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DNIA 2-go KWIETNIA r. b. w SALONACH 
HOTELU GEORGES'A (MICKIEWICZA 20) 

ODBĘDZIE SIĘ : 

    

  

  

  

CZARNA KAWA 
      

  

/W-WARSZAWIE, 
* URZĄDZONA STARANIEM AKADEMICKICH KÓŻ WILNIAN 

POZNANIU i LWOWIE. 

POCZĄTEKOGODZINIE21-EJ. 

Zasroszenia otrzymać można 1-go i 2-go Kwietnia w godzinach od 11-el do 13-ej tam-że. 

  

  

Projekt nowego podziału administracyjnego 
Ogłoszone ostatnio wnioski 

misji dla usprawnienia administracj 
publicznej przy Prezesie Rady Minis- 
trów* w sprawie podziału administra 
cyjnego państwa, uwzględniają stru 
%xturę narodowościową jedynie w od- 
niesieniu do podziału na wojewódz- 
twa. „Województwo -— głosi wnio- 
sek Komisji — powinno obejmować 

obszar wyodrębniający się z terytor- 
jum Państwa, występującemi nań za- 
gadnieniami państwowemi i dla które 
go z racji tych właśnie występujących 
na nim, zagadnień powinien być 
stworzony odrębny wojewódzki prog- 
ram wewnętrznej polityki państwo- 
wej. Stąd obszary ukraiński i biało- 
ruski i winny być wydzielone w odrę- 
bne województwa lwowskie i wileń- 
skie, Utworzony w ten sposób regjon 
północno - wschodni, czyli wileński, 
ma objąć obszary dotychczasowych 

województw wileńskiego, nowogródz- 
kiego i wschodnią część woj białostoc 
kiego. „Najważniejszem zagadnieniem 
« doniosłości ogólno - państwowej na 
tych obszarach występującem. jest za- 
gadnienie białoruskie; cechą wyróż- 
niającą tego regjonu jest rozsiedłenie 
łudności białoruskiej*. Jako główny 
motyw przemawiający za takiem wo- 
jewództwem Komisja uznaje: „uma- 
źliwienie stworzenia jednego dla spra 
wy. białoruskiej programu i konsck- 
wentne tego programu przeprowadze- 
EE 0 

W ścisłym związku. z zagadnie 
niem polityki narodowościowej jest 
przywrócenie ośrodkom kultury pol- 
skiej tej miary co Lwów i Wilno, dzie 
jowej misji cywilizacyjnej na obsza- 
rach białoruskim i ukraińskim. „Kon 
cepcja wiełkiego woj. wileńskiego re- 
alizuje wreszcie ińny postulat 'o wiel- 
kiej doniosłości państwowej: przywra 
ca Wilno do jego istotnej roli na ca- 
tym obszarze północno - wschodniego 
regjonu“. 

Wyluszczone powyžej wnioski Ko 
misji stanowią niewątpliwie znaczny 
postęp w kierunku ujednostajnienia 
administracji publicznej w Polsce, 
kładąc równocześnie podwaliny pod 
jednolity gmach państwowej polityki 
narodowościowej w odniesieniu do 
tak zw. mniejszości słowiańskich. Z 
tego też punktu widzenia słusznie po- 
stąpiła Komisja, odrzucając koncep- 
cję utworzenia województw nowo- 
gródzkiego i stanisławowskiego z ob- 
szarów o znacznej przewadze elemen- 
tów inoplemiennych, celem przepro- 
wadzenia tam zupełnie odrębnej po- 

owościowej, przy równo- 
ycieleniu części ludności u- 

j i białoruskiej do woj. Iwow- 
skiego i wileńskiego z przewagą e- 
łementu polskiego. Obawy, wysuwane 
przez przeciwników nowego projektu 
co do przewagi elementu inoplemien- 
nego w organach samorządu wojewó- 
dzkiego, należy uznać za nieuzas 
nione, bowiem samorząd wojewódzki 
posiada dość ograniczoną sferę dzia- 
łania i nie jest powołany do realizowa 
nia postulatów o charakterze politycz 
nym. 

Wnioski Komisji nie przywiązują 
natomiast żadnej wagi powiatom i po- 
wiatowym związkom komunalnym w 
dziedzinie polityki narodowościowej. 
Czy słusznie? 

Powiatowe związki komunalne nie 
są wprawdzie powołane do przepro 
wadzenia samoistnego programu po- 
łityki narodowościowej, jednakże na 
skutek tego, iż „w powiatowych zwią- 
zkach komunałnych jest ześrodkowa- 

na cała akcja instruktorska, prowadza 
rozlicznych polach działalności 

społecznej i gospodarczej 
du*, mogą one poważnie oddz 
na układ i dynamikę stosunków naro 
dowościowych w powiecie. Z drugiej 

strony polityka gospodarcza zwi 

ków komunalnych na naszych tere- 
nach, gdzie element polski reprezen- 

tują przeważnie warstwy zamożniej- 

    

    

   

  

  

        

   

     

        

państwa a Wileńszczyzna. 
sze (ziemiaństwo), zaś białoruski u- 
boższe (włościaństwo) może uderzać 
w interesy tej lub innej narodowości 
pozornie pod kątem widzenia interc- 
sów gospodarczych. 

Najważniejsze atoli znaczenie pe- 

siada samorząd powiatowy, jako te- 
ren współpracy na zasadach zupełne- 
go równouprawnienia obywateli róż- 
nych narodowości, wyznań i grup spo 
łecznych. Powyższe zjawisko nabiera 
szczególniejszego znaczenia na na- 
szych obszarach polsko-białoruskich 
gdzie granica etniczna nie zarysowu- 
ję się ostro, zaś antagonizmy narodo- 
wościowe, wyznaniowe i społeczne są 
dziełem stosunkowo świeżej daty. 
Stąd samorząd powiatowy u nas przy- 
czynić się może i powinien do zbliże- 
nia, współpracy i wzajemnego poro- 
zumienia elementów narodowościo- 
wo obcych, by w ten sposób spełnić 
pierwszorzędne zadanie państwowe i 
kulturalne. 

Duże, ponadto, znaczenie przywią- 
zuje wniosek Komisji do ośrodków 
miejskich w. powiecie. ..Przy rew 
podziału administracyjnego na powia- 
ty, szczególną uwagę należy zwrócić 
na miasta — siedziby władz powiato- 

   

        

  

  

   
wych. Stwierdzając, iż „obecny po- 

dział administracyjny na powiaty nie 
odpowiada istotnemu układowi sił 
atrakcyjnych między ośrodkami po- 
wiatowemi', Komisja wysuwa postu- 
lat, iż „sięgalność wpływów gospo- 
darczych i kulturalnych ośrodków po 
wiatowych na otaczający je teren wiej 
ski oraz powiązania komunikacyjne 
powinny stanowić pierwsze kryter- 
jum wielkości obsźaru powiatu”. Zdoł 
ność atrakcyjna miasta — ośrodka po 
wiatu posiada istotnie duże znaczenie 
dla rozwoju całego powiatowego zwią 
zku komunalnego, bowiem „wystar- 
czalność środków, jakiemi jednostka 
samorządowa powinna rozporządzać, 

dotyczy zarówno źródeł dochodów bu 
dżetowych, jak i elementu społeczne - 

go, niezbędnego dla pracy w samorzą- 

dzie*. Dopiero przez zapewnienie po- 
wiatowej jednostce samorządowej wy 
starczalności, zarówno „źródeł docho- 
dów budżetowych, jak i elementu spo 
łecznego* zdolnego do zajmowania 
kierowniczych stanowisk w życiu sa- 
morządowem, zostaną położone тос- 
ne podwaliny pod istotny samorząd 
(Selbstverwaltung) na miejsce organi- 
zacyj, które „pomimo prawnych cech 

  

  

   

Walenty Skorupski 
ur. w r. 1868 w Czersku na Wołyniu 

po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł 
w Wilnie w dn. 25 marca 1832 r. 

Wyprowadzenie zwłok z kostnicy szpitala na Antokolu do kaplicy na 
cmentarzu Rossa odbędzie się dn. 29 marca o godz 9-ej rano, poczem, po 

nabożeństwie żałobnem w tejże ksplicy, nastąpi pogrzeb. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pozrążeni w głębokiej żałobie 

żona, dzieci, zięć i wnuk. 

  

  
  

Tradycyjnym zwyczajem wszystkim naszym czytelnikom 

i współpracownikom składamy życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT. 

REDAKCJA. 

  
  

WSZYSTKIM SZ. KLIJENTOM I PRZYJACIOŁOM 

WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZYMY 

   

        
   

    
    

    

DYREKCJA 
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Wszystkim Szanownym Swym Klijentom 

Śyczęnia Świąteczne zasyła 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska I, tel. 82   

  

Silne lotnictwo to potega Państwa! 

    

samorządu* są zwykłą biurokracją 
zupełnie analogiczną do tej, jaką spo- 
tykamy w administracji rządowej”. . 

Reorganizacja podziału administra 
cyjnego Państwa na powiaty w myśl 
wyłuszczonych. powyżej postulatów 
Komisji nie dotknęła jednak Wilen- 
szczyzny. Czyżby, więc dzisiejszy stan 
rzeczy Komisja uznała za zgodny z 
wysuwanemi postułatami? Dla przy- 
kłąadu zatrzymamy się nieco nad 
dzisiejszemi jednostkami powiatowe- 
mj Mołodecznem i Oszmianą, położo- 
nemi obok siebie. Pod względem zaj- 
mowanego obszaru są to najmniejsze 
powiaty Wileńszczyzny. Powiat mo- 
łodeczański zajmuje 170.565 ha, zaś 
oszmiański 221,476 ha. czyli łącznie 

"392,041 ha. Równocześnie pow. wileń- 
sko-trocki 555,439 ha, brasławski 

415,896 ha, Święciański 383,108 ha, 
dziśnieński 364,593 ha. Innemi słowy 
powiaty mołodeczański i oszmiański 
łącznie zajmują terytorjam mniejsze, 
niż powiaty wileńsko-trocki i brasła- 
wski, zaś niewiele większe niż świę- 
ciański i dziśnieński. 

Pod względem zaludnienia pow. 
mołodeczański w roku 1929 posiadał 
88,217 osób, zaś oszmiański 99,687. 

1—0 
czyli łącznie 187,904 osób. Równo- 
cześnie pow. wileńsko-trocki — 215 
tys, 114, brasławski 152,280, dziśnień- 

ski 151,913 i święciański 136,578 osób. 
Łącznie więc pow. mołodeczański i 
oszmiański posiadają zaludnienie 
mniejsze niź pow. wiłeńsko-trocki i 
niewiele wyższe, niż pozostałe powia- 
ty: brasławski, dziśnieński i święciań - 
ski. Tyle, jeśli chodzi o obszar i stan 
zaludnienia powiatów Wileńszczyzny. 

Ciekawsze są cyfry rozmieszczenia 
ludności wedle wyznań, bowiem ży- 
wioły katolicki i prawosławny na zie- 
miach białoruskich, to coś więcej, niż 
odrębne wyznania religijne. W roku 
1929 ludność Wileńszczyzny dzieliła 
się wedle wyznań w sposób następu- 

jący: 
kat. praw.  mojź. 

Brasławski. 62,7 %, 21,6%, 49% 

Dzisnieński 33,5 %, 56,9 %, 6,1 % 
Mołodeczański 199%, 78,2%, 6,7 % 
Oszmianski 76,5 %, 14404, 8,5 % 
Postawski . 50,7 %, 44,5%, - 3,2% 

Święciański 88,1 %, 0,6%, 7,5% 
Wilejski. 39,0%, 55,9 %, 4595 
Wił.- Trocki 943 % 144%; 4,0% 

Wówczas gdy Oszmiańszczyzna pa 
siąda charakter wybitnie katolicki i 

EEE Od wydawnictwa. 
40 pierwszych dniach poświątecznych do kolejnego numeru „Kurjera 

Wileńskiego" wszystkim naszym prenumeratorom miejscowym i zamiejscowym 
dołączymy jako PROGOMS 

Czerwo 
BGZPŁRGNE reprodukcję obrazu p. t. 

ne mury 
pędzła znakomitego artysty malarza MICHAŁA ROUSBY. 

Rouba Michał urodzony w Wilnie w 
roku 1893 kształcił się w Krakowskiej A 
demji Sztuk Pięknych i Wydziale Sztuk 
Pięknych U. St. B. w Wilnie. Jeden z zało- 
życieli i długoletni członek Zarządu T-wa 
Artystów-Piastyków wystawia na wszystkich 
wystawach T-wa w Wilnie, Warszawie, i in- 
nych miastach Polski. Rok 1924 spędza na 
studjach w Paryżu. Od r. 1927 bierze udzial 
w szeregu wystawach zagran : Amster- 
damie, Wiedniu, Budapeszcie, Hadze, Brukse- 
li f Paryżu. 

W roku 1929 na powszechnej: Wystawie 

* 

Restaura 
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+ 
w Poznaniu otrzymuje srebrny medał za pra- 
ce małarskie a obraz jego p. t. „Młyn* zo- 
staje zakupiony do Muzeum Wielkopolskiego. 

Województwowo śląskie zakupuje w ro- 
ku 1927 obraz p. t. „Woda na Polesiu". W 
roku 1931 województwo wileńskie zakupuje 
obraz jego p. t. „Domki na przedmieściu*, a 
Zbiory Państwowe w Warszawie obraz jego 
p t. „Domki praczek”. W roku 1930 zwiedza 
Włochy. Od roku 1930 jest dyrektorem Kur- 
sów Rysunku i Małarstwa im. Fr. Smuglewi- 
cza Wil. T-wa Art. Pl. 

     

  

a „ŁAZAR* 
znajduje się w pierwszorzędnym lokalu 

przy ulicy NIEMIE 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 
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W niedzielę dnia 27-go marca r. b. o godz. 9-ej wiecz. cdbędzie się 

ZABAWA TANECZNA 
PRZY DŻWIAKACH JAZZBANDU 

Bufet obficie zaopatrzony na miejscu —— Poczta —-— Confetti = 
Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi dla bezrobotnych drukarzy. 

SONARRNNAANA RAR ARARAAAA R ARARRRH 

ZA NAJLEPSZĄ 

z KOPERNIKIEM 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A. DŁUGOKĘCKI i W. WRZEŚNIEWSKI 

CKIEJ 35, telef. 8-71 
WEZ RAGSZERACA 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7 
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ANA HERBATA 

Warszawa, Bracka 23. 

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE! 

Akcyjna — 

Przedstawiciel ST. ZATORSKI — Wilno, ul. Jagiellońska I. 

  

  

polski, pow. mołodeczański wykazuje 
ogromną przewagę elementu prawo- 
sławnego i białoruskiego. Moment po 
wyższy nabiera szczególniejszego zna 
czenia jeśli przypomnimy, iż jednost- 
ki podziału administraeyjnego pokry- 
wają się z jednostkami samorządu po- 
wiatowego, O liczebnej przewadze e- 
lementu prawosławnego w radach 
gminnych pow. mołodeczańskiega 
świadczą cyfry z r. 1929: kat. 27,2 pro 
cent, praw. 64,1 proe., mojż. 8,7 
proc. Równocześnie w pow oszmiań- 
skim: kat. 88,6 proe., praw. 8,0 proc., 
mojż, 3.4 proc. 

Komisja w swych wnioskach pod- 
kreślała znaczenie miejskich ośrod- 
ków powiatowych przy reorganizacji 
podziału administracyjnego na powia 
ty. Jakżesz to zagadnienie wygląda 
dziś na Wileńszczyźnie? Stosunki lu- 
dnościowe ; wyznaniowe w miastecz- 
kach Wileńszczyzny ilustruje tabela: 
  

  

  

        

  

| | : ы Ogół t. | Praw. | Mojż. 
Miasta Rok ludoo- 0 | 0% % 

Mołodeczno. | 1924 | 1.997 4 16,5 | 65,0; 18,0 

Wilejka - 1929 | 4.001 || 21,3| 54,8 | 23,9 

Oszmiana . | 1929 | 6.257 | 58,8] 1,0| 38,6 

Smozgonie . | 1929 | 5.200 | 28,0 | 22,0 | 50,0 

Mołodeczno więc pod względem k- 
czebności. odsetka rdzennej ludności 
prawosławnej zajmuje pierwsze miej - 
see wśród miast i miasteczek tej poła- 
ci Wileńszczyzny. Pod względem li- 
czebności mieszkańców, Mołodeczno 
jest najmniejszym ośrodkiem powiata 
wym na Wileńszczyźnie. 

Sprzeczność pomiędzy postułata- 
mi Komisji, a naszą wiłeńską rzeczy - 
wistością jest więc bardzo wielka. 
Czem się ona tłumaczy? Stwierdzamy. 
iż wnioski Komisji w sprawie podzia- 
łu na powiaty, przy równoczesnem za- 
chowania dotychczasowego podziału 
administracyjnego Wilenszezyzny,. 
świadczą © zupełnem nieliczeniu się 
z rełą miejscowego, prowincjonalnego 
elementu społecznegó polskiego. Jest 
to błąd, który należy natychmiast na- 
prawić, jeśli nie chcemy by może w 
niedalekiej przyszłoścj zaciążył na lo- 
sach polskiej idei państwowej na 
Wschodzie. Ze stanowiska bowiem 
polskiej racji stanu, najważniejszym 
postulatem na ziemiach b. W. Ks. Li- 
tewskiego jest zwrócenie baczniejszej 
uwagi na dotychczas stale zapoznawa 
ny „tutejszy”* polski element społecz- 
ny, jedynie powołany do łagodzenia 
antagonizmów narodowościowych. 
wyznaniowych i społecznych w na- 
szym kraju. Pod tym też kątem widze- 
dzenia musi być przeprowadzona pań 
stwowa polityka gospodarcza, admini 
stracyjna, samorządowa, wyznaniowa 
a zwłaszcza wychowawcza. Ośrodki 
kultury polskiej tej miary co Oszmia- 
na, muszą być otaczane specjalną o- 
pieką moralną i materjalną Państwa 
przy równoczesnem przywróceniu im 

dawnych terenów ekspansji kulutra|- 
nej i gospodarczej na południe i 
wschód, nie zaś odwrotnie. 

Kończąc, podkreślamy, iż tylko 

przy dokładnej znajomości j zrozumie 
niu wielkich procesów dziejowych, 
których widownią były ziemie b. W. 
Ks. Litewskiego i przy wciągnięciu do 
współpracy w znacznie szerszej mie- 
rze elementu tutejszego polskiego i 
niepolskiego, zdołamy rozwikłać sto- 
sunki narodowościowe, wyznaniowe i 
społecźne na obszarach etnicznie 
mieszanych, —ten węzeł gordyjski od- 
rodzonej państwowości polskiej. 

S. Wysłouch. 

ASTRA 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI, 

ul. Piwna 2, m. 23, tel. 12.20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł.



Zgromadzenie Rady Grodzkiej 
B.B.W.R. w Wilnie. 

W czwartek, dnia 24 b. m. odbyło 

się zgromadzenie Rady Grodzkiej B.B. 

W.R. w Wilnie, w lokalu przy ul. Za- 

walnej 21, poświęcone sprawozdaniom 
poselskim. 

Przewodniczącym zebrania był inż 

H. Jensz, sekretarzem dr. A. Hirsch- 

berg. 
Pierwszy referat wygłosił poseł dr. 

Stefan Brokowski, który przedstawił 

ważniejsze wyniki prac sejmowych w 

ubiegłej sesji, uwzględniając szczegól- 

nie bieżące zagadnienia gospodarcze. 

Poseł Bohdan Podoski zobrazował 

stan prac sejmowych nad zmianą kon 

stytucji, której obóz Marszałka Pił- 
sudskiego poświęca wielką uwagą. 

przygotowujące dojrzały projekt refor- 
my ustrojowej. W tym względzie prze 
strzegana jest metoda współpracy ze 

społeczeństwem, która znalazła wyraz 

w ankiecie, rozpisanej przez Komisję 
Konstytucyjną: Komisja przepracowa- 

ła szereg zagadnień. Podkreślić nale- 
ży, że przy rozdziale referatów obo- 

wiązuje zasada bezwzględnej autono- 
mji referentów, którzy wypowiadają 

poglądy indywidualne i nie są skrępo- 

wani żadną doktryną. Dzięki temu 

wyniki prac dotychczasowych przed- 

stawiają materjał bogaty i posuwają 
wydatnie naprzód przygotowanie re- 

formy. 
Komisji przyświeca myśl. że nale- 

ży dać państwu podstawy rozwoju na 
długie lata, odpowiadające naszym 

warunkom i potszebom. 

Poseł Stanisław Dobosz przedsta- 
wił ustawę o. ustroju szkolnym. Gwał- 
towna akcja, skierowana przeciwko 

projektowi ustawy, a rozpętana przez 
opozycję, nie wskazała żadnych argu- 
mentów rzeczowych przeciw projek- 

  

towi i spełzła na niczem. Ustawa, któ- 
ra' po raz pierwszy w Połsce niepodleg 
łej porządkuje sprawy oświaty i wy: 
chowania publicznego, utrzymuje i 
konkretyzuje powszechność naucza: 
nia elementarnego, reorganizuje kon- 
serwatywne szkolnictwo średnie į pod 
nosi szkolnictwo zawodowe na poziom 
właściwy. Ustawa inicjuje też na sze- 
roką skalę organizację przedszkoli i 
reguluje doniosłą dziedzinę dokształ- 
cania i oświaty. pozaszkolnej. 

Projekt ustawy uchwalony przez 
Sejm hołduje zasadzie postępu i wno. 
si do szkoły polskiej ideowego ducha, 
powołując ją do roli nietylko ośrodka 
nauki, lecz obywatelskiego wychowa- 
nia, od którego zależy przyszłość. pań- 
stwa. 

Nakoniec poseł dr. Brokowski scha 
rakteryzował rolę opozycji, kaórą naz- 
wał zorganizowanemi grupami mal- 
kontentów na prawicy i lewicy, po”- 
bawionych jakiejkolwiek wartości po- 
zytywnej. Silne wrażenie wywarły u- 
wagi, poświecone współczesnej roli 
endecji w zestawieniu ze stanowis- 
kiem tej partji w okresie wojny Świa- 
towej, gdy endecja żywiła absolutny 
brak wiary w możliwość powstania 
niepodległej Polski i zlecała się całko- 
wicie carowi rosyjskiemu w wierno- 
poddańczych oświadczeniach, dziś zaś 
odmawia pełnomocnictw Prezydento- 
wi Rzeczypospolitej. 

Przemówienia wszystkich prele- 
gentów nagrodzili bardzo liczni zebra- 
ni członkowie Rady Grodzkiej gorąc=- 
mi oklaskami. Zamykając zgromadze- 
nie o późnej godzinie, wyraził prze- 
wodniczący podziękowanie posłom 
w imieniu wszystkich i zapowiedział 
następne zebranie po świętach. 

(S S III ST ITS ROE DI 

Ulgi dla dłużników Banku Rolnego. 
WARSZAWA. PAT. W. obliczu 

ciężkiego kryzysu, jaki przechodzi 
obecnie rolnictwo, Państwowy Bank 
Rolny zastosował szczegółowy plan 
ulg dla licznej rzeszy swych dłużników 
i przystąpił obecnie, kosztem dużych 
ofiar przez siebie poniesionych, do 
jego realizacji. Ulgi udzielone dłuż- 
nikom Banku, zmierzają zasadniczo 
w 3 kierunkach; odroczenia spłaty 
zaległości, przedłużenia okresu spłaty 
pożyczek i obniżenia oprocentowania. 

W szczególności w dziedzinie kre- 
dytu długoterminowego w listach za- 
stawnych odraczane będą zaległości 
z tytułu rat, powstałe z przed 1-д0 
stycznia br., na czas do 1-go kwiet- 
nia 1933 r., względnie do 1-go paź- 
dziernika 1934 r., w zależności od 
kategorji dłużników. Spłaty tych za- 
łegłości będą następnie rozkładane 
na warunkach możliwie dogodnych, 
przyczem odsetki zwłoki od odroczo- 
nych zaległości nie będą wogóle po- 
bierane. Obniżono narazle na rok 
bieżący oprocentowanie od pożyczek 
długoterminowych, w załeźności od 
kategorji dłużników, o 4 względnie 
20/0 w stosunku rocznym, czyli a 2, 
albo 1%/ę przy racie półrocznej. Po- 
nadto na życzenie dłużników, którzy 
zaciągnęli pożyczki w listach zastaw- 
nych na krótsze terminy, przedłużać 
się będzie okres spłaty tych poży- 
czek do 30 letniego okresu umorze- 
nia. Przy pożyczkach długotermino- 
wych w obligacjach meljoracyjnych 
zaległości z tytułu rat odroczone zo- 
stały narazie do jesieni br., a w mię- 
dzyczasie Bank zbada możliwości 
płatnicze poszczególnych dłużników 
i zależnie od wyników badań ustali 

ewentualnie dalsze prolongaty. Rów- 
nocześnie przedłuża się okres trwa- 
nia tych pożyczek z 15 na 18 lat, w 
ten sposób, aby spłaty kapitału roz- 
poczynały się w trzy lata później, jak 
to było dotychczas ustalone. Ponad- 
to zastosowano obniżenie oprocento- 
wania o 20/ę rocznie na rok 1931, na- 
razie w racie płatnej l1-go kwietnia 
1932 r., przyczem w tejże racie część 
pożyczki zużyta na budowę odpły- 
wów, korzystać będzie z dalszej je- 
szcze bonifikacji. 

W dziale funduszów administrowa- 
nych przez Państwowy Bank Rolny, 
spłaty zaległych należności zostały 
również odroczone na 2 lata, a od- 
setki zwłoki od tych zaległości zosta- 
ły darowane dla tych dłużników, któ- 
rzy w latach 19>2 33 będą w termi- 
nie spłacali bieżące raty. Oprocento- 
wanie w roku 1932 podlega obniż=- 
niu dla pewnych kategoryj pożyczko- 
biorców o 1-—-2%/, w stosunku rocz- 
nym. & 

Wymienione wyžej ulgi we wszyst- 
kich rodzajach kredytu zastosuje 
Bank jedynie wobec tych dłużników, 
którzy spłacać będą regularnie bieżą- 
ce i dalsze raty w terminach ich 
płatności i nie dopuszczą do ściąga - 
nia należności bankowych w drodze 
egzekucji. Wobec dłużników, którzy 
mimo udzielenia ulg, nie będą nadal 
wywiązywać się ze swych zobowiązań, 
zostaną wszystkie ułgi cofnięte. W 
dziedzinie kredytu krótkoterminowe- 
go Bank Rolny stosować będzie je- 
dynie indywidualne i wyjątkowe ulgi, 
w zależności od rodzaju kredytu i sy- 
uacji materjalnej dłużników. 

2 Racji Wielkanocy 
zasyłam Szanownej Klijenteli 
najserdeczniejsze życzenia 
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Konsygnacyjny Dom Jowarowy 
fabryk wtókienniczych 

ZzKAZASKI 
WILNO, Wielka 36. 

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

PEEEEEEFEFEEEEEEEEFFEEEEEEEEECE. 

Komunalna Kasa Oszczędności E 
m. Wilna 

Ę podaje do wiadomości, że numery książeczek oszczędnościo- 

E] wych, uprawnionych do losowania w dniu I-go kwietnia r. b. 

I będą wywieszone w lokału Kasy celem sprawdzenia przez 

osoby zainteresowane, poczynając od dnia 29-go marca b. r- 

GEEGEEZGEEECEEEEEEEEELEELFELNEEEE: 

NRRANARNAAARANARANNANNAANAANAARNJ 
Niniejszem powiadamiamy, iż przedstawicielstwo i skłąd konsygnacyjny 

BLACHY CYNKOWEJ m „FENIKS” 
powierzyliśmy firmie 

i. Chelem Spadkobiercy 
"WiLNO, Końska 16. 

Sprzedaż wagonowa i detaliczna po cenach ściśle fabrycznych, 

ŚLĄSKI PRZEMYSŁ CYNKOWY 
SPÓŁKA AKCYJNA, — KOSTUCHNA. 
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Zaprzysiężenie 
min. Zawadzkiego. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dzisiaj rano przybył z Paryża do 
Warszawy minister Zawadzki, który 
natychmiast po przybyciu udał się na 
„Zamek do P. Prezydenta Rzeczypospo- 
litej i złożył przysięgę. s 

Następnie p. minister odbył dłuż- 
szą konferencję z premjerem Prysto- 
rem, poczem objął urzędowanie. 

Skazanie red. „Naprzodu 
za zniesławienie 

Wacława Sieroszewskiego. 
KRAKÓW. 25.11. (Pat.) Dzisiejsza prasa 

"dnosi, że w sądzie okręgowym karnym to- 
czyła się rozprawa przeciw redaktorom 
„Naprzedau* Haedkerowi i Węgłowskiemu, 
oskarżonym o umieszczenie w „Naprzodzie* 
24 stycznia 1931 r. artykułu, rzucającego 
podejrzenie na Waeława Sieroszewskiego, 
jakoby swym listem z roku 1910 do dr. Dłu. 
skiege w Zakopanem spowodował pośrednio 
aresztowanie i wydałenie z granie Austeji 
działacza politycznego Machajskiego. Spra- 
wa Machejskiego i Sieroszewskiego znana 
jest dobrze z procesu, jaki się odbył niedaw 
no w Warszawie. 

Na wczorajszej rozprawie zjawili się 
Haecker, Węglowski i Sieroszewski. Sąd 
przesłuchał w charakterze świadka wdowę 
po š. p. dr. Dłuskim. Po przemówieniu za- 
stępcy oskarżyciela Sieroszewskiego В обгой 
cy oskarżonych trybunał wydał wyrok ska- 
zujący reń. Haeckera zs obrazę ezeł na 
miesiąc aztseów Z Żamtnauą 0a grzywnę w 
wysokości 600 zł., znś redaktora odpowie- 
działnego Węglowskiego za zaniedbnałc prze 
pisów przsowych na 50 zł, grzywny, a nadto 
obu na poniesienie kosztów postępowania 
karnego. 

W przededniu wezbrania rzek 
WARSZAWA. 25.JHI. (Pat.) Wj dniu 23 

marca zjawiska hydrologiczne na rzekach 
polskich przedstawiały się jak następuje: 

Większość rzek Polski skuta jest jeszcze 
pokrywą łodową. Ruszenie łodów obserwo- 

wano tylko częściowo w dorzeczu Górnej Wi- 
sły i Warty, Grubość pokrywy lodowej pod 
wpływem sprzyjających warunków atmosfe- 
rycznych stopniowo zmniejsza się. Największa 
grubość dochodzi na Niemnie do 50 cm., w 
dorzeczu Wisły 35 em. Pokrywa śnieżna rów 
nież pod wpływem silnego osłonecznienia sto- 
pniowo maleje. Jedynie w górach grubość 
warstwy Śnieżnej wynosi jeszcze do 150 em. 
Poziom wody utrzymuje się przeważnie w gra- 
nicach stanów średnich, co może ułatwić up- 
ływ lodów i utrudnić tworzenie się zatorów. 
Przebieg i rozmiary tegorocznego wiosennego 
wezbrania w znacznej mierze uzależnione będą 
od intensywności równomiernego, trwałego o 

ciepłenia się na większym obszarze oraz ewen 
1ualnego pojawienia się opadów płynnych. 

Dotychczasowy układ zjawisk meteorologicz- 
nych pozwała przypuszczać stosunkowo łago 

dny przebieg wezbrania w dorzeczach Wisty i 
Warty. Większych wezbrań można oczekiwać 
tylko w dorzeczu Niemna, Wilji, oraz na Dnie- 
strze. 

RJ ER WI IL BSN S KI Nr. 71 (2313 

      

Do numeru dzisiejszego „Kurjera 

Wileńskiego” dołączamy blankiet P. 

K. O. Jest to blankiet Komitetu do 

Spraw Bezrobocia, który zwraca się 

tą drogą z gorącą prośbą do wszyst- 

kich naszych czytelników, by podczas 

wesołych świąt Wielkanocnych nie za- 

pomnieli i o tych, którzy pozbawieni 

pracy nie mają często kawałka chle- 

ba dla siebie i dla swych rodzin. 

Komu niedola innych nie jest ob- 

ca niech za pośrednictwem załączo- 

nych blankietów ofiaruje choć kilka 

groszy na pomoc nieszczęśliwym, tem ° › 
bardziej, że — jak komunikuje nam 

Komitet pomocy bezrobotnym — fun- 

dusze Komitetu są już na wyczerpa- 

niu a walka z klęską bezrobcoia wy- 

maga nowych ofiar. 

  

  

Doskonałe wyniki. 
PARYŻ. 25.III. (Pat) Donoszą z Le Bo- 

urget, że ostatnie próby komunikacji lot- 
niczej Europy Środkowej z Paryżem na a- 
parałach całkowicie wykończonych z me- 
talu dały doskonałe wyniki. Osiągnięto bo- 
wiem ostatnio połązenie Pragi z Paryżem 
w ciągu 4 godzin 42 min., co stanowi prze- 
ciętną 199 klm. na godzinę. 

Litwa może się opierać tylko 
o Polskę lub Niemcy. 
Taka jest opinja Woldemarasa. 

RYGA, 25-IIH (Pat.). Donoszą z Kowna, że w tygodniku „Tautos Balsas* 

ukazał się artykuł pióra Woldemarasa, poświęcony zagadnieniom polityki 
zagranicznej. Wołdemaras uważa, iż Litwa może jedynie opierać się 

o Polskę względnie o Niemcy. Orjentacja francuska lub angielska nie 

może dać Litwie realnych korzyści. Kwestję, czy polityka litewska та 
się opierać na Polsce, czy Niemczech — Woldemaras pomija milczeniem. 

Represje litewskie w Kłajpedzie. 
RYGA, 25-H. (Pat). — Donoszą z Kłajpedy, że policja aresztowała 

przywódców i członków partji robotniczej. Wśród aresztowanych znaj- 
dują się również posłowie rozwiązanego sejmiku. 

RYGA, 25 III, (Pat.). — Donoszą z Kłajpedy, że komendant miasta 
ukarał grzywną w wysokości 500 litów z zamianą na dwa tygodnie 
aresztu prezesa niemieckiej partji rolniczej Conrada za wygłoszenie na 
zebraniu mowy antypaństwowej, skierowanej przeciwko obecnemu dy- 

rektorjatowi. Na mocy tegoż rozporządzenia zabroniono wszelkich zeb- 
rań partji rolniczej do czasu ustalenia nazwisk członków tej partji, któ- 
rzy na szeregu zebrań w swoim czasie wygłaszali mowy antypaństwowe. 

  

Sowiety budują fortyfikacje. 
Umacnianie granicy rumuńskiej na wypadek konfliktu 

z Japonią. 
PARYŻ. 25.101. (Pat.) W. dzisiejszej swo- 

jej korespendencji z nad granicy sowiecko- 

rumuńskiej Geo London pisze w „Le Jour- 

nal“ między innemi, iż dowiedział się od 

rumuńskich oficerów, jakoby rosyjski sztab 

generalny zajmował się urządzaniem potrój- 

nej linji fortyfikacyjnej nad wybrzeżem 

Dniestru. Prace te — jak go zapewniają — 

mają charakter czysto obronny i powstały 

pod wpływem niepokoju wśród sfer decy- 

dujących Rosji Sowieckiej, wywołanego po- 

stawą Japonji Sowiety, obawiając się, że 
będą musiały przenieść swój punkt ciężko- 

ści na Wschód, pragną zabezpieczyć się na 

wypadek agresji ze strony Rumunji. 

Okopy rosyjskie składają się z trzech 

kondygnacyj, położonych jedna nad drugą. 

Najwyższa kondygnacja stanowi schon dla 

karabinów maszynowych, śrokdowa mieści 

instalację dla gazów trujących, wreszcie trze 

cia kondygnacja — dolna — jako skład 

amunicji. 

    

w Hiszpanii wciąż wre. 
Stralk generalny. — Zajęcie prochowni. 

LUGO (Hiszpanja) 25.11. (Pat.). W 
dniu wczorajszym wybuchł strajk ge- 
neralny w Orense. Strajkujący robot- 
nicy opanowali prochownię w Santa 

Barbara i zabrali znaczną ilość ma- 
terjałów wybuchowych. Wezwane zo- 
stały większe oddziały policji. Banki 
strzeżone są przez wojsko. 

Strzały do procesji. 
SEWILLA. 25.1. (Pat) Policja aresz- 

towała trzech osobników, którzy obrzucali 
kamieniami procesję, przechodzącą ulicami 

w Wielki Czwartek oraz strzelali do uczest- 
uików procesji z rewolwerów. Na szczęście 
oitar w ludziach nie było. 

Lokaut teatrów I Kin. 
PARYŻ, 25IIl. (Pat.). — Lokaut 

właścicieli zakładów widowiskowych 
we Francji zatacza coraz szersze krę- 
gi. W dniu dzisiejszym syndykat 
chórzystów przyłączył się do ogólne- 
go ruchu. Syndykat ten koncentruje 
znaczną ilość chórów teatralnych 
oraz członków zespołów symfonicz- 

nych Natomiast'radjostacje francus- 
kie postanowiły nie solidaryzować 
się z lokautem ze względu na sto- 

sunki nietylko z abonentami fiancu- 
skimi, lecz również zagranicznymi. 

Przeciwko lekautowi wypowiedzieli 
się również właściciele wędrownych 
teatrów, menażeryj i t. d. 

Natrafiono na ślad małego Lindbergha? 
NORFOLK. 25.11. (Pat) Trzej mieszkań- 

cy Norfolku, jaks przedstawiciele Lind- 
bergha, oświadczyli, że od kilkunastu dni 
są w kontakcie z osobnikami, którzy po- 
rwali dziecko słynnego lotnika i dowie- 

Dzik w 
LESZNO, 25. III. (Pat). Z Krotoszyna do- 

noszą, że w tych dniach pojawiło się w oko- 
licy stado dzików, z których jeden wpadł na 

dzieli się od nich, że dziecko jest całe i 
zdrowe. Jeden z dzienników donosi, że БУ- 
nek Lindbregha znajduje się na pokładzie 
jachtu. 

mieście. 
ulicę Krotoszyna, wywołując panikę wśród 
przechodniów. Miejscowy kowal zastrzelił 
dzika z fuzji. 
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ysoka wartość odżywcza 
Żadać wszędzie! 

Butelkowane 
z W browarze! 
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Olbrzymia defraudacja bankiera. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Wczoraj prasa doniosła o niesłychanej 
detraudacji popełnionej przez jednego z ban 
kierów warszawskich, Stanisława Kwinto. 
Okazało się, że defraudacja złożonych u 
niego depozytów i pieniędzy sięga 4.000.000 
zł. Kwinto miał wspólnika Kagana, który 
zdołał zbiec do Paryża. Jednocześnie w tę 
sprawę wmieszana jest tajemnicza Szwaj- 
carka, z którą Kwinto pokazywał się ostat- 

Tragedja 
BERŁIN, 25.111. (Pat), W Jenie ubie- 

giej nocy wydarzyła się straszliwa tragedja 
rodzinna, której ofiarą padło 7 osób, Radca 
najwyższego sądu krajowego Meurer w przy- 
stępie obłędu zastrzelił swą żonę, dwoje nie- 
letnich dzieci, rodziców swej żony oraz ba- 

nio w lokalach publicznych. Szwajcarka, 
zdeiraudowane przez Kwinto pieniądze zde. 
łała umieścić w jednym z banków szwaj- 
carskich. 

Jeden z emigrantów amerykańskich zło- 
żył do banku Kwinto 88.000 dolarów, gdzie 
te przepadły. Naskutek skargi emigranta, 
prokurator zarządził aresztowanie bankiera. 

rodzinna. 
wiącą przypadkowo w mieszkaniu sąsiadkę. 
Wszyscy ponieśli śmierć na miejscu. Po da- 
konaniu morderstwa Meurer eelnym strza- 
łem odebrał sobie życie. Motywem tego czy- 
nu miały być stosunki redzinne. : 

  

Powołanie oficorów i podchorążych 
rezerwy na Ćwiczenia, 

Komendant P. K. U. Wilno Miasto podaje 
do wiadomości wszystkim oficerom rezerwy 
i podchorążym rezerwy, iż na podstawie art. 

77 ustawy o powszechnym obowiązku wojsko- 
wym p. Minister Spraw Wojskowych zarzą- 
dził powołanie w roku bieżącym na ćwiczenia 
wojskowe oficerów rezerwy i podchorążych 

rezerwy niżej wyszczegółnionych kaptegoryj 
w następujących korpusach osobowych: 

Piechoty, kawalerji, artylerji, aeronautyki, 
saperów, łączności, samochodów, taborów, uz- 
brojenia, sanitarnych (tyłko dyplomowanych 
lekarzy i magistrów), marynarki wojennej. 

Na 6-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: 
Oficerów rezerwy: 1) wszystkich którzy 

byli objęci powołaniem w roku ubiegłym, a 
nie odbyli ćwiczeń z jakichkolwiek powodów 
2) na pierwsze ćwiczenia w stopniu oficer- 
skim niezależnie od roku urodzenia wszyst- 
kich podporuczników rezerwy promocji 1931 
roku (tylko nominacje ogłoszone w Dzienniku 
Personalnym Nr. 4-31 i Nr. 1-32, 3) wszystkich 

z roczników 1904, 1900, 1899, i 4) w mary- 
narce wojennej — wszystkich wymienionych 
w punktach 1 i 2 oraz z pośród oficerów rezer 
wy starszych roczników wszystkich wyzna- 
czonych przez Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. 

Podchorążych rezerwy: 1) wszystkich, któ- 
rzy dotychczas nie odbyli żadnego ćwiczenia, 
2) wszystkich, którzy po pierwszem ćwiczeniu 
nie zostali zakwalifikowani do nominacyj na 
podporucznika rezerwy. 

Na 8-tygodniowe ćwiczenia wojskowe: 
Kandydatów na podporuczników rezerwy 

z pośród ochotników byłych formacyj pols- 
kich i wojsk polskich w latach 1914—1921, za 
kwalifikowanych przez Szefa Departamentu 

Piechoty M. S. Wojsk. 
Prośby o odroczenie terminu odbycia ćwi- 

czeń wojskowych do następnego roku, wzgłę- 
dnie o przesunięcie okresu ćwiczeń na inny 
termin w tym samym roku kałendarzowym 
wnoszą oficerowie i podchorążowie rezerwy 
przynajmniej na 4 tygodnie przed terminera 
ćwiezeń do dowódcy swojej formacji ewi- 
dency jnej. 

Odroczenie terminu ćwiczeń do roku na- 
stępnego, względnie przesunięcie okresu 
ćwiczeń na termin późniejszy w tym samym 
roku może nastąpić w następujących oko- 
licznościach: 1) w razie stwierdzonej obłoż- 
nej choroby względnie ciężkiego uszkodzenia 
zdrowia lub kalectwa,  uniemožliwiających 
odbycie podróży do formacji wojskowej, 
2) w wypadkach konieczności wyjazdu za 
granicę w celach naukowych, przemysłowych 
lub kuracyjnych, 3) w wypadku, gdy powo- 
łany do ćwiczeń wojskowych jest jedynym 
lekarzem w gminie, 4) w ważnych spra- 
wach, które zaszły w rodzinie powołanego 
do ćwiczeń, a wymagają jego obecności. 

Do podania należy dołączyć świadectwo 
lekarskie lekarza rządowego (w razie cho- 
roby), wzgłędnie w innych wyżej wymienio- 
nych wypadkach odpowiednie zaświadczenia 
władz administracii ogólnej lub właściwych 
władz państwowych, przyczem kart powo- 
łania nie należy dołączać do podań za wy- 
jatkiem wypadku, przewidzianego w pun- 
kcie 1 

Władze państwowe, samorządowe mogą, 

jednak nie później jak na 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem ćwiczeń, występować z urzędu 
o odroczenie względnie przesunięcie termi- 
nu ćwiczeń podległym im funkcjonarjuszom, 
jeżeli powołanie takiej osoby byłoby połą- 
czone z istotną szkodą dła działalności da- 
nej władzy, podając wszystkie dane ewiden- 

cyjne powołanego. 
Indywidualne 

            

      

wnioski wnoszą władze 
państwowe pierwszej i drugiej instancji, sa- 
morządowe oraz instytucje społeczne do 

ego dowódcy Okręgu Korpusu, któ- 
ry decyduje ostatecznie. 

Podporucznikom rezerwy, powołanym na 
pierwsze ćwiczenie w stopniu oficerskim, 
w myśl zarządzenia M. $. Wojsk, (Dz. Rozk. 

18381 P. 221), jednorazowy dodatek mundu- 

rowy nie wypłaca się, natomiast wzamian 
ymują z formacji, w klórej odbywają 
czenia umundurowanie i wyckwipunek 

w naturze. 

EDS 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Ani jeden dzwon kościelny 
nie rozlegnie się tu w dniu 

Zmartwychwstania. 
Z pegranicza donoszą, iż władze miń- 

skie otrzymały zarządzenie od władz cen- 
tralnych dopilnowania, by wszystkie fab- 
ryki i zakłady państwowe i użyteczności 
publicznej były czynne w święta Wielka- 
nocne. (Celem dokładnego  skontrołowania 

tej pracy w dnich 27 i 28 b. m. na terenie 
Białorusi sowieckiej przez specjalne misje 
lotne będą przeprowadzone generalne lust- 
racje z postępu prac w fabrykach i zakła- 
dach. 

Ponadto poszczególne związki bezbożni- 

ków otrzymały ścisły nakaz jak najściślej- 
szego dopilnowania, aby w dniu Rezurekeji 

   

      

   

    

na terenie Białorusi sowieekiej nie rozległ 
się ani jeden dzwon kościelny. 

Również straż graniezna sowiecka ma 
zlecone dopilnować, by włośeianie z nad- 
granicznych miejscowości nie przedostawalt 
się w czasie świąt na teren polski. Jak wia- 
domo w roku ub. z Sowietów napływały ca- 
łe rzesze wiernych, by w kościołach poło: 

ych na naszym terenie wysłuchać Mszy 
w. 

Skarby carskiej rodziny. 
Współpracownik londyńskiego pisma: 

„News Chroniele*, który bawił niedawne w 
Moskwie oznajmia, że z bajecznych skarbów 
carów rosyjskich zachowane zostały jedynie 
największe i najcenniejsze przedmioty, które 
nie tak łatwo mogą być spieniężone, 

W Kremlu dotychczas znajduje się kore- 
na Katarzyny Wielkiej, której brylanty wa- 
%а przeszło 3.000 karatów. W: koronie tej u- 
mieszczony jest rubin t. zw. gołębie jajko 
Glbrzymiej wartości. Bołszewicy przypisują 
tej koronie wartość 104 miljonów rubli w 
złocie, Berło carycy Katarzyny ozdobione @- 
gromnym brylantem, pamiętnym darem Or- 
łowa, przedstawia wartość 64 miljonów ru- 
bli a jabłko 148 miljonów rubli. Według do- 
niesień tegoż dziennikarza dotychczas nie 
sprzedano: wiełkiego krzyża św. Andrzeja, 
który wykonany został w Genewie w r. 1776, 
Jak rėwnež nie jest sprzedana hrylantewa 
tjara w stylu empirowym. zakupiona w Pa- 
ryżu przez eara Aleksandra II dla jego ża- 
ny. Obok tych klejnotów mieści się w Kre- 
mlu również order Białego Lwa ozdobiony 
szmaragdami, wielkim szafirem i brylantami 
Sławny brylant „Szach* ma według oceny 
bolszewików 29 miljonów rubli w złocie war 
tości, ałe dotychczas nie znałazł się nabyw- 
ca. Brylant ten jest niby kontrybucją, jakę 
Persja musiała zapłacić w r, 1829 za zamor- 
dowanie powieściopisarza A. S. Gribojedowa. 
Historja tego brylantu sięga XV wieku. Pier- 
wotnie brylant ten wywieziony został z Im- 
dyj, następnie stanowił własność trzech dy- 
nastyj perskich i ostatecznie wprawiony zo- 
stał do tronu szacha jako amulet. Persja 
brylantem tym zapłaciła nietylko odszkodo- 
wanie za zamordowanie Gribojedowa ale £ 
za inne trzy zbrodnie. 

Jak już powiedziano, bolszewicy nie mo- 
gli dotychczas i nie mogą znałeźć nabywców 
na te unikaty. Współpraeownikowi „News 
Chronicle* kierownicze osobistości sowieckie 
wprost zaproponowały, aby w Europie ni- 
worzył ogromną loterję, któraby rozszerzyła 
się i na Amerykę. Wygranemi w tej loterji 
mają być właśnie pamiątkowe skarby car- 
skiej rodziny. 

Rząd sowiecki proponuje, aby wydane 
200.000 losów po 1.800 dolarów, tak że udz- 
łoby się zebrać 200 miljonów dolarów. An- 
gielski dziennikarz odpowiedział Sowietom. 
że loterja taka nie miałaby powodzenia, 
gdyż wątpić należy, czy w Europie I Ame- 
ryce znalazłoby się tyle ludzi, którzyby za- 
kupili tak drogic losy. 
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W otoczeniu niewiast, Marji Józe- 

fowej i Marji Magdaleny, z której 

był Jezus wyrzucił siedmiu czartów, i 

która konała z rozpaczy u stóp krzyża, 

wieczór przed Sabbatem, pobożny se- 

nator Józef z Arymatei składał do no- 

wego grobu, wykutego w skale, ciało 

Mistrza z Nazaretu, ukrzyżowanego, 

okrutnie umęczonego na żądanie swe- 

go ludu. 

Przez dni parę krzyczeli Jerozoli- 

mmitanie do władz rzymskich „Ukrzy- 

žuį Go“! a dostojnicy Sandhedrynu cie 

szyli się w skrytości ducha, że Ten, 
   

który wypędzał kupczących ze świą- 

tyni, Ten, który odpuszczał jawnogrze 

sznicy i siedział w domu trędowatego, 

Ten, który mówił „Strzeżcie się dokto- 

rów, którzy chcą chodzić w długich 

szatach i być pozdrawiani na rynku t 

siedzieć na pierwszych stolicach w boż 

nicy i pierwszych miejscach na wic- 

czerzach, którzy pożerają domy wdów 

pod pokrywką długiego modlenia', 

tEw. Św. Marka) że ten, który prze- 

stawał z ciemną, ubogą rzeszą i schy- 

łał się ku wszelkiej nędzy i cierpieniu, 

a w którym lud przeczuwał Króla, że 

śmiercią 

  

Ten oto, zginie na krzyżu 

zbrodniarza. 

Mimo wstrząsu 

zgonie Nazarejczyka, cieszyli się 

cze dziś, choć dziwnie już kadet 

że zabili Boga! Że głęboko Go w grób 

schowali! Że sami o swoim potężnym 

Jehowie z pod kadzideł i złocistości bo 

źnic mówić będą. 

ą uczniów, mizernych 

ziemi i cudów po 

  

   

A szara rz 

rybaków z Galilei, niewiast zapobie- 

gliwych o naukę Mistrza, dzieci które 

rad pieścił, wszystko to scichnie i u- 

znilknie, odpłakawszy śmierć Onego, 

którego zwali Synem Bożym. 

Spali snem niespokojnym, ałe za- 

dowoleni, że już się dokonało... 

Aliści oto wieść się podniosła cu- 

downa, nie do wiary! A którą wiel- 

kim głosem powtarzali wyznawcy: i 

ci ochrzczeni przez Jona z puszczy, i 

ci, co na chrzest ognia i krwi czekali, 

  

i ci, co wrzeszczeli wczoraj jeszcze: 

„Ukrzyżuj”, a dziś gotowi byli padać 

w proch przed Majestatem. 

Bowiem niewiasty, Maria Jakóbo- 

wa i Joanna, Salame, Marja Zebedeu- 

szowa, matka ukochańego ucznia Jana 

i Jakóba i Marja Magdalena, poszły 

ze wschodem słońca ku ciemnicy gro- 

bu, by ciało umęczone uczcić wonne- 

mi ołejkami. Biadały i płakały, zafra- 

sowane przy tem, jako dobre gospody- 

nie, że kto im kamień odwali? Aliści 

grób znałazły pusty! Który był umarł 

oczom śmiertelnym wyszedł w boskiej 

już chwale, wyzbyty ziemskiej powłoki. 

„Uprzedzi was w Galilei, to wam rzec 

kazał”. Tak zdumionym niewiastom 

objaśnił młodzieniec o szatach jak 

śnieg białych i obliczu słonecznem, 

który jakoby straż przy skałe trzymał.    

WITOLD HULEWICZ. 
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One jeszcze radosnej,  niepojętej 

wieści nie uwierzyły.. nie  pojęły... 

milczały.. śpiesznie biegły zpowro- 

tem... Ale oto wieść staje się prawdą 

żywą! Ujrzała Jezusa Marja z Magda- 

li! Uczniowie śpieszący do Emaus 

spotkali dziwnego ogrodnika, który 

rozmawiał z nimi, badając ich serca, 

aż się dał poznać jako Jezus Nazarej- 

"zyk, po którym płakali. Ogrodnik —- 

siewca kwiatów bożych. 

  

A gdy wszedł do zebranych w wie- 

czoriiku, qdg nawet meufny Tontasz 

palce ku ranom przymknął i zaiste u- 

wierzył, że Ten oto, piekielne moce 

zwojował i śmierć zwyciężył, a powró 

* cił na krótko by dać świadectwo praw 

dzie, i oni, małuczcy dotąd i niezna- 

ni, zosłali uniesieni duchem ponad 

czasy i ludzkość, mieli głosić Zmart- 

wychwstanie! 

Zmartwychwstanie z ciemnic zła... 

Zmartwychwstanie z nizin podłości, z 

grobu obojętności, z więzów niena: 

     wiści, wyzwolenie z małych niszczą- 

cych świalłość duszy czynów. Mieli 

iść w narody z nakazem świetlanej mi- 

łości każdego bliźniego, mieli w mowie 

każdego narodu uczyć wskazań Chry- 

stusowych. 

Ileż krwi j łez wyleli wyznawcy za 

swym boskim Nauczycielem! A mimo 

to głos Alleluja rozlega się wśród wier- 

nych. Bowiem wiara w Zmartwych- 

wstanie jest najgłębszą tajemnicą Czło- 

wieka i to — najbardziej boskie, co 

w nim jest. 

GOETHE. 
(f 22 marca 1832). 

Wypisać to nazwisko na czele fel- 
jetonu, przeznaczonego dla gazety; 
której redaktot prosił o artykuł rocz- 
nicowy — nie jest rzeczą łatwą. Za- 
raz za niem wyrasta cały odrębny 

i Nazwisk takich niema wiele; 

; blisko siebie znajdzie ich się 

kilka o podobnem brzmieniu: Dante, 
Shakespeare, Mickiewicz... Aż tu nag- 
łe: rocznica, jubileusz, okoliczność, 
festival, obchód. Czy bogowie greccy 
miewają jubileusze? Święcono copra 
wda kałendarzowo nawet postacie św. 
Franciszka, nawet Wergiljusza. Ale to 
chyba poto tylko, by mieć „aktualny 
pretekst do powiedzenia masom fury 
frazesów i kilku ziarnek prawdy. 

Goethe — tak samo jak tamci — 

będzie wiecznie aktualny i wiecznie 

anachroniczny. Na dźwięk tego imie- 

nia otwiera się ogromny Świat. Pow- 

staje pytanie: czy my mamy z tym 

światem cośkołwiek wspólnego. Za- 

dali sobie to pytanie niektórzy myśla- 
cy zpośród dzisiejszych Nie mców. Ty- 

godnik „Die Literarische Welt“ rozpi 
sal kilka miesięcy temu ankietę na te 
mat: „Czy dzisiejsze Niemcy mają pra 
wo święcić stulecie Goethego?*". Odpi- 
sało kilkanaście tęgich piór: Tomasz 

Mann, Wassermann, Stefan Zweig. 
Wielu zgadzało się z poglądem redak - 

cji, że rozpętanie orgji akademij bę- 
dzie tylko okazją do wygłoszenia po- 
wodzi kłamstw, pustych zwrołów re: 
torycznych i nieszczerych deklama- 
cyj; najgłośniej perorować i najniżej 
duchowi Goethego kłaniać się będą 
<i, co głosują na Hitlera, podsycają 
krwawą pychę nacjonalizmu i wrze- 
szeczą o nową wojnę. Nie łudźmy się, 
„by duch Goethego dziś cośkolwiek 
znaczył w swej własnej ojczyźnie... 
Jego imię ma prawo wymawiać gar- 
stka Niemców, którzy dzisiaj żadnego 
głosu nie mają... Głoszone przez nie- 
wielu łudzi dobrej woli hasło „Zu- 
riick zu Goethe"! — jest bez echa. 

    

Może więc poza granicami Odry, 
Renu i Dunaju te rocznicowe myśli v 
Goethem będą szczersze i bardziej u- 
prawnione. „Jak wszystko, co najwyż 
sze, nie czuł on granic krajów i ludów 
— i przeto potrzeba być tylko człowie- 
kiem, by mu za to dziękować — po- 
wiedział Hebbel. 

Widzimy go zwykle we fraczku i 
harcapie, młodego autora „Werthera'* 

albo marmurowe popiersie półboga, 
wielkie, niezrozumiałe i zimne. Mię- 

dzynarodówka bronzownicza dzialė- 

la przez sto lat, by žywej nitki na nim 
nie pozostawić. I zaklepali go doszczę 
tnie, zabalsamowali w trumnie o 
kształcie szafy, pod martwem skle- 
pieniem „Fiirstengruft'* w Weimarze. 
W Polscę, mimo bliskości choćby po- 
przez Mickiewicza, znany jest zbyt ma 

ło; bibljogratja dobrych przekładów 
jest bardzo niekompletna: „Werther* 
Staffa, „„Faust* Zegadłowicza, „Ele- 
gje rzymskie” Staffa, rozsypane dro- 
hiazgi — to niemal wszystko. Niema 

godnego tłumaczenia zbioru wierszy 

  

lirycznych, niema „Dichtung und 

Wahrheit“. niema .„Wahlverwand 
schaften“, niema „Wilhelma Meistra*, 
niema „Rozmów z Eckermannem“. 
Ale ktoby tam dziś dbał o coś podob- 
nego? 

Czy wiemy, że Goethe wprowadził 
do swego języka termin .,Weltlitera- 
turó? Że ze wszystkich tytułów naj- 

milszy mu był tytuł „oswobodziciela 
swego narodu — mimo, że żadnego 

udziału w orężnej akcji przeciw Na- 
poleonowi nie brał, mimo, że gromy 
nań miotano za konsekwentną apoli- 
tyczność?... Ach, ta dziedzina była tak 
ciasna dla jego ducha, który miał do 
odrobienia zaniedbanie stuleci, do na- 
gromadzenia zapasy na wieki. A póź- 
niej duch Niemiec odszedł daleko na 

boczne drogi, że nie było pokolenia, 
któreby mogło powiedzieć: „My wszy 
scy z niego* — to już sprawa „niery- 

  

   

   

_ hiorców, 

   

  

Linolęoryt Kazimiery Ad-m-: er Rouba. 

MONOPOLE MIEJSKIE. 
Czasy. obeene- idą pod znakiem 

przeszacowywania wartości. W. pra- 
ktyce codziennego życia gospodarcze- 
go wyraża się to w generalnej tenden- 
cji przeszacowywania cen. Dotyczy to 

o cen artykułów spożycia, lecz 
en' rozmaitego rodzaju о- 
czeń. Propagatorką tej 

bieda. Zubożały konsu- 
ment nietylko broni się, „lecz staje 
się agresywnym — atakuje. Makuje 
przedewszystkiem „sztywne ceny“ 

nietylko artykułów codziennego spo- 
życia, lecz i sztywne opłaty, świad- 
czenia, koszty i t. p. 

Sztywnością charakteryzują się ce 
niy artykułów monopolowych. Jednak 
przeciętny obywatel sztywność cen ar 
tykułów monopolowych usprawicdli- 
wia poniekąd interesem skarbu państ- 
wa. Widzi w nich swego rodzaju po- 
datek na rzecz państwa. Natomiast 
wyraźnie negatywnie ustosunkowuje 

się względem pozostających na daw- 
nym pożiomie opłat, za korzystanie z 

przedsiębiorstw komunalnych, które 
noszą nieraz charakter monopolowy. 

Wiadomo, że magistraty wielu 
gmin miejskich, prowadzą we włas- 
nym zakresie elektrownie, rzeźnie i 
t. p. — tak zwane przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej. Naturalnie, 
że ideą tego rodzaju przedsiębiorstw 
miejskich jest dostarczenie obywate- 
lom własnej gminy prądu elektryczne 
go, wzyłednie innych urządzeń, po ce- 
nach dla nich dogodnych, przytein, 
rzecz prosta, gminy, zastępujące w 
tym wypadku prywatnych przedsię- 

czerpią z tego źródła nor- 
malne zyski, eksploatując włożone w 

   
    

     

  

chliwości* procesw dziejowych. Nie 
potrzeba być szezególnym optymistą, 
by wierzyć, że kiedyś nadejdzie epoka 
wielkiego renesansu Goethego, świa: 
domego podjęcia jego wszechludzkie- 
go testamentu. 

Niewiarogodna jest praca, której 
ten człowiek dokonał w ciągu 83 lat 
swego życia. Od siebie zaczął, do na- 
tury przeszedł, by znaleźć najwyższe 

  

   

  

Johann Wo fgang von Goethe 
Nach einer Original Radierung von K. Bauer 

aus dem Kuastverleg Scherl 
Akwaforta Karola Bavera. 

rozwiązania powszechne.  Rozpalił 
wielkie serce poety, otworzył mądre 
oczy na Świat, by dokonać syntezy cia- 
ła i ducha. „Od najprostszej organiza- 

cji postępuje krok za krokiem do co- 
raz więcej złożonej, by wkońcu gene- 
tycznie (twórczo) z materjałów całej 

budowli świata zbudować organizację 
najzawilszą: człowieka*. (Słowa Fr. 
Schillera). 

Gdy się zwiedza dom Goethego w 
Weimarze, ogarnia człowieka zdumie- 
nie. Wielka ilość sal trzypiętrowego 
gmachu daje przegląd kolosalnej ska- 
l zainteresowań tego poety-mędrca. 
Obok spartańskiej małej sypialni, w 
której zakończył życie, mamy surową 
pracownię, a obok niej olbrzymią bi- 

  

  

przedsiębiorstwa kapitały. Z samej za 
sądy ustroju komunalnego wynikać 
jednak musi to, że nie powinny one z 
ekspłoałacji tego rodzaju  przedsię- 
biorstw ciągnąć nadmierne zyski, 
„gdyż toby przeważnie przeciwstawia- 

ło się intereson. własnych obywateli 
płatników. Ustawodawstwo polskie 
zresztą dosyć wyraźnie określa, że ko 

munalne przedsiębiorstwa użyteczno- 
ści publicznej powinny być prowadzo 
ne na zasadach wykluczających spe- 
cjalne zyski. 

Komunalne przedsiębiorstwa uży- 
teczności publicznej, wykluczając cze- 

sto wszelką konkurencję, z natury rze 
czy stają się przedsiębiorstwami 6 
charakterze monopołowym. Ten ich 
charakter monopolowy tem. bardziej 
must obowiązywać do przestrzegania 
przy eksploatacji pewnych zasad „do- 
bra publicznego*, nie pozwalających 
wyzyskiwania tej wyłączności prze: 
ciwko gospodarczym interesom pu- 
'blicznyni, Gdyż jasną jest rzeczą, że 
w tym wypadku przedsiębiorstwo ko- 
munalne stać się może narzedziem 
fiskalnem, obciążającem swego rodza: 
ju podatkiem obywateli, korzystajų- 
cych z przedsiębiorstw użyteczności 
publicznej. 3 

Niestety, jednak dzieje się inaczej. 
Zwłaszcza w dobie obecnego kryz) 
który siłą swojego rozpędu depry mi 
je wszelkie wartości i ceny — wyrać- 
nie ujawnia ten fakt, że komunaln:: 
przedsiębiorstwa użyteczności publicz 

nej, dzięki utrzymywaniu swoich о- 
płat na niewzruszonym poziomie, na 
bierają do pewnego stopnia charakte- 
ru monopolu. fiskalnego. 0162 prz 

  

   

   

   

bljotekę o doskonale zachowanych o- 
prawach. Przylegają do niej pracow- 
nie przyrodnicze, zbiory zoologiczne, 
mineralogiczne, antropologiczne, ga- 
binety optyki, nauki o barwach, a da- 
lej ciągną się amfiłady komnat z ko- 
lekcjami obrazów, rzeźb i artystycz- 
nych sprzętów od Hellady do XIX wie 
ku. Przekrój pracy niby wiełkiej in- 
stytucji, jakby generacji całej. Takich 
tytanów wydał pozatem tylko Rene- 
sans. Tu z tego warsztatu odczyłać 
można ów uniwersalizm Goethego, 
który mu pisać kazał do Tomasza 
Carłyle'a: „Osobliwości każdego nara 
du trzeba poznać, aby mu je pozosta- 
wić, aby przez nie właśnie z nim ob- 
cować; albowiem odrębności danego 
narodu są jak jego język i monety: u- 
łatwiają wymianę, one nawet dopiero 
ją umożliwiają... Prawdziwa powsze- 
chna tolerancja da się osiągnąć naj- 
pewniej, gdy się w spokoju pozostawi 
odrębność poszczególnych ludzi i spo- 
łeczeństw, trwając jednak równocześ 
nie w przekonaniu, że istotne zdoby- 
cze tem się odznaczają, iż należą do 

całej ludzkości"... 

A na tej drodze pierwszem i naj- 
skuteczniejszem narzędziem była mu 
jednak poezja. W niej znalazł tajemni 
cę ustawicznego wyzwalania siebie, 

wyzwalania narodu i wyzwalania lu- 
dzkości: „przemienienia tego, co go 
radowało lub nad czem cierpiał, w oh- 

raz, w wiersz, by w ten sposób godzić 
się z samym sobą”, 2 sercem poety, 
„które nigdy nie roni łzy ostatniej, 
które w niezmiernie nowej męce — u- 
cisza się, ból pomnażając*. 

To jedno chyba wystarcza, by Go- 

ethego całkowicie zdyskwalifikować 
w oczach dzisiejszej epoki. Tylko, że 
takie okresy bywają zwykle końcowe- 
mi okresami przed reakcją. Apoetycz- 
ność, bezduchowość epoki jest owym 
osłatecznym stanem największego ci- 
śnienia, po którym przyjść musi od- 
prężenie. Jak czytamy w wierszu Stat 

„Oddawna zwiastowano, że więcej 

niźli chleba, poezji trzeba w czasach, 
gdy wcale jej nie trzeba”. 

Jak u nas z okazji rocznicy Kocha- 
nowskiego, tak w roku bieżącym o 

  

wko takiemu stanowi rzeczy występu 
je zwarta opinja społeczna, zupełnie 
świadoma tego, że utrzymywanie nie- 

wzruszenie sztywnych opłat, prakty- 
kowanych w przedsiębiorstwach ko- 
mitinalnych, godzi w dobie obecnego 
kryzysu, w interesy szerszego ogółu 
i jest sprzeczne z publicznym intere- 
sem gospodarczym. To też jesteśmy 
świadkami rozgorzałej wałki o tańszy 
prąd elektryczny, która wylewa się 
nawet w formę tak zwanych strajków 
elektrycznych. Fala ta dociera i do 
naszego Wilna. Organizacje gospo- 
darcze m. Wilna, jak Stowarzyszenie 
Kupców i Przemysłowców  Chrześci- 
jan, Stowarzyszenie Właściciełi Re- 

stauracyj i HoteH i inne — wystapily 
do władz miejskich z memorjałami w 
sprawie konieczności obniżenia opłat 
pobieranych przez Magistrat za prąd 
elektryczny. W niektórych kołach 
propagowana jest nawet myśl zasto- 
sowania strajku „elektrycznego? w 
razie, gdyby Magistrat m. Wilna nie 
zechciał obniżyć opłat za energję elek- 
tryczną. 

Charakterystycznym wyrazem tych 
tendencyj od dolu jest również memo-—— 
rjał Izby Przemysłowo-Handlowej w 

/imie, zgłoszony niedawno Radzie 
Miejskiej. Izba. Przem.-Handlowa w 
memorjałe swoim dotyka dwóch 
przedsiębiorstw miejskich, które od- 
grywają w naszem życiu gospodar- 
czem rolę wyjątkową i są, że tak po- 
wiem, bolączkami: dnia — mianowi- 
cie elektrowni i rzeźni. Opierając się 
na preliminarzach budżetowych wspo 
mnianych iniejskich przedsiębiorstw, 
w sposób elementarny wykazuje, że 
przedsiębiorstwa te noszą w obecnych 
czasąch wybitny charakter monopolu 
fiskalnego. I rzeczywiście, przytoczo- 

  

   

  

   

  

Gocthem  przedewszystkiem mówią i 
piszą: dygnitarze, filozofowie, histo- 
rycy, językoznawcy. Bardzo dobrze. 
Ale przecież ważne ponad wszystko, 
prawdziwie ważne jest tu jedno: że 
Goethe jest żywym, arcyludzkim, mło 
dym Poetą. Że Goethe jest, a nie był! 

Witold Hulewicz. 

I. W. GOETHE. 

SENTENCJE. 
(Wybór z notatek Poety, wydanych w zbiorach 
„Sprūche in Reimen“ i „Sprūche in Prosa“. 

Jeżeli rozkosz chcesz odnaleźć w 
całości, to musisz całości doszukać się 
w najmniejszem. 

Niczem ludzie trafnieį nie ozna- 
czają swego charakteru, jak tem, co 
uważają za śmieszne. ; 

* 

Kto nie mniema o sobie zbyt wie- 
le, ten jest czemś znacznie większem, 

niż sądzi. 
* 

Kiedy jestem głupi, tolerują mnie; 
kiedy mam rację, wpadają w gniew. 

Są ludzie, upatrujący braki swoich 
przyjaciół; nic z tego nie wychodzi. 
Ja zważałem zawsze na zasługi mych 

zeciwników i stąd ciągnąłem  ko-   

  

Kto pierwszy e chybi, ten ra- 
dy sobie nie da z zapinaniem, 

Porywczy mężczyzna, rozgniewa- 
ny zachowaniem kobiety, gotów jest 
zawołać: „Ożeniłbym się z nią, byle 
móc ją bić”. 

* 

Gdy śpię, to śpię sobie w, domu, 
Gdy pracuję, nie wiem, komu. 

* 

Wiara, Nadzieja, Miłość uczuły on- 
gi w cichej, pospólnej godzinie popęd 
plastyczny w swej naturze, wzięły się 
razem do dzieła i stworzyły miły twór, 
Pandorę w znaczeniu wyższem: Cier- 
pliwość. 

> * 

Prawda podobna jest Bogu: nie 

        

ne z preliminarza cy! fry hardzo przej- 
rzyście przedsta nienaturalny 
slan rzeczy. Naprzykład elektrownia 

iejska przynosi czystego zysku 
2.632.687 zł., c» podług obliczeń Izby 
Przem.-Handl. daje dochód netto oko- 
ło 16 proce. od zaangażowanego kapi- 
tału. Ten duży zysk powstaje stąd, że 
elektrownia pobiera za prąd niepo- 
miernie wysoką opłatę, sięgającą 95 
gr. za kw. godzinę, odbiegającą od op- 
łat w innych elektrowniach. Ten du- 
ży zysk przedsiębiorstwa miejskiego 
pada jednak ciężarem na ogół obywa 
teli miejskich, a zwłaszcza na przed 
siębiorstwa handlowe, które zi 
muszą z natury rzeczy więł 
prądu. Również cierpi na tem i -zuba- 
żały obywatel, używ y prądu do 
oświetłania mieszkań kiem słusz- 
nie również podnosi łzba Przem.-Han- 
dlowa, że i opłata, pobierana za prąd 
elektryczny, używany w zakładach 
przemysłowych, jest również wygóro- 
wana—wskazując, że „wysoka opła- 
ta za prąd na cele przemysłowe od- 
strasza przedsiębiorców od zakłada- 
nia nowych przedsiębiorstw, a zatem 
polityka tarytowa elektrowni idzie po 
linji sprzecznej z ogólnemi interesa- 
mi miasta j jego uprzemysłowienia”. 

Sprawę rzeźni miejskiej i związa- 
nych z rzeźnią czynności sanitarnych 
wykonywanych przez Magistrat, nie 
można * w krótkim artykule, cho- 
ciaž dojrzała ona już do tego, aby ją 
i w prasie codziennej publicznie roz 
ważać, Tu, jedynie w związku z oma- 
wianym tematem, cheemy podkreślić 
parę najbardziej tę sprawę charakte- 
ryzujących momentów. Rzeźnia miej- 
ska, ze względu na jej specyficzny cha 
rakter, jest raczej przedsiębiorstwem 
dobra publicznego. Stanowi bowiem 
ważne ogniwo w zaopatrywaniu sze- 
rokich warstw ludności miejskiej w 
tak niezbędny produkt, jak mięsa i 
tłuszcz. Z druigej strony z rzeźnią, Ści- 
śle wiążą się czynności Magistratu sa- 
nitarno-administracyjne, które doty- 
czą wyłącznie zdrowia publicznego. 

Posiadając ten charakter — a ko- 
rzystając wybitnie z praw wyłącznoś- 
ci—rzeźnia tem bardziej nie może być 
eksploatowana na wzór monopolów 

fiskalnych. Jednakże, właśnie rzeźnia 
miejska w Wilnie, jest typowem przed 
siębiorstwem fiskalno-monopolawer1, 

w opłatach którego znajdziemy łatwo 
podatek  konsumcyjny. Dochód z 
rzeźni, zgodnie z preliminarzem na r. 
1932-33 — oblieza się na 210.894 zł. 
Według wspomnianego memorjału Iz- 
by Przem.-Handlowej Magistrat m. 
Wilna ma z kapitału zaangażowanego 
w rzeźni 41,5 proc. zysku! I całkiem 
słusznie wobee tego wnioskuje Izba 
P.-H., „że eksploatacja rzeźni prowa- 
dzona jest na zasadach monopolu fis- 
kalnego. Izba Przem.-Handl. „uważa 
się za powołaną do złożenia najba '- 
dziej kategorycznego protestu przeci'v 
ko nadużywaniu przez gminę m. Wil- 
na w celach fiskalnych sytuacji mono- 
polisty przy prowadzeniu rzeźni a 
jędnocześnie wysuwa postulat konie- 
czności rewizji i obniżenia opłat po- 
bieranych na rzeźni. 

Jeszcze bardziej ciekawem ,„przed- 
siębiorstwem  miejskiem jest Stacja 
Kontroli Mięsa. Jak sama nazwa wska 
zuje, jest to raczej zakład miejski, > 
wyraźnie sanitarno - administracy - 
nych funkcjach. Zadanie Stacji Kon- 

objawia się bezpośrednio, musimy ją 
odgadywać z jej przejawów. 

* 

Muzyka w najlepszem znaczeniu 
wymaga mniej nowości niż poezja. 
Im nawet jest starszą, im bardziej 
przywykt do niej człowiek, tem wię- 
cej ona działa. 

            

    
    

      

Tęczy, która przez kwadrans stot, 
już się nie chce oglądać. 

* 

Żyć w idei, to znaczy traktować 
niemożliwość tak, jak gdyby była moż- 
liwa. Z charakterem rzecz ma się po- 
dobnie. Skoro charakter zejdzie się z 
ideą, natenczas dokonują się zdarze- 
nia, po których zdumiony świat ochło- 
nąć nie może przez całe tysiącłecia. 

Wszystkie prawa zrobione są przez 
starych i przez mężczyzn. Młodość i 
kobieta chcą wyjątków, starość chce 
reguły. 

EJ 

Łatwiej jest uwić wieniec laurowy, 
Niż się doszukać godnej wieńca gło 

wy. : 

Tysiąc much zabiłem o zachodzie, 
Ale mnie jedna zbudziała o wscho- 

dzie. : 

Mówi się, że samochwalstwo śmier- 
dzi. Zgoda. Jaki jednak ma zapach cu- 
dza i niesprawiedliwa nagana, na to 
publiczność nie ma nosa. | 

Napoleon w 8 nadewszystko był 
wielki, iż w każdej godzinie był ten 
sam. Przed bitwą, w czas bitwy, po 
klęsce, czy w triumfie — stał zawsze 
mocno na nogach i bezustannie gotów 
był i zdecydowany, co czynić. Umiał 
sprostać każdej chwili i każdej sytu- 
acji. 

* 

Styl pisarza wiernie odbija jego 
wnętrze. Kto pisać chce wspaniałe, ten 
musi mieć charakter wspaniały; kta 
pragnie mieć stył jasny, ten wprzódy 
jasność musi mieć w duszy. 

Przełożył 
WITOLD HULEWICZ. 
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troli Mięsa sprowadza się do badania 
mięsa, dostarczanego do Wilna, z po- 
za jego obrębu. Dzięki stosowaniu ni- 
czem nieuzasadnionych nadmiernie 
wysokich opłat od kilograma rewid>- 
wanego mięsa (od 12 do 16 gr. za kiai 
— Stacja Kontroli Mięsa przynosi Ma- 
gistratowi bardzo pokaźne zyski. 

Wpływy przewidziane z tego źród- 

ła Magistrat preliminuje na 189.000 zł. 

(rok 1930-31 wykazał wpływy około 

290.000 zł.). Koszta prowadzenia tego 

zakładu obliczone są na 89.000 zł. czy 

li połowę tego co stanowią wływy. 

O ile zyski, z elektrowni czerpane, 
obciążają wyłącznie mieszkańców 

miasta, to rzeźnia miejska i jej dodat- 

ki — oparta jest prawie wyłącznie na 

eksploatacji wsi. Wydaje się, że Magi- 

strat z całą świadomością utrzymuje 
wysokie taryfy za rzeźnię i czynności 

sanitarne właśnie dlatego, że eksploa- 
tuje się tu wieś a nie miasto. Dlatego 
z uznaniem należy tu podnieść stano- 
wisko Izby Przemysłowo-Handlowej, 
która w sprawach rzeźni nie staje na 
stanowisku tylko interesu własnej re: 
prezentacji. Natomiast trzeba zazna- 
czyć, że sfery rolnicze Wileńszczyzny 
niejednokrotnie wskazywały na krzy - 
wdzącą wieś politykę Magistratu, któ- 
ry w tym wypadku bezwzględnie wy- 
zyskuje swoją sytuację monopolisty 

Wiemy, że Magistrat m. Wilna jest 
w trudnem położeniu finansowem, że 
potrzebuje dużo pieniędzy, że ich nie- 
ma skąd wziąć. Jednakże ta sytuacja 
Magistratu nie usprawiedliwia tego 
faktu, że Magistrat obciąża szereg dzie 
dzin życia gospodarczego nadmierne - 
mi opłatami, wykorzystując swoje 
monoplistyczne stanowisko. 

R. W. 

CZY STAĆ ICH NA TO? 
Udziełamy gościny na łamach naszego 

pisma przedstawicielowi młodej generacji 

litewskiej, znajdującej się od r. 1927 na 

emigracji. Nie krępujemy autora w wypo- 

wiadaniu swoich pogłądów i sądów, które 

zresztą w niejednym punkcie poważnie od- 

biegają od naszych. Dyskusja na poruszone 

tu tematy jest bardzo aktualną i pożyteczną. 

Zapoczątkowuje ją patrjota litewski—emig- 

rant. Niechże głos zabiorą również jego 

przeciwnicy polityczni—byle nie poto tyłko, 

aby jątrzyć te rany, które trzeba goić. 

(Red.) 

Szukanie przyjaciół. 

Ostatni zatarg między Kłajpedą a 
Kownem z konicezności musiał wysu- 
nąć na porządek dzienny, nawet 

wbrew woli obecnego obozu rządzą- 

cego na Litwie, dyskusję nad dalszą 

polityką zagraniczną Republiki Litew 

skiej. Ostatni bowiem zatarg tem róż- 

ni się od poprzednich, że z całą jas- 

krawością ujawniły się w nim polity- 

czne plamy Niemiec względem Litwy: 
— plany, godzące nietylko w suweren- 

ność państwową, lecz i w byt niepod- 

ległościowy Republiki Litewskiej. 

Faktycznie cały program polityki 

zewnętrznej rządzącego od 1926 roku 

obozu politycznego na Litwie da się 
streścić w następujących słowach po- 

ety Wajczunasa: „Mes be Wilniaus 

nenurimsim* (My bez Wilnia nie us- 

pokoimy się). W myśl tych słów sy- 

stematycznie kształtowano opinję pu- 

bliczną i psychikę społeczną wewnątrz 

kraju. Te same względy przyświecały 
inspiratorom i kierownikom polityki 
zewnętrznej przy kształtowaniu sto- 
sunków z innemi państwami. Więc, 

przedewszystkiem starano się pozys- 
kać dla osiągnięcia powyższego celu 

przychylność tych mocarstw, które są 
z tych ałbo innych przyczyn wrogo 

ustosunkowane względem Polski. Ta- 

kiemi mocarstwami są Niemcy i ZSSR 
W nich więc pokładano całą nadzieję 

i dla uzyskania ich poparcia dla swo- 

ich dążeń politycznych obecni kierow- 
"nicy polityki zagranicznej Litwy szli 
na jak największe ustępstwa, godzące 

nawet w niezależność Litwy. Mam na 

myśli traktat handlowy z Niemcami, 

który w zupełności uzależnił zarówno 

pod względem gospodarczym jak i po- 
litycznym Republikę Litewską od ka- 
prysów imperjalizmu niemieckiego. 

Dalej, w myśl tej samej zasady dą- 
żono do zjednania sobie tych mniej- 
szości narodowych znajdujących się 
w ramach organizacyjnych Państwa 
Polskiego, które mając własne aspira- 
cje niepodległościowe są niezadowoło- 
ne z obecnego terytorjalnego „status 
quo Polski Tutaj p. p. M. Birżyszka i 
Purycki-Wigandas posuwali się tak 
daleko, że dalej chyba już nie można 
było tego uczynić. Szczególnie p. M. 

Birżyszka podczas swoich zeszłorocz- 
nych misyj politycznych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północn=j 
wykazywał taką wspaniałomyślność 
względem Ukraińców, że przyznał im 
Lwów. Ukraińcy zaś nie chcąc pozo- 
stać dłużnymi nie dali się prześcignąć 
p. Birżyszce we wspaniałomyślności i 
przyznali mu bez żadnych zastrzeżeń 
Wilno 

O wiele gorzej dla p. Biržyszki by- 
ło z Białorusinami. Względem nich 
nie okazał się on tak hojnym. To też 
nic dziwnego, że oni odpłacili mu tem 
samem. Bo tutaj zarówno jednym jak 
i drugim chodzi o Wilno. Jak jedni 
tak i drudzy chcą pozostać niepodziel 
nymi panami Wileńszczyzny na przy- 
szłość. Inne koncepcje rozstrzygnięcia 
dość zawikłanego problematu wileń- 
skiego nie znajdują miejsca w ich gło- 
wach. Nie więc dziwnego, że również 
i w Wilnie niema szczerości między 
Litwinami a Białorusinami. Szczegól- 
nie zaś między młodzieżą akademicką 
litewską i białoruską. Przeciwnie. Je: 
dni na drugich spoglądają dość nie- 
przyjaźnie, bowiem w ich studenckich 
główkach, tak samo jak i w głowach 
ich wychowawców nie znajduje miejs- 
ca żadna inna choć trochę głębsza i 
mądrzejsza koncepcja co do rozwią- 
zania problemu wileńskiego. 

W szukaniu przyjaciół, życzliwie ' 
ustosunkowanych do ich dążeń wzglę- 
dem Polski, obecni kierownicy polity- 
ki zagranicznej czasami posuwali się 
jeszcze dalej. Szczególnie zaś w kie- 
runku wzmacniania przyjaźni z Niem- 

« cami. Wszyscy dobrze pamiętamy jak 
parę lat temu jeździł po Niemczech z 
wycieczką studencką wysłannik litew- 
skiego ministerstwa spraw zagranicz- 
nych p. Sruoga i w swoich odczytach 
nawoływał Niemców do jak najpręd- 
szego rozdziału Polski, aby wyzwolić 
ujarzmione obszary niemieckie i lite- 
wskie. Jak donosiła prasa litewska p. 
Sruoga był gorąco oklaskiwany przez 
licznych słuchaczy, a wojowniczość p. 
Sruogi podczas różnych  „Bieraben- 
dów' sięgała jeszcze dalej. 

Koniec idylli. 

Lecz ta wielce przyjacielska idylla 
trwał aniezbyt długo. O jej epilogu 
czytamy teraz zarówno w prasie nie- 
mieckiej, jak i litewskiej. Ci sami stu- 
denci niemieccy, którzy gorąco oklas- 
kiwali p. Sruogę i którzy rewizytując 
wycieczkę litewską w ub. roku w Ko- 
wnie, jeszcze mocniej ściskali się z ko 
legami litewskimi po wypiciu. bru- 
derschaftu, — po zatargu kłajpedz- 
kim nietylko że powyrzucali z sal wy- 
kładowych swoich kolegów Litwinów 
w Królewcu i Berlinie, lecz na wie-* 
cach antylitewskich podnosili taki 
wrzask przeciwko Litwie, że należało 

K U R J E R W 

żałować iż nie było tam p. Sruogi. Nie- 
tylko oni. Cała prasa niemiecka, a za 
nią sam p. Bruning w Reichstagu gro- 
zili „nieposłusznej* Litwie. 

„Przyjaźń* niemiecka, o której nie- 
dawno tak dużo i sentymental- 
nie rozpisywali się na łamach „Lietu- 
vos Aidas“ p. p. Puryckis-Wigandas, 
Gustainis i inni, i o której niejedno- 
krotnie zapewniał p. Zaunius społe- 
czeństwo litewskie podczas zatargu 
kłajpedzkiego ukazała się w całej na- 
gości. Co więcej, ostatni konflikt kłaj- 
pedzki nawet dla krótkowzrocznych 
pokazał prawdziwe oblicze imperjaliz 
mu Niemiec względem niepodległości 
Republiki Litewskiej. Kto Śledził os- 
tatnie posunięcia Niemiec, ten z łat- 
wością dostrzegł, że Niemcom w ostat- 
nim zatargu nie chodzi o pogwałcenia 
czy niepogwałcenia konwencji kłajpe: 
dzkiej, lecz o zupełnie coś innego. Im 
chodzi o Kłajpedę, jako o najsłabszy 
punkt traktatu wersalskiego, od któ- 
rego trzeba rozpocząć obalanie całego 
traktatu. To było podkreślane z ca- 
łym naciskiem przez różnych mówców 
na olbrzymim wiecu antylitewskim w 
lutym w Berlinie. Tam nawet półofi- 
cjalni mówcy podkreślali z cynizmem, 
o co im chodzi. Zresztą o tem świad- 
czy zorganizowany i świadomie kiero- 
wany z zewnątrz sabotaż niemiecki w 
samej Kłajpedzie. 

Niemcy dotychczas były najpowa- 
žniejszym przyjacielem, na którego po 
parcie obecni kierownicy całkowicie 
liczyli w swojej polityce zagranicznej. 
Lecz wyżej przytoczone fakty „przy- 
jaźni* niemieckiej dobitnie stwierdzi- 
ły bankructwo dotychczasowej konce- 
pcji polityki zagranicznej tautininków 

Polityka zagraniczna obecnych kiero- 
wników znalazła się „nieoczekiwanie 
w ślepym zaułku. Trudno i darmo. 
Trzeba szukać nowych dróg, trzeba 

stwarzać nowe koncepcje. 

Jeżeli tego nie rozumie i świado- 
mie nie widzi p. Zaunius, to nic dziw- 

nego. Bowiem on jest narzędziem po- 
lityków niemieckich i zaślepionym 
germanofilem już od czasów okupacji 
niemieckiej, Interesy Reichu on zaw- 

sze stawi wyżej interesów Republiki 

Litewskiej. Trudno więc wymagać, @- 
żeby doniedawna były prawowierny 
oficer kaizerowskiej armji raptem za- 

czął myśleć inaczej. 

Jeżeli tego nie zrozumiał p. Zauni- 
us, to już oddawna to zrozumiał gu- 
bernator Kłajpedy p. Merkis, który 
przez kiłkułetnie piastowanie urzędu 
gubernatorskiego miał możność zbli- 
ska obserwować stosunki kłajpedzkie 
i doskonale zapoznać się z intrygami 

niemieckiemi. On też wbrew woli rzą- 
du kowieńskiego starał się w różny 
sposób zahamować plany niemieckie. 
Tutaj właśnie należy, dopatrywać się 
przyczyn wściekłości imperjalistów 

niemieckich na p. Merkisa i. najbar- 
dziej kategorycznego żądania jego us- 
tąpienia jako intryganta polskiego. 
Trzeba zaznaczyć, że już w ub. r. rząd 
kowieński chciał go usunąć. Ale spot- 
kawszy się ze zdecydowanym oporem 
p. Merkisa i bojąc się, aby przy pomo- 
cy tych sił zbrojnych które znajdują 
się w Kłajpedzie pod wyłącznym jego 
wpływem, nie obalił rządu kowień- 
skiego, zaniechał tego zamiaru. co 
sprawiło dużo kłopotu p. Zauniusowi. 

Sprawa jest jasna. Chodzi o pod- 
danie radykalnej rewizji dotychczaso- 
wej polityki zagranicznej Litwy. Cho- 
„dzi o rzeczową dyskusję w tej'sprawie: 
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że ini 

cjatywa została podjęta przez prasę 
opozycyjną. Opozycja bowiem nigdy 
całkowicie nie podzielała polityki za- 
granicznej tautininków. Nie podziela- 
ła jej z różnych względów. Jednak nie 
miała natyle cywilnej odwagi, żeby 
postawić kropkę nad i, ponieważ ta 
odwaga z jednej strony systematycz- 
nie była tłumiioną przez szowinistycz- 

ną hypnozę rządu obecnego, z drugiej 
strony przez ostrą cenzurę prewency j- 
ną. Ostatnio wobec wydarzeń kłajpe- 
dzkich prasa opozycyjna nabrała wię- 
cej śmiałości. To widzimy z „Rytasa 
i „Lietuvos Żinios*. Również można 
spotkać krytyczne głosy nawet w pro- 
rządowym „Musu Rytojus*. Lecz to 
dopiero początek. Są to dopiero słabe 
i niezdecydowane głosy ludzi, których 
kłajpedzkie wypadki 
pięcioletniej urzędowej hypnozy. „Lie 
tuvos Aidas“ zaś trwa nadal przy swo- 
jem. Zresztą z tej strony trudno spo- 
dziewać się czego nowego, bo jak ni- 
żej zobaczymy, w tym obozie są za 
słabi ludzie, aby mogli się zdobyć na 
krok zdecydowany w posunięciach 
polityki zagranicznej w obecnym kry- 
tycznym dla Państwa momencie. 

Trzeba przemówić językiem 
szczerym. 

W dyskusji nad polityką zagrani- 
czną Litwy trzeba przedewszystkiem 
w obecnym momencie szczerze i ot- 
warcie podkreślić, że byt niepodległoś 
ciowy Republiki Litewskiej jest ściśle 
związany z niepodległością Polski. To 
przecież jest aksjomatem którego do- 
tychczas świadomie mogli nie wi- 
dzieć tylko zaślepieni. Niepodległość 
jak Polski, tak Litwy, jest jednakowo 
zagrożona przez imperjalistyczne dą- 
żenia Niemiec. Jak w interesie Litwy 
tak samo i w interesie Polski leży, aże- 
by nie dopuścić do przełamania trak- 
tatu wersalskiego, czy to w punkcie 
kłajpedzkim, czy to w jakimkolwiek 
bądź punkcie zachodnich granic Pol- 
ski. Tak samo jak dla Litwy Kłajpeda 
jest kwestją życia lub Śmierci, taką 
samą kwestją jest dla Polski Pomorze 
i Śląsk. Jasnem więc jest, że zasadni- 
czym czynnikiem utrzymania Niepod- 
ległości Litwy jest nienaruszalność za: 
chodnich granic Polski, jak również 
zasadniczym czynnikiem utrzymania 
Niepodłegłości Polski jest nienaruszal 
ność zachodnich granic Litwy. Ten 
wspólny istotny interes, mojem zda- 
niem, musi oba Państwa doprowadzić 
do znalezienia wspólnego języka. 
Krótko mówiąc, chodzi o porozumie- 
nie między Polską a Litwą w bardzo 
ważnym momencie dziejowym dla о- 
bu Państw. 

To porozumienie jest łatwe, ale je- 
dnocześnie i bardzo trudne. 

Łatwe, bo chodzi o znalezienie 
wspólnego języka w najistotniejszej 
sprawie; w sprawie obrony i utrwale- 

nia bytu niepodległościowego obu 
Państw. 

Trudne, bo w przeciągu dziesięcio- 

lecia jak z jednej tak i z drugiej strony 
usiłowano przez szkołę, prasę etc, wy- 
niszczyć ową możliwość pokojowego 
porozumienia. Stąd wzajemna niesz- 
czerość, okłamywanie się, opluwanie 
się, podniecanie najdzikszych instyn- 
któw szowinistycznych. Nie będę na 
tem miejscu mówił, po której stronie 
leży więcej winy, jak również nie bę- 
dę powtarzał rzeczy: „a, traktat su- 
walski! a pomoc dla.„bolszewików! a 
zajęcie Wilna! a obopółlne zamykanie 
szkėt!“ į t. d. i t. d. Te rzeczy wszyst- 
kim zbyt dobrze są znane i tysiące ra- 
zy jak przez jednych tak i drugich po- 
wtarzane w różnych warjantach. W 
imię objektywności zaznaczę, że jak 
z jednej, tak i z drugiej strony przy 
poruszaniu tych bardzo drażliwych 
faktów nie była okazana ani odrobina 
szczerości. j dobrej woli. Przeciwnie, 
wszelkiemi siłami starano się pokryć 
to wszystko kłamstwem. 

Dzisiaj jednak, jeżeli komu napra- 
wdę jest droga niepodległość jak Poł- 
ski tak i Litwy — w imię wzajemnej 
obrony niepodległości obu Państw —- 
trzeba przemówić z jednej i z drugiej 
strony językiem szczerym. Trzeba zdo 
być się na cywilną odwagę, aby pod 
dać dotychczasowe postępowanie jak 

przebudziły z. 

z jednej, tak i z drugiej strony zasad- 
niczej krytyce i przewartościowaniu. 

Czytając dziś w prasie polskiej o 
- konieczności rewizji polityki zagrani- 
cznej Republiki Litewskiej, przycho- 
dzi na myśl pytanie: czyżby polityki 
polskiej względem Litwy nie trzeba 
było również poddać szczegółowej 
krytyce i rewizji? Mojem zdaniem — 
tak. Jako Litwin uważam problem wi 
leński, ten istotny punkt niezgody, za 
nierozstrzygnięty. Tego samego zda- 
nia są wszyscy Litwini bez różnicy 
przekonań politycznych. Różnią się 
tylko oni w sposobach rozstrzygnięcia 
i w sposobach podejścia do samego 
problemu. Natomiast Polacy, prawie 
że w absolutnej większości, uważają 
problem wileński jeden raz na zawsze 
za definitywnie rozstrzygnięty. 

Byłbym rad, gdyby to moje twier- 
dzenie okazało się mylne. I pragnę, 
aby Polak, którego naprawdę te spra- 
wy obchodzą zabrał w tej sprawie 
głos nietylko aby obalić powyższe mo- 
je twierdzenie, ale równocześnie by 
odpowiedzieć na następujące pytanie: 
czy dzisiejsze decydujące czynniki pol 
skie mają natyle siły i dobrej woli, 
ażeby zdobyć się na cywilną odwagę 
i poruszyć problem wiłeński u pod- 
staw? Bez tego, mojem zdaniem, nie 
można nawet marzyć o znałezieniu 
wspólnego języka. 

Czy zdolni są to zrobić? 

W dalszym ciągu swego artykułu 
chciałbym odpowiedzieć również na 
pytanie, czy dzisiejsze sfery rządzące 
Litwy są w stanie to samo zrobić? 

Zgóry zaznaczam, że to będzie mój 
pogląd osobisty i że będzie mi dosko- 
nałe obojętnem jeżeli przez jakiego- 
kolwiek szowinistycznego półgłówka 
litewskiego nazwany zostanę z tej ra- 
cji „ajentem polskim* czy „renega- 
tem'*. Przed takimi panami nie mam 
zamiaru ani legitymować się ze swej 

litewskości ani tem bardziej uzyski- 
wać od nich świadectwa patrjotyzmu. 

Na wyżej postawione pytanie od- 
nośnie do dzisiejszych sfer rządzących 
będę musiał odpowiedzieć negatywnie 
z następujących przyczyn. 

Primo. Obecnie rządzący obóz ta- 
utininków przedewszystkiem jest obo- 
zem który od samego początku obję- 
cia władzy wszystko a także i politykę 
zagraniczną traktował pod kątem wi- 
dzenia wzmocnienia się i ugrunowa- 

nia swego panowania wewnątrz kraju, 
nie przebierając przytem w żadnych 
środkach, Dlatego też tautinincy zwią 
załi Litwę traktatem handlowym z 
Niemcami wprost skandalicznym jeśli 
nań spojrzeć z punktu państwowości 
i niezawisłości Republiki Litewskiej. 
Ten traktat, jak wiadom, wciągnął 
Litwę w orbitę gospodarczej i zewnę- 
trznej polityki Rzeszy. 

Sekundo. Na czele polityki zagrani 
cznej obecnego rządu litewskiego stoi 
człowiek, którego Niepodległość Lit- 
wy nigdy nie obchodziła. Przeciwnie. 
"Przez p. Zauniusa ora traktowana by- 
ła jako narzędzie karjery osobistej. 
Już za czasów okupacji niemieckiej 
p. Zaunius jako oficer armji niemiec- 
kiej znający język litewski był jednym 
z głównych redaktorów założonego 
przez Niemców pisma w języku litew- 
skim „Dabartis“, w którem to jak naj 
usilniej propagował zrobienie z Litwy 
prowincji imperjum niemieckiego. 

Po obaleniu p. Woldemarasa po- 
tajemne wpływowe siły wysunęły pod- 
rzędnego urzędnika na ministra spraw 
zagranicznych Republiki Litewskiej. 
Nie więc dziwnego, że piastując ten u- 
rząd, z wyjątkiem szeregu kompromi- 
tacyj, p. Zaunius nie ujawnił żadnej 

samodzielnej inicjatywy. Trudno ocze 

kiwać w obecnym krytycznym mo- 

mencie jakiegokolwiek bądź śmiałego 
posunięcia od człowieka wychowane- 
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go w służalczej dyscyplinie armji kaj: 
zerowskiej. 

Tertio. W wewnętrzno-politycznem 
życiu Państwa Litewskiego Wilno by- 
ło zawsze narzędziem połitycznem, 
służącem do zdobycia władzy tej lub a 
wej partji. Ale nigdy nie było ono tak 
haniebnem narzędziem, jakie z niego 
zrobił obóz tautininków. Sam przew- 
rót grudniowy 1926 roku odbył się 
pod hasłem ratowania ojczyzny od a- 
jentów polskich, chcących sprzedać 
Polakom Wilno i społonizować Litwę. 
Od nocy grudniowej Wilno nigdy nie 
przestało być takiem narzędziem w 
rękach obecnego obozu rządzącego. 
Przecież całą walkę nietylko z demo- 
kracją radykalną ale i umiarkowaną 
obóz rządzący prowadził jako walkę 
z „ajentami połskimi*, „zdrajcami 
ojczyzny i „sprzedawcami Wilna". 
Przy pomocy tego narzędzia obóz rzą- 
dzący systematycznie podniecał хо0- 
logiczny szowinizm i nienawiść wobec 
Polaków, mając zawsze na celu przy 
pomocy owej propagandy utrzymanie 
się przy władzy. Wszystko to zrobiono 
w ciągu pięciu lat. Triumf zaś takiego 
kształtowania psychiki społecznej 
świętowano po wyroku Trybunału 
Haskiego. Wówczas to p. Smetona 
jako triumfujący wódz narodu (tak 
sam siebie nazywa) przyrzekał publi- 
cznie w swoich mowach jak najprę- 
dzej wyzwolić Wilno. 

Lecz właśnie wypadki kłajpedzkie 
jak grom z jasnego nieba uderzyły w 
zahypnotyzowaną część społeczeńst- 
wa litewskiego i zmusiły przezorniej- 
szych do spojrzenia rzeczywistości w. 

oczy; a rzeczywistość ta jest zbyt pa- 
nurą. Wszyscy którzy dotychczas spa- 
glądali nań trzeźwym wzrokiem stoją 
poza obozem rządzącym. Oni to dzi- 
siaj próbują poddać dyskusji i rewi- 
zji politykę zagraniczną R. Litewskiej 
a przedewszystkiem politykę wzglę- 
dem Polski. Głosy te są nieśmiałe, ba 
krępowane przez cenzurę i przemocą 
trzymane na uboczu, Także decydu- 
jące posunięcia narazie pozostają w 
rękach obozu rządzącego, którego о- 
bowiązkiem, wynikającym z wytwo- 
rzonej sytuacji jest zdobyć się na cy- 
wilną odwagę, aby spojrzeć rzeczywi- 
stości w oczy. 

Otóż twierdzę, że z przytoczonych 
wyżej przyczyn kierownicze jednostki 
obecnego obozu rządzącego są za słabe - 
i zbyt zakłamane, ażeby mogły zdo- 
być się na taki krok, Ponieważ tu che 
dzi o przełamanie psychiki społecznej 
i psychologji zbiorowej. Czy mogą to 
zrobić ludzie, którzy sami są 
tem wszystkiem przesiąknięci, dla któ 
rych Wilno zawsze było narzędziem 

politycznem utrzymania się przy wła- 
dzy? Zrobienie zaś takiego radykalne- 
go zwrotu dla wiełu z pośród obecnega 
obozu rządzącego, a przedewsźyst- 

" kiem dla jego kierowników może gra- 
zić utratą tak nęcącej i zyskownej rze- 
czy,jaką jest niepodzielna władza dy- 
ktatorska. 8 

Tutaj, jak widzimy, akrobatyka po- 
lityczna okazuje się niewystarczającą. 
Przedewszystkiem trzeba zdecydowa- 
nej woli i dużego poświęcenia się. A do 
tego kierownicze jednostki obecnega 
obozu rządzącego są chyba najmniej 
zdolne. Žemaitis. 

znaczą 
| Helena Romer 
Е Tutejsi. Nowele. wyd. Rój Warszawa 

E Swoi Ludzie. Nowele .wyd. Ł. Cho- 

Chomiński. Wilno. 

Wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wiełeńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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JADWIGA WOKULSKA. 

OKNO SZCZĘŚCIA.) 
Joanna załatwiła interesy Florja- 

na w banku oraz spółdzielni i zdecydo 

wała się jeszcze pójść do księdza. Na 

plebanji powiedziano jej, że ksiądz 
jest w kościele, gdzie remontują na- 
wę główną. Istotnie kościół był otwar- 
ty. Panna z Leśni wsunęła się do wnę- 
trza, narazie niezauważona, gdyż 

ksiądz zajęty był rozmową z mura- 

rzem w cieniu głównego ołtarza. 

Uwagę Joanny zwrócił obraz Ma- 
donny, umieszczony nad bocznym ot- 
tarzem z lewej strony nawy środko- 

wej. Obraz ten przywieziono już da: 

wno. Joanna pamiętała, jak ksiądz 

mówił jej o nim w dzień ślubu Florja- 

na. Ale na obrazie tym okazały się 

jakieś uszkodzenia i skazy. W oczeki- 

waniu na specjalistę, któryby to usu- 

nął, ksiądz trzymał obraz na pleba- 
nji. Tutaj zaś tkwiło stare malowidło, 
podobno jeszcze z wieku XV, malowi- 
dło, którego kontury były zupełnie 
zatarte. Nowa Madonna została od- 

słonięta w ramach bocznego ołtarza 
w pierwszy dzień świąt Bożego Naro- 
dzenia. 

Joanna nie widziała dotąd nowego 
obrazu, gdyż rzadko bywałą w koście- 

ie. Po śmierci ojca sprawy religijne 

zobojętniały jej jakoś. Cios był tak 

ogromny, iż przygłuszył pędy jej da- 

wnej dziecięcej i naiwnej wiary. 

Panna z Leśni zbliżyła się, żeby 

*) Jest to urywek z większego opowiada- 
nia p. t. „Błękitna Madonna“. 

obejrzeć obraz. Z wąskich, nieco wy- 
giętych ram wyjrzała ku niej fala 
smug pawich i niebieskawych. Bose 
stopy wysmukłej Madonny oparły się 
o brudno-pawią powierzchnię jakie- 
goś globu, najprawdopodobniej księ- 
życa. Jej zamyśloną twarz o łagod- 
nym wyrazie okałały pukle rozpusz- 
czonych włosów w kolorze ciemno- 
blond z odcieniem rdzawym. Dokota 
ramion Madonny fruwał błękitny 
płaszcz o. wodnistym połysku. Płaszcz 
ten rzucał niebieskie refleksy na jasną 
powłóczystą jej szatę. Bosa stopa Ma- 

tki Chrystusa gniotła wstrętnego wę- 
ża. 

Wpatrującą się w obraz dziewczy- 
nę, ogarnęło dziwne uczucie. Zrobiło 
się jej jakoś rzewnie i smutno. Zdało 
się jej zarazem, iż z ram obrazu wy- 

zierała ku niej, jakgdyby żywa istota. 
Przeszedł jej przez plecy jakiś ciepły 
prąd i zniknął. Joanna, nie patrząc 
więcej wgłąb kościoła, wyszła na po- 
wietrze bardzo zamyślona. Tutaj zmie 
niła pierwotny plam postępowania. 
Jakiś tajemniczy głos wewnętrzny 
szeptał jej, żeby nie iść do księdza i 
nie radzić się w sprawie ewentualnej 
posady. Ksiądz Józef był jej życzliwy. 

Ale pomimo to był bądź co bądź czło- 
wiekiem obcym. Mógł równie dobrze 
wziąć stronę Florjana, a takie roz- 
wiązanie tej sprawy stałoby się dla 
Joanny nowem upokorzeniem. Pocza 
cie dumy i chorobliwa wrażliwość na- 
kazywały jej coraz bardziej zamykać 

się w sobie. Więc powrót do domu 
po porannej scysji wydawał jej się te- 
raz czemś prawie nienawistnem. To 
też wsiadała do sanek posępna i mil- 

cząca. 
* s 

  

Wczesna wiosna zawiera w sobie 
coś odurzającego. Sposób, w jaki mo- 
kra ziemia wchłania upragnione с12- 
pło słoneczne, to jakby coś z pulsowa 
nia krwi, zapalającej się w żyłach. 
Przedwiośniana zmysłowość przyrody 
przyprawia wprost o zawrót głowy ja 
kimś prawie bolesnym czarem.   

Wzrok Joanny wysyłany nieraz 
tajemnie w przestrzeń przez małe ©- 

ranżeryjne okienka na górze, miłość 
ziemi do słońca, wykłuwającą się z 
nieobeschniętego jeszcze błota. Zbli- 
żała się Wielkanoc. Ostatniemi czasy 
Joanna czytała dużo w samotności i 
zamknięciu. Starała się usunąć od 
rodziny. Florjan, pochłonięty pracą i 
miłością do żony, zdawał się tego nie 
dostrzegać, Emilja zaś traktowała sio 

strę męża pogardliwie, Joanna więc 
starała się nie reagować na jej zac 
ki i połykała w milczeniu przykre sło 
wa, jak gorzkie pigułki. Ciągle nie po 
rzucała myśli o niezałeżnym bycie ma 
terjalnym. Marzyła o pracy i swobo- 
dzie. Ale narazie na tem się skończy- 
ło. Nie miała się do kogo zwrócić w 
tej sprawie. Nikomu nie mogła zau- 

fać. Nie miał jej kto doradzić. Wszy- 
scy znajomi wiedzieli przecież, że ma 
egzystencję zapewnioną i na chleb nie 
potrzebuje zarabiać. Jakże więc umo- 
tywować swoje pragnienia? Zawsze, 
gdy dochodziła do tej myśli, oblaty- 
wał ją płomień wstydu. Jedynem wyj- 
ściem była tu konieczność wtajemni- 

  

  

   

czenia ludzi obcych w stosunki domo- 
we. Pamiętała, jak przez sen, słowa 
wyrzeczone niegdyś przez babkę Ge- 
nowefę. — Nie należy wymiatać nig- 
dy śmiecie z własnego podwórka na 

ulicę. — Babka Genowefa była. mad- 
rą kobietą. 

Życie swoje obecne uważała więc 

wtedy Joanna jako coś przejściowego. 
nieznośnego, jako gryzącą mękę, ja- 

ko sytuację, z której narazie brak 
wyjścia. 

A na świecie zwyciężały powoli 
pierwsze podmuchy wiosny. Ziemia 0- 
bnażała się niewinnie i bezwsłydnie 
zarazem z przybrukanych śniegów, 
jak z krępujących, więzów i naga od- 
dawała się słońcu. Pachnąca wilgoć 

nicobeschniętej powierzchni działała 
jak opium. Chciałoby się usypiać, a 
potem ze skrzydłami u ramion lecieć 
gdzieś w piękniejszy świat. 

Panna z Leśni przeżywała też ok- 
res nieopisanej tęsknoty, którą wy$- 
ląd przyrody mocno potęgował. Nie 
widziała Konrada już od szeregu ty- 
godni. Nieraz w długie popołudnia zi- 
mowe, w wietrzne zmierzchy marco- 
we, brodziła po lesie, błądząc wpobli- 
żu jego domu. Przechadzki w stronę 
siedziby tego człowieka stały się je- 
dyną rozrywką, nęcącą wycieczką, po 
trzebą zgłodniałego serca, niemal na- 
łogiem. Nie mogła go jednak ani razu 
spotkać, ani razu zobaczyć. 

Nadszedł dzień Wielkiej Soboty. 
Okres przedświąteczny był Joannie 
szczególnie niemiły. W domu trwały 
zwykle tradycyjne porządki; zwykły 
tryb życia bywał pogwałcony, wszyst- 
ko przewracano do góry nogami. Acz 
kolwiek Joanna nie brała czynnego u 

działu w tem odświeżaniu kątów, to 
jednak nastrój domowy budził w niej 
coś jakby wyrzuty sumienia, że spę- 
dza czas poza tem wszystkiem. W do 
mu panowało przekonanie, że ona nic 

nie potrafi zrobić, niczem konkret- 

nem się zająć. I choć niby nie obchc- 

dziło ją to wcale, a jednak odczuwała 

chwilami coś jakby przykrość i zaże- 

nowanie. 

Zmierzch zapadał. Joanna przecho 

dziła przez mroczny sałon, chcąc jak 

zwykle udać się na wędrówkę do 

miasta. Powietrze pokoju, przesycone 
wonią wiosennych śnieżnych hiacyn- 
tów, które Florjan sprowadził na świę 
ta. Zamykały się za Joanną zwolna 
ciężkie drzwi wejściowe. Cienie czar- 
nych nagich drzew odcinały się wyraź 
nie od zimnej pawiej wnęki nieba. Tu 
i ówdzie pobłyskiwały pierwsze gwia 

zdy. 

Któż zna utajone znaki ziemi i nie 

ba w takie właśnie zmierzchy wiosen- 

ne, w obliczu pawiej chłodnej tafli 

nad głową? Wiosna idzie a z nią pew- 

ne chwile pośród tych nagich drzew, 
skąpanych w pawim błękicie, tam, 

gdzie zatraca się granica rozkoszy i 

bólu. Któż zbadał istotę tęsknoty 
przedwiosennych wieczorów pośród 
gwiazd, mdlejących na zimnem nie- 
bie. 

Joanna szła coraz prędzej. Myśli 
o Konradzie, myśli ciągłe a uporczy- 
we rozsadzały jej czaszkę. Żaru tych 
tęsknot nie mógł ochłodzić powiew 
wieczoru, nadlatujący z zimnego nic- 
ba. Było jej znów tak dziwnie jakoś, 
tak smutno, że aż chwiłami dławiło 
w gardle. Zjawiło się uczucie podobne 
jak wtedy, gdy po raz pierwszy spoj- 

rzała na obraz nowej Madonny w ko- 
ściele. 

Mroczny płac przed miejskim ko- 
ściołem zapalił się łuną światła, wy- 

chodzącego z szeroko otwartych 
drzwi. Ludzie tłumnie Śpieszyli na re- 
zurekcję. Pachniało świeżą jedliną. 
Joanna prawie machinalnie weszła 
do wnętrza. Oślepił ją znagła blask 
jarzących się pająków. Kościół był 
już natłoczony miejscową ludnością. 
Panna z Leśni przeciskała się z tru- 
dem przez boczną nawę. Nagle pod- 
niosła głowę i dostrzegła tuż nad so- 
bą obraz Madonny w błękitnym pła- 
szczu. Zatrzymała się jak wryta. Nie 
miała zamiaru iść dalej. I oto nagle 
bez żadnej podniety, bez żadnego przy 
gotowania zaczęła się modlić. Nie wi- 
działa dokoła skupionych i tłoczących 
się ludzi. Nie czuła dusznego i ciężkie 
go powietrza. Była sama razem 7 @- 
wą słodką postacią, która już nie po 
raz pierwszy wydała się jej bliska. 
Więc modliła się tą bezładną mową 
myśli, nieuporządkowanym wytrys- 
kiem dziwnego natchnienia. Modlitwa 
była jednocześnie skargą i prośbą. 
Pragnęła zobaczyć Konrada. Przynio- 
sła ze sobą tę skargę, jak wyrzut nie- 
my i bolesny. To była tęsknota nie da 
zniesienia. Mądre oczy Madonny pa- 
trzyły na nią i uśmiechały się. 

Organy zagrzmiały, nabożeństwa 
się rozpoczęło. Wraz z dźwiękami mu 
zyki, spłynęła do duszy Joanny jesz- 
cze większa rzewność. Jakże ulżyła 

jej nieoczekiwana słodka modlitwa. 
Spojrzała dokoła. Wszyscy modlili się 
w skupieniu. Migotały świece, a od 
dźwięków organów kryształowe u gó- 
ry pająki drżały leciutko. 
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Ostatnią przed šwietami W. Nocy 
Środę Literacką” wypełnił miły gość 

6k Skandynawji, mianowicie p. Wan- 
i Pomian, urodzona i wychowana w 
zwecji, Połka, tamże naturalizowana, 
»ecnie przybyła na pewien czas, do 
olski. Będąc prelegentką „Svenska 
olkbildnigsforbunden* czyli Szwedz 

*diego Towarzystwa Oświaty Ludowej, 

_ ostała zaproszona przez nie do wygło- 

zenia cyklu odczytów o Połsce w da- 
"eko wysuniętej na północ, części pań. 

wa szwedzkiego, aż za kołem biegu- 
wem leżącej — Laponji. Po dwu- 

rotnej tam podróży, nietyiko nie zra- 
ona do surowości połarnej aury, ale 
zeciwnie. niemal rozentuz jazmowa- 

a o nieopisanym jej urokiem, osobli- 
 wością jej mieszkańców, przybyła do 

olski, aby w podróży po niej, zebrać 
O naterjały do następnej serji prelekcyj 

' tym samym, przedzwnym kraju. 

Temu węc należy zawdzięczać, że 
zebrani na wspomnianej „Środzie* w 
prostem, ałe w barwnem i żywem, o 
powiadaniu miłego Gościa mogli uj- 
rzeć jakby lekki odblask jaskrawego 
światła słońca i Śniegów, oraz naj- 
«dziwniejszego chyba, na naszej pół- 
kuli, nieba, biednej dla swoich rodzo- 
nych dzieci, choć tak bogało przez na- 
turę uposażonej — Laponji. 

Od Sztokholmu do Lulca, jest da- 
lej niž ze stolicy Szwecji do Berlina. 
Lulea jest siedzibą wojewody — 
„/Landshovdinga', którego władza (nie 
zbyt zresztą okazałaj rozciąga się na 
obszar przenoszący wiełokrotnie każ- 
<de nasze województwo, choć nie do- 
równywujący żadnemu załudnieniem. 
Miasto położone w pobliżu granicy 

sstanowi ważny punkt strategiczny i ma 
odpowiedni garnizon wojskowy. Przed 
wojną stanowiło przedmiot tak znacz- 
meg zainteresowania się niem, Rosji, 
że aż na jakiemś drzewie w pobliżu 
jednego z jego fortów schwytano ro- 
*syjskiego attachć z aparatem fotogra- 

ficznym. 

Był już koniec zimy, kiedy p. Po- 
anian przybyła do tego miasta, i mróz 
"wynosił ..zaledwie* 26 stopni. Woje- 
"woda p. Malm przyjął p. Prelegentkę 
bardzo gościnnie. Urządzone z wyso- 
kim smakiem staremi dziełami sztuki 
„jego mieszkanie wraz z piękną bibljo- 
teką, świadczyło o niepowszedniej kul- 
turze pp. wojewodowstwa (nawiasem 
„trzeba dodač, że Iwią częścią starych 
bibljotek szwedzkich stanowią druki i 
rękopisy zrabowane w Polsce i Cze- 
-chach w XVIl-ym wieku). Oboje wio- 
"dą bardzo czynne życie. On w ciąg- 
łych rozjazdach, przeważnie dla łago- 
"dzenia konfliktów bądź w okręgach 

przemysłowych, bądź pomiędzy koczo- 
"wniczą ludnością lapońską, a koloni- 
Ustami. Przy jednej linji kolejowej, 
braku dróg, mrozach powyżej 40" 
->zimą, sypianiu w cuchnących jurtach, 
_pladze komarów latem (jedyna ochro- 
ma — olejek dziegciowy...) —- stano- 
wisko wojewody tam nie jest syneku- 
<а. P. wojewodzina bardzo czynnie 
pracuje społecznie. 

Przyjęcie u prezesa koła oświato- 
"weg ow Lulea — biatokolumnowa sa- 
la w jego mieszkaniu, pełna najpięk- 
niejszych róż, bank — hotel — szkoła. 
zazwyczaj trzy najokazalsze gmachy 

‚ \№ każdem więksżem mieście Szwecji, 
„©to jeszcze główne punkty charaktery- 
styczne pobytu w tem mieście, poza 
prelekcją oczywiście. Ta miała bardzo 

-diczną frekwencję, w tem bardzo wie- 

łu wojskowych. 
Odczyty są wielką atrakcją dla lu- 

*dzj tego kraju, gnębionych przez licz- 
ue sekty, które zabraniają im najgo- 
dziwszych rozrywek. Przyjeżdżają na 

„Mie jak i na nabożeństwa kościelne z 
. kilkudziesięciokilometrowych odległoś- 
- «i, Są to biedacy, żywiący się tylko sło 
mą kawą i t. zw. kams, czyli gotowa- 

   

   

0 Polsce za kołem biegunowem. 
nemi kulami z mąki, wody i tłuszczu. 
Dawniej panowały wśród nich 51га 
liwe głody, niemal corocznie, w czasie 
których jedli tylko chleb z kory brzo- 
zowej. Snujący się dziś gęsto wśród 
nich różni cherlacy i niedorozwinięci 
umysłowo, uchodzą za potomków naj 
bardziej wygłodzonych. Dziś, choć już 
wobec istnienia, mogącej zawsze do- 
wieść żywność, linji kolejowej, głody 
nie panują, to jednak mimo także, 
zdrowego, suchego klimatu, gruźlica 
szerzy się w tym „Norlandzie*, jak się 
on oficjałnie nazywa. bardzo groźnie. 
Przyczyną tego są niehigjeniczne wa- 
runki w jakich żyją ci ludzie, a zwłasz 
cza owo fatalne odżywianie. Nawet 
w sanatorjum. które także odwiedziła 
p. Pomian, nie można ich nakłonić do 
lepszej strawy. 

  

Pierwsze spotkanie z osobnikiem z 
plemienia lapońskiego, mianowicie ma 
łą, drobną, o twarzy brązowej i po- 
marszczonej, jak zmarznięte jabłko, 
starszą już kobietą, było tuż pod ko- 
łem biegunowem. Przyniosła na sprze. 
daż jakieś drobne przedmioty przemy- 
słu ludowego, lapońskiego. 

Niezmiernie to interesujący lud. 
Język ma niczem niepodobny do szwe- 
dzkiego — raczej fiński przypomina. 
„Boris-boris“, albo „buribia“ — dzień 
dobry, kopta — suknia, chiwa waka 
— jak się masz, oto próbki tej mowy. 
Drobna kobietka tak się zachwyci 
p. Pomian, że jeszcze na drugi dzięń 
przybyła, aby z nią porozmawfać. Lu- 
dność nie-lapońska tak się boi Lapoń- 
czyków, że nigdy nie odmawia kupna 
drobiazgów, które zaofiarowują na 
sprzedaż. Przypisuje im przeróżne, 
nadnaturalne właściwości, czary, uro- 
kj ete. Bardzo poważne inteligentne 
osoby twierdziły wobec p. Pomian, iż 
same były świadkami, np. odebrania 
mleka krowom przez „czarodzieja la- 
pońskiego. P. Pomian opowiada jesz- 
cze mhóstwo, wysoce niezwykłych hi- 
storyj, które swoją ,paranormalnos- 
cią”, zainteresowałyby niejednego me- 
tapsychika. Dziwy telepatji jasnowi- 
dzenia, a nawet zupełnie fizycznego w 
skutkach i tak potężnego działania na 
odległość, jak zatrzymywanie statku 
na jeziorze, składają się na właściwoś- 
ci przechodzące wyobraźnię przecięt- 
nego naszego obywatela, a będące at- 

rybutem tego osobliwego plemienia. 

W uniwersytecie ludowym, który 
p. Pomian podczas swej podróży od- 
wiedziła, było też sporo Laponek, 
kształcących się na nauczycielki ludo- 
we. Muszą one dzielić życie koczowni- 
cze swoich uczniów i dlatego żaden 
inny element poza lapońskim nie na- 
daje się do tych funkcyj. 

Mała stacyjka z napisem: „Koło 
Polarne". Poza nią ten sam monoton- 
ny co j dotychczas, krajobraz, tylko 
niebawe kończą się lasy wysoko- 
pienne i pozostaje biała pustka šnie- 

  

  

   

    

gowa, z łańcuchami kopulastych gór. ° 
"Tylko niebo jest inne, zupełnie inne 
i tak niesamowicie wspaniałe, że nie 
da się tego wysłowić. 

„Życzę słucaczom moim by choć 
raz w życiu mogli je obejrzeć —mó- 
wi p. Pomian. Pewien szwedzki arty- 
sta malarz, który cały świat nieomal, 
zwiedził rzekł, iż tylko tu i jeszcze w 
Algierze, widział tak piękne wschody 
słońca, że chciał przed niemi uklęknąć 
W jakichś mieiących się tęczowo bla- 
skach ukazują w ciągu dnia niezwykłe 
malowidła. Na najgładszem niebie, ja- 
kieś figury, koło krzyż, trójkąt i t. p. 
Wydaje się, że Bóg chce wynagrodzić 
tem pięknem wszystkie surowości da- 
nej strefy jej mieszkańcom. 

Lapończycy jednak, gdy im się to 
pokaże, wzruszają ramionami. Uzbro- 
jeni w narty śmigają po swoich niez- 
głębionych śniegach, przy kilkudziesię 
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stopniowym mrozie, który tu się łat- 
wiej znosi niż bardzo umiarkowany w 
naszej strefie, wobec zupełnie tam spo 
kojnej, niemal całkowicie bezwietrznej 
atmosfery. W tej dalekiej pustce na- 
wet ludzie z wyższem wykształceniem 
dziczeją i dziwaczeją, jak pewien in- 
żynier, który po ukończeniu, przez kił 
ka lat trwającej, budowy linji kolejo- 
wej, pozostał jako pustelnik w chacie, 
nad jeziorem aż do śmierci. Mniej, lub 
więcej do niego podobnych, „osadni- 
ków było sporo. także i pośród ro- 
botników. 

Na płaskich, niskich saniach, za- 
przężonych w renifery, na nartach 
przesuwają się z jednego krańca kra- 
ju w drugi. Łapończycy za stadami 
swoich renów, które są dla nich wszy- 
slkiem, wędrując ciągle w poszukiwa- 
niu pożywienia dla swoich żywicieli. 
a raczej za niemi. Bogactwa niezmie 
rzone ich ziemi, w lasach i rudzie žela 
znej wyzyskali jasnowłosi i rośli przy- 
bysze z południa. W roku 1890 pe- 
wien profesor odkrywszy ogromnie bo- 
gate złoża rudy, zbudował niebawem 
obok nich wielkie miasto fabryczne, do 
skonale pomyślane, ze szkołami, pla- 
cami sportowemi, tramwajami elek- 
trycznemi, będące odtąd wzorem @а 
wszystkich miast w Szwecji. Zowie 
się Kiruna (Kiryno). Wspaniały koś- 
ciół ma piękny obraz pędzla samego 
brata królewskiego, który jest znako- 
mitym artystą-malarzem. Właściciele 
fabryk i hut dbają bardzo o atrakcje 
dla swoich pracowników. to też luksu- 
sowy hotel oraz sala widowiskowa czę 
sto goszczą artystów teatralnych muzy 
ków i prelegentów, W czasie pierw- 
szego pobytu p. Pomian frekwencja na 
jej odczycie była bardzo liczna. Na 
specjalną prośbę, a nawet szereg próśb 
wygłosiła także odczyt o Górnym Slą- 
sku. Przy drugiej jej bytności, słucha- 
czów miała jednak bez porównania 
mniej, ponieważ jeden z dyrektorów 
miejscow. fabryk, Czech, powiedział 
że to były wszystko fałsze o Górnym 
Sląsku, że p. P. uprawia propagandę 
polityczną etc.! 

Lnianowłosi „biali łudzie* z połu- 
dna mają jeszcze w swojem wspania- 
łem mieście, oprócz teatru, paru kin 
także i cieplarnie, w których uprawia- 
ją sobie wymyślne jarzyny swego kra- 
ju, oraz kwiaty. Oni biedni, czarni i 
mali Lapończycy tracą jedne po dru- 
gich co lepsze swoje pastwiska na 
rzecz szwedzkich i fińskich koloni- 
stów, wypierani z lepszych, żyźniej- 
szych stron, wynoszą sę coraz dalej na 
północ, gdzie już tylko porost renife- 
rowy łedwo trwa pod śniegiem, a oni, 
wraz ze swemi renami, marnieją coraz 
bardziej i niema komu o tem powie- 
dzieć w dalekiej stolicy, gdzie król 
mieszka, żeby w ciężkiej doli, ktoś te- 
mu ludowi przyszedł z pomocą. La- 
pończyk sam tego nie zrobi. Nie umie 
opowiedzieć. Gdy wejdzie do pokoju i 
gdy wiatr mu w nos nie dmucha —- 
traci rozum. Tam, w. górach, wśdór 
renów i jurt to potrafi. Ale któż tam 
do niego przyjdzie? 

Tak myśla Johan Turi wolny i 
samotny myśliwiec, w długich swoich 
wędrówkach i nocach pod gwiazdami. 
Wreszcie postanowił spisać wszystkie 
bóle i troski swego plemienia. Długo 
mu brakło odwagi, aż wreszcie znalazł 
jakiegoś, rozumnego i inteligentnego 
mecenasa j dodano mu, jakąś cudzo- 
ziemkę, Angielkę czy Norweżkę, do- 
skonale znającą język lapoński, któ- 
ra przez dwa lata, słowo, po słowie 
tłumaczyła jego opowiadanie na szwe- 
dzki i tak powstała powieść „Ludzie 
lapońscy** która nietylko wsławiła imie 
swego sześćdziesięcioletniego autora, 
ale i istotne sprowadzła pomoc rządu 
szłokholnskego dla  uciemiężonych 
rodaków. 

Jest to pierwsza wogóle tak ,„źród- 
łowa* monografja o Lapończykach. 
Zaopatrzona jest w dość naiwne rysun 
ki autora, niemniej jednak nader żywo 
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i trafnie ilustrujące życie koczownicze 
go ludu. Dowiadujemy się z niej mię- 
dzy innemi także o dawnych siedzi- 
bach lapońskich, które leżą o wiele 
dalej na południe, od najdalszego, о- 
becnego w tę stronę, zasięgu lapońskie 
go. Wielkie doły nad morzem, z reszt- 
kami sprzętów domowych i przedmio- 
tów kultu, lapońskie nazwy wielu 
miast, gdzie dziś Lapończyków nikt 
już nie zna. 

Książka Johana Turi pownna do- 
czekać się przekładu na język polski. 
Jest przebogatą kopalnią niezmiernie 
ciekawych szczegółów życia tego, jed- 
nego z najciekawszych na świecie lu- 
dów. Wychowanie dzieci, wierzenia re 
ligijne, cała zdumiewająca magja, a 
zwłaszcza lecznictwo, z takiemi feno- 
menami 
odległość, albo ustępowanie opuchliny 
pod dotknęciem ręki lapońskiego cza- 
rodzieja i inne, już wspomniane dzi- 
wy, wszystko wraz z cennemi danemi 
natury archeologicznej i historycznej, 
stanowiłoby przyczynek niedo pogar- 
dzenia dla popularnej naszej wiedzy 
etnologicznej. 

Opowiadanie swoje kończy p. Po- 
mian opisem wycieczki do świątyni 
sekty protestanckiej. która włada La- 
ponją. Nabożeństwo długie,  wielogo- 
dzinne, wypełnione niemal nie-przery- 
wanem kazaniem. doprowadza słucha- 
czów do stanu jakiejś  porywającej 
ekstazy religijnej, pokutnej zwłaszcza, 
tak silnej, że ledwie jej się mogą о- 
przeć nawet widzowie inteligentni. Wy 
szedłszy z przepełnionego  szlochają- 
cym tłumem, surowego, o nagich bia- 
łych ścianach, wnętrza świątyni, p. 
Pomian spotkała jakiegoś człowieka w 
zamyśleniu zapatrzonego w gwiazdy. 
Był to Johan Turi. 

Wracając do swego chwilowego do- 
mu, w niskich, ciepłych i wygodnych, 
lapońskich saniach, podróżniczka - 
prelegentka nuciła sobie piosenki la- 
pońskie i powtarzała w myślach różne 
powiedzenia Johana Turi. A oto jed- 
no z nich: „Nic niejest bez duszy. 
Zwierzęta, drzewa, kamienie i sprzęty 
—wszystkie onestraciły mowę, aleza- 
chowały słuch i rozum i dlatego trze- 
ba się z niemi zawsze obchodzić dob- 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Ukazała się ostatnio nakładem „Bibljote- 

ki Przeglądu Kobiecego* wielce ciekawa dla 
pań-gospodyń książka p. t. „Spirytus w go- 
spodarstwie domowem* żbiety Kiewnar- 
skiej i Michaliny Ulanickiej. Spokojnie i rze 
czowo wykazały, autorki, że alkohol wcale 
nie musi identyfikowany z alkoholizmem, że 
są to bardzo częste nawet zagadnienia zde- 
cydowanie różne. Walcząc z akoholizmem, 

należy również wiedzieć, że alkohol jest w 
setkach zastosowań produktem wybitnie po- 
żytecznym. Szeczególniej w gospodarstwach 
domowych, gdzie zastosowania jego są aż 
tak wielorakie, że trudno sobie wyobrazić 
praktyczną panią domu bez podręcznego za- 
pasu spirytusu. Czy to jako paliwo do goto- 
wania, ogrzewania i oświatlania, czy jako 
Środek do wywabiania płami utrzymywania 
porządku w domu — w całym szeregu wy- 
padków spirytus okazuje się artykułem nie 
do zastąpienia. Obszerny rozdział w omawia- 
nej książce poświęcony jest roli spirytusu 
w domowej perfumerji i apteczce. 

Praca p, p. Kiernarskiej i Ulanickiej, sta 
nie się niewątpliwie w swoim zakresie warto 
ściowym poradnikiem dla pań domu, 
nikiem tem cenniejszym, że — pierwsz; 

20е nasz Monopol Spirytusowy zainte- 

    

resował się również wielką rolą swego pro- - 
duktu w gospodarstwach domowych — ma- 
my na to dowody w postaci wpuszczonego 
ostatnio na rynek spirytusu 90-stopniowego, 
który jest tańszy od dawnego o 2 złote na li 
trze, a co jest jeszcze ważniejsze, że nowy 
spirytus jest rozlewany w buteleczkach po 

aja litra. Taka buteleczka kosztuje tylko zł. 
1.31, kiedy dawniej można było kupować mi 
nimalnie tylko po */ litra za cenę zł. 4. 

„Spirytus w gopodarstwie domewem' re- 
habilituje w dużej mierze alkohol, wykazu- 
jąc jednocześnie, że nie produkt jest winien, 
lecz człowiek, nie użycie — lecz nadużycie. 

Walczmy z alkoholizem. lecz nie z alko- 
holem, gdyż, jak głosi słuszne motto książki 
„Alkohoł — to bogactwo narodowe, alko- 
holizm — to niebezpieczeństwo sarodowe*. 

jak wstrzymywanie krwi na - 
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Święta Wielkanocne w zwyczajach i obyczajach. 
Zwyczaje i obyczaje, związane ze świę. 

tami Wiielkanocnemi zawierają w sobie za- 
równo pierwiastki tradycji chrześcijańskiej, 
jak i dawniejszych jeszcze, wywodzących 
się z zamierzchłej przeszłości, Jajko np., 
którego podziałem rozpoczyna się uczta wiel 
kanocna, jako symbol życia, zawartego w 
martwej pozornie materji, znane było jako 
przedmiot pewnego rodzaju kultu już w sta- 
rożytności. Wżzmianki o tem znajdejumy u 
Juvenala, Płiniusza, Owidjusza. Symbolika 

chrześcijańska nie wkluczyla go do obrzę- 
dowości kościelnej, uświęcając jedynie z 
zane z niem obyczaje ludowe. Wyraża się 
to w święceniu jaj wielkanocnych, obok 
zresztą mięsiwa, pieczywa i t. d. W każdym 
razie dzielenie się erwszego dnia Świąt 
Wielkanocnych jajkiem  niepošwięconem 
byłoby niedopuszczalnem uchybieniem tra- 
dycji. 

Lud polski i ruski połączył tradycję dzie- 
lenia się jajkiem wielkanocnem z właściwa 
sobie potrzebą uzewnętrzuiania piękna zdob- 
niczego. Tylko w Polsce i na Rusi wytwa- 
rzane są t. zw, pisanki t. j. jajka zdobione 
ornamentem, bądź wycinanym na skorupce, 
bądź wykonywanym za pomocą wosku roz- 
topionego, bądź też — za pomocą nalepia- 
nia t. zw. „ducha* z bzu lub sitowia, albo 
też — papierków barwnych. Rzecz charakte- 
rystyczna, że t. zw. „pisanki* spotykamy 
u ludu polskiego, ruskiego, litewskiego je- 
dynie w granicach dawnej Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej. Dalej na Wschód lud u- 
żywa jedynie jednobarwnych jajek wielka 
nocnych, najczęściej — czerwonych (kras- 
noje jaiczko). 

Przyrządzanie „święconego* znane jest 
tylko w Polsce i na Litwie. Rosjanie ogra- 
niczają się do t. zw. „paski* (ser z masłem 
i słodyczami), W Polsce i na Litwie świę- 
cone jest z jednej strony związane zapewne 
z potrzebą obfitszego spożycia po długo- 
trwałym, niegdyś bardzo surowym poście, 
z drugiej strony — z kultem zmarłych. Jak 
wiadomo prasłowiański kuit zmarłych—,dzia- 
dy rzykrotnie w roku przypominał ich 
pamięć: przy zapadaniu jesieni (dzień za- 
duszny), w okresie przesilenia dnia i nocy 
(szczodre wieczory), oraz — w okresie bu- 
dzenia się wiosny. Łączenie święconego z 

kultem zmarłych najdłużej przechowało się 

na Polesiu, gdzie starsze niewiasty (żałob- 

nice) udawały się na cmentarz w dniu 

pierwszym Wielkiej Nocy z wódką, serem 

i pieczywem, by „napoić i nakarmić dzia- 
dy*. (M. Rodziewiczówna). 

Święcone w dawnej Polsce, zwłaszcza na 
stołach magnackich, urządzane było z nie- 
słychanym przepychem i w obfitości, ude- 
rzającej dzisiejsze nasze _ wyobrażenie. 
Lucjan Siemiński podaje wyjęty z jakiejś 

kroniki opis święconego u Sapiehy w De- 

reczynine, Za Czasów Władysława IV-go. 

„Stało — opisuje kronikarz — cztery prze- 

ogromnych dzików — to jest tyle, ile części 
roku, każdy dzik miał w sobie wieprzowinę, 

alias szynki, kiełbasy, prosiątka. Stało tan- 

dem 12 jeleni, także całkowicie pieczonych 

ze złotemi rogami, do admirowania, nadzia- 
ne były rozmaitą zwierzyną, alias — zają- 
cami, cietrzewiami, dropiami, pardwami. 
Te jedynie wyobrażały 12 miesięcy. Naokoła 

Ku czemu 
Cywilizacja europejska przeszczepiona na 

grunt azjatycki i działanie współczesnych me 

tod produkcji sprowadzają za sobą niepow- 
strzymany wzrost liczby łudności. 

Przed europeizacją Japonja liczyła 26 mil- 

jonów ludności i cyfra ta pozostawała pra- 
wie bez zmiany przez 150 lat. W r. 1871, 
trzy lata po wprowadzeniu ustroju konstytu- 
cyjnego, spis ludności wykazał cyfrę 33 mil- 

jonów dusz. Dzisiaj w Japonji mieszka zgó- 
rą dwa razy tyle ludzi, co w r. 1871. A przy 
rost roczny ludności wzrasta: dziesięć lat 
temu wynosił 600.000, obecnie — 1 miljon. 

W Korei rządy Japończyków wpłynęły 
również na wzrost liczby ludności. W r. 
1906 liczba mieszkańców Korei wynosiła 
9.788.000, w r. 1929 już 19.311.000. 

Ludność Chin oceniana jest dzisiaj na 
blisko 500 mil, Zgórą połowa tych mas tło- 

czy się w dolinie Jang-Tse-Kiang'u, gdzie 
znajdują się najlepsze tereny uprawne. 

Brak środków komunikacjynych, narzę- 
dzi rolniczych, maszyn etc. sprawia, że za- 

ledwie trzecia czy czwarta część ogólnej 

przestrzeni Chin jest wyzyskana przez kul- 
turę rolną i daje utrzymanie mieszkańcom. 
Na tych terenach dzisiaj jeszcze dzikich mo- 
że się pomieścić i wyżywić kilka setek mil- 

jonów ludzi. Cywilizacja europejska i współ 

czesne metody produkeji mogą usunąć z ży- 

cia Chińezyków plagę głodu, nędzy, chorób, 

mogą im stworzyć możliwą egzystencję na 

olbrzymich niezamieszkanych jeszcze obsza- 

   

    

      

  

      

    

rach północno-zachodnich. Gdyby Chińczycy - 
w nowych, normalnych warunkach bytu roz- 
mnażali się tylko tak szybko, jak Koreańczy- 
cy, to za 100 lat w obrębie Chin mielibyś- 
my już 8 miljardów mieszkańców. Jeśli co 
40 lat liczba mieszkańców podwajałaby się, 
to po 80 latach Chiny liczyłyby 1 i pół mil- 
jarda ludzi. Cyfry fantastyczne, ale — nie- 

stety — przy wtargnięciu cywilizacji euro- 

było ciasto sążniste — tyle, ile tygodni 
w roku 52. Za tem było 365 babek, to 
jest tyłe, ile dni w roku. 

„Co zaś do bibendy: 4 puhary, napeł- 
nione winem jeszcze za króla Stefana, tan- 
dem 12 konewek srebrnych z winem po 
królu Zygmuncie, te knoekwi exemplum 12 
miesięcy. Także 52 baryłki, 365 gąsirków”... 
Dła czeladzi przygotowano 8.700 kwart mio- 
du: „to jest tyle, ile godzin w roku* — 
zaznacza kronikarz. я 

Inna kronika notuje święcone, którem 
Radziwiłł „Panie Kochanku* zaimponował 
Włochom podczas swego pobytu w Rzymie. 
Cudzoziemcy nie mogli zrozumieć, jak Po- 
lacy mogą zjeść tyle mięsiwa i pieczywa, 
wypić tyle miodu i wina. W dworkach szla- 
checkich i po chatach wiejskich święcone 
miało odpowiednio skromniejsze rozmiary, 
ale jego tradycja, acz zmodyfikowana i przy- 
stosowana do czasów dzisiejszych trwa do- 
tychczas. 

W zaniku natomiast jest tradycja dyn- 
gusa czy Śmigusa, praktykowana w drugim. 
dniu świąt wielkanocnych. Jest to zwyczaj 
pra-aryjski, wywodzi się od omywania о- 
czyszczającego, praktykowanego i dziś jesz- 
cze np. w Birmanie  (Ińdje Wfłschodnie). 
Natomiat nazwa „dyngus* jest pochodzenia 

niemieckiego. Oznacza ona wykup, jaki 
składali mieszczanie niemieccy żakom kwe- 
stującym. Obyczaj ten był szeroko prakty- 
kowany w t. zw. sferach towarzyskich w 
Polsce za czasów saskich. Oto, co pisze 
Kitowicz, pamiętnikarz tych czasów: „Kiedy 
bywało rozweseliła się kompanja, panowie 
i dworzanie, panie i panny leli jedne dru- 
gich wszelkimi statkami, jakich dopaść mo- 
gli, hajducy i lokaje donosili cebrami wody, 
a kompanja dystyngowana czerpiąc od nich, 

i oblewała sie od stóp do głowy, 
wszyscy zmoczeni byłi, jakby wyszli 

z kiego potopu“. Na wsi ofiarami śmi- 
gusa padają zwykle dziewczęta, co upamięt- 
nili nasi artyści w obrazach i rysunkach 
scen rodzajowych (Andriolli). Synod du- 
chowny diecezji poznańskiej za czasów Wła- 
dysława Jagiełły zabronił „dyngusa* Ale 
w czasach późniejszych duchowieństwo pa- 
trzyło pobłażliwie na ten obyczaj, który, 
zresztą, zanika już obecnie i w wielkich 
miastach nie jest praktykowany nawet w, 
formie — skrapiania się perfumami, ? 

W. okresie świąt wiełkanocnych Kraków 
ma swoją specjalną uroczystość obyczajo- 
wą: Rokai „Rękawka* — powiada Z. 
Gloger (Encyklopedja Staropolska tom IV 
str. 161) — jest pamiątką starożytnej pol- 
sko-słowiańskiej stypy pogrzebowej, czyli 
ugoszczenia ludu, zebranego na obrzęd po- 
grzebowy Krakusa dla usypania mu potęź- 
nej mogi Dziś „Rękawka ogranicza się 
do tradycyjnej wycieczki na Krzemionki. 
Wycieczka ta jest jakby pierwszem wychy- 
leniem się mieszkańców miast poza mury, 
zapowiedzią późniejszych majówek- 

Wszędzie, zresztą, w Polsce święta wiel 
kanocne są wstępem do zabaw na świeżem 
powietrzu. Huśtawka czyli „wozawka” ałbo 
prymitywna karuzela są nieodłącznemi za- 
bawami wsi polskiej podczas świąt wielka- 
nocnych. Dzeta. 

idzie Azja? 
polskiej wgłąb Chin i uprzemysłowieniu ich 
— zupełnie możliwe i realne. 

Nietylko Chiny, Japonja, Korea wykazują 
dążność do wzrostu niezmiernego ludności. 

W Indjach, pod wpływem rządów angiels- 
kich i cywilizacji, nastąpił również znaczny 
przyrost ludności, który wyraża się w cyf- 
rze 50 miłjonów co 40 łat, t. į. 20 procent w 
stesunku do ogólnej liczby mieszkańców. Na 
półwyśpie Małajskim oraz na wyspach t. 
zw. Straits Settlements, ludność podwoilła się 
w ciągu 20 lat. 

Jak widać z zestawień statystycznych, 
Azja kryje w swem wnętrzu olbrzymie, nie- 
obliczalne możliwości demograficzne. Azja 
ma też przed sobą jeszeze swój wiek złoty 
wzrostu ludności, podczas gdy Europa ma 
go już za sobą. 

Uwzględniając olbrzymie, nietknięte jesz 
cze i niewyzyskane bogactwa naturałne Azji, 
trzeba się liczyć z tem, że ośrodek Azji — 
Chiny prędzej czy później, a raczej weześ- 
niej, niż się to zdaje, pod wpływem ostaf- 
nich wydarzeń połitycznych i militarnych, 
ulegnie transformacji i w przyśpieszonem 
tempie kroczyć będzie po drodze, którą 
wcześniej kroczyła już Japonja. Ilość staje 
się w pewnym momencie i w pewnych wa- 
runkach jakością. Obeena słabość i bierność 
kontynenfu azjatyckiego jest tylko chwilo- 
wą, do przezwyciężenia jej pomoże cywili- 
zacja europejska i jej potężne Środki po- 
mocnicze. 

E. R. 
RAY WYCHOWANA PWST 

Popierajcie Ligę Morską 
_ 4 Rzeczną! 
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: Wtem zaczęło się lekkie kołysanie 
Tali głów ludzkich u wejścia; krótki 

*uch i znów spokój i cisza. Przez Śro- 
“dek kościoła pośród modlącej się ciż 
by szedł Konrad. Kiedy Joanna ой- 
wróciła głowę w tamtą stronę, docho- 

<dził już do prezbiterjum. Fala gorąca 
uderzyła Joannę w głowę i przeszła 

maż do krzyża. Jej prośba tak nagle, 
tak nagle została wysłuchana. W mad 
rych oczach Madonny wyczyłała ci- 
<hą radość. Widziała je jak. przez 

mgłę. Słowa znanych, powtarzanych 

"dawniej codziennych modlitw cisnę- 

ty jej do głowy rozszalałym, niepow- 
'strzymanym potokiem. Poruszała be7- 

  

ustannie wargami, ale mogłi tylko 

szeptać: — Panie, o Panie, i mo- 

gła patrzeć dowoli na jasną głowę 
Konrada, na jego wyniosłą postać   
tam, w prezbiterjum w kolatorskiej 
ławce. 

Wreszcie organy zagrzmiały wzru- 
szającą pieśnią zmartwychwstania i 
Joanna poczuła na policzkach gorące 
krople. Tłum zakołysał się spokojnie, 
później bardziej groźnie, gwałtownie 
ku wyjściu, w ciemność przedwiosen- 
nej nocy. 

Joanna czekała. Konrad wychodził 

powoli razem z innymi. Przysunęła 
się bliżej przejścia. Oczy ich spotkały 
się bardzo szybko. Coś jakby ukłon 
leciutki i leciutki uśmieszek rozbłys- 
nął we wzroku stalowo-nicbieskim. 

To spojrzenie załśniło na tle półkołi- 
 stego okna, składającego się z drob- 
nych szybek w górze nad głównym 
ołtarzem. Panna z Leśni pamiętała 
zawsze później to. okno, czarne okno 

szczęścia na tle kościoła jarzącego się 
"światłem. A organy grzmiały dalej 

  

nieprzerwanie: — Wesoły nam dziś 
dzień nastał. 

Za kościelnemi drzwiami, gdzie 
było już trochę luźniej, wyciągnęła się 

do Joanny w mroku wąska jasna dłoń 

kochanego człowieka i kochane usta 

dotknęły jej ręki. 

— Czy pani wie, że o niej dziś ca- 

ły czas myślałem —- rzekł Konrad. — 

I wróżyłem sobie: Przyjdzie, nie przyj 

dzie. 
Naprawdę nie oczekiwała takich 

słów. Ledwie panowała nad wzrusze- 
niem. Odpowiedziała głosem niskim, 
skupionym. 

— Doprawdy? 

— -Chwilami mówiłem sobie. A 
nuż nie przyjdzie — odparł Konrad. 
— I było mi smutno. 

Nie sądziłam, żeby pan kiedy- 
kolwiek myślał o mnie. 

— A jednak myślę. Myślę nieraz. 

Na uboczu przy jednej z grubych 

przedkościelnych lip stał uwiązany 

wierzchowiec Konrada. 

Konrad wziął go za uzdę. 

— Czy wolno towarzyszyć pani? 
— zapytał. 

Joanna skinęła tylko głową. Nie 
mogła już mówić. Za nią zostało czar 
ne okno szczęścia, widne jeszcze cią- 
gle przez otwarte drzwi kościoła. 

A organy grzmiały wciąż ze wzra- 
stającego oddalenia cudownie piękną 
prostą i odwieczną pieśnią Zmar- 
twychwstania Pańskiego. 

RBA 

  

LEON WOŁŁEJKO. 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Zgoda“. 

(Facecja świąteczna), 

Bałtruk był w całej okolicy sław- 
ny. Ci na rynku kogo nałupić, ci w 
karczmie komu oka podbić, ci na dro- 
dze kogo zagabnąć — dla jego była 
nie nowina. Do nikogo nie miał uwa- 
żenia. Ci to szlachcie na pieknym ko- 
niku z dzwoneczkami latno poro je- 
chał, ci wesela abo kumy na kałamas”- 
kach do kościoła spieszyli, — Bałtruk 
spotkawszy, stanowił sie ze swojo dra 
binko poprzek drogi i póty stał, póki 
cała chewra, okuratnie wyłajawszy sie 
bokami jego nie obmineła. Drugim 
razem — inaksza fanaberja w mia- 
steczku pokazywał. Kupiwszy para 
garści konfetow, grabolił sie na woz 

na strzodku rynku i, hałas haniebny 

strojąc, puszczał konfetami dziewczy- 
nom gdzie popadło. A dziewczęta czyr 
winieli i chichotali — ale kużda chcia- 
ła za konfeta złapać. Poźniejszo poro, 
Bałtruk, zapas konfetow wyrzuciwszy. 
skakał z wozu na ziemia, chwytał 
pierwsza z brzegu panienka i całować 
jo poczynał. W ta pora robił sie ruch 
na cała miasteczka: dziewczęta cho- 
wali sie do kramów i zajazdów, wielka 
obojętność mając, coby Bałtruk i ich 
nie wycałował. A Bałtruk chodził so- 
bie, głowa do góry zadarszy, i reho- 
tał ze śmiechu na cały rynek. Patrza- 
li na te facecji wioskowe chłopczaki 
i zajzdrość ich haniebna brała, ale 

nicht nie miał odwagi słowa Bałtru- 
ku powiedzieć, bo wiedział — co Bał- 
truk nie żartui i zawdy łupnia moży 
sprawić. 

Aż raz przytrafiła sie taka zdarze- 
nia — co mało i Bałtruka nie nabili. 
Jakości w niedziela, wyszedszy z koś- 
cioła, posłyszał Bałtruk — co chtości 
na harmonice nadto piekniegra. Za- 
stanowił sie na miejscy i poczoł słu- 
chać. A harmonika — aż chrapi — ta- 
ka smagła polka z jej wychodzi. Po- 

deszedszy bliżej — obaczył Bałtruk — 
co u Chaimki w sieniach szmat naro- 
du zebrawszy sie i tancy jekieści ido. 
Przypatrzywszy okuratnie — pozna!, 
co tu poczyna sie wesela, bo pan mło- 

dy z panno młodo tyko co w kościele 
byli szlub wziewszy. Znakiem tego 
wścibił sie Bałtruk do strzodka, do 
sieni—j patrzy. I taka ochota do tan- 
ców u jego pojawiła sie, co już i wv- 
trzymania nie miał. Obaczywszy, co 
wszystkie drużki tancujo i dla jego 
pary niema — skoczył do panny mło- 
dej, co zapłakawszy sie na. zydelku 
siedziała, chwycił jo wpół, podjoł do 
góry, znow postawił na ziemia i tak 

zakręcił w tancu, co, biedulka, nie mia 
ła czasu i sprzeciwu dać. Pan młody, 
obaczywszy, co cudzy człowiek z jego 
żonko tanczy, chciał kułakami w łeb 
Bałtruka zwędzić — ale nijak wmecić 

  

nie mog, bo bał sie coby w żonka nie 
potrafić. A Bałtruk kręcił sie w tancu 
jak wicher. Prawda powiedziawszy 

to młoda krzyknęła nawet raz: „pusz- 
czaj!* ale Bałtruk nie myślał .,.pusz- 
czać”, tyko, podjewszy jo w góra, 
bracał nawkoło siebie — aż wiatr 
od ich po całych sieniach i zamiatał 
śmieci i ludzi... Dziwowali drużbo- 
wie i tancować przestali. Sąsiady i 
famielja poczeli nogomi przytupywać 
i śmiać sie głosno, a chewra miastecz- 
kowa stała za drzwiami gęby rozdzia- 
wiwszy i powtarzała: „A tanca ji — nie 

chaj jego kaczki*! — Jeden tyko pan 

młody, chwyciwszy duha z wozu, 
wskoczył do sieni i wderzyć Bałtruka 
przybierał sie. Ale Bałtruk, zejrzaw- 

szy co-tu paszkudnie wychodzi, puś- 
cił z rąk panna młoda, skoczył do stan 
cji, do Chaimki, wywalił z ramo okna 
od ogrodu — i tyle jego widzieli. Pó- 
ki sąsiady i famielja oblecieli karc=- 
ma nawkoło — Bałtruk już dawno 
był zakopawszy sie w odrynie do sia- 
na. Nicht jego, prawda powiedziaw- 
szy nie szu! ał — tyko pan młody, 
złość do jego mając, powrócił do Каг- 
czmy ostatni i ci tak ci siak — Bałtru- 

ka nabić doklarował... Ale stary Piotr. 

ojciec młodej, gospodarz okuratny i 

rozumny, poczoł jemu perswadować 

i Humaczyć: co tego Bałtruka dawna 

zna i wie co on — chłopczak i dobry 

i pościwy — tyko nadto durnowaty. 

A gruba Tomaszowa, swacia ichna, 

znaczy sie, pokiwała sie na zydlu, we- 
stchnęła i powiedziała: „Kużdy ma 
swój dycht!**). 

Januk Kierul, pan młody. znaczy 

*) Usposobienie, charakter, kierunek. 

   
     

  

sie, powróciwszy z cało chewro z mia- 
steczka, nie mog i sam zgadnąć co z 
im robi sie. Cały wieczor nic nie jad, 
ni razu nie .zatańcował, — nawet wu- 
tki nie pił — tyko chodził jak chmura 
po chacie i. wszystko przemyśliwał: 
jakby Bałtruku za taka  haniebna 
krzywda zapłacić. 

Tymczasem skonczyła i wesela. 
Sąsiady i famielja rozjechali sie po 
chatach. Cicho zrobiło sie w Januko- 
wym obejściu i żyćcia młodej pary 
poszła spokojnie i okuratnie. Jeździł 
niedzielami Januk do miasteczka i. 
schowawszy do cholewy harapnik. — 
zawdy Bałtruka szukał, ale nijakim 
sposobem naleźć jego nie mog, bo Bał 
truk cichaczem do drugiej parafji do 
kościoła jeździł i tam swoje sztuki 
znow pokazywać poczoł. Bywało: za- 

gwozdki**) z drabinki cudzej powy- 

biera — a później — smieji sie, jak 
wszystkie koły z osiow na droga le- 
co, abo wiadra wody na podsiedzenia 
w kałamaszee wyleji i patrzy — jak 
szlachcić do mokrości siada. Ale już 
ni konfetow nie rzucał, ni dziewcząt 
nie całował, ni hałasu na rynku nie ro 
bił. A w swoim miasteczku — zawszy 
stkiem nie pokazywał sie... Nie zna- 
kiem tego — coby Januka bał sie. Ale 
wsłyd był jemu haniebny. —za ten 
taniec u Chaimki i za konfety i za 
dziewcząt całowanie!.. Wiedział już o- 

kuratnie, chto to był ten pan młody, 
co jemu łupnia chciał sprawić; wie- 
dział nawet w jakiej wiosce żył a raz 
to już był namyśliwszy sie i z przepro 

szeniem do jego jechać. I byłby mo- 
ży nawet pojechawszy, żeb mog od- 

gadnąć ci daruji jemu Januk, ci nie? 

  

  

  

*+) Zatyczki. i  



„Virtus Militaris“ do lamusa? 
(Itefleksje widza), 

„Virtuti Militari“ na Pohulance. 
Bohaterska sztuka K. Czyżowskiego. 
dramat poświęcony zasłudze žolnier- 
skiej, dający przekrój dziejów od wy» 
buchu wojny aż do czasów  obec- 
nych... dający obraz teraźniejszości i 
jutra... Nowoczesna budowa dramatu, 
oryginalna forma i t. d.—tak brzmią 
komunikaty teatru. 

Nie, — któż widział tak naiwnie 
zapowiadać sztukę, w którą się wło- 
żyło tyle pracy i zapału? Stanowezo 
dyrekcja teatru nie idzie z prądem 
czasu. 

Bo czyż nie lepiej było napisać up. 
„Najznakomitszy przebój s 
arcyrewja przeszłości, teraźniejszo 
i przyszłości... pieśń miłości, tęsknoty, 
rozpaczy... nasza czarująca wileūska 
Smosarska—Szurszewska ofiarą „cno- 
ty żołnierskiej autentyczny czar- 

  

  

     

   

    

dasz sołdacki przy jazzbandzie mit- 
raljez... wstęp tylko dla dorosłych!...* 

Mam wrażenie, że efekt 
inaczejby wyglądał. 

Bo któż tam w dzisiejszych cza 
sach — pacyfistyczno-sportowo-bridżo- 
wych mówi o zasłudze żołnierskiej? 

Bohater? Ciekawym, czy np. p. 
Szpakiewicz, czy p. Wyrzykowski, 
sprawni bohaterzy sztuki, zrobią 35- 
metrowy skok na nartach na stoczni 
wileńskiej? To jest bohaterstwo! A 
kto wie, czy nawet w bridża graja? 

Qnota żołnierska? Owszem, ow- 
szem, cześć jej się należy, ale to może 
przy jakiejś okazji, dwa, trzy razy do 
roku, z defiladą, chorągiewkami, de- 
legacjami, festynami; to jest święta 
rzecz, to"musi być oficjalne, ałe tak 
na codzień? 

No ale trudno, jak nas teatr zasko 
czył i rzuca na afisz jakieś mister- 

kasowy 

  

jum stawania się teraźniejszości i 
przyszłości polskiej, jakiś epos żoł- 
nierskiego czynu — to wypada, pro- 
szę państwa, wypada — przynajmniej 
delegację posłać > 

I rzeczywiście na sali widać liczne 
(a jakże) delegacje społeczeństwa pol. 
skiego Wilna—bodaj ponad 50 osób. 
Ciekawe tylko, że procentowo najlicz- 
niejszą delegację przysłali... obywate- 
le-Żydzi ('). Czyżby na nich teraz 
spadł głównie obowiązek reprezento- 
wania ideologji polskiej? —No dobrze, 
dobrze, ale ten ciągły hurra-patrjo- 
tyzm to już mdli; z pewnością i sztu- 
ka odpowiednio ckliwa, a gra arty- 
stów z pewnością nie na lepszym po- 
ziomie. Wojna... okopy... rany... to ta- 
kie denerwujące; a przytem jakieś 
problemy społeczno-narodowe, jakieś 
Konradowskie psychoanalizy... Iść do 
teatru i jeszcze... myśleć?! 

Wojenka—tak, piękna ale jak są: 
„ułani, ułani... — podobno na dzień 
przedtem nie można było dostać bi 
letu; no ale to ułani, Zula, Lopek, 
albo przynajmniej Smosarska! 

A jednak? -— trzebaby się może 
nieco zastanowić — może to pewne 
nieporozumienie? Bo jeżełi idzie o 
walory sztuki, to śmiem twierdzić. 
choć nie do mnie tu należy ocena 
z punktu widzenia teatralno-artystycz 
nego, że są nieprzeciętne j wysoce 
ciekawe pod względem formy. 

: Temat, nietylko mie banalny i 
okłepany, ale właśnie wiecznie żywy 
i aktualny — zwłaszcza dziś aktual- 
ny, gdy, jak woła autor-poeta, ,.jesz- 
cze nie odtrąbiono”, gdy nie pora 
jeszcze chować ową „Virtus Milita- 
ris“ do lamusa  „patrjotycznych* 
wspomnień; nawet mimo narkotyzu- 
jących głędzeń pseudo-pacyfistów, sa- 
mych uzbrojonych od stóp do głów. 
albo takich, którzy często są jeno na- 
rzędziem, znanych nam już z enuncja- 
cyj Marszałka Piłsudskiego, agentur 
obcych. Zresztą „pokojowa wojna na 
wschodzie winna nas przestrzec przed 
skwapliwą demobilizacją psychiczną. 

  

  

Dlatego też ową  .„Cnotę żołnier- 
ską, którą opiewa w tym dramacie, 
krwią żołnierską pisanym, poeta sam 
żołnierz z pod znaku walki wyzwo- 
leńczej. należałoby może raczej kul 
tywować i to nie od Święta, a w każ- 
dej godzinie. Zwłaszcza my tu w Wil- 
nie, gdzie wszyscy jeszcze jesteśmy 
żolnierzami w okopach Rzeczypospo- 
litej na najbardziej wysuniętej redu- 
cie. 

Ideowych pacyfistów można uspo. 
koić, że nie jest to pochwała milita 
ryzmu, a jest tó skrót artystyczny. 
synteza męki i poświęcenia żołnierza 
polskiego, dzięki czemu mogą oni 
swobodnie snuć sobie, zresztą bardzo 
cenne, idee pokojowe. 

Lękający się ckliwego patrjotyz- 
mu darmo go będą szukać w sztuce. 
Żołnierz też go nie uznaje. On wie, 
że jest, jak mówi autor, „świętym 
gnojem pod jutro. Ale też chce on 
walczyć | szuka zarania tego jutra 
boi się, by nie nałeżało ono do szuj, 
dyskredytujących jego trud. 

Walka o to jutro i o nowy do nie- 
go słosunek jest artystyczną treścią 
sztuki. 

Zaś nowy stosunek do życia nie 
że być czemś oderwanem, a musi 

być oparty na potężnej podbudowie, 
jaką stanowi czyn żołnierski, stwa- 
rzający nową rzeczywistość. 

Czyby zatem nie wypadało zrewi- 
dować coś niecoś oficjalny stosunek 
do tej „Virtus Militaris', której po- 
święcony jest ten szczery, z žolnier- 
skiego wprost serca wyszarpany ut- 
wór? 

A może istotne problemy życia 
polskiego pozostawimy do przeżywa- 
nia jeno artystom na scenie wśród 
pustych ścian teatru? 

Ale doprawdy wielka to dła nich 
niesprawiedliwość za ich rzetelną pra- 
cę i święty ogień zapału; wielka nie- 
sprawiedliwość dla poety, za jego na. 
tchnienie i serce, które nam rzuca ze 
sceny, gdy razem z nami szuka dróg 
do nowego jutra. 

Chyba że zagadnienie to jest a 
tyle ważkie, że nietylko „delegacje”, 
ale tłumy publiczności, wojsko, szko- 
ły, organizacje, winny się znaleźć w 
sali teatru na Pohułance, by tam pod- 
dać się wrażeniu sztuki, by wsłuchać 
się w rytm kroków, przewijających 
się przez całą sztukę, idących walczyć, 
budować — w przyszłość; a nad nie- 
mi dominujący rytm kroków kogoś— 
zadumanego, na którego barkach spo- 
czywa zrąb pracy @а przyszłości, 
który jest uosobieniem „Virtutis Mili- 
taris', . 

Wrażenie wielkie i podniosłe. 
Artyści dali z siebie wszystko, co 

najlepsze. 
Piękne i szczere ujęcie roli Kry- 

styny przez p. Szurszewską, szłachet- 
ny i pełen umiaru patos dyr. Szpakie- 
wicza w roli Andrzeja, świetnie dyna- 
mieznie oddane przez p. Wyrzykow- 
skiego: pełne charakterystycznego na- 
pięcia sceny w roli obłąkanego Antka- 
poety, szczerość i prawdziwość posta- 
ci Wojtka w wykonaniu p. Karpiń- 
skiego, oraz doskonała gra p. Molskiej 
pp. Bielskiego, Czaplińskiego, Zastrze- 
żyńskiego i wogóle całego zespołu, 
wywołały duże j niekłamane wzru- 
szenie, oraz uznanie obecnych na sali 
„Gelegacyj“. 

Podobno szfukę tę dla honoru do- 
mu teatr wystawi jeszcze raz, czy 
dwa razy, by następnie powrócić «do 
naszej „narodowej sztuki „Mam lat 
26% z kankanem, kobietą ze świnią 
i rumbą (ha! znak czasu). . 

Warto zatem, by ci, nad których 
światem nie stale jeszcze „tętni rum- 
ba”, poszli i zobaczyli. Czasem nawet 
i w teatrze dobrze i warto... pomy- 
śleć — nad jutrem! Legjonista. 
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Amerykanin o Sowietach. 
H. R. Knikckerbocker. Postęp Pianu Piatiletki. Dziewięć ankiet. 

(Po francusku). : 
, Autor zwiedził Rosję współczesną w wy- 

jatkowo szczęśliwych warunkach, umożliwia- 

    

   
   

jących zobaczenie rzeczy w ich * istotnem 
świetle. samprzód oglądał wszystko bez 
uprzedzeń. Bardzo go obchodziły wsz 

    

światowe skutki ideologji bolszewickiej i nie 
często się jej dziwił. 

jego doskonale zestawionego re- 
ażu, było ujęcie o ile możności dokład- 

nego ob ekonomicznych zdobyczy 
wietów i postępu meci produk: 
oraz jak ten potwornie szybki rozwój 
w stosunku do importu z Ameryki. Jaką 
jest przyszłość tego importu ludzi i maszyn. 
jak długo mogą trwać bajeczne zarobki a- 

ie w ju komunizmu? Bo, to 
zaznacza, z chwilą kiedy organi- 

zych na świecie stalowni. 
i wyrobu drzewnego, najwięk- 

s h kopalni azbestu, magnezji”, i t, p. do- 
prowadzą swoj mierzenia do celu, a nie- 
które z nich spełniają swój program, albo 
go nawet, wyprzed. odrzu ści 
wszelką pomo: zewnątrz i pp 
wie amerykań ie będą mieli 
roboty. Dziś 

    

  

   

  

  

  

    

   

      

      

        

       

    

    

     
       

   

  

    

  

   
   

    

ami w pierw- 
; któremi operu- 

stronomiczne. Ilość 
; stosownie do tempa 

  

pracy, sprowadza się ich tami ze M 
stkich stron kraju i pcha do roboty ws 
nej planem, bez pytania co się komu pdo- 
ba. 

Podajemy tu opis 
palniach, który będz ym do- 
wodem, że niepodobna d nówić o Rosji 
że jest komunistyczną. Rządzi tam forma 
kapitalizmu państwowego; podstawo zasa- 
da „dać każdemu wedle potrzeb, u yć każ- 
dego wedle zdołności*, została radykalnie 
zmieniona na służbę państwową z zarobka- 
mi określonemi pr Państwo, które ode- 
grywa rolę kapit , jedynego pracodaw- 
cy, bez odpowiedzialności kontroli i prze- 
ciwwagi. - 

Plan Piatiletki, 
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obejmuje przebieg życia 
160 miljonów ludzi na lat pięć: co ja 
robić, co stworzyć, zbudować, do czego 
dojść. Cel: dogonić i przegonić kapitali- 
styczne państwa w prodkucji wszelkiego ro- 
dzaju, nietylko Rosję zindustrjalizi Н 
lektryfikować i skołchozić. wyrabiać na 
eksport. Na początku dego roku podaje 
się detaliczny plan, wciąż zmieniany, cyfry 
kontrolne przedstawi co musi być doko- 
nane w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, bez- 
mała w ciągu godziny. 

Jeśli nie może być mowy o spełnieniu 
wszystkich utopij planu piatiletki, to ame- 
rykański dziennikarz nie robi żadnych złu- 
dzeń co do prawdopodobieństwa osiągnię- 
cią bardzo wielu możliwości, ze względu na 
szalone tempo pracy, na niebywały roz- 
mach i miljony poświęcone na zmontowanie 
warsztatów pracy, na sprowadzenie maszyn 
i inżynierów kierowników i wreszcie na bez. 
względność operowania  miaterjałem ludz- 
kim, czyli postawienie problemu produk- 
cji w takich warunkach, na jakie żadne 
Państwo, ani "prywatny przedsiębiorca, od 
czasów plantacyj uprawianych przez mu- 
rzynów, nie móże sobie pozwolić. 

Nie wdając się w opisy innych przed- 
siębiorstw, gdzie wytwórczość żelaza i stali 
oblicza się na miljony tonn, jak i na mil- 
jony lub setki tysięcy miar oblicza się 
wzrastająca produkcja herbaty czy nafty, 
ostatnia wytwórczość przeniosła przedwo- 
jenną a zmobilizowanie plantacji herbaty 
kosztowało 48 milj. i t p. Dajemy opis ko- 
palni węgla w Zagłębiu Donieckiem. 

„Rękami. 280 robotników wydobywamy 
tutaj 120 tysięcy tonn rocznie, pracując 
sześć godzin dziennie”, mówi mi inżynier, 
z którym mam zwiedzić ten odcinek, „to 
nasza najlepsza kopalnia, ma najnowsze 
urządzenia, tylko, podłe sabotażniki ucie- 
kają czasami, ci co są przywożeni ze wsi, 
nie mają ambicji..." 

— Gdzież jest wińda? — spytałem pod- 
chodząc do otworu kopalni, po włożeniu 
ubrań górniczych. 

— Nie mamy wind dla ludzi w całem 
Zagłębiu, mechaniczny transport używa się 
tylko do węgła, oni przywykli schodzić. co- 
dzień 600 i 800 metrów wgłąb, windy za 
drogie. 

Schyleni w pół, po zgniłych deskach tub 
wilgotnych stopniach, w ciężkich ciemno- 
ściach, schodziliśmy w dół. Po jakimś cza- 
sie i to ustaje, tunel przeznaczony dla zej- 
ścia robotników zwęża się i zniża tak, że 
trzeba posuwać się bokiem, w stromym spa- 
dku, zawiesiwszy lampę na szyi, w tumanach 
pyłu miału węglowego, stromym tunelem 
w dół. Nawpół zduszony, krzyknąłem po 209 
metrach takiej lokomocji: 

— Przecież to niemożliwe, żeby tędy 
przesuwali się tak codzień, ludzie idący da 
ciężkiej pracy, 

— Ależ owszem — odparł inżynier — 

   
   

    

        

     

  

   

    

    

Ale tej wiadomości nie miał i, zna- 
kiem tego, do tej jazdy przybrać sie 
nie mog... 

Szedła pora za poro. Mineła jesień 

i zima. 

Nadeszła wiusna — a z jo i Wielka 
noc, 

Na pierwszy Dzień, Bałtruk, raniu 
sienko wstawszy, odwitał sie z matko, 
założył kobyłka do kałamaszki i poje- 
chał na rezurekcja. Jechał umyśnie 
do swojego miasteczka, bo chciał Ja- 
nuka w kościele spotkać i za ten ta- 
niec u Chaimki pieknie przeprosić. 
Znakiem tego, chodził po całym mia- 

_ steczku, w kościele szukał, obeszed 
wszystkie karczmy i zajazdy ——ale 
Januka nie było. Nadto zmarkotniał 
z tej przyczyny Bałtruk i, namyśliw- 
szy sie okuratnie, postanowił do jego 
do wioski jechać i tam w chacie — 
darowania prosić. Niezgrabnie jakości 
i obojętnie było w Święty dzień do 
cudzej chaty zachodzić i do winy swo 
jej przyznawać sie, ale — przypom: 
niał sobie Bałtruk, co za te grzechi 
proboszcz na spowiedzi takiego far- 
napiksu jemu dał, co nie było drugie- 
go chodu, jak tyko do kałamaszki sia- 
dać i do Januka z przeproszeniem je- 
chač... 

Tak on.i zrobil... 

Długa i marudna była droga. Bał- 
truk, siedząc na kałamaszce kiwał sie 

"na wszystkie strony i różne myśli do 
głowy jemu leźli. Czasem zdawało sie 
— co Januk i gadać z im nie zechce 
i z chaty przepędzi; późniejszo poro— 
„widział jak, podawszy sobie ręcy, ca- 
4owali sie i nijakiej złości do siebie 

  

  

nie mieć — doklarowali. Męczył sie 
haniebnie biedny Bałtruk, ale nijak 
zgadnąć nie mog: jaka przyjęcia je- 
go u Januka czeka? Strzymywał swo- 

ja kobylka ; śpieszyć nie chciał, ale, 
choć jechał krok za krokiem, — przy- 
bił sie, dłatego, do wioski, gdzie stała 
chata Janukowa. Zajechawszy na 
dziedzińczyk, przywiązał kobyłka do 
płotu i wszed do sieni, Musi nie po- 
słyszeli jego przyjazdu, bo nicht ani 
przez okna nie patrzał, ani spotykać 
nie wyszed. I strach wzioł Bałtruka. 
Stanoł pode drzwiami, co do stancji 
prowadzili i słuchał. A w stancji był 
ruch. Śpiewali święte pieśni, śmieli 
sie i prowadzili głosna gawęda. Bał- 
truk odemknoł pomalusińku drzwi, 
przeżergał prog i stanoł przy uszaku. 
W chacie było pełno narodu. Przyje- 
chała świętować cała famielja: i wnu- 

ki starego Piotra i siostry Januka i 
bracia, i wujaszki, i ciotki — jednym 
słowem: w chacie zrobiło sie ciasno, 
Zobaczywszy Bałtruka — cała kom- 
panja przestała hałasować i dziwowa- 
ła sie haniebnie: skąd nieznajomy 
człowiek w taka pora u ich pojawił 
sie? Tyko stary Piotr i Januk z żon- 
ko — poznali, co to i jest ten sam Bał 
truk, co u Chaimki cały taniec popsuł. 
Chewra nie odzywala sie nic i czeka- 

'ła eo powie gość. A gość czuł, co cała 
gęba jemu trzęsi sie i nogi pod im sła- 
bno. Nareście na siła wymamrotał: 
„niech będzi pochwalony Jezus Chry- 
stus!”. — „Na wieki wieków* — odpo 

wiedziała kompanja. Milezał tyko Ja- 
nuk. Podjewszy sie od stołu, poczoł 
oczyma harapnika szukać — ale sta- 
ry Piotr, zejrzawszy, co tu niedobrze 
robi sie, — zawołał do siebie swoja 

malusinka wnuczka i, wziewszy ze 
stołu para jajek, na uszka jej cości sze 
ptać poczoł. Późniejszo poro stano! 
kole Bałtruka i taka mowa mówił: 
„Wiem ja, mówił, co złość haniebna 
między wami znachodzi sie. Ale w dzi 
siejszym Dniu — kużda wina trzeba 
zapomnieć, kużdy grzech odpuścić. 
bo dziś Zmartwychwstał Ten, co swo- 
im nieprzyjaciołom wszystkie winy da 
rował i żyćcia Swoja za ich grzechi 
położył”. Słuchała tej mowy cała fa- 
mielja, słuchali i Januk z Bałtrukiera 

ale nicht z miejsca nie poruchał sie, 
nicht pierwszy do zgody ręki nie wy- 

ciągnoł. W ta pora — malusińka, bo- 
sieńka dziewczyniutka: „nia* — po- 
dała jemu jajka. Zadziwiła sie cała 
kompanja. Bałtruku łzy zakręcili sie 
w oczach — a tymczasem dziewczy- 
niutka powtórzywszy: „nia* — druga 
jajka odała Januku — i schowała sie 
matce za spodnica. Cicho zrobiło sie 
w chacie — a w tej cichości odezwał 
sie głos Piotra: „zgoda”!! Na ta słowa 
— Januk ręcy szyroko rozstawił a 
Bałtruk zajęczał tyko: „daruj, nie gnie 

waj sie!“ i rzucil sie jemu na szyja. 
Długo i gorąco całowali sie oni aż ca- 
ła kompanja poczeła nosy czyścić i 
łzy obcierać — a stary Piotr stał w 
kącie i uśmiechał sie z radości... 

I dziś w Mejszagolskich stronach 
żyjo jeszcze Januk z  Bałtrukiem. 
Schodzo sie oni co Wielkanoc i wspo- 
minajo — ten taniec u Chaimki i ta 
małusinka dziewczyniutka, co ich po- 
godzila... 

  

nawet nie zwracają już na to uwagi, przy- 
wykk. > 

Doszliśmy do obszerniejszej 
której wyrębaczka amerykań 
sługiwana przez kilku ludzi ‹ 
kuczki* z powodu braku miejsca, 
nował do niewytrzymania, mimo że 
tylatory dmuchały t umany kurzu 
wego. 

— Dłaczego nie zrobicie im v 
— spytałem inżyniera — żeby 
wyprostować? 

    

  

   

   

  

węgło- 

  

by, 
się 

— Za drogoby to kosztowało -— odpart 
le tu ło nic strasznego, o, żeby pan wi- 

ak pracują o 800 metrów wgłąb, tam 
5 rąbač wegiel ležąc nadzy do pasa, 

am jest naprawdę gorąco. 

jść niżej można było tylko po drodze 
spuszczano węgiel, m z bryła 

kamieni, bo dla robotników nie ustawiono 
żadnego chod Powrót na górę był nie- 
skończoną męczariną. Dowiedziałem się, że 
od tej pracy uciekają robotni. 
Sprowadzeni bezrobotni z Niemiec, Koło t 
siąca, po tygodniu próby powrócili do kra- 
ju, woląc głodówkę bezrobocia u siebie, 
niż taki system pracy w kopalniach sowiec- 
kich. Przywożeni robotnicy uciekaj 
madnie, ynie młodzież komunistyczna, 
pracująca na tkich odcinkach płanu 
piatiletki z fanatyzmem wyznawców nowej 
religji, wytrzymuje wszełkie trudy i na nic 
nie narzeka, wierząc f że pra- 

   

   

  

   

  

     

   

  

      
      

                  

  

      

  

  

      

   
    

cuje dla szczęśliwej przy: 

Nazewnątrz obawiaj 
wego bojkotu handłu sow 

(e 

ę międzynarodo- 
kiego, oraz ko- 

e budując potęgę 
śpieszają możliwość     

    

  

alicji politycznej, wierz 
przemysłową Rosji, pr: 
rewolucji socjalnej wszechświatowej. Dla do- 
bra przygotowania te Sowiety kupują na 
setki miljonów dolarów w Ameryce: ma- 
Szyny i ludzi, którzy im pomagają rozwijać 
te potwornie wielkie przedsiębiors koło 
których tworzą się nowe miasta i rośnie 

nowa ludność, w niczem do reszty Światła 
nie podobna. Z. 8. 

  

  

          

    

Popierajcie Ligę Morską 
== i Rzeczną!! Z7= 

  

  

  

   

Nowa polityta szkolna w Z.S.R.B. 
MOSKWA. 

ludowy oś 
(Centropressj. — Komisarz 

Bubnow ogłosił w tych 
dniach okółnik, który uważany może b: za 
przełom w sowieckiej polityce szkolnej. Do- 

tychczas kierownicy szkół i nauczyciele sta- 
rali sią-0 to, aby dzieci jak najbardziej ob- 
iążone były pracami politycznemi i publicz 

. Popierano zwłaszc kółka sowieckich 
pionierów czni skauci|, organizu- 
jąc dzieci wo łotniezo-chemicz- 
ne, dziecięce 

Doświadczenia jednakowoż wykazały, że pra 
cę te pochłaniały bardzo dużo czasu a w 
nietkórych szkołach naukov 
suwane y na dalsze miej 
ludowy oświaty doszedł do pr 
należy koniecznie lnie ogra 
cę polityczną młodzi szkolnej, 
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praca la ma być og. 
Każdy ue 

le lub ogran 
cję, do której sprawowania został wyb- 
Wszystkie krótkoterminowe przygod- 

adania mają być reglamentowane tak, 
aby dzieci szkolne nie były zbytnio obciążo- 
ne pracą. 

Ogółem w 

szkolni mog: 

    

   

  

dniach uczniowie 
tylko cztery godziny 

pracy w r ch stow zeni. „ łącznie 
z posiedzeniami, defiladami pionierów i t. p 
Dzieci od jedenastu do trzynastu lat mogą w 
10 dniach poświęcić tylko 6 godzin pracy w 
stowarzys ch. Dla dzieci do lat szesna 
stu wyzn ę tylko 8 godzin w przeciągu 
dziesięciu dni. 

W) okólniku dalej nakazuje się, aby licz- 
ba posiedzeń i zgromadzeń dziecięcych ogra- 
niczona została do minimum. tak aby każdy 
uczeń w przeciągu dziesięciu dni był tylk 
na dwóch psiedzeniach. Równocz : zwra- 
ca się również uwagę na to, aby dzieci nie 
były obciążone kosztem swego zdrowia lub 
normalnego rozwoju organizmu i aby nie 
przydzielano im pracy, przy której mogliby 
nabawić się choroby. Przy rozdziale fun- 
kcyj publicznych należy br. pod uwagę 
wiek dziecka, jego pole zainteresowania, 
zdolności indywidualne, stan zdrowia i po- 
stęp w szkole. 

Zarazem wydano rozkaz, mocą którego 

ograniczone m: być wszlekie zadania, któ 
re wymagają pracy mechanicznej, jak pisa- 
nie i roznoszenie wezwań, listów, zapisywa- 
nie członków do różnych stowarzyszeń i t. p. 

Okólnik komisarza ludowego oświaty .re- 
guluje do pewnego stopnia również życie 
dzieci w domu. Poleca się, aby dzieci nie by- 
ły zbytnio zatrudnione pracami domowemi 
i aby raczej poświęcały się sportowi i zaba- 
wom na wołnem powietrzu. 

dziesięci 
poświęca    

      

     
       

  

  

   
   

     
  

  

  

  

       

  

   

  

SPART TATSIA ZOOMREDES WZEDROOIZDER 

Nasze szanse olimpilskie pomnaża .. cukier. 
Przygotowania lekko-atletów do Olimpjady są 

intensywny trenino, ale są specjalnie dożywiani cukrem, który spor- nietylko przechodzą 
już w całej pełni. Nasi zawodnicy 

towcy całego świata uznają za najbardziej treściwe i korzystne pożywienie, nietylko w cza- 
sie wysiłków sportowych, ałe wogółe w czasie każdej ciężkiej pracy. 

W czasie wspólnego treningu w Poznaniu każdy zawodnik dostawał dodatkowo 

250 gr. cukru dziennie w stanie naturalnym i w potrawach, obecnie zostaną przyszii olim- 
pijczycy zaopatrzeni w odpowiednie porcje cukru, które umożliwiłyby im dalsze dożywianie 
się. Prosili o to sami zawodnicy, którzy w czasie tych czterech tygodni przekonali się raz 
jeszcze o korzystnym wpływie cukru na ich formę fizyczną. Wssyscy uczestnicy obozu 
z Kusocińskim na czele byli pod tym względem zgodnego zdania. 

Również prowadzone systematycznie tygodniowe badania lekarskie zawodników wy- 
kazały znacznie większą poprawę sprawności. organizmu zawodników w tych dziedzinach, 
na które ma specjalny wpływ dożywianie cukrem. 

Tak więc wszystkim zawodnikom i zawodniczkom pomimo intensywrego treningu 
przybyło znacznie na wadze, a więc Fr. Mikrutowi 3,9 kq., Edw. Trojanowskiemu 3,6 kg., 
WI. Mikrutowi 3,5 kg. i t. d. a z kobiet Broherownie 29 kg., Schabi-skiej 2,8 ką. i t. d. 

Rowniež i silomierz wykazal wielką poprawę: u Trojanowskiego 60 ką., u Fr. Mikruta 
© 30 kg., i t. d.. u Orłowskiej 32 kg., Bersonówny o 24 kg.. Weisėwny o 21 kg. i t. d 

Dsisze dożywianie zawodników cukrem, które trwać będzie do samego wyjazdu na 
olimpiadę, da niewątpliwie równie dodatnie wyniki, tak że śmiało powiedzieć można, że 
cukier' jest jednym z czynników pednoszących nasze szanse olimpijskie 

Charbińskie 
Grzmot dział japońskich zwrcał oczy ca- 

łego świata na Paryż Dalekiego Wschodu— 
Szanghaj, W) Szanghaju wysadzała na ląd 
marynarka japońska coraz to nowe oddzia- 
ły wojska. W! Szanghaju noc w noc czerwie- 
niło się niebo pożogą chińskich dzielnie. 
Pod Szanghajem stawiła chińska załoga bo- 
haterski opór japońskiej przewadze, broniąc 
do ostatka fortu Wusung. Pod Szanghajem 
świat się przekonał, że gdyby należycie uz- 
broić i wyćwiczyć „synów Nieba' stanowiliby 
oni pierwszorzędną siłę wojskową, o którą 
połamałyby sobie zęby japońskie tanki, krą- 
żowniki i samołoty. Szanghaj przyciągał u- 
mysły i skupiał na sobie spojrzenia, tak jak 
skupia je świetlista, kryształowa kula, którą 
manipuluje fakir przed oczyma skłonnego do 
hipnozy audytorjum. 

Zdaje się, że rolę fakira odegrała w da- 
nym wypadku Japonja, rolę kuli—Szanghaj, 
a rolę widzów — politycy całego świata. Za. 
patrzeni w łunę, płonącą tyle czasu nad 
Szanghajem, wsłuchani w łoskot pękających 
w chińskiej dzielnicy Szanghaju bomb za- 
pomnieli — rzeby można — politycy, dzien- 
nikarze, dyplomaci o wypadkach, rozwijają- 
cych się w Mandżurji. Blado jakoś i bez 
echa przebrzmiały sukcesy oręża japońskie- 
go na północy. Jakgdyby chyłkiem przemk- 
nęła przez gazety wiadomość o zajęciu Char- 
bina. Mało kto zasłanawia się nad prokla- 

macją „niezawistej“ Mandžurji. Mało kto 
myśli o umacnianiu się Japończyków w tej 
północnej prowincji chińskiego olbrzyma. 
Tego właśnie chcą sprytni wyspiarze. 

Charbin, ustępujący wprawdzie co do lud 
ności Szanghajowi gra na kontynencie azja- 
tyckim we wschodniej jego części rolę ma- 
ło co mniejszą niż Paryż Dalekiego W'scho- 
du, Skupiając w sobie bogatą i ruchliwą lud 
ność różnych narodowości, stanowiąc waż- 
ny.węzeł kolejowy i pierwszorzędny punkt 
strategiczny, Charbin predestynowany jest 
niejako do roli stolicy kraju mandżurskiego 
i tylko polityka japońska umieściła władze 
zwierzchnie i prezydenta nowoupieczonego 
państwa w Czang-Czun. Widocznie żółci dy- 
plomaci obawiali się wpływów rosyjskich. 

Trwożne dni przeżywał Charbin w okre- 
sie 27 stycznia — 5 lutego r. b. Autochtoni 
powiadają, że od czasów powsłania bokser- 
skiego (1901 r.) nie było tak niespokojnie 
jak w pomienionym  9-dniowym okresie, 
Wstrząsy, jakich widownią jest Daleki 
Wschód już od dłuższego czasu szczęśliwie 
dotychczas Charbin omijały. Ani wojna ro- 
syjsko-japońska, ani zamieszki chińskie nie 
dały się miastu we znaki. Dopiero teraz spoj 
rzał Charbin niebezpieczeństwu wojennemu 
w oczy, przypłacając to krwią sporej liczby 
swych mieszkańców. 

Było to tak. Gubernator pobliskiej pro- 
wineji giryńskiej, działający z ramienia Ja- 
pończyków wysłał oddziały gen. Juja na 
Charbin. Inny chiński generał i dowódca 
wojsk chińskich strzegących kolei wschod- 
nio-chiń niejaki Din-Czao postanowił 
stawić swym japonofilsko nastrojonym po- 
bratymcom opór, Istotnie, doszło do walki 
już niemal na przedmieściach Gharbinu, po- 
czem gen. Juja został na jakiś czas odparty, 
Nie na długo jednak. Oddziały gen. Juja, 
wspierane przez wojska japońskie zjawiły 
się znowu pod Charbinem. 

Nad miastem zawisła groźba bambardo- 
wania i walk ulicznych. Można sobie wy- 
obrazić jakby wtedy ucierpiała najniewin- 
niejsza w świecie ludność cywilna. Gdy 27 
stycznia stało się wiadome postanowienie 
gen. Ding-Czao obrony miasta przed, napie- 
rającemi wojskami chińsko-japońskiemi, lud- 
ność ogarnęła trwoga. Z inicjatywy konsu- 
lów: japońskiego, sowieckiego, polskiego i 
in, powywieszano na niechińskich domach 

  

  

   

dni trwogi. 
odnośne flagi narodowe, by uchronić się 
przed ewentualnym rabunkiem luźnych band 
chińskich. Na rzekomo strzegącej miasta i 
neutralnej policji chińskiej absolutnie nie 
można było polegać. Policja ta zachowywa- 
ła zbytnią „neutrałność*, Domy konsulatów 
zamieniły się w fortece. Otoczono się za- 
siekami z drutów kolczastych i worków pias- 
ku. Uzbrojono mężczyzn cywilnych, tworząc 
oddziały samoobrony obywatelskiej. 

Trwogę ludności cywilnej powiększały 
wiadomości o gromadzeniu się opodal mia- 
sta, tuż za rzeką Sungari silnych hand Chun- 
huzów, najgorszego typu dezerterów, ma- 
ruderów, przestępców i rzezimieszków. Wi 
mroźne, ciemne noce płonęły o parę kilo- 
metrów od rogatek Charbina ogniska tych 
groźnych bandytów, odbijając się złowrogo 
w surtach bystrej Sungari dołatywały mo- 
notonne, jękliwe śpiewy Chunhuzów, wy 
czekujących jedynie odpowiedniej chwili 
„bezkrólewia”, by rzucić się na bezbronne 
miasto i rozpocząć gwałt i rabunek. 

Tak więc Charbin znalazł się na dni kil- 
ka między Scyllą bombardowania i wałk u- 
licznych a Charybdą najścia  Chunhuzów. 
Perspektywy nawskroś makabryczne! Każdy, 
kto zna choć trochę pozbawioną naszych, 
europejskich uczuć duszę żółtolicego czło- 
wieka, kto słyszał, z jaką doskonałą obo- 
jętnością potrafią Chińczycy obdzierać ze 
skóry swych bliźnich, zadawać z zimną krwią 
najwyszukańsze męki białym misjonarzom 
J dosłownie ćwiaptować tych, co w ich po- 
jęciu na nic innego nie zasłużyli — zda so- 
bie z pewnością sprawę z uczuć, jakie mu- 
siały miotać charbińczykami, oczekującymi 
z godziny na godzinę katastrofy. 

Katastrofa się jednak nie stała. Przy- 
najmniej nie w takim stopniu jak możnaby 
tego było oczekiwać. Ręczne,nieraz stare ka- 
rabiny i piki bambusowe żołnierzy gen. Din- 
Czao musiały, rzecz oczywista, ustąpić 
tankom, samolotom: i karabinom maszyno- 
wym Japończyków. Na nic się nie zdała 
pogarda Śmierci, z jaką obrońcy Charbina 
trwali na swych stanowiskach aż do ostat- 
ka. Morderczy ogień japoński literalnie ko- 
sił chińskich żołnierzy. Pokotem zasłali oni 
pole walki pod Charbinem. Rzęsiście, lecz 
bezużytecznie zrosili krwią swą charbińskie 
przedmieścia. 4-70 lutego ulice miasta były 
świadkami bezładnego odwrołu oddziałów 
gen. Din-Czao, a już nazajutrz weszły do 
Charbina oddziały japońskie, т 

Z czasów wojny rosyjsko-japońskiej za- 
chowały się o Japończykach chlubne poję- 
cia, jako o narodzie rycerskim i humanitar- 

Podnoszono niezwykle ludzkie trakto- 

      

  

   
  

  

nym K izkie 

wanie przez żółtych wyspiarzy jeńców, ran- 

nych, ilnych. Niestety, zda się, że w mia- 

  

rę postępu techniki wojennej, „emancypują* 
się Japończycy ze wzmiankowanych zalet. 
Pod Szanghajem żołnierze japońscy „zaba- 
wiali sie“ plawieniem ludności cywiłnej w ło 
dowatej wodzie Jang-tse-Kiangu. W Char- 
binie obleli naftą i podpalili sv opadły 
samolot wojskowy, nie uprzedziwszy zebra- 
nej tłumnie ludności cywilnej. Zeczęły ek- 
splodowač znajdujące się na płonącym sa- 
molocie bomby lotnicze. Liczba zabitych się- 
ga kiłkunastu osób, liczba rannych — kilku- 
dziesięciu. Iści jatycki figiel! M. innemi 

przypłaciło go iem kilku Połaków. 
Mówiąc o naszych rodakach, zaznaczyć 

należy że liczba ich w Charbinie jest dosyć 
pokaźną, bo wynosi aż 3 tys. Żyją oni we 
względnym dobrobycie. Zrzeszeni są w or- 
ganizację p. n. „Gospoda Polska" i wydają 
nawet własny dwutygodnik p. t. „Listy Har. 
bińskie*. Interesują się bardzo daleką oj- 
czyzną. Winoszą dużo ożywienia w mandżur- 
skie stosunki gospodarcze i społeczne, 
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Arystydes Briand 
w anegdocie. 

Było to po pierwszej sesji gabinetu Pain- 
w r. 1925. Briand i Caillaux, którzy nie- 

ierpieli się oddawna spotkali się oko w 
oko. 

— Pogódźcie się, rzecze Painleve. Wyma- 
ga tego d o Republiki. Wybaczcie sobie: 
urazy i podajcie dłoń. 

Caillaux i Briand ściskają się. 

— Życzę ci tego Samego, czego ty mnie: 
mówi Cailaux. 

Już zaczynasz — odpiera Briand. 
* * * 

       

    

   

  

ży: 

   

Opowiadano kiedyś Briand'owowi o deputo 
wanym Mandel'u i o jego zatargach w mi- 
nisterjum. Brian słuchał cierpliwie, a potemz 
zauważył. 

— Trudno odgadnąć co w tem jest praw- 
kłamstwem.. Mandeł jest takims 
nie odważyłbym się wierzyć na- 

przeciwieństwo tego, co on podaje zm 
prawdę. 

    

     

  

* * 

Briand i Clemenceau żywili dła siebie sil-- 
ną antypatję. W: rozmowie z dziennikarzami 
Briand opowiadał pewnego razu w jaki spo- 
sób utrącił kandydaturę Clemenceau na pre- 

zydenta republiki. 
Clemenceau, pewny siebie, polecit zako- 

munikować Briand'owi przez życzliwych: 
— Zostanę prezydentem a Briand bydzie 

przez siedem łat szłifował bruk przed pała- 
cem Elizejskim. W ciągu mojej kadencji nie 
będzie ani razu prezesem rady ministrów - 

A na to Briand: 
— Proszę odpowiedzieć p. Clemenceau,. 

iż znałazłem o wiełe prostsze wyjście z sy- 
tuacji: Clemenceau nie będzie obrany pre- 
zydentem. 

Istotnie. dzięki zabiegom Briand'a, który” 
przedstawił przywódcy prawicy, Grousseaus 
Clemenceau jako atensza, wszyscy depu- 
towani i senatorzy katoliccy głosował jak- 
jeden mąż przeciwko Clemenceau. I Clemen- 
ceau nie został prezydentem. 

  

Opowieść morska Romualda Kawalca 

JACK LONDON" 
ałkowitem wyczerpaniu, 
US 

Już wkrótce ukaże się na półkach 

p. tyt.: 
jest na 

księgarskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autora, pod frapującym 

vt: „MULATKA JOANNA" 
Cena książki minimalna. Pomimo du- 

żej objętości, tylko 1 zł. 30 gr. 

Lindbergh o swoich 
lotach. 

Z murzynem w powietrzu. 

Pod tytułem „My dwaj” ukazała się au* 
tobiogrofja słynnego lotnika amerykańskic= 
go, Ch. Lindbergha, nieszczęściu którego 
współczują obecnie całe Stany Zjednoczone+ 
Autobiografja odnosi się do czasów, kiedy 
Lindbergh nie był jeszcze znakomitością świa 

tową. Epizod, który tu przytaczamy, wyda” 
rzył się podczas lotu Łindhergha nad Te- 
xas; nastąpiło pęknięcie Śmigła & lotnil- 
zmuszony został do lądowania w stepie, 

„Dzisiaj grupa farmerów postanowiła u” 
rządzić kawał co stę zowie. Złożyłi się każ 
dy po 50 centów w celu opłacenia lotu z pa* 
seżerem — murzynem, pod warunkiem, że 
urządzę porządną „kołysankę* w powietrzu 
Murzyn zgodził się chętnie na propozycję 
podróży w przestworzach, nie podejrzewa jąc 

niczego. Szczerząc zęby, śmiejąc: się weso* 

ło, wdrapał sięna swoje. siedzenie w aero- 

planie, zapewniając przytem swych czarnych» 

ziomków, iż w czasie lotu będzie przesyłał 

im pozdrowienia czerwoną chustką. „Ja się: 

nic nie bać" — zapewniał nas. 

Motory puszczono w ruch, -wystarto* 

wałem pełnym gazem. Mój murzyn zapom* 
niał jednak pociągnąć za wentył gazowy ъ 

dojechawszy do końca lotniska, musielišmy“ 
znowu wracać na start, 

Obiecałem coprawda moim kompanom, 
że urządzę murzyńowi kołysanie jak się pa- 
trzy. Ale — prawdę mówiąc — nie miałen» 

sam żadnego doświadczenia w ekwilibrysty- 

ce powietrznej. 
Tidno = przyrzeklem, trzeba więc by- 

ło dotrzymać słowa. Wyciągnęłem moją „der 

ny* na wysokość tysiąca metrów i przechyli« 

łem aparat mocno na bok. Murzyn hałaso* 

wał, ale nie tracił odwagi. ‚ 

Postanowiłem wykonać t. zw. looping- 

Rozpędziłem aparat, nadałem mu najwięk= 

szą możliwą szybkość, podciągnęłem ster” 

ij — aparat stanął prawie prostopadle na о- 

gonie, wirując przez chwilę w powietrzu bez 

oparcia. Pociągnęłem teraz za prawy ster» 

aby zatoczyć koło, ałe było już za późno, ste* 

ry nie działały. Murzynowi wydawało się 

że popis już się skończył, z radości wychy- 

lit się do połowy ciała przez burtę i w tym 
momencie aparat przewrócił się. Zaczęliśmy 

złatywać nadół, na łeb na szyję, pędząc Z 
niesamowitą szybkością i zbliżając się kw 

ziemi, Wreszcie udało mi się opanować sy” 

tnację i przywrócić aparatowi właściwy kie- 

runek. Ale looping nie powiódł się. I murzyle 

nie zbladł ze strachu, jak sobie obiecywa- 

łem, przeciwnie był dobrej myśli i cieszył 

się po swojemu. у : 

Loty z pasażerami — amatorami pow* 

tarzałem jeszcze niejednokrotnie w ciągi 

dwóch tygodni mego pobytu w Maben. Przy 

niosły mi one błisko 300 dolarów. Aż pewne- 

go razu, gdy odleciałem na kilkadziesiąt к 

lometrów od ainiai w czasie Ęż ae] 

dzikim stepem., złamało się śmigło i je 

siałem dawać; jak się dało. Blisko dobe 

siedzieliśmy tak przy uszkodzonym apara" 

cie w pustkowiu, czekając na pomoc, które 

wreszcie nadeszła z ;Haben; 

EPT AMRA MCZRA 

ARCHITEKT 

Teodor Smorgoński 
POWRÓCIŁ 

uł. Mickiewicza 42, m. 9, telefon 16-98 
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WIEŚCI I OBRAZKIZ KRAJU. 
Wykrycie ohydnej zbrodni. 

4W celu zawładnięcia spadkiem otruł siostrę arszenikiem 

We wsi Plczhwizna gminy 
wykryto w tych dniach niezwykłe ohydna 

zbrodnię. której dopuścił się mieszkaniec 

tej wsi 26-letni rolnikKonstanty Węekowicz. 

Wspemniany Węckowicz, cheąc po śmierci 

ojea zawładnąć całym spadkiem, który po- 

winien był być podzieleny pomiędzy nim, 

s*ą Heleną i młodszym bratem Adamem, po- 

postanowił pozbyć się niepożądanych wspól- 

ników. Wi tym też celu, za namową swojej 

żony podstępnie i systematycznine truł swoja 

siostrą Heleną i młodszym bratem Adamem, 

wa po upływie miesiąca zmarła. Pa usu- 

nięciu siostry Konstanty Węekowicz posta- 

nowił usunąć również ze swojej drogi dru- 

giego spadkobiercę — młodszego brata Ada- 

ma. W tym cełu zaczął go maltretować, 

chcąc przy pomocy szykan i represyj zmusić 

do opuszezenia domu, Lecz Adam postawił 

mu opėr I pewnego razu przy pomoc; kija 

obił brata i szwagierkę. Wówezas wściekli 

Węckowiczowie postanowili inaczej działać. 

W nocy z dnia 26 na 27 ub. m. Konstanty 

Weckowicz uderzył Adama tak siinie kłoni- 

«ą po głowie, że ten chwilowo stracił przy- 

tomność, a gdy upadł, skrępował go przy 

pomocy żony powrozami i zaniósł do ciem- 

  

  

    

i uwięził mtod szego brata. 
nego składzika, skąd już go więcej nie wy- 
puszczał. Skarżącemu się Adamowi wyrodni 
małżonkowie codziennie wmawiali, iż jest 
chory i dbając o jego zdrowie trzymają go 
w odosobnieniu. 

Wi następnych dniach do jedzenia” wie- 
wali jakiegoś płynu, od którego nieszczę- 
śliwy chłopiee dostawał zawrotów głowy i 
w obawie utraty życia wogóle począł nie 
przyjmować jedzenia, co spotkało się z za- 
dowoleniem Węckowiczów, gdyż w ten Spo- 
sób chcieli go zamorzyć głodem. 

Nagłe zniknięcie Adama wzbudziło po- 
dejrzenie u sąsiadów, którzy poczęli się do- 
pytywać gdzie się on znajduje, co porabia 
it. p, A gdy Węckew aczął dawać różne 
wykrętne odpowiedzi sąsiedzi powiadomili 
policję. Onegdaj przybyła do domu Węcko- 
wiezów policja i w czasie przeprowadzonej 
rewizji znalazła w składziku nawpół mart- 
wego i skutego Adama, którego odesłano 

do szpitala. 

Zarządzona ekshumacja zwłok Heleny 
Węckowiczówny stwierdziła, że zmarła ona 
naskutek zatrucia arszenikiem.  Węckowi- 
czów osadzono w więzieniu powiatowem. 

   

    

Pożar młynu w Lebiedziewie. 
Straty sięgają ponad 100 tysięcy złotych. 

Wczoraj o godzinie 12 w nocy miesz- 

©%ańcy miasteczka Lebiedziewo położonego 

na terytorjum pow. mołodeczańskiego, za- 

alarmowani zostali pożarem. który wybuchł 

nagle w gmachu wielkiego młynu parowego 

5. Cywińskiego 
Ogień, który powstał najpierw w kotło- 

wni przerzucił się szybko na pozostałą szęść 

gmachu, poczem objął również składy ze 

zbożem i gotową mąką. Pożar złokalizowano 

dopiero nad ranem. Pastwą płomieni padł 

budynek główny młynu wraz z urządzeniem 

oruz kilkadziesiąt worków mąki i skład 

ze zbożem. 
Ogólne straty według prowizorycznych 

obliczeń sięgają ponad 100 tys. złotych. Jak 
ustaliło pierwiastkowe dochodzenie policyj- 
ne pożar powstał naskutek nieostrożnego 
ohchodzenia się z ogniem. (e) 

   

Nowa Wilejka. 
Walne zebranie Banku „Roła*. 

W ubiegłą niedzielę, 20 b. m. odbyło Się 

« sali Ogniska Kołejowego roczne walne ze- 

Žoranie członków _ „Chrześcijańskiego Banku 

ludowego „Roła* Spółdz. z nieogr. odp. w 

Nowej Wilejce. 
Jeżeli wziąć pod uwagę, że Spółdzielnia 

diczy obecnie 532 członków, z tego 268 upraw- 
nionych do głosowania, to uderzyć musiała 
obecność tylko nielicznej ilości na zebraniu 
<złonków, przybyło bowiem 72-ch, którzy za- 

anteresowali się rowojem spółdzielni, której 
są członkami i za którą bądź co bądź od- 

powiadają. Uważają widocznie, że lepiej kry- 

tykowač poza plecami, aniżeli wypowiedzieć 

jawnie swoje. niezadowolenie i tem samem 

przyczynić się do usunięcia zła, którego, Są- 

dząc ze sprawozdań Zarządu, Komisji Rewi- 

zyjnej i Komisji Rewizyjnej Związkowej, 
*rudnoby się doszukać. 

___ Zebranie odbyło się w nastroju poważnymi 
i rzeczowym. Obrady zagaił w terminie dru- 
gim prezes Rady Nadzorczej p. Juniewicz. 

prosząc za zgodą zebranych na przewodni- 

czącego p. Wład. Szczygiełskiego, a na sekre- 

łarza p. Trościanko. Naatępują sprawozdania 

Prezesa Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu, 
z których zebrani dowiadują się o następuja- 
cych danych :Spėldzielnia liczyła w dniu 
4.1. 1981 r. 580 członków, ubyło w ciągu roku 
wzgl. zostało skreślonych 90, przybyło 42, 
pozostaje na dzień 1.1. 1932 r. 532 członków. 
Pozatem zgłosiło wystąpienie 60 członków, 
«co spowodowane zostało w poważnej mierze 
przeniesieniem _ Warsztatów _ Kolejowych. 
Członkowie wpłacili udziałów na sumę zł. 
33.774,95. Suma wkładów oszczędnościowych 

zł. 38.610,730. Suma zaś udzielonych poży 
czek — wyłącznie krótkoterminowych stan 
na dzień 31.XII. 1931 r. — zł. 143.064,54. 

Spółdzielnia posiada 2 nieruchomości warto- 
ści około zł. 15.000. 

Z kilku tych cyfr wynika, że Bank s 
poważną pomoc dla swoich człon po- 
twierdza zatem w całej rozciągłości że spół- 
dzielczość jest siłą i potęgą i jest podporą 
społeczeństwa. Pozatem widcznem jest, że 
Spółdzielnia, oparta na zdrowych i siłnych 
"podstawach, ma zupełne prawa bytu, tem- 
bardziej, że jak z powyższych danych, oraz 
dzięki sprężystemu i umiejętnemu prowadz: 
niu spraw, Spółdzielnia rozwija się stale i 
«lobrze. 

Rzecz jasna, że i Spółdzienia ucierpiała 
-w pewnym stopniu na skutek kryzysu, co 

«rwidacznia się niewielkim zyskiem za „ok 

speracyjny 1931. Zysk w kwocie zł. 695,52 

przepisano za zgodą Walnego Zebrania w 

całości na Fundusz Zasobowy Spółdzielni. 
Następuje wybór członków Rady Nadzor- 

<zej, do której wybrano: pp. Juniewicza, 
Pukszto, Jermakowicza, oraz p. W. Ostro- 
meckiego, Białogórowa i Szczygielskiego Wł. 
na zastępców. Sądzić można, że dotychcza- 
sowy długoletni prezes R. N. p. Juniewicz 
zostanie nadał prezesem, co łeżałoby w inte- 
resie rezwojn Spółdzielni. 

  

  

  

      

   

Kierownictwo Banku spoczywa w rękach 
Zarządu, składającego się z pp. Józefa Ostro- 
meckiego jako przewodniczącego, p. Mik. B 
łogórowa jako członka Zarządu, oraz p. dyr. 

< iaka, który kieruje i prowadzi inte 
resa Banku. 

Po uchwaleniu budżetu i innych pomniej- 

szych spraw, zakończono obrady, Przewod- 
niczący zebrania, zamykając obrady, życzył 
Spółdzielni jak najlepszego rozwoju. w. į. 

Troki. 
Obchód 19 marca w Trokach. 

Święto 19 marca było obchodzone w b. r. 
w m. Trokach nadzwyczaj uroczyście, W 
przeddzień święta t, j. dnia 18 marca uli- 
cami miasta przemaszerowała kompanja woj 
skowa z orkiestrą i Oddział Zw. Strzelec- 
kiego. Całe miasto udekorowane zielenią i 
chorągwiami, państwowemi. Budynek Magi- 
stratu rzęsiście iluminowany. 

W dniu 19 marca zgromadziłi się na pła- 
cu przed kościołem oddziały wojskowe, od- 
działy P. Wi, Zw. Strzelecki z Trok i z 
Łozdzian, Straż Ogniowa i szkoły. Raport 

odebrał О-са Ваопи К. О. Р., poczem wszy- 

scy udałi się do kościoła na nabożeństwo, 

które odprawił ks. kan. Malukiewicz. Jed- 

nocześnie we wszystkich świątyniach odbyły 

się uroczyste nabożeństwa. — 

    

Po nabożeństwie odbyła się refilada, w 

której wzięły udział wojsko, Zw. Strzelecki, 
Straż Ogniowa i szkoły, przed D-cą Baonu 
K. O. P. i miejscowemi władzami, 

Po południu odbyły się zawody strzełec- 
kie z broni mkb. na boisku sportowem, 
organizowane przez Oddział Zw. Strzelec- 
kiego w Trokach. W zawodach wzięły u- 
dział organizacje P. W. miasta Trok i gmi- 
ny ftrockiej. Zdobyto „Odznak strzeleckich* 
П klasy 2 i III klasy 6. 

Wieczorem w teatrze „Kopista* odbył się 
„Wiieczór strzelecki* organizowany przez 
Zw. Strzelecki, na program którego złożyło 
się słowo wstępne ks. kan. Potrzebskiego, 
deklamacje, orkiestra, chór i dwie jedno- 
aktówki p. t. „W: okopach nad Stochodem* 
i „Zalecanki żołnierskie", Nałeżyte zorga- 

nizowanie „Wieczoru strzeleckiego*  zaw- 

dzięczać należy p. por. Sawce Włodzimie- 
rzowi. Niezależnie od „Wieczoru strzelec- 
kiego* odbyły się lokalne akademje w szkole 
powszechnej i Seminarjum Nauczycielskiem. 

Dzień 19 marca zostawił miłe wspomnie- 
nie u troczan. S. H. 

Korelicze. 
Biedni z Korelicz 

życzą Wesołego Alleluja p. Starościnie 

Hryniewskiej przewodniczącej Powiatowego 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, oraz 

składają serdeczne podziękowanie za urzą- 

dzenie Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem 

w Koreliczach, z której otrzymujemy po- 

karm tak pożywny bezpłatnie dla dzieci na- 

szych. Biedni. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
„Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Mafa, tel. 94. 
  

3 s mi s| Od dni 
Miejski) .. 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
KRÓL ŻEBRAKÓW 

W rol. głównych: Dennis King i Jeanette Mac Donald 

NASTĘPNY PROGRAM: MADAME SZATAN 
  

  

a Nowootwarta 
firma 

a... BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobu zakładów Żyrardowskich 

nasunki kołorowe, madepolamy, serwety. płótna na bieliznę damską, 
męską i pościelową w najlepszym gatunku — po tanich cenach fabrycznych. a 
i poleca: 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJIi 

= s66 Lida, ui. Suwalska 12 E 
„B. Kowieński (vis a vis ul. 3-go Maja) [i] 

TOWARÓW Hg 
BIELIŹNIANYCH gą 

KORZYSTAJCIE Z OKAZJI! a 
  

Nowogródek. 
Powrót p. wojewody. 

NOWOGRODEK. 26.I11. (Pat.) W 
"dniu 25 b. m. powrócił z Warszawy 
< objął urzędowanie p. wojewoda Bier- 
nacki. 
. RERZERNWORADZWEOY HT ARS 

„Popierajcie Ligę Morską 

Poranek w Gimnazjum Białoruskie 
w dniu 19 marca r. b, 

Jedna z najbardziej miłych uroczystości 
imieninowych w Nowogródku był poranek 
zorganizowany przez młodzież i dla młodzie- 
ży w Gimnazjum Białoruskiem w Nowo- 
gródku. W poranku tym wzięli udział: pp. 
nacz. Osiński, p. starosta Hryniewski, p. 
starošcina Hryniewska, p. burmistrz Wolnik, 
przedstawiciel Sekr. Wojew. Bezpartyjnego 
Bloku, oraz całe grono profesorskie, wraz 
z księżami prawosławnymi. Poranek roz- 
począł się od przemówienia zastępcy dyrek- 

    

     

    

tora, poczem chór gimnazjalny odśpiewał 
pod dyrekcją p. A. Wołyńczyka polski 
Hymn Narodowy i białoruski Hymna Naro- 
dowy, Zkolei zabrał głos p. R. Kawalec aby 
powiedzieć młodzieży o stosunku Marszałka 
Piłsudskiego do młodzieży. Jego płomienne 
przemówienie wywołało wielki entuzjazm 

  

  

  
  

wśród zebranych. W drugiej części poranku 
chór gimnazjum białoruskiego, maj 
ją sławę w 

cy SWO- 

Nowogródku odśpie pieśni: 
Laumar „Palau- 

ka Mendelsona i „Na 
* muzyka Krapiwonic. 

Jac. 

    

wulicy skrypka hr: 
kiego. 

Z rozwoju ruchu spółdzielczego 

w woj. nowogródzkiem. 

Nowe dwie spółdzielnie spożywców roz- 
poczęły swą działalność — w mi 
styczniu w Darewie, pow. baranowi 
i w łutym — w Jeziornicy, pow. słonim- 
skiego. Rozwój spółdzielni w Jeziornicy za- 

   

  

   

powiada się wyjątkowo pomyślnie, dzięki 

solidarnemu poparciu sklepu spółdzielni 

przez rolników, kolejarzy i innych, E.B. 

  

Kino Miejskie w Nowogródku. 

Z przyjemnością stwierdzić możemy, 
wydzierżawione przez doskonałego 
ca p. Iwienieckiego Kino Miejskie, zaczęło 
wyświetlać w ostatnich czasach obrazy o 
pi szorzędnej wartości arty 
rywkowej, „Król Żebraków* og 
nas ostatnio wywołał prawdziwą 

w Nowogródku, posiada bowiem nadzwy- 

czajne walory inscenizacyjne, historyczne i 

artystyczne. Wi czasie świąt Wielkanoenych 
uk: ię na ekranie Kina iMejskiego v 

niały film pod tyt. „Madame Szatan”. 

Rajca. 
Obchód Imienin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

Z inicjatywy Koła Gminnego B. B. W. R. 

przy żywym współudziale wszystkich czyn- 

ników obywatelskich i społecznych w Rajcy 

odbył się w dniu 18 i 19 marca obchód 

Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W kościołach pawosławnych w Rajcach i 

w Włałówce odbyły się nabożeństwa przy 

bardzo licznym udziałe mieszkańców, dzia- 

twy szkolnej, oraz Straży Pożarnej z Wołc, 

Miratych i Zaberdowa. Po zakończeniu nabo- 

żeństwa i wygłoszeniu przemówienia oko- 

licznościowego przez miejscowego probosz- 

cza dziatwa ze szkół Rajcy, Zaberdowa, Du- 

browa, Szczenowa, Małószczyc, Wbłc i Sieh- 

dy, oddziały Straży Pożarnej pod sztanda- 

rami i tłumy ludności urządziły pochód 

do gminy, gdzie odbyło się ogólne fotogra- 

fowanie. Przemówienie o życiu i czynach 

Marszałka Piłsudskiego wygłosił kierownik 

szkoły powszechnej w Malusžycach p. Sta- 

nisław Duda. Nastąpiły entuzjastyczne оК- 

rzyki na cześć Wodza Narodu, poczem śpie- 

wano i deklamowano okolicznościowe pio- 

senki, ułożone przez dziatwę szkolną. Na 

zakończenie uroczystości odbyły się tańce 

dła dzieci, które obdarowane zostały cukier- 

kami. R. 

M“ LA ii BFOOROŻY SOO 

Ze šwiata mody. 
Kapelusze wiosenne. 

Kwestja nowego, wiosennego kapelusza 

staje się zwykle najbardziej paląca na parę 

tygodni przed Wielkanocą. Nie mówię już 

o tych elegantkach, które, bohatersko nosząc 

słomkowe kapelusze w trzaskające mrozy, 

ponoszą konsekwencje w postaci grypy, A 

conajmniej kataru. To są pionierki mody, 

        

  

    

          

    

  

  

dobrowlne męczennice, których nic nie od: | 

straszy od wytrwania na posterunku, Muszą 

być pierwsze. Muszą zadziwić wszystkich ja- 

kimś niesłychanym modelem, którego żadna 

z przyjaciółek nie zdążyła jeszcze nietylko 

kupić, ale nawet widzieć. 

Mówimy 0 przeciętnych, normalnych 

śmiertelniczkach, nie należących do pionie: 

rek, dla których jednak kwestja mody nie 

jest obojętna. Otóż te właśnie powinny ju” 

nagwałt myśleć o kapeluszu słomkowym. 

Przed samemi świętami w magazynach bę- 

dzie ścisk i mały wybór. A kto wie — choć 

to mało prawdopodobne — a nuż słońce wio- 

senne sprawi figla i roztopi na Wiekanoc 

wszystkie Śniegi, sprowadzi prawdziwą wio- 

snę w te wiosenne święta? Trzeba być na 

wszystko przygotowaną. Е 

Pierwszy słomkowy kapelusz w sezonie 

nie powinien być jasny. Na to będzie czas 

jeszcze w lecie, kiedy dobierać będziemy ka- * 

pelusz do sukien, nie do płaszcza. Teraz więc 

pozostaje nam czarny — najpraktyczniejszy, 

albo w modnych kolorach: szafirowym, zie- 

lonym, bronzowym. Ten ostatni trochę się 

nam już sprzykrzył w czasie zimy, kiedy to 

we wszystkich sukniach i kapeluszach со- 

dziennych dominował ten mnisi kolor. No- 
wością jest kolor szafirowy, bardzo inten- 
sywny i — niezawsze twarzowy. Dobry do 
jasnej cery i włosów o odcieniu miedzia- 
nym, ałbo dla kruczej brunetki też o jasnej 
karnacji. Panie o oliwkowym odcieniu skóry 
powinny się go wystrzegać jak ognia. 

Przybraniem wszystkich- kapeluszy bez 
wyjątku są kwiaty. Tak, jak w zeszłym roku 

piórka, tak w tym kwiaty wzięły monopol 

na ozdobę naszych głów. Są to właściwie 

nie kwiaty, a kwiatuszki — drobniutkie, uk. 

ładane w pęczki i w rodzaj kitek, sterczące 

zabawnie do góry nakształt piramidki, bar- 

dzo jaskrawe, różnobarwne i ożywiające n 

bardzo poważny czarny kapelusz. Wł 

wie, chcąc w paru słowach scharakteryzow: 

modne kapelusze, możnaby powiedzieć, że 

na płaskim kapelusiku u błyszczącej sztyw- 

nej słomki, musi być coś sterczącego 3 

jaskrawego. I to jaskrawego nie w jednym 

kolorze, a w paru. Pstrokate pęczki styli- 

zowanych kwiatków, nawet czasem jakaś wi- 

sienka, czy jarzębina, coś w tym rod im, 

czem dawniej przybierano kapelusze dziecin 

ne. Ale z tego musi wykwitać do góry jakaś 
trawka czy kitka kwiatów, eo przy płaskim 

kapeluszu, opuszczonym na jedną stronę, 
jak krzywo włożony talerz, w pierwsze 
chwili wydaje się „ni przypiął, ni przyłatat” 
ale w następnej już zaczyna się podobać. 
Któżby szukał logiki w modzie! 

    

  

  

  

    

Trzeba przyznać, że te kwiatki ożywiają 
kapelusze, których surowość już nam się 
znudziła. I robią do twarzy. A to przecie 
najważniejsze. Anita. 

  

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 0- 
kolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, 
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy 
używaniu naturałnej wody gorzkiej „Fran- 
ciszka Józefa*. Żądać w aptekach i drog. 

    

Kradzież „świąteczna”" w sklepie Banela. 
Pościg i 

W czwartek wieczorem w sklepie firmy 
Banel i S przy ul. Mickiewicza wypełnio- 
nym kupującymi, jednemu z nich jakiś spr: 
tny złodzi zek skradł pankunek ze świą 
tecznemi wiktuałami wartości 100 zł. poczem 
szybko wybiegł ze sklepu i zaczął uciekać w 
kierunku placu Łuki a 

     

   

    

strzaly. 
dzionego zorganizowano pościg w którym bra 
ło udział kilka osób, w tej liczbie kilka woj- 
skowych i policjant. 

Podczas pościgu oddano na postrach parę 
strzałów rewolwerowych. Opryszka ujęto i o 
sadzono w areszcie. Skradziony pakunek zwró 
cono poszkodowanemu. (ci 
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Saostrzażenie Zakindu Soteareisgii U, 8. B. 
w Wilnie z dnia 25 NI — 1832 rėku. 

Cłóstenie średnie w milimetrach: 764 

Temperatura średnia — 5° С. 

5 najwyśsze ; 0 

Е zajaiżezu — 11° С, 

Opad: šlad. 

Wiatr: zachodni słaby. 

Tendencja: stan stały, pot. lekki spadek. 

Uwagi: zachm. zmienne, przelotny śnieg. 

KOŚCIELNA. 
—- Rezurekeje w kościołach wileńskich. 

W roku bieżącym rezurekcje w kościołach wie 

leńskich odbędą się podług następującego roz- 

kładu: 
Bazylika Katedralna — godz. 8 wiecz. 

Kościół św. Jana — godz. 11 wiecz. 

Kościół Bernardynów — godz. 10 wiecz. 

Kościół św. Ducha — godz. 11 wiecz. 
Kościół św. Jakóba — godz. 6 rano. 

Kościół Ostrobramski — godz. 6 rano. 
iół św. Piotra i Pawła — godz. 6 ranv. 

iół Wstystk. Świętych — g. 10 wieczór 
Kościół św. Rafała — godz. 6 rano. 

Kościół Bonifratrów — godz. 6 rano. 

Kościół Garniz. św. Ignacego — g. 7 rano. 
Kościół św. Katarzyny godz. 10 wiecz. 

OSOBISTA 

— Wyjazd prezesa S. A. Z okazji świąt 

Wielkanocnych prezes Sądu Apeacyjnego w 

Wilnie p. Wacław Wyszyński wyjechał z Wil- 

na na kilkundniowy wypoczynek. 

— Wyjazd prezesa Dyrekcji P. i T. Pre- 

zes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

p. inż. Karol Żuchowicz dnia 25 marca r. b 

wyjechał na okres świąt z Wilna. Kierownict- 

wo Dyrekcji na czas nieobecności p. Prezesa 

Žuchowicza obejmuje w zastępstwie Naczel- 

nik wydziału p. inż. Mieczysław Nowicki. 

MIEJSKA. 
— Przedstawiciel fundacji Rockfeliera 

ma przybyć do Wilna. Magistrat m. Wilna 
otrzymał powiadomienie, że w najbliższych 
dniach ma przybyć do Wilna dr. Leach, przed 
stawięiej fundacji Ręckfellera na Polskę, Cze- 

chosłowację I Austrję z siedzibą w Pradze 

Czeskiej oraz Luigi Terminello, przedstawiciel 

włoskiej służby zdrowia, delegowany specjal- 

nie przez władze włoskie i fundacje do zapo- 

znania się z organizacją ośrodków zdrowia 

w Polsce. 

— 0 bezpieczeństwo w okresie świą- 
tecznym. Z powodu przerwy w ruchu auto- 
busowym oraz ustania ruchu towarowego w 
okresie świątecznym na jeźdni pozostaje wię- 
cej miejsca, co wykorzystują szoferzy rozwi- 

jając nadmierną szybkość. Łatwo to może spo- 
wodować nieszczęśliwe wypadki przejechania 

Przyczynia się do tego również nadużywanie 

alkoholu. 
Aby zapobiec ewentualnym nieszczęśliwym 

wypadkom policja wzmocni w okresie świą- 
tecznym kontrolę nad dorożkami samochodo- 
wemi i w raziestwierdzenia stanu nietrzeźwe 

go u szoferów, odbierane będą na miejscu 
w trybie doraźnym prawa jazdy. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Zielony Karnawał w „Ognisku Aka- 
demiekiem*. W poniedziałek dnia 28 marca 

1932 roku (na drugi dzień świąt) w salonach 

„Ogniska, Akademickiego" odbędzie się Wiiel 
ka Zabawa Taneczna, urządzona staraniem 

Bratniej Pomocy P. M. A. U. S. B. Dobo- 
rowe trio akademickie. Bufet obficie za- 
opatrzony. Wstęp tylko za legitymacją lub 
kartą wstępu. 

Przypomina się że dotychczasowe karty 
wstępu zostały unieważnione; nowe będą 

wydawane w sobotę dnia 26 marca b. r. 

w godzinach: 17—19. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Shelleys Institute podaje do wiado- 
mości, że dnia 30 i 31 marca oraz 1 kwiet- 
nia przyjmowane będą zapisy na kursa ję- 

zyka angielskiego, niemieckiego i francu- 
skiego. 

W początkach maja odbędą się egzamina 

konkursowe decydujące o bezpłatnem sty- 

pendjum na wyjazd do Londynu da Hugo's 

Institute. 

Kancelarja (ul. Skopówka 11 m. 10, płac 

Napoleona) otwarta będzie od godz. 5 do 8 
wiecz. w wyżej wymienione dni. 

WOJSKOWA. 

— Urłopy świąteczne dla żołnierzy Ży- 

dów. Władze wojskowe zarzadzily udziele- 

nie urlopów świątecznych na okres świąt Wieł 

kanocnych żołnierzom wyznania mojżeszowe- 

go w czynnej służbie przyczem z urlopów ko: 

ać będzie 50 procent szeregowych star- 

szego oraz 25 proc. nowego rocznika. Nadto 
władze wojskowe zarządziły wypłacenie rów- 
noznacznika żywnościowego, nie jak dotych- 

czas na ręce żołnierzy-Żydów. lecz bezpośred: 

nio zarządom miejscowych gmin żydowskich 

lub komitetom, organizującym na okres świą 

teczny kuchnie rytualne dla nieurlopowanych 

żołnierzy wyznania mojżeszowego. 

     

   

  

  

      
  

  

  

  

Z POCZTY. 

— Podziękowanie. Prezes Dyrekcji Poczt 
i Telegrafów w Wilnie uprzejmie dziękuje 
pp. Janinie Sumorokowej, Wandzie Biszew- 
skiej, Irenie Jasieńskie. iej, Lud- 

mile Olszews ewi- 

czowi za łaskawy г 
dział w Akadmji ku czci Imienin Pierwsze- 
go Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbytej 
w dniu 20.III. b. r. w Małej Sali Miejskiej, 
jak również firmie W. Weler, ul. Sadowa 8 
za bezinteresowne ozdobienie sceny piękne- 
mi kwiatami. 

       

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zgromadzenie Udziałowców 

Spółdzielni Hurtowni Detalicznych Kupców : 

NIKA 
Przemysłowców Chrześcjan m. Wilna odbb;+- 
dzie się dnia 10-go kwietnia 1932 r. o godz. 
16-ej w lokalu przy u Bazyljańskiej Nr. 2. 
Ze względu na ważność sprawy obecność 
wszystkich udziałowców jest konieczna, 

— Zarząd Koła Poł. Mac. Szkołnej im. 
T. Kościuszki w Wiłnie podaje do wiado- 
mości członków Koła, że walne zgromadze- 
nie członków Koła odbędzie się dnia 10 
kwietnia r. b. o godz. 5 p. p. w lokalu Kola 
przy ul. Turgielskiej Nr. 2 z porządkiem 
dziennym: sprawozdanie z działalności Knła 
za rok ub, i wybór nowego Zarządu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

— Święcone. Koło Byłych Wychowańców 
wraz z Zarządem Br. Pom. Gimnazjum im. 

Tadeusza Czackiego, zawiadamia, że w dn. 

30 marca r. b. odbędzie się w lokalu Gim- 

nazjum o godz. 6-ej wiecz. tradycyjne „Świę- 

cone', na które zaprasza PP. Profesorów, 

Rodziców, b. wychowanków i uczniów gim- 

nazjum. 

— Podziękowanie. Zjednoczenie Rob. Zw. 

Zawod. Ziem Północno-Wschodnich niniej 

szem serdecznie dziękuje uczenicom gimnaz- 

jum im. Adama Czartoryskiego i im. 

Orzeszkowej za zebrane wśród siebie datki 
dla dzieci bezrobotnych. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Og. Związku 

Podoficerów Rezerwy życzy wszystkim 
członkom Wesołego Alleluja. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości Ko- 

legów, iż w dniu 2 kwietnia r. b. o godz. 20-ej 

odbędzie się w lokału Związku koleżeń kie 

Święcone. Składka od osoby wynosi zł. 2.50. 

Zapisy przyjmuje Sekretarjat Koła do dnia 

30 marca r. b. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Walne zgromadzenie szewców odbę- 

dzie się we środę dnia 30 b m. o godz. 4-ej 

pp. w sali przy ul. Dominikańskiej 4. Zebranie 

te zwoływane jest w związku z rozpoczyna- 

jącym się sezonem szewckim. Na zebraniu ma 

zapaść decyzja co do uregulowania zróżnicz- 

kowanych cen za robociznę i omawiana be: 

dzie sprawa tworzącej się Spółdzielni szewc- 

kiej. Mają również być poruszone sprawy: ist- 

niejącej do 1930 roku szewckiej kasy koleżeń- 

skiej, projekt utworzenia przy Izbie Rzemieśl- 

niczej Komisji podziału pracy bezrobotnym 

szewcom i nowelizacja istniejącej umowy zbio 

rowej 

— Walne zgromadzenie elektromonterów 
chrześcijan odbędzie się w dniu 3 kwietnia 

r. b. o godzinie 2-ej po poł. w łokału Związku 

przy ul. Metropolitalnej 1. Na szczególną u- 

wagę zasługuje mający być zdecydowany 

wniosek o utworzeniu przez Związek Elektro 

monterów Chrześcijan w Wilnie giełdy pracy 

oraz w porozumieniu z Izbą Rzemieślniczą 

Komisji podziału pracy. 

        

    

    

— Walne zgromadzenie Murarzy i Beto- 
niarzy w związku ze zbliżającym się sezo- 
nem budowłanym przez to koniecznością ure- 
gulowania podziału prac i ustalenia cen — 

' odbędzie się w dniu 2-go kwietnia r. b. o go- 
dzinie 2-ej po poł. w sali przy uł. Dominikań- 
skiej Nr. 4. g 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Stan bezrobocia. Bezrobocie na tere- 

nie Wilna w dalszym ciągu lekko zwyżkuje. 
Obecnie podług prowizorycznie dokonanych 
obliczeń m. Wilno liczy ponad 6.000 bezro- 
botnych, przyczem najwięcej bezrobotnych re- 
krutuje się z pośród robotników niewykwalifi- 
kowanych oraz pracowników umysłowych. 

RÓŻNE. 
— Opłaty emerytałne potrącane będą od 

1 kwietnia. Dowiadujemy się, że nowa u-- 
stawa emerytalna zostanie ogłoszona w „Dz. 
Ustaw* w ciągu najbliższych dni. Nowa usta- 
wa przewiduje, że opłata emerytalna od upo- 
sażenia służbowego stałych funkcjonarjuszów 
państw. i zawodowych wojskowych służby 
czynnejpotrącona będzie w wysokości 8 proc., 
a nie jak dotychczas 5 proc. Ponieważ zmiana 
ta będzieobowiązywała już od dn. 1 kwietnia 
r. b. wszystkie urzędy państwowe otrzymały 
okólnik, by przy wypłacaniu uposażenia w 
dniu 1 kwietnia notrąciły opłatę emerytalną w 
wysokości ustałonej przez nową ustawę, a 

więc 8 procent. 

— Z Wojew. Komisji Odbudowy. Dnia 23 
marca r. b. odbyło się posiedzenie Wojewódz- 
kiej Komisji Odbudowy na którem rozpatrzo- 
no 412 spraw o umorzenie pożyczek pobra- 
nych na odbudowę budynków zniszczonych 
wskutek wojny na terenie powiatu brastaw- 
skiego. Komisja postanowiła z ogólnej sumy 
pożyczek 311.056 zł. umorzyć 305.800 zł. to 
jest 98,31 proc. 

Należy zaznaczyć, że obecne posiedzenie 
Komisji było pierwszem działającem w myśl 
znowelizowanych przez Sejm w dniu 12. I. 
1932 roku przepisów, udzieltjących Woje- 
wódzkiej Komisji prawa całkowitego umo- 
rzenia pożyczek bez aprobaty Ministerstwa 
Robót Publicznych i prawa niepotrącania + 
kwoty podlegającej umorzeniu poprzednio wy 
danych ze Skarbu Państwa zapomóg bezzwro- 
tnych. Te nowe przepisy są znacznym kro- 
kiem naprzód w dziedzinie usprawnienia ad- 

a jednocześnie wielką ulgą dla 
najuboższej udności, dła której poprzednie 
przepisy ustawy nie zezwalały na całkowite 
umorzenie pożyczki w wypadku, gdy pożycz- 
kobiorca otrzymywał też i zapomogę bezzwro- 

tną. 
Ź pośród umorzonych całkowicie pożyczek 

zasługuje na wyróżnienie pożyczka na odbu- 

dowę kościoła w Dryświatach w sumie 20.368 

złotych. ° 

    

  

    
   

    

ZABAWY. 

— Wielka Zabawa Świąteczna. Dnia 27 
marca r. b. w Sali Związku Drukarzy m. Wii- 
na (ul. Bakszła Nr. 8) odbędzie się Wielka 
Zabawa Świąteczna przy dźwiękach doboro- 
wej orkiestry jazz-bandowej. 

Początek zabawy o godz. 9-ej wieczorem. 
Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

— Czarna kawa. Przypominamy, iż dnia 
2 kwietnia r. b. w salonach Georges'a od- 
będzie się Czarna Kawa, urządzona stara- 
niem Akademickich Kół Wiłnian we Lwo- 
wie, Poznaniu i Warszawie. Początek o 
godz, 21-ej. 

P. K. 0. 
oglasza 

konkurs z nagrodami. 
Należy jasno i treściwie odpo- 

wiedzieć na 3 pytania: 
I) Dlaczego należy składać o- 

szczędności w P. K. O,, a nie cho- 
wać ich w domu? 

2) Jakie korzyści i udogodnienia 
w dziedzinie oszczędności zapewnia 
swoim klijentom P. K. O2 

3) Ile osób składa swe oszczęd- 
ności w P. K. O. i jaka jest ogólna 
suma złożonych w P. K. O. wszyst- 
kich wkładów? 

Za najlepsze odpowiedzi P. K.O. 
przeznacza: 

| nagrodę w kwocie zł. 500.— 
2 nagrody po zł. 250.— 
5 nagród po zł. 200.— 
10 nagród po zł. 100.— 
20 nagród po zł. 50— 
Odpowiedzi konkursowe nadsy- 

łać można do dn. 30 kwietnia 1932r. 

WARUNKI KONKURSU: 
1) Odpowiedzi należy nadsyłać 

pod adresem: Wydział Ekonomiczny 
P. K. O. w Warszawie, ul. Jasna 9. 

2) W odpowiedzi nałeży podać: 
imię i nazwisko, numer posiadanej 
książeczki oszczędnościowej P. K.O. 
oraz powołać się na niniejsze ogło- 
szenie. 

3) Prace nagrodzone 
własnością P. K. O. 

UWAGA: Nagrodzeni w poprzed- 
nich konkursach P. K. O. nie mogą 
powtórnie ubiegać się o nagrodę. 

TEATR I MUZYKA 
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY, 

— „Słomkowy kapełusz* — na Pohu- 
lance. Pierwszego i drugiego dnia świąt 
Wiełkanocnych t. j. 27 i 28 marca o godz. 8 

wiecz. arcywesoła farsa-wodewil p. t „Słom- 

kowy kapelusz", Werwa, humor, cała radość 

życia przelana tu została przez świetnego ko- 

medjopisarza E. Labicha — dając złudzenie 
niebywałej zabawy i wesołości. 

— „lch synowa* — w Teatrze Lutnia. 

W pierwszy dzień świąt 27 b. m. o godz. 8-ej 

wiecz wesoła i beztroska farsa Grzymały-Sie- 

dleckiego p. t. „Ich synowa“ ukaże się po raz 

ostatni. 
— „Tęcza nad Wilnem*. W poniedziałek 

świąteczny rozpoczynają się w Teatrze „Lu- 

tnia* krótkotrwałe występy wybitnych arty- 
stów rewjowych Stolicy, Program wypełni 
barwna rewja-w 18 obrazach p. t. „Tęcza nad 
Wilnem, w wykonaniu Leo Fuksa, Hanki 

Runowieckiej, Włodzimierza Boruńsktego, St: 
Sielańskiego, Duranowskiej, bałetu Patkows- 
kich i Z. Opolskiego. Produkcjom towarzy- 
szyć będzie orkiestra jazz-bandowa. 

W poniedziałek odbędą się dwa przedsta- 

wienia o godz. 7 m. 15 i 9 m. 30 wiecz., we 

wtorek zaś tylko jedno przedstawienie o godz 

8 m. 30 wiecz. 
Zainteresowanie rewją warszawską — Ol- 

brzymie. Bilety w kasie zamawiać codziennie 
można od godz. 11 rano do 9 wiecz, * 

— Poranęk dla dzieci w Teatrze Lutnia. 
W poniedziałek, drugiego dnia świąt t. j. 28 
marca r. b. o godz 12-ej w poł. ukaże się po 
raz ostatni, wesoła i melodyjna baśń p. t. „Cza 
rodziejskie wrzeciono” oraz bałet „Wieszczka 
lalek* WW wykonaniu zespołów dziecięcych 
Lidji Winogradzkiej. Ceny propagandowe od 
20 gr. do 2 zł. 

POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. 
— „Mam lat 26% — na Pohulanee. W po- 

niedziałek 28 marca, drugiego dnia świąt wiel- 
kanocnych o godz. 4 po poł. na życzenie pu- 
bliczności odbędzie się ostatnie przedstawienie 
popołudniowe niezmiernie interesującej sztu- 
ki węgierskiej p. t. „Mam lat 26" po cenach 
zniżonych. 

— „Ich synowa* — w Teatrze Lutnia. 

W poniedziałek świąteczny t. j. dnia 28 b. m. 
© godz. 4 po poł. dana będzie pełna humoru 
komedja p. t. „Ich synowa* Grzymały Sied- 
leckiego. Autor świetnie podpatrzył typy i 
śmiesznostki środowiska mieszczańskiego i w 
sposób wesoły oraz pełen humoru podał to 
widzowi ku rozweseleniu i wprowadzeniu w 
beztroski nastrój. Ceny popołudniowe. 

SPORT 
Śpiączka świąteczna w sporcie 

wileńskim. 
Jest to tradycją, że święta Wielkanocne 

są wykorzystywane przez towarzystwa sporto- 

we dła zaproszenia gości zagranicznych, wi- 
zyta których znacznie przyczynia się do pod- 
niesienia poziomu sportowego. Niest tak 
jest gdzie indziej. U nas w Wilnie również jest 
tradycja, lecz niestety odwrotna. Sportowcy 
wileńscy spędzają święta nie na b ach, lecz 
przy tradycyjnej szynce. Na ofiarę wyrzecze- 
nia się obfitego święconego zbyt trudno się 

zdobyć. To też najbliższe święta nie przyno- 
szą nam żadnej emocji sportowej. Jedynie ru- 
chliwa sekcja 2 A. K. S-u postanowiła wyko- 
rzystač ferje świąteczne i sprowadza zespół 
bokserów białostockich, zrzeszonych w ŻKS 
Białystok. Jest to jedyna okrasa postu spor- 
towego, którym nas raczą wileńskie towarzy- 

stwa. 

Impreza 

stają się 

   

        

   

  

„Ogniska* które organizuje w dra 

gim dniu świąt bieg dła dzieci zasługuje też 
na uznanie jednak ze względu na swój cha- 
rakter propagandowy nie posiada ona więk- 
szej wartości sportowej. Jest to realizacja 

sła „ rozszerzania sportu* przez wciągn 
w orbitę jego działania najmłodszych. Licz- 
ne zgłoszenia świadczą wymownie, że szlachet 

na inicjatywa „Ogniska* pada na grunt po- 

datny. Byłoby to rzeczą wysoce pożądaną, by 
firmy sportowe i cukiernicze poparły wysiłek 
sekcji narciarskiej „Ogniska* i ofiarowały |i- 
czne nagrody dla najmłodszych sporstmenów 
wileńskich. (es) 
WIELKANOCNY KARNAWAŁ NA ŁODZIE. 

Wileńskie Towarzystwo Łyżwiarskie urzą- 
dza w dniu 29 marca we środę na ślizgawce 

przy ul. Mickiewicza Nr. 2 Wielkanocny Kar- 

nawał na lodzie z całym szeregiem atrakcyj: 

popisy jazdy figurowej na łyżwach pojedy 
czo i parami mistrzów pozamiejscowych i 
miejscowych i wiele innych niespodzianek z 
pokazem jazdy na łyżwach tresowanych zwie- 

rząt. 

Defilada kostjumėw. Zapewniony jest li- 

czny udział w kostjumach pań i panów. 
Ponieważ ta impreza Wielkanocna na lo- 

dzie urządzana jest w Wilnie pierwszy raz, be - 
dzie cieszyć się wielkiem powodzeniem. 

Początek o godz. 6 wieczorem. 

   

  

   
   

  

  



КАС 
SOBOTA, dnia 26 marca 1931 r. 

11.16: Akademja międzynarodowego zj 
zdu Czerwonego Krzyża w Pradze Czesk    
14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyka z 
płyt. 15.15: Mała skrzyneczka. 15.35: Kon 
cert dla młodzieży (płyty). 16.05: Audycja 
dła dzieci. 16.30: Muzyka z płyt. 17.10: 
„Wielkanoc wśród ludu“ — odczyt. 17.35 
Utwory Bacha i Haendla (płyty). 17.45: Od- 
czyt i rezurekcja z Krakowa. 1 : Słucho- 
wisko „Irydjon* — Z. Kras ego. 20.00: 
„„Wielkanoc w zwyczajach hiszpańskich — 
teljeton. 20.15: Koncert. 21.55: Kwadrans li- 
teracki. 22.10: Koncert chopinowski. 22.40: 
Komunikaty z Warszawy. 

   

  

NIEDZIELA, dnia 27 marca 1932 r. 

11.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy w 
Wilnie. 12.35: Komunikat meteorologiczny. 

Audycja żołnierska. 13.20: Przer 
Słuchowisko dla rolników i koncert. 

17.00: Humor w muzyce (płyty). 18.00 Audy- 
cja dla dzieci. 18.30: Piosenki w wykonaniu 
chóru Dana. 19.00: Muzyka lekka. 20.15: „O 

dwóch obliczach — feljeton. 20.30: 
Koncert popułarny. 21.45: Kwadrans literacki 
22.00: Muzyka taneczna. 

  

       

  

    

    

PONIEDZIAŁEK, dnia 28 marca 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo. 11 
11.50: Pogadanka. 11.58: su. 12.10. 
Komunikat meteorologiczny Poranek 
muzyczny. 14.00: Audycje rolnicze. 15.55: Au- 
dłycja dla dzieci. 16. 20: iotka Albinowa mó- 
wi. 16.30: Wileńs 
16.40: „Polskie misterjum wielkanocne pr 
350 laty — odczyt. 17.00: „Przygotowanie ko- 
biety do obrony kraju* — pogadanka. 17 
„O kobiecie hinduskiej w walce o woln 

35: Odczyt misyjny    

  

      

  

   
    

Indyj' — odczyt. 17.30: Wiadomości przyje- 
mne i pożyteczne”. 17.45: Koncert. 19.00: 

„Wiełkanoc w Wilnie w 1917 roku* — odczyt 

  

litewski. 19.20: „Co się dzieje w Wilnie" -- 

pogadanka. 19.40: Program na poniedziałek. 
19.45: Słuchowisko z Warszawy. 20.15: Ope- 
retka „Słodka dziewczyna”. 22.15: Kwadrans 
literacki. 22.30: Komunikaty i muzyka tane- 
czna. 23.00: „Akuku — odcinek z docinkami. 
23.30: Muzyka lekką z płyt gramofonowych. 

Od niedzieli 27 b. m Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

«ulica Ostrobramska 5 

Świąteczny program 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. 

WTOREK, dnia 29 marca 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 

  

ny. 14.15: Muzyka z płyt. 1515: Komunikaty. 
15.25: Odczyty dla maturzystów i audycja dla 
dzieci. 16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Koncert dla młodzi (płyty). 17.10: 
„Szlakiem umarłych bogów* — odczyt. 17.35. 
Koncert. 18.50: Komunikat Wileński go Aero- 
klubu. 19.00: Opowiadanie Ž cia Litwy z 
przed stu laty. i 
kulturalny i gospodarce 19.40: Program na 
Środę. Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 

ia walka starych i młodych w mu- 
odczyt. 20.1 oncert. 21.45: Skrzyn 

a techniczna. 22.00: Recital fortepianowy. 

22.40: Kom. i muzyka taneczna. 23.00: Kon- 
cert symfoniczny. 

   

    

  

    

  

    
     

    

    

    

ŚRODA, dnia 30 marca 1932 r. 

   
      

    

Sławni soliści (płyty). 15.15: Komu. 
: Odczyt dla maturzystów 1610 

z płyt. : Komunikat sportowy. 
Mikrofon w z 

Codzienny ode . 16.55: 
iego, 17.10: „Goethe a przyro- 

17.35: Koncert. 18.50: Kom. Zw 
19.00: Przegląd litewski. 

Muz (płyty). 1920: Przechadzki po 
cie. 19.30: Wiadom 

   
   

     

    

    
     

  

    

   
     

   

  

mieś- 

  

Ści sportowe. 1 Pro 
gram na czwartek i rozmaitości 1 Praso 
wy dziennik radjowy. 20.00: „Wrażenia z 2 
Międzynarodowego Konkursu im. Chopina. 

  20.15: Muzyka lekka. 21.45: Kwadrans literac- 
ki 2 00 Koncert kameralny. 22.30: Komun'- 

yt esperancki. 20.00: Muzy- 
330: Spacer detektorowy po Eu- 

  

   
   
JZWARTEK, dnia 31 marca 1932 r. 

ygnał czasu. 12.10: Komunikat me 
teorologiczny. 12.15: Odczyt rolniczy. 12.35: 
Poranek szkolny 15.00: Program dzienny. 
15.05: Komunikaty. : Odczyt dla matu- 

. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: Le- 
kcja francuskiego. 16.40: Codzienny odcinek 

   

     
    

  

powieściowy. 16.50: Koncert dla młodzieży. 
17.10: „Przepowiednie Mickiewicza* — od- 
czyt. 17.35: Koncert solistów. 18.50: Rezerwa. 
19.00: Skrzynka pocztowa Nr. 195. 19.20: No- 
wości teatralne 19.35: Program na piątek i ro- 
zmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjowy 
20.00: „O Haydnie* — feljeton. 20.15: Muzy 

Petrewicz. — 
Koncertowa orkie. 

Ceny miejsc: balk== 30 

 Alraune 
r., paste: 60 gr. 

e Ww 

ka lekka. 21.20: Słuchowisko ,, Gołębie serce* 
22.05: Komunikaty. 22.10: Rewja (cz. I) z te 
atru „Morskie Oko* w Warszawie. 23.13: Ko- 
munikaty. 23:30: Improwizacja na tematy 74- 

dane telefoniczne przez radjosłuchaczów. 

NOWINKI RADJOWE. 
CZARODZIEJSKA PODRÓŻ 

Niedziela 27 marca godz. 18.00. Na pierw- 
szy dzień Świąt przygotowała p. Wanda Klu- 

      

   

  

    

  
      

ż wielkanocna 

J „ którzy wez. 
mą udział w tej podr 
sposób nasz lud obchod 
wstania Pańskiego w ró 
ski: 

1 częściach Pol- 

KOBIETA OBYWATELKA. 

17 W cyklu 
w tym dniu 

1 kobiety 

Poniedziałek 28 marca godz. 
pogadanek p. t. „Kobieta ma głos* 
teljeton informacyjny 0 -stanowis 
w ustawodawstwie cywilnem wygło 
p. Eugenja Szabelska. Będzie to 
asumeja ty * kobi 

sobie w społeczeństwie i które 
formałnie w paragrafy kodeksu cywilnego. 

KUKUŁCZE JAJKO. 

23 ma godz 23. 

  

    

  

    
     

   

    

Poniedziałek 

    

dzie się również nakra 
jajko kukułki wileńsł 
to się okaże z audy 

ne satyrą i humorem 
Co ono zaw 

pod firmą „AKUK 
przez tajemniczą 

ów wileńskich. lmio- 
nomina sunt odiosa. 

  

    
   

   

opracowanej jak 
spółkę dwóch żartownis 
na ich są: Jerzy i Teddy, 

  

U NASZYCH SĄSIADÓW. 

Wtorek 29 marca godz. 19.20. Z odczytu 
p. Sa Żaby p. t onja — jej rozwój 

się radjo- 
ze wielu interesujących ! ółów o 

5 iu tego młodego i świetnie 
jącego państwa bałtyckiego, złą- 

czonego z Polską więzami szczerej sympatji, 
czego wyrazem była wizyta przed paru łaty 
Prezydenta Republiki Estońskiej w Polsceł 

STARZY I MŁODZI. 

Wiorek 29 marca, godz 20. Korzystając z 
przyjazdu do Wilna dr. TI: zeligows- 

      

    

   

        

    

    

Tadeusza 

W rolach głównych: Brygida Helm, Paweł Wegner i iwan 
Nad program: Tygodnik filmowy. 

stra pod batutą M. £ainickiego. 
Ka:a czyana od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 Es 

gwiazda „Metropoliten-Opera" w New- 

Romans z porucznikiem. 
4,6,8i10'15. Następny program: Super-atrakcja sezonu Wolne dusze z Normą Shearer 

jutro premjerai Świąteczny program! Król barytonów. nejwiąkszy śpiewak Ameryki, bobater filmu „Pieśniarz 
Gór" Lawrence Tibbett, 
zna Adolf Manjou w potężn 
dramacie z życia rosyjskiego 

Yorku Grace Moore i najwytworn. mężczy- 
Dodatki dźwiękowe. 
Na 1-szy sesns ceny zniżone 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Od niedzieli 27 marca wielki program šwigtecznyl 
dzieło króla režys. Van „Dyke twórcy 
Film ten ilustruje urok życia na delekich połudn. wyspach. W roli gł. śliczna Meksyk, Conchita Montenergo. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i najnowszy tygodnik Pare mouniu, 

„Poganina“ 
Nainowsze arcy- 

i „Trader Horna" KOCHANKA z KAHIKI 
Na |-szy seans ceny zniżone 

Początek o godz. ź, 4, 6, Bi 10:15. 
  

Oźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. r. 1814 Udział biorą: uroc: 

Kengres Tańczy 
©D DNIA 27 marca WSPANIAŁY PROGRAM ŚWIĄ? ECZKY! Dewro oczekiwany największy przebój dźwię- 
kowy o niewidzianym dotychczas przepychu i niedoścignio- 
nej technicef Cudowne zespolenie obrazu, ruchu i dźwięku I 
Akcja toczy się na tle Kongresu Wied. 
kusząco piąkna Lil Dagover i najlepszy komik Armand Bernard. DODATKI DŹWIĘKOWE. Pocz. o g. 

Najrozkoszniejsza 
operetka filmowa! 

za Liljan Harvey, najmilszy Henry Lai 
-ej 

  

„Dźwięk, teatr świetlny 

PAR 
ul. Wielka 42, tel. 5-26 

KINO KOLEJOWE 
06 NI $ K 0 Od +. 27.411. wielki świąteczny program p. t. U PA D ŁY AN į ó Ł 

W rolach gł: Nancy Carrol, Gary Cocper i Paul Lukas. Świetna gra ertystówi Bajeczna wystawal 
Następny program: Indyjski grobowiec. (ebok dworca kolejow.) 

Dźwięk. Kino » Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

sukces 
i Pola illery.   

r Ž*-Nie czyńcie eksperymentów ze zdrowiemi 
Kie dajcie się na nic innego 

rzekomo równie dobrego, namówić. 

„OŁLA" 
to marka wypróbow. w ciągu dziesiątków lat 

Qowiedziono profilaktycznie. 

  

Przed wyborem 

Początek o godz. 5-ej, w dnie świąteczne o godz. 4-ej, 

cej się młodzieży dozwolone. 

Od 27 marca świąt. program! Największy 
ekranów paryskich i berlińskich 

Film, który zachwyca i wzrusza. 

GUSTAW MOLENDA i SYN 
Fabryki Sukna i Kamgarnów 

BIELSKO (Śląsk) 

Od niedzieli 27 marca Program Świąteczny! Neinowszy dźwięk. niezap 
„Króla Bulwerów” paryskich popułarn. piosenkarza Georgesa Miltona p t. 
Najwspanialsza operetka komiczna, która wywołała entuzjazm całego ówiata! 
zyki, tańca, śpiewu i nieprzerwanego śmiechu i humoru. 10094 A 

. wojennych na Wschodzie: Szanghaj. Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe. Początek o godz. 2-ej 
we 

Dziśl W kinech LStyłowy* i „Światowid* wyświetla się zupełnie 
nowe 1000 dźwięk. wyd. nieśmiertelnego arcydzieła Freda Nibło 
W roli padł. Ramon Novarro. Uwaga! Że względu ra w. wartość artyst. dla uczą- 

Będzie wyświetlany w dniach 24, 25 i 26 marca r.b. 

Pod dachami 
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SKŁAD 
WILN   

    

   

  

ARCYKSIĄ 

  

    “^   Wo 

  

ŹRÓDŁA ZAKUPU 
dla Pani: na płaszcz wiosenny i letni, na kostjum lub sukienkę 
dla Pana: na ubranie spacerowe, sportowe, wizytowe, na płaszcz 

letni radzimy zajrzeć do nas 
nasz Skład Fabryczny jest bowiem zaopatrzeny na bieżący sezon 
wiosenno-letni w materjały najwyższej jakości, wytwarzane w kre- 
ju według najświeższych angielskich wzorów, będących ostatniem 

słowem dystynkcji. 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE. 

GUSTAW MOLENDA i SYN 

OSTRZEŻENIE! 
X; Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ŻĘ CEGO BROWARU w ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 
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FABRYCZNY SUKNA 
O, NIEMIECKA 22   

   

        
   

  

   

  

  

Piosenki z filmu „Pod dachsmi Paryža“ 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

ĘFEEEEEFEFEEFFEF 

powiadamia Sz. Publiczność o otrzymaniu 

OSTATNICH NOWOŚCI 
w 

WYKONYWA: 

SE 

  

Książe Bouboule 
Cudowny Coktnił wspeniałej mu- 

nasycenie śmiechem. Między in. teatr dzia 

  

Wspanieły dramat erotycz= 
no-miłosny w 10-u aktach. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

| Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

BEN HUR 

(Sous les toits de Paris) 
W rol. gł. Albert Prejean 

śpiwa cały świat, 

Par yża 

al mawfaktwy, jedwabiu į sukna 

ALEL NOZ 
ino, ul. Niemiecka 19, tel. 850 

IOSENNYCH I LETNICH. 
ceny niezwykie niskie. 

Prosimy przekonać się. (
A
G
A
 

ECRECEEEEEEEEEGEU 
T A 

KONCESJONOWANY BLEKTROKONTER 
    

STANISŁAĆ PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

TAWIA: aparaty radjowe I telefony. 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedź. 

DAUKARMIA į IATRCL GATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzsju roboty 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

(ED PRN СВИНЕ 

kiego, znanego dobrze publiczności wiłeńskiej 
kompozytora i krytyka muzycznego, zajmują- 
cego obecnie stanowisko profesora w Poznań- 
skiem Konserwatorjumm Muzycznem, rozgłoś- 

nia wileńska zaprosiła go do wygłoszenia od- 
czytu. Prelekcja dr. T. Szelig go na te- 
mat: „Odwieczna walka s ch i młodych w 
тигусе“ sięgnie do podł psychologicznego, 
na którem ścierają się nowe prądy artystycz- 
ne z dawnemi, wywalczając prawo obywatel- 
stwa dla nowych form w sztuce. 

OSTATNIE LATA BEETHOVENA. 

Wtorek 29 marca, godz. 28. Utwory Beet- 
hovena z ostatniego okresu jego twórczości 
uchodzą wśród laików za niezrozumiałe i 
dziwaczne. Taką opinję m. in. wygłosił nie- 
byle kto, bo nawet wielki Lew Toistoj, twier- 

dząc że powodem „dziwaczności* tych utwo 
rów była rozwijająca się głuchota genjalnego 

  

   
   

  

   

  

decyduje każda pani sama. Dla pewnych ty 
pów cera twarzy „creol'* nadaje się świetnie, 

podnosi urodę, podkreśla piękność karnacji. 
Istnieje natomiast cały szereg osób, które opa 
lają się na czerwono, nierówno, i u których 
przy pierwszych działaniach promieni słone- 
cznych występują piegi. Dla tych ostatnich o- 
palanie się jest rzeczą niewskazaną. Dla rów- 

uego, pięknego opalenia się nal stosować 
ołejki migdałowe czy orzechowe, które zabez 

pieczają równocześnie od oparzenia skóry. 
przykrego i bolesnego. Stosując naświetla 
systematycznie, poczynając od 5 minut, otrzy 
mamy już w marcu odcień skóry ciemny. Ża- 
dne jednak środki nam nie pomogą, jeśli, po 
suwając chęć opałenia się za daleko, zbyt dłu- 
go będziemy przeb; ć na słońcu, wówczas 
napewno wystąpi nrzykre i bolesne oparze- 
nie skóry. 

Miejsce oparzonych nigdy nie moczyć i nie 

     

  

  

     
  

    

Ne 71 (2313 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
Wielka ebława policyjna. 
„Święta złodziejskie'* w areszcie 

centralnym. 

Ubiegłej mocy policja śłedcza przepro- 
wadziła w mieście wielką obławę przed- 
$ ateczną. Aresztowano kilkadziesiąt zła- 
dzieci zawodowych, których osadzono „na 
Święta* w areszeje centralnym. 

Podczas cbławy zatrzymano 
złodziei poszukiwanych przez sądy 
skie, (ej 

  

     

również 
wileń- 

Humor. 
PRZYJAŹŃ.. 

kompozytora. Ile w tem twierdzeniu jest słu- 
sznośc 

Michała Józefow 
latach“ 
dane zostaną takie utwory Mistrza j 
ta fortepianowa a-dur, op. 
Adagio i Andante z IX Symfonji. 

   
najmniej, 
1 jak jeszcze! Blaski wczesnego wiosennego 
słońca, powiedzmy zimowego je 
czasem od śniegu, mają olbrzy 
nie jest tak łatwo opalić się, jak Sanie w 
marcu. 
siedzieć w domu, nie wychodzić na p pić 

i słońce. Przeciwnie Jak najwięcej powietrza 
słońca, ruchu, to bowiem stanowi o naszem 
zdrowiu i energji ży: 

wnych chorobach jest bardzo wielkie, dla in- 
nych chorób jest zgubne. 
dujemy się 

  

mieć zapewnienie lekarza, 
szkodzi, 

lub 

  

— dowiemy się z pogadanki prot. 

„Beefhoven w ostatnich 
, poczem z płyt gramofonowych na- 

  

   
110 oraz Sct 

  

Магсове słońce. 
mróż: trzy: 

  

a, jeszcze na trwa. 

trzeba o słońce, o jego 
aszą cerę oddziaływani: opalanie się! 

Czy to nie przedw i — spytacie. By- 
„„Marcowe s zdradne bywa”. 

  

   

   

  

Jeszcze 

     

  

ną, 

   
cze, odbite 

lę. Nigdy s      

Nie znaczy to wcale. 

  

  

  

ciowej. 

Słońce, którego lecznicze działanie przy pe 

Zanim więc zdecy- w 
na dłuższe przebywanie na słońcu 

ystanie z kąpieli słonecznych, musimy 
że nam to nie za- 

Opalać się, czy nie opalać się? O tem za- 

  

CHOROBY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 
nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy: uporczywego, mę- 

czącego KaSziu i t. p. — stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Thiocolan — Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się płwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. 

YOU RTW SA 

„KOWALSKINA 
Z 

   
T USUWA NAJSLMIEJSZĖ. 

AA ÓLEGŁ AE 

oraz 

towary kolonialne i delikatesy 
po cenach najtańszych 

poleca 

H LEWIN 
WILNO, WIELKA 27 

rzy, 

Wydz. Z. P.Nr. 15. - 

zauamaasnnnnakanę 

Ę Wina, Likiery, Wódki, 

zmywać, stosować 
delikatne 

nych za 

się lekkie 
wówczas słosować 

dła cytrynowe i kremy ogórkowe. 
A potem, gdy słońc: 

dłużej i nie j 
zjawi 

         

      

  

8604 

  

[oi Lilewykiego Słow. Pomocy Sanit 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 1l — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszólkie zabiegi lekarskie i rentgonowskie została obniżona.     

  

WĘGIEL i KOKS 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

M DEULL, Vilno, poleca 
firma 

BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

  

  

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE. 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

TYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYVYYYYVYVYVYVYYYYVYVYYY 

Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 

B
Z
 

  

  

    

        Ė sylaė do Adm, „K. W.“ pod Nr. 6872 

| TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYYWYYYYN Z 

Š
U
 

a
i
s
 
a
s
o
 

S   

   emy. 
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k dziś na 

  

   

  

Popierajcie Przemysł Krajowy 

Od roku 18:5 istnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble, į 
jadalne, sy pialne i ga- į 
binetowe, kredensy, | 

stoły, szafy, łóżka it.d. | 

Wykwintne, Mocne, : 

NIEDROGO, i 

na dcpodnych Kamkach | 

  
Przygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkół śred- 
nich. Języki obce 
(francuski, niemieck») 
systemem konwersa- 
cyjnym. Pomoc w na- 
ukach. Nauczanie za- 
niedbanych specjal- 
ną, skróconą meto- 
dą. Wykładają b. na- 
uczyciel. gimnazjum, 
absolw. U.S.B. i specj. 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 10406 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

  

łagodne i czyste tłuszcze 
Bezwarunkowo przy 

pierwszych objawach oparzenia, zaczerwienie- 
niu i bolesności, przerwać naświetlania aż do 

,. zupełnego wyleczenia. 
szych, gdy ukażą się bąbłe i pęcherze, należy 
zwrócić się do lekarza. 

Co robić, by się nie opalić, zwłaszcza gdy 
z tytułu obowiązku czy 
simy dłużej przebywać na słońc 
sprawa zbyt skomplikowana. Przy 

egach toaletowych należy położyć 
na twarz odpowiednią warstwę 
stępnie dobrze przypudrować.Krem jak i pu- 
der wytworzą niewidoczną warstwę izola tey j- 

która powstrzyma ostre działanie „promie 
ni wiosennego słońca. A potem, gdy codzienne 
słońce stanie się bardziej natarczywe, v 

ym kapeluszem lub parasolką osłonić tw 
szyję i ramiona. Gdy jednak mimo to po 

przyciemnienie naskórka, będ 
środki wybielające: 

W wypadkach cież- 

wodowej mii- 

? Nie jest to że, 
codzien 

reniu, nt- 

amieszka u nas na 
ę godzin tylko wyj- 

ę nowy kłopot, powód trosk i 
zmartwień wielu pięknych pań... 

tej chwili piśń przyszłości. 
dziś i nie jutro... 

piegi. Ale to 
Jeszcze nie 

     jego 

sem? 
>= He; 

    
szki z 

  

   

  

nie zł. 20. 

e nych, 
Dzie 

Antoni 
iątka 

   
my- 
  

B 

  

Renće. 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
RSS Mał D ao 
poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil." 

pod „Mloda panna“ 

Agronom 
z trzechletnią praktyką 
w większym majątku, do- 
brze obeznany z kodowlą 
bydła, ogrodnictwem in- 
spektowem i rachunko- 
wością, kawaler, zdolny, 
pracowity i przedsiębior- 

  

  

1 НА RATY. czy, poszukuje posady 

NADESZŁY NOWOŚCI. | | Pracy: Oy magania 
8324 ać do Admin. skanera 

Wil.* ul. Jagiellońska 3, 
dla W. P. 

Lyzanin tójnałoś. Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ  śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak równiei 

obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia l-go marca, 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamterg. 

  

Doświadczony rolnik 
poszukuje posady. rządcy 
względnie urzędnika ra- 
chunkowego w majątku, 
Zgłoszenia do Admini- 
stracji Kurjera Wil, A. M, 

mogą kil- Zarobić zo: 55 
tych miesięcznie stałą 
pracą kilku intel. psnów 
i pań przy rozpowszech- 
nieniu dzieła prawniczer 
go, połecanego przez kil- 
ka Ministerstw. Zdecydo- 
wsni zgłoszą się w dniu 
29 bm. od godz. 16 — 17 

Mickiewicza 28 — 3. 

PLAC Dosi. 25 

  

ж 303 s. kw. za 5.200 zł. 
Z. p aaalóę CENĘ. | Gotówką 1.200 zł. i działki 

głoszenia proszę | letniskowe w  Połukni 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wileńsk." 

pod Nr. 6334, 

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

  

Specjalność: polski 

i łacina, rutynowany pe- 

dagog— Bakszta 17. m. 4. 

tury. 

  

Udzielam 

korepetycyj 
szykuję do matury. 

Spec.: Matematyka, Fizy- 
ka, Chemja, Polski. 
Mickiewicza 19—3] 

  

De wynalęcia 

iokal 
nadający się pod biuro, 

klub lub ognisko 
przy ul. Wileńskiej 20 

Mieszkanie 
7 pokojowe luksusowe ze 

wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia 

  

  

przy szosie (30 klm. ed 
Wilna) 0,5 i 1,5 ba. po 
1.300 zł. Pisać lub tełe- 
fonować do Proboszcza 

w Połukni, 

Do sprzedania 

ВО. оЗАГОН 
z całym przyborem, nowa 
i w zupełnym porządko 
jak do użycia, cena umiar- 
kowana (fabryki Laugen- 

Dowiedzieć się 
„Kurjera Wil,“ 

  

    

ž reperuję Pianina 12“ 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

PIANINO 
do sprzedania 

Jagiellońska 3—27 

KAFLE do PIECÓ W 
najnowsze modele ops- 
tentowane- różnokolerowe 
i białe na dogodnych wa- 
runkach poleca I Wił. Fa- 

  

8492 
  

vis zadaje mu ie: 
— Nie przejmujesz się, jak widzę, kryzy- 

znałazłem zlotą 

Wi jednej z kawiarni PC siedzeę 
z „siol kų oka POCZ „Je Zm z nich 

    

pyta 

żyłę. 

ję za pół ceny wszystkie wywie. 
v wielkiej wojny z napisem „Bo- 

ukarz Anglję"! i wy: 

  

m je do Indyj. 

(Simplicissimus), 
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ZAMIAST WIZYT ŚWIĄTECZNYCH. 

Zamiast wizyt świątecznych senator Witold 
Abramowicz na Patronat W 

  

zienny w Wil 

Zamiast powinszowań i wizyt świątecz 
Wiszniewski na 

Jezus składa zł 5 
żłobek im. 

Lekarze-specjaliści 
zalecają 

kąpiel dziecka tylko 

Mydłem BEBE 
Szofmana.     

Or. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—! i 5—8 wiecr. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
Chor. kobiece. wenerycz-- 
ne, narządów moczowych, 
odg 12-2i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

H Kenigsberg 
Choroby skórne, 

wensryczne 
1 moezopielowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Beraszteim 
choroby skórne, wenerycz—- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—] ; 4=6 
ZW. P 8404: 

  

      

"Ir. Blimowiaz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczoplciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 

W. Z.P. 29. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—1 i 4—8 

Dr. S. Lewande 
choroby nosa, uazu i gardła 

ul. Gdańska |—7 
od godz. 12—2-ej i 

4-ej do 7-ej p.p. 

Dr. L. Rywkind 
choroby uszu gardła i nosn- 
przyjmuje ad 4—6 wiesz. 

ul. Zarzeczna 16. 

    

od 

  

Lekarz-Dentysta 

Z.Nemzer 
Wileńska 22—4 

przyjęcia od godz. 10—7.. 

  

Akuszerka 

Marja LakTeTOWE 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W.Z.P. Nr. 69. 8528 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadzita się 

na ul. Garbarską 1 m. 15 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetyczx” 
ar gauja apsk bro” 
awki, w ii wi > 

W. Z. P. 48. 25 

  

Akuszerka 

Marja Aneina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

  

  

Był, Nadaje się zówajeż | bryka. Kali R. Malczyk | b Miskiewicza 22. m 8 
dla instytucji. Dowiedziec | 14: EAS EA 14, A: 
się u właściciela domu pO 

1. Sierakowski 24—2, ul. Sierakowskiego NOWOOTWORZONA D ru kowa na 
POLSKA w odcinku Do wynajęcia 

3 pokoje z wygodami dla 
miedrzajiodojny wo łódź 
ku w centrum. Godz. 12—3 
16 — 7. Portowy zaułek 

Nr, 5, m. 4. 

P 0KÓ umebio- 
wany 

duży z oświetl, elektrycz. 
do wynajęcia przy ulicy 
Kazimierzowskiej 11 m. | 

      MLECZARNIA przy ul. Wielkiej 28 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny 
iinne chłodne zakąski 
napoje chłodzące ora: 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

od 78 gr.   „Kusrjera Wileńskiego” 

powieść 
Tadeusza Skóls kiego 

„jie I 
jest do nabycia w wye 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk.     
  

 


