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W Warszawie wymówiono wresz- 

cie słowo „dekoncentracja ... Dekon- 

eemtracja nie decentralizacja, broń Bo- 

že. jak zastrzega się w danym przez 

siebie wywiadzie p. marszałek Senatu 

Raeskiewicz, stojący na czele obradu 

jacej mad ową .,dekoncentracją* Sek- 

cji Komisji do usprawnienia: admini: 

stracji państwowej. Jakaż to różnica 

zachodzi pomiędzy temi dwoma poję- 

siana ?... Bardzo znaczna: decentrali- 

ząeja 10 pewien rodzaj daleko idącego 

aszmerządnienia poszczególnych czę- 

ści albo dzielnic państwa, dekoncen- 

traeja jest 

skrommiejszem — tu idzie o powięk- 

szenie tylko kompetencji władz powia- 

towych i wojewódzkich poniekąd w 

zakresie spraw załatwianych obecnie 

w najwyższej instancji. A więc jednak 

przemiesienie w przyszłości decyzji w 

egrommncj ilości wypadków z Warsza- 

wy jako z centrum na peryferje pań 

stwa... Nie jest to jeszcze dużo w sen- 

sie usamodzielnienia większego  pro- 

wimefi, ale jest już coś, jest początek 

esłabiemia zasady  centralistycznej, 

która była niezbędna przy spajaniu 

ziem polskich w jedną całość. 

Jak wiemy spajanie to pałączone 

było z wiełkiemi trudnościami. Trzy 
zabory zrastały się powoli, a niektó- 

re z uich „jedem szczególnie, zdradzał 

wybitae tendencje separatystyczne 

przez ezas jakiś. Rozdmuchiwała je 

zresztą intryga polityczna... Tak czy 

ewak potrzeba było niemało czasu, by 

zamierzeniem 0 wiele 

„móc mabrać pewności, iż na przestrze- 

nt całej Rzeczypospołitej utrwalił się 

punki widzenia ogółno-państwowy, 

że utrwalił się on przynajmniej w do- 

statecznej mierze w urzędach niższych 

szczebli, które —  aczkołwiek są 

cząstką wielkiej zwartej w sobie biu- 

rokratycznej machiny — to mimo to 

mie mogą nigdy wisieć oderwane od 

eiaczających je środowisk w powiet- 

rzu, lecz volens nolens w mniejszym 

lub większym stopniu poddają się ich 

wpływowi. I to ostatecznie jest nie- 

tylko zrozumiałe, jest dobre... Cóż bo- 

wiera warta „władza ', która nie zra- 

sta się z terenem i nie czerpie zeń so- 
ków życiowych jemu właściwych?! 

Między administracją lokalną a spo- 

łeczeństwem, pośród którego działa 

— nawet gdy jest „administracja”* owa 

w osobie funkcjonarjuszów swych 

przysłana skądinąd — wytwarza się 

pewne powinowactwo powolne i z 

tem się trzeba liczyć. I długo zacho: 

dziły, a przynajmniej mogły zachodzić 

ehawy. iż proces ten pociągnąć może 

tu i ówdzie niejaką odśrodkowość w 

postępowaniu i poglądach... W tem 

właśnie miały źródło daleko idące nie- 

raz ograniczenia kompetencji zarzą- 

dów powiatowych i nawet wojewódz- 

kich i przeniesienie prawa decyzji w 

pormaniejszych nawet rzeczach na urzę- 

sty centralne. Jak widać do „prowin- 

ей“ odnoszono się z pewnym brakiem 

zaufania, a i urzędnik niższych szcze- 
bli nie był jeszcze po większej części 

wyrebiony w wystarczającej mierze 

Gba te względy musiały ułec stop- 
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Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

DEKONCENTRACJA. 
" niowoó” rewizji, bowiem i aparat Ado: 

nistracyjny doskonalił się bardzo i po- 

czucie państwowej solidarności i 

*+wspólnoty na wszystkich ziemiach 

Polski bezustannie: rosło. Jedno i dru- 

gie stało się punktem wyjścia dla prac 

i zamiarów instytucji pierwszorzęd- 

nego znaczenia, stworzonej ad hoc'dia 

usprawnienia administracji właśnie. 

I oto rodzi się idea „dekoncentracji * 

—władze lokalne uposażone zostaną w 

daleko większe niż dotychczas pełno- 

mocnictwa. Nie trzeba będzie ze wszy- 

stkiem jeździć do stolicy. W dużym 

zakresie opinja organów prowincjo- 

nalnych rządu będzie rozstrzygająca. 

„To nie jest jeszcze decentralizacja, 

to jest tylko nowe rozłożenie pracy 

i odpowiedzialności pomiędzy niższe 

i wyższe urzędy. A jednak jest to po- 

stęp ogromny w sensie usamodziel- 

nienia prowincji. W wywiadzie pana 

"marszałka Raczkiewicza jest nawet 

jedno dosyć śmiałe, ale do gruntu 

mądre i obywatelskie zdanie: „roz- 

strzygać będzie — mówi on — wla- 

dza, która w danym przedmiocie naj- 

lepiej się orjentuje”. Że w Wilnie naj- 

lepiej znano sprawy wileńskie, a po- 

wiedzmy w Krakowie — krakowskie, 

wiedzieliśmy i przedtem. Ale nikt nie 
mówił tego w urzędowych wywiadach. 

bowiem istniały niejakie zastrzeżenia 

iobawy. Obecnie najwidoczniej wy- 

gasły, albo prawie wygasły. I oto no- 

- wy kurs, mający obciążyć władze cen- 

tralne i przenieść znaczną część upra- 

wnień na niższe komórki administra- 
cyjne. Można się tego oficjalnie za- 

rzekać, a jedhak kurs ten idzie na 

spotkanie conajmniej regjonalizmu, 

uznanego już zresztą jako jedynie 

zdrowa zasada w życiu społecznem, 

gospodarczem, a nawet poniekąd poli- 

tycznem. Czy można bowiem robić 

bez uwzględnienia interesów i właści- 

wości regjonalnych wybory, czy moż- 

na nie wsłuchiwać się ciągle w swoi- 

sty rytm życia poszczególnych okrę- 

gów? Rzeczywistość musi przezwycię- 

żyć wszelkie zgóry powzięte założenia. 

I musi zatriamfować. 

Oznaki tego mnożą się na ziemi 

i na niebie. Duchowość obecnego re- 

gime'u napewno obca jest wszystkie. 

mu, co ma sztucznie stwarzać, lub 

podtrzymywać biurokratyczną prze- 

wagę Warszawy nad życiem natural- 

nem i prawdą rzeczywistą stosunków 

i warunków poszczególnych terytor- 

jów. Samorządy wojewódzkie to jesz- 

cze muzyka przyszłości, nie sądzę jed- 

nak, by zbyt już odiegłej. Usamowol- 

nienie natomiast przynajmniej czynni 

ków urzędowych w wojew. i powiatach 

ma się dokonać już wkrótcę. Ileż roz- 

strzygnięć znajdzie się dzięki temu w 

rękach „ludżi miejscowych* i o ile 

one będą bliższe ziemil... Tak być po- 

winno, przynajmniej jeśli „prowin- 

cja”, ta szczególniej, która istotnie ma 

swą własną tradycję i swe własne du- 

chowe oblicze, potrafi wyciągnąć 

wszystkie korzyści z zamierzonej tak 

słusznie i tak mądrze dekoncentracji. 

Lubicz. 
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Dyktatura partylna Hitlera. 
` 

BERLIN. 3.4. Pat. — Szef sztabu 
hitlerowskich oddziałów szturmowych 
dr. Rochm ogłasza na łamach central 
mego organu partji narodowo-socjali 
stycznej .,Vółkischer Beobachter* roz 
kaz do komendantów grup wschod- 

nich, zawierający wezw: anie do złoże- 
nia do dnia 12 b. m. pisemnej dekla- 
racji hezwarunkowego posłuszeństwa 
wobec Hitlera. Komendanci oddzia- 
łów, którzy nie zastosują się do tego 

wezwania, będą wykluczeni z partji, 
oddziały zaś zlikwidowane. Oddziały 
szturmowe w Berlinie, które oświad- 
czyły się za kpt. Stennesem, zostały 
rozwiązane. Jednocześnie „„Vólkischer 

Beobachter* publikuje oświadczenia 
przywódców partji narodowo-socjali- 
stycznej z Brandenburgji, Prus Wscho 
dnich, Pomorza, Śląska i Szłezwig- 
Holsztynu, wyrażające solidarność 

tych organizacyj z Hitlerem. 

Austrja w ogonie Niemiec. 
WIEDEŃ.. = Pat. — Dzienniki 

potwierdzają, że poseł amerykański 
Stockton Intro u rządu au- 
strjackiego celem cofnięcia zakazu 
wyświetlania filmu Remargue'a „Na 
zachodzie bez zmian”. Poseł Stockton 
przedstawił, że w Austėji wydany zo- 

stał zakaz ze względu narodowej so- 
lidarności z Niemcami. Obecnie zano 
si się w Niemczech na cofnięcie zaka- 
zu wyświetlania tego filmu. Wobec te- 
go Austrja nie Po odosobnio 
RA. 

y 

Okres świąteczny. 
Fel. od wł kor. z Warszawy). 

Marszałek Piłsudski spędzi święta 
Wielkiej Nocy wraz z rodziną w Su- 
lejówku. Premjer Sławek przez świę- 

„ta pozostaje w Warszawie. 

Nominacje. 
WARSZAWA. 3.4. Pat. — P. mi- 

nister spraw wewnętrznych powierzył 
obowiązki dyrektora departamentu 
politycznego Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych p. Aleksandrowi Hauke- 
Nowakowi. Jednocześnie p. Mieczys- 
ław Myśliński został mianowany na- 
czelnikiem wydziału społeczno-polity- 
cznego w Ministerstwie Spraw Wew- 
nętrznych. 

Wyrok w procesie ukraińskim 
LWÓW. 3.4. Pat. — W dnia 5 b. 

im. o godzinie 1-ej w nocy zakończył 
się przed sądem przysięgłych preces 
przeciwko 5 Ukraińcom oskarżonym 
o zbrodnię zdrady głównej. Trybunał 
wydał wyrok skazujący 3-ch oskarżo- 
nych na karę po jednym roku wię- 
zienia, dwóch zaś uwolnił. 

Wyniki konkursu. 
WARSZAWA. 3.4. Pat. — Na kon- 

kursie na drzeworyty lub litografje, 
ogłoszonym przez komitet obchodu 
imienin Marszałka Piłsudskiego, dwie 
równorzędne nagrody otrzymali prof. 
Edmund Bartłomiejczyk i p. Henryk 
Jaworski. Na konkursie literackim 
pierwszą nagrodę otrzymał p. Jerzy 
Zagórski za wiersz pod godłem 
„Marsz“. Konkurs muzyczny nie dał 
rezultatów. 

Upadłość Banku Hzndlowego 
w Łodzi. 

ŁÓDŹ. 3.4. Pat. — Od dłuższego 
czasu Bank Handlowy w Łodzi znaj- 
dował się w trudnościach finanso- 
wych. Wczoraj Kada Banku stwier! 
ła, że Bank nie może wywiązyw 
że swych zobowiązań. Pełnomac 
Panku zwrócił się zatem do sądu > 
podaniem o ogłoszenie upadłości. Sąd 
w dniu dzisiejszym ogłosił upadłość, 
ceznaczając chwilę otwarcia na dzień 
2 kwielnia 

ŁÓDŹ. Pat. — Wiadomość o ogło- 
szeniu upadłości Banku Handlowego 
w Łodzi wywołała w mieście otbrzy- 
nie wrażenie. W piątek od sam go ra 
na przed gmachem Banku groniadzi- 
ty się tłumy ludności. Są to przeważ- 
nie osoby, które lokowaiy w tyn: Ban 

ku swe drobne oszczędności. Waród 
t,ch, którzy w Banku £fan iiowym w 
«dzi posiadali wkłady, prscwaža war 
siwa urzędnicza i inm piac wnicy u- 
mysłowi. Licznie zgroma izibi się rów 
nicż właściciele sejfów, pomimo, że 
sy są wyłączone z niasy upadłości 

i zabezpieczone. Przed Ba tk en1 usta- 
wióno postmiunki policyjne, które czu 
wają nad utrzymaniem porządku. 
Według informacyj, zdobytych przez 
oddział łódzki PAT., badanie ksiąg 
Hanku zostało przez władzy skarbowe 
ukończone. Sprawą upadłóści zajął 
się prokurator Sądu Okręgowego w 
Łodzi. Według pogłosek, deficy: Ban 
ku Handlowego w Łodzi ma wynosić 
około 27 miljonów zł. Chwilowo usta- 
ienie dokładnej cyfry długów i imająt 
ku nie jest możliwe. 

Majowe obrady. 
GENEWA. 3.4. Pat. — 63-cia sesja 

Rady Ligi Narodów rozpocznie się w 
Genewie w dniu 18 maja r. b. Trzecia 
sesja komisji studjów dla spraw unji 
europejskiej otwarta będzie w Gene- 
wie 15 maja. 

Redukcja urzędników 
w Estonii. 

'TALLIN. 3.4. Pat. — W związku 
z wprowadzeniem w nowym budżecie 
państwowym szeregu nadzwyczaj- 
nych oszczędności, rząd GA do 
przepracowania etatów urzędów. No- 
wy projekt ełałów przewiduje Gaża. 
cję tysiąca urzędników, jednakże wo- 
bec licznych wakansów zwolnionych 

zostanie z urzędów państwowych tyl- 

ko 500 urzędników. 

Zakaz pochodów antyreli- 
giinych. 

BERLIN 3.4. Pat. — Prezydjum policji 
berlińskiej ogłasza komunikat, zawierający 
bezwzględny zakaz urządzania między 3 a 
7 kwietnia zgromadzeń oraz pochodów de- 
monstracyjnyeh 0 charakłerze antyreligij- 
nym, przygotowanych przez komunistów z 
okazji świąt wielkanocnych. 

Ofiary katastrofy morskiej. 
MALAGA 3. 4. Pat. — W katastrofie pa- 

rowca „Fłorida* zginęło 4 pasażerów, a 17 
odniosło ciężkie rany. Liczba emigrantów. 
których uważano za zmarłych, a którzy, jak 
się okazało, ukryci byli pod pokładem, wy- 
mosi 32 osoby, w tem 4 Polaków. 

   

        

   
    
   

   

    

      

    

Od wydawnictwa. 
Zgodnie z zapowiedzią, do dzisiej- 

szego numeru „Kurjera Wileńskiego" 
dla wszystkich naszych prenamerato- 
rów miejscowych dołączamy jako 

premjum bezpłatne za ubiegłe miesią- 
ce luty i marzec r. b. dwie repzoduk- 
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Serdeczne życzenia świąteczne 

Szanownej Kbjenteli 

Zakładów Graficznych 

eje obrazów p. t. 1) „Dwór Wiejski” 
„pędzła znakomitego artysty malarza 
proj. Ferdynanda Ruszczyca, 2) „Po- 
wrót Rybaków* pędzla jedynego w 
naszem mieście marynisty ariysty 

malarza Teodora Schwanebacha. 
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WESOŁEGO 
wszystkim Szanownym Swoim Klijentom zasyła 

Biuro Reklamow= Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska |, 

RLLELQJA! 

tel. 82 
  

    

ZAWIADOMIENIE. 
Dnia 9-1V. o godz. 

i = 

  

TOWARZYSTWA _ 
UBEZPIECZEŃ 

na Wilno i 

„P 
województwa 

„0d OGNIA 

TRANSPORTÓW 

/W SALI KASYNA GARNIZONOWEGO 
. WALNE ZGROMADZENIE 

Koła Wileńskiego „Rodziny Wojskowej". 

17-ej odbędzie się |   
Upra; iaśie Szanowne P. Człoakinie o jak najliczniejsze stawienie się. 

Specjaln= zawiadomienia na nie będą. 

WILEŃSKI INSPEKTORAT 

  

G е T Sp. Akc. 

| 
| 

| 
| 

S i. : Wiłeńskie, Nowogródzkie, Poleskie 
R i Białostockie ! 

s Wilno, Ludwisarska 2 (róg Wilenskiej) Teiefon 18-60. 
*400040446044 

UBEZPIECZENIA: 

KRADZIEŻY z WŁAMANIEM | RABUNKIEM 

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

Zdolni i solidni ajenci w Wilnie i na prowincji poszukiwani. 

(—) lnspektor $. Smazanowicz. 

Tradycyjnym zwyczajem składamy wszystkim 

naszym czytelnikom i współpracownikom serdeczne 

życzenia Wesołych Świąt. 
Redakcja. 

  

Sąd rozjemczy niemiecko-litewski. 
BERLIN 3.4. Pat. — Według in- 

formacyj prasy, rokowania między 

Niemcami i rządem litewskim w 
sprawie cofnięcia zaknzu, wydałają- 
cego 3 obywateli niemieekiech z ob- 
szaru Kłajpedy, о1е doprowadziły do 

rezultatu. Sprawą tą ma się zająć о- 
becenie sąd rozjemczy niemiecko-li- 
tewski, którego zwołanie przewidzia- 
ne jest w traktacie handlowym mię- 
dzy obu państwami. 

Jakchy nieprawda. 
WIEDEŃ 3.4. Pat. — Komunikat urzę- 

dowy denosi: Dzienniki zagraniczne zamie- 
šeily doniesienie, jakoby w czasie konie- 
reneji między min. Cartiusem a min. Sehe- 

berem ułożona zestaja tajna klauzula, jako 
uzupełnienie planowego układu cełnego. Ko- 
munikał zaznacza sianowezo, że doniesie- 

nia ka? na dowolnym domyśle. 

Projekt komunikacji lotniczej 
Warszawa—Saloniki. 

SOFJA. 3.4. Misja polska,. prowa- 
dzona przez płk. Filipowicza, przyby- 
ła tu w dniu 3 b. m. aeroplanem. Mi- 
sja powitana została na lotnisku przez 
dyrektora bułgarskich linij łoiniczych 
1 posła polskiego w otoczeniu perso- 
nelu poselstwa. Misja zamierza nawią 
zač z czynūikami rządowemi rokowa- 
nia celem stworzenia komunikacyjnej 

finji lotniczej Warszawa—Bukareszt 
—Sofja—Saloniki, która obsługiwana 
hędzie przez aeroplany polskie. Wed- 
łag wszelkiego prawdopodobieństwa 
propozycja polska zostanie zaaprobo- 
wana przez wszystkie państwa zainte- 
resowane i inauguracja ruchu na no- 
wootworzonej linji będzie mogła nie- 
bawem nastąpić. 

Strajk górników we Francji. 
PARYŻ 3. 4. Pat. — W północnem za- 

głębia węgłowem sytuacja pozostaje bez 
zmian. Aresztowano trzech komunistów, pro- 
wadzących agitację wśród górmików. Dwóch 
manifestantów skazano na karę więzienia. 

W zagłębiu Pas de Cales przyłączyło się 
w piątek do strajku dalszych 800 górników. 
W Henie i Lienard doszło do incydentów. 
Bokonano tam szeregu aresztowań. 

od godz. 9 — 8 1 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 
za wiersz milimetrowy przed tekstem 40 gr., w tekście I, II str.—30 gr, III, IV, V, VI--35 gr., za tekstem—15 gr, kronika redakc, komunikaty—70 gr. 

ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 509/, z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w. numerach niedzielnych i świątecznych 250/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 250/,. Dla poszukujących pracy 80%, zmtėkė. 

Dr. L. BARANOWSKI 
(choroby dzieci) 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
na nl weta 32, tel. 18-21 

  

RABIO 
SOBOTA DNIA 4 KWIETNIA. 

7.30: Msza h-moll — J. S$: Bacha. 11.53- 
Sygnał czasu i hejnał krakowski. 12.05: Pra- 
gram dzienny. 12.10: Komunikat meteora- 
logiczny. 15.50: Skrzynka techniczna. 16.10: 
Słuchowisko i koncert dla dzieci. 
Słuchowisko. 17.40: Odczyt o „Zygmuncie* 
rezurekcja i dzwon Zygmunta z Krakowa. 
18.45: Program na niedzielę i rozmaitości. 
19.00: Słuchowisko muzyczne „Nazarejczyk 
W. Hamsmana 1 koucert. Po koncercie ko- 
munikaty. 

NIEDZIELA, dnia 5 kwietnia. 

9.60: Transmisja nabożeństwa z Kato- 
wic. 11.68: Sygnał czasu i nejnał krakow- 
ski. 12.15: „Te Deum* Briicknera. 15.00: 
Audycja rolnicza. 16.00: Słuchowisko. 16 30- 
Transmisja. 17.80: Transmisja. 18.30: Audyc- 
ja Świąteczna na całą Polskę: część kon- 
certowa i słuchowisko. 20.00: Koncert pa- 
pularny. 21.30: Kwadrans literacki. 21.45: 
Koncert. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 kwietnia. 

10.16: Transmisja nabożeństwa z Poz- 
nania. 11.35: Odczyt misyjny. 12.15: Koncert 
z €ilharmonji Warszawskiej. 14.00: „Wie 

senny oblot pszczół* — odczyt. 14.20: Od- 
czyty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja dla 
dzieci. 16.40: „Wielkanoc wśród ludu” - 
odczyt. 17.10: „Wiadomości przyjemne i po- 
żyteczne*. 17.25: Kwadrans literacki. 17.40: 
Koncert popularny. 19.05: Znaczenie obraz- 
ków z życia małych dzieci. 19.25: „O sta- 
ropolskiem święconem* — feljeton. 19.44 
Wileński kom. sportowy. 16.55: Program na 
wtorek. 20.00: „Humoreska murzyńska . 
20.30: „Blaski i cienie najstarszego parla- 
mentu świata” -— feljeton. 20.45: Operetka 
„Dzwony Kośnewilskie. Po operetce ko 
munikat i muzyka taneczna. 

WTOREK, dnia 7 kwietnia. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna. 
15.10: Kom met. 14.40: Odczyt dla maturzy= 
stów. 14.45: Program dzienny. 15.50: „Chlu- 
ba baroku wileńskiego** -— (xościół św. Fi0- 
tra i Pawła na Antokolu. 16.10: Komunikat 
dla żeglugi. 16.30: Utwory Rimskiego-Kor- 
sakowa (płytyj. 17.15: „Podstawowe prawa 
organizacji* — odczyt. 17.45: Koncert. 16.00: 
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 17.00: „Ty- 
godnik artystyczny”. 18.15: „O psychołech- 
nice* odcz. 19.30: Rezerwa. 19.35: Pras 
dziennik radjowy. 19.50: „Cyrulik Sewiiski . 
22.50: Komunikat. 23.00: Kabaret. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZWON ZYGMUNTA. 

„Polskie Radjo“ stara się swym progra- 
mein przystosować do nastrojów religi jnycia 
ludności, w okresach świątecznych dając 
odpowiednio zabarwione programy. W Wiel 
ką Sobotę Wilno powtórzy mszę h-moll Ba- 
cha. Kraków, który obejmuje pierwsze skrzy 
pce, a raczej pierwszy mikrofon w tym dniu 
nada Rezurekcję, oraz uroczystą transmisję 
dźwięków historycznego dzwonu Zygmunt » 
poprzedzoną informacyjno-popularną pogn- 
danką o „Zygmuncie*. 

PRZEGLĄD FILMOWY. 

Przegląd filmowy, który nie odbył się 
w środę z powodu zmian programowycia 
wyjątkowo został przesunięty na sobołę z0- 
dzina 18.45. | 

ŚWIĘCONE W DŹWIĘKACH. 

Rozgłośnia Wileńska przygotowała rów - 
nież tradycyjnym zwyczajem  święcone, 
obficie i smakowicie zaopatrzone. Niestety 
jednak nie wszyscy będą mogli w niem ucze- 
stniczyć, ze względu na tó, że jest to t. zw 
„Święcone u pp. Zwyrtalskich“ — siuchowi 
sko pióra i reżyserji p. Haliny Hohendlin- 
gerówny. Uczciwi słuchacze będą więc mu- 
sieli zadowolić się dźwiękiem widelców, bu- 
telek i odpowiedniemi odgłosami, wydawa- 
nmemi przez pieczone prosię, oraz specjalnie 
radjofonizowanemi zapachami, które po fa- 
łach eteru przylecą do ich nozdrzy. Podobn» 
przytem w święconem bierze udział orkie 
stra i soliści. 

I OBRAZKI COŚ ZNACZĄ. 
W drugi dzień świąt zamiast zwykłej po- 

gadanki prof. M. Limanowskiego o godz. 
19.05 zostanie odczytana przez speakerkę po 
gadanka dla matek pióra p. Macji Weryho- 
Radziwiłłowiczowej p. t. „Znaczenie obra4- 
ków w życiu małych dzieci* Prelegentka 
poruszy zapewne również problem kina, ja- 
ko obrazków ruszających się, które w ży- 
ciu małych dzieci, odgrywają ogromną ra- 
ię. 

MELANŻ WTORKOWY. 

Wtorek przynosi ciekawy ozntaiconY 
program. Na szczególną uwagę zasługuje 
opera z płyt „Cyrulik Sewilski*, świeżo na- 
byta przez radjostację razem z „Cyganerją“, 
która zostanie nadana następnym razem 21 
b. m. Objaśnienia do „Cyrulika Sewilskie- 
go”, udzieli radjosłuchaczom prof. M.. Jó- 
zefowicz. O godz. 15.50: odczyt p. Ordy 
o baroku kościoła św. Piotra i Pawła, a 5 
19.15 pogadanka psychotechniczna p. dr. 
Szapiro, odczytana przez speakera będą sta- 
nowiły przyzwoitą porcję odczytową. Wre- 

z nieocenioną konferensierką p. Karola Wyr 
wicz-Wichrowskiego. Kabaret będzie nagra- 
szcie na sen zostanie nadany kabaret nocny 
ny z szeregu najnowszych płyt. 

«ЕСО НАЛ НОк * 

    

  

FURA 

Pożar lasu. 

BRUKSELA 3. 4. Pat. — Wskutek nie- 
ostrożności dzieci wybuchł pożar lasu 
okolicach Gaune. Ogień niszczy ogromne 
przestrzenie lasu, stanowiącego własność za - 
równo państwa, jak i osób prywatnych. 
Straty są olbrzymie. 

J 

17.15: 

«
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FR. PB a Am m Pa byietamtyzm i parta 
(Głos mistrza 

Żywolna, a dotąd nie doceniana 
sprawa rzemiosła w naszym kraju na- 
biera aktualności po długim okresie 
martwoty, wywołanej wojną świato- 
wą, która wyrządziła wielkie spusto- 
szenie w rzemiośle. ` 

Odbudowa kraju, celem przywró- 
cenia ludności wiejskiej i miejskiej mo 
żłrwych warunków bytu, z uwzględnie 
niem postępu technicznego, wymaga 
dobrze kwalifikowanego rzemieślnika 
którego odczuwamy brak. Mamy, co 
prawda, kadry młodych rzemieślni- 
ków, jak również mioc samozwańców 
rzemieślniczych, którzy co sezon zmie- 
niają swe kwalifikacje — to murarz, 
to cieśla, to zdun. Tacy rzemieślnicy 
bez stałego rzemiosła w każdej dzie- 
dzinie pracy „„partaczą*. Słyszymy 
narzekania społeczeństwa, że po woj- 
mie rzemieślnik stał się niesumiennym 
: złe wykonywa roboty. 

Właśnie, dzięki takim niesumien- 
nym i niewykwalifikowanym parta- 
czom —- cierpią i społeczeństwo, i 
wykwalifikowany rzemieślnik — ten 
ostatni moralnie i materjalnie. Moc 
mamy murarzy, którym jeszcze długo 
trzeba wapno zarabiać i cegły nosić, 
a także cieśli, którzy mogą jedynie 
parkany grodzić, a nie podejmować 
się bardziej odpowiedzialnych robót, 
którym bezwarunkowo nie dadzą ra- 
dy. 

Pora już zrozumieć, że umiejęt- 
ność rzemiosła, to nie jest jednak tak. 
że popracował lato z kielnią, lub sie- 
kierą i jaż majster. 

Rzemiosło wymaga ogarnięcia da 
nej dziedziny pracy: wszechstronnie, 
szerzej i głębiej. 

W wiekach średnich  rzemieślni- 
kiem stawał się terminator, który prze 
pracował u majstra przepisaną przez 
cechy iłość lat. Dziś tego rodzaju na- 
uka rzemiosła nie wystarcza. Potrzeba 
szkoły i wykształcenia. 

Dziś o wartości rzemieślnika sta- 
nowi jego specjalizacja w zawodzie 
oraz nauka w ogólnokształcącej szko- 
le, bez której rzemieślnik nie ma żad- 
nej wartości. 

Rozporządzenie izby Rzemieślni- 
czej w sprawie nauczania terminato- 
rów w szkołach dokształcających jest 
«tapem do podniesienia rzemiosła. 
i.gzaminy czeladnicze będą dobrą kon 
trołą rzemiosła, tylko pod tym warun- 
kiem, jeżeli komisje egzaminacyjne bę 
dą wymagające, a kandydat wykaże 
wszechstronną i gruntowną znajo- 

  

ctwo w rzemiośle. 
cechowego). 

mošč rzemiosla na podstavie egzami- 
nu i wykonania pr6bnej roboty, a nie 
na mocy zaświadczenia pracodawcy. 
Tylko taki rzemieślnik może być wy- 
zwalany. Tylko tacy rzemieślnicy me- 
gą wykonywać roboty w zakresie 
swego zawodu. 

Bardzo źle jest z rzemieślnikiem 
po wsiach i małych miasteczkach. 
Tam na każdym kroku spotykamy 
murarza, cieślę i zduna w jednej e- 
sobie. Roboty wykonane przez takich 
samorodnych majstrów pozostawia- 
ja wiele do życzenia i często bywają 
powodem pożarów. Ile już było wy- 
padków że wsie i miasteczka stały się 
pastwą ognia z przyczyny wadliwej 
budowy kominów i pieców, a to tyl- 
ko dzięki nieumiejętności i nieznaje- 
mości przepisów i wymagań techni- 
cznych. 

„Wieś nasza odbudowuje się zgo- 
dnie z tradycją swych dziadów i pra- 
dziadów, o postępie czasu, elementar- 
nych zasadach higjeny i bezpieczeń- 
stwa pożarowego nie ma pojęcia. 
Wieś nasza może i pragnęłaby zer- 
wać z konserwatyzmem, lecz ciężkie 
warunki materjalne oraz brak dobre- 
go rzemieślnika tamują rozwój postę- 
'pu w budownictwie wiejskiem. 

Często też się zdarza, że partacze 
wykolejeni w jednym zawodzie rze- 
mieślniczym przeskakują do drugiego 
z imnej nawet zgoła dzedziny. Takie 
objawy często spotyka się przy nie- 
ograniczonych przetargach na robo- 
ty budowlane w instytucjach państwo 
wych i prywatnych. Tutaj niezbędna 
jest kontrola zawodu oferentów u- 
biegających się o roboty. Bardzo czę- 
sto się zdarza, że osoby nie mające 
żadnego pojęcia o robotach budow- 
lanych konkurują z zawodowym rze- 
mieślnikiem roboty zaś wykonywują 
niedbale i nieumiejętnie. 

Moc przykładów można przyto- 
czyć, ile złego wynika z przyczyny 
anarchji i dyletantyzmu w rzemiośle, 
Jak również niezrozumienia w szer- 
szych warstwach społeczeństwa zna- 
czenia rzemiosła. Pora to zrozumieć. 
Kraj nasz zrujnowany po wojnie musi 
dużo jeszcze włożyć w swą odbudowę, 
potrzebuje więc tęgich fachowców i 
sumiennych pracowników. Jest te 
sprawa wagi. pierwszorzędnej. 

Piotr Hermanowicz. 
Starszy Cechu murarzy 
malarzy, sztukatorów, ka- 

mieniarzy i cieśli. 
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Japonia nie odpowiada na noty sowieckie. 
MOSKWA. 3.4. Pat. — Ogłoszony 

został komunikat, iż w dniu 23 marca 

ambasador ZSSR. w Japonji Trojano- 
wski otrzymał od rządu sowieckiego 
polecenie wręczenia rządowi japoń- 
śkiemu noty protestacyjnej z powodu 
zamachu na życie radcy handlowego 
ambasady sowieckiej w Japonji Ani- 
kiewa i zaniedbania niezbędnych za- 
rządzeń dla jego ochrony ze strony 
władz japońskich. Nie otrzymawszy 
żadnej odpowiedzi na tę noię od rzą- 
du japońskiego, Karachan w imieniu 
rządu sowieckiego poczynił w dniu i 
twietnia ambasadorowi japońskiemu 
luroto przedstawienia, w których 
stwierdził z ubolewaniem, że rząd ja- 
poński nie odpowiedział dotychczas 
na notę rządu sowieckiego z dnia 23 
anarca i wyrażał nadzieję, że rząd ja- 

poński weźmie pod uwagę oburzenie, 
wywołane w ZSSR. przez zamach na 
Anikiewa i zrozumie konieczność wpro 
wadzenia w życie zarządzeń, wzmian- 
kowanych w nocie z dnia 23 marca, 
dla wytworzenia przyjaznej atmosfe- 
ry, która mogłaby zapewnić uregulo- 
wanie w jak najkrótszym czasie kwe- 
styj spornych między ZSSR. a Japon- 
Ją. Karachan stwierdził również, iż pro 
paganda antysowiecka, która poprze 
dzała zamach na życie Anikiewa, nie 
zakończyła się bynajmniej po tym za 
machu oraz, że ZSSR. ma tem bardziej 

prawo oczekiwać, że rząd japoński wy 
da niezwłocznie odpowiednie zarzą- 

  

dzenia, aby uniemożliwić powtórzenie 
stę nowych aktów antysowieckich ze 
strony mieodpowiedzialnych czynni- 
ków japońskich. t 

Niepożądani goście. 
TALLIN. 3.4. Pat. — W niespo- 

dziewanie trudnej sytuacji znalazia 
się policja polityczna Estonji z powo- 
du przyjazdu na jednym z okrętów, 
wysłanych ze Szwecji, komunistów fiń 
skich, którzy w ezasie t. zw. ruchu lap 
powskiego nielegalnie uciekli z Fin- 
landji do Szwecji. Rząd szwedzki pra 
gnąć pozbyć się tego niepożądanego. 
dlań elemeniu, wszystkich komuni- 

  

słów częściowemi partjami wysłał do 
Rosji sowieckiej. Partja komunistów, 
jaka przybyła do Tallina, nie posia- 
dała ani wiz estońskich, ani sowiec- 
kich. Wobec tego komunistom tym 
nie pozwolono wysiąść na brzeg; na 0- 
kręcie oczekują oni zezwołenia Sowie 
tów na wyjazd do „Rosji sowieckiej, 
dokąd zostaliby wysłani koleją. 

Wielkie manewry lotnicze we Włoszech. 
RZYM. 8.4. Pat. — Minister lolnie 

twa Balbo przedstawił Mussoliniemu 
projekt pierwszych wielkich manew- 
rów powietrznych, które mają się od- 
być w sierpniu. W manewrach tych 
ma wziąć udział 600 aparatów. Na 

Powodzie w i 
PARYŻ 3.4. Pat. — Obfite deszcze, któ- 

re padały w południowej Francji wyrządzi- 
ły znaczne szkody. W okolicy Montpellier 
wiele dróg i linij kolejowych uległo przer- 
waniu. Duży kawał ziemi, który obsunął si? 

  

    

    

      

  

Mia da. 

Sline lotnictwo te potęga Panstwai, 
«РСХОЕОЯСТИ УРОН ООр ВЕЛЛ GORENES CK RA 

DO M BA 

M. Ryndziuński 
Wilno, ui. Niemiecka 37, tel. 1-70 i 4-40. 

„Adres telegr. „Ryndkaufbank* ; 
Zalatwia wszelšie tranzakcje w 
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dżemperki, trykoty, pończochy, 

NOWOŚCI SEZONU | 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliczki Zamkowa 9, tel. 6-46. 

ćwiczenie ma być powołana również 
milieja faszystowska ze swemi oddzia- 
łami, przeznaczonemi do walki powiet 
rznej. Powołana będzie też 'na jedem 
miesiąc większość oficerów rezerwy 
lotnictwa. 

poł. Francji. 
z wału kolejowego, zburzył dom. Miesrkań- 
cy jego zdążyli się uratować. W Lamałou 
les Bains 3 mosty zostały uniesione przes 
fale wiele zaś domów nadbrzeżnych uiegłe 
zniszczeniu. 
a PGC ORA A ст ат еоаь 

  

NKO WY 

iK. Kaufmans 

zakres bankowości wchodzące 

rękawiczki, torebki, parasolki 

poleca 

  
  

KU RJ E R Ww 

  

"TaEDIC 

  ZIE : 

КОВ оМОНЕ 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT 
składn wszystkim Szanownym Gościom i Znajomym Zarząd Restauracji „ZIEMIAŃSKIEJ* ulica Mickiewicza 9. 

  

  

  

    

  

    

  

Modne eleganckie obuwie Ua poleca 
POLSKA WYTWÓRNIA OBUWIA 

WACŁAWA NOWICKIEGO — WILNO, ULICA WIELKA Nz. 30 
SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERII I TRYKOTAŻY. 

Nowinki sezonowe | 3898 

męskie i dziecinae 

  Ceny zniżonel 
  

  

ści na piramidzie. 

Rozrywki umysłowe. 
63. Rebus 
uł. £. Sitowski. 

  

        
Witowski Loox     

Za rozwiązania 15 pkt. w ki. l-ej. 

64. Arytmograf szyfrowy 
uł. ©. Kitowski, 

  

      
2Yrnar| 

    

zzz 
SZYK U, Zaroai he Ti 

Klucz do rozwiązania: |. Zwierzę domowe. 
2. Kwiat. 
3. Ptak. 
4. Rodzaj płaszc?z. 

Po”rozwiązaniu klucza należy odpowiednie litery ustawić według wskazanej kolejno- 
Tekst da rozwiązanie 

Za rozwiązanie 15 pkt. w ki. I-ej. 

65. Konikówka 
uł. Zbigniew Zawūda. 

RÓWRA 

nych 

cy. 
nim | Alt tu. 

Ruchem konika szachowego odczytać treść powyższego zadania. 
znanego wiersza A. Mickiewicza 

Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. H-eį. 
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Jest to wyjątek ze 

66. Zadanie rysunkowe 
2 ai. AI 

L Aiks 
7 MU REC Joc i 

Znełeźć na rysusku gospodarza tego domu. 

Stella. 

4 

Ło AŻ 

  

Za rozwiązanie 15 pkt. w ki. H-eį. 
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67. Mozaika 
uł. JX Se'la. 

U zgi ESA 

ŚL 
Z części powyższej figury ułożyć całośś. 

Rozwiązanie znajdziemy w całości. 
Za rozwiązanie 10 pkt. w kł. ll-ej. 

68. Szarada 
uł. Z. Chmielewski. 

A 

W enłości — jam imię królowej. 
Lecz jeśli utniecie mi głowę. 
Z królowej zostanę zaimkiem, 
Gdy z tego zaś dłowę urwiecie, 
Z pewnością się stanę przyimkiem... 
Gdy zaś w stronę żal odłożycie 
I raz jeszczo łba pozbawicie, 
To teraz wśród nut mię znajdziecie, 
I łatwo treść całą zgadniecie. 

Za rozwiązanie 19 pkt. w ki. 1-ej. 

69. Wiersz bez końcówek 
ut Z. Walski. 

Mę...y.i pó.i m.o..i, c.o.ja. w mv.a.. zie.i, 
e Gu dak 0 a.a-i. ko bież 

D.u.o se..e me.ie.a po e i diei.. e. 
C.0a w.ię...o.. za pie....e mi.o. 

Po wpisaniu brakujących liter odczytać 
treść tego wiersza znanego autora, 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. iil-ej. 

70. Bilet wizytowy 
uł. 10. Sienkiewicz. 

      

    

    

Jan Czanictelski 
  

  

  

Po przestawieniu liter odozytać zawód 
tego pa! 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kia. Iil-ej. 
   

Rozwiązanie zadań 
z dnia 22 marca b. r. 

ł Nr. 53. Rebus. 
Życie je—st morze—m człowiek okręt— 

em a—ni -em je—go płynąć a ni- 
e—za te—nąć. 

Sbycie jast morzem, człowiek okrętem, za- 
daniem jego jest płynąć a nie zatonąć. 

"Nr. 55. Lamigidwka 

Henryk Gienk ewicz: Łoiop. 

  

Nr. 56. Logogryf 

Jan Kiepura. 

(Wyrazy: Hlena, būsza, Aneta, Skala, Wisla, 
Ferma, Spała, tulsza, trawa, sarna). 

Nr. 57. Szarada - żarcik 

ŚWie—po nie, 

Trafne rozwiązania powyższych za- 
dań nadesłat: 

pp. Jerzy Zdrojewski (labirynt), w. Sze- 

wczyk (logogryt, szarada), A. Wojtalik (Ia- 

birynt, łamigłówka, logogryf, szarada), A. 

Samujło (labirynt, łamigłówka,  logogryf, 

szaradaj, W. Bohdziewicz (labirynt, łarn!- 
główka, logogryf, szarada), J. Popławska (la- 
birynt, łamigłówka, logogryf, szarada), ©. 
Piotrowski (labirynt, szarada, łamigłówka, 
logogryf), J. Krupowicz (wszystko), Z. Wa- 
licki (wszystko), H. Snarski (wszystko), M. 
Rzepecki (iogogryf, szarada), Groch. B. (labi- 
ryntj, B. Gładki (łamigłówka) B. Czarnocki 
(labirynt, łamigłówka), E. Wrzesiński (la 
birynt, łamigłówka, logogryf, szarada), L 
Rostkowski (labirynt, łamigłówka, logogryf, 
szarada), M. Jeliński (labirynt, logogryf, sza- 
rada), J. Popiełyginówna (labirynt), K. Za- 
wistowski: (labirynt, szarada, logogryf), J. 
Dulko (labirynt, szarada), T. Zakrzewski 
(labirynt, logogryf „szarada), Z. Dziewicki 
(wszystko), B. Kozicki (wszystko). 

cza zł 

TEATR | MUZYKA BZU a a Ё 

. — Teatr Miejski na Pohuianee. Reper- 
tuar świąteczny. W nadchodzącą niedzielę 
ukaże się pełna tragicznej grozy *sztuka L. 
Andrejewa „Ten, którego biją po twarzy'. 
Niezwykle fascynująca treść, oraz Świetna 
gra zespołu sprawiają, że sztuka ta cieszy 
się niesłabnącem powodzeniem. 

W poniedziałek 5-go kwietnia Teatr czyn- 
ny będzie dwukrotnie. Popołudniu o godz. 
3 m. 30 ukaże się po cenach zniżonych - 
rocza komedja Carpentera „Papa-kawaler* 
której niefrasobliwy humor i iskrzący się 
humorem djęlog wywołują ciągłe wybu- 
chy śmiechu na widowni. 

Wieczorem o godż. 8-ej „Ten którego biją 
po twarzy” L. Andrejewa. 

Teatr Miejski w „Lutni*, Repertuar świa- 
teczny. W nadchodzącą niedzieię wieczorem 
wystawioną będzie pogodna, niefrasobliwa 
komedja M. Maszyńskiego „Koniec i począ- 
tek*. Reżyseruje K. Wyrwicz-Wichrowski, 
który jednocześnie objął jedną z ról głów 
nych. W' pozostałych rolach wystąpią: H. 
Dunin-Rychłowska, I. Jasińska-Detkowska, 
C. Szurszewska, J. Łubiakowski, oraz M. 
Wyrzykowski. 

W poniedziałek 6-go kwietnia Teatr 
czynny będzie dwukrotnie. Popołudniu 0 
godz. 3 m. 30 ukaže sie „Sziuba“ K. Leczyc- 
kiego, w reżyserji Al. Zełwerowicza, w wy- 
konaniu czołowych sił zespołu. 

Wieczorem o godz. 8-ej ukaże się po raz 
3-ci „Koniec i początek* M. Maszyńskiego. 

Poranek taneczny Doni Minkowiez w 

„łutni*. Nielada atrakcją dla miłośników 
łańca stanie się niewątpliwie zapowiedziany 
na poniedziałek dnia 6-go kwietnia o godz. 
12 m. 30 w poł. poranek taneczny Doni 

Minkowicz. Młodziutka ta, tancerka wystą- 
pi w szeregu produkcyj, do muzyki Chopins, 
Czajkowskiego, Delibes'a, i innych. 

W poranku bierze również udział arty- 
sta i reżyser Teatrów Miejskich, Karol Wyr- 
wicz-Wichrowski, który wygłosi szereg we- 
sołych recytacyj i bajek. 

— Wieczór pieśni Wiktora Chenkina. We 
czwartek dnia 9-go kwietnia odbędzie się o 
godz. 8 m. 30 wiecz. w sali Teatru „Lutnia* 

    

  

Listy do Redakcji. 
Szanowna Redakcjo! 

My mieszkańcy wsi Podzitwy, gmiay ra- 
duńskiej uprzejmie prosimy 0 umieszczenie 
niniejszego w „Kurjerze Wileńskim” 

W Nr. 66 „Dziennika Wileńskiego" i w 

Nr. 67 „Słowa* zostały umieszezone korespoa 
dencje z Pelazy, gminy raduńskiej. Między 
innemi fałszywie tam podanemi wiadomoś- 
ciami jest jedna, dotycząca Podzitwy, gdzie 
się mieści polska szkoła powszechna. 

Korespondencja utrzymuje jakoby ks. 
proboszcz Budrecki miał rozpocząć w szko- 
le teraz nauczanie dzieci religii w języku li- 
tewskim i to wbrew woli rodziców i dzieci. 

My natomiast rodzice, którzy dobrze wie 
my jak się sprawa przedstawia, stwierdzamy, 
że ks. Budrecki wykładał religię po litewsku 
od samego początku istnienia szkoły. Ani ze 
strony nas, ani ze strony naszych dzieci nie 
wywołało to niezadowolenia. Na początku 

cego roku wzbroniono ks. proboszczowi 
wykładać religię, a powierzono wykład miej 
scowemu kierownikowi szkoły. Z tej zmiany 
byliśmy istotnie niezadowoleni i prosiliśmy 
arcybiskupa, aby proboszcz i nadał wyk!:- 

prośba nie odniosła skutku. 
iliśmy się z prośbą do Nun 

й ego. Naskutek interwencji 
Nuncjusza przybyła „komisja, w osobie je- 
dnego dziekana Moczulskiego raduńskie- 

2 . Prosiliśmy również i ks, dzie 
kana, aby proboszcz nadał wykładał, ale tym 
czasem bez rezultatu. 

Z tego wynika że my sami ehcemy. 
aby naszedzieci były nauczane religii w ję- 
zyku litewskim i wszelkie usiłowania w tym 
kierunku samiśmy czynili, a mie ks. Budre- 
cki. 

Również jasnem jest, że, skoro prosimy 
© język litewski, nie może być mowy © па- 
szej narodowości rdzennie połskiej. 

rawa przedstawia się tak, jak wyżej 

  

  

          

    
   

  

       

  

   

  

Że s 
podaliśmy — stwierdzamy własnemi podpi 
sami. 

  

(Następuje 38 podpisów). 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Na prośbę Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża udzieliłem bezintere- 
sownie sali w moim domu przy ul. Dąbrows 
kiego 5 (sala „Apollo“) dla urządzenia cho- 
inki dla biednych dzieci szkół powszechnych 
w dniach 11 i 12 stycznia b. r. , 

Gdy następnie doszło do pokrycia kosz- 
tów (ogrzanie, oświetlenie lokalu w ciągu 
dwóch wieczorów, służba...), spotkałem się z 
wyjątkowo nieuprzejmem i dziwnem zacho- 
waniem się Prezesa Wileńskiego Okręgu 
p. Uniechowskiego, nacechowanem wyraźną 
nieufnością i podejrzliwością, co zniechęciło 
mię zupełnie do dalszej z nim rozmowy. W 
wyniku powyższego zdecydowałem należną 
mi jako pokrycie kosztów sumę w kwocie 
159 złotych zaofiarować całkowicie na ceie 
Czerwonego Krzyża, o ezem za łaskawem 
pośrednictwem Szanownej Redakcji pragnę 
niniejszem podać do wiadomości Zarządu 

Okręgu. й 
3 K. Staszys. 

Wilno, 3 kwietnia 1931 rv. 

Wielce Szanowny Panie Redaktorael 

Wobec ukazania się w kronice „Dziennika 
Wileńskiego" z dnia 2 kwietnia Nr. 76 no- 
tatki pod tytuem: „Rozłam w Związku Pra- 
cowników Miejskich* zupełnie nieodpowiada 
jącej istotnemu stanowi rzeczy, uprzejmie pro 
526 o zamieszczenie niżej podanego. 

Niezgodne z prawdą jest ustalenie rozła- 
mu w Związku Pracowników Miejskich, na- 
tomiast prawdą jest, że ze Związku wypisa- 
ło się 6 pracowników Pogotowia Ratunko- 
wego, co przy ogólnej ilości prawie 800 człon 
ków stanowi bardzo nieznaczny odsetek. Pra* 
cownicy szpitalni pozostają nadał w Związku 

Prawdą jest, że pracownicy Pogotowia 
Rałunkowego wystąpiłi samorzutnie do Magi 
stratu z prośbą o wprowadzenie 8 godzinne- 
go dnia pracy i że w sprawie tej Zarząd Zwią 
zku zwołał informacyjne zebranie pracowni- 
ków szpitalnych, na którem pomiędzy inne- 
mi sprawami zreferowano o b. ciężkim sta- 

nie finansowym zarówno całego kraju, jak 
i miasta i zaznaczono, że wysuwanie w obec- 
nej chwili żądań daleko idącego powiększe- 
nia personelu szpitałnego, połączonego z re 
dukcją godzin pracy nie ma żadnych wido 
ków powodzenia, ponieważ miasto z trudno- 
ścią może utrzymać szpiłałe, wydatki na ad- 
ministrację których są bez tego wysokie, się- 
gają 60 proc. kosztów uirzsymania chorego. 
Że natomiast wyłonioną została przy Związ- 
ku Komisja szpitalna, która zbada warunki 
pracy poszczególnych pracowników celem 
wystąpienia do Magistratu z wnioskiem ewen 
iuałuego usunięcia braków, jakie się okażą. 
a lakże zbierze i opracuje materjał, dotyczą- 
cy pracy personelu italnego w innych mia 
-siach, zapoznając się jednocześnie z obowią 
zującem w tej dziedzinie ustawodawstwem. 

O żadnem zachwiania powagi Bezpartyj- 
nego Błoku Współpracy z Rządem na terenie 
Magistratu nie było mowy, gdyż Związek 
*racowników Miejskich zawsze był 1 jest or- 

ganizacją apolityczną i nigdy w żadnym po- 

litycznym kierunku się nie angażował. Nie 
można jednak być tak dalece apolitycznym, 
aby słowo „Kraj” uważać za politykę, a 
wzmiankę © ciężkiej jego syłuacji gospodar- 
czej za akcję polityczną. 

Związek Pracowników Miejskich zawsze 
podkreślał, że jednem z jego głównych za- 
dań jest wyrobienie z pracownika miejskie - 
go typu dobrego obywatela kraju i miasta, 
któryby ich dobro stawiał przed interesem 
własnym. ы 
To tež wynalezienie w zebraniu informacyj- 

wników szpitali miejskich momen- 
itycznych jest złośliwą tendencją 

przedstawienia faktycznego stanu rzeczy w 
zupelnie fałszywem oświetleniu. | 

Akcję samodzielną pracowników Pogoto- 
wia Ratunkowego w sprawie 8. godziinego 
dnia pracy, Zarząd Zwiąxku Pracowników 
Miejskich wobec utworzenia Komisji szpital 
nej i jej prac, uznał za czyn wysoce nieorgani 
zacyjny i jako taki napiętnował. 

Zarząd Związku zwraca jeszcze uwagę, 
że nieprawdą jest jakoby w miejskich ośrod 
kach zdrowia było 2000 pracowników, jest 
ich około 350 we wszystkich  iastytucjach 

łeczniczo-sanitarnych. 
Racz przyjąć, Panie Redaktorze, wyrazy 

prawdziwego szącunku i poważania. 
Prezes Związku Pracowników Miejskich 

Inż. Głatman. 

Wilno, dnia 3 kwietnia 1931 r. 

  

      

   

   

Miogarnia, Kieraty, Wialnie i Sieczkarnie 
różnej wielkości i spstozo w pierwszo- 

rzędnych fabryk, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI у 
Wilno, Zawalna il-a. Ceny niskie. 
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Popierajcie Ligę Morską 
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wieczór pieśni znakomitego artysty, Wik- 
tora Chenkina, który wykona szereg piose- 
nek ze swego bogatego repertuaru. 

— Recital fortepianowy światowej sławy 
pianisty: petersburskiego Wsewołoda Pas- 
tuchowa odbędzie się we wtorek 7-go kwie- 
tnia w sali konserwatorjum. : 

, 
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ZMARTWYCHWSTANIE. 
Wielkanoc jest świętem  triumfu- 

jącej radości, uroczystym obchodem 

na pamiątkę Zmartwychwstania Boga 

-Człowieka, który walcząć z podłoś- 

cią małości i złem ówczesnego świa- 

ta, złożył mękę swą krwawą i życie 

za nieśmiertelną ideę Miłości i Spra- 

wiedliwości 

O ile święta Bożego Narodzenia są 

nadzieją, oczekiwaniem, tęsknotą. o 

tyle Święta Wielkanocne są zwycię- 

stwem idei, decydującym triumfem Do 

bra nad Złem. Prawości nad Niepra- 

wością, 

śmiertelną materją. 

nieśmiertelnego ducha nad 

pieśniach, 

związanych z obchodem tych dwóch 

uroczystości: Boże Narodzenie — to 

rzewne kolendy i kołysanki, Wielka- 

noc — to radosne „Alłeluja* i .„,Weso- 

ły nam dziś dzień nastał!...* 

Znajduje to wyraz w 

Prawie od dwóch tysięcy lat splata 

się co roku Święta tajemnica Zmart- 

wychwstania Boga-Człowieka z nie- 

śmiertelną tajemnicą przebudzeń Na: 

tury, — a udręczony przez życie ma- 

terjalne duch łudzki znajduje w tej 

podwójnej tajemnicy niewyczerpane 

nigdy źródło otuchy i zachęty... 

Życie Chrystusa, Jego Męka i bez- 

graniczna ofiara wskazały ludziom 

Wielki Szlak: — jedną, jedyną drogę, 

która może doprowadzić ich do cichej 

i radosnej przystani, opromienionej 

Słońcem Miłości i Sprawiedliwości. 

Szlakiem tym kroczą, błąkając się 

często i zbaczając na manowce, szare 

rzesze maluczkich, — szlakiem tym 

kroczą również, z wiarą w sercu lub w 

rozterce. niepewności, duchy wielkie, 

tytany myśli i woli w tragicznem о- 

dosobnieniu swej wielkości. zapalając 

przed rzeszą maluczkich pochodnie i 

ogniste drogowskazy: . 

Dła nas Święto Zmartwychwstania 

które zawsze zresztą obchodzone było 

bardzo uroczyście i radośnie, — posia 

da poza charakterem czysto religij- 

nym i mistycznym, symboliczne po- 

niekąd znaczenie narodowe. Ojczyzna 

nasza, umęczona przez zaborców 

przez przeciąg półtora wieku uważana 

była za umarłą. Lecz iż nie zatraciła 

wiary w przyszłość, iż nie wahała się 

kilkakrotnie składać krwawej ofiary z 

krwi najlepszych swych synów, iż 

ukochał ją bezgranicznie Człowiek 

Idei i Woli, — przeto i dła nas nad- 

szedł dzień Zmartwychwstania. 

Alleluja! 

  

      * 

    
A tak Pan przestawszy z nim mówić, wzięty jest do nieba I usladt po prawicy bożej. 

-TRADYCJA ŚWIĄT. 
Słyszy się nieraz narzekania, że 

+. zw. Dom Rodzinny, to, co Anglicy 
okresłają mianem „home*', jest w sta 
nie zaniku. W innych krajach także, 
nawet we Francji, gdzie mężczyźni 
walczą zawzięcie żeby nie dać kobie- 
tom praw wyborczych i wyprowadzić 
pracowitą jak muł Francuzkę średniej 
burżuazji, która obszywa, karmi i 
sprząta cały dom, na szerszą arenę 
działalności. Nawet w Anglji, gdzie 
też się coś w sweet homie (słodkim 
domu), psuje i rozprzęża. A u nas 
zmiany są bodaj największe. Nietylko 
kobiety dostały prawie że maximum 
praw równających je z mężczyznami. 
ale jeszcze całe falangi kobiet z ro- 
dzin zamożnych, z zabranych Kre- 
sów, obywatelki państwa polskiego 

  

  

najbardziej domowe, najbardziej ro- | 
dzinne i konserwatywne, musiały 
pójść do pracy poza domem i zarabiać 
na utrzymanie rodziny, nadodatkowy 
zarobek męża, który nie wystarczał. 

Z pewnością, dużą rolę w tej ucieczce 
od domu i dzieci odegrała chęć dostro- 
jenia się do poziomu wymagań współ- 
czesnych pod względem strojów, za- 
haw, potrzeb towarzyskich, kultural- 
nych i t. p. Kobieta współczesna nie 
chce się niczego wyrzec i nie uważa, 
że zchwilą wyjścia zamąż, poza do- 
mem już nie ma nic do powiedzenia. 
Oczywicie będzie zawsze sporo takich, 
które będą dzieci, dom i męża trak- 
towały, jako najważniejszą uczuciowo 
i obowiązkowo sprawę w swem życiu 
ale tendencja na te poglądy jest ra- 
czej zniżkowa. k 

Zresztą i życie materjalne wymaga 
czegoś innego. Wymaga pieniędzy, 
coraz więcej pieniędzy!... Mąż zara- 
hia w swoim fachu, żona w swoim 
dzieci są w szkole, mają swoje zes- 
poły, rozmaite posiedzenia, narady, 
cele i wycieczki, spacery i podróże, 

obozy i ćwiczenia. Daleko od rodzi- 
ców. A starsi mają swoje kluby za- 
wodowe, również posiedzenia i ze- 
brania, często mąż inne niż żona. 

Rodzina z dawnej komórki ściśle 
związanej jeśli nie uczuciem, (bo z 
tem niezależnie od epoki bywa roz-. 
maicie, załeżnie od charakterów), to 
przynajmniej wspólnotą zaintereso- 

wań i życiem razem przeradza Się 

powoli w jakąś spółkę, dom noclego- 

wy czy restaurację, w której każdy 

przynosi swoją pomoc drugiemu, a 

popyt i podaż odbywa się bez sen- 
tymentów. z 

Niemniej są przelotne epoki, kie- 

dy duch rodzinny jeszcze się przeja- 

wia, domaga się wspomnienia, tra- 

dycji, czegoś przeżywanego razem. 

To są doroczne święta, które szczęśli- 

wie potrafiliśmy jeszcze zachować 

dla skupienia uczuć rozproszonych w 

wirze zmagań się zawodowych. U- 

miemy obchodzić Święta. Prawda, że 

przeważnie czcimy je jadłem i napo- 

jem, używanemi w ilościach nadmier- 

nych, co wymaga wiele czasu i przy- 

gotowań. Ale obok tych kuchenno- 

śpiżarnianych obrzędów, są inne ła- 

dne, wesołe i ciekawe, o których nie 

należy zapominać. Może się one wy- 

dadzą niejednym przestarzałemi żar- 

tami i naiwnemi przeżytkami, ale 

dlaczegoż nie ozdobić swego życia te- 

mi zwyczajami które łączą z życiem 

przodków, przeszłości, dają cechę od- 

rębną każdej prowincji i sięgają głę- 

bokich właściwości ludu danej oko- 

licy? 
Najciekawszą tradycją naszą, tu- 

tejszą, są chyba palmy, kolorowe, ja- 
skrawe, tak rozmaite i malownicze, 

jak nigdzie. Dziwny wytwór naszego 
ludu, lubiącego raczej szare, nikłe 
barwy. Na wsi nawet nie robią ta- 

kich. L 

To specyficzny wyrób wileński, 
bo na wsi nie ozdabiają „łozinek* 

kwiatami i tylko zawołanie: „Nie ja 

biję, wierzba bije, za tydzień, wielki 
dzień”, tak samo jest w użyciu. Na- 
sza szara wiosna północna nie daje 
nam w te dni Wielkanocne żadnej jesz 
cze zielonośści, zaledwie, jeśii Święta 

późno przypadają, wychyną się z pod 
rudych liści dębowych i leszezyno- 

wych szafirowe, śliczne oczka przy- 
laszczek i zaściełą się modro pod 
krzakami, a zrzadka fiołek bladawy 

zapachem daje znać o sobie. Więc 

by jakiejś zieloności, znaku młodej 
wiosny mieć choć trochę, sieje się 

rzeżuchę na butelki owinięte mokre- 

mi pakułami i ustawia na Święco- 

Ma:j XVI 19 

(Reprodukcja z planszy wydanej przez Warszawkie Towarzystwo Wydzw nicze). 

NA ZMARTWYCHWSTANIE. 

WRASTASZ CORAZ GŁĘBIEJ DO NASZYCH SERC 

1 DO NASZRCH DUSZ WRASTASZ, 

TY — IDĄCY KU NAM Z MIŁOŚCI SŁOWEM 

PRZEZ WIOSKI CICHE — PRZEZ MIASTA. 

KŁADZIESZ DŁONIE NA ZMĘCZONY NASZ WZROK, 

PEŁEN DOBROCI, BOŻE... 
l WYGŁADZASZ Z TROSK BOLESNYCH NAM CZOŁO, 
ABY KAZDY Z NAS WIĘCEJ NIE CHORZAŁ. 

PATRZYSZ W. NASZĄ SKARŻĄCĄ SIĘ PIERS 

1 SŁUCHASZ NASZYCH ŻALÓW, 

ł UMACNIASZ NASZE ZABŁĄKANE SERCA, 

IŻ TE RADOŚCIĄ SIĘ PALĄ... 

IDZIESZ, BOŻE, DO NASZYCH DUSZ WSTĄP 
I PRZEMIEŃ JE W TO WIELKIE RANO — 
A ZAPOMNĄ NĘDZY SWOJEJ I BÓLU | 
1 DO ŻYCIA Z TOBĄ ZMARTWYCH WSTANA... 

Roman Liwa. 

  

nem zielone stożki pachnącej wiosną 
gorzkiej zieleniny. Farbowanie jajek, 
a gdzie umieją, pracowity wyrób pi- 
sanek zajmuje młodzież, podczas kie- 
dy starsi i doświadczeńsi toną w za- 
pachu przypraw, w tumanach mąki 
i płomieniach pieców. Jeszcze biec 
trzeba do lasu, i z pod zimnych; mo- 

krych liści wygrzebywać ziele długie 
i jak gąsienice kosmate, „dzieraz- 

nę“, i jagodniku narwać wytrzyma- 
łego, który pod śniegiem zaledwie 
trochę ściemnieje, ale zawsze zielone | 
ma listeczki i tem wszystkiem ubrać 
stół i jadło. 

Bo przecie na cześć wiosny, no- 
wego życia, na cześć Zmartwych- 
wsłania całej przyrody i na cześć lu- 
dzi odnowionych, oczyszczonych z 
ciemnicy nieprawości będziemy ucz- 
towatć. Zagrzmią chóry, organy za- 
huczą triumfalną pitśń na cześć Bo- 
ga, objawionego ludziom w majesta- 
cie zwycięstwa Życia nad ciemnicą 
grobu! Dary ziemi trzeba dać w koś- 
ciele poświęcić, żeby się -sporzyło i 
nie szkodziło, a potem lecieć na łeb 
na szyję kałamarzeczkami po błotni- 
stej przymarzłej drodze, bo kto pier- 

wszy dojedzie swego gospodarstwa, 
ten pierwszy sprzątnie z pola i zwie- 
zie pomyślnie. 

  

A teraz po powrocie do domu, 
wyposzczona rodzina zasiada do sto- 
łu. Tu parsiuczek złoci się lśniący od 
tłuszczu, tam szynka z zapachem ja- 
łowcowym, jakiej nie znają gdzie in- 
dziej, babka jedna, druga, petineto- 
wa, jeśli dom tradycje chowa, zwy- 
kła, aby słodka, jeśli tradycji i pie- 
niędzy mało. Mazurki: cygański, śnia- 
dy i popstrzony rodzynkami, i kró- 
lewski, i cytrynowy, czekoladowy, 
bakaljowy i jak kto lubi, każdy w 
rodzinie ma swego faworyta o które- 
go się dopomina, a potem zajada. 
Bokami indyk nadziewany śliwkami, 
ukazuje swe białe piersiątka, pieczon- 
ka wonieje i kiełbaska łączy się w tę 
całą symfonję zapachów drażniących 
podniebienie, największego  ascetę 
zmuszając do łakomstwa. Biada cho- 
rym na katary żołądka czy kiszek! 
Stan ich nie polepszy się po tych 
dniach obżarstwa; wszak nie można 
ubliżyć gosposiom, które się tyle na- 
pracowały, tyle doznały. wzruszeń 
stojąc u wyłotu pieca: .„Uda się?... 

Czy zakałca nie będzie? Czy przepis 
dobry? Czy u znajomych nie jest le- 
psze? Czy goście nie przyjdą już na- 
jedzeni?*. ; 

, Więc się zajada, zajada! Chwali, 
że nic podobnego w życiu przez usta 
nie przeszło, że to jest ambrozja, że 
nikt takich mazurków nie umie... a 
domowi tłumaczą się że trudno, nie 

lepszego na te ciężkie czasy nie mo- 
żna było... że tylko tak sobie... skro- 
mne, skromniutkie Święconko, dla 
najbliższych... domowe... 

Wśród ludu polskiego istnieje 
zwyczaj dyngusu czy Śmigusu w 
pierwszy dzień W. Nocy. Po wsiach 
odbywa się to dość brutalnie, parobcy 
ciągną bez ceremonji dziewuchy pod 
studnie i oblewają, kto nos z chałupy 
wysunie, dostaje prysznic z za węgła, 
prastary to zwyczaj, może epoki zbio- 
rowych chrztów sięgający, może 0z- 
nacza oczyszczenie z nowem słon- 
kiem, które wyzwoloną z okowów lo- 
du wodę oświeca i porusza. Śmiechu 
i pisku przy tem niemało. Chłopcy 
chodzą ze śpiewem: „Wesoły nam 
dziś dzień nastał” i z winszowaniem. 

U nas wszędzie grają w jajka 
i „hojdają* się, na ustawionych na te 
dni hojdawkach. A żywiółce dobrze 
dać okruchów z pieroga, hodować 
się sporniej będzie.  Bukietce takoż 
kościuka jakiego podrzucić warto, 
niech na obcych naszczekuje. 

A jeżeli w te dni słonko zaświeci, 
to i czegoż więcej sytemu człowieko- 
wi trzeba? Ot, najadłszy się podrze- 
mać, o kłopotach zapomnieć. I dość. 

Heil. Romer. 

— —. 

Wielkanoc na wsi 
- białoruskiej. 

Żadne święto nie jest obchodzone 
przez lud białoruski tak uroczyście 
jak Wielkanoc. Powodem tego są nie- 
wątpliwie pobudki religijne ludności, 
w istocie swojej radosne, wszak jest 
to święto Zmartwychwstania Pań- 
skiego, zwycięstwa Bóstwa nad złą 
mocą. I nie dziwnego, że najbardziej 
popularna u nas wielkanocna pieśń 
religijna, oddająca dokładnie ten na- 
strój, zączyna się od słów: „Wesoły 
nam dziś dzień nastal!“... Pot 

  

Ale nietylko względy religijne 
wpłynęły na nastrój radosny Święta 
Wielkanocnego. Obok względów natu 
ry religijnej wchodzą tu w grę czynni 
ki jeszcze inne, mające swe źródło w 
tradycji i zwyczajach ludu białoruskie 
go. 

Święto Wielkanocne skojarzyło się 
w umysłowości ludu z momentem na- 
stania wiosny — najbardziej rados- 
nej części roku, niosącej odrodzenie 
przyrody i całego życia na ziemi. 

Wiosna, budząca się z uśpienia na 
tura, rozpoczynające się roboty polne 
sprawiają, iż Wielkanoc w życiu chło 
pa białoruskiego odgrywa wielką ro- 
lę, będąc jakby zakończeniem starego 
roku gospodarskiego i początkiem no- 
wego, jest jakby symbolem nowego ży 
cia, owianego weselem i radością. 

Ten podwójny, a tak wiełce zna- 
mienny charakter świąt  wielkanoc- 
nych występuje w zwyczajach wiel- 
kanocnych ludu białoruskiego, tak bo 
gatych i*różnorodnych zarówno pod 
względem treści jako też i formy. 

Cały siedmiotygodniowy okres wieł 
kiego postu, jeszcze doniedawna # 
nadzwyczajną skrupułatnością  prze- 
strzeganego, stanowi dla ludu białoru- 
skiego okres smutku i żałoby. Smutny 
i monotonny charakter życia w okre- 
sie wielkiego postu oprócz względów 
religijnych jest ponadto ściśle skoja- 
rzony ze smutkiem i monotonją po- 
nurych dni zimowych. Wogóle zima 
w warunkach życia wiejskiego jest 
najniedogodniejszą porą roku, a na 
tem tle: powstał nieprzychylny stosu- 
nek do niej ludności. 

Pierwszym niejako momentem 
wczesnego przedwiośnia, — jest dzień 
25 marca — Zwiastowanie Najświęt- 
szej Marji Panny. Wierzenia ludowe 
powiadają, że w dniu tym przylatuje 
pierwszy skowronek — zwiastun wio- 
sny, budzą się po zimowym śnie w u- 
lach pszczoły, a w lasach niewidziane 
przez nikogo kwitną orzechy. 

Następnym etapem w zmianie na- 
strojów ludu wiejskiego w związku z 
nadejściem wiosny jest niedziela Pal- 
mowa (,,Wierbnica*). W dniu tym sta 
ra się włościanin po raz pierwszy wy- 
pędzić bydło w pole, błogosławiąc je 
gałązką z wierzby, umaczanej w wo- 
dzie święconej. Dziewczęta zaś idąc 
do kościoła dbają o to, by mieć przy 
sobie gałązkę z wierzby z rozpukłemi 
już listkami. Aby te gałązki rozpuści- 
ły pączki, stawiają je jeszcze na parę 
tygodni przed niedzielą Palmową nie- 
mal w każdej chacie na oknie w ja- 
kiemś naczyniu szklanem, nałanem 
wodą. 

Zwyczaje ludu białoruskiego, przy 
padające na okres wielkiego tygodnia 
są również niejako przygotowaniem do 
wiosny. W okresie wielkiego tygodnia 
każdy włościanin pragnie ukończyć 
wszelkie roboty zimowe, do których 
grzechem jest powracać po świętach. 
W Wielki zaś Czwartek dziewczęta 
zrywają się ze snu bardzo wcześnie 
na kilka godzin przed wschodem słoń- 
ca i umywają się chłodną wodą źród- 
laną, aby być czystą w ciągu lata i aby 
się nie opalić. 

Wczesnym rankiem pierwszego 
dnia świąt ludność wiejska tłumnie po 
dąża do parafjalnego kościoła, aby 
wziąć udział w uroczystem nabożeń- 
stwie, rezurekcji... Po ukończeniu na- 
bożeństwa wszczyna się wielkie zamie 
szanie: wszyscy biegną, prześciga jąc 
się nawzajem, do swych chat. Ta po- 
wszechna co rok pośpieszna ucieczka 
ze Świątyni jest wynikiem przesądu 
ludowego: im kto wcześniej wpadnie 
do swojej chaty i skosztuje przysma- 
ków wielkanocnych, tem lepszy bę- 
dzie miał urodzaj, tem wcześniej skoń 
czy wiosenną siejbę. Po powrocie do 
domu z nieopisaną radością odbywa 
się uroczysty obrzęd spożywania jaj- 
ka wielkanocnego. 

Najbardziej charakterystyczny jest 
prastary zwyczaj śpiewania pod okna 
mi, które trwa od wczesnego wieczo- 
ru aż do późnego rana. „Wałałouni- 
ki* lub „Wałaczobniki* (od słowa włó 
czyć się) chodzą od chaty do chaty 
wyśpiewując chóralnie pod oknami 
rozmaite pieśni okolicznościowe, za 
co od gospodarzy dostają zapłatę w na 
turze, w postaci jaj. 

Oprócz śpiewania przez „włóczeb- 
ników* pieśni religijnych, wśród któ- 
rych góruje „Wesoły nam dziś dzień 
nastał", niepoślednie miejsce zajmują. 
a okolicznościowe pieśni świeckie, t. 
zw. „Wina* (wyraz pochodzący od re- 
frenu, powtarzającego się za każdą 
zwrotką takiej pieśni: „Oj, winoż ma- 
jo zielonaje!“). 

„Wina“ są zwracane do rozmaitych 
członków rodziny, jak gospodarza, go- 
spodyni i t. p. Ale najznamienniejsze są 
te „wina”, które są zwrócone do panny 
młodej, przepowiadające jej rychłe 
wyjście zamąż za wymarzonego przez 
nią kawalera. Powtarzający się za każ- 
dą zwrotką refren: „Oj, winoż mojo 
zielonaje!“, albo „zialony jawar w dę- 
browie::—już przez samo użycie ziele- 
ni, tchnie czemś nowem, wiosennem... 

Repertuar „„włóczebników* jest 
bardzo obszerny, a w każdej niemai 
miejscowości inny, aczkolwiek chara- 
kter zasadniczy wszędzie jest ten sam. 

- Znamiennym także jest zwyczaj 
„žakowania“, odbywający się na drugi 
dzień świąt rano. Zwyczaj ten, polega- 
jacy na tem, że dzieci z całej wsi 
wśród wesołego gwaru i krzyku cho- 

 



        

<izą od chaty do chaty i otrzymują od 
gospodyń jajka czerwone, odtwarza 
nastrój świąteczny wśród dziatwy wiej 
skiej. 

„ Tehnienie wiosenne, występujące 
w zwyczajach i wierzeniach wielka- 
nocnych ludu białoruskiego, nie koń- 
czy się bynajmniej ze świętem Wiel- 
kiej Nocy, lecz ciągnie się znacznie da- 
łej. Pierwsze niejako przedłużenie 
zwyczajów świątecznych o zabąrwie- 
miu wiosennem znajdujemy w pier- 
wszą środę po wielkiej nocy w t. zw. 
„Środę gradową*. W dniu tym każdy 
włościanin ściśle powstrzymuje się od 
jakiejkolwiekbądź pracy, boby grad 
wybił na wiosnę całe zboże. 

W dalszym ciągu idą znamienne 
zwyczaje, łączące się ze świętami „ra- 
downicą”, „jurjem* oraz wigilją św. › 
Jana, czyli „Kupallem*, a wszystkie 
są symbolem budzącej się przyrody. 

I jakkolwiek pod wpływem powol- 
nego wdzierania się miejskiej kultury 
do chaty wieśniaczej już obecnie wiele 
z ciekawych zwyczajów zanikło zu- 
pełnie, od innych zachowały się same 
tylko szczątki, — zwyczaje wiełka- 
nocne nawet i po dziś dzień nic nie 
straciły na swym uroku i żywotności 
iw każdej wsi białoruskiej ściśle są i 
po dziś dzień przestrzegane. 

M. w. 

- $paczona legenda. 
Mało kto wie o tem, że znana le- 

genda o „Żydzie wiecznym tułaczu” 
w pierwotnem brzmieniu swej opowie 
ści wiąże się nietylko z dniem Męki 
Pańskiej t. j. z Wielkim Piątkiem, ale 
i z dniem Zmartwychwstania t.j. Wiel 
ką Niedzielą. Wedle powszechnie dziś 
powtarzanej wersji, legenda ta w oso 
bie „wiecznego wędrowca* symboli- 
zować ma jakoby los narodu żydow: 
skiego, pozbawionego stałej ojczyzny 
a gnanego z miejsca na miejsce „prze- 
klęstwem nieustannego tułactwa!. O- 
powiada ona, że kiedy w Wielki Pią - 
tek Zbawiciel dźwigał drzewo krzyża 
wa miejsce swej kaźni, — z utrudzenia 
przystanął i chcąc choć przez chwilę 
odpocząć, oparł się o drzwi domu bo- 
gatego kupca jerozolimskiego, Ahas- 
wera. Nielitościwy Żyd odepchnął Go 
jednak brutalnie, każąc iść dalej, na 
eo Jezus miał mu powiedzieć: „Odtąd 
nie będziesz miał domu i sam nie od- 
poczniesz ani chwili, ale chodzić bę- 
dziesz aż do końca Świata*. Od tego 
momentu Ahaswer, pędzony klątwą. 
błąka się przez wieki aż do dziś z miej 
sca na miejseu a w każdą rocznicę o 
wego dnia t. jj w każdy Wielki Pią- 
tek, ujrzeć go można, jak wędruje w 
świat, nadaremnie łaknąc odpoczyn- 
ku. 

  

W tem jednak ujęciu legenda o A- 
haswerze nie jest bynajmniej ani au- 
tentyczna ani nawet zbyt stara, bo fa- 
ktycznie istnieje dopiero od połowy 
ubiegłego stulecia. W tej dość dowol- 
nie ze starych tekstów skomponowanej 
formie rozpowszechnił ją mianowicie 
pisarz francuski Eugenjusz Sue w sły 
nnej w swoim czasie powieści p. t. 
„Żyd-tułacz* („Juif errant*). Jego to 
pomysłem jest zarówno usymbolizowa 
nie w osobie „wiecznego tułacza* 10- 
su całego żydostwa, jak nawet i sasńo 
imie „Ahaswer”, żywcem zapożyczone 
z jednej z ksiąg Starego Testamentu 
Najbardziej zaś w tej opowieści rażą- 
cym szczegółem, niezgodnym z Chry- 
stusową nauką o przebaczaniu nieprzy 
jaciołom, jest włożenie w usta Zbawi- 
ciela rzekomej „klątwy”, rzuconej na 
owego kupca żydowskiego, a później- 
szego tułacza. 

Pierwotny wątek legendy, znany 
i spisywany często już w wiekach śred 
nich, różni się od jej dzisiejszej wersji 
zasadniczo. Opowiada on mianowicie 
o bogaczu jerozolimskim, niejakim 
Carthaphilusie, który w czasie krzy- 
żowej drogi Zbawiciela, naigrywając 
się, popchnął Go — i tera właśnie spo 
wodował jeden z Jego trzech upadków 
pod brzemieniem krzyża. Wówczas 
Jezus — jak głosi legenda — podźwi- 
gnąwszy się, spojrzał mu w oczy i 
chcąc poruszyć jego serce, wyrzekł: 
„Zaprawdę mówię ci, nie zaznasz spo- 
koju, aż pokąd mnie znów tu ujrzysz 
między żywymi”... Te nieoczekiwanie 
usłyszane ciche słowa Zbawiciela prze 
łamały zatwardziałą duszę napastni- 
ka. Ogarnął go niepokój i nagły wy- 
rzut sumienia, — sercem szarpnął od 
ruch wiary w nadziemskie posłanni- 
etwo idącego na śmierć Syna Człowie 
czego. Zmieszany, pehany wewnętrz- 
mym nakazem, poszedł w milczeniu 
pod Golgotę. Kiedy jednak zobaczył 

      

konanie i zgon Jezusa, zwątpił w Nie- 
go zpowrotem i pogardliwie odrzucił 
budzącą się w duszy wiarę w boskość 
Ukrzyżowanego.. Dopiero gdy wracał 
do domu, sumienie — zagłuszone na 

chwilę — odezwało się w nim znów 
z tem większą mocą i kazało wciąż my 
śleć o usłyszanych słowach. Kiedy w 
trzy dni potem, w Wielką Niedzielę, 
rozeszła się nagle wieść o Zmartwych- 
wstaniu, wówczas Carthaphilus zro- 

zumiał nagle całą ich prawdę — i u- 
wierzył. Porzucił natychmiast dom, 
majątek i rodzinę — i poszedł szukać 
Jezusa po wszystkich miastach Gali- 
lei. Chciał Mu upaść do stóp, wyznać 
winy, błagać o przebaczenie i pójść 
nazawsze za Nim. Ale za to że zmarno 
wał ofiarowany mu dobrotliwie przez 
Zbawicięla moment łaski, spotkała go 
pokuta: — nie dane mu było ujrzeć 
Jezusa po Zmartwychwstaniu nigdzie 

I oto wtedy rozpoczął Carthapłi- 
lus swą wielką, trwającą przez wieki 
po dziś dzień pokutę, obchodząc bez 
chwili wytchnienia wszystkie miasta 
świata, tak jak niegdyś obchodził 
wszystkie miasta Galilei, pragnąc uj- 
rzeć Zmartwychwstałego Odkupiciela. 
I odtąd w każdoroczną Wielką Nie- 
dzielę gromady wiernych, śpieszących 
do świątyń, spotkać na swej drodze 
mogą niekiedy starego, zgarbionege 
pokorą tułacza, który z pochyłoną gie 
wą w milczeniu wymija ich, — bez 
chwili zatrzymania się, idąc utrudzo- 
nemi, bosemi stopami w daleką węd- 
rówką pokutniczą. Ludzie patrzą nań 
ze zdumieniem, — ale wkrótce pe- 
tem zapominają już o nim wśród rade 
snego nastroju dnia pamiątki Zmac- 
twychwstania. Tylko on jeden, sły- 
sząc poza sobą w swym nieustannym 
pochodzie coraz bardziej oddałone gło 
sy dzwonów kościelnych, odbywa wte 
dy właśnie, dzień najcięższej w całym 
roku żałoby i pokuty, rozpoczętej 
przed wiekami w owym dniu, kiedy 
Ghrystus Zmartwychwstał. 

Ale nadejdzie wreszeie kres tej je- 
go wiełowiekowej, pokutnej wędrów- 
ki. Wedle danej mu w dniu Męki f%uń 
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Wiesbaden do dziś utrzymała się tradycja 
odtwarzają sceny z życia 

i męki Chrystusa. Na zdjęciu O-tatnia Wieczerza. 

skiej zapowiedzi, nastąpi to wówczas, 
„kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, znów 
zjawi się na ziemi, ażeby jako sędzia 
sprawiedliwy, sądzić żywych i umar- 
tych.. Wówczas ów wieczny tułacz, 
ulwudzony wędrowiec-pokutnik, upad 
nie Mu do nóg w serdecznym płaczu, 
Chrystus miłosiernie pochylił się nad 
aim i własną Boską dłonią podniesie 
z ziesni tego właśnie człowieka, który 
niegdyś przed wiekami, w nienawist- 
nem  zaślepieniu, pięścią pchnął Go 
nieludzko 0 ostre kamienie drogi krzy 
żowej.... 

Takim w rzeczywistości jest wątek 
prastarej legendy o „„Żydzie wiecznym 
tułaczu”, — legendy, której istotny, 
bardzo głęboki sens następnie wypa- 
czyła nadmierna fantazja i materja- 
listyczna dowolność _ powieściopisar- 
ska. W dzisiejszej wersji tej opowieś- 
ci zatracona została nawet pierwotna 
symbolika: —— „wieczny wędrowiec'', 
ów ogółno-ludzki symbol pokutujące- 
go grzesznika bez względu na to kim 
an jest i za co pokutuje, zeszedł do ta 
niej rołi — wątpliwego zresztą — sym 
bolu jednego tylko narodu. W miej- 
sce nawskroś chrześcijańskiego poję- 
cia o pokucie i odkupieniu win—wkra 
dło się do łegendy przeciwne zasadom 
chrześcijańskim pojęcie o rzekomej 
„klątwie“ i „zemście Bożej”, jako o 
jedynej i niezmazalnej konsekwencji 
za papełniony zły uczynek. Zasadę mi 
tości bliźniego zastąpiono w tej dzi- 
siejszej opowieści zasadą nienawiści 
— zasadę pokory zasadą pychy, —- 
pierwiastek przebaczenia zamienione 
pierwiastkiem potępienia, — pierwia- 
stek nadziei przerobiono w pierwia- 
stek rozpaczy... W ten to sposób ure: 

  

sia znana dziś „legenda o Ahaswerze*, 

  

  

    

Odgłosy powstania 1863 r. 
gi na Zmudzi 

w pamiętnikach poety hebrajskiego J. L. Gordona. 

W związku z obchodem setnej 
rocznicy urodzin poety hebrajskiego 
Jehudy Lejba Gordona *) historyk S. 
Ginzburg ogłosił w zeszycie lutowym 
„Cukunitu“*) niedrukowane dotąd 
urywki z pamiętników poety. Wspo- 
wanienia dotyczą wypadków powsta- 
niowych na Źmudzi w 1863 r. 

W czasie powstania poeta był na- 
uczycielem w Szawlach. Oprócz dzia- 
łalności pedagogicznej i poetyckiej 
Gordon wtedy zajmował się także pu- 
blicystyką i drukował artykuły i ko- 
respondencje w całym szeregu pism 
hebrajskich i rosyjskich. Żywo prze- 
to interesował się życiem miasta. 

Drukowane niżej (z małemi skró- 
ceniami) fragmenty jego pamiętni- 
ków dotyczą działalności i śmierci 
dwóch dowódców oddziałów pow- 
stańczych, które operowały w powie- 

*) J. L. Gordon (w skróceniu „Jelag') 

urodził się w Wilnie pod koniec 1830 roku 
i zmarł w Petersburgu w 1892 roku. W li. 
teraturze nowo-hebrajskiej zajmuje czołowe 
miejsče jako poeta-oświalowiec i autor po- 
ematów satyrycznych w których ostro wy- 
stępował przeciwko dawnym formom žy- 
«ia żydowskiego. 

2) Miesięcznik żydowski wychodzący w 
Nowym Yorku. 

   

  

cie szawelskim: Bolesława Hi wiałko- 
wskiego i Ksawerego Bohdanowicza. 

O ich straceniu Gordon opowia- 
da jako naoczny Świadek, zaś o ich 
działalności, prawdopodobonie ze siy- 
szenia. Niektóre dane o działalneś- 
ci straceńców, skonfrontowame z in- 
nemi źródłami *), pokazują się ja- 
ko nięzupełnie ściśle. Niemniej cha- 
rakteryzują one famę ówczesną i au- 
reolę, jaką ludność otoczyła bohate- 
rów powstania. 

1. Śmierć Kwiatkowskiego. 

Bolesław Kwiatkowski, ze szła- 
chty gub. kowieńskiej, pow. szawei- 
skiego eeg stracony przez póo- 
wieszenid dn. 15 września 1863 r. 
„za przebywanie* w powsianiu, de- 
wodzenie oddziałem, dokonanie gra- 
bieży, powieszenie dwóch żołnierzy 
i werbunek ludzi do oddziału. 
Wiecej o nim nie wiemy. 

O ostatnich chwilach Kwiatkow- 

3 a) „Wilenskij wremiennik* Vf, cz. il 
Wilno 1915 (Materjały z archiwuna Muraw- 
jewa o powstaniu 1863 r.) i b) Wacław Sta- 
dnicki „1863. Wyroki Śmierci”, Wilue 1928 
(materjały rosyjskich sądów wojenne-poło- 

| 

„Wesoły nam dzień dziś nastał 

Którego z nas każdy żądał 
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał 
Alłeluja — Alleluja". 

Przy akompanjemencie dzonów wyrusza z kościołka wiejskiego radosna 
tezurekcyjna procesja. 

skiego opowiada Gordon w rozdzia- 
lep. t „Pierwsza kaźń”. 

W roku powstańczym 1863 w Sza- 
włach, gdzie podówczas zamieszki- 
wałem, kary Śmierei za przestępst- 
wa polityczne były zjawiskiem 
zwykłem. Miejsce straceń znajdo- 
wało się za miastem na zachód, na 
małej górce. Ludność miejscowa 
zwała tę górkę „Ponokolne* t. j. Gó- 
ra Panów, ponieważ na temże miej- 
scu w roku 1884 wykonywane były 
kary Śmierci nad powstańcami pol- 
skimi, kiórzy przeważnie należeli do 
stanu szlacheckiego. 

„Pamiętam, pierwsza egzekucja 
w 1863 r. odbyła się w piątek, w dru- 
gim dniu šwiąt „Rosz-Haszone“ ). 
Na szubienicę prowadzono dwu ska- 
zańców: młodzieńca z m. Janiszek 
Kwiatkowskiego (za co został skaza- 
ny nie wiem) i urzędnika policji *), 
którego skazano za to, że wydał po- 
wsłańcóm paczkę, przeznaczoną dla 
dowódcy wojskowego. Dzień był ja- 
sny, słońce świeciło, po deszczyku, 

*) Wiadomość nieścisła, uprzednio bo- 
wiem w czerwcu 1863 zotsali już w Szaw- 
łach straceni dwaj powstańcy Mieczysław 
Scypiou i Jan Morkis. Pozatem dzień strace- 
mia Kwiatkowskiego, 15 września 1363 r. 
istotnie wypadł w drugi dzień święta „Rosz- 
Haszone“, ale był to nie piątek, łecz wtofek. 

„Rosr-Haszone* czyli Nowy Rok, —| u 

roczysie święto, poprzedzający Sądny Dzień. 
W święto moworoczne Żydzi spędzają pół 
dnia ma modłach w bożnicy. 

4 Był nim Kazimierz Brazulis, włościa- 
nin powiatu szawełskiego, „piatisotski“. 

o Żydzie wiecznym tułaczu, która jed 
nak w swym pierwotnym, prawdzi- 
wym wyglądzie była i jest starą, po- 
bożną opowieścią wielkanocną, wyro- 
słą z podłoża Chrystusowej nauki o 
miłości bliźniego, przebaczeniu win i 
Zmartwychwstaniu. 

R. 1. 
ARNE 

Zmiana straży nad £ emią Świętą. 
Zmiana Straży nad Ziemią Świętą odby- 

wa się w Jerozolimie z ceremonjałem rów. 
nym wjazdowi monarchy w mury miasta 
Powiewające na gmachach sztandary, bicie 
w dzwony, oficjalne przyjęcie przeź mieis 
cowe władze, oto nastrój, jaki stale towa- 
rzyszy uroczystości, odbywającej się ku koń- 
cowi Wielkiego Postu w klasztorze Zbawi- 
ciela, kwaterze głównej Zakonu Minorytów 
w Jerozolimie. W tym roku wiełebny O.R.P. 
Aureljusz Marotta, po ukończeniu regulami- 
nowego okresu swojego zwierzchnictwa nad 
Strażą Ziemi Świętej, przekazał obowiązki 
swoje następcy, Ojcu Jacopozzi, przybyłe- 
mu z Aleksandrji w Egipcie. 

Pełnienie Straży nad Ziemią Świętą jest 
historycznym,  dynastycznym przywilejem 
Zakonu O. O. Minorytów. Sięga on powsta 
niem swojem siedem wieków wstecz. Włuć- 
ciwym inicjatorem i twórcą tej misji jest 
założyciel Zakonu O. O. Minorytów, święty 
Franciszek z Assyżu, który na wiosnę roksi 
1219 powierzył losy swoje oraz jedenastu 
swich towarzyszy wątłemu stateczkowi, u- 
wożącemu ich z Ankony ku brzegom Egip- 
tu. Przybywszy na miejsce, udaje się św. 
Franciszek w stroja pątniczym do obazu 
krzyżowców, oblegających miasto Damaszek 
i zaklina przywódców wojsk chrześcijań- 
skich, aby odstąpili od planu stoczenia wałt- 
nej bitwy z armją sułtańską, przepowiada- 
jąc porażkę. Nie zyskuje wszelako posłu- 
chu. Klęska, jaką w bitwie tej ponieśli ry- 
cerze krzyżowi, wykazała słuszność rady św. 
Franciszka, który, nie upadłszy jednak na 
duchu, postanowił rozstrzygnąć sam losy 
Ziemi Świętej w namiocie groźnego sułta- 
na Saracenów Melekaeł-Kamela. 

Wycbudzony, odziany w żebracze łach- 
many, dociera do obozu muzułmańskiego i 
tutaj, w rozmowie z potężnym sułtanem, si- 
łą wymowy i wzroku sprawia, że sułtan w;- 
daje glejt dla franciszkańskich braci Mino- 
rytów, nadając im prawo trzymania Strazy 
mad (Grobem Chrystusa oraz nad innemi 
miejscami świętemi. Nadanie tego przywiie- 
ju rozstrzygnęło sprawę powstania w Pa:e- 
stynie prowincji Serafickiej, Ziemi Świętej. 
Bracia Franciszkanie-Minoryci zatknęli aa 
szczycie dzwonnicy jerozolimskiego swoje- 
go klasztoru chorągiew — pięć czerwonyvh 
krzyžy w białem polu — która do dnia dzi 
siejszego powiewa tu podczas dni uroczy - 
stych. е 

  

Straż nad Ziemią Świętą jest potęgą pań- 
stwową sui generis. Mimo, że nie rozporzą- 
dza ona wojskiem regularnem, posiada jed- 
mak prawa państwa autonomicznego, korzy- 
sta z przywilejów eksterytorjalności dypic- 
matycznej. Protektorat nad Ziemią Święta 
stanowi obok rozgałęzionej działalności spo- 
łeczno-filantropijnej — właściwą misję Za- 
konu Minorytów w Palestynie, przyczem wła 
dza Zakonu rozciąga się również i na wszyst 
kie & miejsca. Syrji, Armenji, Egiptu i 
wyspy Cypru. Straż w liczbie pięciuset kap- 
łanów i braci klasztornych, rządzona jest 
przez Radę Najwyższą, złożoną z ośmiu 
członków. Głową Rady, której przysługuje 
oficjalny tytuł Strażnika Góry Sjonu, jest 
zawsze Włoch, Wikarjusz natomiast i Pro- 
kurator obierani są stale: jeden z pośród 
Francuzów, drugi z pośród Hiszpanów. Wre- 

   

  

który padał w nocy pozostały małe 
kałuże. Kwiatkowski był ubrany w 
jasnych spodniach i prowadzony z 
więziennia, starał się omijać kałuże. 
aby nie zabryzgać spodni. Mijając 
dom, w którym trzymane były Polki, 
zamieszane w' powstaniu, wesoło 
kiwnął głową do aresztowanych 
patrjotek, stłoczonych przy oknie za 
kratami, i głośno zawołał po polsku 
„Idę na ślub!*. 

Żydzi w tymże czasie stali w sy- 
nagodze i z płaczem odmawiali mo- 
dlitwę „Unesane tojkef*. Przeraża- 
jacy poprostu był kontrast: z jednej 
strony Żydzi, którym nic nie groziło 
zalewali się łzami przy słowach: 
„kto ma żyć, a kio umrzeć”, z drugiej 
zaś strony — nieszczęśliwy młodzie- 
miec, który z uśmiechem na ustach. 
omal nie tańcząc, idzie na śmierć..." 

2. Stracenie Bohdanowieza. 

Paulin - Ksawery” Bohdanowicz 
brał wybitny udział w powstaniu na 
Litwie. Według danych Audytorjatu 
Polowego, Bohdanowicz urodził się 
w 1840 roku i razem z bratem Miko- 
łajem odziedziczył duży majątek Pu- 
szynów w pow. szawelskim. Ksział- 
cił się w szkole kadetów w Połocku, 
a następnie w Konstantynowskiej 
szkole artylerji, ałe kursu nie skoń- 
czył. Był junkrem i za parokrotne 
przedłużenie swego urlopu został 
zwolniony. 

Pierwsza urzędowa wiadomość о 
udziale Bohdanowieza w powsteniu 

szcie pozostałi członkowie Rady Najwyższej 
w liczbie pięciu wybierani są z pośród re- 
prezentantów grup narodowościowych: nu:- 
gielskiej, niemieckiej, włoskiej, i hiszpań- 
skiej. B. ©. 

„Wyspy Wielkanocne". 

Sądząc z nazwy, możnaby mniemać, że 
grupa wysp, ochrzczona mianem „Wysp 
Wielkanocnych*, posiada coś wspólnego z 
kuliem chrześcijańskim lub że została w ten 
sposób nazwana przez misjonarzy. W гле- 
czywistości jest wręcz odwrotnie, gdyż sta- 
nowi ona do dziś zakątek ziemi, dokąd pra- 
wie zupełnie nie dociera stopa Europejczy- 
ka, a gdzie po dziś dzień w całej pełni kwi- 
tnie pogaństwo w jednej z najdzikszych i 
najburdziej prymitywnych form. Jest to 
mały skupiony archipelag o skalistej budo- 
wie wulkanicznego pochodzenia, leżący 
wśród wieńca lagun Koralowych, w stosun- 
kowo niedalekiem sąsiedztwie*t. zw. „Wysp 
Salomona" i „Archipelagu Bismarcka”, a ra- 
zem z niemi i szeregiem innych archipela- 
gów należący do lańcucha Wysp Melanczyj- 
skich na północo-zachód od kontynentu Au- 
stralji Nazwa jego jest przypadkową, wy- 
nikłą poprostu stąd, że pierwsi biali odkry- 
wcy dotarli doń w dniu Wielkiej Nocy. Mi- 
mo swej dzikości Wyspy Wielkanocne sta- 
nowią z wielu względów teren niezmiernie 
ciekawy i godny zbadania. Poza bowiem nie- 
zwykle bogatą florą, właściwą strefie równi- 
kowej, na uwagę zasługują obyczaje tubyl- 
ców, którzy stojąc na niedalekim od kani- 
balizmu stopniu cywilizacji, wytworzyli mi- 
mo to rodzaj swoistej Kultury, całkowicie 
odrębnej od rodzimych kultur wyspiarzy na 
innych archipelagach polinezyjskich. Zaw- 
dzięczać to należy prawdopodobnie niedo- 
stępności Wysp Wielkanocnych, a skutkiem 
tego niemał całkowitej izolacji ludności ich 
od reszty Świata. Kultura ta zwłaszcza w za- 
kresie wyrobu przedmiotów codziennego u- 
żytku, jak broni (it. j. rzeźbionych oszcze- 
pów, malowanych łuków, skórzanych tarcz 
plecionyc etc.), polichromowanego garncar- 
stwa, a zwłaszcza rzeźb w drzewie i wzo- 
rzystych mat z włókien palmowych, zadzi- 
wia cblrzymiem bogactwem wzorów i barw, 
śmiałością ornamentacji i subtelnością wy- 
konania. 

Największą jednak osobliwość tych pra- 
wie niezbadanych wysp stanowią wielkie, 
niekiedy na kiłkanaście metrów wysokie „ta- 
temy* kamienne t. j. prymitywne pomniki 
na cześć zmarłych. Są to ukryte w naj- 
mniej dostępnych ustroniach doskonale do- 
chowane naturalne głazy pionowe, ciosane 

  

Chwila zastanowienia 

` 

pochodzi ž kwietnia 1863 roku. Pod- 
pułkownik Dawydow, jeden z głów- 
nych „usmiritielej* na Litwie mel- 
duje, że naskutek poufnego donie- 
sienia na ziemian Bohdanowicza i 
Landsberga „oglądał* ich osady, 
przyczem Bohdanowicza nie zastano 
w domu, zaś Landsberg został za“ 
trzymany i odwieziony do Szawel. 

Latem 1863 roku Baron. Maydel, 
dowódca 2-go oddziału Wojsk. gub. 
kowieńskiej w raporcie do Murawje- 
wa wymienia m. in. oddział powstań- 
ców w sile przeszło 100 ludzi, na 
którego czele stoi Bohdanowicz. Od- 
dział Bohdanowicza pośpieszył z po- 
mocą rozbitemu oddziałowi ks. Mac- 
kiewicza pod Telszami. 

Krytyczny moment dla oddziału 
Bohdanowicza nastąpił w czerwcu 
1863 roku. Bohdanowicz umyślił na- 
pad na dowództwo pułku Estońskie- 
80, znajdującego się czasowo w Wor- 
niach. Pułk ten bardzo się dał we zna 
ki powstańcom. Przypadkowo jednak 
26 czerwca przybył do Worń' kap. 
Tumkowski z kilkoma silnemi od- 
działami wojskowemi.  Kapitanowi 
doniesiono o obecności oddziału Boh- 
danowicza i jego zamiarach i pomię- 
dzy nierównemi oddziałami doszło 
«do walki w samem mieście. Powstań- 
cy (około 100 osób) zajęli domy i stąd 
rozpoczęli silny ogień. Walka trwa- 
ła tylko dwie godziny — powstańcy 
ulegli przewadze. Wedle relacji Tum- 
kowskiego, z oddziału Bohdanowicza 
ocałało nie więcej jak 10 osób, przy- 

Mr. 78 (2020) 

w niepamiętnych czasach ręką ludzką w 

kształt olbrzymich głów o potwornym wy- 
razie twarzy. Dzisiejsza ładność oddaje im 
eześć bałwochwalczą, połączoną z tajemne- , 

mi, niekiedy krwawemi obrzędami. Stano- 
wią one dla nielicznych badaczów, którzy 
do nich zdołali dotrzeć, prawdziwą zagadkę 
historyczną, gdyż dotychczas nie udało się 

nawet w przybliżeniu określić ani wieku ani 
tych odwiecznych pomników 

niejącej tam już dzisiaj, pra- 
starej kultury. 

    

„Ów 

Słynne święcone. 

Słynne święcone, o którem kroniki pis- 
ty. a dziady wnukom opowiadały z poko!e- 
nia na pokolenie. wyprawił książe Sapielia, 
wojewoda wileński za Władysława IV. Na 
święcone to zjechało mnóstwo gości z Lit 
wy i Korony, a przepych święconego prze- 
szedł wszystko, co dotychczas i potem u- 
rządzane bywało. Na środku stołów był ba- 
ranek, jako Agnus Dei, cały « marcepanów 
i cukrów, z chorągiewką. Wokoło 4 ogrom- 
ne dziki, upieczone w całości, nadziewane 
szynkami, biełbasami i prosiętami — ma- 

mbolizować 4 pory roku.  Daiej 
upieczonych w całości 

imi i drobiem, oraz d 

ko symbol 12 miesięc: 
nadziewane bakaljami 

365 babek, z wypisane- 

  

  

  

     

  

    

  

(jako 52 tygodnie): 

  

mi na nich lukrem sćntencjami, czasem po- 
uczającemi, a czasem frywoinemi, i różnetni 
dowcipnemi napisami. £ napojów stał; 1    
puhary srebrne z winem z czasów Stefana 
Batorego, 12 konewek srebrnych z winem po 
Zygmuncie II, 52 baryłki srebrne z wine n 
cypryjskiem, hiszpańskiem i włoskiem, o- 
raz 365 gęsiorków z winem węgierskiein. 
Dla czeladzi dano 8760 kwart miodu tyłe 
ile godzia w roku) syconego w Berezie. 

Uczta trwała cały tydzień, a ile było go- 
ści, można sądzić z tego, že po tygodniu 
wszystko było zjedzone i Gypite. 

  

Wielkanoc w przystowiach. 
Dawna polska tradycja wielkanocna wy- 

raziła się przedewszystkiem w szregu pieśni 
świątecznych zarówno kościelnych jak świe- 
ckich, ludowych, związanych z „dyngusem”. 
„gaikiem“, „topienie Marzanny“ i t. d. 
Zapewne to jest powodem że stosunkowo 04 

    

      

  

   

  

romnie niewi dochowało się natomiast 
przysłów, związanych z okresem Wielkiej 

Nocy. W niekłórych okołicach Polski na 
oznaczenie k y używa się przysło я 
„Świadczy się Piotr kurem w Wiłki Pia 
tek“. Na ośmieszenie czyjegoś ziego humo- 
ru używana jest w znanego powiedz* 
nia: „Krzywi jak Wielki Piątek na Wiel- 
ką Niedzielę“. Na okrešlenie czyjejś pyszał- 
kowatości mówi się: „Głowa jak wielkan:- 
cne jaja“, L. j. z wierzchu piękna, a wew- 

nątrz miałka. Z człowieka łatwo obraźliw: 
go kpi się powiedzeniem: „Czuły jak świe- 
cone jajko”. 

Natomiast inne narody posiadają znacz- 
nie więcej przysłów „wielkanocnych*. We 
Francji mówi się: „Nie łap ryb w Wielka 
Sobotę“ t. j. nie podejmuj s ionej robo- 
ty, z której nie będzie korzyści, jak ze sprze- 

ryb dopiero wiedy, gdy Post już minął. 
Kiedy się jakaś sprawa przewleka i niespo- 

ro idzie, Francuzi pocieszają się żartobliwie: 
„Pomału, pomału, przyjdzie z wiosną Wiel- 
kanoc...'* Okres wielkanocny wogółe częsie 
służy za miarę czasu: „Masz dług płatny w 
Wielkanoc, będzie ci Wiełki Post za krót- 
ki..* Z Wiełkanocą wiążą się również prze- 

widywania pogody. Mówi się: „Boże Naro 
dzenie na balkonie, Wielkanoc przy komi- 
nie* łub „Boże Narodzenie przy jednem po- 
lanie w piecu, Wielkanoc na ślizgawce”*, - - 
co w przybliżeniu odpowiada warunkom kli- 
matyczno-meteorologicznym we Francji. 

W Niemczech zamyka się samochwaley 
usta przysłowiem: „Na Wielkanoc i zająe 
potrafi znieść jaje“. Opieszałość i wykręce- 
nie się od pracy karci przysłowie: „Na 
Wielkanoc nie dostają kwoki urlopu“. Od- 
powieda ono podobnemu co do znaczenia un- 
gielskiemu żartobliwemu powiedzeniu: „Na 
Wielkanoc najwięcej jagniąt idzie pod nóż* 

   

        

nad istotą i treścią życia. 

    

  

czem około 46 powsłańców, w tej li- 
czbie rzekomo i sam Bohdanowicz 
miał zginąć w płomieniach spałonych 
domów. W rzeczywistości Bohdano- 
wicz w Worniach nie zginął, nie u- 
szedł jednak śmierci męczeńskiej, 
W tymże roku, 28 grudnia, został roz 

strzelańy w Szawlach „za zdradę sta- 
nu przez to, że przyłączył się do pow- 
stania, utworzył oddziały powstańcze 
dowodził niemi, prowadząc zbrojna 
akcję przeciwko wojskom, popełniał 
zabójstwa, rozboje i grabieże w 
miejscowościach z ludnością, która 
pozostawała wierną swemu obowiąz- 
kowi“. 

O straceniu Bohdanowieza, ktėre 
wstrząsnęło calem miastem, Gordon 
pisze obszernie: 

„W ciągu 4-ch miesięcy (wrze- 
sień—grudzień 1863 r.) w Szawlach 
wykonano 12 wyroków Śmierci *). 
ale żadna egzekucja nie wywarła ta- 
kiego wrażenia jak stracenie Bohda- 
nowicza. Bohdanowiez (zdaje się, że 
na imię mu było Józef) uprzednie 
służył jako oficer w pułku dragonów. 
Na początku powstania zdezeriero- 
wał i stanął na czele oddziała pow- 
stańców. Znał doskonale okolice, i e- 
beznany ze sprawami wojskowemi, 
był bodaj najpoważniejszym z poś- 

ród powstańców miejscowych prze- 
  

*) Podług „Wyroków śmierei* Studnie- 
kiego w Szawlach w okresie od 24 marea 
1863 r. aż do końca 1864 strasonę 11 pow- 
stańców. Może Gordon miał na waględzie 
także egzekucje w okolicach Szaweł. 

Bi 
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Konflikt pomiędzy rządem 
a Kościołem w Litwie. 

Nienormałne Siosanki, trwające 
ed dłuższego już czasu, pomiędzy 
Polską a Litwą uniemożliwiają spo- 
łeczeństwu naszemu zapoznanie się z 
panującą tam sytuacją oraz badanie 
kwestyj, zachodzących na arenie ży- 
cia polityeznego i społecznego. 

Większość obywateli Polski zu- 

pełnie nie orjentuje się w obecnych 
stosunkach litewskich, a dochodzące 
ją mniej, lub więcej ścisłe wiadomoś- 
«i interpretuje w dowolny sposób. 

Artykuł niniejszy ma na celu po- 
iaformowanie o obecnej sytuacji Ko- 
ścioła katolickiego w Litwie, oraz 
wyjaśnienie faktycznych przyczyn 
walki, toczącej się pomiędzy ducho- 
wieństwem a rządem litewskim, bę- 
dącej dziś jedną z najbardziej aktu- 
alnych kwestyj w Litwie. ! 

Dla dokładnego zilustrowania 0- 
hcenego konfliktu między rządem a 
duchowieństwem, muszę na wstępie 
zaznaczyć, iż Litwa podobnie jak i 

ka jest bezwzględnie krajem ka- 
im, posiadającym na tem polu 
ne tradycje. Wystarczy przyj- 
się rozstajnym drogom Litwy, 

usianym pokrytemi patyną wieków, 
krzyżami, by stwierdzić, iż od dziada 
i pradziada mieszkają tam bogobojni 
kaiolicy. 

(óż więc się stało? — Czyżby pod 
wplywem wojny światowej i zrodzo- 
nych w jej ogniu wywrotowych ha- 
seł. część ludności litewskiej wyzbyła 
się wiary swych ojców i podniosła rę- 
kę przeciwko wierze i Kościołowi?— 
Na szczęście nie... 

Litwa pomimo nagminnie wystę- 
pującego w dobie powojennej rozlu- 
źnienia etyki i obyczajów, pozostała 
krajem katolickim, zaś istotne przy- 
czyny tak zw. „„kulturkampf'u* tkwią 
zgoła z ezem innem. 

Jak wiemy po przewrocie grudnio 
wym rządy w pańtswie litewskiem 
objęli niepodzielnie narodowcy (str. 
tautininków). 

Zrozumiałem jest, iż s sytuacją tą 
mie mogła się pogodzić ambitna cha- 
decja. która zapatrzona w swą nie- 
<sdawną potęgę postanowiła wszelkie- 
mi sposobami odzyskać na tem polu 
swe dawne pozycje. 

Zawrzała walka o wpływy w 
kraju. 

Chadeeja, jako stronnictwo posia- 
dające w Litwie największą liczbę 
zwołenników, podjęła ożywioną pro- 
pagandę antyrządową i stała się naj- 
poważniejszym konkurentem naro- 
dowców, którzy nie posiadając jesz- 
cze wówczas żadnych wpływów mu- 
„ieli torować sobie drogę przemocą. 

Pozornie zdawało się, iż ta walka 
dwóch stronnictw o charakterze wy- 
łącznie politycznym, nie pozostaje w 
żadnym stosunku do Kościoła i kato- 
lików. 

Rzeczewisiość jednak dowiodła 
czegoś wręcz odwrotnego. 

Rząd narodowców, zdając sobie 
sprawę, iż chadecja jako stronnictwo 
katolickie opiera się na szerokich 
masach wierzącego ludu litewskiego, 
począł energicznie zwalczać przy- 
wódców chrześcijańskiej demokracji, 
rekrutującej się przeważnie z pośród 
duchowieństwa i sfer bliskich Kościo- 
łowi, oraz krępować działalność orga- 
nizacyj i związków katolickich. 

Zachwianie wpływów duchowień- 
stwa i ugrupowań katolickich stalo 
się naczelnem hasłem Związku naro- 
dowców, którzy w ten sposób pragną 
zapewnić sobie szanse zwycięstwa i 
utrzymać się przy władzy przy ewen- 

iualnych przyszłych wyborach do 
Sejmu. Ponieważ posiadają w swych 
rękach władzę ustawodawczą i wy- 
konawczą. przychodzi im to z łat- 
wością. 

W stosunkowo krótkim czasie, w 
drodze wydawania okólników oświa- 
towych, oraz zarządzeń administra- 

cyjnych rząd upaństwowił cały sze- 
reg katolickich szkół i gimnazjów 

<«iwnikiem; przyprawił też władzę i 

wojsko rosyjskie o niemało kłopotu. 

Uczestniczył w walce pod miastecz- 
kiem Tryszkami, gdzie oddział rosyj- 
ski pod dowództwem pułkownika 
Dawydowa poniósł dotkliwą porażkę 
i gdzie zginął kpt. Nejdhardt, syn by- 
łego namiestnika na Kaukazie '). 

Bohdanowicz zasadził się przy 
szosie litewskiej, zamierzając zabrać 
„do niewoli głównego dowódcę tutej- 
szych oddziałów rosyjskich barona 
Maydla, który właśnie wracał z Mi- 
tawy, eskortowany oddziałem w sile 
30 żołnierzy. W zasadzce z Bohdano- 
-wiczem znajdowało się około 100 po- 
"wstańców, nie zdecydował się jednak 
do napadu i czekał na resztę swoich 
ludzi. Ci nie zdążyli przybyć na czas. 
Wreszcie Bohdanowicz zorganizował 
napad na miasteczko Wornie (pow. 
telszewskiego). Pomagali mu klerycy 
i seminarzyści, którzy z ogrodu przy 
Seminarjum ostrzeliwali wojsko ro- 
syjskie. Uległ tu jednak i poniósł cię- 
żką porażkę. Nieliczna garstka z jego 
oddziału, która uszła śmierci, została 

rozproszona. Sam Bohdanowicz z0- 

stał raniony — kula przeszyła mu 
plecy. Zdołał mimo to ukryć się i 
przez długi ezas Rosjanie nie mogli 
go ująć. 

„Widząc, że powstanie nie powio- 
jdło się, Bohdanowicz postanowił u- 

  

   

    

4 Kapitan Sztabu Nejdhardt zginął 22 
lipca 1883 r. pod Popelanami w walce po- 
między edziałem powstańczym Jabłońskicze 

a gragę wojskową plk. Daniłowa. 

. wieństwu 

     

  

prywatnych, należących do katoliė- 

kich Towarzystw Oświatowych „Ży- 
buris“ i „Saule“, wprowadzil w szko- 

łach katolickich wygórowany pro- 

gram egzaminów, usunął olbrzymią 

ilość nauczycieli katolików i wreszcie 

dnia 22-go grudnia r. ub. zlikwidował 

szkolne organizacje młodzieży ka- 

tolickiej, co szczególnie podcięło dzia- 

łalność związku „ateitininków*. 

Poza zwalczaniem szkolnictwa 

katolickiego rząd rozwiązał energicz- 

ną akcję przeciwko duchowieństwu, 

oraz działaczom katolickim, stawia- 

jąc ich na równi z wywrotowcami. 

Areszty działaczy katolickich. 

oraz procesy przeciwko księżom, są 

w Litwie chlebeb powszednim. 
Rząd, chcąc spowodować rozłam 

w łonie chadecji i w ten sposób osła- 

bić jej siły, zaangażował do swej pra- 

cy kilku księży będących zwolenni- 

kami polityki narodowców. 

Księża ci, na czele z ks. Keme- 

szistem i Mironas'em usilnie agitują 

w kierunku prorządowym i wpro- 

wadzają dywersję w szeregach ka- 

tolickich. 
W końcu r. ub. ukazała się w 

Kownie głośna broszura pióra ks. 

Kemeszisia p. t. „Szalin Klutis“ 
(Precz z przeszkodami), w której au- 
tor między innemi zarzuca ducho- 

litewskiemu uprawianie 
polityki antyrządowej i nawołuje do 
rewizji programu politycznego cha- 
decji, oraz pojednania z rządem. 

W lutym r. b. ukazała się następ- 

na broszura antykatolicka p. t. „Szi- 

tokius dalykus reikia žinoti“ (O ta- 
kich rzeczach wiedzieć należy) której 

"treścią jest wystąpienia przeciwko 
episkopatowi litewskiemu. 

Rozrzucanie proklamacyj i ulotek 
antyklerykalnych w miastach, 
wsiach i w pobliżu kościoła jest na 
porządku dziennym. 

W zatargu rządu z Kościołem bie- 
rze również czynny udział cała pra- 
sa litewska, roztrząsająca na łamach 
swych pism takie sofistyczne tematy, 
jak np. co jest ważniejsze Bóg czy 
Ojczyzna i t. p. 

Oficjalny „Lietuvos Aidas“ w 

swej politycznej grze posunął się tak 

daleko, że zamieszczając orędzie Piu- 
sa Xl-go do duchowieństwa litew- 
skiego, pozwolił sobie wstawić weń 
zdanie, idące po myśli jego polityki. 

Roznamięinienie polityczne wza- 
jemnie zwalczających się: obozów 
przybrało niebywałe wprost metody 
walki. Prasa prorządowa i katolic- 
ka ostatniemi czasy wprowadziła coś 
w rodzaju statystyki upadłych pen- 
sjonarek. Oczywiście pisma prorzą- 
dowe ewidencjonują upadłe uczenni- 
ce gimnazjów katolickich, zaś pisma 
katolickie piętnują rozwięzłość oby- 
czajów w państwowych zakładach 
naukowych. : 

Konkordat Litwy z Watykanem 
również żywo jest komentowany w 
prasie. Prasa prorządowa usiłuje do- 
wieść że istniejące na Litwie Centrum 
Akcji Katolickiej t. zw. K. V. G., do- 
okoła którego koncentrują się wszy- 
stkie organizacje katolickie, nie ma 
prawa korzystać z opieki Konkorda- 
tu, zastrzeżonej w jego XV-tym ar- 
tykule, oraz zarżuca biskupom po- 
gwałcenie XJI-go artykułu Konkorda- 
tu, który traktuje o lojalności tych- 
że wobec Państwa. 

Zrozumiałem jest, iż podobna sy- 
tuacja w fatalny sposób odbija się na 
stosunkach Litwy z Watykanem. Na- 
prężenie stosunków jest tak znaczne, 
iż poczyna się głośno mówić o od- 
wołaniu Nuncjusza' papieskiego w 
Kownie. 

Antykatolickie stanowisko rządu 
wyzyskują dla swych celów litewskie 
ugrupowania lewicowe. 

Na szpaliach organów łudowców 
oraz socjalistów ukazują się ostre ar- 
tykuły pod adresem Kościoła, prze- 

ciec zagranicę. Ale zanim rana jego 

całkowicie się zagoiła i mógł zreali- 
zować swój plan, władza wojskowa 
dowiedziała się, że Bohdanowicz uk- 
rywa się w wiosce niedaleko od gra- 
nicy. Dla ujęcia go został wysłany od- 
dział wojskowy.  Przeszukano całą 

"wieś i nie można było Bohdanowicza 

znaleźć. Dopiero w ostatniej chwili 

gdy oddział już miał opuścić wieś z 

niczem, zupełnie przypadkowo ujaw- 
niono miejsce ukrycia. Na końcu wsi 
stała jakaś łaźnia, w której już daw- 
no nie palono. Gdy kozacy już wy- 
maszerowywali z wioski, jeden z nich 
wstąpił do łaźni, chcąc zapalić lulkę. 
Na podłodze była rozrzucona słoma i 
pod nią właśnie leżał ukryty Bohda- 

nowicz. Zobączywszy kozaka, Boh- 
danowicz pomyślał, że został wykry- 

ty i postanowił się bronić. Wyskoczył 

tedy z pod słomy i z rewolweru, kłó- 

ry miał przy sobie wystrzelił do ko- 

zaka. 

„Na odgłos strzału, kozacy wpadli 
do łaźni i Bohdanowicz został schwy- 
tany na gorącym uczynku. Odwiezio- 
no go do Szawel, gdzie odbywał swo- 
je sesje Sąd Wojenny. Bohdanowicz 
dobrze rozumiał czego może teraz się 
spodziewać. Wiedział, że jako oficer 
wojsk rosyjskich, który zdezertero- 
wał i został ujęty z bronią w ręku. 
należy on do kategorji najcięższych 
przestępców i zostanie rozstrzelany. 
Pogodził się jednak ze swoim losem 
i nikogo z pozostałych przy życiu to- 
warzyszy nie wydał. Do składu sę- 
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ćem litwie niebezpieczeństwem „kie- 
rinternu“, oraz nawołujące do zwal- 

ezania „klersomoleów* czyli księży, 

którzy rzekomo dążą do uczynienia 
z Litwy „prowineji rzymskiej”. 

Wybitnie antykaiolickie stanowis- 
ko zajął Związek Ludowców, którego 
Rada Naczelna uchwaliła na posie- 
dzeniu z dn. 25 stycznia 1931 roku 
następującą rezolucję. 

„Uważając, iż Litwa dojrzała już 
do oddzielenia Kościoła od państwa 
i szkoły od Kościoła, Rada nawołuje 
wszystkich do podjęcia starań w kie- 
runku wydania w tej sprawie odnoś- 
nej ustawy, oraz wprowadzenia me- 
trykacji cywilnej”. 

Pragnąc skutecznie wprowadzić 
w życie powyższą rezolucję, bardziej 
radykalni członkowie ludowców i na- 
rodowców na czele z Kvieską, prof. 
Kreve - Mickiewicziusem, prof. Wik- 
torem Birżiszką, doc. K. Sleževieziu- 
sem, prof. Łasaszem, Żygelisem, dr. 
Gudavicziusem i inn. zorganizowali 
nową partję polityczną, która za cel 
postawiła sobie zwalczanie ducha- 
wieństwa i wpływów katolickich. 

Należy przypuszczać iż utworze- 
nie tej nowej placówki antykatolic- 
kiej, której organem jest pismo „Va- 
ga”, zostało zainspirowane przez sfe- 
ry rządowe, bowiem w przeciwnym 
razie administracja litewska nie do- 
puściłaby do jej powstania. 

— Jakież stanowisko wobec tego 
wszystkiego zajął Kościół katolicki? 

Duchowieństwo litewskie,  rozu- 

miejąc, iż Kościół stał się ofiarą wal- 
ki politycznej, nie mogło ograniczyć 
swej działalności do murów kościel- 
nych i w myśl orędzia Leona XIII 
„wyszło za obręb zakrystji”. 

Mając do czynienia z przeciwni- 
kiem, uposażonym w atrybuty wła- 
dzy duchowieństwo i katolicy lite- 
wscy mają bardzo utrudnione zada- 
nie. 

Sytuację utrudnia wielce okolicz- 
ność, iż wszelkie wystąpienia chade- 
cji, narodowcy zwalają na karb Koś- 
cioła, co pomimo bliskich stosunków 
w jakich pozostaje duchowieństwo z 
partją chrześcijańsko-demokratyczną, 
jest wyraźnym wybiegiem politycz- 
nym. 

Wziąwszy pod uwagę. nieprzeje- 

. tolickiego z olimpu 
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dnane stanowisko chadecji litew- 
skiej wobec rządu narodowców łat- 
wo zrozumieć ile zarzutów pada na 
głowy duchowieństwa i Kościoła ka 

rządowego, dla 

którego ksiądz i katolik jest syno- 
nimem chadeka. 

Bezwzględna, cenzura prewencyj- 
na uniemożliwia Kościołowi skute- 
czną obronę swego stanowiska w pra 
sie. Organ duchowieństwa litewskie- 
go „Tiesos Kelias“ (Droga Prawdy) 
ulega ciągłym konfiskatom. Organ 
chadecji „Rytas* ostatniemi czasy w 
miejsce ustawicznie skreślanych ar- 
tykułów wstępnych, zmuszony jest 
zamieszczać rozkłady jazdy  kolejo- 
wej. 

Redaktorzy obu tych pism, nie bę 
dąc w słanie uiścić nakładanych przy 
każdej sposobności wygórowanych 
kar pieniężnych bardzo często tra- 
fiają do więzienia lub obozu koncen- 
tracyjnego w Worniach. 

Jedynym możliwym sposobem od- 
parcia bezpodstawnych zarzutów, 
jest bezpośrednie informowanie pra- 
sy zagranicznej, co też litewskie sfe- 
ry katolickie praktykują na szerszą 
skalę. В 

Znaczna część tych informacyj 
zaopatrzona w tytuły: „Kultur- 
kampt in Litauen“ i inne, ukazuje 
się w katolickiej prasie niemieckiej. 
Pisma: „Kólnische Vołksceitung", — 

wychodzący w Lucernie .,Vaterland', 
więdeński ..Reichspost* i wiele in- 
nych niemieckich organów katolic- 
kich prowadzą planową obronę sta- 
nowiska Kościoła katolickiego w Li- 
twie. 3 

Narodowcy, nie mogąc temu za- 
pobiec, pojdęli w swej prasie ostrą 
nagankę przeciwko katolikom, zarzu: 
cając im dyskredytowanie Litwy w 
oczach zagraniey i kwalifikując te 
informacje jako zdradę stanu, stoją- 
cą narówni z działalnością „pleczkaj- 
tisowców* i komunistów. 

Prasa katolicka broni się wszel- 
kiemi sposobami, lecz nie wywiera to 
żadnego skutku. 

Organ chadecji „Rytas* tłumaczy 
społeczeństwu. iż ścisłe informowa- 
nie świata kulturalnego o tem, co fa- 
ktycznie dzieje się w Litwie, nie jest 
zbrodnią a raczej zbrodnią jest wy- 

Bpłakiwanię Chrystusa 
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li jego byli koledzy i 
zył: „Wiem co mnie 

oczekuje. p » męczcie ani sie- 
bie ani mnie. Niczego ode mnie się 
nie dowiecie”. Bohdanowicz mia do- 

syć odw ł i 
przy składaniu zeznań. Chciano się 
dowiedzieć, kto leczył jego ranę. 

-— $am się ieczyłem -— odparł. , 
— Ałe wszak z tyłu nie mógł Pan 

rkładać plasterka do ple- 
zapytano go w sądzie — 

w jem pomagal?. 
‚ e mam oczu i nie 

mogłem widzieć kto io robił* odpo- 
wiedział pokpiwając. 

Skazano go oczywiście na śmierć. 
„Jak już pisałem los Bohdanowi- 

cza wszystkich zainteresował i wy- 
wołał siine wzburzenie wśród ludno- 
ści miejscowej tak dałece, że wojsko- 
wą władza administracyjna uznała za 
potrzebne na wszelki wypadek przed- 

i specjalne środki. Żywe 
zucie dla jego tragicznego losu 

wzrosło jeszcze więcej, gdy wplątał 
się także moment romantyczny. Boh- 
danow miał narzeczoną, pewną p. 
Landsberzankę *), która posiadała 
majątek w powiecie poniewieskim. 
Gdy panna Landsberżanka dowiedzia- 
ła się o skazaniu narzeczonego na 
śmierć, przybyła do Szawel, aby za- 
biegać tu u władz/o ułżenie jego lo- 
sowi. Opowiadają nawet, że sam sąd 

®) Narzeczoną Bohdanowicza była Karo- 
lina Landsberżanka. Por. opis jej zabiegów 
w „Wyrokach śmierei* Studnickiego. 

dziów wchod 
im wtęcz oś 

    
     

   

    

   
      

  

  

   

  

  

wojenny, wydając wyrok Śmierci. 
prosił o ułaskawienie Bohdanowicza, 
podnosząc jako okoliczność łagodzą- 
cą jego winę to, że przez te kilka 
miesięcy, przez które dowodził pow- 
stańcami, nie pozbawił życia nikogo 
ze spokojnych mieszkańców.  Atoli 
generał gubernator Murawjew nie 
uznał za możliwe ułaskawić Bohda- 
nowicza i wyrok sądu wojennego za- 
twierdził *). 
„Panna Landsberżanka prosiła wte- 

dy o odroczenie egzekucji, aby móc 
wyjechać do Rygi i stamtąd telegra- 
ficznie zwrócić się do cesarza o uła- 
skawienie. (W Szawlach nie było jesz- 
cze wówczas telegrafu). Baron May- 
del zgodził się odroczyć wykonanie 
wyroku na kilka dni pod warunkiem, 
że na to przystanie sam Bohdano- 
wicz, któremu już doniesiono o zat- 
wierdzeniu wyroku. Zapytany Boh- 
danowicz odpowiedział. że jest mu to 
obojętne, od szeregu bowiem miesię- 
cy oczekuje już na rychłą śmierć i 
może czekać jeszcze kilka dni. Panna 
Landsherżanka pojechała do Rygi 
i telegraficznie wystosowała do ce- 
sarzowej prośbę o wyjednanie za- 
miany kary śmierci narzeczonego na 
bezterminową katorgę i zezwolenie 
dla niej na wyjazd z nim na miejsce 
odbywania kary. Odpowiedź na de- 

    

   

*) Bohdanowicz został skazany na śmierć 
przez powieszenie, Murawjew, konfirmujac 
jego wyrok napisał: „Zgadzam się, ale za- 
miast powiesić rozstrzelać Bohdanowicza*. 
Był to rzadki. w praktyce „„wieszatieła* wy- 
padek. 

twarzanie w kraju takiej sytuacji, któ 
ra dyskredytuje państwo litewskie w 
oczach zagranicy. 

Nie należy się dziwić, iż sytuacja 
ta wytrąca z równowagi duchowień- 
stwo i dostojników Kościoła katolic- 
kiego, którzy w wyniku tego dopusz- 
czają się pewnych nietaktów wobec 
rządu, jak np.. rzucenie anatemy na 
pisma prorządowe „Lietuvos Aidas“ 
i .„.Venybe*, wygłaszanie w kościołach 
przemówień propagandowych etc. 

Reasumując powyższe małeży 
stwierdzić, iż podłożem konfliktu pe- 

między Kościołem katolickim a rzą- 

dem litewskim, wyrażającym się w 

postaci zawziętego obopólnego zwal- 

czanie się we wszystkich dziedzinach 
życia, jest walka polityczna o wpły- 
wy w kraju, tocząca się pomiędzy 

narodowcami a chadecją. Przyszłość 

pokaże, kto w tej walce zwycięży. 

"Miarjan Beiiermann. 

„Przyczynki Słowiańsko - Litewskie” 
prof. J. Otrębskiego. 

Instytut Naukowo-Badawczy Eu- 
ropy Wschodniej wydał ostatnio, ja- 
ko tom pierwszy wydawnictw Sekcji 
Filologicznej, pracę prof. J. Otręb- 
skiego p. t. „Przyczynki Słowiańsko- 
Litewskie". Praca ta zawiera kilka 
odrębnych studjów, wiążących się ze- 
wnętrznie wspólnością rozpatrywa- 
nego materjału. Porusza ona zagad- 
nienia językoznawcze i przeznaczona 
jest przedewszystkiem dła specjalis- 
tów w tym zakresie; wnioski jednak. 
jakie z tej pracy można wyciągać, za- 
interesują bezwątpienia nietylko lin- 
gwistów. 

Wszystkie przyczynki oparte zo- 
stały na nowym zupełnie materjale 
językowym: prof. Otrębski pracuje 
już oddawna nad dialektami litew- 
skiemi wschodniemi, mianowicie nad 
dialektem parafji twereckiej w pow. 
Święciańskim, i znalazł tam dużo fak- 
tów, które albo wcale nie były zna- 
ne, albo też nie były należycie inter- 
pretowane. Każdy z przyczynków 
wnosi więc przedewszystkiem nowe 
fakty. które rzucają światło na różne 
niezrozumiałe dotąd zjawiska języ- 
kowe. Już przez to samo praca prof. 
Otrębskiego przynosi nauce pożytek. 

„Przyczynki“ nie stanowią jed- 
nak pracy opisowej: každy arlyku! 
omawia jakąś jedną . kwestję ogól- 
niejszą, która w faktach dialek- 
tów litewskich może znaleźć no- 
we oświetlenie. — Pominę tu dro- 
bniejsze przyczynki, wspomnę tylko 
o dwu zagadnieniach, z pewnością 
najbardziej interesujących z pośród 
tych, które poruszył prof. Otrębski w 
swej pracy. 

Artykuł pierwszy ..Przyczynków* 
omawia niektóre formy gramatyczne. 
których końcówki nie są do dziś wy- 
jaśnione. Istnieje mianowicie cały 
szereg form gramatycznych słowiań- 
skich, różniących się znacznie, zwła- 
szcza w części końcówkowej, od tego 
stanu, jakiego powinniśmy teoretycz- 
nie oczekiwać. в 

Prof. Otrębski tłumaczy te niere- 
gularności pewnemi właściwościami, 
charakteryzującemi koniec wyrazu. 
Rzadko tylko wymawiamy poszcze- 
gólne wyrazy tak, że po skończonym 
wyrazie robimy pauzę: najczęściej łą- 
czymy po kilka wyrazów ściśle ze so- 
bą, czyniąc przerwy dopiero po ca- 
łej grupie wyrazów. Jeśli łączymy w 
wymowie jakieś dwa wyrazy Ściśle 
ze sobą, zniknąć może wówczas gra- 
nica pomiędzy dźwiękami należącemi 
do pierwszego wyrazu i dźwiękami 
należącemi do wyrazu następnego. 
Jeśli dwa wyrazy występują często 
w tem samem połączeniu, wówczas 
w umyśle jednostek mówiących, na- 
stąpić może przesunięcie granicy po- 
między wyrazami, a co za tem idzie, 
może się zmienić forma wyrazów. 
wchodzących w skład grupy. Taka 
zmieniona forma wyrazu staje się 
nieraz formą powszechnie używaną. 
a więc normalną, pomimo że wytwo- 
rzenie się jej nie jest wynikiem re- 
gułarnego rozwoju fonetycznego. 

Zasada, tłumacząca zmiany w pe- 
whnych wyrazach tą, t. zw. fonetyka 
międzynarodową, znana była juź od- 
dawna. Prof. Otrębski zastosował j 
jednak po raz pierwszy dla wyja 
nienia caiego szeregu form gramaty- 
cznych słowiańskich. — O ile słusz- 

peszę p. Landsberżanki nadeszła z 
Wilna, od Murawjewa do barona Ma- 
ydla. Murawjew czynił mu ostrą wy- 
mówkę z powodu odwleczenia egze- 
kucji. Równocześnie powtórnie zat- 
wierdził wyrok, nakazując bezwzgle- 
dne wykonanie wyroku w najbliższy 
dzień targowy. 

„Rozkaz Murawjewa nadszedł w 
sobotę i egzekucja została wyznaczo- 
na na wtorek, p. Landsberżanka, 
która przebywała jeszcze w Rydze w 
oczekiwaniu odpowiedzi z Petersbur- 
ga, sztafetą została zawiadomiona o 
wyniku interwencji. Nieszczęśliwa 
narzeczona zdążyła powrócić do Sza- 
wel dopiero we wtorek rano, tuż 
przed egzekucją. 

„O godzinie 10-ej rano ruszyła ża- 
łobna prócesja. Przez całą drogę od 
więzienia do „Góry Panów* Bohda- 
nowicz szedł mężnie, wyprostowany. 
nie oglądając się ani za siebie ani w 
stronę. Gdy począł wstępować na stra 
szliwe wzgórze, nagle się odwrócił i 
rzucił spojrzenie na tłum ludzi, któ- 
rzy go odprowadzali. Na chwilę uś- 
miech rozjaśnił jego twarz: ujrzał 
swoją narzeczoną i widocznie był za- 
dowolony, że ona tu jest. Ta, zupeł- 
nie rozbita, opierała się o ramię swej 
macochy, z drugiej strony podtrzymy- 
wała ją jej znajoma, Gitla Hurwicz. 
Gdy wojsko na komendę łańcuchem 
otoczyło skazańca, trzy kobiety osu- 
nęły się na kolana i nieszczęśliwa na- 
rzeczona poczęła się modlić. Bohda- 
nowiez aż do ostatniej chwili trzymał 

   

  

ne są jego wywody, wykazać musi 

ścisła krytyka naukowa; nie wcho- 

dząc w szczegóły, zaznaczę tylko, że 

sam fakt uwzględnienia praw fonety- 

ki międzynarodowej dła wyjaśnienia 

form gramatycznych słowiańskich 

jest bezwątpienia krokiem, posuwają- 

cym naprzód badania w tej dziedzi- 

nie. 
Drugiem zagadnieniem, o którera 

chcę tu wspomnieć, jest kwestja t. 

zw. procesów fonetycznych terytor- 

jalnych (artykuł: O traktowaniu ta- 
utosylabicznych połączeń in um w 
grupie słowiańskiej). 

Badania nad dialektami litewskie- 

mi doprowadziły prof. Otrębskiego 

do wniosku, że istnieją pewne cechy 
DODATEK Szpalta 4 
fonetyczne, występujące równocześ- 

nie we wszystkich językach słowiań- 
skich i w pewnej części dialektów li- 
tewskich: w tej mianowicie ich ezęś- 
ci, która przytyka bezpośrednio de 
obszaru słowiańskiego. Innemi słowy. 
terytorjum, na którym odbywały się 
pewne przekształcenia, obejmowałe 
nietylko cały obszar słowiański, ale 
również pewną część sąsiedniego ob- 
szaru litewskiego. 

Stajemy w ten sposób wobee pro- 
cesu językowego, który wykroczył 

niejako poza teren jednej grupy ję- 
zykowej, a który dokonał się w po- 
dbnych warunkach również na częoś- 
ci obszaru sąsiedniego. — Jak wiade- 
mo, warunkiem występowania na 
znacznym obszarze tych samych 
zmian językowych jest identyczność 
warunków fonetycznych, to znaczy 
identyczność sposobu wymawiania 
pewnych dźwięków i grup dźwięko- 
wych. Ostatnie. więc spostrzeżenie 
prof. Otrębskiego prowadzi do wnie- 
sku, że na części obszaru bałtyckiege 
istniały warunki fonetyczne pod pe- 
wnym względem te same, co na ob- 
szarze słowiańskim, a różniące się od 
tych, które występowały na pozosta- 
łej części obszaru bałtyckiego. 

Oczywiście, zastrzec się trzeba 
przed wyciąganiem z tego stwierdze- 
nia jakichkolwiek dalej idących wnie 
sków: chodzi tu tylko 6 pewne fakty 
językowe, które odzwierciadlają nie- 
wątpliwie przekształeenia niezmier- 

nie dawne. Zmiany, o jakich pisze 
prof. .Otrębski, odnieść należy do cza 
sów wspólnoty językowej bałtycko- 
słowiańskiej. — Poruszone tu zagad- 
nienie nasuwa jednak nowe pytanie 

- i to nietylko już do językoznaw- 

ców skierowane — w jakim miano- 
wicie stosunku pozostaje pod innemi 
względami obszar wschodnio-litewski 
do reszty obszaru bałtyckiego z jed- 
nej strony, a do obszaru słowiańskie- 
go z drugiej. Niewątpliwie badania 
etnologiczne mogłyby przyjść tu :z 
pomocą. 

Nowe wydawnictwo Instytutu Na- 
ukowo-Badawczego Europy Wschod- 
niej przynosi więc nietylko pożyteez- 

ną pracę naukową, ale daje jeszcze 
bodźea do dalszych poszukiwań we 
wskazanym raz kierunku. 

J. Safarewicz. 

I A ое оее 
PIAWISTKA KONCERTOWA 
ubswlwentka Wiedeńskiej Akaderji 

Muzycznej i Mosikbechschule 

  

się odważnie i nie upadł na duchu. 
Przy odczytywaniu wyroku kazano 
mu zdjąć czapkę. Bohdanowicz tego 
nie uczynił i odpowiedział: „Czapkę 
zdejmuję tyłko przed Bogiem, cesa- 
rzem i prawem *°). 

„W czasie odczytywania wyroku 
Bohdanowicz kilkakrotnie przerywał 
odczytującemu i poprawiał słowami 
„nie prawda*. Wyraz „banda“, užy- 
wany w wyroku ilekroć była mowa 
o powstańcach, poprawiał każdy raz 
na „oddział*. 

„Gdy go postawili przy słupie. 
prosił aby go nie przywiązali, ale 
prośby jego nie spełniono. Zołnierzom 
którzy skierowali ku niemu lufy. 
wskazał na serce, aby lepiej mierzyłi 
i odrazu trafili. Padła salwa i mod- 
ląca się narzeczona, wsparta przez 
dwie wspomniane niewiasty podnio- 
sła się z ziemi, i ledwo trzymające się 
na nogach chciała odejść, ałe łańcuch 
żołnierzy jeszcze się nie rozwarł. Pe 
kilku chwilach rozległa się druga sal- 
wa. Okazało się,że pierwszy raz 
strzelano bez kul i dopiero przy dru- 
gim razie justycja rosyjska uczyniła 
swoje”. 

W 1863 roku Gordon był stałyma 
korespondentem szawelskim wielkie- 
go pisma rosyjskiego ,,Gołos*. O stra- 
ceniu Bohdanowicza wysłał do swej 
gazety korespondencję, która... nie 
została wydrukowana. Poeta otdąd 
przestał pisač do „Golosu“. P. Kon. 

1) Jakkolwiek odpowiedž ta wydaje się - 
dziwną, sam ją słyszałem. — Przyp. Gerdens 
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Akcja pacyfistów niemieckich. 
Przed miesiącem została w Wied- 

niu wydana broszura poświęcona za- 

gadnieniu stosunków polsko-niemiec- 

kich p. Ł: Ist die Verstindigung zwt- 

scen Polen und Deutschland unmo- 

glich? Autorem jej jest Kaspar Mayr, 

sekretarz  Iniernattonaler _Versóh- 

nungsbuna. с 
Jest to katolicka organizacja pa- 

cyfistyczna, mająca swoje odgałęzie- 

nia w 25 krajach Europy. Na czele 

stoi ks. Hoffmann, profesor Uniwer- 

sytetu we Wrocławiu. Wymieniona 

broszura rozpoczyna serję wydaw- 

nietw poświęconych zagadnieniom pa- 

cyfikacji Europy. 

Cechą charakterystyczną metody 

pracy tej organizacji jest, iż nietyle 

zajmuje się ona propagandą haseł 

pacyfistycznych, ile usiłuje badać 

konkretne kwestje, które grożą w 

przyszłości zatargami zbrojnemi, 0- 
raz poszukuje możliwych dróg poro- 

zumienia. W wiązku z tem kierowni- 

cy organizacji usiłują pociągnąć do 

współpracy nietylko zdeklarowanych 

pacyfistów, ale wszystkich, kto z ja- 
kichkolwiek bądź względów chciałby 
współdziałać z akcją w kierunku zła- 
godzenia konkretnych antagonizmów. 

Usiłują nietylko zorganizować zwo- 
Jenników szłachetnych ideałów pa- 
cyfistycznych, ale także połączyć swo 
je wysiłki z tymi, którzy ze wzglę- 
dów politycznych czy też gospodar- 
czych chcieliby załatwienia szeregu 

spornych problemów ciążących dziś 

nad Europą groźbą wojny. 
Za najważniejsze zagadnienie z 

punktu widzenia pacyfikacji Europy 
uważają zwolennicy ks. Hoffmanna 

kwestję stosunków  polsko-niemiec- 

kich. „Ogólno-europejski kryzys kon- 
centruje się coraz bardziej na zagad- 

nieniu stosunków pomiędzy Niem- 
cami a Polską, znajduje tutaj swój 
najbardziej jaskrawy oraz najbar- 

dziej niebezpieczny wyraz. Tutaj mu- 
si być stoczona najważniejsza bitwa 
o pacyfikację krajów zachodnio-eu- 

 ropejskich* — powiada p. Kasper 
Mayr we wspomnianej powyżej bro- 
szurze. To też działacze tej grupy bar 
dzo poważnie istudjują kwestję sto- 
sunków polsko-niemieckich. Ks. Hoff- 
mann oraz p. Mayr odbyli kilka po- 
dróży po Polsce w celu zbadania na- 
strojów oraz pozyskania sobie zwo- 
lenników. Ks. Hoffmann był fakże 
dwukrotnie w Wilnie. W zeszłym ro- 
ku ks. Hoffmann oraz p. Meyr wy- 
głosili w naszem mieście na zamk- 
niętych zebraniach kilka referatów. 
W sierpniu ub. roku w Sromowcach 

(Tatry) obradował kongres młodzie- 

ży pacyfistycznej krajów Środkowo- 
europejskich. 

* Wyrazem tej aktywności w zak- 

resie uregulowania polsko-nieiniec- 
kich stosunków jest także wspomnia- 

na broszura. Autor podaje szereg dat 
statystycznych oraz faktów history- 

cznych dla zobrazowania podłoża, na 
którem rozwinął się konflikt polsko- 

niemiecki. Pozatem przechodzi do 
przedstawienia szeregu spornych pro- 

  

blemów, usiłuje przytem z całą bez- 

stronnością podawać zarówno nie- 

miecki jak i polski punkt widzenia. 

A więc kwestja mniejszości, kwestja 

Górnego Śląska, kwestja korytarza. 

Najtrudniejszą — zdaniem p. Mayra 

— jest kwestja korytarza. Niemcy u- 

ważają istnienie korytarza oddziela- 

jącego Rzeszę od Prus Wschodnich 

za wyraz upokorzenia, którego naród 

niemiecki doznał w Wersalu. Z dru- 

giej strony — powiada p. Mayr po- 

siadanie dostępu do morza jest dla 

Polski kwestją życia i śmierci. Nie 

może więc być mowy o tem, aby Pol- 

ska kiedykolwiek zgodziła się na od- 

stąpienie korytarza Niemcom. Zda- 

niem autora trzeba tu szukać jakie- 

goś kompromisowego wyjścia. P. Ma- 

yr przytacza kilka takich kompromi- 

sowych projektów, nie wypowiada- 

jąc jednak wyraźnie swego stano- 

wiska. й 
Zdaniem p. Mayra nie w sprzecz: 

ności interesów tkwi istota sporu 

polsko-niemieckiego. W istocie rze- 

czy sprzeczności interesów pomię- 

dy Polską a Niemcami wcale nie są 

większe niż np. pomiędzy Niemcami 

a Francją, lub Niemcami a Anglją. 

Główną przeszkodą dla porozumienia 

polsko-niemieckiego stanowią nietyle 

gospodarcze i polityczne przeciwnoś- 

ci, ile momenty natury psychologicz- 

nej. Dlatego też — zdaniem p. May- 

ra odpowiednio zorganizowana ak- 

cja propagandystyczna może tutaj 

zrobić więcej, niż na jakimś innym 

terenie. Trzeba przełamać wzajemną 

nieufność, trzeba uświadomić społe- 
czeństwa obydwu krajów, że obok 

sprzeczności istnieją także liczne 

wspólne interesy, a gospodarcza i po- 

lityczna kooperacja polsko-niemiec- 

ka może dać i jednej i drugiej stro- 
nie poważne korzyści. 

Grupa ks. Hoffmanna jest bardzo 
nieliczna. Placówki tej organizacji 
istnieją tylko w kilku miastach. Ale 
jest to grupa o dużem ideowem na- 
pięciu oraz rozmachu w akcji. Pi- 
szący te słowa miał możność osobiś- 

cie zetknąć się z organizacją młodzie- 
ży akademickiej we Wrocławiu, po- 
zostającą pod wpływem ideologji ks. 

Hoffmanna. Około 30 osób zbiera się 
regularnie, żeby omawiać kwestje 
związane z akcją pacyfikacyjną prze- 

dewszystkiem na odcinku polsko-nie- 

mieckim. 
W Wilnie idea szukania dróg po- 

rozumienia polsko-niemieckiego jest 
popularna. Głosi ją zarówno nasze 
pismo, jak i „Słowo. Uświadamia- 
my tu silniej, niż w jakimkolwiek in- 

nym punkcie Państwa Polskiego to 
niebezpieczeństwo, które cywilizacji 

grozi ze Wschodu. Dlatego też chcie- 
libyśmy możliwie całkowitego od- 
prężenia w stosunkach polsko-nie- 

mieckich. Idea kooperacji polsko-nie- 

mieckiej wydaje się nam logiczną i 
dla obu stron korzystną. To też ak- 
cja grupy ks. Hoffmanna musi w na- 
szem społeczeństwie wywołać więk- 
sze zainteresowanie. Bor. 

'W obronie Chaplina. 
W „Kurjerze Wiłeńskim* z dnia 

20 marca b. r. — ukazał się artykuł 
Spectansa, pod tyłułem: „Współcze - 
sne znakomitości*. W artykule tym p. 
Spectans ubolewa nad upadkiem po- 
wojennych społeczeństw, które entu 
zjazmują się taką postacią, jak Char: 
lie Chaplin — przyczem, zestawia 
Chaplina z bokserami i szybkobiega- 
czami... ; 

Jest to conajmniej pomieszanie po- 
jęć, coś z klasycznego dodawania ko 
ni do pomarańcz. Ażeby tak zdekla- 
sować znakomitego aktora, reżysera 
i autora w jednej osobie — trzeba po- 
prostu nie wiedzieć nic o tym poecie 
i dramaturgu ekranu. Poza powszech 
nie uznanemi walorami artystycznemi 

— (Charlie Chaplin ma jeszcze jeden 
wielki walor, stanowiący o uroku te- 
go niepospolitego człowieka: Charlie 
Chaplin, to przedewszystkiem dobry 
człowiek, cichy, łagodnie uśmiechnię 
ty filozof, spoglądający z  pobłażli- 
wem zdziwieniem na. szamotania się 
ludzi i — własne. 

Ot, coś się tam działo wielkiego, 
czy małego, smutnego, czy wesołego 
— mniejsza z tem — wszystko prze- 
minie mimo siły napięcia, wszystko 
zblednie, ulegnie zapomnieniu. Gdzieś 
w dali zostaną rumowiska rzeczy i 
przeżyć, a życie pójdzie swoją nieubła 
ganą drogą. I właśnie to Chaplin sym 
bolizuje finałem każdego swego fil- 
mu: kończy się emocjonalna historja, 

  

  

  

wszystko usuwa się na plan dalszy, a 

Charlie Chaplin—śmieszny, lekko przy 

garbiony człowieczek w wiecznie jed- 
nakiem i jednako wytartem ubraniu 
— uśmiecha się przedziwnie łagodnie. 
odwraca się do wszystkiego płecami i 

— odchodzi. 
I za to wszystko, za te emocje w 

dobrym, w najlepszym gatunku — lu 
dzie powinni być i są Chaplinowi 
wdzięczni. Masowy poryw, jakim wi- 
tały Chaplina europejskie stolice jest 
więc raczej dowodem zdolności powo- 
jennego pokolenia do uznania artysty 

cznych zasług, które są niewątpliwie 
większe od dziedzicznego prawa do 
tronu, aczkolwiek p. Spectans ubole- 
wa w swoim artykule nad tem, że 

„histrjonów (Chaplin) wita się jak 
królów. Tak więc, jeśli chodzi o zi- 

lustrowanie „głębokich wyrw, jakie w 

psychice ludzkiej robią wojny” —* to 
entuzjazm wywołany przez Chaplina 
jest przykładem wybranym raczej nie 

fortunnie. 
Niewątpliwie rozpanoszył się po 

wojnie bezmyślny zachwyt nad bok- 
serstwem i temu podobnemi bzdurami 
i musi robić się „niewyraźnie* my- 
ślącemu czlowiekowi, gdy widzi jak 
olbrzymie tłumy szałeją z radości, pa- 
trząc na dwóch spoconych  drabów, 
walących się pięściami po łbie. Jed- 
nakže nie należy zapominać, że zdol: 
ność tłumu do bezmyślnych zachwy- 
tów bynajmniej nie wyklucza jego 
zdolności do zachwytów całkiem umo 
tywowanych i szlachetnych. Słusznie 
powiada Marja Grossek-Korycka w 

  

Pielgrzymka Wielkanocna do ziemi Świętej. 

NEBETZT T IIS ATS TDIA STRIKE 

swojej książce „O supremacji zła *: „Te 
same objawy należą do wręcz odwrot 
nych przyczyn. Rumieniec jest dowo- 

dem winy i niewinności — zdrowia i 

gorączki — miłości i gniewu. Katego- 

ryzować objaw można tyłko w splo- 

cie jego naturalnym i natychmiasto- 
wym z innemi objawami, które go 

określają”. 
Nie można więc utożsamiać entu- 

zjastycznego przyjęcia Chaplina nie- 

tyłko z owacjami na cześć szybkobie 

gaczy i bokserów, lecz również i z owa 

cjami na cześć Amanullacha. Dziwnie 

także brzmi w artykule p. Spectansa 

uutka pobłażliwej ironji z jaką mówi 

o Bernardzie Shaw — „adjutancie“ 

Chaplina. Powszechnie wiadomo, že 

Shaw nie pędził za autem Amanulla- 
cha, a więc potrafi niekiedy klasyfi- 
kować ludzi. Natomiast, na ostatniej 

premjerze Chaplina istotnie sie- 
dział u jego boku. 

Cały świat widział w tem tylko hołd 

złożony przez wielkiego komedjopisa 
rza sceny — wielkiemu dramaturgo- 

wi ekranu. 

   

  

Marja Mii kiewiczowa. 

Nie uważamy kwestji tego lub innego 

stosunku społeczeństwa do znakomitych 

nawet aktorów filmowych za zagadnie 

nie zasadnicze, to też chętnie udzielamy 

głosu p Milkiewiczowej, która ma zgo 

ła odmienne zapatrywania pod tym 

względem, niż p. Spectans. Wydaje się 

nam jednakże, iż p. Specians miał ra 

cję, krytykując przesadny entuzjazm tłu- 

mów londyńskich, berlińskich i parys- 

kich względem artysty kinematograficz- 

nego. (Red.). 

Ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Wilnie. 

Muzeum T-wa, jedyne tego rodza- 
ju w Wilnie, w zabytkach swoich da- 
jące zwiedzającemu wspaniały obraz 
przyszłości i kultury kraju od czasów 
przedhistorycznych do dni ostatnich, 
nieustannie się wzbogaca cennemi na- 
bytkami, drogą darów lub zakupów. 

W ciągu niespełna trzech miesięcy 
r. b. 20 osób ofiarowało 231 przed- 
miotów. 

Z nabytków tych, na szczególną 
uwagę zasługują następujące: 

8 ułamków armat bronzowych, z 
pierwszej połowy XVI w., wykopa- 
nych w r. 1926 na posesji przy ul. Sło- 
necznej Nr. 13 na Antokolu. Zdobi je 
piękny ornament wykonany precyzyj- 
nie, na jednym zaś ułamku zachował 
się rok 1542 z monogramem nieznane- 
go ludwisarza. 

Obraz Matki Boskiej, trzymającej 
na kolanach Ciało Chrystusa, niewia- 
domego malarza eklektyka włoskiego 
z połowy XVI wieku, otrzymany w 
darze od p. Marji Kiersnowskiej, zgo- 
dnie z ostatnią wolą jej brata Ś. p. 
Bronisława  Kiersnowskiego. Obraz 
ten jest ciekawy ze względu na różno- 

rodność wpływów, jakim uległ autor 

jego. 

Dwa portrety Stefana Batorego i 

Jana Sobieskiego, pendzla zapewne 

malarza krajowego z w. XVIII-go, 

które przeszło sto lat były własnością 

rodziny Milanowskich. 

Dwa portrety Tyszkiewiczów: Je- 

rzego-biskupa wileńskiego (1649 — 
1656) i Mikołaja-kanonika wileńskie- 

go (1753—1798 r.), uratowane w jed- 

nym z dworów, splondrowanych przez 

bolszewików w r. 1920, i ofiarowane 
Muzeum przez d-ra Feliksa Wrze- 
śniowskiego. 

Głowa Matki Boskiej Ostrobram- 

skiej skopjowana pastelami z orygona- 

łu przez malarza wiłeńskiego Maury- 

cego Drużynę ok. r. 1840 i darowana 

przez jego córki. 

Duża akwarela p. n. „Greczynka”, 

dzieło i dar znanej małarki Anny z 
Sołtanów Rómerowej. 

Rzadka kolekcja odznak honoro- 

wych wojskowych Dywizji Litewsko- 

Białoruskiej i wojsk Litwy Środkowej, 
której początek dał P. Wojewoda Wi- 

Pojedynek ze śmiercią. 
Lokomotywa ukazała się w ujś- 

ciu wąwozu i na małej statcyjce za- 

panowało odrazu ożywienie. Arabo- 

wie przywiązali swe konie i osły, by 

się zbliżyć do peronu. Woźnica .sta- 

rego dyliżansu rozmawiał z Revillem. 

Pociąg, jakby zmęczony wspinaniem 

się na wzgórza, sapał astmatycznie 

i zgrzytnąwszy hamulcami, zatrzy- 

mał się przed stacyjką. 

Pomimo wiatru miotającego wź 
tłemi akacjami stacyjnemi, większość 
podróżnych wysiadła z wagonów, ro- 
botnicy z Minorki, krajowcy drżą- 
cy z zimna w swych lekkich burnu- 
sach, kilku strzelców, trzech ofice- 

rów, jedna ułed-hail w sukni szafi- 
rowej, z zawojem malinowym i oz- 
dobami z cekinów, pilnie strzeżona 
przez jakiegoś spahisa. Podróż tym 
prymitywnym pociągiem tak była de- 
nerwująca, i tyle jeszeze pozostawa- 
ło godzin jazdy do chwili dostania 
się na równinę, że wszyscy z chęcią 
rozprostowywali sobie nogi przez ten 
kwadrans potrzebny dla nabrania wo 
dy do maszyny. 

Trzej żołnierzowie i jeden żołnierz- 
urlopnik pokazali swe biłety Revil- 
lowi i wdrapali się do dyliżansu. Re- 
ville zbliżył się do lokomotywy. 

Góż tam słychać od wczoraj. 
panie Reville? — spytał słarszy kon- 
troler. 

  

— To co zawsze. Co może być 

   

nowego, kiedy się tak żyje jak pu- 
stelnik wśród tych skał, a za całą ro- 
zrywkę ma się cyklon i potop na- 
przemiany. Niema nic gorszego jak 
grudzień w górach Algieru... Pewno 
„tam“ jest pięknie? 

— Morze jest burzliwe, ale słoń- 
ce Świeci. 

Reville obrócił się do ujścia wą- 
wozu. Przez wąski przesmyk mógł 
widzieć bardzo daleko pasemko za- 
rośli. 

— Pięć godzin tylko dzieli mnie 
od brzegu — mruknął z goryczą a 
jestem od niego bardziej oddalony, 
niż gdybym był w Uargla. Oni tam 
mają Światło, ciepło, życie!... Ja sie- 
dzę sam w tej ruderze, którą bezczel- 

nie nazywa się stacją. Pan, panie 
Burnot, dojedziesz niedługo do mia- 
sta. 

— Podła dziura, nie miasto! 

  

    

— Tak. I zimno tam będzie. 
zobaczysz pan ludzi. Rozumiesz pan? 
Będziesz mógł pogadać z nimi w ka- 
wiarni i napić się gorącego wina. 
A jutro znów pan zawrócisz ku mo- 
rzu zobaczysz port, drzewa pomarań- 
czowe, usłyszysz Śmiech dzieci... 

— Ba, panie Reville, to przejścio- 
we położenie. Trudno, zawsze mło- 
dzi muszą przejść przez te najgorsze 
miejsca. Potem będzie pan miał Gel- 
mę, Philippeville, może Algier... Ach, 

prawda, czy nie zjawiali się do pa- 
na z kopalni? 

— Deszcze poprzecinały drogi. 
Nie zobaczę nikogo stamtąd przed 
trzema czy czterema dniami. 

— Hm, a ja mam pieniądze. 
— Do djabła! czy coś ważnego? 
— Ponad dwieście tysięcy. 
Młody człowiek zamyślił się. 
— Góż robić, przyjmę je od pana, 

jak zwykle. Nikt się nie domyšli, že 
moja stacyjka tak jest bogata. Ma 
pan co jeszcze dla mnie? 

— Tak.. O, tu właśnie. Ten mo- 
łocykl i te dwie trumny! 

— Trumny? Tak poprostu w wa- 
'gonie bagażowym? Ależ to się sprze- 
ciwia wszelkim przepisom! 

Burnot wybuchnął śmiechem. 
Nazywam to trumnami, bo to ma 

taką formę. Ale to są skrzynie. Skrzy 
nie z narzędziami. 

— Dla kogo? 
— pla Antonia Ibanez. Mają zo- 

stać na stacji aż do zgłoszenia adre- 
sata. 

Reville wskoczył do wagonu baga- 
żowego i obejrzał skrzynie. Rzeczy- 
wiście można je było wziąć na pier- 
wszy rzut oka za trumny krajowców, 
długie pudła zbite z prostych desek. 

Sam nie poradzę — rzekł Burnot. 
Obiedwie skrzynie, bardzo ciężkie 

zostały przeniesione do pokoju, któ- 
ry: służył za biuro, telegraf, -pokój 
służbowy i skład bagaży. 

— Ładny motocykl — zauważył 
Reville wyładowując go 'z wagonu. 
Poprzez opakowanie obmacywał 

/ 

jego solidne ksztalty. 
— Zupełnie nowy... Opony nigdy 

nie chodziły. Dła kogo? 
-— Także dla Antonia Ibanez, na 

stacji aż do zgłoszenia. Czy nie ma 
pan nie do załadowania, panie 

Reville? 
— Nie. 

Wypoczęta i odkarmiona, lokomoty- 
wa gotowa była pokonywać dalsze 
wzgórza. Reville dał sygnał, podróżni 
wsiedli do wagonów i pociąg wkrótce 
zniknął za zakrętem. 

— (zy znasz pan Antonia Ibanez? 
spytał Reville woźnicy dyliżansu. 

Nie było żadneg Hiszpana o tem 
nazwisku w całej okolicy. Młody 
człowiek spoglądał z melancholją na 
oddalający się ciężki wehikuł. Ara- 
bowie zdejmowali swe sandały i bo- 
so udawali się w drogę. Jeźdźcy by- 
li już daleko. Pozostał jedynie Ka- 
był w niebieskim kaftanie pełniący 
obowiązki zwrotniczego, zamiatacza 
i zapalacza lamp stacyjnych. Zadanie 
jego na dziś było wypełnione, stacyj- 
ka ożyje znów jutro na kwadrans, 
gdy za dwanaście godzin powróci ten 
sam 'pociąg, którego oddalający się 
łoskot podają sobie głucho wąwozy 

i tunele. 

— Być potrzebny więcej? — spy- 
tał Kabyl, który mieszkał w duarze 
odległym o trzy kilometry. 

— Nie, możesz już iść. 
— Być dobrze. Dobranoc, Sidi. 
W wąwozie pozostał samotny 

młody człowiek. Walka o byt jeszcze 
przez kilka lat będzie zeń czyniła 

   

leński Stefan Kirtiklis, oddając do Mu- 
zeum odznaki osobiste, jak: Krzyż Za- 
sługi i 3 odznaki Wojsk L. Śr. wraz z 
dyplomami na nie, a za którego pięk- 
nym przykładem poszli i inni ofiaro- 
dawcy. 

Wreszcie wspomnieć jeszcze nale- 
ży o wielkiej wagi naukowej darze 
prof. d-ra Marjana Morelowskiego w 
postaci kartoteki, obejmującej ok. II 
tysięcy dzwonów, ewakuowanych w r. 
1915 do Rosji i spoczywających tam 
w różnych miejscash na „cementarzy- 
skach dzwonowych*, a przez specjal- 
ną Komisję polską zainwentaryzowa- 

nych. Jest to przebogaty materjał hi- 

storyczny, z którego — w pierwszym 
rzędzie zostaną niebawem wydobyte 
imiona ludwisarzy, następnie nazwi- 
ska fundatorów, spis miejscowości, 
z których pochodzą i t. p. 

Na rzecz Bibljoteki T-wa w stycz- 
niu, lutym i marcu r. b. — ogółem 39 
ofiarodawców (osób, instytucyj i re- 
dakcyj czasopism) złożyło 384 dzieła 
w 554 tomach. 

Najhojniejsze dary otrzymało w 
tym czasie T-wo od Seminarjum Polo- 
nistycznego (mianowicie 210 tomów 
dzieł, czasopism i broszur z książek po 
ś. p. prof. Józefie Kallenbachu) oraz 

4 tomów od prof. Lutosławskiego, 
który ponadto wzbogacił dział rękopi- 
sów T-wa częścią cennej korespon- 
dencyj swojej, dotyczącej spraw na- 
ukowych, i narodowo społecznych. 

Najcenniejszym wszakże nabyt- 
kiem książnicy T-wa w ostatnich mie- 
siącach jest egzemplarz „Gazety Gro- 
dzieńskiej , założonej przez słynnego 
Ant. Tyzenhauza w Grodnie i wycho- 
dzącej tamże, według Estreichera, w 
LL. 1775—1783. Pochodzi on z księ- 
gozbioru Korjańsko-Sarjańskiego p. 
Stanisława Łopacińskiego. 

P. Stanisław Łopaciński — obok 
Brzeskiego, Januszewskiego, Karłowi- 
cza, Orzeszkowej i Szwańskiego — 
jest najhojniejszym na rzecz Bibljo- 
teki T-wa daroczyńcą, gdyż jeszcze w 
r. 1920 znaczną część swego nader cen- 
nego księgozbioru, przywiezionego z 

     

Nr. 78 (20200) 

majątku rodzinnego Sarji w Witeb- 

szczyżnie, a mianowicie 5966 tomów 

ksiąg przeważnie z XVIII i początków 
XIX w., doskonale zachowanych i pię- 

knie oprawnych, złożył w darze To- 

warzystwu, ofiarowując ponadto w 

różnym czasie 30 przeszło tomów rę- 
kopisów. Egzemplarz „Gazety Gro- 

dzieńskiej”, który stał się obecnie wła- 

snością T-wa, liczy 26 Nr. Nr. z r. 
1778, 35 — z r. 1779 i 45 — zr. 1780, 
— razem 106 numerów i stanowi hie- 

zmierną rzadkość bibljograficzną — 
o ile nam wiadomo — w takim, acz- 

kolwiek niecałkowitym komplecie, nie- 

mal nie spotykaną w innych bibljote- 

kach. 
Muzeum T. P. N. przy ul. Lelewela 

8 jest otwarte dla zwiedzających w 

niedzielę w godz. 12—2, za opłatą po 

50 gr. od osoby i po 20 gr. od wycie- 

czek zbiorowych uczącej się młodzie- 

ży, robotników, rzemieślników i żoł- 

nierzy. Członkowie T. P. N., za okaza- 

niem kwitu z opłaty ostatniej składki, 

mają wstęp wolny. Pragnący zwiedzić 

Muzeum w inne dni tygodnia mogą 

porozumieć się przedtem z Biurem 

I-wa (tel. 14—79), które czynne jest 

codziennie w godz. 10—t, z wyjąt- 

kiem niedziel i świąt. 

(| Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- pf 
' la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. į 

; DO NABYCIA: i 
в składzie głównym w Księgarni jj 

(4 Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we jj 
| wszystkich księgarniach. | 

Cena 2 zł. 

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
mowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

«: Czynna od godz. ll-ej do IB-ej. 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Ze 

      

Popierajcie Lig Morską 
(ES KISS ACZ 

„Krwawa Wielkanoc". 

Święta Wielkanocne wśród wszystkiche 

narodów chrześcijańskich są uosobieniem 

radości i wesela, znajdującego odpowiedni 

wyraz w zwyczajach i obrzędach, związa- 

nych z dniem Zmartwychwstania. Szperając 

jednak po kartach historji znajdziemy wy- 

padki, które zakłóciły ów radosny nastrój 

świąteczny. We Włoszech pod nazwą „krwa- 

wej Wielkanocy” znane są krwawe zamiesz- 

ki w Weronie, które zdarzyły się  wdniw 

9 kwietnia 1797 roku, akurat w Wielką 50- 

botę. Był to zbrojny zamach Rzeczypospoli- 

tej Wenecjańskiej przeciw ówczesnej okupa - 

cji francuskiej. „Wielkanoc Werońska* za- 

kończyła się masakrą okupacyjnych wojsk 

francuskich. Nie przeszkodziła ona jednak. 

realizacji planów francuskich, podporządko- 

wujących sobie liczne rzeczpospolite Włoch: - 

Północnych. Ambitny senat wenecki, który 

był duszą „Wiełkanocy Werońskiej”, nie ze 

brał plonu z tego krwawego posiewu. 

PE (ka de io 

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W tej kwestji niezmiernie dla wszystkich 

cierpiących ciekawym przyczynkiem jest 

list p. J. Szerra, Lwów, ul. Lindego Žin 

w którym p. S. pisze nam m. in.: od lat kil- 

kunastu cierpiałem na reumatyzm oraz okro 

pne rwanie w prawej nodze. Przez ten czas 

używałem niezliczonej ilości różnych środ- 
ków leczniczych, jakoteż dwa razy byłem 
w miejscowościach kąpielowych zagranicą, 
Skutek był jednakowóż tylko przejściowy, 
bóle zawsze wracały i nie odczuwałem po- 
prawy. Przed około trzema miesiącami zwró- 
cił mi mój znajomy uwagę na Togal, który 
natychmiast nabyłem w aptece. Togal za- 
żywałem codziennie trzy razy po dwie tablet- 
"ki Już w pierwszym tygodniu odczułem 
znaczną ulgę, a w trezcim pozbyłem się tej 
przykrej dolegliwości i jestem jak nowona- 

dobrowolnego pustelnika i wygnań- 

ca. : 
—- Pustynia mniej dziala na ner- 

wy, niż taka droga bez ludzi, takie 
relsy prowadzące do świata cywilizo- 

wanego, ale dla mnie bezużyteczne 

— myślał Reville. 
Tam, w oddali deszcz zakrył sza- 

rą zasłoną pasemko zarośli. Ulewa 

stawała się widać coraz gwałtowniej- 

sza, nadciągały zwały czarnych 

chmur. 
W uszy Revilla wpadał poszum 

deszczu i huk potoku. Otaczały go 
zewsząd szczyty ostrych skał, Iśnią- 
ce od wody. Nigdy jeszcze samotność 
nie wydawała mu się tak ciężką... 
Żebyż choć krajowcy przeježdžali 

drogą! Ale noc zapadała i wszyscy 

Kabyle przezornie zostali w swych 
górskich gurbi. 

Ulewa nadleciała nagle, brutalna 
jak uderzenie pięścią. Naczelnik 
stacjj wszedł do swego biura 
i zamknął pięścią drzwi za so- 
bą. Siadłszy za stołem wziął w rękę 
książkę, ale nie udawało mu się czy- 
tać. Nie miał też odwagi ani pisać, 
ani odrabiać papierów urzędowych. 
Burza gwizdała wokół domku prze- 
raźliwie. W tych dzikich poświstach 
taiły się jakby jakieś groźby. 

— Sam jedeń, sam jeden — i nie- 
wiadomo, co robić do jutra! 

A przecież Reville nie był wcale 
człowiekiem, łatwo podległym nastro 

jom pogody. Aby się otrząsnąć z przy 
gnębia jącego wrażenia, wstał i wycią- 
gnął z szuflady ciężką kopertę przez- 

  

rodzony. Tabietki Togal będę każdemu cier- 

piącemu chętnie polecał. Podobnie jak p. 

$. donosi wiele tysięcy, którzy przyjmowali 

"Togal nietylko przy reumatyźmie, bólach i 

rwaniu w stawach, lecz przedewszystkiem 

także przy podagrze, bólach nerwowych i 

głowy, grypie i przeziębieniach. Togal bo- 

wiem uśmierza natychmiast najsroższe bóle 

i usuwając w naturalny sposób pierwiastki 

chorobotwórcze, w zarodku zwalcza te nie- 

domagania. Tabletki Togal są nieszkodiiwie 

dla serca, żołądka i innych organów. Prze- 

szło 6.000 orzeczeń lekarskich. Wybróbujcie 

więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze 

we własnym interesie oryginalnych tabie- 

tek Togal. Niema bowiem nie lepszego! Do 
nabycia we wszystkich aptekach! 

  

  

   

naczoną dla dyrektora kopalni... Po- 

nad dwieście tysięcy franków!.. Do 

licha! Gdyby tak zbóje o tem wiedze- 

lil Roześmiał się głośno z tej myśli. 

Machinalnie jednak sięgnął po swój 

brauning. Magazyn był pusty, wszy- 

stkie naboje wystrzelał do celu. 

— Mieć tu chociażby dwa miljony” 

ale w maju, gdy niebo jest błękitne,. 

i ptaki drą się — toby było zabawne. 

Mógłbym ich bronić przed całem ple- 

mieniem opryszków... Ale dwieście 

tysięcy wtedy, gdy się jest przytłoczo- 

nym przez chmury, przesiąkniętym 

deszczem — i kiedy wszystkie góry 

ryczą wokoło! Brr! 

Usiadł znowu i chciał myśleć a 

ojczystej Francji, jednakże umysł je- 

go nie dawał się zmusić do swobod- 

nych wędrówek po świecie. Jakiś nie- 

wytłumaczony niepokój męczył go 

podświadomie. 

— Burnot rzucił na mnie urok z 

temi trumnami — zaśmiał się do sie- 

bie. 
Rzeczywiście, te dwie skrzynie zaj- 

mowały bez przestanku jego uwagę. 

W półcieniu panującym, w pokoju, 

wydawały się zupełnie dwiema trzim- 

nami. Co za pomysł wybierać podob- 

ne opakowanie! 

Otworzył drzwi na dwór. Deszcz 

padał wodospadami i ciemność po- 

chłonęła dno wąwozu. Reville opuś- 

cił żaluzje, zapalił łampę « zasiadł do 

posiłku przygotowanego mu przez 

Kabyla. Ale po kilku kęsach odsunął 

rz. Jakaś trwoga šeiskala mu ser- 

ce. ciężar, który męczy nas czasami 
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Wypadki kolejowe bez ofiar. 

W saiu 2 kwietnia b. r. o godzinie 17 
m. 50 na linji koiejowej Woropajewo-Posta- 
wy, pa kilometrze 103, wykołeił się jeden 
wagon osobowy LIIl klasy, zdążającego do 
Królewszezyzny pociągu mieszanego Nr. 
551. Poriąg ten odszedł niebawem po wy- 
padka dalej w kierunku Królewszczyzny i 
przybył tam z opóźnieniem zaledwie 30 mi- 
nut. Wykolejony wagon pozostał na miejs- 
eu i o godz. 21 min. 30. tego samego dnia 
został postawiony na tor. Podczas tego wy- 
padku nikt » ludzi żadnego szwanku nie 
odniósł. 

Dnia następnego, to jest 3 b. m., w tem 
samem miejscu na tym samym szlaku, ulegi 
znów podobnemu wypadkowi pociąg Nr. 512 

idący do Królewszczyzny. Tym razem wy- 
koleiły się dwa wagony, mianowicie wagoe 

Niemen 
Onczdaj wieczorem ludność pogranicza 

w rejonie Druskienik oraz władze KOP-u za- 
alarmowane zostały groźnym stanem wody 
na Niemnie. Mimo zorganizowanej akcji 
przeciwpowodziowej wezbrane wody wyia- 
ły z brzegów, zalewająe pola w promieniu 
4 kilometrów. Najbardziej ucierpiały wsie 
Dzierzeje, Dulkieniki i Pokary położone po 

stronie litewskiej. Straty spowodowane wy- 

  

   

osobowy III klasy wykoleił się jedną osią, 
zaś wagon, obejmujący razem I i II klase 
— wszystkiemi osiami. Maszynista jechul 
ze zmniejszoną de minimum szybkością, za 
ledwie 5 klm. na godzinę, gdyż był uprzedzo 
ny © wypadku z dnia poprzedniego. Tor w 
tem miejscu opisuje dość silny łuk. Wyko- 
lejenie wydarzyło się o godzinie 5 nad ra- 
nem i ruch utrzymywany jest narazie za- 
pomocą przesiadania się pasażerów. Prze- 
szkoda będzie wkrótce usunięta. Na miej- 
sce udała się komisja dla zbadania przy- 
czyn wypadku. Przyczyną przypuszczalnie 
były nagłe zmiany temperatury, przechodea 
cej od odwilży do silnego mrozu, skutkiem 
czego podmyty został nasyp i uszkodzony 

tor. 

wylał. 
jewem rzeki po stronie polskiej są naogół 
znacznie mniejsze, chociaż są również dot- 
kliwe. 

Przy obeenym stanie rzeczy, niebezpie- 
czeństwo powodzi w Grodnie i Druskie- 
nikach jest minimalne. Odnośne władze 
przedsięwzięły zresztą odpowiednią akcję 

zabezpieczającą. 

Umysłówo chory morduje dwoje dzieci. 
Wstrząsający wypadek miał miejsce @- 

megdaj wpobliżu folwarku Józeiów (pow. 
postawskiegoj). Mieszkaniec tego folwarku 
Władysław Krysztefor umysłowo chory na 
padł aa drodze na przechodzących 12-to i 
8-mio letnich Jakóba i Helenę Breszów, 

usiłająe tę ostatnią zniewolić. Gdy mu się 
to' nie ndałe udusił dziewczynkę, a następ- 

nie złapał jej brata, którego w okrutny spo- 
sób zamordował. 

W tym czasie nadszedł parobek Jan Kul- 
winionek, który przy pomocy kilku włoś- 
€ian zatrzymał szaleńca. 

Związanego przewieziono do dyspozycji 
(e) władz policyjnych. 

Nato - ŚWIĘCIANY 
+ DZIKI WYBRYK v. BURM. N. ŚWIĘ- 

CIAN. W dniu 27 b. m. w łokału Magistratn 
zdarzył się fakt rzadko spotykany w Środo- 
wisku ladzi kulturalnych, w czasie pełnienia 
tunkeyj służbowych, czynnego znieważenia 
prezesa Ochot. Str. Ogn. p. Butlera przez 
vicc-barm. p. Michałowskiego. 

P. Miebałowski zwrócił się na parę mi. 
nut przed zebraniem Zarządu Str. Ogn. do 
prezesa p. Butlera z żądaniem natychmiasto- 
wego przyjęcia starych aktów Straży Ognio- 
wej. 

P. Batler oświadczył że akta przyjmie tyl 
ko protokólarnie. P. Michałowski w odpo- 
wiedzi słownie obraził p. B. i w pewnym 
momencie wobec całego zarządu, burmi- 
strza i komendanta post. P. P. czynnie 
go znieważył. Wobee tego p. B. zebranie 
«edwołał | niezwocznie udał się do dr. mjr. 

Pruskiego od którego uzyskał świadectwo 
lek. 

Sprawę skierował na drogę sądową, o fak- 

cie zaś tym telefonicznie zameldował stą- 
roście p. Mydłarzowi, który przyrzekł na- 
tychmiastowe przeprowadzenie dochodzenia. 

Choroby zakaźne. 
— Choroby zakaźne. W ciągu ostatniego 

tygodnia władze sanitarne zanotowały na te- 

renie województwa wiłeńskiego 363 wypadki 
zasłabnięć na choroby zakaźne, w tej liczbie 
na tyfus plamisty chorowało 37 osób ( w 
tem 4 zgony); tyfus brzuszny 5 (zgon I); 
czerwonka 1; płonica 16; błonica 7; odra 3: 
ksztusiec 11; gruźlica 22 (zgonów 5) i jaglica 
265 oraz inne choroby 6. 

Ogółem naskutek przebiegu chorób tych 
10 osób zmarło. 

Odezwa Towarzystwa Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Wilnie. 

Wilno jest miastem, posiadającem 

najchłubniejsze tradycje w dziedzinie 

sztuki. Jego zabytki wzbudzają pe- 

łen zachwytu podziw u swoich i cu- 

dzoziemców. Z Wilnem związane są 

nazwiska i twórczość takich artystów 

jak  Gucewicz, Smuglewicz, Rustem. 

Czechowicz, Wańkowicz i wiele in. 

Ale nietylko tradycjami poszczycić 

się może to miasto. Z chwiłą odzyska 

nia Wilna przez Polskę, silniej uderzy 

ło tętno życia artystycznego. Wskrze- 

szona została wyższa uczelnia sztuk 

picknych przy Wszechnicy Batorowej 

Ustanowiono nagrodę artystyczną m. 

Wiina. Szereg artystów tworzy i pra- 

cuje tutaj, biorąc udział w wystawach 

w Połsce i zagranicą. 

Jesi raeczą konieczną dla kultu- 

ry naszych ziem północno-wschod- 

nich, aby: ślady tej twórczości 

współczesnej pozostały w Wilnie. 

Do chwili obecnej miasto, zwie- 

dzane przeź coraz liczniejsze rzesze 

turystów, nie posiadało instytucji re- 

prezentującej sziukę współczesną. 

Przeto, aby wypełnić tę lukę, gro- 

no artystów, miłośników sztuki rodzin 

nego miasta, postanowiło utworzyć w 

Wilnie Muzeum Sztuki Współczesnej. 

które ma na celu zorganizowanie sta- 

  

poprostu z racji stanu aimosferycz- 
nego. Doprawdy, od początku zimy. 
żaden dzień nie był jeszcze tak przy- 
kry i ponury. I z dziwną uporczywoś- 
cią myśl jego powracała do niezwyk- 
łych bagaży dziś przywiezionych. 

-—- Antonio Ibanez... Nie znam te- 
go nazwiska. Gdyby to był jakiś u- 
rzędnik z kopalni, nie byliby adreso- 
wali na stację... Może to kto nowy, 

co ma jutro przyjechać. No, ale jeś- 
li mu się zdaje, że w kopalni przyda 
mu się motocykl... 

Obejrzał znów maszynę: musiała 
iść wprost z magazynu... Dwa cylin- 
dry.. rodzaj siodełka z tyłu dia dru- 
giego pasażera... Przyjemnie byłoby 
pomknąć sobie po drodze na takiej 
maszynce... 

I opierając się na  rezerwuarze, 
aby się lepiej przyjrzeć motorowi, Re- 
ville poczuł na pałcach wilgać. Ben- 
zyna? Więc zbiornik był pełny? 

— To dziwne — powiedzał sobie. 
Stanowczo był dziś skłonny wi- 

dzieć we wszystkiem coś nienormal- 
nego. bo oto znów poczuł w sobie 
wzrastające nczucie niepokoju, tkwią- 
<e w nim od chwili odjazdu pociągu 

Dlaczego sprzedawca napełnił ben 
zyną zbiornik nowego motocyklu? 

I znów przyciągnięty ponurą for: 
mą skrzyń, Reville usiadł obok nich 
na jakiejś pace i zamyślił się nad tem 
jakie też narzędzia mogły w sobie 
zawierać. 

Gdy tak 

  

siedział nieporuszony 
przez czas dłuższy, w śmiertelnej ci- 
szy pokoju, otoczonej nazewnątrz 

łego zbioru współczesnych dzieł sztu- 

ka plastycznej oraz urządzanie wy- 

sław w tej dziedzinie. 

Inicjatorzy, ufni, że ich wysiłek 

znajdzie poparcie szerszych _ warstw 

społeczeństwa, ukończywszy wstępne 

prace, zwracają się do ogółu obywa- 

teli z gorącą prośbą o zgłaszanie da- 

rowizn lub depozytów do założonego | 

Muzeum. Chodzi przedewszystkiem o 

dzieła współczesnego malarstwa wileń 

skiego, rzeźby i grafiki. Muzeum, nie 

posiadające narazie odpowiednich fun 

duszów na dokonanie tak wielkiego 

przedsięwzięcia, nie zdoła bez popar- 

cia artystów i kulturalnych sfer spo- 

łeczeństwa osiągnąć w pełni zamierzo 

nego celu. Korespondencję w spra- 

wach Muzeum prosimy kierować pod 

adresem: Wilno, Michał Rouba, ul. 

Stara Nr. 32. | 

Prezes Kirtiklis Stefan, wicepre- 

zes Folejewski Jozef, skarbnik Jun- 

dziłł Zyginuni, senator, kustosz Hop- 

pen Jerzy, art. malarz, sekretarz Rou- 

ba Michal, członkowie: 

art.-malarz Kazimierowski Eugenjusz, 

red. Okulicz Kazimierz, prof. dr. Lo- 

rentz Stanisław, prof. Ślendziński Lu- 

domir, prof. Ruszczyc Ferdynand. 

art.-malarz, 

dzikiem zawodzeniem wichury, po- 
czuł nagle lodowaty dreszcz przeni- 
kający mu wgłąb serca. 

Z tej skrzyni... z tej skrzyni wy- 
szedł jakiś dźwięk. Odgłos życia... 
Coś się poruszyło między temi deska- 
mi. 

Reville trupio blady łączy w umy- 
śle swym fakty... Dwieście tysięcy 
franków... motocykl mogący unieść 
dwie osoby, motocykl z pełnym zbior- 
nikiem... Te dwie długie skrzynie, 0- 
bie zamieszkane... Wieka, podważone 
z wewnątrz, otworzą się... może już 
za chwilę... А оп jest sam, zupełnie 
sam... i za całą broń ma brauning 
bez naboi... 

Nie ma już wątpliwości. To złoczyńcy. 
Wobec realnego niebezpieczeństwa, 
Reville czuje napływ energji. Zacis- 
ka pięści. Łekko i bez najłżejszego 
szmeru wsłaje z paki, poczem czy- 
ni dwa ciche kroki, wreszcie przecią- 
ga się ziewając i mówi zmęczonym 

głosem: 
-— Do licha! Już tak późno: 
Wie, że jeśli teraz wieko od skrzy 

ni podniesie się — to znaczy dlań 
śmierć. Czoło jego zrasza się potem. 

— Uff, jakże mi się chce spać— 
Wstrzymując oddech Revilie nad- 

słuchuje.. Znowu się poruszyło... 
pewno myślą, że go niema w pokoju... 

Oczy jego nie opuszczają skrzyń, 
kryjących w sobie bandytów, którzy 
ziewa dalej. 
zabiją 80, zagrabią dwieście tysięcy 
franków i uciekną na nowym moto- 
cyklu.. / 

EUTR"S CE R 

4 przey oświatowej w 6 p. p. Leg. 
Armja nasza utrzymuje ścisły kontakt ze 

społeczną akcją oświatową, zarówno w za 
kresie systematycznego kształcenia jak i ak- 
cji świetlicowej. Dzięki temu stanowi w łań- 
cuchu instylucyj, prowadzących wychowanie 
obywatelskie, ważne ogniwo. 

Pracę społeczno-oświatową prowadzi woj- 
sko przy pomocy własnych oficerów oświa- 
towych, nadto korzysta z pomocy Polskiego 
Białego Krzyża, wreszcie w zakresie syste- 
matycznego dokształcania z pomocy nauczy- 
cielstwa 

Do jakich rezultatów dochodzi się w za- 
kresie systematycznego dokształcania mogą 
być dowodem wyniki pracy Szkoły dla Do- 
rosłych, prowadzonej przez Związek Polskie- 
go Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w 
Wilnie. Z zapisanych do tej szkoły 52 podo- 
ficerów 6 p. p. leg., do egzaminu w zakresie 
7-miu oddziałów przystąpiło 44, egzamin 
zdało przed Państwową Komisją egzamina- 
cyjną 41 podoficerów, w tem 12 z oceną 

  

bardzo dobrą, 14 z oceną dobrą i 15 z do- 
czasie stateczną. Egzamin odbywał się w 

od 23 do 27 marca b. r. 

Kierownikiem 1 

    

  

j szkoły jest p. Ko: 
kierownik szkoły pow Nr. 16, wykłe 
nauczyciele; -ks. Rom pp. Kątnik, Dyr- 
mo, Czerwiński i Wójcik. Z ramienia 6 p. p. 
Leg. opiekował się tą szkołą por. Kralczyń- 
ski, oficer oświatowy 6 p. p. Leg 

W dniu 27 marca r. b. odbyło się roz- 

danie świadectw w Kasynie Oficerskiem 6 
p p. Leg. W uroczystości wzięli udział pp. 

    

   

pułk. Biestek, dowódca 6 p p. Leg., jego 
zastępca ppułk. Engel, dowódca placu i ofi 
cer oświatow iizonu major Kozłowski.    

  

por Kralczyński i szereg oficerów 6 p. p. Leg., 
nadto z kół oświatowych i nauczycielskich 
oprócz kierownika szkoły i personelu nau- 
czycielskiego pp. Dracz i Stubiedo. Wśród 
podniosłego i serdecznego nastroju wygło 
szono szereg przemówień, w których wyka | 
zano znaczenie pracy oświatowej w wojsku 
i konieczność współdziałania z nauczyciel- 
stwem. 

Na wysokim poziomie postawiona praca 
oświatowa 6 p. p. Leg. jest zasługą jej do- 
wódcy pułk, Biestka i oficera oświatowego 

„por Kralczyńskiego. Z, £: 
ropa 

Krajowy rower 
zdobywcą połskiego rynku. 

Mamy do zanotowania prawdziwy suk- 
ces produkcji polskiej, który zdobyła naj- 
większa w Polsce fabryka rowerów. produ- 
kująca rowery marki „Łucznik. 

Wyprodukowana dotąd przez Państwowe 
Wytwórnie Uzbrojenia imponująca i 
przekraczająca 20 tysięcy sztuk, została cai- 
kowicie rozsprzedana na rynku wewnętrz- 
nym zyskując uznanie, zarówno przedstaw:- 
cieli sportu kołarskiego, jak i ludzi pra 
dla których rower stanowi środek lokomocji 
Rowery te są idealnie zastosowane do dróg 
i warunków polskich, trwałością i wytrzy- 
małością przewyższąjące wszystko, co zdo- 
łano dotąd osiągnąć w tej branży. 

Masowa produkcja rowerów obejmuje nie 
tylko rowery normalne ale i turystyczne” 

   

  

© półwyścigowe, wyścigowe, szosowe i torowe 
a nawet rowery damskie i dziecinne zarów- 
no dla chłopców jak i dziewcząt. 

Nie wątpimy, że dzięki intensywnej pro- 
dukcji, a również i dostosowanym do wa- 
runków odbiorcy cenom i warunkom sprze 
daży, uda się rowerom polskim zdobyć cał- 
kowicie rynek polski, co należy życzyć wv 
twórni rowerów „Łucznik* w interesie ogół- 
no-gospodarczym. 

  

Podczas Świąt | 
najprzyjemniej uwiecznić się w gro- 
nie rodzinnem—we własnem gniazdku. 

ŁADNE ZDJĘCIA 
tego radzajn zrobi w cenie od 6 zł. ża 6 szt. 

| 

Antoni Skurjat | 

RE | 
i 

Za dojazd do mieszkania nie doliczam. 

Uprzednie zawiadomienie konieczne. 

  

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

„Przedstawiciel ST. ŻATORSKI Wilno, uł ] Jasińskiego Nr. I 

BENITO SDR ECO ODER OOOWS OR WPZZCZCA TETEREWIJ 

  

Reville zasiada przed aparatem te- 
kowo wysyła de 

acji rozporzą- 

jeśli zdoła wyv- 
jest wyra- 

legraficznym i gorąc 
peszę do najbliž: 
dzającej lokomotyw 
trzymać dwie godziny 
towany! 

Dwie godziny! Nigdy w świecie 
bandyci nie będą czekać dwóch go- 
dzin. Będą korzystać z nocy, by prze- 
być dobry kawał drogi, zanim się za- 
cznie ewentualny pościg. Reville ner- 
wowo ściska brauning... Och, ta pu- 
sta lufa! Nie będzie miał naweł cza- 
su posłużyć rękojeścią jak kaste- 
tem... Pojedynek ze śmiercią rozpo- 
częty... 

Żebyż była przynajmniej tylko je- 
dna trumna. Ale podczas gdy będzie 
walczył z jednym zbójem, drugi pod- 
niesie wieko i wpakuje mu odrazu 
kulę w łeb. 

— (Chociaż jednemu uniemożliwić 
ście — myśli Reville. 

Niestety! nic, nawet mołocyki nie 
jest dość ciężki, by przytłoczyć wieko 
i udaremnić wysiłek od wewnątrz. 

— (zy będę żył jeszcze za pięć 
minut? — zadaje sobie pytanie Re- 
ville. 

I znajduje odwagę by zanucić wal- 
ca. Umysł jego opracowuje jednocześ 
nie pewien plan. Bierze ze skrzynki 
z narzędziami młotek i garść dużych 
gwoździ, poczem grubym sznurem 
przewiązuje się w pasie. Nagle prze- 

    

  

  

    

   

  

'rywa nucenie. 
— (o za nieporządek! — zaczy- 

na zrzędzić głośno. — Jutro nie bę- 
dzie sposobu złożyć tu nowych baga-   

PAZERA ROH ——— ao | 

Uznana za najiapszą 

a KOPERAIKIEM 
Herbata SRO 

q-va_ Handlu. 

А. DBŁUGOKĘCKI i w. WRZEŚNIEWSKI 
' S-ka Akcyjna 

Warszawa, Bracka 23. 

      

WE LE R SEE 

   
Dziś: Izydora. 

Jutro: Wineentego, Ireny. 

  

Wschód słońca—g. 5 m. 6. 

Zachód ‚ —g 8 m. 12. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi! u. 5. В. 

w Wilnie 7 dais 3 1V—1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 764 

  

Temperatura średnia — 49 C. 

ż uajwyższa: — 19 С. 

> najniższa: — 7° С 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: bez zmian. 

Uwazi: półpochmurno. 

KOŚCIELNA. 

— Rozkład rezurekcyj Wielkanocnych w 
kościołach wileńskich. W roku bieżący 
rezurekcje w kościołach wileńskich odbędą 
się w godzinach następujących. 

Bazylika Katedralna W. Sobota — godz. 
8 wiecz. kościół Bernardyński w. Sobota -- 
godz. 10 wiecz., e, S Jana W. Sobota 
godz. 11 wiecz., k Ducha W. Sobota 
godz. 11 wiecz., kośc. "Wszystkich Świętych 
W. Sobota — godz. 9 wiecz. 

Kościół Ostrobramski niedziela godz. 6 
rano, kośc. Niepok. Poczęcia N. M. P. nie- 

dziela godz. 6 rano. koše. św. Rafała niedzie- 

la godz. 6 rano, ki . Jakóba niedzicia 

godz. 6 rano, kośc. św. Piotra i Pawła nie- 
dziela godz. 6 rano, kośc. Najświętszego 
Serca Jezusowego niedziela godz. 6 rano, 
kośc. św. Kazimierza niedziela godz. 7 ra- 
no, kośc. św. Jerzego niedziela godz. 7 rano. 

OSOBISTE. 

— Marszałek Raczkiewiez w Wilnie. W 
dniu 3 b. m. bawili w Wilnie marszałek 
Senatu Wła 'w Raczkiewicz i minister 
sprawiedliwości Michałowski którzy Świe- 
ta Wielkanocne spędzą na Wileńszczyźnie. 

MIEJSKA 

— Plan połączenia Altarji z kompleksem 
ogrodów miejskieh. W najbliższym czasie 
Magistrat m. Wilna przystąpi do realizacj. 
opracowanego już w najdrobniejszych szcze- 
gółach planu połączenia Altarji z komplek- 
sem ogrodów położonych u podnoża góry 
Trzykrzyskiej (ogrody: Bernardyński, Że- 
ligowskiego i Cielętnik). Plan ten, jak wia- 
domo, przewiduje utworzenie jednego wiel- 
kiego parku miejskiego. Wi związku z tem 
w przyszłym tygodniu odbędzie się konferen 
cja, w której poza przedstawicielami Ma- 
gistratu udział wezmą delegaci zaintereso- 
wanych organizacyj wileńskich. 

   

        

   
  

— Regulacja skweru koło Ratusza. W 
końcu bieżącego miesiąca Magistrat zamierza 
przystąpić do uregulowania skweru przed 
Ratuszem. W pracach tych Magistrat będzie 
powodował się zasadą zachowania wszyst- 
kich cech właściwych florze miejscowej, 
oraz ogólnemu charakterowi miasta. 

Skwer zostanie zasadzony dębami oraz 
zasiany trawą. 

W projekcie przewidziana jest pozatem 
regulacja kilku innych skwerów na terenie 
miasta. 

— Zwiększenie miejsc w szpitalach miej- 
skich. W związku z dającym się ostatnio od- 
czuć brakiem miejsc w szpitalach miejskich, 
Magistrat m. Wilna postanowił, poczynając 
od nowego roku budżetowego, zwiększyć w 
każdym ze szpitali ilość miejsc o 15 nowych 
łóżek. 

‘ S ARTYSTYCZNA. 

- Dni świąteczne na Stałej Wystawie 
Sztuki Il-ga Wystawa Artystów Wileńskich 
(ul. Wielka 14) została przedłużona do 15-g0 
b. m. i jest połączona z wystawą Amery- 
kańskiego akwaforcisty E. Grossmana cie- 
czącą się wielkiem powodzeniem. 

W dni świąteczne wystawa będzie ot- 
warta: w niedzielę od godz. 11—1l4-ej w 
poniedziałek od 11—17-ej. 

Wejście na wystawę 50 gr. 

  

herbata 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE. 

ży. No, dalej! do roboty! Tę paczkę 
na tamtą!.. Dobrze... Teraz... imoto- 
cykl... Motocykl obok tych skrzyń z 
sucharami... Aha, jeszcze te trumny 
Burnot mógł je doskonałe umieścić 
jedna na drugiej! Hallo hop! 

Udaje mu się unieść jedną skrzy- 
nię i wciągnąć ją na drugą. 

Nagle ogarnia go szalona pokusa 
ucieczki; wymknąć się. zamknąć 
drzwi, biec co sił... 

A dwieście tysięcy? Jeśli je zabie- 
rze z sobą, bandyci potrafią go szy- 
bko dogónić. Nie. nie! Trzeba dzia- 
łać do końca! 

Z młotkiem w ręku ogląda uważ- 
nie wieko skrzyni. i odkrywa z le- 
wego boku dwa zawiasy pomalowane 
olejno. W skrzyniach nic się nie ru- 

a... Ręka jego obmacuje prawą kra- 
wędź. Odnajduje miejsce, gdzie za je- 
dnem uderzeniem mógłby wbić 
gwóźdź dość głęboko, by na przeciąg 
minuty przeszkodzić otworzeniu tru- 
mny. 

— Dalej, no... 

Musi się chwilę zatrzymać, bo rę- 
ka jego drży, a wie, że uderzenie 
młotka rozpęta walkę, Wreszcie opie- 
ra O drzewo ostrze gwoździa; mło- 
tek opada z całą siłą. Przeszywając 
deskę wieka: gwóźdź pogrążył się w 
skrzynię na więcej niż centymetr... 
Drugie uderzenie. Wieko jest przybi- 
te.. Ale w tejże chwili gwałtowny 
ruch od wewnątrz wstrząsa skrzynią. 
Za późno! Jeszcze jeden gwóźdź wbi- 
ty, jeszcze dwa i pierwszy bandyta 
będzie uwięziony. Ze skrzyni rozle- 

  

  

  

- podchorążowie) 

KA 
ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Święcone Podoficerów Rezerwy. Po- 

daje się do wiadomości członków Koła Wi- 
leńskiego Związku Podoficerów Rezerwy 

Rzplitej Polskiej, że dnia 12 kwietnia b. r 
o g. 19-ej w lokalu przy ul. Żeligowskiego 
Nr. 4 staraniem Zarządu Koła urządzony 
zostaje koleżeński tradycyjny obchód Świę- 
conego. W obchodzie wezmą udział dele- 
gaci powiatowych kół, pzrybyli na Zjazd 
Delegatów. Przez cały czas uroczystości przy- 
grywać będzie orkiestra wojskowa. Udział 
w Święconem winni wziąć wszyscy członkę- 

wie Koła, oraz ich rodziny. 
Opłata od osoby wynosi 3 zl. Zapisy 

przyjmuje Sekretarjat Koła do dnia 10-go 
kwietnia. r. b. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ogólnoszewieeki wiec w Wilnie. | W- 

związku z kryzysem, a więc nadmiernem 
potanieniem robocizny i bezrobocia w sze 
wiectwie — Chrześc. Związek zawod. Szew- 
ców we czwartek dnia 9 kwietnia r. b. o 
godz. 3-ej pp. punktualnie zwołuje do sali 
przy ul. Metropolitalnej 1, wszystkich szew - 
ców hurtowych, obstalunkowych i mecha 
nicznych. W dyskusji na wiecu zabierać be- 
dzie mógł głos każdy szewc, który zapisze 
się do głosu przed dniem 9-go kwietnia r. 
b. w sekretarjacie Ch. Z. Z. Szewców aa 
od 6 do 8 wiecz. ulica Metropolitalna 1, H 
piętro, pokój Nr. 4). 

RÓŻNE. 
— Wystawa zabytków powstania listo- 

padowego na Litwie. W wyniku porozumie- 
nia Archiwum Państwowego z Bibljoteką 
Uniwersytecką w Wilnie została zorganizo- 
wana wystawa zabytków powstania listope- 
dowego na Litwie. Termin otwarcia wysta- 
wy projektowany jest na drugą połowę ma- 
ja r. b. Odbędzie się w sali Smuglewicza, 
w gmachu Bibljoteki Uniwersyteckiej. 

— Tydzień Gdańskiej Macierzy Szkoł- 
nej. W czasie od 19 do 2] kwietnia b. r. 
urządzony będzie w Wilnie propagandowy 
tydzień Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 

Gdańska Macierz Szkolna pozostaje w 
ścisłym kontakcie z Wilnem, utrzymując na 
swój koszt w Wileńskiej Szkole Technicz- 
nej 13 wychowanków. 

Akcja Gdańskiej Macierzy Szkolnej ma 
na celu odzyskanie dla sprawy narodowej 
zniemczałych rodaków Macierz ta utrzymu- 
je w Gdańsku 11 ochronek, jedną szkołę 
powszechną dla dzieci obywateli polskich, 
szkołę handlową, niższą i średnią i gimnaz- 
jum polskie. Szkoły te jednak nie są w sta- 
nie pomieścić zgłaszającej sis: młodzieży, dla 
tego konieczna jest rozbudowa tych szkół 
1 ica powiększenie. 

‚ Tydzień propagandowy ma właśnie ma 
celu  przysporzenie funduszów  Macierzv 
Szkolnej w Gdańsku, która w czasie tygo- 
dnia zda również publiczny rachunek ze 
swej dotychczasowej działalności. 

W sprawie organizacji tygodnia bawił w 
Wilnie prof. Bronisław Gaweł, członek Syn- 
dykatu Dziennikarzy Pomorskich, przyjęty 
był przez p. wojewodę Kirtiklisa. Równocze- 
śnie prof. Gaweł zabrał z sobą na święta do 
Gdańska wspomnianych wyżej wychowan- 
ków Wileńskiej Szkoły Technicznej. 

W. najbliższe dni poświąteczne odbędzie 
się w Wilnie zebranie celem zorganizowania 
tygodnia. 

ZABAWY. 
— Pierwsza Wielka Zabawa Taneczna. 

Dnia 5-go kwietnia 1931 r. w Sałi Związku 
Drukarzy m. Wiłna (ul. Bakszła 8) odbę- 
dzie się Pierwsza Wielka Zabawa Taneczna 
urozmaicona miłemi niespodziankami przy 
dźwiękach doskonałego jazz-bandu. | 

Bufet obficie zaopatrzony w smaczne 1 
zdrowe artykuły pod własnym zarządem. 

Początek o godzinie 9-ej wiecz. 
Czysty dochód przeznacza się na zasile 

nie kasy zapomogowej dla bezrobotnych 
członków Związku. 

Amatorzy tańca i zabawy spieszcie do 
Drukarzy, a miło się ubawicie! 

— Doroczny Bał Podchorążych Wilnian 
odbędzie się. 6 b. m. w drugi dzień świąt, 
jak zwykle w kasynie Garnizonowem. Ba- 
le te mają już tradycję i sławę dużej fre 
kwencji, dorodnej młodzieży (ba! — n 

męskiej, panie więc b: 
się bardzo dobrze bawiły, panowie też, bo 
pań będzie również sporo (jakżeby nie przy- 
szły na Bal Podehorążych!), zresztą pano- 

asi 

  

     

    

    
      

  

wie zawsze sobie « ą radę j nie na 
sali to... w bufec który będzie solidrie 
zaopatrzony i irogi. 

Reumatyzm i podagrę, łamanie w koś- 
ciach i stawach leczy i usuwa skutecznie 
Togal. Nieszkodliwe dla żołądka, serca i in- 
nych organów. Dzięki tabletkom Togal ty- 
siące udręczonych odzyskało swe zdrowie! 
We własnym więc interesie wypróbujcie dziś 
jeszcze, lecz żądajcie zawsze tylko oryginal- 
nych tabletek Toga] — niema bowiem nic 
lepszego! We wszystkich aptekach. 

ga się przyduszony ryk: 
— Wychodź, Michał! 

On mnie zamyka! 
Reville położył się na trumnie. 

Odczuwa jej drgania. -Czy ciężar 
dwóch ciał wystarczy by udaremnić 

wysiłek ABE Z pod spodu inny 
głos woła: 

Strzelaj poprzez deski! 
— Nie mogę pourszyć 

Staraj się zrzucić nas! 

Zrzuć 

  

go! 

  

rękami.    

Krzyki bandytów otaczają Kevilla, 
kłóry nie oiwiera ust zacišnietych. 
Porusza się na wieku skrzyni. stara 
się wbić nowe gwoździe, bo czuje. 
że tamte nie wystarczą. Młotek opa- 
da jeszcze i jeszcze. Ale zadanie robi 
się coraz trudniejsze. Poddając się 
wstrząsom z pod spodu, wierzchnia 
skrzynia porusza się i zsuwa. Za chwi 
lę spadnie... Jeszcze jeden gwóźdź. 
w chwili gdy ostatnie ostrze stalowe 
znika w wieku, trmna ześlizguje się 
i pada na bok. Wieko o. pod- 
nosi się... Czy to już śmierć?... Jed- 
nym skokiem Reville jest już na dru- 
giej trumnie. Przytłacza ją. Wieko 
opada. Ale Reville czuje, że słabnie, 
nie ma żadnego punktu oparcia. Mu- 
si natężać wszystkie siły, za kilka 
chwił wyczerpie je zupełnie... 

Gdyby mógł owiązać ją sznurem! 
Paznokcie lewej ręki uczepione kra- 
wędzi, starają się rozwinąć sznur... 
Już siły słabną. Wieko tańczy pod 
nim za każdym wstrząsem. Jeżeli ban 
dyta zdoła wysunąć ramię to oznacza 
fatalny strzał. Wysiłkiem całej swej 
istoty Revillowi udaje się raż jesz- 

    

"motywie ratunkowej, 

7 

Przeciw obstrukcji, kemoroidem, zabs- 
rzeniem w żołądku i kiszkach zastomie w 
wątrobie i šledzionie, bólom krzyża, załeca 

się picie naturalnej wody gorzkiej „Framei- 
szka-Józeta* kilka razy dziennie. Ządać w 
aptekach. 
ai S T NAILBAR =" | 

Po wielkopostnej pokucie i żałobnyca 
rozmyślaniach końca ubiegłego miesiąca 
(wiadomo, pustki przedświąteczne i inne!. | 
trzeba odżywić wspomnienia karnawałowe 
(ach! — kto tu nie westchnie...) i powete- 
wać przymusowy odpoczynek. Zatem w po 
niedziałek, w kasynie o godz. 22-ej kto żyw 
i wesół, a kto niewesoły, ten nim nieza- 
wodnie tam będzie! 

KINA IFILMY 
Programy świąteczne. 

Widocznie tak już się jakoś utarło, że 
w święta ludzie nie mają co zrobić z czasem 
więc idą wszędzie tam, gdzie można tem 
czas „zabić*. Pozatem są to święta odzns- 
czone tem, że zawsze podczas nich wykony- 
wane są odpowiednie, okolicznościowe wi 

dowiska od niepamiętnych czasów naszej 
ery. W parę wieków po narodz. Chr. robie 
no widowiska pasyjne pod gołem niebem, 
w dwadzieścia wieków, czyni się to w ki. 
nematografie. Niezawsze są to widowiska 
pasyjne i nie zawsze „Król królów* Cecila 
de Mille'a, trudno go bowiem wyciągać rok- 
rocznie, że zaś produkcja Światowa w fil- 
mie nie może nadążyć z dostawą wyciąga 
się różne mówiąc po wileńsku „tranty* w 
rodzaju „Męczeństwa pierwszych chrześci- 
jan*, lepszych nieco „Dziejów duszy św. 
Teresy", niewiele lepszych „Cudów w gó- 
rach Massabielskich* i tp. Wszystko to są 
rzeczy bezwartościowe pod względem ar- 
tystycznym, czasem nawet ostateczne pasku 
dztwa, jak pierwszy z wymienionych, ałe 

„panie dzieju pobożne (w ciężkiej sy- 
jest tam ta pobożność) a pozatena 

„zežrą“, jak powiedział pewien przeor e 
braciszkach klasztornych zobaczywszy mysz 
utopioną w ich kaszy obiadowej. „Pójdą i 
na to, bo gdzież pójdą w święta?" 

Ciekawi bardzo jesteśmy co na to mówią 
władze duchowne, które o mało co podobne 
nie protestowały przeciwko „Salome*, wiel- 

kiemu dziełu wiełkiego pisarza, a przecież 
tu mamy widowiska, bądź co bądź, reli- 

gijne, gdzie la religja jest w godnym poża 
łowania stanie. Wiadomo bowiem, że dzieło 

zlekka tylko, bardzo nieznacznie temat tem 
poruszające ale prawdziwie artystyczne mo- 

że czasem zdziałać niezmiernie dużo, "gdy 
przesycona religijnością miernota wywiera 
skutek wręcz przeciwny jej tendencji, a cóż 
dopiero jakaś wyraźna nędza, grat przed- 
potopowy, z początków kina wywołujący 
śmiech w najtragiczniejszych momentach. 
O drugim już wspomniałem dając mu dość 
wymowną nazwę: „paskudztwo, przesyconą 
religijnością miernotą są „Dzieje duszy” 
Takie filmy religijne tylko szkodzą rel- 
gijności. 

Gdzieindziej znów wznowienie, stary 
film „Królowa niewołńików* z M. Corda, 
mocno już zużyty technicznie i bardzo prze- 
brzmiały artystycznie. Wyróżnia się z tej 
wymienionej tandety „Mędrzec Natan“ w ki 

ie „Pan“, także nienowy, ale ciekawy, z 
ardzo bogatą interesującą oprawą dekora-- 

cyjną, ciekawą fabułą (Lessingł) i trafną 
obsadą aktorską; szkoda, że dziś schodza z 
ekranu. 

Na tem kończę ten przegląd,  żałująt 
szezerze, że nie mogłem napisać czegoś przy- 
jemniejszego. Pocieszam się, że tona tea 
najpokutniejszy z całego postu Wiełki Ty- 
dzień takie umartwienie swoim gościom da- 
li pp. kiniarze, miejmy nadzieję, że na świę- 
ta będą znów „zero-ekrany" 

  

   

   

  

(ski 
1 

Zamiast życzeń świątecznych 
Kazimierz Skup na dom Dzieciątka Je 

zus — 5 zł. 
* 

Prezes Zarządu Woj. Zw. Inwalidów Woj. 
R. P. major. St. Profic oraz Zarząd Woj. 
Związku Inwalidów Wojennych Rzplitej Poł. 
skiej na dom sierot im. Marszałka Piłsud 
skiego — 20 zł. 

  

* 

Marjan Biernicki na dom sierot im. Mer 
szałka Piłsudskiego — 10 zł. 

® 
M. Nosowicz па dom sierot im. Marsz. 

Piłsudskiego —- 10 zł. 
* 

T. Diszlajtis na dom sierot im Marsz. 
Piłsudskiego — 5 zł. 

s ъ 

Pułk. inż. K. Hertel komisarz Kasy Cho- 
rych na dom sierot im. Marsz Piłsudskie: 
go — 10 zł. 

* 
Pracownicy Izby Rzemieślniczej pp. Jam 

Łazarewicz — 3 zł. Henryk / Zabielski 
3 zł. Hieronim Sergjalis — 2 zł. Antoni $9- 
kołowski — 2 zł. Bohdan Onichimowski 
1 zł. Razem — 11 zł na Komitet „Chleh 
biednym dzieciom*. 

Pepierajełe przemysł krajowy 
Para TO 

    

cze przytłoczyć deskę. W pokoju roz- 
legają się zduszone przekłeństwa. 
Wszystkie siły Revilla, wszystkie dą-. 
żenia jego muskułów skupiają się wo- 
kół jednego: przesunąć sznur pod 
skrzynią. Dopiąć tego — to urato- 
   

zie śmierć jego jest tylko opóźniona 
o kilka chwil. A zbaweza lokomoty- 
wa nie može zdąžyč przed uplywem 
półtorej godziny... 

Rozpłaszczony, ze sznurem. przy- 
gotowanym w obu rękach, ściska 
skrzynię pomiędzy kolanami, poczem 
ostatnim nagłym wysiłkiem przewra- 
ca ją dnem do góry. 

Zwycięsiwo! Sznur jest pod $ро- 
dem. Teraz jtszcze węzeł — i jeszcze 
raz sznur naokoło. 

Jest panem. sytuacji! 

Bandyta, czując się skrępowanym 
w ten sposób, daje ujście swej wście- 
kłości w ochrypłych wrzaskach, w 

  

rykach dzikiej bestji schwytanej w 
potrzask. a i 

Jedna jedyna myśl przeszywa u- 
mysł Revilla: Będę żyć! — i calym 
ciężarem pada na skrzynię. 

Kiedy żandarmi przybyli na loko-. 
znaleźli mło- 

dego człowieka zemdlonego na skrzy- 
ni z rękami zaciśniętemi kurczowo, 
na węźle sznura. 

pierwszorzędne. 

je. W przeciwnym ra- 

     



/ 

©d dnia 5 de 9 kwietmia 
1931 r. włącznie będzie 

wyświetlany film fu gaje 
eatdwrumuka 5. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

Następny program: 

  

Wilki i szakale morza. — Cena biletów: 

  

OT 
Wspaniały dramat filmowy wykonany na tle życia lotników amerykańskich. Aktów 10. 

W rolach głównych: JącK Holt i Lila Lee. , 
Początek seansów od g. 4-tej. 

Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

Ceny od 40 gr. Wszyscy śpieszcie ujeześ! Tylke 3 dai: 2.3 i 4 kwietnia. Najnowsze wyd. potęż. filmu cudów 

RASA i 

HELIOS" 
ska 38, toi. 9-26 

W roli głównej MARJA CORDA. 
    

„Jutra świąteczny program! 
Rekordowy przebój dźwiękowy! 

Królowa niewolników 
Dla młodzieży dozwolone. = 

Qa 5-go kwietnia świąteczny program. Rekordowy przebój dźwiękowy „Odcięte skrzydła” 

PODCIĘTE SKRZYDŁA 

Monumentalay 
film biblijny. 

2 serje razem. 

Początek o godz. 2-ej. 

  

Fascynający dramat. W rol. gł.: John Garrick i Helena Chandler. Nocny atak zeppelina na Londyn. Bomba:- 

dewanie i krzyk rozpaczy miljon. miasta. Mistrzowska reżyserja. NAD PROGRAM: Aktualności dźwiękowe. 
Dla młodzieży dozwolone — Początek e godz. 2, 4, 6, B i 10'15 — Na pierwszy scans ceny zniżune, 

Bziš! 
—р 

OŻWIĘKÓWE KINO Film ten został stworzony kosztera 25 milj. franków. 

Dzieje duszy św. Teresy 
Film ten olśni, zachwyci i oczaruje wszystk: bez wyjątku. 

Р Ceny znižone na wszystkie seamey: Parter 80 gr., Balkon 69 gr. Pocz. o g. 4, 6, 8 i 10-15. 
  

  

į LIWO Jutra wielki g m 2 : inalny fstempel: 33 i znak orł 

AUM K aigis Droga do raju (3-1 В si) benzynok) ia POLSKIEGO PRZEMYSŁU Oo przy. 0. LP. Wilno, Wielka 66, tel. 14:49 
Czerująca kreacja dźwiękowa produkcji „Ufy“. W rolach głównych: Czarująca gwiazda ulubienica publiczności 

OLGA CZECHOWA i Liljana Harvey. 
Preepiękua muzyka! Czarujący śpiewt Film obfituje w mnóstwo niezmiernie interesujących in- 

tcyg i przekomicznych sytuacyj. NAD PROGRAM: Dodatek i tygodnik dźwiękowzy „FOXA" 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15 =" 

  

Dziś! 

Bźwiękowe Kino 

CSIINOG 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

jutro świąteczny programi 

Wspaniała opowieść miłosna. 
W rol. gl. ulubien. publicza. 

  

Potężny przebój 

dźwiękowy, który zachwycił świat! Film nad filmy! 
Dźwiękowo-ópiewne arcydzieło ze „Złotej Serji“ 

LAURA LA PLANTE : John Boles 

  Na |-sy seans ceny zniżone 

Potężne misterjam filmowe z czasów okratnego prześladowania chrześcijan w [0-ciu aktach 

Męczeństwo chrześcijan 
Osnute na tle historycznych fragmentów w 25% lat po Neronie. Nikt nie powinien ominąć okazji ujrze- 
nia tego ślicznego i wzruszającego obrazu. Dla miedwieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, Bi 1015 

РОСНОВМА () 

Śpiew—Chór—Balet—Przepych— Wystawa. Dla mledziežy dozwolane. Seansy o godz. 2, 4, 6, 8i 10:15 
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nazwę firmy 

jest elegancka. wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Pofczocha „Bemberg“ | 
Wystrzegać się licznych falsyfikatówi 

СеТСе] ССа ССа С ]С ))) С]С]С]Се]С Й 

EJFIEIEJE IEJE JE IE) 
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iki TOWE 
„Łucznik” 

  

-Ла РОИ ГО 

№. 76 ‹ 2020) 

WARZYWNE, KWIATOWE i GOSPODARSKIE 

Ś z pierwszorzędnych plautacyj krajowych i za- 

| granicznych, o najwyższej sile kiełkowania, poleca 

EDMUND RIEDL 
SKŁAD NASION 

ы LWÓW, RUTOWSKIEGO Nr. 3. 

Ś CENNIKI szczegółowe wysyłam NA ŻĄDANIE, 
BW 

    
    

          
      

Wileńskie Tewarzystwo Randlowo - Zastawowe 

LOMBARD 
Zawiadamia, że w dn. 15, 16 i 17 kwietnia w le- 
kału lombardu przy ul. Biskupiej 12 e godz. 5-si 
po południu odbędzie się licytacja zastawów od | 
Nr. 47871 do Nr. 88972 opłaconych do grudnia !930 r. | 
  

  

UWAGA! 

13 zł. 1 m. p. 

[ad ła soma, nisza 

  

: Podgórna 7, tel. 18-57 
Składy: Piłsudekiego 67 

Stale suche deski podłogowe, 
szalówka, stolarka i inne 

NA SPŁATY. 

  

  

  

AMATORZY FOTOGRAFJIIII 
Popierajcie przemysł krajowy! Kupujcie apa- 
raty i materjały fotograficzne tylko w Spółdzielni 
Cechów Fotografów Wileńskich! Solidne i pręd- | 
kie wykonanie robót amatorskich. — Tatarska 6.       

Krajowy Bank Spółdzielczy 
przyjmie jeszcze kilku Pań i Panów w charakterze 
zastępców. Zgłaszać się do Oddziału Banku w i 
kalu Biura Ogłoszeń 5. Jutana, ul. Niemiocka Nr. 4. 

Największe arcydzieło ludzkeóci podług słynnego poematu Leosinga p. t. 

NATAN MĘDRZEC (NATHAN DER WEISE) 
Šwiatopoglądy trzech różnych Światów. Mumaniłarne rezetrzygnięcie pełących zagadnień. Rzecz dzieje się pod- 

w. Warszawie — FABRYKA BRONI w Radomiu. 
Rowery turystyczne, półwyścigowe, wyścigowe, 

    
   

  

     
       

    

KINO-TEAFR czas wypraw krzyżackich na Jerozolimę. Pełna emooji treóć, Ołoniewające gra. Niebywały przepych wystawy. damskie, dziecinne dla chłopców i dła dziewcząt. 

: i “ W rolach glownych: Werner Kraus, Karoi de Cogt i Bela Musznay. Ceny ad 40 gr. i S KURJER WILEŃSKI 

A N Dyrekcja tearu przeznaczyła 5% wpływu na cele dobroczynne. Generalne zastępstwo i sprzedaż hurtowa S ae » 
A & оу) a wiadg. 

: Jutro wielka premjera! ® ® у h D pd bi E R M A Ki M E Y E R s : 
WIELKA 42 ata mym W jarzmie grzechu (in nu) Э/Ы. ПРПНАА į ATROL TA 

R RL na tle ma, cierpienia i zaawałcie : Mieijiko A arcydzieło pca zk na WARSZAWA, UL. TRAUGUTTA Ž TELEFON 601-84. ZNIC 

| I iajslakaioiivo kius Eos L lian Rat-Daris Ligja 2 „QOMO Vadis“ ŠUZy Vernas. Gaza p= Sprzedaż detaliczna za gotówkę i na raty. л 2 > 

ŁUCZNIK" Sp. z ogr. odp. — Warszawa, ul. Traugutta : 
Kino Noiejowe | Dziś! Wielki, wspaniały program świątcezny. Zaehwyeający przetojowy filmt Reiordowy subees Światowy B-cia JABŁKOWSCY" P sk Warszawa Ulica Bracka i WILNO, Š-TO JANSKA I, TEL. 3-49 

» « Książniczka-Cyrkówka (Ks. Olga) wojne piównych: ulubienice pobożności 
HARRY LIEDTKE, oraz prześliczna HILDA ROSZ. — Wybitnie "moccjonuiąca treść! — Porzwające men.enty. 

Poezątek seansów u Hod. 5 — w dni świateczne O gody 4. 

Dzieła książkowe. dru* 
$i. toiążki dia orzędów 
państwowych. samerzą- 

    Wszystkie Spółdzielnie Spożywców zrzeszone w Związ- 
ku Spółdzielni Spożywców R. P. „Spolem“. 

Wszystkie Spółdzielnie Rolnicze i Syndykaty Rolnicze 
    OGNISKO     dowych, zakładów nau-     
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aboż dworca kołatow.) Następny prodram: POD BANDERĄ MIŁOŚCI a MARJĄ BOGDA, ZBYSZKIEM SAWANEM i inn. „Kooperacji Rolnej*. = kowych. Bilesy Šo 

орр Wszystkie Spółdzielnie Rołaicze - Handlowe zrzeszone СЬАар KINO к ° c „ afisze 1 wszel- 
"TEATR PPN WACSEZOCCA M al R” ani Du Iskie w Centrali Spółdzielczych Stowarzyszeń Rolnicze Handlowych. Žž Może. śe e 

STYLOWY Pewieść Gabr. Zapolskiej p.t. Or nosC p ] „Wazystkie Spółdzielnie Wojskowe zrzeszone w Związku Е w zakresie diukarstwa 

J: pė dramat gy paini eo a a aktach. Nie mający mic ZE PRGERAM SU. Zupełnie Koši Rewizyjnym Spółdzielni Wojskowych „Spolem“. Е WYKOWYWA 

gas iek [A M Slens ЛОЛО ВЕНУЕа АНО Dymas i ai aa i i a A Zastępcy: | PUWATOALNIE — TAMIA — SOLIDNIE 
1931 r. „Wsłki o wolność Ameryki" p. tt WYBUCH W PROCHOWNI epokowy dramat w 8 a że С Wojew. Białostockie, Wileńskie I Nowogródzkie e] 

Najmonumentalniejszy ы > | z k M. Trachtenberg, Grodno, Bonifraterska 10. Ž RS epa 3 
accyfilm biblijny K r O l O w a n ie WO n l O W Ostrzegamy przed nabywaniem rowerów niezaopatrzonych U | A IM pik 

Kino - Teatr (2 serje razem) z MARJĄ CORDA w roli tytułowej. w dwuletnią gwarancję z umieszczoną pieczątką Państwo- Ё 3 : 

LUX 
Film ten zaciekawił cały świet swoją doskonełą treścią ściśle opartą na biblji. 

miorze jest rewelacją techniki. Poezątek o godz. 4-ej Ceny od 40 groszy. . 
Moment przejścia Żydów przez 

  

jutro podwójny Świąteczny programi 
Mthtewieza 11, (45-62 1) Najlepsza kreacja genjalnego komika Charlie Chaplin =- fynal Torreedoia 

Arcywesoła komedja w 10 aktach, pobudzająca wszystkich do wybuchów huraganowego śmiechu. 

2) Pierwszy sensacyjny 

film polski p. t. Martwy węzeł 
10 aktów niezwykłych przygód człowieka bez 
rąk. W roli głównej Juljusz Stępowski. 

  

  

    

Wilno, Hetmańska 1. (róg Wielkiej 53) tel. 722, podaje do ególnej wiado- 
mości, że 15 i 14 kwietnia r. b. o godz. 4ej p. p. odbędzie się w lokalu 

  

min. Of w lokalu Polskiej Akademickiej Korporacji 
Cresovia w Wilnie przy ul. Dominikańskiej i3 m. '5 
przer zastępców p. Stanisława Swarackiego, występu- 

    

  

    

Produkcji PAŃSTWOWYCH WYTWÓRNI UZBROJENIA 

wych Wytwórni Uzbrojenia i datą zakupienia roweru, oraz 
podpisem jednej z wyżej wymienionych instytucyj. 

FFFEFFEFEFEEEFEEEFEFEFEEEEFEE 

zauł. Bernardyński 8. 

Okazyjnie do sprzedania Silnik przyczepny do ło- 

      

    

    
Od roku 1843 iatrieje 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 20 | 

Meble 

  

  

    

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 

  

kenigsherg 
Ciorosy skórne, 

wBaRBryczne 
1 moczopłei we, 

ulica Mickiewicza 4,. 
telefon 10-90, 

  

  

  

aj МОЛ 

į 

Peczątek o godz. |-ej. Geny miejsc od 40 gr. EJ MOTO CYKLE E į e] godz. 9—-12 1 4—8. 

5 е jadalne, sy pialne i ga- i : Go 

PABATA | sb święteczos nau Żela wia ace ka ": senssoji I šmleohu 5 przy. e RUDGE-WITWORTH = skai aósta std. | | BL. Blumawicz 
wiatowid k DUMASA (ofón) a : е aźna mas gód Czterech Muszkieterów. modele na 1931 r. nadeszły. E inte, Mocne, | Ehoroby USA 

2 SW 4 j 5% + skórne i moczopłciowe. 
ufekiewieza 9. PARA D ou g I as F a i r b an k asian g [=] Warsztaty i stacja obslugi dła motocykli, silników przy- ni Sada ai wielka Nr. ži. EJ czepnych do rowerów i łodzi. Wilno, zauł. Bernardyński 8. ["] l pz WATY 1] tet. 9-21, od 9-1 4 3-8. 

za LICYTACJA Protokół jednostronny, El 1 kurs „motocyklowy dwutygodniowy rozpoczyna się [ NADESZŁY EA i Warm R 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA“ spisany w dniu 2 kwietnia 193] roku o godz. I9-ej EJ 8-g0 kwietnia o zodz. 19 — Žapioy i informacje Wilno, [| „AB Akuszarka 

EJ Ej 
[>] łombardu licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawów 

od Nr. 1 do Nr. 94.484. 

UWAGA: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 
nie będzie przyjmować. 
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lacogo“ W iimioniu(akklemickiej: Kordołaci Baniienia 
p.p. Bohdana Kaweckiego i Aleksandra Pietkiewicza 
w sprawie zatargu honorowego Akademickiej Korpo- 
racji Aquilania z p. Edwardem Bieleckim, redaktorem 
odpowiedzialnym Gazety Warszawskiej. 

W Nr. 92 „Gazety Warszawskiej” z dnia 21 mar- 
ca !93| r. ukazał się artykuł nieznanego autora p. t 
„Hołd młodzieży--bez młodzieży”, zawierający obraź- 

El dzi „Ewinrud“—7 K.M.—2 cyl. Wilno, zaul. Bernardyński 8. 

> © 
GCEOCECELALCEE ALEETALACETSLALA 
  

Lecą ta Lifewgkiego Slow. Pómgcy Sail. 

  

BUCHALTER 
(EKSPERT) 

cia, kureze, bółe, niestra- 
mokės zgngę. nadRość, 
wymioty, brak apełysu, 
ogólne osłabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
na cały Świat De. Dietla 
profesora Uniweczyteta ja” 

  

przyjmuje od 9 rano dw 
7 wiecz. ul. Mickiewicza3% 

m. 4. W. Zdr. Na 3095, 
  

Poszukuję 
posady 3 liwy zwrot pod adresem Akademickiej Korporacji | z dużą praktyką bankową. iellońekiego. Żądajeże 

© e Aqilaniu. Zastępcy występującego w imieniu Aka- Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. Biala eko a SS BEA. broszury 5 
© ZEW KA į KRZ EWY 8 demickiej Korporacji Aquilania Oldermana tejże p. Przyjęcia 10—3 pp. į i fabryczną, poszukuje uczającej. rz KV di MU 

Stanisława Swarackiego w dniu 28 marca 1931 r. GABINET RENTGENOWSKI pracy na skromnych wa- | Adres: Liszki — Apteka. ё uv UL. 
© / . udali się do p. Edwarda Bieleckiego i zažądali wska- į u 6 į runkach; zgodziłby się na н i 

zania nazwiska autora omawianego artykułu. Wobec k as Lai wyjszd. Łaskawe oferty z w domach rządowych lub 
GB 6 niepodania przez p. Bieleckiego nazwiska autora, za- Opłata za leczenie i utrzymanie'w lecznicy oraz za do Redakcji „Kuzj. Wil." KAW i ARN IA prywatnych. Poriadsm da-- 
s e stępcy p. Śwarackiego na podstawie $ 21 Kodeksu wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. pady Baehaltac* I JADŁODAJNIA i As 

oferty proszę nadsylsć do Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy, wielki, dobry wybór polecają na sezon 
wiosenny Szkółki Mozelewskie przy Kolonji 

Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6 m. 2. 

& 

  

  

   s Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i prosimy uwa- 
żać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy E 

PIWA ŻYWIECKIEGO| 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU | 
Reprezentacja: WILNO, ZARZECZNA 19. TELEFON 18-52 3 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z egr. odp. 

Honorowego Boziewicza (wyd. 1929 r.) wyzwali p. 
Bieleckiego i oświadczyli, iż zastępców tegoż będą 
oczekiwali w lokalu Polskiej Akademickiej Korporacji 
Cresovia w Wilnie przy ul. Dominikańskiej 13 m. 15 
do godz. 19-ej 2-go kwietnia 193] r. Wobec niezgło- 
szenia się zastępców strony przeciwnej w tym termi- 
nie, zastępcy p. Stanisława Swarackiego stwierdzają, 
iż p. Edward Bielecki uchylił się od dania satysfakcji* 

Boziewicza (wyd. 1929 r.) stwierdzają, iż sprawa dla 
Akademickiej Korporacji Aguilania została załatwio- 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82.   
  

       Przedstawicieli Solidnych i wymownych do rozpowszechniania arty- 
kułów towarowych niezbędnych w każdym domu 

poszukujemy na bardzo dogodnych warunkach. 

O A K P O P AAA    

(w podwórzu) 
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deseniowych — wzory piękne — ceny niskie. 

u przyjść i przekonać się. 

Nadeszły już | 
pierwsze transporty jedwabi sztucznych i perkali 

A. GŁOWIŃSKI — Wileńska 214 
  

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

aaLJOTEKĄ 

ETEN   

ZIEMIANKA 
wdowa, wiek średni, zna- 

ktyka przy pielęgnowaniu 
chorych. Przyjmie pielęg- 

AGENTOM 

Dostęleter-Retefitatar 
TERPENTYNY 

poszukuje posady. Józef 
Błach, Dąbrowa Górnicza, 

ul. Konopnickiej 2ł. 

leg. kol. Skradz. „i „ne: 
P.K.P. w Wilnie, na im. 
pode Urbanowiczów- 

ny, unieważnia się. 

  

  

jomość francuskiego, pra- |   „AIÓJESIARNA" ul. Królewska 3. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 

Zimne i gorące zakąski. 
Piwo. 'Gabinety, 
    

jasny 1 suchy do wynajęcia 

RYTYNOWANY 

Michalter-Hitencista 
poszukuje pracy 

chociażby dorywcaej 
(bilansy, kontaola i t. p.). 
Zwracać się: . Państwowa 
Szkoła Techniczna (ulica 
Holendernia) do wice-dy- 

rektora inż. Mersona. 

  

  
Redakcji „Kurjera Wiłaś- 

pod Nr. B7.871 
dla W. S$. 

: "RI 
Uniew. 5% 
wyd. przez P.K.P. w Wił- 

skiego” 

    

honorowej Akademickiej Korporacji Aquilania i na | Zgłaszać się z referencjami W. Pohulanka |, tel. 367 nowanie. Adres w admi- | i obficie. Obiad 1 złoty. | nie, na im. Józefa Grasz- 
c £ i e podstawie $$ 101, 223 i 224 Kodeksu Honorowego od 10—2 i 5—7. nistracji gązety podA.K.P. | Abonament miesięcznie za | nica. 
eny przystępne. R 30 obiadów — 25 złotych. 

UDZIELAM 

  

‹ o00000000000000000000666 | - !о--го-о. i = Е 
% T 4 2 е e = х prowinejonalnym i wiej- З 3 | arseniać Smad 0 AAA WAWA! 1 | zzytismlem i wii | o9 SPRZEDANIA | KOFE 

z к = й :‘!У protokół AA podać do publicznej wia- E Pr. Iżynietowie, Przedgiebiarcy Iudegi. i Stałarze niejsze wariaki BEAC) ay Specjalność matematyka. 
2 В ' omości za pośrednictwem prasy. у Е DYKTY olchowe i eosnowe różnych sprzedaży styryjskich kos, Zgłoszenia do administr 

: : ‹—) Bohdan Kawecki (—) Aleksander Pietkiewicz = formatów od 3 do 30 mm. mo- oraz innych narzędzi rol- dla W. K. 
8 5 : 3 a : 3 : A g | Wilno, Gimnazjalna 6m.7. Wilno, Skopówka 4, m 6. żna nabyć po ię o niczych. De każdej kosy 1 PRAD SR 

3 g ewna firma w Wilnie rozlewa swoje malowartoscio- | SA rencyjnych w firmie is a gwarancja. Napi- | z ogrodem owocowym 2 Ą we piwo w używane butelki „Patent” ARCYKSIĄŻĘCEGO K. ANBRZEJEWSKI Eb olychmiasu (2 dłal EAS go Majas NSS Poszukuję 
yk: BROWARU w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd ° kes”, lLiwów. Piastów 2. | lejce. lnformacje: Ludwi- 
+ Sz. Konsumentów. Wilno, ul. Niemiecka Nr. 31 = | Barska |-12, tamże pokój pokoju 

w centrum miasta z fer- 
4 pjanem. Oferty do red. 
„Kusjera Wileńskiego" — 

Jazielloūska 3 

@ оЗа @: Sprzedajosę DO 
я powodu wyjazdu na 
Zwierzynew przy ulicy 
Daietnej 46, Bardzo tazie. 

  

6 wwuczach dowiedzieć - 
mą: ul. Lwowska 12 — $ 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 
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Olbrzymia statua Chrystusa. 

  

    

  

; Ё 5 > $ z z Na pamiątkę zawarcia porozumienia poimiędzy rządem 

Obóz;ekspedycji .natle wspaniałej panoramy łańcucha gór zwanego Kangchen- włoskim i Watykanem medjolańczyk Timo Bartoletti 
wyrzeźbił olbrzymich rozmiarów posąg Chrystusa 

U góry na prawo podobizna kierownika ekspedycji, prof. Dykrenfurta (8'/, mtr wys.), który stanie na górze Kalwarji pod 
Medjolanem. Jest to największa na świecie statua 

  
Ostatnio został odsłonięty w Londynie pomnik zbu- jenga. 
dowany ku czci długoletniego ministra spraw za- " с х 

granicznych Anglji lorda Curzona. z Wrocławia, który podczas wyprawy dokonał badań naukowych. Chrystusa. 

  
  

  NA NIEMIECAIM GORNYM ŚLĄSKU. : . 
PROCES PRZECIWKO WSCHODNIO-PRUSKIM 

z,—pomnik Eichendoria. Pośrodku: Gliwice—Rynek. Na prawo: Rzeźba robotnika hutniczego. AFERZYSTOM U góry. Na lewo: Miasto Racibor: 
Na prawo: Raciborz—kRatusz i kościół im. Marji Panny. U dołu. Na lewo: Miasto Hindenburg—ulica Kronprinca. 

Zdjęcie z sali sądowej. U góry komplet sędziowski i ława oskarżonych. 
U dołu ława oskarżonych i ich obrońcy. Na prawo stoi herszt bandy Saff- 

2 ran, obok niego jego sekretarka Ella Augustin i trzeci podsądny Kipnick. Miasto rodzinne Rvszarda Waanera. : 

' T , MUZEUM SCHINKLA W BERLINIE.     
  

  
    > A ana ana kaa аЕО ati W 150 rocznicę urodzin uczonego niemieckiego Karola Fryderyka Schinkla, 

uo Bayreuth, miasto rodzinne Znakomite = : эч : a. я PYRA EA a 

zyka Ryszarda Wagnera. Na zdjęcia: U góry na lewo rynek, na prawo Ryszard Wagner, zostało otwarte w gc RO ia AE Muzeum mieści się 

u dołu na lewo żona Wagnera, na prawo teatr. 
w dawnym pałacu księżniczek. 

700-lecie swego istnienia obchodziło niedaw
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Wiosna, wiosna... 
    

  

    
    
    
    
    
    
    

      
    
      
      

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

    

  

Niestety, pomimo: iž kwieciet na dworze nie Śpieszy się wiośnie do nas. Nad 

Bałtykiem (zdjęcie u góry na lewo) i u nas jeszcze śnieg i mróz. Szczególnie 

dał się we znaki ostatni występ zimy przed. paru dniami, A tymczasem w południowej kuropie RwiiuĄ Już uuwno urzewa I zielenią się 

: на н Ё pola i łąki. Szczęśliwy kraj! 

Na Moskwie 

ruszyły lody 
budząc sensację wśród 
zgłodniałych i zziębnię- 
tych mieszkańców pań- 
stwa proletarjatu (zdję- 

cie na lewo). 

Święto wiosny 

w Eisenach 

(koło Wartburga). 

Gdy słonko przy- 
grzeje, mieszkańcy tego 
miasteczka urządzają 
„owięto wiosny*. Po 

ulicach przeciąga ol- 
brzymi Smok, ilustrują- 
cy wszystkie pory roku. 
Wielcy i mali wylegają 
wówczas na ulice, by 
się cieszyć, że przeszły 
mrozyi przyszedł okres 
ciepła. Zwyczaj ten, po- 
dobno, istnieje w tem 
mieście już od 100 lat 
(zdjęcie na prawo). 

  

  
  

  

        

   

    

   

    

   

  

       

  Tragiczna 

śmierć naj- 
wybitniej- 
szych lotni- 

ków włoskich 

Płk. Madalena (z le- 

wej strony) i por. 

Cecconi (z prawej 

strony), dwaj zna- 
komici lotnicy włos- 

cy, którzy ulegli os- 

tatnio katastrofie i 
zginęli. 

  

W południowej Francji w pro- 

wińcji Sabaudji miało miejsce 

niedawno niezwykłe zjawisko, 

Lawina ziemi objętości 10 miljo- 

nów metrów sześciennych za- 

częła się posuwać ze znaczną 
szybkością, zmiatając z powierz- 

chni szereg wsi i przyczyniając 

tem olbrzymie straty. Wśród 

mieszkańców tej prowincji po- 

wstała panika, potęgowana jesz- 

cze tem, że lawina nawet po kil- 
ku dniach nie zatrzymała się, 

kontynuując swą niszczycielską 
pracę. Zdjęcie górne przedstawia 

obraz katastrofy i wioskę Gran- 
ges, której lawina dosięga. W ce” 

lu przeciwdziałania posuwaniu 

się ziemi zwerbowano robotników 

i żołnierzy i przez tworzenie 

sztucznych zapor z drzewa sta- 
rano się zapobiec katastrofie 

(zdjęcie u dołu) Nie na wiele 

się to jednak przydało, gdyż zie- 

mia dalej się obsuwa. KS. WALJI PODRÓŻUJE. Następca tronu „angielskiego ks. Walji odbył os- 
tatnio podróż samolotem z Londynu do Buenos Aires, stamtąd do Natalu 
w Brazylji, do Dakar we wschodniej Afryce i przez Tuluzę powrócił do Lon- 
dynu. Na zdjęciu ks. Walji na schodach poselstwa angielskiego w Buenos 

i Aires; obok ks. Jerzy. 
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Z góry w dół. 

  

Dnia | b. m. uruchomiono linję powietrzną Berlin — Monachjum — Medjolan — Rzym. 

Berlin — Monachjum — Medjolan — Rzym. — й 

     

  

Skazany na śmierć. 
Amerykański okręt wojenny „Wyoming*, : re > ek к A Na zdjęciu. U góry na lewo: Berlin — Brama brandenburska; ma prawo: Medjolan — Katedra; ь ; 4 : ь 

Aa RA НЕО w Sada Samolot „Roland Ro VIII“ na 10 osób; u dołu na lewo: Monachjum — Ratusz który zostanie zatopiony, jako statek 
tocyklu amerykański sportowiec. i kościół N. M. P.; na prawo: Rzym — Kościół św. Piotra i Pawła. przestarzałego typu. 

a 

OBRADY UNJI PANEUROPEJSKIE! W PARYŻU. 

   

  

Na zdjęciu przedstawiciele 12 państw. W środku Briand (1), obok niego min. spr. zagr. Anglji Henderson (2), z lewej 
podsekretarz stanu Niemiec Simson (8), z prawej min. spr. zagr. Polski Zaleski (4). 

  

  
  

  

  

        

    

  

Amerykański operator filmowy Frts- 
sel, który zginął podczas katastrofy 

„ Wikinga*. 

  

  

    

Straszna eksplozja wśród zwałów lodu. 
Z nieustalonych narazie powodów na statku dla poławiania fok „Wiking*, 
w czasie podróży po oceanie Północnym, nastąpiła eksplozja. 28 osób po- 
niosło śmierć, reszta załogi szukając ratunku na krach lodowych przez kilka 
dni wędrowała w najstraszniejszych warunkach po morzu. Część z nich ura- 

itowano, o wielu do dziś riiema żadnej wiadomości. 

  

Proces rewolucjonistów hiszpańskich. Silny 
oddział policji pieszej i konnej ochrania pa- 
łac sprawiedliwości w Madrycie, w którym 
toczył się proces przeciwko sześciu przywód- 

  

    
M. Nowy Brandenburg 

spalone przed 300 laty w czasie wojny trzydziestoletniej przez Tilliego 

(u góry z prawej -strony). 

  

  
      

  

com grudniowego zamachu rewol. w Hiszpanii. W jednej ze szkół angielskich wprowadzono flmy aźwiękowe, jako 
W wyniku rozprawy sądowej wszyscy Oskar- środek nauki. Czy nowość ta da pożądane wyniki—przyszłość pokaże. 

żeni zostali skazani na karę więzienia. o 

(Zdjęcie u dołu na 
prawo). 

Pomnik Strese- 
manna w Mogun- 
cji. Bastjon przed 
katedrą mogincką, 

który widzimy na 

obrazku, zostanie 

rozebrany. Na placu 

tym ma być wznie- 

siony pomnik Stre- 

semannowi. Roboty 

są już w toku.  
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- Peru — kraina wiecznych rewolucyj. 

  

  

W Peru — w ziemi najczęstszych rewolucyj na świecie — nieaawno doszło znowu do wojny do- 

mowej. W przeciągu jednego tygodnia rząd zmieniał się tam aż 5 razy. Na zdjęciu rozbrajanie 

żołnierzy przez uzbrojonych cywilów. 

  

    

  

Jazda na saniach 
z szybkością 100 klm. 

na godzinę. 

Student H. W. Bull—oczywiście 
Amerykanin — skonstruował 
sanie rakietowe, na których 

zdobył szybkość 97,5 klm. 

na godzinę. 

Konferencja zbożowa w Rzymie. Mussolini otwiera pierwsze posiedzenie. 

B. Kanclerz Rzeszy Ś. p. Herman Miilier, który 

przed kilku dniami zmarł, na zapalenie, płuc. 

  
i Dr. Sunila, nowy szef rządu finlandzkiego. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

Z mężczyzny kobietą. 
Panna Lilli Elbe (Dunka) po operacji, 
dokonanej przez drezdeńskiego gineko- 
loga prof. Warnekrossa, stała się z męż- 
czyzny kobietą. Przedtem nazywała się 

Einar Wegener. (Zdjęcie obok). 

   
Prezydent Senatu 
Gdańskiego Gehl. 

   

  

   

          

     

   

  

Płk Maddalena i per. Cecconi, którzy „zginęli Śmiercią tragiczną podczas katastrofy 

samolotowej pod Livorno. Na zdjęciu 

podobizny nieszczęśliwych lotników 

i aparat, który stał się narzędziem 

ich śmierci. 

      

Mecz piłki nożnej 
Francja—Niemcy. 

Niebezpieczny moment; przed] 

ibramką niemiecką. 4 

(Zdjęcie obok).3 

waeeiiy Wiós, PIEZES 
Stronn. Lud., utworzon. 
przez zlanie się „Wyzw.*, 

„Piasta“ i „Str. Chtopsk.“. 

Е 23 a 
Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

Ostatnie trzęsienie ziemi na Bałkanach 
wyrządziło olbrzymie szkody. Na zdjęciu jedna z ulic m. Pircewo zupełnie 

przez lotników amerykańs 

  

Katastrofa 
kolejowa 

na dworcu 

w Etampes. 

Na zdjęciu 

zniszczone podczas 

katastrofy wagony. 

    
zniszczona, przyczem zginęło 200 osób. 

  

   : Na zdjęciu eksplozja-bomby fosforowej zrzuconej 
ch na stary okręt wojenny. W ten sposób Ameryka- 

nie niszczą swe okręty starego typu. 

  

  

Rekord Segraves'a 
został pobity. 

Dokonał tego na mo- 

torówće konstruktor 
amerykański Garwood, 

osiągając 101,2 mile 

ang. na godz., gdy 

rekord Segraves'a wy- 

nosił 97,5 mil. 

  . Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz. 

  e


