzwi želaz-
nych, zamkniętych na rygle. Prze-
chodzi przez nie. Ukazuje się ciem-
ne wnętrze krypty — grobowca.
Spogląda na szeregi trumien, niczem
jedna od drugiej nie różniących się

Na chwilę zatrzymuje się i spogląda

mana Lwa Sapiehy: Dorota z Firle-
jów i Elżbieta z Radziwiłłów oraz
dwoje ich małych dziatek; tamm mar-
szałek Jan Stanisław Sapieha i jego
małżonki: Anna z Chodkiewiczów i
Gryzelda z Wodyńskicn, ówdzie pi-
sarz Krzysztoł Mikołaj Sapieha, wo-
jewoda mścisławski Andrzej (Miko-
łaj?) Sapieha, Eufrozyna i Teresa

rodzony brat

odora z Tarnowskich  Sapieżyna,
Zofja z Zienowiczów  Sapieżyna,
podkanclerz Aleksander Narusze-|
wicz i jego małżonka Teodora
Aleksandra z Sapiehów  Naruszewi-
czowa, późniejsza żona Tyszkiewi-
cza, Krystyna Róża z Sapiehów Ka-
|zimierzowa Massalska, Emilja z* Sa-
piehów  Jelska, Krystyna  Sze-
mettówna, Ch. Hladowicka, Felicja-
naChłusewiczówna, księżna Ogińska

zmiennym kalejdoskopie.
nadchodzi rok 1625... wielka buława

stare mury,

U prochów wielkiego hetmana.
Krypta I pomnik Lwa Sapiehy w kościele św. Michała

w Wilnie.

W, małym kościołku panuje nie- dąc dzielny, własnym kosztem wy-
pani tradycja roz- stawiony, pułk  husarji,

renesanso= | rycerze,
przelecieli nad wrogiem. Pola za-
słały trupy... Zwycięstiwo!.. A mło-
dy książę tylko się uśmiecha... Rok

Skrzydlaci
jak straszna nawałnica,

1584... sala audjencjonalna cara Iwa-
na Bazylewicza Groźnego. Za wiel-
kim stołem, wtulony w rzeźbio-
ny fotel siedzi car, z obu stron ma-
jąc bojarów i dygnitarzy dworskich,
zaś przed nim Lew ks. Sapieha. Za-
wierają pokój — przymierze między
Królestwem  Polskiem
Ks. Litewskiem, a Rosją...
wojny...

i Wielkiem
1 znowu

Dymitr _ Samozwaniec...
Oblężenie Smoleńska.. Ryga... u-
tarczki ze Szwedami itd. itd., jak w

Wreszcie

Litewska...
„„Duma tak do świtu, do chwili,

kiedy hałaśliwy tłum wciśnie się w
zbudzi ją z zadumy i

uśpi swem. życiem.

Jest to kościół św. Michała, jed-
na z najpiękniejszych w Wilnie, sta-
ra, zabytkowa świątynia, wzniesio-
na w stylu renesansowym.  Fundo-
wał ją hetman Lew Sapieha. Od
trzystu lat zgórą stoi tu wyniosła,
dumna, nieustraszona ufna w swe
siły i moc swą.

Wielki hetman ukochał był bar-
dzo te mury. Na łożu śmierci o niej
pamiętał, przykazując rodzinie go
otaczającej i giermkom wiernym pa-
mięć i troskę o nią zachować wiecz-
ną. I nakazał pochować się w tych
murach. Życzeniu temu stało się za-
dość. Zwłoki hetmana spoczęły w

  

  

i, zda się, jednako niepozornych i|pięknym grobowcu w krypcie ko-
jednakowo wielkich, jakby; zostały|ścielnej.
wykonane przez jeden zakład  sto- Irma,
larski ito w jednakowym czasie. Lecz koleje. nne, Tak

było i z kościołem
z rozrzewnieniem. Wie, wie bardzo| ciągu wieków przech. ciężkie
dobrze, czyje one kryją szczątki... | koleje. Szczególnie ucierpiał
Tu spoczywają obie małżonki het-|podczas najazdu wojsijj moskiew-

skich cara Aleksego.
żołdactwo dokonało stra$zliwego ra-
bunku. Nie oszczędzono nawet tru-
mien. Šwietokradoza ręka zdarła ze
zmarłych wszelkie kosztowności,
ciała zaś powyrzucała na posadzkę.
Przed grabieżą nie ostał się również
i grobowiec hetmański, który był
plądrowany ze szczególną zawzięto-
ścią, gdyż poszukiwano w nim skar-

skiewskich doprowadzony został
kościół do porządku.  Zapomniano
tylko o wielkim hetmanie, którego
szczątki, przybrane w habit zakon-
ny, spoczywały w skromnej, drew-
nianej trumience.

. .*

Wi roku ubiegłym upłynęło trzysta
lat od chwili zgonu Lwa ks. Sapiehy.
Wilno postanowiło w dniu wspom-
nianej rocznicy urządzić obchód.

oraz Marjanna i Ludwika Sapie-
jeszcze nie uderzono tak| żanki. '

Mija jednak dostojna pani
wszystkie groby i
trumnie drewnianej,
boczu pod ścianą,
dują się szczątki wielkiego kancle-
rza Wielk. Ks. Litewskiego, hetma-
na Lwa Sapiehy. Tu zatrzymuje się
dostojna pani i duma. Przed ocza-

kieruje się ku
stojącej na u-

W. niej to znaj-

|mi mieczów... wrzawa, krzyki...

mi przesuwają się dawne dzieje i
wizje.... Toporcow..  Zawolocz...
Ostrów... Pleskow... bitwy, utarczki,
zmagania; chrzęst pancerzy stalo-
wych, jęki rannych i ciche we-
stchnienia konających mieszają się z
łomotem uderzeń halabard i ak

la
spienionym, ognistym rumaku wpa-
da w: środek bitwy książę Lew, wio-

Przy nadmiernej otyłości należy stoso-
wać krajową ORSZYŃSKĄ WODĘ
GORZKĄ w dawce od *: — 1 szklanki. 

 Budowano kaplicę tak pośpiesz- nie, że w przeciągu tygodnia ułożono

Sprzedaż w aptekach i skład. aptecznych.

 

już w szopie 1 dano drew-
niane ogrodzenie, — nietylko dla za-
bezpieczenia przed szczurami, ale
także i przed kotami, aby nie urzą-
dzały tam swoich polowań. Wielkie
dziury na dachu założono matami i
otynkowano gipsem. Niskość puła-

pu nigdy nie pozwoliła, by arcybis-
kup, przemawiając z małej ambonki,

miał mitrę na głowie. Ambonka ta,
umieszczona w kaplicy z północnej
strony, — jakby umys!nie byla po-

Stanęło jednak temu na przeszko-
dzie nieuporządkowane miejsce spo-
czynku wielkiego hetmana.  Posta-
nowiono więc przedtem doprowadzić
kryptę do należytego porządku i
jednocześnie odrestaurować pomni.
Sapiehy, znajdujący się w kościele
św. Michała. Należy podkreślić, że
wielką w tej akcji rolę odegrało woj-
sko garnizonu wileńskiego. Stacjono-
wane w Wilnie pułki podjęły się od-
restaurowania krypty łasnym
kosztem. Całą pracę podzielono na
odcinki i raźno wzięto się do robo-
ty. Jeden pułk wykonał drzwi, dru-
gi otynkował kryptę, trzeci zaopie-
kował się sarkofagiem,
zrobił trumny, Słowem każdy, jak
mógł, starał się pomóc w akcji czy

a czwarty

to przez wzięcie udziału w pracy,

czy też przez *kromny, lecz serdecz-

ny datek. Dzi
święceniu,
wielkiemu zapułowi naszego wojska

krypta przybrzla piękny wygląd.
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Wielkanoc w życiu świętego
księdza Jana Bosko.

więc takiemu po-
ofiarności i

 

ni: >ywałej

opuszczonej młodzieży. || ;
W dwanaście lat później, dnia

dził Wielkanoc w Rzymie.

kich w kaplicy sykstyńskiej, jako

pomocnikkard;nała Marini. Z racji

tego urzędu m 4t się cieszyć wido-

kiem papieskic 79 wielkanocnego na-
bożeństwapor yfikalnego w Bazy-
lice św. Piotra.

Bazylika była przepełniona wier-
nymi, a na placu 200 tysięcy ludu
oczekiwało
wieństwa Ojca św.

uroczystego  błogosła-

Widok żywej wiary i pobożności
stawiona tylko dla ks. Borel'a, któ-| оац d na kajędzii Boskó баг

ry, będąc bardzo niskiego wzrostu,
jeden z niewielu mógł z niej prze-
mawiać, bez obawy uderzenia gło-

wą o pułap. Dwie małe izdebki,

znajdujące się poza ołtarzem, słu-
żyły za zakrystję i szafę. Wszystko
razem niewiele różniło się od groty
Betlejemskiej, jednakże odzież
objęła w posiadanie kaplicę w dn. 12
kwietnia z takim triumfem i okrzy-
kami radości, jakby zdobyła kró-
lestwo. й

Ksiądz Fransoni, nazywając Ora-
torjum księdzą Bosko parafją opu-
szczonej młodzieży, nie mógł użyć
lepszego określenia. Dzwony wiel-
kanocne w r. 1846 naprawdę obwie-

szczały zmartwychwstanie ubogiej i dzo silne wrażenie; to też, postępu-
jąc za kardynałem Morini, nie za-
uważył, kiedy znalazł się na balko-
nie, gdzie wniesiono papieża na
sedia gestatoria-
dzianie ksiądz Bosko
między ogrodzenie ganku i krzesło
papieskie, bez możliwości wyjścia.
Zmieszany, skurczył się, jak mógł

najbardziej, z boku spoglądając na
papieża. Korzystając ze spo:
ści, podniósł rozrzucone na posadzce
kwiaty i wziął je na pamiątkę. Był

tak blisko

Wówczas niespo-
dostał się

о-

Ojca św., że koniuszek

Przed rozwiązaniem zagadki
kopca Krakusa.

Opinja polskich kół naukowych,
jak niemniej całego kulturalnego 0-,
gółu, zaprzątnięta jest obecnie nie-|
zwykle interesującem zagadnieniem|
badawczem, jakiem jest sprawa pod-
jęcia przez Pol. Akademję Umiejęt-
ności rozwiązania tajemnicy powsta-
nia i pierwotnego przeznaczenia
przedhistorycznego kopca Krakusa
na Krzemionkach.

Prastary ten kopiec, uważany
odwiecznie za mogiłę legendarnego
pogromcy smoka wawelskiego i za-
iožyciela Krakowa, ma już w bieżą-
cym roku podlec gruntownemu zba-
daniu i przekopaniu wnętrza, co
dokonanem zostanie pod: okiem po-
wołanego przez Akademję Umiejęt-
ności Komitetu Fachowego.

(W. latach powojennych Akademja
Umiej, zwróciła baczną uwagę na
badania prehistoryczne, zwłaszcza
na terenach, położonych w okolicy
Krakowa. Podjęto najpierw prace
nad badaniem prastarych grodzisk
(np. w Piekarach), przyczem Aka-
demja wysyła siły fachowe do Nie-
miec, celem wyspecjalizowanią się
na obszarach położonych nad grani-
cą Danji, gdzie są prowadzone po-
dobne prace. 7 kolei Akademja
przystąpiła do badania najważniej-
szego objektu prehistorycznego, ja-
kim jest kopiec Krakusa. Prace oko-
ło kopca Krakusa potrwają ok. 2
lat, a koszt ich jest obliczony na ok.
48.000 złotych.

Zatrudnienie bezrobotnych oraz
oczekiwane rezultaty naukowe będą
stanowić nagrodę za podjęte trudy i

!wydatki,
(Ważną jest przedewszystkiem

rola naszego kopca w. krajobrazie;
jest on usypany w krainie podgór-
skiej, na znacznej i zdala widocznej
wyniosłości. Wobec tego, iż war-
stwa humusu na grzbiecie lasoty jest
b, cienka, kopiec jest jak się zdaje w
całości usypany nie z ziemi, lecz z
szutiu i piasku przyniesionego praco
wicie z podnóża wzgórz, Olbrzymim
musiał być wysiłek nieznanych
twórców kopca, którzy usypali go na
wysokiej górze w tak wielkich roz-
miarach. Są one istotnie imponujące.
Wysokość kopca wynosi od pod-
stawy 16 m., średnica dolna mierzy
ok. 60 m. średnicy, górna platforma
8 m., zaś całkowita pojemność bryły
liczy 19.100 m*. Rozmiary takie są
wyjątkowo spotykane nawet w
Szwecji, klasycznym kraju tego ro-

HEMOROIDYec
HEMORIN- lawe |

Z. F. K. Rz. 16/2—34. Nr. Z.

 

 

Roboty nad restauracją pomnika
również zbliżają się kw końcowi.

Dąży się do tego, by wykonać je jak-

najszybciej, gdyż „wkrótce' ma się

odbyć odłożony z zeszłego roku ob-
chód 300-letniej rocznicy zgonu Lwa

k|Sapiehy. Jedną z najgłówniejszych

prac przy pomniku było wprawienie
z powrotem płyty z wyobrażeniem

małżonki hetmana, Doroty z Firle-
jów Sapieżyny, usuniętej przed laty

z pomnika. Wspomniana płyta zo-

stała w tem samem miejscu wmuro-
wana. Pozatem szereg innych prac

wykonano przy pomniku, tak że

obecnie pozostaje do zrobienia tylko

nieznaczna część. Pomnik  odre-

staurowano z funduszów, złożonych

przez społeczeństwo wileńskie.

Nareszcie, po tylu latach ponie-

wierki i zapomnienia, szczątki wiel-

kiego Hetmana spoczęły w godnem

dla nich miejscu — w uporządkowa-

nej krypcie o imponującym wyglą-

dzię, pełnym powagi i dostojeństwa. 
 pantofla Piusa IX zlekka oparł się

na jego ramieniu. Z chwilą ukazania

się papieża, na placu zaległa wielka |
cisza. Namiestnik Chrystusowy sła-

Emeres.

„nąl w całym blasku majestatu i, czy-

4 niąc znak Krzyża św. błogosławił

ietnia 1858 r., ks. Bosko obcho-|! „urbi et orbi”... M „ nast

dził Wie 3 p |jedna z takich maniiestacyj, jakich

| czar zna tylko płac św. Piotra...
Przez cały Wielki Tydzień u-,

czestniczył w ceremonjach papies-|

Wówczas nastała

W; dwa dni potem po raz trzeci

przyjął papież księdza Bosko. |

Na początku rozmowy Pius IX

Ego surowem spojrzeniem i

niezwyklą powagą. 4 r

"Gdzież to, księže Bosko, ulo-

kowališcie się w dniu Wielkiejnocy,

w czasie błogosławieństwa papies-

kiego?.. Trzymałeś barki pod sto-
pami papieża, jakby papież był za-
leżny od księdza Bosko!
— Ojcze święty — odrzekł zci-

cha, pokornie ksiądz Bosko, — by-
łem zaskoczony niespodzianie. Pro-
szę o przebaczenie, jeżeli w jaki
sposób Waszą Świątobliwość obra-

ziłem.
— I jeszcze dodajecie nową obra-

zę, zapytując czyście mnie obrazili

—rzekł papież. Ksiądz Bosko pod-

niósł wzrok na Ojca św., który już

z ojcowskim uśmiechem, dobrotli-

wie dalej mówił:
— Co wam przyszło do głowy,

żeby w takiej chwili jeszcze kwiaty
zbierać?!

Poczem, wesoło uśmiechnięty, za-
czął mówić o sprawie, na której

księdzu Bosko najbardziej zależało,|

to jest o jego Zgromadzeniu, żywo!
okazując mu ojcowską dobroć.

dzaju mogił; kopce tej wielkości są
zazwyczaj  mogiłami królów lub
wielkich wodzów. Nie przesądzając
przeznaczenia naszego kopca stwier-
dzić należy, iż wyjątkowo ważnym
musiał być cel usypania go w tak
wielkich rozmiarach i tak trudnych
warunkach. Kopiec nasz wraz z kop-
cami w Mogile i Krakuszowicach nie
są wyjątkami na naszej ziemi, lecz
przeciwnie między Krakowem i
Sandomierzem jest ich bardzo znacz
na ilość, lecz w rozmiarach znacz-
nie skromniejszych.

Na samej legendzie, która głosi,
iż kopiec jest mogiłą nie można się
oprzeć, legenda owa bowiem poja-
wia się dość późno; niemniej jednak
nie można jej lekceważyć, skoro
przegląd faktów w ostatecznej kon-
kluzji rehabilituje grobowe przezna-
czenie kopca. Uważano zatem, iż
kopiec jest oznaką brodów na Wi-
śle, twierdzenie to jednak musi od-
paść, ponieważ podobne kopce znaj-
dują się również daleko od rzek.
Mniemano, iż kopiec był usypany
dla dawania pewnych znaków lub
sygnałów, zwłaszcza w czasach wo-
jennych, wszelako w krainie pod-
górskiej sypanie kopca dla takich
celów byłoby zbędnem. Odpada
również przypuszczenie, iż kopiec
był strażnicą obserwacyjną, w tym
wypadku jednak nie byłby użytecz-
ny wobec zadrzewienia doliny Wi-
sły i praktykowania przez wrogów
podchodzenia w nocy. Mógłby być
pagórkiem mieszkalnym, takie jed-
nak sypano zawsze na nizinach i w
miejscach zagrożonych zalewem.
Również nie mógł służyć jako dro-
gowskaz, kopce bowiem o tem prze-
znaczeniu wznoszono tylko na rów-
ninach. Wszystkie powyższe zasto-
wania mogłyby nawet być brane w
rachubę, lecz jedynie jako użytko-
wania wtórne; nie były one nigdy
zapewne samym celem wzniesienia
kopca. Tak więc powracamy znów
do zgodnej z legendą hipotezy o prze
znaczeniu grobowem na co zresztą
wskazują bardzo liczne analogje po-
dobnych kopców rozsianych w Skan
dynawji na zachodzie i w południo-
wej Rosji. Kopce te po przekopaniu
okazują się prawie zawsze grobami.
Mogą one zawierać w swem wnętrzu
bądź groby z szkieletami zmarłych,
bądź też pozostałości, stosu ciałopal-
nego. Niekiedy zawierają one we-
wnątrz kunsztowne konstrukcje z
kamienia i drzewa w rodzaju krypt,
z łodzią, w której spoczywa zmarły
Wiking z licznemi kosztownościami
it. p. Grób może się znajdować w
różnych punktach pod nasypem, nie-
koniecznie w samem centrum, na-
wet może być ukryty głęboko pod
terenem.

Wartość znajdywanych w gro-
bach zabytków może być rozmaita,
istnieją groby bogate i ubogie, w
niektórych wśród resztek zwęglone-
$o stosu można jedynie odnaleźć
szczątki stopionych części metalo-
wych stroju lub uzbrojenia,

Tło archeologiczne dawnej krai-
ny Wiślan wskazywałoby raczej na
to, iż kopiec Krakusa nie okaże się
bogatym w zabytki grobem Wikinga
lub Scyty, lecz raczej będzie on u-
bogim grobem całopalnym słowiań-
skim.
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   Pat'z ostatnią stronę.

I olo nadchodzi
dzień 1 kwietnia 1934 r. — Roku
Święiego, gdy Kościół Boży, w po-
dzięce za oddane mu przez księdza

Mijały lata.

Bosko bezcenne  usiugi, wielką
chwałą otoczy ceremonję jego Ka-
nonizacji. Dokona tego papież, łączą-
cy w swojej osobie zarazem serce
Piusa IX i wielkość Leona XIII. Pa-
pież, który przed pięćdziesięciu laty
zbliżył się do księdza Bosko, w jego
niegdyś skromnem Valdocco,

Dziś dawna szopa uboga zamie-
niona jest na refektarz, a gorąca,
pełna uczucia pobożność młodzieży
rozrasta się pod sklepieniem kopuły
Bazyliki Najświętszej Wspomoży-
cielki Wiernych, Tam to, w ciągłej
radości zmartwychwstania duchą i
w przedziwnej woni czystości, mło-
dzież zdobywa zapał do pracy i
nauki.

Cudowne są drogi Boże., Od
Wielkiejnocy do Wielkiejnocy skro-
mny kapłan przeszedł wszystkie
drogi sprawiedliwych, które, wedłuś
słów Pisma św., są jako światło dnia
wschodzącego, co rośnie aż do zu
pełnej jasności dziennej.

W. roku 1858 ksiądz Bosko na
ganku Bazyliki św. Piotra ze czcią
zbierał płatki kwiatów, rzuconych
pod stopy papieża; a dziś papież
pełnemi dłońmi rzuca kwiaty do
stóp księdza Boskol,..

Allelujal...
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DZIENNIK WILEŃSKI

Na Zmartwychwstanie Pańskie.
Smutny nastrój panuje dziś w skiego ku życiu wiekuistemu, tem|zmarszczek starości, bo on ma w so- przyczem my katolicy wielką pono- z chrześcijaństwa filozof niemiecki zumieć, że droga do odrodzenia, do

+ * * 4 * * ж * 1 2 + * Н ? A
| simy odpowiedzialność, bo życie i Nietzsche mówiąc: „Lepsze pieśni Zmartwychwstania prowadzi przezświecie; z jednej strony nędza i bra-

ki materjalne gnębią prawie wszyst-

kich i zatruwają wszeiką radość ży-

cia, a z drugiej najrozmaitsze i nie-|

oczekiwane przewroty, przesunięcia,

nie pozwalają nawet na pewność, że

stan dotychczasowy utrzyma się i
jutro jeszcze do nas będzie należeć.

Pesymizm zatacza szeroko swe krę-
ki i jak trucizna śmiercionośna sączy
coraz więcej jad w rozbolałe rany

społeczeństwa. Stan ten, acz przykry
i bolesny, ma tę dodatnią stronę, że

wykazuje ludziom namacalnie ban-
kructwo wszelkich ziemskich teo-

ryj, a równocześnie skierowuje du-
cha ku wyższym wskazaniom, każe
szukać lekarza i Zbawcy już nie w

ziemskich wielkościach, ale we

wszechmocnej i miłosierdnej Opatrz-

ności.
Kościół, któremu obcy jest wszel-

ki pesymizm i który mocno wierzy w

ostateczne zwycięstwo prawdy i do-

bra, głośniej może kiedyindziej ob-

wieszcza światu tę wielką prawdę,

mając na jej potwierdzenie triumf

Christusa Zmartwychwstałego; na

falach rezurekcyjnego głosu dzwo-
nów, chce ją zanieść w każde serce

ludzkie i przepoić je nadzieją lepsze-

go jutra. Ponad przepastne mgły i

niedole unosi się radosne i tryum-

falne Alleluja, które dreszczem ta-
jemniczym wstrząsa człowiekiem i

przenosi go w krainę wiekuistejwio-

sny. Tak, bo w promieniach tryumfu
Zmartwychwstałego groza śmierci

zmienia się w uśmiech snu kojące-

go, a każdy ból i cierpienie ukazuje

się jako etap pielgrzymowania ziem-

A iaAAAA

7е wspomnień Wielkanocnych
z przed

Gdy w tamią stronę myśli pobiegą

Rzewnie na sercu — Bog wie dlaczego...

Rok dawno zbiegły dziwne ma wdzięki,

Bo to rówieśnik naszej jutrzenki....

WŁ. SYROKOMLA.

Kilka dni temu na W. Pokulance,

około tigury Św. Jacka spotkałem

gromadkę uczniaków, wesoio szcze-

bioczących o blizkich ferjach Wiel-

kanocnych. Widok ich rozradowa-

nych twarzyczek i starego domku,

około którego przechodziliśmy, žy-

wo odtworzył w mej starej pamięci

te chwile, które przed półwiekiem

przeżyłem w tym domku w czasie

Swiąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Zbliżała się wiosna w 1884 roku.

Kończyłem szkoły mieszkałem na
W. Pohulance w rodzinie Lenksze-

wiczów w ich własnym oryginalnym

jednopiętrowym domku z dużym sa-

dem, zasadzonym „sapiežankami“ i

otoczonym na żółto malowanym gru-

bym murem. Ten domek (Nr. 53) i

część muru od uliczki Św. Jacka za-

chowały się dotąd.
Wielka Pohulanka od ul. Troc-

kiej i Zawalnej była wówczas nie-

brukowaną aleją, wysadzoną aż do

rogatki staremi klonami, między któ-

remi, jakby chowało się, kilka zaled-

wo domków. Tam, gdzie obecnie stoi

cerkiew, na placyku ujeżdżano konie

kozackie. Za figurą Św. Jacka, przy
rogatce na t. zw. ogrodzie Malinow-

skiego, była wytwórnia sztucznych

wód mineralnych. A dalej, aż do Wi-

Ii i daleko wszerz, ciągnął się stary

las sosnowy, w którym uczyliśmy się
strzelać pokryjomu, Wszak wierzy-
liśmy, iż Ojczyznę będziemy zdoby-
wać orężem.

W drugiej połowie Wielkiego Po-
stu czułem się przemęczonym i prze-

pracowanym. A
Od kilku dni odczuwałem dresz-

cze i ból głowy. Mimo to pracowa-
łem, wciąż myśląc o tem, że wkrót-

ce można będzie jechać do naszych
kochanych „Gór”, gdzie zapewne
zaczynają już tokować cietrzewie i
ciągnąć słonki.

Ostatniego dnia po korepetycji u
Kiihna ledwo po 8-ej godzinie wie-

czorem;po ciemnej Pohulanskiej alei,
doszedłem do domu, gdzie u Lenk-

szewiczów grono młodzieży czekało

na mnie z czytaniem głośno „Ogniem
i mieczem”, które wówczas pierwszy
się raz drukowało. Czy mógł kto z
nas wówczas przypuszczać, iż po
50-ciu latach ta nasza wymarzona

Polska w ten się sposób (miejmy na-
dzieję iż czasowo) „odrodzi”, iż w
niej to „Ogniem i mieczem” będzie
rużowane z czytelni szkolnych...
Było mi niedobrze, płonęła głowa.

: Położyłem się i leżąc słuchałem czy-
tania š. p. Ignasia Jažwiūskiego. Pa.
miętałem jeszcze, jak Zagłoba odci-
nał kosy kniaziównie Helenie. Po-
tem zacząłem tracić przytomność,
nastąpiło znieczulenie i zapadłem w

- stan maligny.
Przytomność odzyskałem dopiero

' po paru dniach, Miałem obrzękłą i
obandażowaną twarz. Byłem chory
na „różę”, Każdy dzień przychodził
doktór i odwiedzali koledzy.

Zaczęły sięferje, rozjeżdżali się
uczniowie, pojechali naszych
|wGór” moi bracia, pojechali Osz-
miańczuki:  Bronowscy, Ganowie,
ijuciowie, Karczewscy, — a ja by-

łem przykuty do łóżka. Tak prze-
męczyłem się cały Wielki Tydzień.
Było mi w końcu lepiej, chociaż całą
głowę i twarz miałem obandażowa-
me, W domu Lenkszewiczów odczu-
Wał się przedświąteczny ruch i za-

piękniejszemu i bogatszemu w bez-|

miar radości, im cięższą i trudniej-|

szą była ta ziemska pielgrzymka.

Chrystus Zmartwychwstał — to

|nie legenda, ale prawda i historycz-

(ny fakt, stwierdzony świadectwem i|

męczeńską śmiercią naocznych |

| świadków, którzy, rzuciwszy zaci-

|sze domowe, szli pośród pośmiewi-
|ska, wzgardy i prześladowań przez

wszystkie podówczas znane kraje i

sami wołali: „A jeśli Chrystus nie

zmartwychwstał próżne jest nasze

przepowiadanie i próżną nasza wia-

ra' (I Kor, 14,14). I przeobrażenie a-

postołów, ludzi zwyczajnych i prze-

ciętnych w nieustraszonych bohate-

rów i męczeników wiary, i odrodze-
nie świata ówczesnego, i nasza wia-

ra dzisiejsza i potęga Kościoła — to

wszystko byłoby niepojęte bez cudu

Wielkiejnocy, bez chwalebnej po-

staci Chrystusa, łamiącego śmierć 1

odnoszącego zwycięstwo nad świa-

tem.
| 1900 lat ubiegło od chwili, gdy

dokonały się fakty, napozór lokal-

ne, a przecież takiej doniosłości dla

| całego świata; Golgota powtarzała

|się stale od tego czasu w dziejach

| Kościoła, ale też i pełne radości Al-,

|leluja i zawsze spełniały się słowa|

Izajasza: „Za to, żeś opuszczona i w,
nienawiści była... wysławię cię na

pychę wieków i na wesele od poko-*

lenia do pokolenia” (60,15). A my

dziś stoimy w cieniu tej wielkiej pi-

ramidy, z której całe wieki spoślą-

dają na nas, widzimy Kościół oto-

czony majestatem historji blisko dwu,
tysięcy lat, a jednak bez śladów

 

pięćdziesięciu lat.
pachy różnego pieczywa snuły się po
mieszkaniu.

Wreszcie w Wielką Sobotę z tę-
sknoty za domem rodzinnym zrodziła

się u mnie poniekąd szalona myśl: je-

chać do Gór. Zwierzyłem się z tem

koledze Guciowi Lenkszewiczowi i

z jego pomocą po rannej wizycie le-

karza pokryjomu spakowałem małą
walizkę, ciepło się ubrałem, obanda-
żowaną głowę obwiązełem szczelnie
„baszłykiem', cichaczem wyszedłem|
z mieszkania i wieczorem drapnąłem
na dworzec, skąd przed północą od-
chodził pociąg do st. Soły.

W Sołach dostałem pocztę i led-
wo przytomny nad ranem dojecha-
łem do Oszmiany, gdzie felczer zro-
bił mi opatrunek i dał zażyć chininy.
Odpocząłem parę godzin i postano-
wiłem jechać dalej do Gór.

Wiosenne roztopy bardzo zepsu-
ły drogę, to też czterogodzinne trzę-
sienie się na bryczce pocztowej zmę-
czyło mnie zupełnie, Wreszcieminął
zamek  Holszański i od Hołoblew-
szczyzny zobaczyłem naszą Górską
aleję z krzyżem dziadowskim na pa-
górku. Wtem, oczom nie wierzę! Z
drugiej strony do alei dojeżdża na-
sza czwórka kasztanów, a na brycz-
ce cała rodzina, wracająca z rezu-
rekcji w kościołku Bohdanowskim.
Jakie było spotkanie — trudno wy-
powiedzieć.

Zapakowano mnie na trzy dni do
łóżka i nasz przyjaciel doktór Kali-
nowski kiwał głową i kręcił długo
palcem koło czoła. Moja staruszka
niania w tajemnicy przed doktorem
przyprowadziła kobietę, która umia-
ła jakoby „zamawiać różę”. Musia-
łem poddać się jeszcze i tym prakty-
kom i zabiegom lekarskim.

Nie wiem, kto mi w rezultacie
pomógł, ale jeszcze przed odjazdem
do Wilna, chociaż łuszczyła się je-
szcze skóra na twarzy, zabiłem na
toku cietrzewia i przez dwa wieczo-
ry pudłowałem zawzięcie do słonek
razem z przyjecielem ś. p. Wła-
dziem Bronowskim,

Tak było przed 50-ciu laty, Pra-
wie wszyscy rówieśnicy, których i-
miona wspomniałem, odeszli już w
zaświaty. O mnie zapomniał zapew-
ne Chronos i teraz nad grobem staję
wobec męczącego zagadnienia.

Od dzieciństwa nauczono mnie
kochać Ojczyznę bez zastrzeżeń, nie
oczekując za to miłowanie od niko-
go nagrody. Bałwochwalczo czciłem
zagony ziemi rodzinnej, lanej potem
i krwią ojców i dziadów. Dziką dla
nas byłaby myśl, iż ta ziemia rodzin-
na stać się może kiedyś objektem
handlu i spekulacji Marzylišmy o!
walce, ale tylko z zaborcami. Wśród,
nas nie było ani bojówek, ani komu-|

 
moralność i etykę.

sami niektórzy Polacy radziby wi-
dzieć państwem narodowościowem a
nie narodowem jest niepodobna do
tej naszej wyśnionej i wymarzonej
przed półwiekiem.......

Czyżby ta nasza to była tylko
zwodniczą „fata morgana“?

Czyż z tem nierozwiązanem za-
gadnieniem i z temi smutnemi myśla- |

cmentarna?...
Inż. Jan Olszewski.

!

 

 

bie wartości wieczne, dla wszyst-
kich czasów i dla wszystkich ludzi,
na „wczoraj, dziś i na wieki (Żyd.
13,8). I jeśli świat dzisiejszy jest, jak
się wyraził jeden z wielkich myśli-
cieli, „wielkim szpitalem'* nędzy mo-
ralnej i socjalnej, to przyczyna leży
nie gdzieindziej jeno w zapoznaniu
wartości religijnych, a ubóstwianiu
zmiennych wartości doczesnych,

czyny nasze nie układały się na za-
sadzie głębokiej i silniej wiary w
Zmartwychwstałego, a nierzadko
przeczyły idei, którą reprezentuje-

my,
Chrześcijaństwo tedy, któremu

dziś zarzuca się niemoc wobec świa- państw ani w polityce, ani w ekono- | ciężarem trosk doczesnych, każe we-

musicie mi śpiewać, bym uwierzył
w waszego Odkupiciela, więcej od-
kupionymi muszą wyglądać Jego

„uczniowie“; w słowach tych tkwi
j wiele prawdy, gdy się zważy, że ży-
cie wielu katolików i katolickich

|ból i cierpienia i że cierpienie nie
jest ostatnm etapem i celem, lecz
tylko środkiem do urzeczywistnie-

| planów Bożych wzgiędem ludzko-
|ści. I nie jest bynajmniej ironią, gdy
| Kościół głodnemu i przygnębionemu

towej nędzy, musimy zrehabilitować mji nie idzie po linji wskazań Chry- selić się z tryumfu Chrystusa, bo na-
jako potęgę socjalną. Ongiś szydził, stusa i Kościoła. Mamykatolików |przód, pod kątem wieczności, ubogi

 

   
Wszystkim Czytelnikom naszym, W'spółpracownikom i Przyjaciołom

pisma składa w dniu Zmartwychwstania Pańskiego najserdeczniejsze

życzenia.

REZUR

Wydawnictwo „Dziennika Wileńskiego".
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| wierzących,

| stanowiska w polityce, w ekonomji i szczęśliwszy od posiadacza dóbr
zajmujących wybitne

w życiu społecznem wogóle, a prze-
cież prawie że nie znać ich wpływu
i nie słychać o odważnych wystąpie-
niach, a natomiast liberalizm ma tu-
pet i zajmuje 'dominujące stanowi-
sko. Katolicy liberalnemu obywate-
lowi nie przeciwstawili równie moc-
nego typu katolickiego, ale liberal-
nego katolika, godzącego się na kom
promis nawet tam, gdzie wchodzą
zasadnicze postulaty wiary czy mo-
ralności. A taki katolik, taki for-
mat katolika stoi w śmiesznej wprost
dysproporcji do wielkości Kościoła i
uznawanych przez siebie ideałów,
dla których nie poświęca całego sie-
bie, ale tylko cząstkę i to tę, która
nie wymaga trudu nakładu i wyzwo-
lenia całej energji, Wartoby mu przy
pomnieć słowa Zbawiciela, wyrze-
czone do Siostry Benigny: „Nie grze-
chy ludzi są tem, co mię najwięcej
boli, ale obojętność względem grze-
chów”,
Radość z Zmartwychwstania Pań-

skiego i wielkanocne Alleluja musi
być udziałem wszystkich, nawet
tych najmniejszych upośledzonych i
wydziedziczonych, I oni muszą zro- 

Przeminęły dni męki P. Jezusa, zwłoki jak i chwalebne Jego zmartwychwstanie—
Jego spoczęły w grobie, lecz niedługo w

nim pozostały — Zbawiciel zmartwychwstał

własną Swą mocą. Wnet wieść o tem, co

zaszło, rozchodzi się szeroko; roznoszą ją

ci, co strzegli grobu, roznoszą apostołowie

i pobożne niewiasty—rozpacz ogarnia wro-
gów Chrystusa; widzą, 1ż całe ich dzieło
zostało zniweczone, iż legły w gruzach ich

nadzieje.

Kościół św. do tajemnicy zmartwych-
wstania zawsze wielką przywiązywał wagę

i jej pamiątkę obchodził bardzo uroczyście.

Jeśli wszędzie, to szczególnie w Polsce pa-

miątka zmartwychwstania P. Jezusa bardzo
uroczyście jest obchodzona, toteż u nas na

rezurekcję śpieszy każdy, to choć odrobi-

nę wiary ma jeszcze w duszy.
Rezurekcję rozpoczyns Śpiew antyfo-

my: „Gloria tibi Trinitas* (Chwała Tobie
Trójco), a potem brzmią psalmy dziękczyn-
ne, Po wyniesieniu Najśw. Sakramentu z
grobu, wyrusza uroczysta procesja, o ile to

możliwe, poza obręb świątyni i trzy razy ją
obchodzi.

Odgłos dzwonów, tony wielkanocnych
pieśni — z głębi serc płynące „Alleluja“,

tu i ówdzie huk wystrzałów, wszystko to

zlewa się w jedną harmonijną całość; nie

dziw, iż jakiś pełen radości nastrój dusze

zebranych ożywia i wznosi je do Boga —
czują się one jakby odnowione, nowem

owiane życiem.
Na czele procesji niesiony jest krzyż,

przepasany czerwoną stułą i iigura Chry-

stusa zmartwychwstałego z chorągiewką w

ręku, Przypomina to tak mękę P. Jezusa,

przedwiośnie zbrojnej Europy.
Dwa lata z górą minęły od chwili

zebrania się 2-go lutego 1932 pow-
szechnej Konferencji Rozbrojeniowej
w Genewie. Nie zebraia się znienac-
ka. Przedtem przez trzy lata, osobna
Komisja Przygotowawcza w Lidze
Narodów, dokładnie rozważając
wszystkie zagadnienia i trudności,
opracowała gotowy i obszerny szkic
umowy o rozbrojeniu.

W, bieg prac Konferencji w Gene-
wie wpadło jednak nagle zdarzenie
niespodziewane. 'W czwartym mie-
siącu jej trwania, 30-go maja 1932,
upadł ostatni weimarsko-republikań-
ski rząd kanclerza Brueninga, a po
przejściowych rządach Papen-Schlei-
cher i v. Schleicher, u steru stanął
w Niemczech, 30-go stycznia 1933,
gdy narada genewska miała za sobą
rok pracy, kanclerz Hitler. Zjawiła
się w Europie, dudniąc mocnym kro-

kiem, Trzecią Rzesza.
Do czego będzie dążył kanclerz

Hitler, można było przewidzieć, gdyż
w ruchu jego było zawsze sporo
szczerości, a w słynnej książce jego
Mein Kampf, która była zbiorem
wielkich haseł, najgłośniejsze z nich
brzmiało i grzmiało:
— Chcemy znowu broni... Wir

wollen wieder Waffen.
Genewa nie mogła być gruntem

nizujących „Legjonów Młodych” i |podatnym dla wyhodowania w Niem-|
„Straży przednich”, traktujących po |czech porostu żelaznej rośliny. Kan-| rozbrojeniu naród taki, jak niemiec-
bolszewicku życie społeczne, religię, |clerz Hitler wyprowadził 14-go paž- ki, jest czystem złudzeniem, może

dziernika 1933 Trzecią Rzeszę z

Jakże Polska dziesiejsza, którą|Konferencji Rozbrojeniowej i z Ligi| stość.
Narodów. Ani jedna ani druga nie
mogła dopomagać do ponownego
zbrojenia się Niemców w celach ra-
czej niewątpliwych, niż wątpliwych.

Tymczasem zaś Niemcy, niewiele
zważając na zobowiązania traktato-
we, zbroiły się.  Spostrzeżono się
rychło, że, obok Reichswehry nie-
wiadomo jak wzmocnionej, jest 2 i

mi przykryje mnie wkrótce darń pół miljona oddziałów szturmowych,|strojona, ale natyle przytomna, by
| które są siłą wojskową. Niezawodne|zdawać sobie sprawę, że te zbrojenia
|dane z dziedziny zużycia surowców i| mają służyć jakiemuś celowi.
ruchu w przemyśle wskazują ożywio
ny wyrób broni.

Dzisiaj ze zdumiewającą prosto-

Chorągiew jest zaś oznaką zwycięstwa Zba-|
wiciela mad piekłem i śmiercią, procesja|

|zaś wyrażeniem triumfu i radości wiernych.|
Objawem tej radości, tego nadmiaremuczuć |

przepełnionego serca, jest także to trzy-|

krotne w procesji obejście świątyni.

Po ukończeniu procesji celebrans pod-

nosi krzyż nieco do góry i trzykrotnie ogła-

| sza zmartwychwstanie Zbawiciela; „Sur-

rexit Dominus de sepulchro“ (Powstał Pan
z grobu), na co mu chór odpowiada: „Qui
pro nobis pependit in ligno“ (który za nas
zawisł na krzyżu),

Rozpoczyna się jutrznia, która również
tchnieniem zmartwychwstania P. Jezusa
jest owiana. Kończy ją dziękczynne „Te

Deum”; potężne akordy tego hymnu odbi-

jają się o sklepienia świątyni i niosą przed
tron Boga dziękczynienie ludzkości za do-
konane przez P. Jezusa odkupienie świata,

Q ile rezurekcja odprawia się w sobo-

tę wieczorem, nabożeństwo na tem się koń-

materjalnie stokroć bogatszy jest i

ziemskich z skalaną grzechem duszą,
|a powtóre w każdem cierpieniu tkwi
|już zarzewie lepszego jutra, tem pe-
| wniejszego, im krzyż jest większy, a
paddanie się woli Bożej ochotniejsze.

Dzieje Chrystusa — to dzieje
„świata i dzieje poszczególnych jed-
nostek ludzkich. Poprzez Golgotę
'cierpień prowadzi droga do jasnej
'przyszłości, do glorji poranka wiel-
kanocnego. Przed załzawionemi o-
czyma ludzkości staje dziś Chrystus
zmartwychwstały i zwiastuje jej od-
poczynek po trudach życia, jasność
i radość po bólu i cierpieniu, tryumf
i chwałę po poniżeniu i wzgardzie.
„Wy się smucić będziecie, ale smu-
tek wasz w radość się obróci'* — oto
Jego obietnica, pewna i nieomylna,
bo na wieczności Boga oparta: I stąd
właśnie radosne Alelluja staje się
radością i wspólnym nastrojem
wszystkich i nawet tam, gdzie wszel-
ka ziemska nadzieja zawodzi, niesie
jasny promień wiekuistej wiosny w
tryumfie Zmartwychwstania.

Ks. Dr. Zygmunt Kozubski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. 

GU ES NOCE AODOCK i KAS да US TZT ЕОБ ZESZWACAT ZOZWRCR)

Przesilenie ustrojowe francuskie.
Dotychczas

stronie od wielkiego prądu dziejo-
wego głębokich przeobrażeń ustro-
jowych, jaki ogarnął szereg narodów
europejskich. Francja — kraj starej
kultury politycznej, który przez swą
wielką rewolucję dał impuls do roz-
woju konstytucjonalizmu XIX st. w
Europie, który sam przeżył na
przestrzeni niespełna wieku dwana-
ście zmian konstytucji i to wszelkie-
go typu: monarchicznych, republi-
kańskich, cezarystycznych, z roz-
maitemi odcieniami ustroju prezy-
djalnego, parlamentarcego etc., że
sceptycyzmem patrzyła na zmagania
się „młodszych* narodów z proble-
matami, już dawno u niej zdjętemi z
porządku dziennego życia publicz-
nego. ъ czy, jeśli zaś odbywa się w niedzielę rano,

bezpośrednio po niej rozpoczyna się uro-
czysta Msza św. į

Rezurekcja jest epilogiem  ceremonij

wielkotygodniowych, których długi szereg|
rozpoczął się w Niedzielę Palmową. — W|

ciągu tygodnia Kościół przypomniał wier-
nym cały szereg tajemnic wiary św. — usta-
nowienie Najśw. Sakramentu, mękę i śmierć

P. Jezusa, Jego zmartwychwstanie; chciał

ich przez to zachęcić do pokuty za grzechy
i zejścia z grzesznej drogi, chciał im też do-

dać zachęty do dalszej wytrwałej pracy nad
osiągnięciem nieba. 
tą, stwierdzą się pospolicie, że Niem.
cy... już są ponownie uzbrojonie,

Posłuchajcie!
Rząd francuski p. Doumergue z

marszałkiem Petainem i p. Barthou,
objąwszy ster 9-go lutego r. b., od-
powiada 14-lutego r. b. na rozbroje-
niową notę niemiecką i oświadcza:
— Niemcy śię zbroją, więc zanim

mówić się będzie o przyszłości, trze-
ba mówić o tem, co już się dzieje, a
od czego ta przyszłość zależy.

W. angielskiej Izbie Gmin prze-|
mawia tegoż dnia 14- lutego r.b. Win
ston Churchill, najbystrzejszy An-
glik, a oświadczenie jego brzmi:
— Do czegoż doszła cała dotych-

czasowa robota rozbrojeniowa? Roz.
brojenia nie osiągnięliśmy. A mamy
tylko ponowne zbrojenie się Nie-
miec. Oto dziecię-potworek, zrodzo-
ne z całego tego ogromnego trudu!

Rząd Rzeszy zwraca się raz je-
szcze 13-marca r: b. do Francji i mó-
wi bez zająknienia:
— To, że dla Niemiec w żadnych

okolicznościach nie wchodzi już w
rachubę taki stan rzeczy, jaki usta-
lono w traktacie wersalskim, jest

| czemś zewsząd oddawna uznanem.
A wreszcie p. Mussolini w wiel-

kiej mowie dnia 18-go marca r. b.
'rzekł bez ogródek:
— Chcieć utrzymać wiecznie w

 
już prześcignionem przez rzeczywi-

A to znaczy: Niemcy już się uz-
broiły.

Wobec tej nowej rzeczywistości
stoi Konferencja _Rozbrojeniowa,
która po dziesięciu miesiącach cią-

| łych odraczań się ma znowu coś
| powiedzieć 10-go kwietnia r.b., stoi
| Liga Narodėw, powolana do czuwa-
jnia nad pokojem, stoi Europa, roz-

į
|

 

Przedwiośnie jest ostre: będzie
$orąco.

Najkrótsza, najbardziej Iragmen-
taryczna i niekompletna, uchwalona

| świadomie, jako tymczasowa  kon-
stytucja 1875 r. a raczej 3 ustawy
konstytucyjne ją stanowiące, dała
Francji ustrój najtrwalszy, który wy-
trzymał nietylko próbę przeszło pół-
wieku, ale jeszcze cięższą próbę
największej w dziejach świata woj-
ny. .W| wojnie tej ząłamały się trony
trzech wielkich monarchji, w wojnie
tej republikańska Francja  ziściła
marzenie o rewanżu za rok 1870, od-
zyskała Alzację i Lotaryngję, utra-
cone przez Napoleona Małego. Sta-
nęła Francja w glorji zwycięstwa i
jak to już wielokrotnie zdarzało się
w jej, historji, jej ustrój stał się wzo-
rem do naśladownictwa dla innych
narodów, budujących swe państwa.
A jednak... rychło zjawiły się ry-

sy na gmachu chwały i pokoju III-ej
republiki francuskiej. Rozpoczęły
się trudności gospodarcze i między-
narodowe: egoistyczna  polityka
państw anglo-saskich, W. Brytanii
i St. Zjednoczonych, upośledzała od-
budowę gospodarczą Francji, znisz-
czonej przez wojnę, a natomiast fo-
rytowała odbudowę ekonomiczną
|Niemiec. Tosamoi na polu poli-
tycznem — kwestja po kwestji — od
jednego ustępstwa do drugiego —
powoli, stopniowo, ale systematycz-
nie, te trzy państwa rozkruszały
owoc zwycięstwa — traktat wersal-
ski: Pó 15 latach rezultat jest taki,
który stwierdza w swej ostatniej
pracy min. Tardieu („,L'heure de la
decision'), że Francja wygrała woj-
nę, ale Niemcy wygrały... pokój.

Do obrazu tego przyłączyły się
trudności wewnętrzne: wzrost bud-
żetu o 42 proc. w stosunku do przed-
wojennego, obniżenie sprawności
aparatu administracyjnego, niesta-
łość rządów, a wreszcie to, co tylko
w jaskrawy sposób ujawniło istotę

ożenia wewnętrznego afera
Stawiskiego.

Z tego obrazu wyciągnąć jednak
daleko idące wnioski pesymistyczne,
byłoby wielkim błędem. Jak nie
można mówić o zachowaniu się po-
tęgi zewnętrznej Francji, która po-
mimo licznych ustępstw, uczynio-
nych Niemcom, pozostaje decydują-
cym czynnikiem politycznym i mili-
tarnym na kontynencie Europy, tak-
samo z ech afery Stawiskiego wy-
ciągać wniosek o chaosie wewnętrz-
nym, o rozstroju państwowym Fran-
cji — byłoby nieuzasadnione i wy-
kazywałoby nieznajomość tego kra-
ju, psychologji społeczeństwa  fran-
cuskiego, mocnych podstaw moral-
nych i materjalnych teśo wielkiego
narodu. Genjusz rasy Francji prze-
zwycięży i dzisiejsze trudności we-
wnętrzne i zewnętrzne, ten genjusz,
któremu tyle cała ludzkość zawdzię- Stanisław Stroński. cza!

Francja stała na Spontaniczna reakcja ludności
Paryża w dniu 6 lutego jest dowo-
dem moralnego zdrowia ludności
stolicy. Jednocześnie jesteśmy
świadkami wysiłku francuskich mę-
żów stanu, polityków i pracowników
ku naprawie istniejących stosunków

ji ku reformie ustroju państwowego.
Wielki dziennik paryski „Temps'*

| drukuje ankietę na temat rewizji
| konstytucji 1875 r. Były prezydent
republiki Millerand wygłasza od-
czyt, wskazując szereg środków na-
prawy ustroju. Jeden z współauto-
rów traktatu wersalskiego, bliski
współpracownik Clemenceau z r.
1818-19, b. trzykrotny premjer i 10-
krotny minister — Tardieu wydaje
dużą rozprawę na ten temat, już
wyżej przeze mnie zacytowaną.

Postulaty tych polityków są w
miarkowane: ograniczają się one 1-0
do wzmocnienia pozycji rządu i za-
pewnienia większej stałości gabine-
tów ministerjalnych przez możność
rozwiązania izby deputowanych
przez prezydenta, co obecnie uza-
leżnione jest od zgody senatu, 2-0
odjęcia deputowanym prawa zwięk-
szania wydatków budżetowych, 3-0
wprowadzenia głosowania kobiet i
4-0 wprowadzenia głosowania pro-
porcjalnego.

Po za tymi politykami, należą-
cymi do prawicy zasiadającej w par-
lamencie istnieją na prawicy ugru-
powania, w parlamencie nierepre-
zentowane, dążące do przemian
głębszych, a więc przedewszyst-
kiem do przywrócenia monarchji,
istnieje też i we Francji kierunek fa-
szystowski. Jednakowoż zarówno
psychologja ludu francuskiego, jak i
jego tradycje polityczno-kulturalne
stanowią przeszkody do przewrotu,
czy to monarchistycznego, czy fa-
szystowskiego,

Pod względem psychologicznym,
zasadniczym rysem francuzów jest,
jak słusznie stwierdza prof. Siegfrid
w swem „Tableau des partis politi-
ques", indywidualizm, który sprze-
ciwia się takiemu  pochłonięciu
jednostki przez państwo, jak to do-
konało się mp. we Włoszech lub
Niemczech. Tradycja zaś polityczno-
kulturalna związana jest z r. 1789 i
dlatego przywrócenie monarchji u
przeciętnego francuza jest wciąż
równoznaczne z przywróceniem
przywilejów stanowych, z przekre-
śleniem wolności i równości, tak
niezmiernie wysoko przez ten lud
cenionych. Te momenty psycholo-
giczne i tradycjonalistyczne wyka-
zuje partja radykalno-społeczna, ©-
panowana przez masonerję, stano-
wiąca trzon kartelu lewicowego,
obecnie w dużym stopniu obciążona
ałerą Stawiskiego, Większe możli-
wości we Francji od czystego mo-
narchizmu posiadają kierunki ceza-
rystyczne, łączące silną władzę z le-
wicową ideologją społeczną. Jedna-
kowoż duch czasu i głębokie prze-
obrażenia polityczno - społeczne w
dalszym rozwoju dotkną, bez wątpie
nia, i Francję, w której kierunek le-
wicowy posiada charakter swoistego
konserwatyzmu dużej części. społe-
czeństwa, ale wszakże nowe formy
polityczne Francji będą musiały po-
siadać daleko idące różnice w sto-
sunku do przeobrażeń czy to wło-
skich, czy niemieckich, nosząc pięt-
no odrębności kultury francuskiej.
Może i tym razem Francja, rozwią-
zując swe własne trudności, wskaże
i innym narodom nowe drogi rozwo*
ju społeczno-politycznego?

Wacław Komarnicki,    
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| może i wtedy mają się cieszyć, kie-

' wschodnio - północnej Polsce

DZIENNIE MILENAMI |

Najpilniejsze potrzeby miasta Oilna.
Z pośród sześciu największych

miast Polski: Warszawy, Łodzi, Poz-
nania, Lwowa, Krakowa i Wilna —
Wilno jest bodaj obok Łodzi na naj-
bardziej zaniedbanem pod względem
urządzeń i wyglądu zewnętrznego
miastem. Niewątpliwie i w Wilnie w
okresie po odzyskaniu niepodległo-
ści widać dość znaczny postęp, jed-
nakże w stosunku do ogromu po-
trzeb, to, co już zrobiono, stanowi
tylko bardzo drobnę cząstkę.

Naogół możemy mieć trochę ża-
lu do ojców miasta w okresie przed
wojną światową: Wilno ówczesne
cieszyło się już od dość dawna do-
brodziejstwami urządzeń samorzą-
dowych, już wówczas, gdy Warsza-
wa, Łódź i inne miasta b. królestwa
rządzone były przez nasłanyrh z Ro-
sji urzędników. Przed wojną była
ponadto znakomita konjunktura go-
spodarsza, łatwo było o pieniądze z
dochodów miejskich, o pożyczki, a
tymczasem spadek, który miastu po-
zostawił samorząd przedwojenny
jest niewielki: zapoczątkowane, w
bardzo małej skali, roboty wodocią-
śowo - kanalizacyjne kosztem ogrom
nego długu angielskiego; projekt
tramwajów elektrycznych, dziś zu-
pełnie nieaktualny; maleńka prze-
starzała elektrownia; wielka, kosz-
towna budowla (ul. Ostrobramska 5)
z t. zw. wielką Salą Miejską, pomysł
najzupełniej chybiony: Reszta miej-
skiego stanu posiadania: jezdnie,
chodniki, budynki, rynki, rzeźnia,
komunikacje miejskie i t. p. przeka-
zane zostały w stanie z przed stu lat.

Samorząd powojenny z dwóch
kadencjach: 1919 — 1927 i 1927 —
1934 rozumiał braki miasta i jak już
powiedziałem — niejedno zrobił, Je-
Śśli wynik nie jest taki, jakibyśmy wi-
dzieć pragnęli, to przyczyny tkwią
przedewszystkiem w perypetjach wo
jennych i politycznych Wilna w okre
sie 1919 — 1922, później zaś w trud-
nościach finansowych i konjunktu-
ralnych,

Tem trudniejsze zadanie oczeku-
je nową Radę Miejską, która w roku
bieżącym ma być wybiana. Niewąt-

pliwie i ona będzie walczyć z orgom-
nemi trudnościami finansowemi, mo-
że jednak zdobyć się na rzecz naj-
ważniejszą, mianowicie na plan, któ-
ryby stopniowo, konsekwentnie w
ciągu szeregu lat był wykonywany.

Wszystkie dobrze urządzone
miasta na śwłecie regulowały się w

ciągu wielu lat: i nasz Kraków nie

odrazu zbudowano i Paryż plan Haus
renauna w ciągu lat 60-ciu i Bru-

*ksela urządzała się wedłuś planu

Anspach'a lat przeszło 50. Podob-

nych przykładów można przytoczyć

bardzo wiele. Natomiast brak planu
prowadzi do takich omyłek, w jakie
obfituje okres rządów Rady Miejsk.
ostatniej kadencji. Czyż nie jest wy-

razem bezplanowości w  poczyna-
niach Zarządu m. Wilna t. zw. Dom

Robotniczy w sąsiedztwie elektrow-
ni; niesłychanie kosztowny i nieod-

boty regulacyjne na brzegu Wilii, co-
rocznie uszkadzane przez wodę; stan
Altarji; jezdnie wileńskie i t.d. i t.d.?

Omyłek jest bardzo dużo i wyli-

Wskazują one tylko ną konieczność
opracowania planu i wykonywania
go w ścisłej kolejności.

rać? A oto najważniejsze punkty:

1. Plan regulacyjny miasta.

dadotychczas planu. Wygląda to na
paradoks, bo przecież wszyscy wie-
my, że w każdej księgarni można za
niewielką sumę plan miasta nabyć.
A jednak faktycznie planu niema, bo
to, co możemy nabyć w księgarni
jest planem tylko części miasta i to
niedokładnym- Planu wielkiego Wil-
na z obszarami włączonemi za oku-
pacji niemieckiej, planu dokładnego
z warstwicami, dotychczas niema.
Mówi się o nim od lat przeszło czter-
dziestu, wykonywa częściowo co-
rocznie, ale zawsze okaże się, że al-
bo zabraknie pieniędzy, bądź też nie
zdąży się rocznego quantum wyko-
nać i planu, jak nie było, tak niema.
A brak planu przynosi miastu ciągle
straty. Nie mówiąc już o trudno-
ściach przy robotach kanalizacyj-
nych, wodociągowych, zakładaniu
sieci elektrycznej, miasto ponosi sta-
łe straty przy regulowaniu granic
nieruchomości, ulic i t. p. +

Po wykonaniu dokładnego planu
tego, co obecnie na terenie m. Wil-
na się znajduje, przyjdzie kolej na
plan regulacyjny, czyli na wytyczne
dalszego rozwoju miasta, Jest to
sprawa również bardzo pilna. Miasto
Wilno jest obecnie w fazie intensyw-
nego rozbudowywania przedmieść:
Zwierzyńca, Antokola, Topaciszek,
Kolonji Kolejowej i inn. W wielu
wypadkach ludność buduje się bez
żadnego planu, jak komu wygodniej;
przeszkód oczywiście stawiać nie
można, bo planu niema, a tymczasem
w niedalekiej przyszłości okaże się,
że popełniono błędy nie do napra-
wienia.

Nowa Rada Miejska musi się zdo-
być na ogromny wysiłek, aby w cią-
gu najbliższych 2 — 3 lat prace nad
wykonaniem planu regulacyjnego
miasta zostały zakończone.

2. Kanalizacja i wodociągi.
Ten dział gospodarki miejskiej

pod względem planowości naogół
najlepiej się przedstawia, Plan kana-
lizacji opracowany przed wojną,
przewidujący kosztowne urządzenia
dla przepompowywanią ścieków, po-
la irygacyjne w: Ponarach i t. p. zo-

stał zarzucony. Opracowany został

plan prostszy, łatwiejszy do wyko-
nania, a przedewszystkiem  umożli-
wiający częściową realizację. W tym
dziale gospodarki po wojnie zrobio-

no bardzo dużo. Zakończono budo- powiadający stanowi posiadania mia- wę wodociągu i kanalizacji w śród-
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Wóz i przewóz.
Dr. Karol Ludwik Koniński, je-

den z najwybitniejszych naszych р!-

sarzy i badaczy kultury, człowiek o

śmiałych poglądach, niezależnych od

żadnego ugrupowanią politycznego,

ogłosił niedawno w „Gazecie Lite-

rackiej* kilka artykułów w sprawie

żydowskiej, które wywołały bardzo

żywe odgłosy zwłaszcza w prasie ży”,

dowskiej. Ą

N. p. Nasz Dziennik się dziwi,

że „pan Koniński za klęskę Polski

każe uważać przechodzenie realno-

ści z rąk „naszych* (cudzysłów N.

Dzien.) w ręce żydowskie”. KEG

odpowiada: „Więc Polacy mają to

uważać za powodzenie Polski? A,

że zwłaszcza we,
całe

cie ziemi przechodzą w ręce Ży-

dowskie? Nie, panowie, gdyby to od

autora zależało, toby zorganizował,

pomoc gospodarczą — i to państwo-

wą! — dla zagrożonych właścicieli ,

ziemi i wogóle realności, aby nie mu-i

sieli ich oddawać w ręce żydowskie;

co więcej, przeprowadziłby ustawę,

że ziemia polska może należeć tylko

do rąk godnych jej, które ją umieją

i lubią uprawiać, i które, bez żadnej

wątpliwości, będą jej bronić!" | |

Dalej zastanawia się autor, „jak

mogą być żydzi takiemi strasznemi i

okrutnemi pasorzytami, jakiemi by-|

wają': Tu autor opowiada, jaką sce- |

nę widział we Lwowie w r. 1920.

Oto „kiedy prowadzono jeńców ru-|

skich, tłum polski patrzał w milcze-|

niu, tylko akurat jakiś žydek — a;

dy się dowiadują,

!

i zniewa-
żydzi naogół przecie s atyzowali|

koszyusinami!—przys.
  
   

historja notuje więcej”. „Zarówno to

pasorzytnictwo” (pisze dalej p. KK.),

' „jak i wiele innych nikczemności nie

mogą być wytłumaczone inaczej, jak

straszliwą nienawiścią do chrześci-

jan, nienawiścią, która bierze górę

nad innemi, nieraz może i dobremi

skłonnościami, Ta zaś pasorzytnicza

sytuacja żydostwa wyraża się wdzie

dzinie zrówno gospodarczej, jak i

duchowej. Żydzi korzystają z porząd-

ku państwowego, mimo to toczy ic

psychikę, jeśli nie jawna, to tajna, nie

chęć do wszystkiego, co jest pań-

stwem, porządkiem prawnym i mora

nym. Nie czem innem tłómaczę so-

bie tę notoryczną skłonność psychi-

ki żydowskiej, aby zawsze brać stro-

nę wszystkiego, co rozbija porządek

państwowy i moralny. Każdy anar-

chista, nihilista, destruktor, nawet

najtrywialniejszy

zbrodniarz (o ile, rzecz jasna, nie za-

mordował żyda!), zawsze po stronie

żydowskiej znajdzie swoich najbar-

dziej zacietrzewionych i pełnych

dlań szczerego (tak, szczerego — i

to najgorsze!) — sentymentu obroń-

ców. Dlaczego? Dlatego, że tamten

rozbiją ów odwiecznie nad duszą žy-

dowską wiszący groźnem  brzemie-

niem porządek europejski, chrześci-

jański, państwowy, narodowy, oby-

watelski, porządek, pośród którego

żydzi błąkają się, odwiecznie obcy

temu wszystkiemu, a przytem zadu-

fani w tych mistycznych obietnicach,

które im przyrzekają ostateczne nai

tem wszystkiem zapanowanie. Prze-

|cież żydzi nie będą mogli zaprzeczyć,

że chrześcijaństwo jest dla prawo-

wiernego żyda najpotworniejszą he-

rezją. Ten skrupulatiy chasyd, któ-

ry nie śmie przejść przez bramę,bo

| goja jest dozwolone”.

i najpotworniejszy |

Śnipiszki, obecnie także częściowo
Antokol; w najbliższej przyszłości
uwzględni się Zwierzyniec.

Stan sanitarny miasta w związku

Wydatki ną budowę wodociągu i ka-
nalizacji są wprawdzie bardzo duże,
miasto zadłuża się, ale tu oszczęd-

'stycja jak dobra woda i ścieki zaw-
‚ 52е się opłaci bezpośrednio, czy po-
| średnio. Nowa Rada Miejska w tym

nia już istniejącego planu, natomiast
cały jej wysiłek powinien być skie-
rowany w tym kierunku, by wykona-
'ne inwestycje były właściwie wyzy-
'skane, Tu natykamy się na kardy-
nalne zagadnienie, mianowicie spra-
wę przyłączania nieruchomości do
| miejskiej sieci wodociągowej i kana-
| lizacyjnej. Pod tym względem spra-
|wa przedstawia się w Wilnie bar-
dzo źle. Rozumiemy naturalnie, że
wobec panującej w Wiilnie biedy,
|wielu właścicieli nieruchomości,
' zwłaszcza mniejszych, nie może po-
nieść wydatków związanych z taką
inwestycją; jednakże w wielu wy-
padkach właścicielami nieruchomo-
ści kieruje także konserwatyzm, nie-
chęć do zmian i niechęć do inowacji,
pociągających wydatek, chociażby
przez to wartość nieruchomości
wzrastała. Jeśliby nowa Rada Miej-
ska zdołała doprowadzić do inten-
sywniejszego wykorzystania przez
mieszkańców dobrej wody i ścieków,
zasłużyłaby się dobrze miastu.

3. Elektrownia i gazownia,

Z dawnej przedwojennej elektrow-
ni wileńskiej do dnia dzisiejszego
właściwie poza jednym z budynków
nic nie pozostało. Cain elektrownia
t zn. kotły,. turbozespół, wizystkie
inne urządzenia sieć — są zupełnie
nowe. Jest to nowa elektrownia, fa-
talnie tylko umieszczona w starym
budynku, wzniesionym w najnieod-
powiedniejszem miejscu

Twórcy tej elektrowni, myśleli
tylko o opalaniu elektrowni drze-
wem i nie wyobrażali sobie by ele-
ktrownia mogłą przejść na opalanie
(węglem, czy jakimkolwiek innym
opałem, a więc, że elektrowni może
być potrzebne połączenie z torem
kolejowym. Dziś tego braku napra-
wić nie można: Przykład wileńskiej
elektrowni jest wymownym przykła-

dem, jak brak dostatecznie przewi-
dującego planu może pociągnąć trwa
łe fatalne skutki, Gdyby elektrow-
nia wileńska zbudowana była na dru.

cach Wilczej Łapy, to węgiel z wa-
gonów kolejowych automatycznym

transporterem dostawałby się wprost

do kotłów (tak, jak to np. urządzone

jest we Lwowie), a skutek byłby ten,

że koszta eksploatacji byłyby mniej-

sze i płacilibyśmy mniej za światło.
Elektrowni oczywiście przenieść

nie można, ale można i należy wni-

| knąć bliżej w organizację tego przed-

|siębiorstwa miejskiego i spowodo-

wać obniżenie kosztów eksploatacji,
a więc i zniżkę ceny prądu. W. tym

zakresie przyszła Rada i Zarząd

miasta będą miały wdzięczne zada-

nie.
Wilno posiada również gazownię,

o czem bardzo często się zapomina,

gdyż jest to przedsiębiorstwo pry-

watne i tak jakoś dziwnie prowadzo-

ne, że mu zupełnie na rozszerzeniu

swej działalności nie zależy. Gazow- 
żydóweczki), i gotów jest słono za-

płacić za „oczyszczenie'* drogi — on

dowiaduje się, że w naszych świąty-

niach są obrazy Postaci Niewieścich

na ołtarzach! Co żydowskim dzie-

| ciom opowiada się o gojach, tego się
dowiadujemy ze wspomnień Nachal-
nika.
Poznań 1933, n. p. na str. 333: „Pe-

wien Żyd udowadniał mi zawzięcie,

że okradzenie goja nie jest grze-

I

h chem. Opierał swoje wywody na tał-

mudzie, gdzie pewien iabin tak mó-

wi: — Gezeł kusy muter = Rabować

„Zaprzeczyłem temu, mówiąc

mu, że to tylko podczas dyskusji w

podobny sposób on się wyraził. On

jednak uparcie udowadniał mi z róż-

nych Źródeł tałmudu i przekonał

mię, że on ma rację”)
A dalej Koniński pisze: „Kiedy

przechodziłem przez to okropne

ghetto łódzkie, kiedy widziałem te

hedery cuchnące, wilgotne, wpadłe

w ziemię — tom zrozumiał, że tam

wśród młodzieży, ówdzie wyrosłej,

nic innego gnieździć się nie może,

tylko anarchizm i bolszewizm. Zro-

zumiałem, że tam właśnie gromadzi

się kadra, która czyha tylko na mo-
ment, gdy rzucićby się mogła na

miasto, zakatrupić nas, bić po na-

szych  białośwardyjskich pyskach,

jak to sobie sinst im Maiwymarzył

ten inteligentny, ten humanitarny,
ten dowcipny, ten pacyficzny, ten o

d matematycznym dziadku, no, słowem
ten pan. Antoni Słonimski z W. L.
Zrozumiałem, że chłopak, który się

tam: urodził i wychował, gdy pójdzie
do wojska, będzie tylko czekał na

chwilę sposobną, by karabinem pra-
snąć w ulicy — jak to sobie

ak et BAZ i ZAL

gim brzegu Wilji np. gdzieś w okoli-|

sta budynek szkoły na Antokolu; ro- mieściu, włączono do sieci Zarzecze, pie, bo wytwarza gaz świetlny nie z:
| węgla, lecz z drzewa. Mieszkańcom
| Wilna jednak mniej zależy na posia-
daniu takiego curiosum,
|może zależeć na posiadaniu łazie-

czanie ich do niczego nie prowadzi. z tem podniósł się bardzo znacznie. | nek, kuchenek gazowych i t. p. cze-
) Р ° ° +
(80 od obecnej gazowni oczekiwač
| memożna, Zresztą koncesja gazow-
„ni wileńskiej już wygasła i możnaby

Cóż powinien taki plan zawie- ności robić nie można. Taka inwe- pomyśleć o stworzeniu nowej gazow-
|ni nowoczesnej, któraby dała Wilnu
| to, co inne miasta z gazowni mają.
| Czy miasto miałoby budować ga-

Nie wszyscy obywatele m. Wilna zakresie będzie mogła ograniczyć zownię kosztem własnym, czy też
da dotychczas planu. Wygląda to na się do konsekwentnego wykonywa- udzielić komuś koncesji, to już spra-

wa dalsza — do rozważenia przy-
szłym władzom miejskim,

4, Komunikacja miejska,
Miasto dwustotysięczne, tak roz-

ległe jak Wilno (drugie pod wzglę-
dem rozległości w Polsce), nie może
się obejść bez dobrze zorganizowanej
komunikacji miejskiej. Niestety pod
tym względem istnieje w Wilnie stan
dziwaczny, całkowicie bezprawny.
Miasto oddało koncesję firmie „Tom-
mak' na 10 lat, ale firma tą już po
pierwszym roku przestała umowę
honorować i obecnie już rok drugi
trwa stan bezprawia: autobusy jeż-
dżą po mieście, rujnują miejskie
jezdnie, zatruwają gazami mieszkań-
ców, miasto nie otrzymuje ani grosza
i czeka...

Po wyborach i powstaniu nowych
władz miejskich jakoś tę sprawę się
ureguluje. Ale nie będzie to jednak
załatwienie sprawy. Dziś już jest
oczywiste, że komunikacja autobu-
sowa nie wystarczy Wilnu. Wpraw-
dzie autobusy „Tommaku“ są postę-
pem w stosunku do tej komunikacji,
którą mieliśmy poprzednio, ale ko-
munikacja obecna jest niedostatecz-
na i droga:

Bliższa analiza komunikacji au-
tobusowej wykazała, że trakcja au-
tobusowa możliwa jest tylko na

śródmieściu, przyczem dlą doprowa-
dzenia przedsiębiorstwa do jakiej
takiej rentowności należałoby ceny
za przejazd... podnieść! A co mają
czynić przedmieścia, które — jak już
aa zaznaczyliśmy — rozbudowują
się
Rozstrzygnięcie przez Radę Miej-

ską zagadnienia: tramwaj, czy auto-
bus? na korzyść autobusu było zbyt
pochopne i musi ulec rewizji. Miasto
dziś nie może wiązać się żadną dłuż-
szą umową z przedsiębiorstwem au-
tobusowem i winno rozważyć za-
gadnienie komunikacji miejskiej za-
sadniczo, przewidując rozwój miasta
w określonych kierunkach.

Gdyby doszłą do skutku budowa
hydroelektrowni, o której od czasu
do czasu się wspomina to sprawa
tramwajów elektrycznych w Wilnie
przybrałaby nową postać. Zaznaczyć
mttszę, że — mojem zdaniem—tram-
waj w Wiilnie mógłby współżyć z
autobusem: autobus w starem śród-
mieściu, tramwaj zaś w nowszych
dzielnicach i na peryferjach.

Sprawy innych działów gospo-
darki miejskiej poruszę przy najbliż-
szej sposobności.

a x

natomiast ,

linjach Nr. 1 i 2, a więc właściwie w.

 

Nowa przystań
w Gdyni.

Wewnętrzny basen portu gdyń-
skiego, którego południową stronę

| dotyka pomost drewniany, t. zwł mo.

"lo pasażerskie, zostanie niebawem|

wykończony. Wi związku z tem, że

drewniane molo pasażerskie wraz z

| przystanią zostanie rozebrane, nowa

|przystań dla przybrzeżnego ruchu

pasażerskiego wraz z poczekalnią i

nowoczesną kawiarnią zostanie zbu-

dowana jeszcze przed bieżącym se-

zonem letniskowym. Wszystkie mo-

torowce przybijać będą do schodów|

w narożniku basenu Prezydenta przy

zbiegu nadbrzeży Wilsona i Prezy-

denta. W) ten sposób ukończona zo-|

stanie ostatecznie budowa wewnę-|

trznych części portu gdyńskiego.|
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Zaledwie piętnaście lat dzieli nas

od chwili, kiedy Niemcy, zwyciężone
i rozbite na polach Francji, kapitu-
lowały i zdały się bez żadnych za-
strzeżeń na łaskę i niełaskę swych

wrogów, a już dziś głos. niemiecki

rozbrzmiewa tak hucznie po świecie,

że mało kto byłby zdziwiony gdyby
jutro butne zastępy Hitlera rozpęta-
ły nową europejską wojnę.

Jak widzimy wielkie zwycięstwo

Focha, uzyskane ceną niesłychanych
ofiar w ludziach, sprzęcie i psycho-
logji ludzkiej, nie przyniosło trwa-
łych rezultatów.

Filozołując na ten temat, można
dojść do przekonania, że wojna nie

jest środkiem rozstrzygającym. Je-

żeli w wojnie 1870—71-go Francja u-

traciła na rzecz Niemiec Alzację i

Lotaryngję, a w wojnie 1914—18-g0
odzyskała je z powrotem,to czemu to
samo nie mą się powtórzyć jeszcze

' pięć lub dziesięć razy w bliższej, lub
! dalszej przyszłości?

, Takie rozumowanie będzie słusz-
ne jeżeli będziemy  rozpatrywali
wojnę jako czynnik wyłącznie ma-
terjalny, czynnik siły fizycznej.

Inaczej przedstawi się rzecz, gdy
weźmiemy: pod rozwagę czynniki
psychiczne; bo . zwycięstwo można
osiągnąć albo łamiąc fizyczną siłę
przeciwnika, albo moralną. To dru-
gie załamanie się jest stokroć gorsze
i trwalsze w swych skutkach.

To też strategja wojenna, która-

by widziała swój cel ostateczny w
rozbiciu nieprzyjacielskiej armji —
byłaby złą strategją.

Celem strategji winno być, poza
zwyciężeniem armji nieprzyjaciela,

 

 

Stosując znakomity krem Preciosa,
Pani cera, skłonna do piegów,
nie będzie narażona na zdradliwe
działanie mocnych promieni słonecz-
nych. Krem Preciosa usuwa pla-
my, piegi i udelikatni Pani cerę.

KREM
PRECIO/Ą:
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odwetu.
nych przez wojnę.
W 1918 roku Anglicy, kierując

się względami materjalistycznemi,
nie chcieli doprowadzić wojny do

końca, stając wpoprzek  strategicz-
nym celom Focha.

Cele te nie były nigdy sprecyzo-

wane na piśmie, ale musiały być na-

stępujące:

1) rozbicie niemieckich armij w

jednej, lub w szeregu bitew, co zo-

stało dokonane w czasie od 18 lipca

do 11-go listopada 1918 roku,

2) odrzucenie resztek rozbitych

armij na północny-zachód od linji
Moguncja—Lipsk—Berlin,

3) zajęcie i usadowienie się w
Berlinie aż do chwili podpisania
traktatu pokojowego.

W, trakcie wykonywania punktu
2) należało tendencyjnie traktować

południowe Niemcy z możliwą ła-
godnością, zachowując się tam jakby
wi kraju zaprzyjaźnionym.  Odwrot-

nie całe północne -Niemcy, a
zwłaszcza kraje Pruskie — poddać
wszelkiego rodzaju ciężarom, kon-

trybucjom i karom, stosując tam ca-
ły kompleks bezwzględnego prawa
wojennego.

'W, ten sposób, jeszcze przed poli-
tyką, strategja zbudziłaby drzemiące
separatystyczne dążenia Bawarii
Wirtembergji, Hesji itp. Dziełem po-
lityki pozostałoby nadanie tym dą-

żeniom realnej formy. Zajęcie Berli-
na i ulokowanie oddziałów okupa-
cyjnych w prowincjach północnych i
Pruskich ułatwiłoby to zadanie.

Po takiem zakończeniu wojny,
Niemcy przez długie lata nie wróci-
łyby do dawnej potęgi.

Należy też zwrócić uwagę, że po doprowadzenie _nieprzyjacielskiego
państwa i narodu do takiego moral-
nego bezwładu, przy którym zwy-
kły porządek rzeczy się urywa i
wszystko przestaje funkcjonować,
prócz bezapelacyjnej woli zwycięz-|
cy. W, takim stanie na tle przyśnę-|
bienia, spowodowanego przegraną
wojną, upadkiem ducha, stratami i
ciężarami moralnemi i fizycznemi,
występuje automatycznie rozłam,

śród społeczeństwa, który staje się |

niechybną oznaką moralnego rozkla-|

du, mogącego doprowadzić państwo,

nawet do zguby, a w każym razie |
pozbawić je na długie czasy sił, nie-
zbędnych dla zaleczenią ran zada-| 

 

 

 

 
(Życiorys własny przestępcy,|

/bolszewickiej propagandy innym być

podśpiewuje ten inteligent, ten' eru-

dyta, ten utaletowany, ten eterycz-

raz słowiczek, raz gemeiner, raz żmi-

ja jadowita, a cały nihilista, ten sło-

wiański słopiewnik, no, słowem, ten

pan Juljan Tuwim z Wiadomości Li-
terackich!

Że ten sam wychowanek ghetta i

nie może — to jest właśnie jego naj-

większa wina. Zyje w nędzy i zadu-

chu, obcy wszystkiemu, co nasze,

chrześcijańskie. Możemy pojąć takie

typy, wstawiwszy się w ich położe-

nie, ale właśnie pojąwszy ich, powia-

damy sobie: Nie chcemy t*kich tu

mieć! Chcemy mieć na tych miej-

scach ludzi innych, dobrych obywa-

teli narodu, co mają wspólne ideały,

nasze ideały, wspólny front obro-

ny i pracy...

„Pamiętajmy, że wieś nasza jest

przeludniona, że wychodzą z niej do

miasta chmary młodzieży, która chce

żyć i szukać dla siebie miejscapod

słońcem. Powinna ona znaleźć chleb

w zawodach miejskich, a znajduje je

obsadzone w znacznej części przez

żydów. To też pytamy: — Komu, na

Boga, mamy obowiązek pomóc, o ko-

go się troszczyć: czy o tych, którzy

blizcy krwią, wierzeniami, ideałami

będą odbiorcami naszych myśli, —

czy też tamtych, którzy tego wszyst-

kiego czynić nie będą, bo już czyha-

ją na moment naszej słabości? Je-

żeli ten wybór jest antysemityzmem,

no, to tylko ludzie o nadwątlonem|

poczuciu rzeczywistości (anadwąt-

lić kontakt z rzeczywistością jest

przestępstwem) — nie będą antyse-

mitami.  Humanitaryzm obowiązuje

nietylko wobec obcych, lecz i wobec

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE

WŁOROMÓR_ZQe—
RADYKALNIE NISZCZY

PRODUKT ZJEDN.FRBRYK. ZW. AZOTOWYCH wMOŚCICACH CHORZOWIE
MOVE

zwycięstwie niemieckiem w 1871 r.

Francuzi przez lat czterdzieści kilka
nie byli zdatni do wzięcia odwetu, a

Niemcy w 15 lat po przegranej woj-
mie są już w pełni sił do nowej

wojny.
Bo jest pewnikiem, że wojna, nie

doprowadzona do logicznego końca,

nie może dać rozstrzygnięć trwałych

i doprowadzenia do nowej wojny.
W; nowej wojnie z Niemcami za-

danią strategji strony przeciwnej nie

będą mogły się wzorować na jej ce-

lach z roku 1918-go. Hitler scemen-

tował trzecią Rzeszę ostatecznie.

Wi czem trzeba będzie szukać

pięty Achillesa nowych Niemiec?

W, każdym razie zajęcie Berlina

nie może być nigdy wykluczone z

programu. Niemcy nie są Rosją, któ-

ra może bezboleśnie przenosić stoli-
cę w żołnierskim tornistrze.

Roman Jasieński,
generał w st. sp.
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swoich.

| „Nowy Dziennik” się skarży, że

"ny, ten delikatny, ten proteusz, ten bojkot żydów skazuje ich na śmierć

głodową. To przesada. Że jednakży”

|dzi zmuszeni do opuszczenia  zaję-

j tych terenów, nie mogą nie być po-

| szkodowani, to wątpliwości nie ule-

ga. Ale to jest nieuniknione, skoro

inaczej byłby poszkodowany naród,

któryby się żydom dał wyręczyć w

sprawowaniu wszystkich zawodów

mieszczańskich i t. zw. wolnych, i

| przeto marnujący znaczną część swe

go ludzkiego przychowku. Przyzna-

ję: gdyby proces wyparcia żydów

miał się odbyć w jednym, czy też w

paru latach, powstałaby nowa kwe-

stja społeczna, dla nas uciążliwa...

Ale zanim to się stanie, będą lata

mijały i żydzi będą mieli czas po-

przenosić się gdzieindziej, rozcień-

czyć ten swój tak wyjątkowo wPol-

| sce gęsty i przesycony roztwór, boć

|to jeśli nawet żydzi są „solą ziemi”,

to w każdym razie Polska jest sta-

nowczo... przesolona, |

| To jest pewnik, że naród, który:|

by nie potrafił zdobyć swoich miast|

dla własnego potomstwa i dla po-

możenia swej cywilizacji — taki na- |
Iród byłby tłumem niedoięgėw, poni-|
żej surowego poziomu dziejów. To,

co żydom pozostaje, to organizować|

|swą emigrację do krajów mniej „prze.

| solonych”', oraz szykować pomoc dla|

| tych, co chwilowo muszą się znaleźć |

|bez chleba. Prócz tego winni oni
j wytwarzać taką u swoich rodaków|

| psychikę, któraby łagodziła zbyt ra-|
żące dla

 

tubylczych społeczeństw

pow. moralne i polityczne, tak|
dla samych żydów niebezpieczne!

„Żydzi widocznie nie zdają sobie

sprawy, że maximum tego, co oni

mogą zachować, jest, ażeby ten ży-
wiołowy i nieunikniony ruch likwi-
dacji dotychczasowego ich stanu po-
siadania — odbywał się bez pogro-
mów, bez poniewierania ludźmii
wogóle praworządnie, w obu sen-
sach, jurydycznym i moralnym, przy
uwzględnieniu wszystkich, jakie w
grę wchodzić mogą, okoliczności i
walorów: Na tem powinno i nam za- Т
leżeć, bo i ludzkie uczucia tak naka-
zują, i logika chrystjanizmu, i wzgląd
na cywilizację. Ale jeśli żydom wia-
domo, że są furje uśpione, które już
oczy przecierają (sapienti sat) — to
doprawdy politowanie budzi ta lek-
komyślna nieopatrzność, z jaką ży”
dzi gotowi są traktować owych po-
między nami, którzy (może nie bez
pewnych, dość znacznych, dla sie-
bie niewygód) starają się właśnie o
to, ażeby przebudzone energje naro-
dowe wyjawiły się nie w rozkiełza-
nych namiętnościach, nie w rozpęta-
miu tłumów, zawsze skorych do
lynchu, ale w stanowczej, trwałej,
rozsądnej, po ludzku okiełzanej a
przemyślanej woli.

„Likwidacja żydowstwą  rozpo-
czyna się niechybnie i żydzi mają do
wyboru tylko: albo zachowywać się
tak, by prowokować i usprawiedli-
wiać reakcje gwałtowne, albo też
konieczność tę zrozumieć, jako u- |
prawnioną i nieuniknioną, jakoś się
do niej przystosować i
stwo własne wychować tak, aby z
pod owego fatum dziejowego mogli|
wyjść przynajmniej z ocaloną god-

per”
spektywami na przyszłość — gdzieś В
nością ludzką — i ze znośnemi

poza Polską!“.
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KRONIKA.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,— Następny numer „Dziennika

Wileńskiego” wyjdzie w: środę,
4 kwietnia.

Redakcja i administracja wy-
dawnictwa czynne będą od wtorku.

DYŻURY APTEK.
W noce dzisiejszą i jutrzejszą dyżurują

apteki:
Sukc. Augustowskie» — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie - przedmieściach, prócz Śnipiszek. |

d poniedziałku dyżury nocne pełnić
będą apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul, Ś-to Jai-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenhzu-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

wszystkie na przedmieściach, prócz Śnó-

piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Groby Pańskie w kosciołach

wileńskich, Tradycyjnym zwyczajem
urządzone zostały w kościołach wi-

leńskich groby Pańskie.

Od rana tłumy wiernych odwie-

dzały w poszczególnych świątyniach

groby. Pod wieczór ilość zwiedzają-

cych znacznie wzrosła. Należy tu

podkreślić, że w zwiedzaniu bardzo

liczny udział brali wojskowi i mło-
dzież szkolna. ‚

Najpiękniejszy bodajże grob znaj-

duje się 'w kościele prokatedralnym

| św. Jana. Jest on urządzony w. jed-

nej z kaplic z lewej strony nawy

głównej. Grób tonie w powodzi zie-

leni i kwiatów. Przed grobem panie

z organizacyj katolicko-społecznych

i religijnych oraz tercjarskich adoru-

ją Przenajświętszy Sakrament.

Prostotą i oryginalnością odzna-

cza się grób w kościele św, Kazimie-

rza, urządzony w lewej nawie bocz-

nej. Na tle groty skalnej spoczywa

grób Pana Jezusa. Na postać Chry-

stusa padają promienie ukrytych

lamp elektrycznych, 7 zewnątrz

grób dekorują kwiaty i zieleń. Na

górnej części ołtarza ustawiony jest

w powodzi światła Najświętszy Sa-

krament, osłonięty welonem. Przed

grobem straż trzymają żołnierze, a

Sakrament adorują: panie z różnych

stowarzyszeń i kongregacyj oraz

uczniowie gimnazjum O.O. Jezuitów.

Grób w kościele Ostrobramskim
jest urządzony według pewnego ty-
pu: zieleń, kwiaty i dużo światła,

Prześlicznie urządzony jest grób
w kościele św. Piotra i Pawła. Prze-
dewszystkiem rzuca się w oczy nie-
bieski strop; na błękitnem polu wi-
dnieją rozsiane gwiazdy. Strop ten

jest rzesiście oświetlony, Na jego
/ tle widnieje Przenajświętszy Sakra-
_ ment, osłonięty welonem.

'__ Poniżej, przez całą szerokość gro-

bu, rozpięta jest wstęga z napisem:

„Ludu mój, ludu! cóżem ci uczynił?”

"Pod nią zaś urządzona jest grota

skalna, w której wnętrzu spoczywa

grób Chrystusa.
Nastrojowy, jak zawsze, jest grób

w kościele Dominikańskim.

—Pienia religijne przy grobach:
Wczoraj o godz. 8 wieczorem przy
grobie Zbawiciela w. kościele św.

"Jana chór „Echo* wykonał bardzo
pięknie pienia religijne.

Również wczoraj o godz. 7 wiecz,
przy grobie Zbawiciela w kościele
po-Bernardyńskim wykonane zosta-
ły pienia religijne.

Oba koncerty zgromadziły liczny
zastęp słuchaczów.

— Piegrzymka do Kalwśrji W.
Wielki Czwartek o godz, 5 wiecz.
wyruszyła z pod Ostrej-Bramy, pod
kierownictwem ks. Józefa Wojczu-
nasa, poprzedzaną przez poczty
sztandarowe Stowarzyszeń Młodzie-
ży Polskiej i Stow. Mężczyzn Kato-

( lickich, liczna pielgrzymka na nocne
obchodzenie Dróg Męki Pańskiej w
Kalwarji. Po drodze do pielgrzymki
przyłączyło się szereg osób, tak, że
koło Wieczornika wzrosła ona w
dwójnasób.

Równocześnie niemal przybyły
do Kalwarji pielgrzymki z innych
kościołów.
W czasie obchodzenia Dróg Męki

Pańskiej panował wielki tłok i
ścisk. Dlatego od pierwszych stacyj
każda z pielgrzymek  obchodziły
Dróżki osobno.

Obchodzenie zakończono około
$odz. 1 w nocy. Pielgrzymka Ostro-
bramska o godz 2 wróciła do śród-

| mieścia.
OSOBISTE.

— J. E. ks, Arcybiskup-Metro-
 polilia Romuald Jałbrzykowski świę-
ta spędzi w klinice św. Józefa, gdzie

 Dozostaje na leczeniu. Prawdopo-
dobnie w pierwszym lub drugim: dniu
świąt Arcypasterz odprawi w kapli-
Ly klinicznej Mszę św.

RUS AAS ASD DET
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

pod Protektoratem
J. Eks. Ks. Biskupa Adamskiego

|| na Zielone Świątki, 15 — 30 maja
| ze zwiedzaniem Aten i Konstantynopola,

włącznie paszportu i wizl

| CENA ZŁ. 690.
Zapisy przyjmuje, informacyj udziela:
eneralny Komisarjat Ziemi Świętej w

| Polsce, Kraków, Reformacka 4. Liga Ka-
tolicka, Katowice, Piłsudskiego 58. Tow.
Pielgrzym, Poznań, św. Józefa 5. P. B. P.

|uFRANCOPOL”, Warszawa, Mazo- |
wiecka 9, |

 

 

     

 

    

 

   

 

   

   

  

  
    

 

  

   

    

    

 

  
  

— Rezurekcja Sokołów: Zarząd
śniazda wyznacza
ków w wielką sobotę na godzinę 5
min. 30 popoł. dla wzięcia udziału
w Rezurekcji w kaplicy T-wa Do-
broczynności. Po powrocie do gnia-
zda odbędzie się tradycyjne dziele-
nie się Święconem.

zabawy taneczne, organizowane
przez Zarząd dla członków i wpro-
wadzonych gości.

skiem uroczystość poświęcona twór-
czości Henryka Sienkiewicza. Pre-
lekcję na temat powyższy wygłosił
p. prof: dr. Stanisław Cywiński, da-
jąc możność słuchaczom zapoznać
się z wielkim pisarzem i Jego dzie-
łami o tak wielkiej wartości wycho-
wawczej.

Następnie znany chór „Echo“,
pod batutą p. prof. Władysława Ka-
linowskiego, odśpiewał z wielką sta-
rannością szereg pieśni o treści reli-
gijnej, wywołując niemilknące oklas-
ki i owacje u słuchaczy.

Na zakończenie naczelnik gnia-
zda, p. Stanisław Jarocki, wręczył
nagrody, zdobyte w Sokole na zawo-
dach w dniu 11 marca, W miłym
nastroju zakończono uroczystość
wspólną fotograłją Zarządu i uczest-
ników zawodów strzeleckich.

Z MIASTA.

— Redukcje w „Tommaku”. Per-
sonel urzędniczy Towarzystwa Ko-
munikacji Miejskiej, mimo skończo-
nego terminu wymówienia trzech-
miesięcznego z pracy, nie ucierpiał
narazie, śdyż otrzymał prolongatę na
dalsze dwa miesiące, a mianowicie
na kwiecień i maj r. b.

Z personelu urzędniczego utracił
pracę jeden z urzędników, który zo-
stał zwolniony z powodu braku kwa-
lifikacji Co zaś się tyczy pracowni-
ków fizycznych, to ci otrzymali wy-
mówienia na dzień 7 kwietnia i
w dniu tym ma ulec redukcji około
40 pracowników,
W sprawie tej związek  kilka-

krotnie interwenjował i w tej kwe-
stji ostatecznie po świętach odbędzie
się konferencja.

je DOBROCZYNNOŚĆ,
— Kwesta na przytułek starców,

pozostających pod opieką O O. Bo-
nifratrów w Wilnie, odbędzie się na

ulicach miastą w dniu 2 kwietnia,

Organizatorzy kwesty mają nadzieję,
iż, pomimo czasów kryzysowych,

ofiarność publiczna nie zawiedzie,

by wesprzeć wyjątkową nędzę, ko-
rzystającą z przytułku:

ZABAWY.

— Wiosenny dancing prasy wi-
leńskiej. Organizowany ną dzień 7
kwietnia pierwszy wiosenny dancing
prasy wileńskiej w obszernym lokalu
izby Przemysłowo-Handlowej zapo-
wiada się imponująco.

Komisja balową Synd. Dziennik.
Wil. wespół z komitetem pań gospo-
dyń przygotowuje wiele niespodzia-
nek. W danym wypadku idą z su-
kursem prasie artyści teatru „Lut-

nia' oraz znane firmy wileńskie:

A, Sztrallowej, Wiellerowej, Chary-
tonowicza, Prużana, Borkowskiego i
„Narocz“, '

Program artystyczny wykonają:
primadonna Halmirska, primabale-
rina Martówna, Dębowski, Szcza-
wiński, Wyrwicz-Wichrowski i ba-
letmistrz Ciesielski. Dekoracje pla-
styczne artysty-malarza Józefa Ho-
ryda, kwiatowe firmy Weller.

Wstęp tylko za zaproszeniami.
Bilety wcześniej nabywać można w
redakcjach wileńskich pism. Cena
biletów normalnych 4 zł, akade-
mickich — 3 zł.
— Czarna kawa, Dnia 2 kwietnia

b. r. w salonach lzby Przemysłowo-
Handl. (A. Mickiewicza 32) odbędzie
się Czarna kawa emigracji akade-
mickiej. Początek o godz. 21.30, stro-
je wizytowe. Zaproszenia i bilety w
cenie 3 zł, i 2 zł, (akademickie) już
są do nabycia w cukierni Czerwone-
go Sztralla- '
— Rada gospodarzy Klubu Praw-

nikėw komunikuje, iž dnia 2 kwiet-
nia b. r. o godz. 21 odbędzie się w
lokalu Klubu (Mickiewicza 28) za-
bawa taneczna. Goście mile wi-
dziani. ` ‹

— Dancing kowieński. Związek Pola-
ków Ziemi Kowieńskiej w Wilnie organizuje
w dn. 7 kwietnia b. r. w lokalu Czerwonego
Sztralla (ul, Mickiewicza zbieg z Tatarską)
„Dancing Kowieūski“,

Zabawę urozmaicą: solowe występy p.
Wandy Biszewskiej, pierwszy pozateatralny
występ damskiego chóru rewelersów pod
kierownictwem znanego Wilnu kompozyto=
ra Jerzego Świętochowskiego i inne at“
rakcje,

Obficie zaopatrzony bułet — tradycyj-
ny krupnik litewski.

Całkowity dochód z imprezy przezna-
czony jest ma pomoc dla polskiej dziatwy
szkolnej w Litwie. |

(Wstęp 2 zł, akademicki 1 zł. Początek
© godz .ll-ej wiecz.

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek, Podczas

mycia okna przy ul. Lwowskiej 12 spadła|
na parkan 17-letnia Anna Zdanowska. Po-|
gotowie Ratunkowe przewiozło ją w sta-|
nie bardzo ciężkim do szpitala św. Jakóba.
Zdanowska ma złamane lewe udo i zdarty naskórek z klatki piersiowej.

zbiórkę człon-,

W. dniu 1 i 2 kwietnia odbędąsię:

— Z życia Sokoła, Ubiegłej nie-
dzieli odbyła się w gnieździe wileń-,

DZIENNIK

Rezurekcje w koś
Rezurekcje w  kościoiach wileńskich

odprawione zostaną w następujących go-

dzinach:
W kościele św. Jana w sobotę o godz.

‚ 11 wiecz.

W. kościele Sióstr Wizytek w sobotę o
godz. 6 m. 30 wiecz. (jeżeli dopisze pogoda,

w czasie Rezurekcji odbędzie się uroczysta

procesja na dziedzińcu kościelnym).

! W kościele po-Bernardyńskim w sobotę
` © godz. 10 wiecz.

| W kościele św. Józefa (Dobroczynności)
w sobotę o godz. 6 wiecz.

W kościele Najśw. Serca Jezusowego
,w niedzielę o godz, 5 rano.

W kościele św, Ducha w sobotę o g. 11

wiecz,
W kościele św. Jakóba w niedzielę o

godz. 6 rano,

W kościele św. Teresy (Ostrobram-
„skim w niedzielę o godz. 6 rano.

W kościele Wszystkich Świętych w so-
,botę o godz. 9 wiecz,

W kościele św. Rafała w niedzielę o
godz. 6 rano.

WILEŃSKI -

ciołach wileńskich.
W. kościele Niepokalanego Poczęcia N.

M. P. w niedzielę o godz. 7 rano.

W kościele św. Jerzego w niedzielę o
godz. 7 rano.

W kościele
dzielę o 6 rano.

W kościele św. Kazimierza w sobotę o
| 7 m. 30 wiecz. (w czasie Rezurekcji chór

00. Boniiratrów w nie-

 

Z błyskawiczną szybkością
rozeszła się wiadomość,

że dnia 2 kwietnia r. b. w Sell Stron=
nietwa Narodowego(ul. Orzeszkowej 11)

odbęczie się

WIELKA WIOSENNA
ZABAWĄ TANECZNA

Stow. Młodz. Polskiej. Pocz. o godz. 20
Orkiestrą Jazz-Band będzie przygrywzć
do rana. — Bufet obficie zaopatrzony.

la Panów zł 1.49, dla Pań gr. 99

  

 kościoła św. Kazimierza wykona pod kie-
rownictwem p. Kowalskiego pienia religijne)

W kościele OO. Franciszkanów w sobo-
tę o 9 wiecz.

W kościele św. Bartłomieja (na Zarze-
czu) w niedzielę o 6 zrana.

W kościele św. Michała w sobotę o 7 w.!

W kościele św. Trójcy w sobotę o 6 w.
W kościele św. Katarzyny w sobotę|

;0 7 wiecz,

W kościele garnizonowym św. Ignacego
w niedzielę o 7 rano,

W kościele św.
o 6 rano.

W. kościele 0.0. Misjonarzy w nie-
dzielę o godz. 6 rano.

Mikołaja w niedzielę 
 

A WESOŁEGO ALLELUJA
Szanownym Klijentom życzy

firmaMICHAŁ GIRDA
Zamkowa 20, tel. 16—28.

Akumulatory, — Radjo. — Elektrotechnika.
 

Na onegdajszem posiedzeniu Ra-
dy Ministrów ustalono sprawę a-
wansów urzędniczych. Listy awan-
sów urzędniczych będą załatwiane
między 10 a 20 kwietnia, awanse te
dotyczyć będą urzędników i funkcjo-
narjuszów państwowych, którzyprzy
zaszeregowaniu dnia 1 lutego r. b.,
tj z dniem wejścia w życie nowej
ustawy o uposażeniu otrzymali niż-
szą kategorję, niż mieli ją przed
1 lutego.

Nie znaczy to wszakże, aby

Przeliczenie

Od paru miesięcy rozpatrywany
jest projekt uregulowania stosun-
ków walutowych w związku z odstą-
pieniem szeregu państw od parytetu
złotowego. « Wobec całkowitej sta-
bilizacji złotego i mocnego postano-
wienia utrzymania się przy tej linji,
istnieje zamiar uregulowania rozra-
chunków w obcych walutach przez
obowiązek rozliczania się wzłotych.
Szczegóły projektu są przedmiotem

Ministerstwo Wyznań Rel. i Ośw.
Publ. wydało szereg zarządzeń w
sprawie programu nauczania w
szkolnictwie średniem w nadchodzą-
cym roku 1934/35. Ciekawą inowa-
cją w programie klasy pierwszej i
drugiej w szkole średniej nowego ty-
pu jest wprowadzenie codziennych
ćwiczeń gimnastycznych 10-minuto-
wych. Program przewiduje również
audycje muzyczne dla młodzieży
(jeden koncert miesięcznie). Muzy-
ka traktowana będzie ponadto jako
przedmiot nieobowiązkowy; lekcje
muzyki mogą się odbywać w szko-
łach do czterech godzin tygodnio-
wo. Niezależnie od tego, 2 godziny
tygodniowo poświęcone są na popo-
łudniowe gry i zabawy.

Program dla szkół mniejszości
narodowych przewiduje w gimna-
zjach z językiem wykładowym nie-
mieckim, ruskim i białoruskim —

języka ojczystego:
Przy egzaminach nowowstępują-

cych uczniów do klas pierwszych
nowego typu, w drodze wyjątku,
$imnazja państwowe przyjmować
będą również i tych kandydatów,
którzy zdadzą z wynikiem niepo-
myślnym z jednego przedmiotu, o ile
wykazują oni ogólne zdolności i od-
powiedni rozwój umysłowy. Egza-
miny do klas drugich przeprowa-|
dzone będą tylko w tych szkołach,:

 

RÓŻNE.
— Amatorski Teatr Robotniczy.

W poniedziałek, staraniem Sekcji
Teatralnej Chrześcijańskiego  Uni-
wersytetu Robotniczego odbędzie się
przedstawienie amatorskie dla dzie-
ci i młodzieży. W. programie: „W.
kryształowej grocie”, baśń sceniczna Marji Konopnickiej i „Zosia sierotka
wśród Cyganów*', obrazek sceniczny
ze spiewami i tańcami Kazimierza
Petaszewskiego Powyższe przed-
stawienie odbędzie się w sali teatral-
nej Ch. U. R. przy ul. Metropolital-
nej Nr. 1. Początek o godz. 4 popoł.

Awanse urzędnicze.

w walutach obcych.

Zmiany w szkolnictwie.
Egzaminy, gimnastyka, muzyka,

sześć godzin tygodniowo na lekcje|

„wszyscy, do których zastosowana
była wówczas obniżka, mieli być
obecnie awansowani-

Na każdy resort przypadać bę-
dzie pewien procent awansów.

Procentowo da się to w ten spo-
sób ustalić, że na 1 maja awansowa-
nych będzie mniejwięcej jedna trze-
cią liczby urzędników i funkcjo-
narjuszów państwowych, pośród
tych, którzy utracili kategorję przy
zaszeregowaniu.

! КА & : ж

zobowiązan

prac ministerstwa Skarbu,  Zobo-
wiązanią w walutach obcych mają
ulec przeliczeniu. Narazie nie są
jeszcze zadecydowane szczegóły, za-
chodzi bowiem obawa, że jednolite
załatwienie tej sprawy może nara-
zić ma straty tych, którzy drobne
swe oszczędności ulokowali w pa-
pierach państwowych, opiewających
"na obcą walutę. i

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, — Teatr

Miejski na Pohulance chcąc zadowolić jak-
najszersze warstwy publiczności wileńskiej,
ułożył wielce urozmaicony repertuar świą-
teczny,

W pierwszy dzień świąt o godz. 8 wiecz.
odegrana zostanie doskonała komedja an-
gielska H. Jenkinsa p. t. „Kobieta i szma-
ragd'. Ceny propagandowe.

W. drugi dzień świąt dane będą dwa
przedstawienia: o godz. 4-ej po poł. współ-
czesna sztuka węgierskiego autora Fekete-
go p. t. „Pieniądz to nie wszystko” — po
cenach propagandowych. Wieczorew o godz.
8-ej współczesna komedja Deval'a „Stetek“,
Ceny propagandowe.

W, trzeci dzień świąt o godz. 8-ej wiecz.
głośna sztuka węgierskiego autora Fekete-
$o „Pieniądz to nie wszystko”. Ceny pro-
pagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Repertuar

świąteczny w „Lutni* będzie niezmiernie
urozmaicony, a mianowicie: w niedzielę o
godz. 8.15 ostatnia nowość repertuaru „Raj-
ski Ogród" wileńskiego kompozytora J.
Świętochowskiego. W poniedziałek świą-
teczny trzy widowiska: o godz. 12.30 bajka
dla dzieci i młodzieży ,Staś-Lotnikiem', o
godz. 4-ej popoł. malownicza operetka „Nie-
bieski Motyl“ — ceny zniżone. Wieczorem
o godz. 8.15 „Rajski Ogród”. W środę —
Chór Dana, w czwartek „Niebieski Motyl"
po cenach zniżonych, w piątek „Gospoda
pod Białym Koniem'*, Ceny propagandowe.

— Poranek dla dzieci i młodzieży w
„Lutni*, W. poniedziałek świąteczny nieod-
wołalnie ostatni raz „Staś Lotnikiem*, Po-
czątek o godz. 12.30. Ceny miejsc od 25 gr.

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 31 marca.

7.00: Czas. 11.50: Utwory Haendla (pły-
ty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka bohaterska
(płyty). 12.30: Kom. meteor, 12.35: Muzyka
klasyczna (płyty). 15.40: Muzyka (płyty).
16.00: Audycja dla chorych. 16.40: Dalszy
ciąg odc. pow. 16.55: Utwory $, Rachmani-
nowa (płyty). 17.05: Koncert. 18.00: Rezu-
rekcja. 19.05: „Polskie posty” — felj. 19.20:
Muzyka (płyty). 19,45: Skrzynka techniczna.
20.02: Koncert. 21,00: Kwadr. poetycki.
21.20: Koncert muzyki polskiej. 22.00: Kon-
cert. 22.30: Koncert kameralny. 23,00: Kom.
meteor.

Niedziela, dnia 1 kwietnia
10.00: Nabożeństwo. 11.57: Czas. 12.05:

Muzyka. 15.00: Audycja wiejska. 16.20:
Wesoła audycja dla dzieci. 16.50: Muzyka
organowa (płyty). 17.20: Misterjum Wielka-
nocne. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Koncert.
19.05: Radjotygodnik dla młodzieży. 19.30:
Recital śpiewaczy. 19,40: Godzina życzeń
(płyty). 20.30: Koncert, 21.00: „Wielkanoc-
na gawęda*”. 21,15: Wesoła fala. 22.15:
Wesoła tala. 22.15: Koncert jazzowy. 23.00:
„Prima-aprillis wileńskiego referenta"
ielj. 23.15: Muzyka lekka.

Poniedziałek, dnia 2 kwietnia, 
gdzie niema kompletu 45 uczniów
w klasie.

Z rokiem szkolnym 1934/35 zli-
kwidowane będą kursy trzecie w
seminarjach nauczycielskich. Opróż-
nione lokale przeznaczone mają być

na szkoły powszechne.

 

 

Na Swięta
tylko

PIWO

<SZOPEN.l|
TiB MA RATLSS

Poczta
w niedziele i świętą.|

Prowadzone są obecnie studja
nad usprawieniem aparatu poczto-
wego. W związku z tem rozważana
jest podobno sprawa doręczania ko-
respondencji w niedziele i święta.

Zwolennicy doręczania poczty w
dnie wolne od pracy powołują się na
zagranicę, ponadto podkreślają, że
poczta tak samo jak środki komuni-
kacyjne i telefony powinna przy wy-
sokich stosunkowo opłatach obsługi-
wać klijentelię jaknajstaranniej i naj-
sumienniej, a przedewszystkiem bez
całodziennych przerw.

Przedterminowe zwolnienie żołnierzy.
Agencja PID dowiaduje się, że

w ostatnich dniach przeprowadzono
częściowe zwolnienie z szeregów
żołnierzy rocznika 1910 i 1911.
Zwolniono po odbyciu służby skró-
conej wszystkich szeregowych ba-
taljonu sztabowego w Warszawie
jaki kompanii sztabowych w puł
kach prowincjonalnych, co 'pozo-
staje w związku z likwidacją tych
formacji. Żołnierze rocznika 1911
tych oddziałów służyli o 5 miesięcy
mniej ni zwykle.

 

| Gellerta (płyty).

9.00: Czas. Muzyka. 10.05: Nabożeń-
stwo z Poznania. 11.57: Czas. 12.10: Kom.
meteor. 12.15: Poranek — „Wagner i jego
pierwszy Tristan" — felj, 14.00: Audycja
dla wszystkich. 14.50: Słuchowisko wiej-
skie. 15.20: Koncert. 16.00: Słuchowisko
dla dzieci. 16.30: Recital śpiewaczy. 17.55:
Recital śpiewaczy. 18.20: Audycja žolnier-
ska. 18.45: „W chińskim teatrze” — felj.
19.30: „Wiosenne kłopoty” — felj. 20.00;
Transm.zWiednia. Operetka Jana Straussa
„Zemsta Nietoperza”. 23.00: Muzyka lekka,

Wtorek, dnia 3 kwietnia.
1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory

11.57; Czas. 12.05: Kon-
cert. 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka.
15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10:
Wesołe piosenki (płyty).* 16.40: „Mała
skrzyneczka“. 16.55: Recital śpiewaczy.
17.10: Koncert kameralny. 18.00: „Bohate-
rowie krajów tropikalnych pa:
18.50: Muzyka taneczna (płyty). 19.25: „Ko-
munikacje miejskie i podmiejskie w sto-
licy” — odczyt. 19.40: Kom. sportowy.
20.02: Koncert wagnerowski. 22.45: Felje-
ton. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka
taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO
Misterjum Wielkanocne:

Obok muzyki religijnej w czasie trans-
misyj nabożeństw rozgłośnie polskie dają w
niedzielę 1 kwietnia o godz. 17 muzykę o
charakterze związanym z uroczystym dniem
Zmartwychwstania Pańskiego. Będzie to
„Misterjum Wielkanocne Bolesława Raczyń-
siciego w opracowaniu Stanisława Broniew-
skiego, zbliżone swoim charakterem do tra-
dycyj, przechowywanych wśród ludu.
dycja ta transmitowana będzie z Krakowa.

Radjowe audycje świąteczne.
Urozmaicony program świąteczny za-

wiera sporo interesujących audycyj, w któ-
rych zapowiedziany jest udział znanych i
popularnych artystów. Na uwagę zasługują

Na terenie powiatu molodec-
kiego grasuje epidemja tyfusu, któ-
ra objęła częściowo gminy bienicką,
rakowską i gródecką. Aczkolwiek

+

Przed czterema laty powstałą w

rzystwo Bankowe', której założy-
cielem i dyrektorem został Symcha
Wolberg, a jego zastępcą niejaki
Frydland, obywatel łotewski. Człon-  

Przy zaparciu stolca, naturalna woda|
gorzka  „Franciszka-Józeła* daje obiite
wypróżnienie, Żądać w aptekach i dro-,
g rjach. 8361/1

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie cmentarza na Rossie.

Na ementarzu Rossa dokonyrwano systema-
tycznej kradzieży ogrodzeń z nagrobków.

Powiadomiona o tem przez dozorcę policja

 

mia Wacława Iwaszkiewicza i Romana Wstęp dla dzieci bezpłatny. Guisę, mieszkających przy ul. Olimpja 10.

kami Towarzystwa w liczbie 10-ciu
są krewni dyrektorów lub ich naj-
bliżsi przyjaciele. Operacje banko-
we tej instytucji prowadzone były
na terenie całej Polski i polegały
głównie na sprzedaży obligacyj do-

Au-'

Grodnie spółdzielnia p. £ „Towa-;

 

    

 

CZEKOLADA
KARMELKI
BI SZK OPTY

25985—4

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wileń-
skiego' zamiast wizyt i powinszowań Świą-

tecznych,
J. E. Ks. Arcybiskup Romuald Jatbrzy-

kowski zł. 50 na rzecz głodujących w Wi-
leńszczyźnie.

J. E. Ks. Biskup Kazimierz Michalkie-
wicz zł, 300 na następujące cele: Na Tow.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego A Paulo
zł. 100, na Tow. Dobrocz. „Caritas* zł. 50,
no Dom Dzieciątka Jezus zł. 50, na Komitet
lokalny Funduszu Pracy zł. 25, na Dom
Opieki Matki Bożej SS. Magdalenek zł. 25,
na herbaciarnię dla inteligencji zł, 25, na
Komitet walki z żebractwem zł. 25

Zofja i Szymon Renigerowie zł. 18 na
następujące cele: na Dom Dzieciątka Jezus
zł, 4, dla najbiedniejszych do uznania Ad-
ministracji zł. 4, na XII Konf. Pań Mił. św.
Wincentego 4 Paulo zł. 7, na T-wo opieki
i pomocy pracownikom byłej tajnej oświaty
#З

 

Janostwo Olszewscy zł. 4 na VI Konf.
Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

D-rostwo Zawadzcy zł. 5 na herbaciar-
nię dla inteligencji.

D-rostwo Świerzyńscy zł. 5 na T-wo
opieki nad byłymi pracownikami tajnej
oświaty, ) i

Adam Čwikliūski zt. 3 na „Caritas“ (ta-
nia kuchnia dla dzieci). Dr. Feliks i Aleksan-
dra Kasperowiczowie zł. 5 na herbaciarnię
dla inteligencji. B. Kolesiński zł, 3 dla naj-
biedniejszych. Olgierdostwo Bielscy zł. 3 na
dom noclegowy dla kobiet. Wanda  Stani-
sławska zł. 2 dla najbiedniejszych, Aleks,
Pietkiewicz zł, 3 na V Konf, Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego A Paulo. Halina i Ma-
rjan Kosińscy zł, 5, Jadwiga i Marjan Ko-
walscy zł, 5, Tadeuszostwo Wierszyłłowie
zł 3, Bronisława i Mieczysław Engielowie
zł. 10 i bezimiennie 50 gr. na VII męską
konf. św. Wincentego a Paulo. d

Józefa i Kazimierz Tarłowscy składają
50 zł. na następujące cele: 1) na Misję Ka-
tolicką 10 zł, 2) na P, Macierz Szkolną
10 zł, 3) na dom Serca Jezusowego 10 zł.,
4) na Żłobek im. Maryji 10 zł., 5) па naj-
biedniejszych T-wa Pań Miłosierdzia Św.
Wincentego 4 Paulo 10 zł.

 

Ch. K. zł. 10 dla najbiedniejszych miasta
Wilna. Z, J. zł. 2 na Tow. Pań Mił. św. Win-
centego A Paulo, Z. J. zł. 3 dla bezrobotnej
nauczycielki. Kazimierz Poniatowski zł. 5,
Marja Reutt zł. 2 i Koło P. M. S. im. Dmo-
chowskiej zł 3 ku uczczeniu pamięci naj-
starszej nauczycielki na Wileńszczyźnie ś.p.
Anny Zakrzewskiej na zapoczątkowanie
1-go Koła Opiekuńczego szkoły. S. Ż. dla
nauczyciela przy ul. Werkowskiej zł, 3 i dla
chorego na gruźlicę W. K. zł 2.50. Wła-
dysław Lenkiewicz zł. 2 dla Koła Pań rato-
wania Bazyliki,

w AUTOMACIE[20
„KINOFOT“
WIELKA 27 I WILEŃSKA 5.

   

  

iroszy fotografja
w różnych pozach
w ciągu 10 minut

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa*
dzić zapomocą bonów jałmu-

žniczych „Caritasu“
RTL AIA

dwa recitale wokalne — dnia 2 kwietnia o
godz. 16,30 z repertuarem pieśni włoskich
wystąpi tenor Umberto Macnezż, a o godz.
22.40 świetna śpiewaczka Wanda Wermiń-
ska śpiewać będzie pieśni Zaremby, Ma-
szyńskiego, Marczewskiego, Galla i in, Po-
zatem w niedzielę o godz. 18.40 grać będzie
Kwintet hawajski, wreszcie o godz. 21,15
Lwów. uraczy swych przyjaciół w całej
Polsce audycją prima-aprilisową. Prócz tych
audycyj znajdą słuchacze w programach
wiele pogodnej i wesołej muzyki.

j Koncert wagnerowski,
х W trzecie święto Wielkiej Nocy trans-
mitowany będzie z Warszawy o godz. 20.00,
który da nam w skróceniu obraz twórczości

| Ryszarda Wagnera. Poprzedzony będzie
,prelekcją prof Henryka Rydzewskiego, a
wykonawcami będą tacy soliści jak Żofja
Żmigród Fedyczkowska, Iśnacy Dygas i An-
toni Gołębiowski.

 
 

Z KRAJU.
Tyfus plamisty w pow. Mołodeczańskim.

przedsięwzięto energiczne środki za-
radcze i kolumna epidemiczna pra-

„cuje na miejscu, wypadki zachoro-
'wań notowane są coraz częściej.

 

Afera «Towarzystwa,Bankowego» w Grodnie
larowych na raty. Przy tych tran-
zakcjach popełniano sprytnie oszu-
stwa, które dawały duże zyski. Na
skutek licznych skarg klientów To-

, warzystwa Bankowego, których licz-
| ba przekroczyła ostatnio 20 tys., po-
„lieja z polecenia prokuratora aresz-
|towałą Wiolberga i Frydlanda, oraz
opieczętowała lokal T-wa i drukar-
ni Lubicza, która wykonywała dru-
ki dla tego T-wa.

 

Aresztowanie fałszerzamonet.
W Łużkach tut. powiatu zatrzy-

many został Arkadjusz Aleksin,
mieszkaniec wsi Rubaszki, który

schwytala z częścią skradzicnego ogrodze-| usiłował piiścić w obieg fałszywe brata Nauma przekazano władzom
50-grosz. monety. W wyniku prze-
prowadzonej rewizji w mieszkaniu
A

| Aleksina znaleziono metal i przy-
bory, służące do fabrykowania mo-
net. Arkadjusza Aleksina i jego

| sądowym.
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trómnu-

DP CSEE

N sis:MOtocy kie
© - NOR 66 J 6 przodujące
E Ža « Bo de de marki świata

« = modele 1934 roku stale na składzie. р

= ' Dogodne warunki splaty. Ceny fabryczne

== Duży wybór motocykli okazyjnych

Z= Skład konsygnacyjny aRÓ

== (mi „Michelin* “
=. nu „Royal Wykończenie st. i
== oraz artykuły fotograficzne — wykończenie staranns

== APARATY po cenach dostępnych

  

 

   

RAKIETY TENISOWE,
PIŁKI SIATKOWE,

е°он „LECHD/H. 55

iw
KINACH 595

draStenzla
mydła -

_BENIGNINA.
17WARP OTW ASO AKLi TNS
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KOSZYKOWE, NOŽNE,
KAJAKI i SKŁADAKI:

«6 Wilno, Wielka 24

PANe i „.„ROXY*: jednocześnie

  
Pensjonaty djetetyczne.

informaryi udziela Zarzad Zdrojowiska

Nr. Ne.Bid 87/34 z dn. 23/III. 1934 r. 25962—0

DZIENNIE MICEERSRI |

ZW >T ITT IPS

WIOSENNE KURACJE KĄPIELOWE

Nowoczesne urządzenia lecznicze, dogodny pobyt w

ZAKŁADACH ZDROJOWYCH

jm INOWROCŁAWIA
|) położonych w wielkim parku 10 min. od miasta 15 od dworca @

 

SEZON OD 1 KWIETNIA
Pokoje bez utrzymania od 1,50 zł.

Kuracje ryczałtowe.

 

 

pudru

Francja Was zaprasza!!
TURYSTYKA, SPORT,

ROZRYWKIiSTUDJA

iAirių,ia iki
Warszawa, Ossolińskich 4, tel. 684-85

oraz wszystkie biura podróży.

 

DAMSKICH i MĘSKICH UBRAŃ

SEZON WIOSENNY I
Przyjmuje zamów. z własnych I powierzonychmaterjałów.

PRACOWNIA ы

J. Grudzewicz
WILNO, WILEŃSKA36m.8

Poleca Sz. Klienteli noweetrzymane materjały w najlepszych gatunkach

NA LETNI

Ceny niskie!
  

Tel. 400.  
W NIEDZIELĘ I PONIEDZIAŁEK — TYLKO D W A DNII

NA SCENIE:
osobiście

występuje EUGENJUSZ BODO
w gościnnym repertuarze najnowszych przebojów

Na ekrani
Najpotężniejszy sukces POŁSKI

„Piešniarz
BO0DO—ZNICZ—GO0RCZYNSKA—WALTER i innl.

Szezyt REKORDOWEGO powodzenia!

ппооа

ЫЕ
PREM-
JERA

 RASTITS

Od gadz. 4-ej
premjera

świąteczna

 

C
S
I

 

 HE
L
I
O
S

sztował panad 500,000 zlot.

L Eiaa i Aaaa aiakiai ч

Z powodu wieiklego
powodzenia fimu

KRZYCZCIE
Nad program: Najnowsze | najaktualnie]jsze d

Początek seansów od godziny 12-ej.

JUTRO PREMIERA!

MILJONOWY KLEJNOT
reprezentywny polskiel produkcji! Wytwórni „Uniwersal

film zakrojony na miarę wielkichPIERWSZY

KOCHA... LUBI...
SZANUJE

Przebojowa muzyka H. WARSA. Ameryk. rozmach. Szalone tempo! Film, który ko-
Honorowe bilety nieważne. Pocz. seansów od godz. 2:ej.

warsza

Honorowe bilety I bezpłatne niewaźne.

  

wy”

«KRÓL KRÓLÓW> ***:*

TURBINA о,,оОО

W połowie kwietnia b. r. otwiera się

Oojewodzki Zakład Leczniczy
DLA NERWOWO WYCZERPANYCH KOBIET

w Gościejewie, stacja kolejowa I poczta Rogoźne Wikp.
Przeprowadza się leczenie odwykowe (alkohol, morfina,

oraz leczenie następowych stanów wyczerpania nerwowego i fizycznego.

Najnowsze aparaty | urządzenia leczristwa fizykalnego: wodolecznictwo,

elektrolecznictwo, promieniolecznietwo. 0

kokaina It. p)

  

wyświetlany w niedzielę | kwietnia i w poniedziałek

od godz. 12 do 2-ej i od 2-ej do 4-e].

„WSTRIECZNYJ“ Ra-
welacja SOWIECKIEJ
produkcji. Film całko-

wiele mówiony i śpiewany w języku rosyjskim.

Na Scenie: „MIZANTROP I DRUCIARZ” komedja obyczajowa w 1 akcie.
Ceny blietów: BALKON 35 gr, PARTER 54 gr.

CHINY

 

(BUNT w SZANGHAJU)
„Tych dwóch słów wystarczy!

Niedziela dnla 1 kwietnia — Poniedziałek 2 kwietnia.

arcydzieł zagranicznych!

 

  

odatki dźwiekowe ze słynnego cyklu „€ztery strony świata”.

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzględnie nieważne.

 

   
Po raz 1-wszywszystkie

ASY i GWIAZDY
sceny, ekranu i baletu w

jednym filmie.

LODA HALAMA,
BO0DO0— WALTER,

MHM POGORZELSKA,
CHMURKOWSKA,

TOM—ZNICZ i in.
>

 

GABINET DENTYSTYCZNY
przy Lecz. Lit. Stow. Pom. Sanit,
Wilno, Mickiewicza 33 a, Tel. 17 77.

Leczenie zębów | chorób jamy ustnej z zastoso»
waniem nowoczesnych metod, rozpoznawanie I
leczenie przy udziale specjalisty lekarza- stoma-

toioga.
Techsiezna roboty (protezy, koronki i mosty).

Przyjęcia: 10—2 g dn. | 5—7 g. w.

LD JUREWICZ
były majster firmy —5

„PAWEt BURE“
Poleca najrozmeltsze | naj-
nowsze zegarki I bižuterję po
cenach najniższych oraz wszel-

Ё ką naprawę z długoterminową
dok gwarancją.

WILNO, MICKIEWICZA Nr. 4.

 

  
 

wieczorowe przyjęcia chorych w lecznicy
Lit. Stow. Pom. Sanit. m. Wiina
MICKIEWICZA 33 a. Tel. 17-77.

Choroby w*wnętrzne, chirurgiczne, kobiece, ner-
wowe, oczne, ucha, nosa, gardła. Leczenie astma-
tyków nowoczesnemi metodami, Gabinet Roent
gena. Zabiegi elektroterepeutyczne.— Przyjęcia
d 5—7 q. Ww. --2

  
 

oraz wszelkie Inne zboczenia |
mowy radykalnie usuwa

| BLA JĄkAŁÓW Ś2 Żytkiewicza,
Warszawa. ul. Chicdna 22. 10531-0

Prospekty kancelarja „wysyła bezpłatnie.

[JĄKANIE
! ZAKŁAD LECZN.

 

Wileńskie Towarzystwo Węglowe

Witold Kiewlicz
1 S-ka,

Spółka z o. o.
poleca

Węgiel górnośląski kone. „Giesche“ i „Prograss“,
Cement konc. "Woda a ocynkowaną

Mickiewicza 28 m. 5
Telef, Nr. 146.

CUKIERNIA I PIEKARNIA

"LEONARDA
ul. Mickiewicza 27 (I Zamkowa Mi 4)

poieca SZANOWNEJ KLIJENTELI

(—) WIELKANOCNE (—)
BABY, MAZURKI, TORTY, JAJA CZEKO-
LADOWE oraz BUŁKI! SWIĄTECZNE

Produkty pierwszorzędne.
Ceny niskie.  
 

 

Nr. p. K. R. Z.F. O. 79/34.

LICYTACJA.
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do pu-

blicznej wiadomości, iż w dniu 6 kwietnia r. b.

© godz. li-ej rane przy ullcy Marji Magdaleny
Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji koni i ta-
boru końskiego (powozy, bryczki, sanie, wóz ro-
boczy, uprząż I t. p.).

Za Wojewodę
(—) W. Hryhorowiez

O. B. III/3||-0 Naczelnik Wydzialu,

 

 

KRUPNI bez gotowania | filtrowania

sporządzisz przy pomocy zapra-
wy ENO

Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —3 litry wódki.
Poleca Skład Apteczny

Władysława TRUBIŁŁY
WILNO, LUDWISARSKA 12, (róg Tatarskie/).
Tamże wody koleńskie na wagę 78 przecudnych zapachów.

D.-H. K. Rymkiewicz |
Wilno, Mickiewicza 9.

Poleca wina naturalne Krymskie i Kau-
kaskie, Francuskie, Burgundskie  Miody od zł. 2 Wilnie.

“

AE

Krajowe Makowskiego,—% staropolskie '

' ina
Podatkowy

Opracowany
Czajkę, konieczny w
rolnem, ogrodniczem,
nie, tartaku, mleczarni i t. p.

Książka zawiera 8 działów i omawia wy-
czerpująco
podatkowe,
bezpieczeniowe.

sprawy

przez

wojskowe,

redaktora Józefa
każdem gospodarstwie
w każdym sklepie, mły-

administracyjne, sądowe,
finansowo-rolne i u-

52 wzorów podań, skarg, próśb i odwołań
do wszystkich urzędów państwowych i samo-
rządowych.

Informator wysyła Rolnicza Ajencja Pra-
sowa po wpłaceniu 1.40 gr. na konto P. K. O.
nr. 13.674 lub przekazem pocztowym pod
adresem: Rolnicza Aj
wa, ul. Marszalkowsk

Uwaga: Za cenę

encja Prasowa, Warsza-
a nr. 85 m. 5.
jednej porady prawnej

ma się stałego doradcę w domu.

 

Z„KOGUTKIEM |
Ba

> [

/MIGRENĘ.

|(MIGRENO-NERVOSINĄ

ZUSUWA NAJUPORCZYWSZ!

BÓL GŁOWY.
LAA

BÓLE ZĘBÓW.
| GRYPE. PRZEZIĘBIENIA |
KÓLE:ARTRETYCZNE,

EZ
"TABLETEK   

 

ONYCELSZEA

OWADA

 

Najprzedniejszej
Jakości
T.wa Fabryk

Portland-cement

poleca
firma

CEMENT

osz BLACHĘ OCYNKOWANĄ
Gėrnosląskich Zlednoczonych hut

KRÓLEWSKA i LAURA
M. DEULL wano

Biuro Jagiellońska 3, tel. 811,
Skład miejski: Zawalna 44. Skład I bocznica

własna. ul. Kifowska 8, tel. 999.

«WYSOKA»

 

„LEO
WILNO, ul. 

TANI I ŁADNY KAPELUSZ
kupi Pani w firmie

Przyjmujemy przeróbki po cenach b. przystępnych,

NJA“
Wileńska 42.  
 

Poznańska
poszukuje od

panów i pań

Jagiello

@— акозгвнкс—В
AKUSZERKA

$mi aiowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa zmarszczki,

brodawki, kurzajki i wą-

gry.  W.Z.P. 48. 8323

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
przyjmuje.

Przeprowadziła się Zwie

rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,

ul. Grodzka 27. W.Z.3090

iii
On i.

 

Žebrak zaczepia jakie-
goś jegomościa:
—Proszę, co łaska...
Jegomość daje pro-

szącemu kilka groszy,
przygląda mu się i po-
wiada:

— Czyście„u mnię już
nie pracowali kiedyś na
fabryce? ‘
A tamten z

niem:

— Ja i pracować? Li-
tości godna osoba bie-
rze mnie widać za kogo
innego.

оее

IB oje. |

:—: ZALESZCZYKI :—

oburze-

 

Grand Hotel —
Pension „Helenówka”

Kwiecień, Maj — ceny
rewelacyjnie niskie. 

    

zaraz

Z powodu rozszerzenia przedsiębior-

stwa przyjmie siły tylko energiczne
i dobrze prezentujące się.

Zgłosić się od godz. 11—13.

ADLIB AAABAKA A AAA

EMMIABA

УОа Мг
kilku intel.

od lat 22-ch.

ńska 3/5.
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Kupno
Sprzedaž |

3

radjoaparat trzy
czterolampowy

Kupię
lub
głośnikiem w dobrym sta
nie. Łaskawe oferty nad-
syłać ul. Zakretowa 5
m. 4. Bazyli Mikulski.

13—3

 

Przytomność umysłu.

W.  prowincjonalnem
miasteczku zasiedział się
w restauracji komendant
policji i od wódeczki do

wódeczki, od piwka do

piwka—zwalczając dziel-

nie alkohol, niszczył go

w głębinach swego 20-

łądka.

O północy
policjant i woła:

— Spokój! Rozchodzić
się! Godzina policyjna.

Nagle ujrzał komen-
danta, okazującego dal-

sze jeszcze praśnienie.
Salutuje i mówi:

wchodzi

—Zdaje mi się, że ze-
garek mój śpieszy się o
godzinę.

ozJe
LOKALE

(
=
=
=
,

m

SKLEP
do wynajęcia z mieszka-
niem i z urządzeniem.
Dobry punkt  chrzeście
jański Antokolska 54.

Niedyskrecje domowe
i inne,

— Jak ty wyšlądasz!
Twarz obandažowana —
jak po jakiej  bėjiėis 

 

teAMY * lelkim
»orze:

do portretów, fotografij I obrazów L: wielko-
ści. Każdy otrzyma solidną oprawę po cenach
znacznie zniżonych. Każdy może się przekonać

] Pracownta Ram
| MATEUSZA KOTULSKIEGO
| przy Ostrej Bramie Nr. 23.

Może odprowadzić cie

do domu?

— Dziękuję ci. Wła:

śnie stamtąd wyszedłem.

 

— Gdzie się tak śpie-
szysz, że pędzisz, jak oa

złamanie karku?

— Do domu, na obiad,

bo odniedawna prowa-

dzimy kuchnię jarską i

jadamy przeważnie na

surowo.

— No to przecież c-

biad ci nie wystyśnie.

 

— Nie, ale zwiedn'e,

— Wiesz, czem ta

kolja przypomina mi

mężczyzn?

— No?

— Obejmuje szyję, 0-
pada na piersi i jest fał-

szywa.

BERNO

| zauBy |
EET TTT

W dniu 29 marca r. b.
został skradziony weksel
wystawiony na żł 50
podpisany przez, Stani-
sława Jurewicza zam. w
Pabjaniszkach un. się.

100 

 

| 46 WERE UWOW )

| Mieszkania |
i pokoje

ŽULAUIINTao zoainiai

7 pokojowe
MIESZKANIE

ewentualnie na dwie ro-
dziny do wynajęcia. ul.
Ofiarna 4.

4 pokojowe

MIESZKANIE

do wynajęcia od 1 maja.
Jakóba Jasińskiego 5.

67—3

 

3 1 4 pokojowe
MIESZKANIA

ze wszystkiemi wygoda-
mi do wynajęcia. Kra-
kowska 51. 69—3

 

MIESZKANIA
ze wszelkiemi nowoczes-
nemi wygodami, suche,
ciepłe, słoneczne, po 6
pokoi i 5 pokoi i miesz-
kania z częściowemi wy”
godami po 3 i 2 pokoje,
suche i ciepłe, do wy-
najęcia w domu Nr. 48
przy ulicy Ad, Mickie-

wicza.  Dowiedzieć się

na « miejscu u dozorcy

domu, czy u właściciela
przy ulicy Benedyktyń-
skiej pod Nr. 2 m. 1.

12—2

 

Zyczącym zamieszkać w
czystem, suchem powie-

trzu, jak na wsi, 3 poko-

jowe mieszkanie z kuch-

nią w ogrodzie, wolne od
podatku lokalowego b.
ciepłe i cały dzień sło-
neczne. Elektryczność,
piwnica pralnia z wan-
ną, tuż studnia. Ul. So-
kola 20. (Žwierzyniec,
tuż za kościołem). 104-4

Mieszkanie 6 pokojowe
słoneczne, ciepłe,  su-
che ze wszelkiemi wy-
godami do wynajęcia.
Tamże duży sklep. Kal-
waryjska 11 — 4. 103-2

 

 

Poszukuję mieszkania
3 —4 pok. z wygodami,
przynajmniej elektr. i

woda, okolica Antokol—
Mostowa Urząd Woje-
wódzki, pok. 66. 98—3

 

Do wynajęcia mieszka-
nie 6 pokojowe, nadające
się na bibljotekę lub
biuro. Orzeszkowej 3.
O warunkach u dozorcy.

91—3

 

DO WYNAJĘCIA
2 mieszkania 4-ro po-
kojowe o 2-ch wejściach
z balkonami i elektrycz-
nością,  odremontowane
w cenie po 75 zł. mie-
sięcznie. ul. Śniegowa 20.

93—3

 

Sześciopokojowe miesz-
kanie ze  wszystkiemi
wygodami, I piętro do
wynajęcia.  Zygmuntow-
ska 20. 96

! !į NAUKA |
|oe

Bardzo tanio
osoba w średnim wieku,
w niezmiernie trudnych
warunkach materjalnych,
ze sparaliżowanemi no-
gami, może udzielać ko-
repetycyj jęz. franeus-
klego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst-
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych
kias. Królewska 5—3. Po-
rozumieć się od 4 do 7
po poł.

| łego

| pzieRżawy |

Oddaję w dzierżawę
willę 6 pokojową z kuch-
nią, Dom na wzgórzu w
końcu parku Markuckie-
go nad Wilenką. Marku-
cie tel. 16-48. 88

RÓŻNE

JEŚLI CHCESZ
MIEĆ OBUWIE

gwarantowane, elegan-
ckle, modne | tania
musisz je nabyćw pra-

<owni

Wincentego Papiałły
WILNO, ul. Ostrobram-

ska 25

 

Ktoby znał obecny adres
ks. Jezuity Stanisława
Tomkiewicza proszony o
powiadomienie za wyna-
įrodzeniem: Kijowska
2-a m. 9. Wieżańska 107

Ochmistrzyni wyrabia
masło na sprzedaż, zna
się na kuchni doskona-
le, praktyczna i praco-
wita. Nieświeska 16 —8.

101—2

— 

Inteligentna staruszka
78 lat znajdująca się w
wielkiej potrzebie (bez
ubrania I obuwie) prosi
o jakąkolwiek pomoc
materjainą. Łaskawe o-
fiary prosimy składać w
Adm. „Dz. Wił.* dia „Sta-
ruseki W. P.“ —2 gr.

win

Owoce z naszych drzew
owocowych, jabłka —
gruszki i t, p, będą tak
piękne | dorodne, jak o-
glądane na wystawach
okien handli owocami po

umiejętnem  zastosowa-
niu odpowiednich zabie-

gów | w odpowiednim
czasie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr3

mini

Byty ochotnik wojsk

polskich i zredukowany
urzędnik, chory na gru-
źlicę pluc, błaga ludzi
litościwych, o łaskawe
oflarowanie, kamaszy,
bielizny | kilku złotych
na zapłacenie komorne-
go. Łaskawe oflary pros
szcno złoźyć w Admin.
„Dzien. Wil.” dla W. K.
Adres tamże. gr2

Biedna sierota
uezennica ll kursu
Sem. Nauczycielskie-
go nie może opłacić
30 zł. za naukę. dkoń-
czenie ześ tego kur-
su zapewni jej lekcje
płatne. Łaskawe ofla-
ry prosimy składzć
do Administracji „Dz.
Wil.” Adres tamże.

gr

B. Nauczyciel z ukoń-
czonem  seminarjum |
kilkuletnią praktyką znaj-
dujący się w skrajnej
nędzy, poszukuje jakie-
gokolwiek  zejęcia, by
módz swą rodzinę obro-
nić od głodowej śmierci.
Werkowska 30 m. 7 (b.
nauczyciel. gr4

   

      

     

 

Młodzieniec
się w wyżstej
pochodzący £

szlachetnej rodziny, m-
charakteru. Wy-

znania rz. - katolickieżo
pragnąłby być  usyno-
wiony w  inteligentnei
rodzinie, lub u samot-
nych osób. Oferty pod
„M. M.“ do Administra-
cji „Dz. Wil” Adres
tamże. #‹

| PRACA |
—-—

Młody człowiek poszu=
kuje pracy, pertjera lub
tp. za mieszkanie | ma-
łe wynagrodzenie. Łas-
kawe zgłoszenia do Adm.
„Dz. Wil.“ pod „Praca“.

2—gr
———
Służąca, lat 22, zna się
na kuchni, poszukuje
pracy. Posiada świadec=
twa i rekomendacje ul.
Lwowska 52—2. grl

111114Abd

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

L. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Hr.1.

Telefon 12-44.

(ENAX NISKIE

uczący
szkole,
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