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Jeszcze dzwonią w uszach lamenta- 

cje jeremiasza Proroka, jeszcze nie 

pizebrzmiało wielkopiątkowe wołanie: 

„Święty Boże, święty mocny''* —jeszcze 

peina jest myśl tego wszystkiego, co 

jest wieczne, trwałe i niewzruszalne. 

I trudno jest pisać o czemś innem, jak 

o Zmartwychwstaniu. 

Dziwną ma moc ten fakt, który się 

stał bezmała dwa tysiące lat temu. Po- 

trafi on dotąd poruszać umysły sied- 

miuset miljonów ludu na całej Kuli 

Zićmskiej. Dlaczego? Dlatego przede- 
wszystkiem, że Zmartwychwstanie 

Chrystusa Pana jest kamieniem węgiel- 

nym całego chrześcijaństwa: „Jeżeli 

tie zmartwychwstał Chrystus, próżnem 

jest przepowiadanie nasze, próżną wia- 

ra nasza. Tak pisze św. Paweł Apo- 

stoł do świeżo nawróconych chrześci- 

jan w Koryncie. Bez Zmartwychwstania 
cała nasza cześć dla Chrystusa byłaby 

tylko czcią dla czegoś, co było i prze- 
szło, byłaby tylko wspomnieniem, nie 

mogłaby nigdy być praWdziwą, żywą 

miłością — miłością” pełńią: nadziei. 
Zmartwychwstanie dowodzi” nietylko 
bóstwa Chrystusa; dzięki Zmartwych- 

wstaniu Chrystus nie jest.przeszłością, 

nie jest abstrakcją — jest istotą realną 

i żywą; cała nasza wiara, Sakramenty, 

pasza wiara w Eucharystję — opiera 

się na naszej wierze w Zmartwych- 

wstanie. 

Że bez Zmartwychwstania nie było-* 
by €hrześcijaństwa = rozumiął,to Św. 

Paweł, ałe już przed nim zrozumieli to 

przeciwnicy Chrystusa, kapłani  jero- 

zolimścy: zrozumieli, że gdyby Chry- 
stus zmartwychwstał, byłoby to  try- 

umiem dla jego nauki, a ich klęską. 

Dlatego właśnie stała straż rzymska u 

grobu — ta straż, która rzekomo wi- 

działa śpiąc, rzekomo nie przeszko- 

dziła, widząc, straż, której bałamutne, 

kłamliwe zeznania są jaskrawem po- 

twierdzeniem świadectwa tych, którzy 

widzieli Zmartwychwstałego. 

Uwierzyć w Zmartwychwstanie nie 

było łatwo. Święty Tomasz opierał się 
do końca. Areopag Ateński nawet słu- 
chać nie chciał, gdy święty Paweł o 

Zmartwychwstaniu zaczął mówić. Dziś, 

na całym świecie, co trzeci człowiek, 

wierzy w tę wieść nieprawdopodobną 

— a prawdziwą. I nietylko jednostki— 

ale i państwa liczą się ze Zmartwych- 

wstaniem, jako z faktem realnym, i sto- 

sują swoje czyny do konsekwencyj, 

płynących z tych faktów. 

Czy zawsze i wszędzie? I czy nie 

można zastosować do nas — do Pol- 

ski — tego wołania, z którem Jeremiasz 

zwracał się do swojej Ojczyzny: 
Jeruzalem, Jeruzalem — nawróć się 

do Pana Boga Twego. 
* * * 

Mamy niejeden powód do wdzięcz- 

ności względem Boga. Jemu . zawdzię- 
czamy i męstwo żołnierza, i genjusz 

wodza. W Wilnie Wielkanoc 0 jednej 

z łask Bożych względem nas przypomi- 
na, z przed lat dziesięciu. Luty — ma- 
rze 1919 roku. Wszak pamiętamy je- 
szcze? Pa latach straszliwego ucisku 

niemieckiego, głodu i martwoty, - po 

* krótkim blasku w styczniu — nastały 
długie miesiące bolszewickich rządów. 

Głód. Teror. Młodzi wyszli z Dąbrow- 

skim — ani wieści od nich, ani błysku 
nadziei, Czerezwyczajka dławi przera- 

żeniem miasto, wszędzie blady strach 
przed rewizją — aresztem. Mieszkańcy 
przedmieść nie mogą spać: Nadstuchują 

i co noc prawie słychać na Kalwaryj- 
skiej i na Zakrecie zajeżdżające auta. 

Przerywają nocną ciszę rozlegające się 
w ciemności strzały. — Nie salwy kara- 

binowe. Te, nawet gdy w jeńca mierzą, 

są mimo wszystko, jakby oddaniem mu 

, ostatnich honorów; przed salwą można 

przynajmniej krzyknąć „Jeszcze Polska 

nie zginęła!'* Słychać pojedyńcze, ka- 
towskie strzały z brauninga. A o świ- 

cie — kto śmielszy — idzie oglądać w 
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W. WIEKUISTEJ CHWALE. 
jak przypomina Łukasz Ewangelista: „Wspomnijcie jak wam 'powiadał, gdy jeszcze był w Galilei, mówiąc, iż potrzeba aby Syn Czło- 

wieczy był wydan w ręce ludzi grzesznych i był ukrzyżowan a trzeciego dnia aby zmartwychwstał”. 

Kompozycja rysunkowa na kamieniu Wańkowicza i Lubkiewicza z roku 1837-go. Reprodukcja do-połowy zmniejszona z litogra 
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Wrzystkim Przyjadiołom, Sympatykom i Czytelnikom 
naszego pisma w dniu Zmartwychwotanią Pańokiego 
składa Zespół Redakcyjny życzenia Wozołogo Olleuja 
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więty mocny 
Kotlinie świeżo zakopane, płytkie wi- 

dać jamy, bez krzyżów. Nawet Wilno, 

do wielu okropności nawykłe, gorszej 
okropności dotąd nie znało. 

Aż przyszedł ranek Wielkanocny. O 

świcie, za Ostrą Bramą, koło mostu 

Kolejowego, ludzie, idący na Rezure- 

" kcję, spotkali jeźdźców. Obłocone, zdro 

żone konie. Ale na lancach — propor- 

ce! Na czapkach — Orły! — Nie wiem, 

kto jechał wówczas w szpicy. Jeżeli nie 

widział łez, — łez radości — w oczach 

spotkanych ludzi — to tylko dlatego, 

że musiął na co innego uważać. A za 

chwilę — od stacji — zastukały kulo- 

mioty, na radość, na uciechę. Bolsze- 

wicy uciekali, kto jak mógł. — Nasi 

wracają! Brzęk sypiących się. szyb, 

świt kul, klaskanie ich o mury — wszy- 

stko zlewało się w jedną radość: Nasi! 

Byle dali rady! 

Rady dali. Potem, gdy szły kontr- 

ataki z za Wilji, mobilizacji nie trzeba 

„było ogłaszać. Dość było rozdać kara- 

biny. Bronił Zielonego mostu kto żył. 

I -obronit. 

Dziś, po dziesięciu latach, w zapo- 

mnienie iść poczynają spełnione wtedy 

czyny — lub w legendę. Pan pułkow- 

nik Prażmowski w ów dzień na zawsze 

związał swoją herbową Bulinę z Wil- 

nem. Może te sława go dojdą. Niech 

wie, że Wilno owej Wielkanocy mu nie 

żapomni. linie zapomni wodzom zwy- 
cięskiego wojska. 

Oby nie zapomniało Bogu, który 
"dał zwycięstwo. 

Zmartwychwstanie Chrystusa Pana 

jestnietylko potwierdzeniem wiary na- 

szej: jest ono źródłem nadziei, nadziei 
na ostateczny tryumi cnoty nad zbrod- 
nią, dobra i prawdy — nad fałszem. 
Zwycięstwo to jest nieuniknione,  pe- 

wne, nieuchronne. Zwycięstwo to prze- 

czuwamy zaledwie, ledwie słabe ozna- 

ki jego możemy widzieć. Zwycięstwo, 

które odnieśli nad pogańskim światem 

skazańcy z aren cyrkowych, zwycię- 

stwo kilkunastu rybaków nad Rzymem 

Cezarów — to tylko słaby odblask te- 

go absolutnego, jasnego jak śnieg, jak 
błyskawica zwycięstwa — zwycięstwa 
sprawy Bożej w ostatnim dniu świata. 
Mogą być różne terminy walki na zie- 
mi. Może być prawda i sprawiedliwość 
zmiażdżona i zdeptana. Sprawa jej ni- 
gdy nie jest beznajdziejną. Nawet ziem- 

ski, doczesny jej łos jest w ręku Boga; 

On może nawet na ziemi dać Dawido- 

wi zwycięstwo nad Goljatem. Gdy nam 

o Polskę chodzi — niczego innego nie 

możemy pragnąć; jak tylko by Polska 

cała — rządzący i rządzeni — szła po 

drodze, którą Bóg jej nakreśla — po 

drodze prawdy i dobra — bo ta droga 
jest drogą zwycięstw. 

I dlatego obojętne są nam burze i 
nawałnice; mogą miotać statkiem. My 

— widząc drogę zwycięstw przed sobą 

— modlić się będziemy, „nie o ciszę— 

ale o mocny ster”. X. W. M: 

kiej papież wyjdzie z Watykanu 
Oto pytanie nurtujące wszystkich. 

Wiadomo już, że nastąpi nie wcześniej 
jak w czerwcu. Pius XI uda się do słyn- 
nego klasztoru Monte Cassino, który 
w tym roku będzie obchodzić niebyle- 
jaki jubileusz — 1400-lecie swego za- 
łożenia. Otóż papież obiecał swój przy- 
jazd, król Wiktor Emanuel i Mussolini 
również, zatem tam w skromnym  kla= 
sztorze spotkają się trzej najwięksi 
Włosi. 

Amerykanie przez pewien czas wy- 
obrażali sobie, że Pius przejedzie przez 
ocean. Szykowali się już nawet do re- 
cepcji i kłócili się o firmę samochodu, 
który dostojnego gościa będzie ob- 
woził. Ale nadzieje okazały się zawod- 
ne. Amerykanie płacą największe świę- 
topietrze to prawda ale to jeszcze nie 
wystarczający powód by papież  pu- 
szczał się w drogę — za dolary spro- 
wadza się Janningsa, Nurmiego i wszy- 
stkie możliwe aktoreczki kabaretowe — 
magnes ten jednak w stosunku do in- 
nych osobistości czasami zawodzi.
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Nigdy nie zapomnę tej chwili, kie- 
dy, zaraz na początku wojny rosyjsko- 
japońskiej, nadleciały do Petersburga 
telegramy o bohaterskiej determinacji 
pancernika „Retwizan*, co spruty po- 
ciskami japońskiemi, ledwie zdolny 
utrzymać się na wodzie, położył się je- 
dnym bokiem u wylotu Port-Artura a 
drugim bokiem nie przestaje dawać 
gwałtownego odporu statkom nieprzyja 
cielskim usiłującym sforsować wjazd 
do twierdzy. Co za entuzjazm wówczas 
wstrząsł całym Petersburgiem! Gorącz- 
kowo chwytane i komentowane wieści 

- z Dalekiego Wschodu były nietylko nie 
pomyślne... raniły głęboko miłość wła- 
sną naiodu rosyjskiego... Głośne na 
świat cały bohaterstwo „,Retwizana* 
niejako wracało utracony prestige 

_ rosyjskim morskich sztandarom... Owóż 
‚ gdy nieznane dotąd wcale nazwisko ka- 
pitana fenomenalnego pancernika prze- 
leciało błyskawjcznie z ust do ust, za- 
sępiona i mocno podenerwowana Pal- 
mira Północy — doskonaleśmy to czuli 
drgnęła „głęboką wdzięcznością, tak 

Cont e SS 
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— WIZERUNEK Z NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI — 
na... na najprawdziwszą rosyjską ,„mą- 

"kę krupczatkę''! 
Inni znowuż, choć ulegli charakte- 

rystycznemu zabarwieniu  obyczajo- 
wemu i językowemu ludzi, którzy wiek 
swój cały w Rosji przebyli, zachowali 
pod .zlekka zrusyfikowaną łupiną zdro- 
we jądro nawskroś polskiego serca, 
polskiej duszy, polskich, często bardzo 
nawet gorących uczuć patrjotycznych: 
Tylko, że ludziom tym głęboko przed- 
wojennym, z pokoleń od nas dalekich, 
co urodzili się i pomarli w porozbioro- 
wej niewoli — niesądzonem było do - 
czekać spełnienia się narodowego 
ideału piastowanego przez nich w du- 
szy przez życie całe... Owóż ta wszy- 
stka miłość Ojczyzny płonąca w ich 
sercach jakby... jakby... zmarnowała 
się, nie znalazła, wyrażając się wul- 
garnie, praktycznego żastosowania. Był 
to wulkan, do którego wybuchu nigdy * 
nie przyszło. 

Szczęśliwsi od nich — doczekali! 
Jak nie przymierzając doczekała eks-ce 
sarzowa Eugenja chočby w nieskończe- 

wdzięcznością dla tego szaleńca, co po-| nie podeszłym już wieku odzyskania 
łożył się na progu Portu Artura i istnymigprzez Francję Alzacji i Lotaryngji. Do- 
cudem św. dając nieustannie ognia jed-$czekali! — lecz zaledwie już zdolni tak 
nym tylko bokiem swego Śmiertelnie 
poranionego statku, wstrzymując napór 
całej japońskiej eskadry! 

Wówczas to po raz pierwszy obiło 
się nam o uszy nazwisko Szczęsnowi- 
cza. 

Szczęsnowicz? 
— Palak? Czto-lg? Nie 

znajetie? — pošpieszylišmy pod 
pierwszem wrażeniem zasięgnąć z „Kra 
ju* telefonem wiadomość, w którejś z 
redakcyj petersbuskich, z któremi byli- 
śmy w koleżeńskim stałym kontakcie. 

Nie pamiętam już czy to z „Pietier- 
burskich Wiedomostiej'* księcia Uch- 
tomskiego nam odpowiedziano, czy 
może z „Grażdanina'* księcia Mieszczer 
skiego, jeżeli nie z samega „Nowoje 
Wremia“ wszechpotęžnego Suworina... 

- doskonale tylko pamiętam dziś jeszcze, 
jakby to wczoraj było: intonację gło- 
su w dwóch lakonicznych wyrazach 
usłyszanych przez telefon: 

— Da... Palak! 
W głosie był niedopowiedziany wy- 

raz „niestety... było jakby zażenowa- 
nie... była szczypta goryczy... był na- 
wet cień ukrytej złości, że wobec Pola- 
ków trzeba jednak oddać im sprawie- 
dliwość, że... że... no, jednem słowem 
—obidno! niełowko! Czort 
snimi s etimi Palakami! 
Wiezdie oni! ; 

Potem pani Szczęsnowiczowa byta 
t nas, w „Kraju“. Opowiadala wiele 

  

ciekawych i bardzo smutnych rzeczy. 
Oczywiście nie mamy na myśli takiego 
szczegółu, że nie odstępujący swego 
pana, nawet podczas bitwy, wyżeł 
Szczęsnowicza, od huku armat na „Re- 
twizanie* — ogłuchł kompletnie. Mąż 
to jej w liście pisał. Ona sama, pani 
Szczęsnowiczowa mówi po polsku, pi- 
sze — choć już słabo — ale jej mąż, 
jej mąż... Niema czego owijać w bawełt- 
nę. Tyle lat nieprzerwanie w służbie 
rosyjskiej państwowej — w wojsku... 

Tyle lat! Ma siebie, za Polaka — ale 
—- ale —właściwie to dopiero teraz, 

gdy sława „Ratwizana“ rozniosta się 

na świat cały i gdy nazwiska jego ko- 

mendanta, tak bardzo polskie, zaczęto 

komentować biograficznemi szczegóła- 

mi, dopiero teraz on sam, bohater „na- 

rodowy* rosyjski, poczuł siebie — Po 

lakiem! Dziwne to, prawda? A tak jest.. 

W głębi tych wszystkich narodowych 

„poczuć” i „świadomości* dzieją się 

nieraz rzeczy, o których się filozofom 
nie śniło. | 

Lecz o Szczęsnówiczu wystarczy 
wspomnieć tylko mimochodem. Boże! 
Toż przecie moc nieprzebrana naszych 
najrodowitszych rodaków, rozproszona 
po calutkiej Rosji, zajmowała. najróż- 
norodniejsze stanowiska, nieraz bardzo 

odpowiedzialne, nieraz bardzo wysokie, 

zarówno na służbie rządowej jak pry- 

watnej, a w ciągu półtorasta lat na- 

szych dziejów porozbiorowych, a na 

przestrzeni całego, olbrzymiego rosyj- 

skiego imperjum, od Dniepru do Amu- 

ru, od Białego do Czarnego Morza. Ilu 

ich, tych rodaków naszych, nawet naj- 

dzielniejszych, jako organizacje ducho- 

we, nawet najznakomitszych pod 
względem tężyzny umysłu i nięzłomnej 
energji, ilu uczonych, ilu niestrudzo- 
nych pracowników — powsiąkało w 
masy narodu rosyjskiego? Ilu ich w po- 
tężnych swych żarnach zmleła Rosja 
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głęboko odczuć radość ze spełnienia się 
chwili osobliwej, jak sobie wyobrażali, 
jakąby — musiało być tej radości unie- 
sienie jeśliby w ich życiu przyszła. ta 
wielka radość o wiele, wiele wcześniej.. 
Doczekali! ecz okupili to szczęście ja- 
kiem-że — dla wielu — zachwia- 
niem się aż do podstaw całego 
ich bytu! ' 

Czyliż to nie mamy dziś w nowej 
Rzeczypospolitej naszej przed oczyma 
nie to dziesiątków lecz setek takich 
właśnie iudzi? Z całej Rosji bądź spę- 
dził ich przewrót bolszewicki bądź oni 
sami, wyrywając się jak ku Ziemi Obie- 
canej, pościągali do Nowej Polski ze 
wszystkich krańców Rosji. Ci potracili 
zajmowane tam stanowiska; owi sami 
je porzucili, przenosząc się corychlej do 
Polski wolnej i niepodległej, do wła- 
snego państwa. 

Dwa, trzy nazwiska niech w tem 
miejscu zapłoną jak latarki rzucające 
światło na nieprzejrzane rzesze, tych, 
o których nie wszystko wiemy, o któ- 
rych losu kolejach „gdzieś w głębi Ro- 
sji* móże nie dowiemy się nigdy, tych 
wreszcie, co quand-mćme tam 
zostali lub którzy się jeszcze z piekła 
bolszewickiego wydostać nie mogli. 
Wystarczy przypomnieć jakie stanowi- 
sko zajmował przez długie przedwojen- 
ne lata w Moskwie Aleksander Ledni- 
cki — najznakomitszy (był czas, że 
na Rosję całą) ' obrońca-palestrant" 

Główny wjazd do wiili rezydencjonalnej Bosco Parrasio hrabio- 
stwa de Nunzio w Rzymie. 

Taka osobistość, tak wpływowa, tak 
zestosunkowana, takiemi, jak Lednicki, 
rozporządzająca środkami i możliwo- 
ściami, toć że przecie była... istną fi- 
lją Polski i jej spraw na najbliższej 
obczyźnie. A petersburski „Kraj“ wraz 
z całą jakby koterją ludzi, najlepszych 
Polaków, często w mundurze rosyjskim 
choćby najszczelniej zapiętym, zajmu- 
jących w stolicy Państwa Rosyjskiego. 
pierwszorzędne stanowiska bądź rzą- 
dowe bądź społeczne, bądź towarzy- 
skie!lCzyliż on, „Kraj* petesburski, ze 
wszystkiemi swemi resursami i całą 
niewyczerpaną swoją  skwapliwością, 
energją i ofiarnością nie był przez lat 
tyle, choć jakże bardzo nie „oticjal- 
nym, wszelako istnym, rzeczywistym 
petersburskim Departamentem Stanu 
dla Spraw Polskich? 

Albo — tu go przecie mamy w Wil- 
nie, wysokiej klasy zawodowego inży- 
niera górnika p. Bronisława Chądzyń- 
skiego, co da niedawna jeszcze był sze- 
fem finansów naszego Magistratu. Stał 
pized wojną na czele przedsiębiorstw 
kopalnianych prywatnych w głąbi Rosji 

rezydował zaś, wespół z dyrekcją tej 

ogromnej entrepryzy, w Petersburgu 
pobierając samej tylko pensji rocznie 
do 60.000 rubli, co w przedwojennych 
czasach miało swoje znaczenie. Na od- 

powiednią też stopę było postawione 

całe życie w stolicy nadnewskiej pana 
dyrektora, męża zaufania całego grona 
właścicieli i akcjonarjuszów kopalni— 
rodowitych Rosjan. I takich przykła- 
dów bezwzględnego zauiania — szczo- 
drze opłacanego — żywionego przez 
Rosjan względem Polaków, zaufania do 
ich niezłomnej uczciwości, honoru i lo- 
jalności, nie biorąc w rachubę istotnej 
kompetencji lub talentu, mieliśmy bez 
końca. Nastała rewolucja bolszewicka. 
Cały dobrobyt, cały splendor peter- 
sburskiego stanowiska dyrektora ko- 

-_„ mięci... co?:A nuż — a może?” 

palń czarnomorskich czy uralskich — 
rewolucja zmiotła. Dokąd — schronić 
się? Dokąd-że jeżeli nie do Polski Od- 
rodzonej! A wśród nieopisanych trud- 
ności i mordęg i szalonych, kosztów i 
najjawniejszych niebezpieczeństw z ro- 
rodziną całą... via Odessa... Konstan- 
tynopol... Butgarja... Lwów... do Wil- 
na! Do siebie, do domu. 

Albo któż to 
szych, siedzi na mizernym folwar/ecz- 
ku, ledwie mogąc przeżyć, gdzieś pod 
Lebiedziewem? Czy to nie przypadkiem 
p. inżynier Sakowicz, co zajmując wy- 
sokie, przez czas długi, stanowisko na 
kolei żelaznej Syberyjskiej, Odkrył w 
okolicach jej wspaniałe pokłady węgla 
kamiennego... dla Rosji, dla cara? Taki 
tam prezent po sobie zostawił, ów Po- 
lak z krwi i kości, z dziada i pradzia-' 
da. 

I końca by nie było tej enurnerą- 

też na oczach na-' 

zmu; dzieci nie „rozpieszczał*; żadne- 
go rodzaju „,sentymentów* nie kulty- 
wował. Helena, w twardej tej szkole 
bezwzględnego posłuszeństwa, rozwi- 
nęła się szybko i zgoła niepospolicie 
pod względem nabytej wiedzy i wszech 
Stronnego wykształcenia, nie zaznała 
jednak ani ciepła ani radości opromie- 
niających potem na życie całe wspom- 
nienia z rodzicielskiego wyniesione do- 
mu. jej własna, mocna i samodzielna 
natura musiała ugiąć się wobec niezło- 
mnej woli ojca, który był już * zgóry 
przeznaczył dla niej męża w osobie na- 
der zacnego i szlachetnego człowieka w 
dodatku wcale zamożnego lecz od cór- 
ki o piętnaście lat starszego. Powolna 
ojcowskim poglądom na szczęście mał- 
żeńskie, poślubiła Helena Wikszemska 
w 17-tym roku życia Józeia Wągl-Świ- 
derskiego. : ; 

Ród Świderskich, używających przy 

  

  

  

  
Z Wikszemskich Helena Hrabina De Nunzio 

Ž primo voto Wągl - Świderska. 

cji, ješliby — jeśliby nie”leżały prze- 
demną całe pliki dokumentów, zapisek, 
iotografij, ba biletów wizytowych, któ- 
re mi łaskawie użyczono „dla rozpa- 
trzenia”... czy czasem nie da Się z „te-- 
go“, coś spożytkować... w, rodzaju 
przypomnienia... uratowanią Od ńićpa-    

Aurika 

To, co się do tej.chwili powyżej 
pisało — niech służy za wstęp do 
treściwego, szkicowego „wizerunku, 
przytrząśniętego jakby kwieciem owe- 
mi dokumentami i rękopisami, iotogra- 
fjami i drukami, które mi łaskawie od- 
dano „do przejrzenia” i ewentualnie do 
„Spožytkowania“. ; 

Wizerunek to kobiety. 
Jednej z niezliczonych Polek przed- 

wojennych, co nie mając własnej 
Ojczyzny, musiały szukać doli i 
szczęścia — gdzie oczy poniosą. 

I znalezienie doli eraz szczęścia za- 
wdzięczały nie trafowi i przypadkowi, 
lecz wysokim przymiotom własnego 
serca i umysłu, własnej wytężonej pra- 
cy, własnej umiejętności „kierowania 
się po przez labirynty i kamienie życia. 

Taką kobietą, taką Polką, seli- 
mademan w każdym calu (której 
nie dajmy utonąć w niepamięci pokoleń 
powojennych!) była —— zmarła w Rzy- 
mie równo dziesięć lat temu — Helena 
z Wikszemskich primo voto Wągl- 
Świderska, secundo voto hrabi- 
na de Nunzio. 

Wikszemscy pochodzą z Wołynia, skąd 
wielu ich, porzuciwszy tamtejsze gnia- 
zda swoje rodowe, ziemiańskie, przenio 
sła się do innych dzielnic Rzeczypospo- 
litej, osobliwie w różne okolice Litwy 
i Białorusi. W naszych stronach nazwi- 
sko ta uczynił zgoła popularnem słyn- 
ny lekarz petersburski a zaś specjalnie 
Wilnu, całemu niemal Wilnu, dobrze 
był znany do niedawna jeszcze śp. Wi- 
kszemski Karol nader czynny biorący u- 
dział w każdem społecznem, patrjotycz 
nem i filantropijnem tutejszem poczy- 
naniu. Krewnym był, lecz dalekim, ry- 
chleį powinowatym, hrabiny de Nun- 
zio, urodzonej z ojca Franciszka Wik- 
szemskiego i matki Lulewiczówny — 
w Nieświeżu, w 1845 roku. 

Franciszek Wikszemski był też ie- 
karzem, co już w tradycjach zaczynało 
być rodu Wikszemskich. Był przytem 
uczonym przyrodnikiem, i niepospoli- 
tym erudytą. Wychowaniec uniwersyte 
tu wileńskiego, uczniem był obu Śnia- 
deckich, dla których do końca życia za 
chował rzetelne uwielbienie. Sam, op- 
rócz niepospolitego umysłu, posiadał 
charakter niezłomny, iście jak 19 mG- 
wią, żelazny nie uznający sprzeciwu. 
Gdy odumarła go zona, przeniósł się z 
Nieświeża do Wilna, zajmując się prze- 
dewszystkiem gruntownem wykształce- 
niem ste1szej córki Heien;. bliskiej mu 
i z teg: jeszcze wzgiędi, ze odziedz:- 
czyła 1 © ojcu wraz z iezwykłemi przy: 
miotanu lotnego umvsłu, s'ną wolę 
przy energji i wytrwałości znaiu nują- 
cemi rychłej męską niż niewieścią na- 
turę. 
Zamieszkano na Zarzeczu w domu Ho 

nestich. Franciszek Wikszemski zapra- 
wiał rodzinę swoją do surowego stoicy 

domku Wągl alias Wągiel, sięga 
głębokiej starożytności. Z pnia Jagiełło- 
wego pochodzą. Protoplastą ich był, 
jak opiewa tradycja rodzinna, jeden z 
synów Świdrigiełły. To też odwieczne 
gniazda swoje majątkowe mieli na Lit- 
"wie. Jedna linja Świderskich przeniosła 
się do Małopolski i dotąd tam używa 
książęcego tytułu Świdrygiełłów - Świ- 
derskich, a przynajmniej używała, jak 
to w byłej Galicji było we zwyczaju 
nie chować pod korcem nawet najdrob- 
niejszego 'splendoru rodzinnego. Litew- 
scy natomiast Świderscy pozostali przy 
obyczaju tradycyjnej „tutejszości'* szu- 
kającym  przedewszystkiem zasługi i 
chwały w jaknajgorliwszem i najofiar- 
niejszem pełnieniu służby obywatel 
skiej. Ogólnie szanowany dla rozleg- 
łej swej wiedzy i wysokich zalet cha- 
rakteru dr. Kazimierz Wągl-Świderski 
był jednym z najżarliwszych organiza- 
torów powstania na Litwie w 1863 r. 
Uwięziony i zesłany na Sybir, dopiero 
po dwudziestupięciu latach wrócił z wy 
gnania — do Wilna, gdzie kilka prac 
swoich lekarskich wydał. Przed pow- 
staniem też jeszcze, w 1855 r. druko- 
wane były w Wilnie prace lekarskie 
d-ra Kazimierza Wągł - Świderskiego. 
Pozostał po nim, podobno, w rękopisie 
pamietnik.. 

Dr. Wagl - Swiderski byt bratem 
męża Heleny Wikszemskiej. Rok 1863- 
ci tak katastrofalny dla d-ra Kazimierza 
poderwał też solidne podstawy bytu 
materjalnego jego brata. Prześladowa- 

„na przez władze rosyjskie rodzina bra- 
ta „buntówszczyka* znalazła się w naj- 
fatalniejszych warunkach.. A Muraw- 
jew nie żartował... Faktyczną głową ro- 
dziny była już wówczas pani Helena 
Świderska, dwadzieścia dwa lata zaled 
wie licząca, a już matka trojga dzieci. 
Trzeba było zastanowić się poważnie 
nad — przyszłością. Nie czekać: cudu, 
lecz wziąć się samej do zabezpieczenia 
"bytu i losu nietylko dzieci lecz, kto wie, 
może i męża. 

I oto dzielna i śmiała kobieta, czu- 
jąc w sobie zasób nietylko gruntow- 
nego wykształcenia ogólnego lecz i nie- 
pospolitego kartu ducha postanawia— 
w duchu tradycyj rodzinnych — zostać 
iachowym, praktykującym | lekarzem, 
zdobywając samodzielnie niezależność 
materialną. Nie zwlekając zabiera się do 
najpoważniejszych a wytężonych stud- 
jów pod kierunkiem wykwalifikowa- 
nych nauczycieli i w roku 1870-tym tak 
już jest przygotowaną do wyższych 
studjów, że może pomyśleć o uniwer- 
sytecie. Lecz jakim? Rosyjskie są dla 
kobiet zamknięte; nawet wówczas, w 
1870-tym, mowy nie było w Europie o 
zrównaniu kobiet w prawach z młodzie- 
żą uniwersytecką imatrykulowaną po 
uniwersytetach. Pani Helena Świderska 
decyduje się jechać — do Ameryki. 

Ma 26 lat; ma najpowaźniejsze po- 
lecenia listowne nietylko wileńskich pro 
fesorów, nietylko np. kuratora wileń- 
skiego okręgu naukowego, lecz niektó- 
rych luminarzów nauki w Berlinie. Zo- 
stawia męża — najlepszego z mężów 
i ojców zarazem — oraz dzieci w Wil- 
nie, zawsze na Zarzeczu w domu Hone- 
stich, i puszcza się w drogę za ocean gyjderska 

ją zaopatrują w rekomendacje takie po- 
wagi jak np. znakomity chirurg prof. 
Langenbeck a w Londynie nabiera zu- 
pełnie już wystarczającej znajomości 
języka angielskiego. 

W New Yorku sprawa ze wstąpie- 
niem na uniwersytet okazała się wcale 
niełatwą. Nawet w innych wyższych za 
kładach naukowych tendencja do pow- 
strzymania cisnących się do nich „eman 
cypantek* była jeszcze aż nadto wido- 
czna. Wyjątku nie stanowił świeżo ot- 
worzony Instytut Dentystyczny, Insti 
tut of Dental Surgery, po- 
stawiony na stopę najbardziej wzoro- 
wego zakładu specjalnego, zasobnego 
w warsztaty pracy doświadczalnej nie- 
mające równych sobie na świecie ca- 
łym. Wysoka protekcja samego prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych otworzy 

aElena de Nunzio 
ku — materjalnego i moralnego. Powo- 
[i zaczęły na obraz i podobieństwo szko 
ły Swiderskiej powstawać analogiczne 
uczelnie po innych miastach w Rosji a 
zaś sama petersburska „Pierwaja Zuba 
wraczebnaja Szkoła'* nagradzana wielo 
krotnie złotemi medalami, zaczęła na- 
bierać zagranicznego, europejskiego ro- 
zgłosu. Kontakt jej z zagranicą podtrzy 
mywały częste delegowania Heleny Świ 
derskiej w charakterze reprezentantki 
dentystyki( niestety, rosyjskiej, bo ina- 
czej być nie mogło) na różne zagrani- 
czne kongresy wszechświatawe. 

Podczas wakacyjnych wycieczek let 
nich, najczęściej spędzanych w Niem- 
czech, przyjrzała się pilnie rodaczka na- 
sza krzewieniu i rozwijaniu gospodar- й 
stwa domowego wśród młodzieży żeń- 
„skiej ze sfer wyższej inteligencji i za- 

ła Helenie Świderskiej dostęp do tej u- fmożnej burżuazji. Mocno ją ta sprawa 
czelni — na równych prawach. z jej 
kolegami, rodowitymi Amerykanami. 

Owocem wytężonych studjów trzy- 
letnich w Instytucie było uzyskanie 
przez naszą rodaczkę dyplomu*) 
otwierającego jej szeroko zawodową 
karjerę. : ) 

Powrót z Ameryki do Wilna trwał 
nieco dłużej z racji nawiązywania przez 
panią Helenę „po drodze cennych sto 
sunków w Paryżu i Berlinie. W Wilnie 
dojrzał szybko projekt przeniesienia się 
na stałe — wraz z rodziną — do Pe- 
tersburga, aby tam otworzyć gabinet 
dentystyczny oraz pracownię technicz- 
ną, poświęcając się zarazem praktyce 
dochodowej. ' 

Tak się tež i stalo. Po przybyciu 
do Petersburga i złożeniu obowiązko- 
wego egzaminu w Akademji Medycznej 
okazało się, że Helena Świderska jest 
w stolicy Rosji i domniemanie w całej 
Rosji pierwszą specjalistką 
niewieścią w zakresie u- 
prawianej fachowo i nau- 
kowo dentystyki. W połączeniu 
z wytworną uprzejmością tudzież rzad- 
kim darem ujmowania ludzi, jak niem- 
niej z wielkoświatowem wyrobieniem 
form towarzyskich, powodzenie i wzię- 
tość dentystki stosującej najnowsze zdo 
bycze w swym fachu, nie kazały czekać 
na siebie. Najwykwintniejsza i najbo- 
gatsza klientela Petersburga cisnęła się 
do jej gabinetu i pracowni przy ulicy 
Morskiej. Wśród w. książąt Oldenbur- 
skich, Jusupowych i Szachowskich, Ga- 
licynów i Kutuzowow, Klejnmichelów:i 
Łobanowów - Rostowskich etc. etc. byś 
ło modą i w najlepszym tonie tylko i 
wyłącznie korzystać z przedziwnych 
zabiegów i nadzwyczajnej biegłości te- 
chnicznej ,,Jeleny Francewny*. Elita też 

Wspaniały „zakątek* zwany Amiiteatrem w willi rezydencjonalnej 
hrabiostwa de Nunzio w Rzymie. 

inteligencji nadnewskiej murem stała 
przy niej Sypały się ordery i odznacze- 
nia. Zakład wychowawczy cesarski w 
Smolnym poczytywał za zaszczyt — 
posiadania jej w profesorów „ swych 
gronie; była jedną z organizatorek sa- 
nitarnego pociągu rosyjskiego wysłane- 
go na plac boju podczas wojny serbsko 

tureckiej; sama stała przez czas dłuż- 
szy na czele sanitarjuszek odznaczona 
przez króla Aleksandra serbskiego krzy 
żem walecznych. 

Jednocześnie weszła w kontakt sci- 
sły z 1uchem emancypacyjnym kobiet 

w Rosji, niebawem zaś po powstaniu 

w Petersburgu Instytutu Medycznego 
kobiet założyła Helena Świderska, ró- 
wnież nad Newą własną Szkołę prywat- 
ną dentystyki zasobną w pierwszorzęd- 
ne siły profesorskie. 

Szkoła ta przetrwała lat 26 licząc 

pod koniec swego istnienia przeszło 

pięćset uczniów i uczenic. Była to u- 

czelnia w najrozleglejszem słowa zna- 
czeniu: wzorowa. Odpowiedni też 
i całkiem zasłużony miała rozgłos. Du- 
szą jej i niestrudzoną opiekunką była 
przez szereg lat jej znakomita założy- 
cielka. : 

Ze wszystkich stron Rosji podążały 
kobiety, różnych narodowości, do słyn- 

nej szkoły Swiderskiej. Oczywiście, nie, 

mało w ich liczbie było Polek; te ko- 
rzystały ze znacznych ulg —a — mó- 
wiąc nawiasem cała administracja szko 
ły była bez wyjątku polską. Garnęły się 
do tego źródła ucziwej i samodzielnej 

pracy kobiety rzucone na pastwę lo 

su“, wykolejone, albo dla których pra- 

ca zarobkowa była jedyną deską ratun- 

  

*) Odbity na pergamencie, opatrzony 
podpisami profesorów tudzież aprobatą władz 
uniwersyteckich of the State of New 
York, nadawał absolwentce,  tytułowanej 
Countess Helena Vongl de 

stopień doktora chirurgji 

via Berlin i Londyn. W Berlinie jeszcze (Doctor of Dental. Surgery). 

"żenia wzorowej szkoły 

  

interesowała; nosiła ;się. z myślą zało- 
gospodarczej 

dla kobiet, mając przedewszystkiem na 
myśli Polki ze sfery šrednio-zamožne- 
go a nawet i zamożnego ziemiaństwa. 
Idei tej nie udało się urzeczywistnić. 
Stało się to głównie za przyczyną cię- 
żkiego ciosu, co spadł na niestrudzoną, 
zdawało się niepożytą kobietę będącą 
w pełni sił oraz rozwoju bujnej, rwącej 
się do czynu natury. 

Ciosem tym był nagły zgon syna, 
dopiero co wyszłego z zarania życia a 
rokującego najświetniejsze nadzieje. 
Miał właśnie w Krakowie wstąpić w 
związki małżeńskie któreby go skoliga- 
ciły z najprzedniejszemi w kraju rodzi- 
nami; miał przed sobą otwarte wybitne 
stanowiska; rwał się do patrjotycznej, 
obywatelskiej służby i pracy... A nie- 
mal równym ciosem dla matczynego ser 
ca było iście katastrofalne załamanie 
się małżeńskiego szczęścia córki osiad- 
łej w b. Królestwie... 

Głęboko religijna, przywykła szukać 
w modlitwie i przed ołtarzem wiary i 
nadziei w miłosierdzie Boże, skierowała | 
— aby tak się wyrazić — kroki swoje | 
ku Opoce Piotrowej... Korzystając z 
pierwszej nadarzającej się możliwości, 
pojechała do Rzymu. Zdawało się jej, 
że życie już jej jest na wygaśnięciu; 

że nic już jej w życiu nie pozostaje, 
jak tylko usunąć się gdzieś w ciszę, a 
choćby nawet zakonną. Myślała o Wie- 
cznem Mieście, które dobrze znała z 
częstych w Rzymie pobytów, korzysta- 
jąc niemal zawsze z gościny u sióstr 
Zmartwychwstanek. Przybywszy z Pe- | 
tersburga do Rzymu, zbolała i wyczer- 
pana po nad wszelką miarę, uzyskała 
audjencję osobistą u papieża Leona XII 
— po której już miała zamiar swój „u- 

  

      

sunięcia się ze świata" wykonać. 4 
Opatrzność atoli w niezbadanych 

wyrokach swoich i zamierzeniach zrzą- 
dziła inaczej — całkiem inaczej. Za-| 
miast zgaśnięcia w jakiemś odludnem 
ustroniu dała teraz dopiero ciężko doś- | 
wiadczonej kobiecie... pełnię radości ży 
cia! Sądzonem jej było zaznać szczę 
ścia, którego dotychczasowe życia 
<oleje nie mogły jej naprawdę dać... 

Pod dobroczynnym blaskiem i ży- 
ciodajnem ciepłem szczęścia wróciła jak 
by do nowego życia kobieta niemłoda 
już lecz zawsze pełna niewysłowionego l 
uroku i niewyczerpanych sił żywotnych. 

Wdowę po Wąglu - Świderskim po-| 
znał w Rzymie wysoki dygnitarz wa- 
tykański komandor Ulisses de Nunzio.., 
Ujrzał — pokochał; jak piorunem ra 
żony padł jej do nóg, błagając a rękę 
Jak w powieści z głowy wymyślonej) 
wszystko się stało... : 

Pani Helena „pożegnała Petersburg, | 
pożegnała dotychczasową swoją karje-j 
rę, rozstała się, nie bez żalu, z ukocha-| 
ną swoją szkołą, pożegnała dotychcza+) 
sowe życie swoje, grób syna na wileń+| 
skim cmentarzu Po-Bernardyńskim (bo 
tam leży pochowany śp. inżynier Jań — 
Wągl - Świderski) — i, przejechawszyj 
na stałe do Rzymu, zostala w 1908 ro< 
ku hrabiną de Nunzio, brylującą w sfe4 
rach najdystyngowańszej, najwytwor 
niejszej society włoskiej i mię4 
dzynarodowej arystokracji rzymskiej. | 

Kimże był — niech w najkrótszych 
słowach odpowiemy — hrabia Ulisseś 
de Nunzio? 
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Czesław Jankowski. 

(D. N.). 

(Dokończenie niniejszej kartki z dziejdt 
niedalekiej przeszłości zamieścimy w nit 
dzielnym numerze „Słowa”, poświątecznył 
z Niedzieli Przewodniei).



Pan Władysław Byrka jest prezesem komisji budżet: 
Krzyżanowski był generalnym referentem budżetu. 

  

Sejmu. Prof. Adam 
ra powyższa przedstawia obu 

panów w rozmowie. 

  

ECHA STOLICY 

Wyrok Sądu Marszałkow- 
skiego. 

WARSZAWA, 29-III. PAT. Sąd honoro- 
wy w składzie: superarbitra posła Macieja 
Rataja i arbitrów posła Ziemięckiego i posła 

powołany do rozpatrzenia spra- 
wy pomiędzy wicemarszałkiem Sejmu Wo- 
źnickim i posłem jJędrzejewiczem, wydał 0- 
rzeczenie, stwierdzające, że: с 

1) ma podstawę zarzut posła Jędrzeje- 
wicza, postawiony wicemarszałkowi Wożni- 
ckiemu na posiedzeniu Sejmu dnia 20 marca 
1929 r., w interpretacji danej przez niego na 
pierwszem z, kolei posiedzeniu sądu, iż poseł 

„ Woźnicki, jako gospodarz stowarzyszenia 
spożywczego w Lubrańcu, dysponując pie- 
niędzmi tego stowarzyszenia, użył ich na ce- 
le inne, niż na te, na które były przeznaczo- 
ne, natomiast niema podstawy do twierdze- 
nia, iż wicemarszałek Woźnicki, używając 
pieniędzy tego stowarzyszenia na cele inne, 
niż na te, na: które były przeznaczone, użył 
je bez zamiaru zwrotu, przeto określenie 
„roztrwonione“, užyte przez posła Jędrzeje- 
wicza z trybuny sejmowej, nie odpowiada 
stopniowi stwierdzone: przez sąd przewi- 
nienia wicemarszałka Wożźnickiego; 

2) mie ma podstaw zarzut Jędrze- 
jewicza, jakoby wicemarszałek Woźnicki nie 

i się z zaciągniętego zobowiązania 
pieniężnego wobec b trzecich, które przy- 
szły mu lówczas z pomocą, wobec ukaza- 
nia totnie przez wicemarszałka Wożni- 
ckiego gotowości zwrotu udzielonej mu 
sumy. 

Wyjazd posła niemieckiego 
* _ WARSZAWA, 29-II1. PAT. Poseł niemie- 

cki p. Rauscher wyjeżdża dziś wieczorem na 
dwa tygodnie do Niemiec. Podczas jego nie- 
obecności obowiązki posła sprawować bę- 
dzie radca poselstwa p. von Rintelen. 

Powrót z Gdyni min. Kwiat- 
kowskiego. 

WARSZAWA, 29-111. PAT. Pan minister 
przemysłu * handlu inż. Kwiatkowski powró- 
cił z podróży inspekcyjnej do Gdyni i Pozna- 
nia i objął urzędowanie. Pan minister szcze- 
gółowo zapoznał się z wykonanemi w ostat- 
nich miesięcach pracami przy budowie portu 
w Gdyni, jak również zaznajomił się bliżej 
ze stanem prac na terenie powszechnej wy- 
stawy krajowej. Zarówno w Gdyni, jak i w 
Poznaniu, inspekcja dała wyniki zadawala- 

ce. : 

Zmiany wwydziale prasowym 
„SZ. 

»  -]Jak się dowiadujemy zmiana na stanowi- 
sku naczelnika wydziału prasy i propagandy 
MSZ nastąpi po świętach Wielkanocy. Do- 
tychczas naczelnik tego wydziału, p. Kon- 
rad Libicki, udaje się około 10 kwietnia do 
Tallina, na stanowisko posła Rzplitej Polskiej 
przy rządzie estońskim. Do tego czasu roz- 
strzygnięta zostanie definitywnie sprawa, kto 
będzie następcą p. Libickiego w wydziale pra 
Sow) MSZ. 

tanowsko naczelnika wydziału prasy i 
propagandy MSZ najprawdopodobniej powie 
rzone zostanie długoletniemu korespondento- 
wi PAT'a w Rzymie, p. Leonowi AA 
skiemu. Równocześnie zostanie obsadzone 
stanowisko zastępcy naczelnika tego wydzia- 
łu. W kołach prasowych uchodzi za pewne, 
że stanowisko to zostanie powierzone kie- 
rownikowi referatu informacyjno - prasowe- 
80, p. dr. Litauerowi. 

Budżet budowlany mini- 
sterstw. 

W związku z zakończeniem w najbliż- 
szych dniach roku budżetowego 1928 - 29 
przedłużono tym ministerstwom które uzy- 
skały kredyty na cełe budowlane a kredy- 
tów tych nie Wyzyskaly — okres kredytowy 
o trzy miesiące, 

Zarządzenie to ma na celu nieutrudnianie 
prac budowlanych tam, gdzie roboty budo- 
wlane zostały przez poszczególne ministerst- 
wa rozpoczęte,a kredyty w rozmiarach przy- 
znanych w budżecie na rok 1928 - 29 nie- 
zupełnie wyczerpane. й 

W ten sposób nie nastąpi najkrótsza na- 
węt przerwa w akcji budowlanej objektów 
państwowych. 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
ZA s GORZKIE ZIOŁA* 
z marką „Kogut* rz 
chorobach ŻOŁĄDKA,  KISZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 

= ZIOLA“ są naturalnym łagodnym 
3 środkiem  przeczyszczającym, — а- 

: шівідат_іцзк_‹;іаі?к@\н W TRA- 
s WIE 1 dzi cy m i 

OTYŁOŚCI ЕО 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

„iełuwos Midas” o wizycie litewskich 
dziennikarzy wojskowych w Rydze. 
„Lietuvos Ritas'* poświęca artykuł 

podróży litewskich dziennikarzy woj- 
skowych do Rygi. Między inn. w arty- 
kule czytamy: „Od samego zarania 
swej niepodległości Litwini dążyli do 
zbliżenia ze, swymi sąsiadami, szcze- 
gólnie z Łotwą. Wielką rolę pod tym 
względem odgrywa normalnie prasa, 
która nietylko może przyczynić się 
do zbliżenia, lecz i wzmocnić je. W 
dziele zbliżenia litewsko-łotewskiego 
wiele i energicznie pracował łotewski 
attachć wojskowy w Kownie pułk. Jor- 
dan. Zacząwszy tę pracę w Kownie, 
wypuścił on Litwinów do Rygi, gdzie 
również poświęcił wiele pracy dla 
zbliżenia obu narodów, nie poprze- 
stając jedynie na dobrych chęciach. 
W ogólnym wyniku tej podróży zro- 
biono, rzecz można, bardzo wiele. 
Wszyscy przedstawiciele naszej pra- 
sy wojennej wyrażają swą serdeczną 

i szczerą wdzięczność za nadzwyczaj 
gościnne przyjęcie, z jakiem spotkali 
się w Łotwie. Przedstawiciele naszej 
prasy są również bardzo zadowoleni 
z otrzymanych informacyj o życiu 
armji łotewskiej. 

Wszystko to niewątpliwie polepszy 
w przyszłości nasze stosunki z Łotwą. 

tenerał Nagiewici—-prezes_ „ Ramowe”. 

Z Kowna donoszą: Odbyło się tu 
zebranie klubu wojskowego „Ramowe” 
w którem wzięły udział 103 osoby. 
Na zebraniu były przeprowadzone wy- 
bory zarządu, którego prezesem zo- 
stał gen. Nagiewicz. 

Żydowski komitet niesienia pomocy 
dotkniętym niewrodzajem 

Z Kowna donoszą: Zorganizował 
się tu żydowski komitet niesienia po- 
mocy ofiarom nieurodzaju  Otrzyma- 
mano wiadomości o tem, że związek 
żydów litewskich w Nowym Jorku ze- 
brał na ten cel 50.000 dol. Amery- 
kański Joint przysłał już do komite- 
tu 6000 dolarów. 

Przemysłowty angielscy W ЗЗ ЗА, 

MOSKWA, 29.II1. PAT. Agencja 
Tass podaje: Na cześć bawiącej tu 
wycieczki przemysłowców angielskich 
zachodnia izba handlowa wydała przy- 
jęcie, w którem wzięli udział liczni 
kierownicy sowieckich instytucyj go- 
spodarczych. t'rzewodniczący izby w 
przemówieniu powitalnem oświadczył, 
że zmniejszenie się zamówień so- 
wieckich na rynku angielskim oraz 
okoliczności, które, spowodowały to 
zmniejszenie, hudzą w Rosji sowiec- 
kiej niemniejsze ubolewanie, niż w 
przedsiębiorstwach angielskich, repre- 
zentowanych przez wycieczkę. Jesteś- 
my przekonani—mówił przewodniczą- 
cy,—że jeżelibyśmy mieli możność 
prowadzenia handlu z Anglją w tych 
samych warunkach, w jakich prowa- 
dzimy go z innemi krajami, będące- 

mi z nami w normalnych stosunkach 
umownych, to handel sowiecko'angiel- 

ski osiągnąłby wkrótce poważne wy- 

niki, Następnie przemawiał przewod- 
niczący komitetu organizacyjnego wy: 
cieczki, dziękując za gorące przyjęcie 
i oświadczając, że zadaniem delegacji 
jest ustalenie zadowalającej podstawy 
do rozwoju stosunków gospodarczych. 
Organizatorzy wycieczki są przeko- 
nani, że podstawa ta będzie mogła 
być znaleziona ku wzajemnemu zado- 
woleniu obu krajów, i że prace, jakie 
rozpocznie delegacja w poniedziałek z 
kierownikami sowieckich  instytucyj 
gospodarczych, doprowadzj do po- 
myślnych rezultatów. 
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Kazimierz Smogorzewski: b Union Sacrće Polonaise 
be Gouvernemeni de Varsovie ef le „Gouverne- 

ment Polonaise de Paris 1916—1919. 
W odezwie, którą B. B. rozplaka- 

towało na murach w dniu rozpoczę- 
cia dyskusji nad projektem konstytu- 
cji, rzucono pod adresem endecji taki 
irazes: „Narodowa Demokracja chcia- 
ła dojść do niepodzielnej władzy pro- 
tekcją obcych czynników". Frazes ten 
niesłychanie oburzył Klub Narodowy 
w Sejmie.  Odczuto to jako zarzut 
moskalofilstwa podczas wojny.  Po- 
szczególni członkowie tego klubu 
żywsi w temperamentach, słabsi w 
umiarkowaniu, reagowali na to oskar: 
żenie w sposób zupełnie nieodpo- 
wiedni. A jednak, gdy się uspokoją 
Spory i zwietrzeją namiętności, gdy 
historja beznamiętna, objektywna bę- 
dzie przeglądała stronice lat 1918—: 
1919, to będzie musiała ten frazes, 
który dziś uważany jest za oskarżenie, 
powtórzyć dosłownie i nie zmieniając 
ani jednego przecinka, już jako wy- 
rok_objektywny. 

Tak jest „Narodowa Demokracja 
chciała dojść do niepodzielnej władzy 
protekcją obcych czynników *, Niestety, 
nie mozemy tu zmienić ani jednego 
wyrazu. Najmocniejszem tego Świa- 
deciwem jest zbiór aktów, listów, de- 
pesz i stenogramów, zebrany i wyda- 
ny ostatnio przez p. Kazimierza Smo- 
gorzewskiego. 

Zarzuci może ktoś p. Smogorzew- 
skiemu rolę Efialtesa endecji. Pan 
Smogorzewski pracował w komitecie 
narodowym _ paryskim, był bardzo 
niedaleki tych wszystkich pertrak- 
tacjach, które prowadził Dmowski z 
rządami koalicji i z rządem polskim 
'w Warszawie. Zebrał bogate archi- 
wum. Książka jego dziś stanowi 
pierwszorzędną polityczną sensację, a 
niegdyś będzie podstawowem źródłem 
historji. Większość dokumentów tam 
ogłoszonych jest drukowana po raz 
pierwszy. 

Chodzi tu o stosunek komitetu na- 
rodowego paryskiego do sprawy wy- 
słania wojsk Hallera do Polski. Cho- 
dzi tu o radykalną zmianę frontu, o 
skrajną woltę, którą wykonał komitet 
paryski. Dwie wyraźne fazy posiada 
ta sprawa. W pierwszej fazie komitet 
paryski natarczywie prosi koalicję, aby 
wojsko Hallera posłane: było do Pol- 
ski, najlepiej przez Rumunię i Galicję 
Wschodnią, aby to wojsko mogło 
przynieść terytorjom polskim wyzwo- 
lonym od Niemców rząd „narodowy. 

W fazie drugiej po objęciu rządów 

przez Naczelnika Państwa Piłsuaskie- 
go w Warszawie, Narodowa Demo- 

kracja zmienia front. Żądań o powrót 

wojska polskiego już nie popiera, już 

się o to do koalicji nie zwraca. Na- 

tomiast z faktu istnienia tego wojska, 
z faktu, że zjawienie się w kraju tej 
siły wojskowej miałoby ogromne zna- 
czenie przedewszystkiem moralne. to 
jest przestraszyłoby naszych wrogów, 
a wzmocniłoby na duchu naród, któ- 
ry wysyłał właśnie wtedy najlepszych 
swych synów pod Lwów, z tego faktu, 
z którym tak związana była przyszłość 
naszego państwa, — Komitet paryski 
czyni narzędzie nacisku w sprawie 
zmiany gabinetu w Polsce. W  War- 
szawie p. Stanisław Grabski tłumaczy, 
że wojska Hallera nie da komitet pa- 
ryski, dopóki Warszawa nie złoży rzą- 
dów w jego ręce. Komitet paryski 
sam siebie chce uważać za właściwy 
rząd polski. : 

Pamiętamy, że komitet paryski 
składał się z wielu ludzi o poglądach 
zachowawczych pod względem spo- 
łecznym, że w przeciwieństwie do ga- 
binetu p. Moraczewskiego Komitet pa- 
ryski był wykładnikiem względnej 
(chociaż bardzo „względnej”) prawicy. 
Lecz temniemniej uważamy, że taka 
polityka zasługuje na miano chęci 
„dojścia do władzy pod protekcją 
czynników obcych*. Komitet paryski i 
w kraju i, co gorzej, zagranicą podci- 
nał autorytet rządów w Polsce, twier- 
dząc, iż rząd ten posiada tendencje 
germanodilskie. Taka propaganda nie- 
wątpliwie bardzo szkodziła gabineto- 
wi Moraczewskiego, lecz szkodziła 
także Polsce. 

Pójdźmy jednak za dokumentami 
p. Smogorzewskiego. 

Dnia 20 października 1918r. p. La- 
roche, ówczesny wice-dyrektor we franc. 
ministerstwie spraw zagranicznych wrę- 
cza hr. Zamoyskiemu depeszę Dmow- 
skiego, który z Ameryki, po  konie- 
rencjach z Lansingiem, depeszuje: 

Armja polska powinna być-wysłana jak- 
najprędzej na front Bałkański, gdzie stanie 

się jądrem polskich sił zbrojnych, które 
zwiększą się bardzo prędko. 

Przed tą datą komitet paryski zwra- 
cał się do rządów koalicji z memor- 
jałem z dnia 12 października 1918 r. 
podpisanego przez sekretarza general- 
nego p. Józefa Wielowieyskiego, które- 
go ustęp zasadniczy, brzmi: 

Aby wykonać ten plan, możnaby wy- 

korzystać przejście wojsk koalicji przez 
Bułgarję i Rumunję, przejście, które będzie 
prędko możliwe. 

W tym samym sensie wypowiada 
się memorjał generała „Hallera, wrę- 
czony francuskiemu pręzydentowi mi- 
nistrów i ministrowi wojny. Czytamy 
tu, pod datą 4 listopada 1918 r., a 
więc na sześć dni przed objęciem wła- 
dzy przez Piłsudskiego. 

Korpus ekspedycyjny mógłby być wy- 

słany do Lwowa, albo drogą przez Włochy 

i Austro-Węgry, (Budapeszt Lawoezno) 
albo przez Rumunję t. į. Dedegacz-Rusz- 
czuk, czy Akerman — Bender— Jassy, albo 
wreszcie przez Odesę. 

Należy tu zauważyć, że komitet 
paryski życząc sobie przysłania wojsk 
Hallera, życzył sobie powiększenia tej 
wojsk przez dodanie dywizjom  pol- 
skim bataljonów francuskich i dowód- 
ców francuskich. W ten sposób komi- 
tet paryski dla obrony terytorjów pol- 
skich od Niemców, bolszewików i Ukra 
ińców, życzył sobie mieć nietylko kor- 
pus Hallera, lecz powiększone siły 
polsko-francuskie. Jako ciekawostkę 
cytujemy z książki p. Smogorzewskie- 
go z  memorjału gen. Hallera 
ustęp zwrócony przeciw oficerom 
austrjackim. Brzmi on ciekawie po 
tej epoce, którą przeżyliśmy niedawno. 
i w której oficerowie dawnej służby 
austrjackiej stali się największymi ta- 
worytami Demokracji Narodowej. 

ądając dywizji instrukcyjnej gen. 
Haller pisze: 

Gdyby tej dywizji „nie miało być w 

Polsce, nasza armja polska przyjmie sy- 

stem austrjacki, gdyż większość oficerów 

polskich obecnych teraz w kraju pochodzi 

z armji austrjackiej. Takiej ewentualności 

należałoby uniknąć za wszelką cenę. 

Wreszcie dnia 10 listopada, na dzień 
przed wypędzeniem Niemców z War- 

szawy i objęciem przez marsz. Piłsud- 

skiego władzy w Polsce niepodległej, 
imieniem komitetu paryskiego p. Erazm 
Piltz przypomina ministrowi irancuskie- 
mu o konieczności jaknajprędszego 
wysłania polskiego korpusu do Pol- 
ski. 

Jest to ostatnie cytowane w książ- 

ce Smogorzewskiego żądanie przysła- 
nia wojsk Hallera do Polski, pocho- 
dzące od Komitetu narodowego pary- 

skiego. Od tego czasu będzie już te- 

go żądał i o to prosił tylko Naczel- 
nik Państwa Piłsudski. 

Depesza Piłsudskiego do marsz. 

Focha z dnia 17 listopada 1918 r. 

W charakterze naczelnego wodza armjj 

polskiej, proszę rząd francuski i Waszą Eks- 

celencję o łaskawe powzięcie postanowień, 

potrzebnych, aby oddziały polskie, będące 

obronną częścią armji francuskiej, były 

skierowane do Polski... 

Depesza ta kończy się słowami 

W odpowiedzi przychylnej rządu fran- 

cuskiego Naród Polski dojrzy nowy dowód 

szlachetności i nowy znak dobrych uczuć 

Francji dla sprawy polskiej. 

Na to jak to zaznacza p. Dmow- 

ski w swoich pamiętnikach, że marsz. 

Foch zareagował, mówiąc: „Czyż ta 

sprawa nie obchodzi przedewszy stkiem 

komitetu narodowego w Paryżu?" 

Pan Stanisław Grabski przyjeżdża 

do Warszawy i tutaj w jego działa- 

niach, rozmowach, czynach  widocz- 

ne jest, że chce użyć sprawy przysła- 

nia armji Hallera jako przedmiotu 

targu partyjnego. 

Pan Grabski zbiera enuncjacje w 

Polsce, które uznają komitet paryski 

za rząd właściwy i prawowity. ||| 
Nowe źródła wskazują wyraźnie, 

że to Piłsudski sam utorował drogę 

gabinetowi Paderewskiego. Zdaje się, że 

Piłsudski, wysuwając Paderewskiego, 

szachował się od natarczywości Grab- 

skiego. Istotnie, wysunięcie Paderew- 

skiego odrazu poderwało żądania Grab 

skiego. Paderewski stworzył gabinet, 

który musiał być uznany przez komi- 

tet paryski. Żądania, aby siedzibą rzą- 

du prawowitego polskiego miała być 

nie Warszawa, lecz Paryż, żądanie to 

zostało sparaliżowane przez utworze- 

nie gabinetu Paderewskiego.Smogorzew 

ski donosi, że pomiędzy pp. Dmow- 

skim a Paderewskim istniały zawsze 

tarcia, Panowie ci pokłócili się osta- 

tecznie podczas konierencji pokojowej 

w Paryżu. W lipcu 1922 r. wymienili 
listy zgody między sobą. 

Dla pozyskania wojsk *polskich z 

Francji czy też może w dalej idącej 

intencji pojednania wobec niezwykłego 

szczęścia wskrzeszenia państwa pol- 

skiego, Piłsudski wysyła do p. Dmow- 
skiego list następujący: 

Przemyśl, 21 XLI. (1918). 

Szanowny Panie Romanie! 
Wysyłając delegację do Paryża dla po- 

rozumienia się z Komitetem Paryskim i 

wspólnego potem porozumienia się z En- 

tentą, proszę Pana o ułatwienie wszelkie 

w pertraktacjach. Proszę wierzyć, że naj- 

pardziej chciałbym uniknąć dwoistego przed- 

stawicielstwa Polski przed Ententą i dążę 

do jednolitej reprezentacji interesów Polski, 

gdyż wtedy tylko będą one dostatecznie 

uwzględnione. Tem właśnie dążeniem tlu- 

maczyć trzeba fakt, żem tak długo zwlekał z 
tą sprawą, 

Na podstawie dawnej znajomości tuszę, 

że w tym wypadku i w tej ważnej chwili 

przynajmniej niektórzy ludzie, jeśli już nie 

cała Polska, niestety, wznieść się muszą 

ponad interesa stronnictw, klik i grup, do 

takich zas ludzi chciałbym zaliczyć i Pana. 

Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego 

szacunku, z jakim pozostaje 
(podp.) J. Piłsudski, 

Poniekąd odpowiedzią na ten list 
Piłsudskiego jest ogłoszony przez p. 
Smogorzewskiego raport p. Grabskie- 
go z Warszawy, pisany jednocześnie 
z tym listem, w którym p. Grabski 
nastaje na zniesieniu urzędu Naczel- 
nika Państwa a oddaniu władzy w rę- 
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„Prawda o Rosji Sowieckiej 
BERLIN, 29 3. Pat. W czwartek wieczorem miało się odbyć wielkie 

zgromadzenie publiczne zwołane przez Stahlhelm pod hasłem „Prawda o 
Rosji Sowieckiej". Na zebraniu tem złożyć: mieli referaty o stosunkach w 
Rosji Sowieckiej dwaj technicy niemieccy, znani z procesu szachtyńskiego, 
mianowicie: inż. Otto i monter Mayer. Mieli oni mówić o kwestji robotni- 
czej w Rosji Sowieckiej. Po otwarciu zebrania przewodniczący okręgu ber- 
lińskiego Stahlhelmu, mjr. von Stephani oświadczył zgromadzonym, že 
pierwszy zapowiedziany mówca inż. Otto, pracujący dotychczas w A.E.G., 
z której ramienia bawił w swoim czasie w Rosji Sowieckiej, otrzymał od 
swej dyrekcji zawiadomienie, że w razie, jeśli wystąpi tego wieczoru publi- 
cznie, to może się uważać za urlopowanego odrazu. Drugi zapowiedziany 
mówca monter Mayer, który był dawniej przekonanym komunistą, a na- 
stępnie w Rosji Sowieckiej oskarżony był o sabotaż i przeciwko któremu 
oskarżen e prokuratura sowiecka potem coinęła, otrzymał obecnie wiado- 
mość o tem, że ma opowiedzieć w referacie swoje wrażenia z Rosji Sowie- 
ckiej, szereg listów z pogróżkami. Trzeci mówca, którym miał być referent 
spraw społecznych Stahihelmu i były przewodniczący niemieckjej rady ro- 
botniczej w Petersburgu. Pertz zachorował nagle i musiał być przewieziony 
do szpitala. Wobec tego mjr. Stephani oświadczył, że Stahlhelm uważa za 
niemożliwe narażać dwóch pierwszych mówców, swoich towarzyszy na gro- 
żące niebezpieczeństwo i zebranie odwołuje z tem jednak, że w przyszło- 
ści bezwzględnie zwoła i doprowadzi je do skutku. 

Primo de Rivera zmienia ustrój państwowy 
BARCELONA. 29.3. Pat. Ogłoszono tu komunikat, że Primo de Ri- 

vera przewiduje wprowadzenie nowego ustroju na podstawie nowej konsty- 
tucji, która będzie poddana pod głosowanie ludowe. ;Parlament będzie wy- 
brany zgodnie z tą nową konstytucją i ustawami uzupełniającemi. Określi 
on moment, w którym rząd ulegnie zmianom. 

Podróż Teifik-Paszy 
Odwiedzi Mussoliniego i Stressemana. 

BERLIN, 29. III. PAT. „Deutsche Allgemeine Zeitung* donosi. że turecki mini- 
ster spraw zagranicznych Teffik -Pasza ma odbyć w przyszłym miesiącu podróż po 
Europie; podczas której odwiedzi Mussoliniego w Rzymie i ministra Stresemanna w 
Berlinie. Podróż Teffik-Paszy ma nosić charakter polityczny. 

Sfrajk robotników w fabrykach aufomohilów 
WIEDEŃ, 29. Ill. PAT. Fabryki automobili w Wiedniu: austrjacki Fiat i Fross 

Bussing postanowili od soboty zarządzić lokaut zatrudnionych u nich robotników: 
Robotnicy fabryki Fross Bussing postanowili dziś, nie czekając na wydalenie, natych- 

miast przystąpić do strajku. W fabryce austrjacki Fiat robotnicy pracują dotychczas 
normałnie, od jutra jednak ustanie praca we wszystkich 5 wiedeńskich fabrykach 
automobili. Natomiast w fabrykach na prowincji, zwłaszczą w fabryce Steyer, fpracują 
robotnicy normalnie. 

Marsz. Szymański w Trenczańskich Gieplicach 
PRAGA, 29. Ill. PAT. jak donoszą z Trenczańskich Cieplic, przybył tam marsza- 

łek Senatu Szymański, aby spędzić tam Święta wielkanocne. 

Syfuacja na rzekach polskich 
WARSZAWA. 29.3. Pat. Sytuacja ruchowa: Ruch we wszystkich 

okręgach dyrekcyjnych normalny. W całym kraju panowała w ciągu ubieg- 
łej doby pogoda. Najwyższą temperaturę zanotowano w dyrekcji krakow* 
skiej Ą- 120, 

Sytuacja na rzekach: W okręgu lwowskim lody na rzekach spłynęły 
bez szkód i obecnie stan wód powoli opada. W dyrekcji radomskiej, kra- 
kowskiej, poznańskiej, wileńskiej i katowickiej rzeki nie wyrządziły żadnych 
szkód. W dyrekcji warszawskiej dnia 29 b. m. o godziuie 6 rano wojska 
saperskie wysadziły pod Wyszogrodem dalsze dwa kilometry zatoru tak, 
że pozostało jeszcze 6 klm. Woda podniosła się na Wiśle o dalszych 20 
cm. tak, że dnia 29 marca rano podniesienie się poziomu wody jeszcze o 
5 cm. groziło zalaniem tartaku przy stacji Nowy Dwór. Na 93 klm. linji 
Warszawa — Mława woda podnisła się aż do nasypu kolejowego, który 
jednak w tem miejscu jest dostatecznie wysoki. Z _ dyrekcji 
skiej donoszą, że sytuacja na Dniestrze jest pomyślna. Mosty kolejowe 
pozostały nienaruszone. W dyrekcji gdańskiej dnia 29 b. m. rano Wisła 
była jeszcze pokryta lodem pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. 

Dwa wykolejenia się pociągów 
11 wagonów rozbito. 

Wypadki: W dyrekcji lwowskiej dnia 29 b. m. o godzinie 5 rano na 
linji Rawa Ruska— Lwów wpobliżu przystanku kolejowego Glińsko w po- 
ciągu osobowym wykoleiły się trzy wagony. Ofiar w ludziach nie było. 
Na miejsce wypadku przybył pociąg ratunkowy z Rawy Ruskiej. Komisja 
dyrekcyjna wdrożyła Śledztwo. W warszawskiej dyrekcji kolejowej dnia 
29 b. m. o godzinie 4 min. 35 rano, na stacji Łódź Kaliska, odchodzący 
pociąg towarowy zderzył się z parowożem przetokowym, który ciągnął 53 

wagony towarowe. Wskutek zderzenia w środku pociągu towarowego wy- 
koleiły się 4 wagony, zatarasowując tory. Dnia 29 b. m. o godzinie 8 
min. 35 na stacji Koluszki w przejeżdżającym pociągu towarowym  prze- 
chylił się kryty wagon, zaczepiając o pociąg towarowy, jadący w przeciw- 
nym kierunku, wskutek czego rozbitych zostało 11 wagonów. Obydwa 
tory zatarasowane. 

Wyjazd jeźdźców i koni na konkursy nicejskie 
W dniu wczorajszym wyjechała z Grudziądza do Nicei na doroczne 

konkursy hippiczne partja koni, która weźmie udział w zawodach w Nicei 
między 17 a 28 kwietnia r. b. Ostateczny skład drużyny polskiej uległ 
pewnym zmianom i przedstawia się następująco: płk. Rómmel, kierownik 
ekipy, rotmistrz Królikiewicz, por. Szosland, por. Starnawski, por. Rojce: 
wicz i por. Kulesza. W konkursach nicejskich startować będzie w roku 
bieżącym przypuszczalnie 10 narodowości, czyli konkurencja będzie specjal- 
nie trudna. Drużyna polska bronić będzie zdobytego w latach 1925 i 1928 
puharu narodów, który, w razie ponownego zwycięstwa, przechodzi na na- 

szą własność. Płk. Rómmel wyjeżdża dla dopilnowania stanu koni i po- 

mieszczeń w sobotę 30 marca, a reszta grupy wyrusza do Nicei 4 kwietnia. 

(a IIS TORE TESINIO TE TIE RT ANSI ЕСа NR IRIOS 

ce rady, do którejby wchodzili przed- Podobnie Smogorzewski. Zestawia 

  

stanislawow- + 

stawiciele wszystkich partyj. Ta cał- 

kiem oryginalna koncepcja Grabskie- 

go polegałaby na tem, że na czele 

ressortów _ ministerjalnych  stanęliby 
fachowi kierownicy ministerstw tylko, 
a to ze względu — jak pisze — na 
trudności podziału tek pomiędzy 
partje, Władzę właściwą stanowiłby 
„rząd narodowy“, do którego wcho- 
dzilyby przedstawiciele partyj 

Nie byłoby więc Naczelnika Pań- 
stwa, nie byłoby ministrów, a tylko „so- 
wiet' kilku partyj. Musimy się wyrazić, 
że Bóg nas uchronił od tego rodzaju 
eksperymentu p. Grabskiego. i 

Teraz jeszcze kilka słów o książ- 
ce p. Smogorzewskiego. Czytałem kie- 

dyś świetne opracowanie życia Pusz- 

kina przez Weresajewa, współczesne 

go historyka literatury rosyjskiej, We- 
resajew zebrał listy osób współczes- 

nych Puszkinowi i piszących o nim, 

wybrał z tych listów ustępy dotyczą- 

ce Puszkina. | z tego zbioru, który 

może się wydawać przypadkowym, 

jakiemś otworzeniem Szkatułki z za- 

pomnianemi  szpargałami, z tych 

listów, pisanych czasami ciężkim i 

niezdarnym stylem, wyszła do nas, jak- 

by na seansie spirytystycznym wywo- 
łana, plastyczna, mówiąca o sobie 
zjawa Puszkina. 

tylko dokumenty, listy, depesze. Na- 
pozór książka jego wygląda jako nud- 
ny zbiór aktów dyplomatycznych, nad 
któremi ziewają zawsze ci, którzy zmu- 
szeni są czytać takie zbiory. Tymcza- 
sem w miarę czytania z aktów tych 
wyłania sią dramat. Silny, wstrząsa- 
jący dramat partyjnictwa polskiego. 

Dlaczego o takiej książce. Smogo- 
rzewskiego tak mało słychać w Pol- 
sce? Dziwi mię to. Jakkolwiek bardzo 
daleko stoję od endecji przez anty- 
nacjonalistyczną koncepcję państwa 
polskiego, to jednak nie jestem znów 
takim przysięgłym dziennikarzem „od 
endecji", który rzecz każdą widzi 
przez anty-endeckie okulary i wszyst- 
kich zasług stale endecji odmawia. 
Bynajmniej nie myślę zaprzeczać za- 
sług Komitetowi paryskiemu, obok 
błędów, które popełnił. 

Niewątpliwie w okresie rządów Mo- 
raczewskiego największego wewnętrz- 
nego wroga państwa polskiego  wi- 
dzieliśmy w tym rządzie właśnie. Piszę 
o książce Smogorzewskiego nie @а- 
tego, bym chciał odgrzebywać te dy- 
skusje i mówić o rzeczach, których 
świadkiem nie byłem, lecz piszę o tej 
książce dlatego, że jest pierwszorzęd- 
nym, objektywnym, autentycznym zbio- 
rem źródeł. Cat. 

         



„Generacja wojenna na Inflantach" 
Dyneburg 28 marcą. 

W swojej poprzedniej koresponden 
cji o inflanckich szaraczkach piSśałem 
o zniczu polskości w wieku ponad lat 
30. Dziś przyszła kolejka na młodsze 
metryki. 

Generacja wojenna nie jest bogatą ° 
liczebnie wśród Połaków łotewskich Jak 
w owych sienkiewiczowskich Wołmon- 
towiczach przeważają tu ludzie starsi, 
kobiety i wyrostki. O tych, co to „wiek 
męski, wiek klęski'* a co nie wyemigro- 
wali do Polski nie wiele da się powie- 
dzieć... Pracują!-.. Ale w tem jednem 
słowie mieści się o wiełe więcej treści 
niż przed wojną. Jest to niesłychanie 
mozolna, niesłychanie wyczerpująca 
nerwy, niesłychanie uciąžlįwa restytu- 
cja polskiego kapitału. Przypomnieć tu 
trzeba fakt znany zresztą czytelnikom 
„Stowa“, iž o ile przed wojną tutej- 
sze społeczeństwo polskie było jedną z 
bogatszych warstw ludności o tyle dziś 
jest kopciuszkiem w życiu ekonomicz- 
nem Łotwy. Zniszczenie przemysłu miej 
skiego i kapitału rolniczego przez woj- 
nę i reformy agrarne, trzy lata nieuro- 
dzaju, brak taniego kredytu wytwarza 
stan rzeczy przy którym minimalna 
zdobycz go spodarcza, wymaga _ ma 
ksymalnego nakładu energji. Zdobywa- 
nie nasion dla niewdzięcznej ziemi, któ 
ra już trzeci rok plonów nie wydaje, u- 
jadanie się po radach gminnych o podat 
ki nasiona etc; po radach inercyjnie wro 
gich jeszcze burżujom (chociaż przez 
szkło powiększające nie podobna się 
prawdziwego burżuja na Łotwie dopa- 
trzeć) wegetacja na przeżycie w mieś- 
cie oto tutejsza „kartka z życia mę- 
žczyzny“. 

Przy takim stanie rzeczy zdawało- 
by się, że niema miejsca na jakąś pracę 
0 charakterze niezarobkowym. Jednak- 
że tak źle nie jest. Praca polska na In- 
flantach porobiła znaczne postępy w 
ciągu ubiegłych lat 10. Nie mówiąc już 
o zdobyczach narodowych, jak szko- 
ły, własna reprezentacja sejmowa, sto- 
warzyszenia i t.d. dużo się na lepsze 
zmieniło i w stosunkach międzynarodo- 
wościowych. Dziś już niema mowy o 
powrocie do lat 1922 i 1923, kiedy 
mniejszość polska na Łotwie była u- 
ważana przez garstkę doktrynerów w 
Rydze i w Warszawie za kość niezgo- 
dy pomiędzy Polską i Łotwą. Dzięki 
dobroczynnemu wpływowi czasu w któ 
rym splatały się równomiernie: wzrost 
prestiżu międzynarodowego Polski, pra 
ca naszej reprezentacji w Rydze, soli- 
darność ipraca Polaków łotewskich о- 
raz wzrost realizmu i realnych kombina 
cyj w łotewskich sferach rządzących, 
stosunki wewnętrzne pomiędzy władzą 

- państwową, a mniejszością polską stały 
się normalne. 

To samo da się powiedzieć i o sto- 
sunkach innych mniejszości do Pola- 
ków. Był czas kiedy polskość na Łotwie 
była uważana przez niepolaków za coś 
egzotycznego, za coś co zniknie po wy- 
cięciu szlachetczyzny z wielkich mają- 
tków ziemskich. Ale mijał czas, minęła 
szlachta, a polskość na Łotwie jak sta- 
ła, tak stoi. Musiano się więc pogodzić 
z faktem utrwalenia się egzotyki. Dziś 
już w rozmowach politycznych stawia 
się mniejszość polską zaraz po niemie- 
ckiej. Kto zńa stosunki tutejsze, ten wie 
że to już duży awans. 

W tej szarej mrówczej pracy nad 
restytucją ' osobistego społecznego ka- 
pitału przez mniejszość polską na Łot- 
wie prowadzonej jest jeden duży mi- 
nus. Brak tu jest instytucyj drobnego 
Kredytu. A bez tego proces kapitaliza- 
cji społeczeństwa polskiego na Inflan- 
tach będzie się odbywał niesłychanie 8 
wolno. Może właśnie dlatego, że ge- 
neracja wojenna jest tak nieliczna i tak 
zawalona pracą, generacja przedwojen- 
na nie posiada już dostatecznej energji 
drobny kredyt polski w Latgalji stanie 
się prawdopodobnie dziełem rąk naj- 
młodszej generacji wśród której kiełku- 
ją już wcale obiecujące talenty społe- 
czne. Narazie istnieją trzy embrjony z 
budżetem amerykańskiej kucharki ale' 
na początek i to dobre. Nie wymagamy 

Stefan Jaracz 
Próba charakterystyki. 

Nazwałem Jaracza największym 

   

  

"aktorem polskim chwili obecnej. Wo- 

r  komicznych. 

bec istnienia w Polsce „ artystów tej 

miary co Ludwik Solski, Mieczysław 

Frenkiel, Juljusz Osterwa— nasuwa się 

pytanie na czem się zasadza wielkość 

Jaracza, jako artysty dramatycznego i 
czem się wyróżnia Jaracz z pośród 
wymienionej trójki głównych gwiazd 
naszej konstelacji aktorskiej w dobie 
współczesnej nam? 

Jeżeli Solski i Frenkiel, pomimo wy- 
raźnego podziału zakresu ich ról i moż- 
liwości tnlentu odtwórczego, są ponie 
kąd uniwersalni, bo grywają, a przy- 
najmniej grywali w repertuarze tragi- 
cznym, jak i komicznym Jaracz na- 
leży do tego typu artystów, co wśród 
wielkich możliwości swego daru sce- 
nicznego wybrali ten rodzaj kreacyj, 
na których legło piętno wielkości, wiel- 
kości tragicznej. Genjusz Frenkla, tak 
wrażliwy i pojemny na wszelki wy- 
raz dramatyczny - komiczny i tragi- 
czny — wyraźnie sobie upodobał i naj- 
zupełniej wypowiedział się w kreacjach 

Inaczej już dziś sobie 
Frenkla nie wyobrażamy. Solski, z 
wrodzoną sobie  wszechstronnošcią 
równie genjalnych przewcieleń scenicz- 
nych, do dziś dnia może przeplatać 
postacie tragiczne postaciami komicz- 

nemi, że wymienię tylko to, co naj- 

    

za wiele od generacji wojennej tej sa- 
mej, która stworzyła Państwo Polskie 
i Łotewskie, a której herbem tutaj jest 
mrówka. 

K. Leczycki. 

P.S. Z prawdziwem zdziwieniem 
(patrz „art. dyskusyjny p. Sw.) dowie 
działem się, że moją poprzednią kore- 
spondencją (p.t. „Spec od polskości 
poczuła się dotknięta pewna grupa pol- 
skich działaczy społecznych na Łotwie. 
Wszystkie moje korespondencje noszą 
charakter objektywny — historycznych 
stąd z reguły nie tykają jednostek, ale 
stosunki. Słowo „spec uważam za bar 
dzo miłe i gdyby mię kto nazwał „spe- 
cem'** od dziennikarstwa, który wyje- 
chał z Polski do Łotwy, uważałbym to 
za komplement. Fakt porównania 
Inflant do Europy, a Polski do Ameryki 
chyba również ujmy „Europie* nie przy 
nosi. Całość zaś nosi charakter „obra- 
zy” jak ze owej anegdotki wileńskiej 
„ach ty sufraganie, ach ty omętro*. 

Na przyszłość iżby uniknąć obrazy 
za „sutragana* proszę uprzejmie swo- 
ich czytelników o dwie rzeczy: 1) pri- 
mo pamiętamy iż okres komplementów i 
propagandy minął, pozostał zaś okres 
surowej prawdy i objektywiz mu 2) 
każda z moich korespondencyj jest tyl- 
ko cząstką pewnego cyklu. Cykl dopie 
ro daje obraz całkowity danego zagad- 
nienia. Kto chce mieć i jasne i ciemniej- 
sze strony życia polskiego na Iniłantach 
ten musi przeczytać cały cykl móich o 
Inflantach korespondencyj. A wówczas 
dopiero niech pochwali, lub pótępi. Na 
walkę starych i młodych nic nie mogę 

poradzić, gdyż jest to zjawisko ogólno- 
ludzkie. A co do „szumowin“ to te są 
jedynie wytworem bujnej fantazji auto- 
ra „artykułu dyskusyjnego. 

DOM KANDLOWO-X0NISOWY * 
tel. 9.05.3 „TACNĘŻA į tel. 905. 

w Wilnie, ul. Mickiewicza 1. 

Poleca do kupna-sprzedaży 

majątki ziemskie większe i 

g mniejsze o dobrej glebie w 

g pobližu kolei. Domy o do- 

chodzie do 10 proc. rocz- 

nie, oraz załatwia gotówki 

najkorzystniej. —0 
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firma zegarmistrzowska „I. Rusiecki 
Zamkowa 10. Zasyła Sz. Klienteli 

„WESOLEGO  ALLELU JA“. 

  

Racjonalna pielęgnacja włosbw 

wymaga bezwzględnie 

naturalnej 

Wody 
ziółowej 

wyższem piętnem iskry Bożej zazna- 
czone zostało w jego wspaniałym do- 
robku artystycznym: Judasz (Rostwo- 
rowskiego) Kaligula, Dymitr Samo 
zwaniec, Skąpiec obok Fryderyka Wiel- 
kiego, Chudogęby, Łatki, Jowialskie- 
go. Osterwa czaruje niewyczerpanemi 
możliwościami swoich natchnień w ro- 
lach bohaterskich, w przeciwieństwie 
do Solskiego i Frenkla, których głów 
nem polem twórczości—postacie cha- 
rakterystyczne. 

Obok tych trzech mocarzy sceny 
polskiej Jaracz zajmuje miejsce czwar- 
te, lecz nie z rzędu, ale z tytułu wy- 
jątkowości cech swego genjuszu aktor- 
skiego, polegającego na sile i wyrazie 
tragizmu. Jaracz to przedewszystkiem 
najczystszej wody tragik. Tragik ży- 
wiołowy, to znaczy obdarzony naj- 
wyższym wyrazem, najsilniejszą eks« 
presją sceniczną. Bo trzeba pamiętać, 
że obok tragików tej miary, tragików 
ekspansywnych, scena zna innych, 
których wyraz tragiczny, czy jak kto 
woli, technika wydobywania charakte- 
rystyki tragicznej polega na cyzelowa* 
niu szczegółów, z których wyrasta 
nieco barokowa, nieco składana, ana- 
lityczna postać tragiczna w przeciwień- 
stwu do przeprowadzonej wielkiemi 
rzutami, żywiołowej, monumentalnej 
postaci tragicznej. Tę postać tragiczną 
na scenie, postać monumentalnie bu- 
dowaną, reprezentuje Jaracz podczas 
kiedy zmarły Kazimierz Kamiński lu- 
bował się w analitycznej, mózgowej, 
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WARSZAWA—BRACKA 23. 

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ 
R. Długokęcki — W. Wrześniewski — Sp. Ake. 

Przedstawiciel —St. Zatorski, Wilno, ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1. 

Uznana w eałej Polsee za najlepszą 

HERBATA 

UPERNIKIEJ 
Skład Główny 

k iki Kid Us Ai bs i k Aikikai ii bk 

zmamazawaswm | 1920 r. Busko Zdrój Sake. 

& 
Sezony letnie od 1 maja do 31 października. 

Kąpiele siarczano-słone i p mułowe, 
elęktrycznością, leczenie światłem, kąpiele słoneczne. 

3 
3 
4 

wodolecznictwo, leczenie 

Dojazd: ostatnia stacja kolejowa Kielce, skąd autobusami 
do zakładu. 

do najmniejszych szczegółów obliczo- 
nej budowie tragicznej postaci. 

W tej żywiołowej, syntetycznej bu- 
dowie tragicznych postaci Jaracz nie 
ma sobie równych w Polsce artystów. 
Jak niema równych sobie wyjątkowo- 
ścią uzdolnień aktorskich, jako tragik. 

l tutaj dochodzę do sedna rzeczy 
moich twierdzeń, określając Jaracza 
jako tego właśnie typu tragika, aw 
związku z tem jako największego dziś 
w Polsce, aktora. 

Nie chcę być mylnie zrozumiany. 
W ocenie bowiem aktorów nie powo- 
duję się wielkością lub pierwszeństwem 
jakiegoś rodzaju uzdolnień: zarówno 
tragik i komik mogą siłą swego gen- 
juszu aktorskiego konkurować i nie- 
koniecznie tragik ma przez sam swój 
rodzaj uzdolnień zdobywać prym nad 
komikiem. Takie stanowisko byłoby 
ciasne i uszczuplałoby niejako zgóry 
wszechstronność możliwości artystycz- 
nych aktora. Rodzaj genjuszu komicz- 
nego może zatryumfować nad rodza- 
jem genjuszu tragicznego. Tak dobrze, 
jak i wprost odwrotnie. Zresztą Ścisła 
segregacja na rodzaj tragiczny i ko- 
miczny często zawodzi. Dla przykła- 
du powołać się mogę na dopieroco 
wymienione role Solskiego. Skąpca 
Moljera zaliczam do tragicznego re- 
pertuaru podczas kiedy Skąpca pol- 
skiego—Łatkę - do komicznego. Jest 
coś w rodzaju psychologicznym i bar- 
wie napięcia dramatycznego tych po- 
staci, co pozwala 'tę segregację, ku 
zdziwieniu czytelnika, „przeprowadzić 

GM Nakano Lo AKL Aš skio A nd AA A OTWTIYPY M 
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właśnie w ten sposób. Jakiś element 
ogólnego nastroju tej postaci decydu- 
je o zaliczeniu jej do tragicznego lub 
komicznego rodzaju. 

Ale mówiąc o zasadniczej równo- 
ści rodzaju tragicznego i komicznego 
w wypowiadaniu się genjuszu ludzkie- 
go na'scenie, twierdzę, że najgłębszy 
patos życia może pełniej i nierównie 
wspanialej wypowiedzieć się w wyra- 
zie tragicznym. I ta teza, znana zresztą 
nie od dziś, niech usprawiedliwi słusz- 
ność mego określania Jaracza, jako 
największego aktora polskiego w chwili 
obecnej. W tem tkwi jego pierwszeń- 
stwo przed znakomitymi rowieśnika- 
mi: Adwentowiczem, ;Junoszą:Stępow- 
skim, Leszczyńskim, Brydzińskim, Zel- 
werowiczem, Węgrzynem. 

Jaracz stanowi na scenie polskiej 
pewnego rodzaju fenomen. Proszę 
posłuchać 'kilku informacyj biogra- 
ficznych by się przekonać o wyjątko- 
wych okolicznościach jego karjery 
aktorskiej. 3 

Jaracz urodził się w roku 1883 w 
powiecie Tarnowskim, Do szkół cho: 
dził ze wsi ojczystej dobry kawał dro- 
gi i z teatrem mógł się dopiero za- 
poznąć z chwilą wstąpienia na Uni- 
wersytet w Krakowie. Studja uniwer- 
syteckie nie trwały długo. Wystarczy- 
ło mu się zapoznać z teatrem w Kra- 
kowie, by, pomijając wszelkie studja 
aktorskie w szkole dramatycznej, wstą- 
pić odrazu do zespołu teatru ludo- 
wego w Krakowie. Po roku —przeważ- 
nie objazdów—dwa lata terminuje u 

BYRD POD LODOWĄ BARIERĄ. 
Zaczęła się zima w podbiegunowych 

okolicach. Ekspedycja Byrda rozłoży- 
ła się obozem pod Lodową  Barjerą, 
okalającą zatokę Wielorybią. ' Barjera 
ta to łańcuch skał lodowych kilkonasto- 
metrowej wysokości pokrytych grubą 
warstwą śnieżną. 2 

Ciągnie się ta barjera setkami kilo- 
metrów, wije, załamuje — nie widać 
ani końca ani początku. Ona broni do- 
stępu do bieguna, ona największą za- 
porą dla śmiałków brnących wytrwale 
do cypla. ь 

A w dole jest zatoka. Właściwie 
tylko wiadomo, że jest bo zewnętrznie 
niczem-się nie różni od stałego gruntu: 
łód i śnieg, śnieg i lód bez kresu, bez 
żadnego urozmaicenia. Gdzieniegdzie 
tylko jakaś wyrwa, coś w rodzaju prze- 
rębla, widać wodę — zimną, ciemną, 
nienęcącą zgoła wodę. Tutaj od czasu 
do czasu — jeśli się wpobliżu zaczaić 
— można zobaczyć wystający czarny 
pysk foki lub morża. Wychyla się na 
chwilę, łapie szerokim dechem garść 
powietrza i znika prędko. I wszystko 
odbywa się po cichu, tak cicho, że na- 
wet bulgotu wody nie słychać, nie wi- 
dać na niej kręgów — gładka i spo- 
kvjna jakby nie pochłonęła przed se- 
kundą niezdarnego olbrzyma. Cisza, 
martwa cisza wokoło. - 

Od małego przylądku, daleko wy- 
suniętego wgłąb Zatoki idzie droga ja- 
ko tako wśród śniegów  przetarta. 
Wznosi się ona coraz wyżej i wyżej aż 
do małej platformy w połowie Barjery 
pyłożonej. Tu jest baza ekspedycji, tu 
obozowisko zimowe pod nazwą „Mała 
Ameryka". 

Kiedy Byrd upatrzył tę platformę 
dla obozowiska wysłał tam nasamprzód 
tylko dwóch ludzi: Norwega Karola 
Petersona — radjotelegrafistę i Szwe- 
da Berta Belczena. Zbudowali sobie 
oni maleńką lodziankę i siedzieli w niej 
całemi dniami. Dwaj synowie Północy 
dobrze się czuli w samotności — sami 
wcbec groźnej natury. Nie rozmawiali 
ze sobą prawie wcale choć dobrzy 
przyjaciele — ale poco psuć nastrój, 
zresztą co mieliby sobie do powiedze- 
nia — czy nie lepiej patrzeć. I patrzyii 
sozwartemi oczyma na lody i śniegi ni- 
gdy nienasyceni tego widoku. 

Po paru tygodniach zaczęła ściągać 

rcszta ekspedycji. Saniami w psy za- 

przężone zwożono namioty, budulec, 
piowianty i instalację radjową. 
Trudno zbudować dom o mocnych 
fundamentach. Trzeba rąbać głębokie 
ctwory w lodzie, wpuszcza się w nie 

ро*ст bale i nalewa wody. Mozo!na 
praca ale dom stoi mocno jakby wmu- 

rowany. Sklecono takich parę chałup. 

Nie są zbyt wygodne, nie ma w nich 

okien i tylko jedne drzwi ale zawsze 
wygodniejsze i cieplejsze od namiotów 

czy lodzianek. 
Śpią w nich wszyscy  pokotem na 

podłodze, każdy zawinięty w swój wo- 

rek. Drzwi zostawia się na noc otwar- 

te gwoli dopływu świeżego powietrza. 

Zaarza się tedy, że rano wszyscy Się 
budzą obsypani śniegiem. 

Wokoło domków skonstruowano 
hangary ze śniegu dla samolotów, któ- 
re na długo skazane są na bezczynność. 

Ostatnim raidem powietrznym była wy- 

prawa geologa Goulda w góry. O mało 
nie skończyła się ona katastrofą, bo 
zamieć uniemożliwiła wystartowanie 
powolne, przez parę dni zdawało się, 

że dwaj lotnicy i uczony zginęli bezpo- 
wrotnie. Byrd korzystając z chwilowe- 
go wypogodzenia się zaryzykował je- 

den lot. Odnalazł towarzyszy i przy- 

wiózł ich z powrotem do Zatoki. Nie- 

możliwość nowych lotów jest jednak 
widoczna i nikt nie waży się kusić po 
"az trzeci fortuny. 3 

Psy są nad podziw wytrzymałe na 

zimno. Śpią pod byle namiotem albo 

poprostu na dworze. Wiecznie głodne, 
są postrachem kucharzy, Parę razy już, 

gdy niósł on jaką większą porcję jedze- 

nia rzuciły się nań hurmem, obaliły na 

śnieg i w mgnieniu oka pożarły wszy- 
stko. 

Złośliwość psów i ich wojownicze 
usposobienie jest również zdumiewają- 

Rygiera, poczem przechodzi na trzy 
lata do Łodzi za dyrekcji Zelwerowi- 
cza. W r. 1911 widzimy Jaracza w 
Małym Teatrze (Zalewskiego), poczem 
w Polskim (Szyfmana). Okres wojny 
spędza Jaracz poza krajem, w teatrze 
emigracyjnym, gdzie ma możność za- 
poznać się ze sztuką aktorską rosyj- 
ską, stojącą podówczas 'na najwyż- 
Szym poziomie. Po powrocie do kra- 
ju angażuje się ponownie do Teatru 
Polskiego (2 lata). W latach 1921 — 22 
widzimy Jaracza w Reducie, nasięp- 
nie przez cztery lata w Teatrze Na- 
rodowym. Po wyjściu z Narodowego 
objeżdża przez pięć miesięcy całą 
Polskę z własnym zespołem (90 miej- 
scowości widziało ten zespół). 

Z tego suchego zestawienia faktów 
widzimy, że Jaracz nie odbywał nor- 
malnej drogi karjery aktorskiej. Ten 
tragik o tak wysokiej sile wyrazu sce- 
nicznego nie przeszedł żadnej szkoły 
dramatycznej. Tymczasem szybko po- 
stępując od teatru do teatru, osiąga 
w niedługim czasie wyjątkowe  miej- 
sce w hierarchii aktorskiej. Żywioło- 
wy talent Jaracza zdobywa dla siebie 
scenę szturmem. 

W swoim dorobku artystycznym 
posiada Jaracz cały szereg pierwszo- 
rzędnych pozycyj repertuarowych. Po- 
dzielić je można na dwa zasadnicze 
działy: literatzra polska i literatura 
obca, a właściwie mówiąc Szekspir i 
Molier. 

W kolejności 
mienić należy: 

przypadkowej wy- 
Perzyński (Szczęście 

ce. Ciągle się gryzą i biją. Gdyby nie 
bat dozorców pozagryzałyby się z pe- 
wnością na śmierć. 

Kilkadziesiąt kroków od domków 
stoją trzy wysokie maszty — to radjo, 
jedyna komunikacja ze światem. 

O tem, jak doskonale funkcjonuje 
to radjo świadczy następujący wypa- 
dek: współpracownik New Jork Times 
mieszkał bardzo daleko od lokalu reda- 
kcji — gdzieś na drugim końcu miasta. 
Roztargniony ten współpracownik za- 
pomniał bewnego wieczora powiesić 
słuchawkę od swego telefonu na wła- 
ściwe miejsce. Wszelkie dzwonki prze- 
to nie skutkowały. W redakcji wścieka- 
no się wprost — chciano się z nim ko- 
niecznie szybko porozumieć a tu ani 
rusz. Ale wiedziano, że ma on u siebie 
aparat radjowy z głośnikiem, nastawio- 
ny odpowiednio by łapać wszystkie od- | 
głosy pochodzące ze stacji Byrda. Re- 
dakcja zaś miała aparat nadawczy do 
Bieguna. Niezwłocznie tedy zaradiowa- 
no do ,„Małej Ameryki* z prośbą by 
krzyknięto roztargnionemu współpra- 
cownikowi by wziął słuchawkę telefo- 
niczną do ręki. Skutek okazał się pioru- 
nujący, po paru minutach redaktor po- 
rozumiewał się ze swym  walkoniem. 
Zatem prościej było przesłać to pole- 
nie przez biegun niż przez posłańca na 
samochodzie. Tysiące mił drogą etero- 
wą mniej znaczyły niż kilkanaście za- 
tłoczonych ulic. Radjiotelegrafiści „Ma- 
łej Ameryki“ — uśmieli się porządnie. 

Spokojnie płynie życie pad Lodową 
Barjerą. Niema właściwie nic do robo- 
ty — ciemno jest cały Boży.dzień i ma- 
rzyć nie można o żadnych wycieczkach. 
Siedzą więc wszyscy po chatach, gwa- 
rzą, śpią, jedzą i odpoczywają przed 
nowemi trudami. K...1. 
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cie Frania i Uśmiech losu) Tetmajer 
(Judasz), Żeromski (Toruń i Przepió- 
reczka), Szaniawski (Mecenas i róże, 
Ptak, Lekkoduch), Wyśpiański ( Wese- 
le — Czepiec), Korzeniowski (Majster i 
Czeladnik), Bałucki (Dom otwarty— 
Fujarkiewicz) Przybylski (Wicek i Wa- 
cek), Słowacki (Fantazy—Rzecznicki 
Horsztyński), Rittner (Głupi Jakób), 
Słonimski (Hertmański). 

A oto repertuar Jaracza Szekspi- 
rowski: Kupiec Wenecki (Schylock), 
Wieczór Trzech Króli (Chudogęba), 
Ryszard III, Wiele hałasu o nic, Bu- 
rza (Kaliban), Ugłaskanie Sekutnicy, 
Komedja omyłek. Wreszcie Moljera: 
Mieszczanin szlachcicem i George 
Dandin oraz Flersa i Caillaveta (Ład- 
na historja i pan Brotonneau), 

Widzimy z tego, że Jaracz rozmi- 
łowany jest w Szekspirze. W nim 
właśnie żywiołowość aktorska Jara- 
czą znajduje najpełniejszy i  najbuj- 
niejszy wyraz. 

Szekspir i Mickiewicz (Dziady) —to 
dwa filary w których promieniu wi- 
dzi Jaracz rozwiązanie tajemnicy te- 
atru ludzkiego i polskiego. 

Jaracz najsilniej odczuwa i najgłę- 
biej oddaje bunt, ból, poniżenie, krzyw- 
dę społeczną. Artysta to czujący 
krzywdę i nędzę— nastawiony społecz- 
nie. Stąd w repertuarze jego przewa- 
ga ról tego właśnie typu.. Dlatego też 
można nazwać Jaracza artystą walki 
i idei społecznej. W tem jego 
wielkość. 

W, Piotrowicz.
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‚ КОЛЕН СОЗРОВДНСТУ ZIEM WSCHODNICH 
Pod znakiem stagnacji. 

Czas przedświąteczny nigdy bodaj 

nie odznaczał się takim ruchem, takiem 

ożywieniem, jak w roku bieżącym... nie 

stety tylko przed wystawami sklepo- 

wemi. Tu tłok i zainteresowanie się 

„nie wzbudza najmniejszej wątpliwości 

co da apetytu publiczności, natomiast 

pustki, przerażające pustki w sklepach 

wymownie świadczą, że apetyt ten nie 

idzie bynajmniej w parze z możliwoś- 

ciami gotówkowemi. 

Przedswiąteczna stagnacja w han- 

diu spowodowana jest z jednej strony 

niepomyślnym układem okoliczności na 

tury niegospodarczej, z drugiej nato- 

miast ma podłoże bardziej poważne. 

Do okoliczności przypadkowych na 

leży zaliczyć to, że święta Wielkanocne 

zbiegają się fatalnie z czasem, kiedy 

obywatel żyjący z poborów, jak zwy- 

kle przed pierwszym, nie rozporządza 

już gotówką i zmuszony jest bądź ogra- 

niczyć swe zapotrzebowania bądź ko- 

rzystać z drobnego kredytu. 

"Ogólna przyczyna stagnacji wiąże 

się z przeżywanym obecnie kryzysem 

gospodarczym. Nie wchodząc w rozwa- 

żanie, czy geneza kryzysu tkwi w nad- 

miernym rozmachu konsumcyjnym w 

ciągu ostatnich dwuch lat co spowodo- 

wało załamanie się bilansu handlowega 

czy też w niedostatecznem wyzyskaniu 

daszych możliwości eksportowych czy 

wreszcie ma inne przyczyny — ograni- 

czymy się do stwierdzenia, że bądź 

co bądź przesilenie gospodarcze w 

chwili obecnej istnieje. Na naszym te- 

renie występuje ono w formie bardziej 

ostrej i bardziej powszechnej, a to skut 

kiem nieurodzaju, który 80 proc. lud- 

ności pozbawił środków nabywczych. 

Straty w rolnictwie skutkiem nie- 

doboru (przy realizacji zbiorów w ro- 

ku 1928) zbóż jarych i ziemniaków, 

ostrożnie szacowane wynoszą na tere- 

nie województwa Wileńskiego około 85 

miljonów złotych. Jeżeli dodamy do te- 

go wartość niedoboru zboża ozimego, 

innych ziemiopłodów i pasz, — straty 

ogólne wyniosą nie mniej 120 milj. zł. 

*_ fmnemi słowy w tym roku znajduje się 

* w obrocie o 120 miljonów złotych mniej 

niż w latach urodzaju normalnego. 

Już sama wysokość tej cyfry obra- 

zuje dostatecznie stan przesilenia na 

naszym terenie, zwłaszcza w handlu. 

Przewidywaliśmy skutki nieurodzaju i 

zwracaliśmy uwagę na nie czynników 

miarodajnych przy omawianiu kwestji 

pomocy rządowej dla. poszkodowanej 

ludności rolniczej. Dziś skutki te wystę- 

pują w coraz bardziej konkretnej i wy- 

razistej postaci: handel zamiera z bra- 
ku nabywców, wzrasta ilość protesto- 

wanych weksli, mnożą się wypadki nie 

- wypłacalności i bankructw. 

A do tego dochadzi troska, jaki bę- 

dzie wymiar podatków, a zwłaszcza te- 

go najgorszego — od obrotu bez obro- 

tu. 

INFORMACJE. 
— Zakłady Przemysłowe A. Mozer i 

S-wie w Nowej Wilejce proszą a umieszcze- 
nie, co następuje: 

Wobec pojawienia się w niektórych pi- 

smach codziennych tendencyjnych artykułów, 

umieszczanych z polecenia pracowników, wy- 

dalonych z Zakładów Przemysłowych „Mo- 

zer i S-wie w Nowej Wilejce, w celu szko- 

dzenia placówce przemysłowej, oraz wpro- 

wadzenia w błąd opinii publicznej, podajemy 

treść pisma Urzędu Skarbowego z dnia 28 

marca 1929 r. L. 2861 o wyniku dokonanej 

rewizji Zakładów. (Następuje treść pisma 

Urzędu Skarbowego. Z poważaniem 
Zakłady Przemysłowe A. Mozer i S-wie w 

Nowej Wilejce. 
Do firmy Zakłady. Przemysłowe A. 
Mozer i S-wie w Nowej Wilejce. 

Na skutek podania z dnia 25-Ill1 29 r. 
Urząd Skarbowy stwierdza, że jak wynika z 

protokułów 'buchaltera rewidenta lzby Skar- 

bowej w księgach handlowych, prowadzo- 

nych, przez Panów, a dotyczących zakładów 
przemysłowych A. Mozer i S-wie i Nowowi- 

lejskie Fabryki Droždžy nie ujawniono žad- 

nych nadużyć na szkodę Skarbu Państwa. 
Księgi powyższe zostały przez Komisję Sza- 

cunkową do spraw podatku przemyslowego 

na pow. Wileńsko-Trocki uznane w dniu 27 

b. m. za miarodajne do określenia obrotu za 

1928 r. ; 
Opłata stempl. pobrana na podaniu. 

(—) W. Sankowski. Kierownik Urzędu 

KONTROLA PAŃSTWA NAD OBROTEM 
ZIEMIĄ. 

Prasa donosiła w swoim czasie o nowym 
projekcie ustawy?” „o obrocie”, który został 
opracowany przez min. reform rolnych. Obec- 
nie agencja Press donosi, że przepisy tej usta 
wv, dające władzom państwowym wielkie 
przewileje w dziedzinie kontrolowania obro- 
tu' ziemią, maja być zastosowane przy przej- 
ściu własności nieruchomości ziemskiej w 
drodze dziedziczenia o ile w związku z tem 

    

następuje fizyczny podział _ nieruchomości, 
przy podziale nieruchomości ziemskiej pomię- 
dzy współwłaścicieli oraz przy zmianie gruntu 

Sposób wykonywania kontroli nad tran- 
zakcjami, których przedmiotem przeniesienie 
prawa własności drzewostanów .„ oddziel nie 
od prawa własności do gruntu, ustali w dro- 
dze rozporządzeń min. rolnictwa w porozu- 
mieniu z min. reform rolnych. 

Ustawa wprowadza prawo zgłaszania przez 
władze pań stwowe sprzeciwu przy sprzeda- 
ży gruntu lub umowach dzierżawnych. Urzę- 
dy. ziemskie — postanawia projekt — zgło- 
szą sprzeciw co do zamierzonej tranzakcji, 
jeżeli stoi ona w sprzeczności. z zasadami ra- 
cjonalnego ustroju rolnego lub jest niepo- 
żądana ze względu na interes publiczny. 

Prawa sprzeciwu urzędów ziemskich przy 
dokonywaniu przez strony tranzakcji projekt 
uj muje bardzo szeroko, wychodząc z zało- 
żenia, że urząd ziemski może uznać wszelką 
tranzakcję za sprzeczną z zasadami ustroju 
ziemskiego, jeżeli „projektowana tranzakcja 
ze względu na osobę nabywcy (dzierżawcy, 
użytkownika) lub z innych przyczyn nie da- 
je gwarancji nałeżytego gospodarowania na 
nabytym ,wydzierżawionym). obszarze”. 

Urząd ziemski móże zastosować wykup 
nieruchomości będącej. przedmiotem przenże- 
sienia prawa własności, jeżeli przeniesienie 
prawa własności następuje w drodze przy- 
musówtego przetargu, a właściwy urząd ziem- 
ski uzna, że przeniesienie to stoi w sprzecz- 
ności z zasadami racjonalnego ustroju rolne- 
go lub jest niepożądane ze względu na inte- 
res publiczny. Urząd: ziemski może zastoso- 
wać wykup nieruchomości również w tym 
wypadku, jeśli uzna, że zgłoszenie sprzeciwu 
nie daje na przyszłość gwarancji zachowania 
zasad racjonalnego ustroju rolnego lub za- 
bezpieczenia interesu publicznego. W tym wy 
padku zastosować można wydzierżawienie tej 
nieruchomości przez skarb państwa. 

U rząd ziemski może w porozumieniu z 
władzami ustalić. inne warunki tranzakcji al- 
bo zażądać. ustalenia słusznych warunków 
tranzakcji przez sąd, jeśli nzna, że cena ku- 
pna, ustalona przez strony, wyżsża jest: od 
cen rynkowych. Ustalenie warunków tran- 
zakcji przez sąd następuje w braku porozu- 
mienia z właścicielem także przy wykupie nie 
ruchomości, będącej przedmiotem tranzakcji 
darmej. 

Urzędy ziemskie mogą. zrzec się prawa 
wykupu lub wydzierżawienia, jeżeli właści- 
ciel nieruchomości oświadczy gotowość cof- 
nięcia się od zamierzonej tranzakcji. 

Prawo zgłoszenia sprzeciwu-lub zastoso- 
wania, wykupu służby urzędom ziemskim w 
ciągu 60 dni. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakiadu 

Meteorologji 0. $. B. 
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„Temperatura J 1 30C 
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Uwagi:  Pochmurno, Śnieg. 
Minimum za dobę — 190. 
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Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 6 
później stan stały. 
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BROWARU B e 

E .SZOPEN“ E» 
HT 

1 £ + 

Zamkowa Nr. 17 (obok kościoła św. Jana). Tel. 928. 

Zawiadamia Sz. Klientelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

poleca: 

FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 
płótna bielizniane, bieliznę damską i męską 

wełny na suknie i płaszcze, JEDWABIE. CHODNIKI, DYWANY. 

Ceny zostały zniżone. 

Wielki wybór wszelkich towarów. 

POD WŁA$NYĄ DACHEĄ 
na własnej ziemi 

Qto jest cel i dążność każdego zdrowo myślącego obywatela. 
Chcąc cośzignąć tego, nabywaj parcelet 

w Jabłonnie - Legjonowej 
prawie w stolicy, bo 30 minut koleją od Warsząwy, 

gów na dobę, śród pięknych lasów sosnowych, sucha miejscowość 
elektryczność i telefony, kolej, poczta i telegraf w miejscu 

Sprzedaż na raty miesięczne płatne w ciągu 2-ch lat 
Informacji udziela Zarząd Dóbr Jabłonna w Warszawie, Ul. Ujazdowska 22 

m. 2, tel. 129-31, w godzinach od 9 — 13 i 16 — 17 i pół. 

Na Święta polecamy p I wo 
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kilkadziesiąt pocią- 
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1270-1 

telef. 5-44, 14-95. 
  

— Od Wydawnictwa. W dniu dzisiejszym 

(sobota) Administracja „Słowa” czynna jest 

od godz. 9—12 w poł. Po świętach biura 
Wydawnictwa czynne będą od wtorku 2-IV 
b. r. w godzinach normalnych. 

NABOŻEŃSTWA 

— Rezurekcje w kościołach wileńskich. 

Niżej podajemy terminy rezurekcyj w kościo- 

łach wileńskich: 7 
Bazylika — sobota g. 8 wiecz. kościół 

Kościół św. Jana (Ś-to Jańska) — sobo- 

ta g. 11 wiecz. К 

Košc. Niepokalanego Poczęcia N. Marji 

Panny (Sołtaniska — niedziela 7 rano. 

Kośc. po Bernardyński (Św. Anny) — 
sobota 10 wieczór. 

Kośc. Serca Jezusowego (Archangielska 

4) — niedziela 6 rano. 
Kośc. Św. Ducha (Dominikańska 4) — 

sobota 11 wiecz. 
Kośc. św. Piotra i Pawła (Antokol) — 

niedziela 6 rano. ‚ 

Koše. św. Rafała ( Wiłkomierska) — nie- 

dziela 6 rano. 4 

Kośc. św. Trójcy (Trocka 11) — nie- 

dziela 8 rano. 
Kośc. s. s. Wizytek (Rossa 2) — sobota 

wieczór. 
Kośc. Wszystkich Świętych (Zawalna 

54) — sobota 6 wieczór. у 

Kościół Bazyljanów — sobota 8 wiecz. 

URZĘDOWA. 
— Rejestracja cudzoziemców. Poczyna- 

jąc od 2 kwietnia r. b. rozpoczyna Się w 

urzędzie Starostwa Grodzkiego rejestracja 

cudzoziemców t. j. osób, posiadających pa- 

szporty państw obcych, karty pobytu i karty 

azylu. 
“ Osoby wyżej wymienione winne  zgła- 

szač sie do Starostwa Grodzkiego w termi- 

nach wskazanych w planie uwidocznionym 

w obwieszczeniach, traktujących o rejestra- 

  

  

  

"cji, które zostaną rozplakatowane na ulicach 

m. Wilna oraz w komisarjatach i posterun- 

kach Policji Państwowej. й 

Odpowiednie karty rejestracyjne otrzy- 

mać można bezpłatnie, po jednej na osobę, 

w Starostwie Grodzkiem oraz we wszystkich 

komisarjatach i posterunkach policji. 

Osoby, które nie dopełnią obowiązku re- 

jestracji w terminach wskazanych w obwie- 

*szczeniu, będą pociągnięte do odpowiedzial- 

ności administracyjno-karnej i ułegną karze 

grzywny do 3000 zł. lub karze aresztu do 

6-ciu tygodni, względnie obu karom łącznie; 

jednocześnie w stosunku do nich może być 

zastosowane w myśl art. 10 zacytowanego w 

Rozporządzenia, przymusowe wysiedlenie z 

granic Rzeczypospolitej. 
MIEJSKA 

— Nowe chodniki na ulicy Mickiewicza. 
W celu doprowadzenia ulicy Mickiewicza do 
wyglądu estetycznego, Magistrat postanowił 
całą ulicę przebrukować i zamienić chodniki. 
Nowe chodniki będą lepszej jakości i jedno- 
lite wyrobione w miejskiej betoniarni. Rozpo- 
częcie robót nastąpi w najbliższej przyszło- 

ści. 
— Naprawa uszkodzonych wodociągów. 

„Tempo. robót kanalizacyjnych będzie cokol- 

wiek zmniejszone ponieważ sekcja techniczna 

chce zwrócić specjalną uwagę na naprawę 

uszkodzonych podczas mrozów Tur wodocią- 

gowych i kanalizacyjnych i prace te ukoń- 

czyć do 1 maja. 

: KOMUNIKATY 

— Przeglad dorožek konnych. Starostwo 

Grodzkie podaje do ogólnej wiadomości, że 
z dniem 15 kwietnia rb. rozpocznie się prze- 

głąd dorożek konnych. Szczegółowy plan 

przeglądu będzie podany do wiadomości do- 
datkowo. W związku z powyższem Staro- 
stwo Grodzkie wzywa wszystkich dorożka- 

rzy by już obecnie przystąpili do porządko- 
wania dorożek uprąęży i liberyj. Dorożki nie- 
uporząd kowane będą uznane za niezdatne 
do kursowania i zostaną wyeliminowane Z u- 
żytku publicznego. 

— Do byłych członków Polskiej Organi- 
zacji Wojskowej. Wszyscy peowiacy, którzy 
należeli do POW w latach 1914 - 1919 za- 
mieszkujący obecnie na terenie Wileńszczyz- 
ny proszeni są o zarejestrowanie się. Krótki 
życiorys i dane ewidencyjne należy przesłać 
pod adresem: Mjr Dobaczewski Eugenjusz, 
Wilno, Montwiłłowska 16. 

— Walne zebrarie spółdzielni Bazar Prze- 
mysłu Ludowego w Wilnie ul. Zamkowa 8,p. Szortscha 

Podział torem wyborczego do laby Rzemieślniczej 
W dniu wczorajszym ogłoszone zostało 

zarządzenie o podziale terenu wyborczego 
T Rzemieślniczej w Wilnie na obwody 
wyborcze oraz podane adresy głównej i ob- 
wodowych komisyj wyborczych. 

Komisja główna mieścić się będzie w 
gmachu Urzędu Wojewódzkiego (pokój Nr. 
23) Adresy poszczególnych komisyj obwodo- 
wych są następujące: 

Omal že nie kafasfrofa 
Na stacji kolejowej w :N.-Wilejce 

miał miejsce wypadek, który tylko 
dzięki: szczęšliwemu zbiegowi okolicz- 
nošci i przytomnošci maszynisty nie 
spowodował katastrofy. Wczoraj o 
godzinie 4 p.p. ze stacji wyruszył do 
Wilna pociąg podmiejski wiozący po- 
wracających do domu urzędników i 
osoby prywatne. W chwili gdy. pociąg 
był już w biegu na zajęty tor wpadł 
pociąg towarowy jadący z Wilna. Ma- 
szynista pociągu osobowego zorjento- 
wawszy się w grožącem niebezpie- 
czeństwie dał natychmiast 4kontr-parę 
i pociął cofać się z powrotem na 
stację. Wśród pasażerów powstała 
nieopisana panika spotęgowaną je- 

Stan lodu 
Wczoraj rano stan wody na Wilji wy- 

kazywał znaczne podwyższenie. (336 ctm. 
t.j. I mtr. ponad: poziom normalny). Pod 
wieczór wody opadły do 321 centm. Wywo- 
łane to zostało tem, że wody ruszyły pod 
Niemenczynem i w pobliżu wsi Oszkince 
uformował się zator. Wpłynęło to na chwilo- 
wy opad wód w pobliżu Wilna. 

Pozatem sytuacja bez zmian. Z Wiłejki 
pow. i Michaliszek telefonują nam, że lód 

® 

I-sza (na teren Wilna i powiat Wil-Tro- 
cki) Z, ul. Ostrobramskiej 5. 

ll-ga (teren pow. Święciańskiego i Bra- 
sławskiego) Święciany, siedziba starostwa. 

Hl-cia (teren pow. Dziśnieńskiego i Po- 
stawskiego) Postawy — starostwo IV-te (te- 
ren pow. Mołodeczańskiego, Wilejskłego i 
Oszmiańskiego). 

Mołodeczno — Starostwo. 

kolejowa w N.-Wilejce. 
Szcze bardziej syreną alarmową i na- 
stępującym pociągiem. Mi- 
mo, że pociąg był w pełnym biegu 
pasażerowie poczęli wyskakiwać na 
tor. W trakcie wyskakiwania uległa 
poranieniu podczas upadku mieszkan- 
ka N.-Wilejki Fania Kac. Poszkodo- 
waną odwieziono do ambulansu ko-, 
lejowego, gdzie udzielono pierwszej 
pomocy. Katastrofy szczęśliwie unik- 
nięto. Maszynista pociągu towarowe- 
go tłumaczy się, że widział wprawdzie 

SPORT. 
TRZECI DZIEŃ TURNIEJU GIER SPORTO- 

„> " WYCH OKR. W. F. WILNO. 

_ W trzecim dniu turnieju gier sportowych 
Ośr. W. F. Wilno odbyły się mecze koszy- 
kówki męskiej, dwuch drużyn Ogniska oraz 
Pogoni z Siłą. Ponadto rozegrany został je- 
den mecz koszykówki zespołów żeńskich har- 
cerek i Ogniska. 

Wyniki: 
Ognisko I. — Ognisko II. 30:23. 

Grały zespoły równorzędne. Poziom gry 
b. wysoki. : 

. Pogoń — Siła 31:17. 
Pogoń zwyciężyła dzięki lepszym strza- 

łom. 
Harcerki — Ognisko 21:19. 

Mecz powyższy należał do b. interesują- 
cych. Rozstrzygnięcie padło dopiero po-prze- 
dłużeniu gry przez sędziego. Harcerki w koń- 
cowym finiszu wywalczyły sobie dzięki ofiar- 
nej grze zwycięstwo. 

PLAN DALSZYCH ROZGRYWEK GIER. 
SPORTOWYCH. 

Wtorek (2-IV) 19—19.30 Harcerki — 
zamknięty semafor,. lecz nie mógł Siła siatkówka zesp. żeńsk. 19.30—20 Maka- 

wstrzymać szybko idącego pociągu Je, 
to spowodowało, że pomimo wysil- 
ków zatrzymania pociągu. wjechał na 
zajęty tor. 

z 

trzyma mocno i nie zdradza tendencyj do ru- 
szenia. 

Naprzeciw więzienia wojskowego zna- 
czna ilość lodu oderwała się i uderzyła na 
przystań 3 p. sap. Nowozbudowana izbica 
ochronna nie wytrzymała naporu i runęła. 

Pozatem sytuacja bez zmian. Lód oder- 
wany naprzeciw więzienia zatrzymał się na- 
przeciw mostku na Wiłence. Oddziały sape- 
rów przystąpiły do rozbijania tego zatoru. 

  

Wynik konkursu. 
„Konkurs* ogłoszony w dziale in- 

seratów we wczorajszem „Słowie* za- 

inicjowany był przez firmę samocho- 
dową Hudson Essex Motor oraz fa- 

brykę aut ciężarowych Brockway Mo- 
tor Truck New York. Administracja 
„Stowa“ zgodziła się tylko rozloso* 

wać nagrody pomiędzy trainemi od- 
powiedziami. 

Odpowiedzi trafnych nadesłano 
116, nietrafnych 14. Do jednej odpo: 
wiedzi dołączono prośbę, aby los 
przyznać właśnie odpowiadającemu 
ze względu na jego ciężki stan mater- 

jalny. Niestety, taką prośbę admini- 
stracja „Słowa" pozostawić musiała 

bez uwzględnienia. Inny znów ucze- 

stnik konkursu do swej odpowiedzi 

dodał potężny traktat ekonomiczny. 
Wśród nietrainych odpowiedzi prze- 

ważały domysły, że tym najważniej- 
szym wypadkiem w dniu 30 marca 

będzie „Prima Aprilis" (?). Jakiś po- 

lityk domyślał się, że chodzi tu o nie- 
spodziewany przyjazd ministra Skład- 
kowskiege. Ktoś inny zaszczycił „Sło- 
wo* kilkoma uprzejmościami. 

Do rozlosowania administracja 
„Slowa“ przystąpiła w sposób nastę- 
pujący. Wszystkie koperty otrzymały 
numery porządkowe. Następnie po: 
nieważ trafnych było 116, więc za- 

dzwoniono pod 116 numer telefonu, 
bez sprawdzania w książce, do kogo 

on należy, i poproszono 'o wymienie- 
nie cyfry od 1 do 116. Zapytany 
właściciel telefonu uprzejmie wymienił 
cyfrę 87. Pierwszą nagrodę, to jest 
100 zł., uzyskał Walerjan Lisowski z 
ul. Królewskiej 4, m. 1. 

Następnie podobne pytanie zadano 

pani telefonistce, która również bar- 
dzo uprzejmie wymieniła cyfrę 70. 
Nagrodę drugą, to jest całoroczną 
prenumeratę „Słowa”, otrzymał Karol 
Chmieliński, Jagiellońska 5 m. 36. 

i EI ZION I TI TT ITS ALTO ТЕС 

odbędzie się dn. 14 kwietnia r. b. o godz. 
16-ej w lokalu Muzeum Etnologicznego U.S. 

B. w Wilnie, przy ul. Zamkowej 11, z nastę- 
pującym porządkiem dziennym: 

I) Zagajenie, 2) sprawozdanie zarządu, 

3) sprawozdanie Rady Nadzorczej, 4) zmia- 

na statutu, 5) uzupełnienie składu Rady Nad- 
zorczej, 6) plan przyszłej pracy, 7) wolne 

wnioski. 
BALE I ZABAWY. 

— Bal Polskiego Białego Krzyża. W dniu 
6 kwietnia (sobota) 1929 roku pod protek- 

toratem p. Wojewody Wł. Raczkiewicza i 

dowódcy OK Ili gen. Litwinowicza odbędzie 

się bał Polskiego Białego Krzyża w Wilnie w 
sali Kasyna Oficerskiego. Początek o godz. 

22. Cena biletu 8 zł. dla akademików 4 zł. 
Ponieważ cały dochód z balu jest przeznaczo- 
ny na akcję kulturalno - oświatową wśród 
żołnierzy; przez zorganizowanie kursów dok- 

ształcających, zakładanie świetlic  žolnier- 

skich, bibljotek i na zdobycie środków celem 

przyjścia z pomocą materjalną żołnierzowi 

mamy nadzieję, że całe Wilno wyruszy na 

ten bal spełniając przez ofiarowanie tych kil- 

ku złotych swój obowiązek obywatelski i 
społeczny wobec żołnierza i Państwa. 

RÓŻNE 
— Do dzisiejszego numeru załączamy dla 

prenumeratorów zamiejscowych cennik ma- 
szyn i narzędzi rolniczych Wileńskiego Spół- 
dzielczego Syndykatu Rolniczego na sezon 
wiosenny rb. 

O ileby kto z prenumeratorów nie otrzy- 
mał cennika — niech się zwróci do Syndy- 
katu, a będzie mu natychmiast wysłany cen- 
nik. 

— Osobiste. Dowiadujemy się, że p. wo- 
jewoda Raczkiewicz spędzi święta wielkanoc- 
ne poza Wilnem, lecz na terenie woj. Wileń- 
skiego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia”). Dziś te- 
atr nieczynny. 

— Repertuar świąteczny. W niedzielę 2 
przedstawienia: o godz. 5-ej p. p. „Dobrze 
skrojony frak* — krotochwila w 4-ch aktach 
G. Dragelli, po cenach najniższych od 20 gr. 
dol ZGB ZY ZN Z Z Z WAŁ 

O godz. 8 wiecz. — „Hulaka* — kroto- 
chwila w 3-ch aktach — M. Hennequina. 

W poniedziałek 3 przedstawienia. O g. 
3-ej p. p. dla dzieci i młodzieży szkolnej świe 
tna bajka w 4-ch odsłonach M. Gerson-Dą- 
browskiej z udziałem zespołu baletowego A. 
Rejzer—Kapłan; o g. 5-ej p. p. „Kwadratura 
Kota“ — satyra w, 3-ch aktach W. Katajewa. 

Na oba przedstawłenia popołudniowe ce- 
ny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. O godz. 
8 wiecz. „Hulaka“ — M. Hennequina. 

We wtorek 2-go kwietnia „Hulaka* — 
Hennequina. 

— Reduta na Pohułance. Dziś teatr zam- 
knięty z powodu uroczystości Wielkiego Ty- 
godnia. й 

W niedzielę, t. j. w pferwszy dzień świąt 
Wiejkiejnocy wieczorem barwne i pełne sty- 
lowego humoru widowisko hiszpańskiego pi- 
sarza p. t. „Krąg interesów". 

W poniedziałek po południu komedja Al. 
Fredry — „Przyjaciele“ a wieczorem dramat 
D. Merežkowskiego p. t. „Car Pawel I“. 

Bilety na wszystkie przedstawienia šwią- 
teczne są juž do nabycia w „Orbisie“. 

—— Zapowiedž Reduty. Naįbližszą nowo- 
Ścią zespołu Reduty będzie sztuka A. Grzy- 
mały-Siedleckiego p. t. „Włamanie — grana 
ostatnio na scenie Teatru Polskiego w War- 
szawie. 

Próby ze współudziałem autora dobiega- 
ją końca. Premjera w pierwszych dniach kwie 
tnia. * s 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

   

  

— W związku z notatką zamieszczoną w 
rubryce „kradzieże* w nr. 71 „Slowa“ z dn. 
26 b. m. a dotyczącą przywłaszczenia 48 
separatorów do mleka na szkodę niejakiego 

wyjaśnia się iż wspamniany 

wypadek odnosi się do firmy W. P. mieszczą- 
cej się przy ul. Zawalnej 37. 

Włamanie do synagogi. Nocy wczoraj- 
szej nieujawnieni narazie sprawcy włamali 
się do synagogi żydowskiej przy ulicy Mo- 
niuszki 9 skąd skradli jedwabną pokrywę z 
tor wartości 800 złotych. 

— Zatrzymanie złodzieja. Na gorącym 
uczynku okradania spiżarni na klatce scho- 
dowej domu Nr. 2 przy zaułku Dobroczyn- 
nym zatrzymano Józefa Mockowicza. 

— Wóz przejechał kobietę. Wczoraj w 
południu na ulicy Katwaryjskiej przy wyjeż- 
dzie z miasta wóz chłopski przejechał 55-le- 
tnią Zofję Wierciuńską, która uległa złama- 
niu nogi i ogólnym poważnym potłuczeniom. 
Winny począł uciekać a goniący przechodzień 
zatrzymali go koło Werek. Wobec oporu zo- 
stał stał on związany i dostawiony na po- 
sterunek policji w Bołtupiu. Wiercińską mu- 
siano ulokować w szpitalu św. Jakóba. 

— Samobójstwa. We wsi Kozicze gminy 
postawskiej z niewyjaśnionych narazie przy- 
czyn powiesił się na ganku swego domu 28- 
letni Mikołaj Osienienko. ” 

w Nowo-Wilejce otruł się 21-letni Ale- 
ksander Dik robotnik. . Desperata ulokowano 
w szpitalu w Wilnie. Powodem targnięcia się: 
na życie = nieporozumienie z rodziną. 

| — Obława na rynkach. Podczas wczo- 
rajszej obławy na rynkach zatrzymano 12 
osób podejrzanych o usiłowanie kradzieży. 

— Zapadają się jezdnie. Topniejący szy- 
bko śnieg spowodował rozmiękczenie ziemi 
co pociąga za sobą usuwanie się gruntu w 
miejscach gdzie podczas zimy przeprowadzo- 
no jakiekolwiek roboty ziemne. W dniu wczo- 
rajszym naprz zapadła się jezdnia na ulicy 
Tatarskiej, Styczniowej i koło chodnika na 
ulicy Wiłeńskiej Wobec tego, że utworzone 

wyrwy są dość głębokie i o wypadek nie 

trudno, powiadomiono natychmiast Magi- 
strat w celu naprawiehia uszkodzeń. 

— Tajna gorzelnia na iczu. W po- 
bliżu Filipowa na pograniczu  polsko-litew- 
skiem K. O. P. ujawnił potajemną gorzelnię 

prowadzoną na większą skalę. Wytwarzany 

alkohol sprzedawano okolicznym chłopom i 
przemycano w dużych ilościach do Litwy. 
„Wyroby” te ze względu na swą taniość cie- 
szyły się wielkiem powodzeniem. 

w; pod autobus. Wczoraj na uli- 
cy Trockiej pod przejeżdżający autobus wpa- 
dła 16-fetnia Tajba Berkowicz (Ponarska 43) 
która odniosła obrażenie rąk i nóg. 

— Kradzież bielizny. Bronisławowi 
Sierko (Zawalna 28) skradziono bieliznę 
wartości 500 zł. 

— Podrzutek. W bramie domu nr. 18 
przy ul. Ponarskiej znaleziono  podrzutka 
płci męskiej w wieku około 1 tygodnia, 

Staraniem „Akademickiego 

odbędzie się dn. 1 IV rb. 
w sali George'a 

akademików lwowskich 
  

BIAŁA KAWA 

*-— Ognisko siatkówka zesp. żeńskł 20— 
Sokół — Siła siatkówka zesp. męskich: 

20.30—21 Makabi — A.Z.S. siatkówka zesp. 
męskich. 

Środa (3-IV). 18—19 Siła — Ognisko 
koszykówka zesp. męsk. 19—20 Harcerki — 
Siła koszykówka zesp. żeńsk. 20—21 Makabi 
Pogoń koszykówka zesp. męsk. 

Czwartek (4-IV): 19—19.30 Makabi — 
Hercerki siatk. zesp. żeńsk. 19.30 — 20 Ogni- 
sko — A.Z.S. siatk. zesp. męsk. +20—20.30 
Sokół — Makabi siatk. zesp. mięsk. 

Wyorese loterji państwowej 
W dwudziestym dniu ciągnienia 5-ej kla- 

sy 18-ej polskiej loterji państwowej główniej- 
sze wygrane padły na numery następujące: 

Po 2.000 zł. na Nr. Nr. 40196, 90678, 
90841, 112275, 113846, 128268, 173603. 

Po 1.000 zł. na Nr. Nr..20077, 30533, 
32033, 54862, 56753, 66869, 80452, 92802, 
96184, 99285, 111414, 118487, 134805, 
135838, 137895, 153331, 161243, 162051, 
162153, 163385. 

Po 600 zł. na Nr. Nr. 21422, 27253, 29463 
36531, 45508, 47698, 59494, 61483, 63451, 
113068, 115479, 125817, 160383, 161974, 
168888. 

Po 500 Zł. na Nr. Nr. 139,, 606, 4275 9439 
10733, 11315, 11733, 13828, 15551, 15729, 
15877, 16436, 17009, 17848, 19122, 19879, 
20409, 21947, 22231, 23101, 23612, 24174, 
26881, 28520, 28766, 28933, 29983, 31391, 
31661, 32847, 36398, 36899, 37556, 38090, 
40826, 40859, 41233, 43560, 48611, 48837, 
49061, 49227, 50628, 51498, 52014, 52238, 
54617, 55592, 56725, 56818, 58501. 58867, 
59417, 59971, 60102, 61107, 62564, 53131, 
64195, 64705, 67082, 67974, 70603, 72055, 
72791, 72908, 75621, 76301, 82047, 84982, 
85968, 86831, 87047, 87441, 88539, 89575, 
91929, 93338, 95550, 98362, 99482, 99877, 
101283, 105033, 106509, 108919, 11709, 
112393, 1124834 113101, 115868, 121595, 
122041, 122751, 124399, 125302 , 126579, 
131011, 131184, 131880, 133024, 139657, 
139942, 141594, 142875, 144252, 147317, 
147354, 147785, 148619 153358, 157658, 
157988, 162010, 162707, 162907, 162919, 
164502, 165182, 168884, 169355, 173071 

  

NZESEARASNZENA 

KAPELUSZE 
Borsalino, Habig, Hūckiel i in. od 9 zł. — 

E. MIESZKOWSKI 
Mickiewicza 22. 

  

  

Bóle w żołądku, ściskanie w dołku, 3b- 
strukcje, gnicie w kiszkach, złe trawienie, bó- 
le głowy, obłożony język, bladą cerę, łatwo 
usunąć, stosując naturalną wodę gorzką 
„Francisžka-Jozefa“, biorąc wieczorem przed 
udaniem się na spoczynek pełną szklankę. 
Specjaliści chorób narządów trawiennych bar 
dzo zalecają wodę Franciszka- Józefa, jako je- 
dyny skuteczny Środek domowy. Żądać - w 
aptekach i drogerjach. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 marca 1920 r. 

Dawizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.83, 12416, 123,54 
Budapeszt 155,40 155,80 155, — 

Holandja 357,50 358,40 356,60 

Londyn 43,28, 43,38 43,17,5 

HNowy-Yurk 8,90 8.92 8.88 

Paryž 34,85, 34.94, 34.73 

Praga 26,40,5 26.47, 26.34 
Szwajcarja 171,50 171.93 17107 

Stękholm  -238,26,5 238,68 7,66 
wiedeń 125,31, 125.62 125;— 
Włochy 46,67 46,79 46.55 

Koła Wilnian* we Lwowie 

* Początek o godz. 22. 
  

  

Wszystkim Szanownym 

Garbarska 1. 
  

WESOŁEGO ALLELUJA! 

zasyła Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego w Wilnie, 

Swym Klientom życzenia 

Tel. 82. 

  

Wychowankowie Zakładu „Dom Serca Jezusowego” i Salezjanie 
przejęci zywą wdzięcznością dla swych Dobrodziejów, przesyłają 

' W. P, i Rodzinie życzenia 
WESOLEGO лВЕО 

Niech Chrystus Zmartwychwstały zleje pełność swych łask na 
tych wszystkich, „którzy ratując nas w krytycznem położeniu, 
osładzają nam ciężką naszą dolę. Dziękując za dary łaskawie 

nam przysłane, prosimy o dalszą życzliwą pamięć 
XX. SALEZJANIE. 

 



Widz o teatrze 
Teatr po wojnie znalazł się w nowych i 

niepomyślnych . dla siebie warunkach. Z in- 
stytucji uprzywilejowanej, jedynie rozporzą- 
dzającej sceną ze wszystkiemi jej atrybutami, 
otoczonej specjalną opieką społeczeństwa, 
teatr zeszedł do rzędu widowisk rozrywko- 
wych, narówni z licznymi swymi konkuren- 
tami, do których przedewszystkiem należy 
zaliczyć radjo, rewje, a zwłaszcza kina. Każ- 
dy z tych konkurentów ma swoje walory, 
któremi zniewala część publiczności teatral- 
nej. 

Jakkolwiek między teatrem a radjem 
zda się nie być żadnego związku, jednak 
wiele osób woli pozostać w domu i prawie 
darmo słuchać dobrej muzyki, deklamacji, 
lub odczytu, niż trudzić się i iść do teatru lub 
do kina. Radjo swą taniošcią i wygodami 
bezwzględnie odbiera część publiczności te- 
atrom. 

Rewje w Wilnie nie odgrywają żadnej 
roli. Kto jednak był w większych Środowi- 
skach zagranicą lub w Warszawie, kto wi- 
dział przepych i pustotę wielkich widowisk 
rewjowych, przepelnionych tłumami publicz- 
ności, płacącej za półtoragodzinne przedsta- 
wienia wyższe ceny niż w najdroższych te- 
atrach, kto jednocześnie widział puste teatry, 
ten musi zdać sobie sprawę z tego czem są 
dła teatrów rewje. Rewie zabiły przedewszy- 
stkiem operetki. 

Możnaby może znowu tak bardzo ope- 
retek nie żałować, gdyby na ich miejsce po- 
wstały widowiska o wyższym poziomie arty- 
stycznym, trzeba jednak przyznać, że dzi- 
siejsza rewja nie dorównywa przedwojennej 
operetce w tych wartościach, które istotnie 
należałoby utrwalić t. j. pod względem mu- 
zycznym. Humor, piosenka, muzyka to wszy- 
stko schodzi w rewjach na plan drugi, a 
pierwsze miejsce zajmuje nagość, zresztą nie 
zawsze piękna, często wyuzdana, a więc nie- 
estetyczna, jestem przekonany, że przyczyny 
powodzenia rewji należy szukać nietylko w 
zmianie upodobań publiczności, lecz i w krót 
kości trwania przedstawień, które w teatrach 
może są dla nas nieco zadługie. 

Liczne oznaki w życiu teatrów Świadczą, 
że czas trwania przedstawień w dzisiejszych 
warunkach musi być zredukowany do dwuch 
godzin. Wszak Berlin skraca już Wagnera, 
by zdobyć publiczność dła opery. 

Wreszcie kino. Walory kina sa jeszcze 
większe niż rewji. Potęga kapitału daje moż- 
ność stwarzania cudów na niemym wpraw- 

‚ @21е ekranie, cudów, o które teatr napróżno 
się kusi, Ludzie przemęczeni wojną, przemę- 
czeni codzienną pracą, pomimo  niekultural- 
nych często warunków i mało kulturalnegó 
otoczenia, chętnie spędzają godziny odpo- 
czynkowe. w mroku kin, radzi, że mogą o 
niczem nie myśleć i odpoczywać od trosk ży- 
cia codziennego. 

Wszystkie te okoliczności złożyły się na 
to, że teatry mimo bezwzględnego swego 
prawa do życia, ze względu na ich istotną 
wartość artystyczną i wychowawczą, znala- 
zły się w tak wyjątkowo niepomyślnych wa- 
rukach. Stwierdziwszy szereg przyczyn ze- 
wnętrznych, utrudniających byt i rozwój te- 
atrów, chcę zwrócić uwagę na to, że teatry 
w obronie swego bytu nic nie zrobiły, a te 
usiłowania, które można zauważyć, raczej 
szkodzą teatrom, niż im pomagają. Mam tu 
na myśli szereg innowacyj, które teatry sto- 
sują i uważają za czynniki postępu i rozwo- 
ju. Teatry współczesne polskie stale i prze- 
sadnie nadużywają tefektów świetlnych, prze- 
sadzają w kostjumowaniu i przytłaczają czę- 
sto sztuki dekoracjami. Jeżeli wziąć repertuar 
powojenny, przeważnie bardzo nikły w dy- 
namice akcji, często oparty na aluzjach i nie- 
domówieniach, to w oprawie jaskrawej de- 
koracji, krzykliwego kostjumu i fascynujące- 
go światła, słowo, ta istotna treść teatru, 
różniąca go od innych widowisk, schodzi na ! 
plan ostatni i w tych warunkach ginie teatr, 
zostaje widowisko zbliżone do kina, niedoró- 
wnujące mu jednak świetnością. Teatr w ten 
sposób, zamiast przeciwstawić nowoczesnym 
widowiskom swe istotne wartości, kapituluje 
na całej linji. 

Nie chcę, żeby mnie źle zrozumiano. Nie 
jestem przeciwnikiem przepychu na scenie, 
chcę tylko aby scena, kostjumy i inne akce- 

— Tak, przybywają, ale jako pelnomo- 
cnicy! 

+ 3 

Było to 31 października 1915 r. Nieprzy- 
jaciel zawładnął Ghelnzelt i zagrażał Hooge. 
Ostatnie rezerwy angielskie po zażartej wal- 
ce odstępowały. Foch:był w tej chwili w Vla- 
mertingue,w kwaterze dowództwa generała 
d, Urbal. Pozycja rysowała się rozpaczliwie, 
trzeba: było jednakże trzymać się 24 godzin, 
bo był to czas konieczny, aby 16 i 32 kor- 
pusy pomocnicze wylądowały. Wypadek 
chciał, że w tej właśnie chwili, przepeżdżał 
obok autem marszałek French i dowiedziaw- 
szy się o bytności generała Focha zdecydo- 
wał się zatrzymać. Był zrozpaczony, ostatnie 
jego rezerwy topniały, jego wyczerpane dy- 
wizje nie były w stanie dać nieprzyjacielowi 
należytego — ойроги: — pozostawało tylko 
umrzeć... 

— Nie, panie marszałku — odparł żywo 
Foch. Trzeba przedewszystkiem trzymać, 
trzymać za wszelką cenę. Będzie czas umrzeć 
potem. Proszę się trzymać do wieczora, 
przyjdę panu z pomocą. 3 

Marszałek French nie poddawał się, po- 
zostawał przy swojem zdaniu. Wówczas Foch 
wybuchnął: 

— Jeżeli stara piechota Wellingtona nie 
może dziś utrzymać okopów, trzeba aby moi 
chłopcy (gosses) tam poszli. 

Marszałek French zerwał się mówiąc: 
— Utrzymają! 
I wydał rozporządzenie dla wykonania 

rozkazu Foch'a.. 

Nigdy nie rozkazywałem tak, jak to 
przypuszczają. Zawsze starałem się dopro- 
wadzić moje otoczenie do przyjęcia moich 
myśli, a to jest zupełnie co innego.. 24 lipca 
1918 roku w dniu przyjęcia największych de- 
cyzyj ubiegłej wojny zebrałem w mojej głów 
nej kwaterze . . w.*! trzech naczelnych w: 
dzów armij sojuszniczych. I gdy wszyscy za- 
siedli dokoła stołu, wyłożyłem im komiecz- 
ność rozpoczęcia ofenzywy według rytmu, 
którego kadencje wyłuszczał mój projekt. Ka 
żdy z nich wytaczał swój sprzeciw zasadni- 
czy”. 

3 „Mógłbym przeciąć debaty wydaniem 
rozkazu, ale to nie był mój sposób postępo- 
wania, ponieważ byłem aż nadto przeświad- 
cz ny, że źle słucha ten, kto słucha wbrew 
przekonaniu. Wolałem przybrać ton raczej 
doradcy aniżeli szefa. Wolatem ich przeko- 
nać, że mój płan jest zupełnie możliwy i wy- 
konalny i przejąć ich chęcią jego spełnienia. 
Udało mi się to w zupełności”. 

— Dowództwo jest niczem — podkreślił 
mocno marszałek, Najważniejszem jest rozu- 
mieć tych, z którymi mamy do czynienia i 
aby oni nas zrozumieli. Se comprendre c'est 
tout le secret de la vie. 

* A, 

Optymizm, pesymizm — mówił marsza- 
łek Foch — to tylko słowa. Lub raczej opty- 
mizm jest rodzajem temperatury... Wiem, że 
uważano mnie za optymistę... Dlaczego? Al- 
bowiem od chwili powzięcia decyzji zawsze 
patrzyłem z punktu widzenia zwycięstwa nie 
upadku; zawsze chętnie odwracałem się od 
klęski; usuwałem przypuszczenie niepowo- 
dzenia... Moją filozofją był czyn, bo życie jest 
czynem. lle razy macie pewne zadanie do 
spełnienia obmyślcie je poważnie; zdajcie so- 
bie dokładnie sprawę z tego, czego ono od 
was wymaga. Następnie zróbcie plan meto- 
dycznie nie po improwizatorsku wykoncypo- 
wany. Dla należytego wykonania planu ko- 
nieczną jest przedewszystkiem inteligencja, 
roztropność i zdrowy Sąd, które pozwalają 
jednocześnie ogarnąć cel i środki wiodące do 
jego osiągnięcia, następnie ciągłość idei i w 
wkońcu co jest najważniejsze, wola, uparta 
wola czynu. A gdy mamy na widoku wodza 
koniecznym jest jeszcze wpływ moralny na 
podwładnych, aby uczynić z nich 'zręcznych 
i gorliwych wykonawców jego zamierzeń. 

ódz jest przedewszystkiem tym, który im 
daje natchnienie. Trzeba aby jego wiara i 
myśli stały się ich własnością; trzeba aby i 
oni tworzyli jedno w chwili wykonania. Jest 
to kapitalny warunek powodzenia '.. 

Przemawiając w setną rocznicę śmierci 
Napoleona przed jego grobem w Panteonie, 

sorja sceniczne były ściśle dostosowane do marszałek fniędzy innemi oświadczył, że — 
treści sztuki. Niech Sen Nocy Letniej mieni „moralność musi mieć wagę siły" — że na- 
się wszystkiemi barwami tęczy, lecz komedje Tód musi żyć „nie sławą, lecz pracą" oraz, 
obyczajowe niech żyją na scenie według skali ŻE: 
czasu i środowiska. 

Wreszcie należy podkreślić bardzo smu- 
tny objaw w świecie teatralnym mianowicie: 
brak należytego kultu słowa. Tylko starsi ar- 
tyści rzeźbią jeszcze mowę polską ze szcze- 
rego złota, młodzi przeważnie mówią niedość 
pięknie, aby mogli jej zapewnić panowanie 
nad widownią. Umiejętność mówienia jest ra- 
dykalną podstawą sceny, bez wirtuozowstwa 
słowa niema teatru. Nie dość jest mówić wy- 
raźnie, chociaż teraz często słyszy się nawet 
na warszawskich scenach aktorów mówią- 
cych fatalnie, trzeba mówić zgodnie z treścią 
każdego słowa, trzeba nadawać mu odpowie- $RĘ 
dnią barwę zupełnie tak samo, jak w muzyce 
wirtuoz musi nadać odpowiednie brzmienie 
każdemu frazesowi muzycznemu. Trudno Il 
wymagać od publiczności, żeby chodziła do PA 
teatru, jeżeli słowo, najważniejszy walor te= 
atru, zaprzepaszcza się na scenie i tem sa- 
mem teatr w przesadnej swej krasie wysta- 
wy, staje się parodją kina. 

Ю Kazimierz Sławiński. 
Przyp. Redakcji, Chętnie zamieszczamy pĄ 

uwagi szanownego profesora, jako wyraz re- $y; 
akcji wrażliwej na teatr publiczności, o któ- @ 
rą tak trudno w czasach kina, radja i rewij. 

„Au dessus de la guerre il y'a la paix“! 

» Clou sezonu!!! . 

э Lilas dm nerial ч 

„Jlezana 
”    

   

   

   
  

  

Foch w anegdocie 
O ile dotychczas wiadomo zmarły ś. p. 

Ferdynad Foch nie pozostawił po sobie żad 
nych pamiętników ani wspomnień, to też dla 
charakterystyki osoby i Sylwetki wielkiego 
wodza mają pierwszorzędne znaczenie licz- 
nie kursujące o nim anegdoty. Pisma francu- 
skie obficie je przytaczają. Stanowią one cen- 
ny materjał dla należytego zrozumienia wiel- 
kiej duszy i niepospolitego umysłu zwycięzcy 
w wojnie światowej.. 

| TM 

OSŁABIENIE 
Gdy jedyny jego syn padł na polu walki 

BLEDNICE: 
i gdy dano mu znać o jego śmierci, ani je- 
den muskuł nie drgnął w jego twarzy. „Je- 
stem już niczem dla niego, odpari, jestm ME N 

® ARE oryginalny tylko — 
jeszcze być może czemśkolwiek dla Francji: 

Pracował aż do zwycięstwa, aż do za- fi n 
wieszenia broni, które utrzymywał w naj- z li 

L EN 

ZO O ZOZ 

Kowarski, Himelfarb i Felgin 

„ro gdy uznał to za możliwe, rzekł do pani 
Foch, swojej żony: 

Przybywają!... 
— Jakto?!.., 

Wilno, Szopena 8, tel. 562. 

Składy prowincjonalne: 
DUKSZTY, DRUJA, WIDZE, BRASŁAW, 
GŁĘBOKIE, WOŁOŻYN, HODUCISZKI. 

Na zbliżający się sezon nasienny oferujemy 

koniezynę i tymotkę | 
we wszystkich gatunkach w Wilnie oraz ze składów prowincjonaln, 

DLA PROWINCJI—SPECJALNE ULGI. IS 

  

“ Przyprowaazič 

OFIARY. 
Jego Ekscelencja biskup Kazimierz М 

chalkiewicz zamiast wizyt i powinszowań 
świątecznych, składa 100 zł. Komitetowi po- 
mocy ludności dotkniętej klęską nieurodzaju 
w Wileńszczyźnie (Wilno ul. Mickiewicza 18) 

Zamiast życzeń i wizyt świątecznych 
składają: 

Zofja i Szymon Renigierowie na Macierz 
Szkolną zł. 6 

Jan Krzyżanowski na Wileńskie Towa- 
rzystwo Dobroczynności zł. 5. 

Stanisław i Janina Jastrzębscy na Bra- 
tnią Pomoc gimn. Zygm. Augusta zł. 5. 

Profeśor dr. Stanisław Trzebiński dla 
najbiedniejszych zł. 10. 

Marja Chmarzyna 
5 
Ludwika i Emanuel Mickiewiczowie dła 

najbiedniejszych zł. 3. 
Profesor Stanisław Władyczko na Tow. 

Przeciwgruźliczne zł. 6. 
Z. i M. Świdowie na Żłobek im. Maryi 

10 zł. i 
Adoli Feldman na Legj 

polskich zł. 10. Na Bratnią 
Pol. zł. 10. 

„Marjan Kulesza dla najbiedniejszych z. 3. 
Kazimierzostwo Lubońscy na Żłobek im. 

Maryi zł. 5. 4 
Hanna i Jan Mieszkowscy na fundusz 

dyspozycyjny min. wojsk. @а zwalczania 
szpiegostwa zł 10. 

Zbigniew Jentys na Żłobek im. Maryi zł. 5. 
Auretja i Stefan Jankowscy na Dom 

Dziecka: Ziemi Wileńskiej im. Marsz. Józefa 
Piłsudskiego zł. 5. 

Jan Piłsudski na ochronkę im. Marsz. Pił- 
sudskiego zł. 10. 

Mikołaj Gołubiew, komitetowi do walki 

dla najbiedniejszych 
zł. 

Inwal. wojsk 
'omoc Akadem. 

®- z żebractwem zł. 3. 
Antoni Szymkowicz zamiast wizyt świą- 

tecznych z okazji świąt Wielkłejnocy, na 
rzecz Komitetu Wojewódzkiego „Chleb dzie- 
ciom'* zł. 15 (piętnaście). 

Dr. Szniolis na schronisko dla nieuleczał- 
nie chorych zł. 5. 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 3. 
Zamiast wizyt świątecznych ofiarowują 

na Kom. „Chleb dzieciom": p. dyrektor Lu- 
dwik Maculewicz zł. 25, p. Tadeusz Miśkie- 
wicz 10 zł.; p. Adolf Babiański — zł. 5, p. 
Paweł Odyniec zł. 5, p. Jan Sterło-Orlicki — 
zł. 5, oraz pracownicy Oddziału Państtwowe- 
go Banku Rolnego — 92 zł. 

P. prezes Stanisław Łączyński 5 zł. oraz 
PRACY Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

Zi. 

P. prezes Płetraszewski oraz urzędnicy 
Izby kontroli państwowej 50 zł. 

RADJO. 

Sobota, dnia 30 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, orąz komunikat meteorologiczny: 
16.00—16.25: Tr. z Warszawy: Odczyt dla 
maturzystów. 16.25 - 16,50: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatralno-kino- 
wy i chwilka litewska, 16.50 17.15: Tr. z 
W-wy: „Z przeżyć i dziejów narodu*. 17.15 
—18.15: Tr. z W-wy: „Legendy o Chrystu- 
sie“. 18.00—18.30: Tr. dzwonu Zygmunta z 
Krakowa. 18.30—19.00: Tr. z W-wy: Recy- 
tacja na tle dzwonu Zygmunta z Krakowa. 
19.00 - 1955: Przerwa. 19.55—20.00: Sygnał 
czasu z Warszawy. 20.00 — 21.00: Trans- 
misja Rezurekcji z Poznania. 

Niedziela, dn. 31 marca 1929 r. 

10.15—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Wileńskiej. 11.56—12.10: Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Mariackiej w Krakowie; oraz komunikat 
meteorologiczny. 15.00 - 16.50: Tr. z W-wy: 
Odczyty rolnicze. 16.30—17.00: Tr. z Kra- 
kowa: Audycja dla dzieci i młodzieży. 
1700—17,30: Tr. z Katowic. Koncert z udz. 
p. Mieczysława Gawła. 17.30—18,40: Tr. z 
Krakowa: Audycja ludowa: „Pan Zagłoba 
na weselu* 18.40 — 19.00 Tr z Poznania: 
Muzyka lekka. 19.40 — 20.00: Regjonalna 
audycja literacka: „Winszowanie panienkom* 
20.00 — 22.00; Tr. z Poznania: Koncert i 
słuchowisko: „Dzień Zmartwychwstania”. 

Poniedziałek, dnia 1 kwietnia 1919 r. 

10.15—: Transmisja nabożeństwa z Ka- 
tedry Poznańskiej. 11.56—12.10: Tr. z War- 
szawy. Sygnał cząsu, hejnał z Wieży Mar- 
jackiej w Krakowie, oraz komunikat me- 
teorologiczny. 12.10 — 14.00: Tr. z W-wy. 
Poranek z Filharmonji. 14.00—14.20: Tr. z 
W-wy: Odczyt z dz. „Rolnictwo*. 14.20— 
14.40: „Kukułcze jajko wielkanocne". 14.40 
15.00: Tr. z W-wy: Odczyt. 15.00 — 15.15: 
Tr. z W-wy: Komunikat meteorologiczny. 
15.15— 17.30: Tr. z W-wy. Koncert popu- 
larny. 17.30 — 18.30: Tr. z W-wy: Audycja 

  

  

dla dzieci „Alleluja”. 18.30 — 19.00: Tr. 2 . 
Katowic: „Karlik z Kocyndra mówi o wszy- 
stkiem*. 19.00 — 19.30: Przerwa. 19.30 — 
20.00: Transmisja z W-wy. „Feljeton we- 
soły*. 20.00—22.00: Słuchowisko zbiorowe 
pięciu stacyj: 22.00—23.30: Tr. z Włoch. 

Wtorek, dn. 2 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 15.35: Tr. z W-wy. Oaczyt 
dla maturzystów. 15.35—16,00: Tr. z W-wy: 
Odczyt dla maturzystów: „Parlamentaryzm 
angielski". 16.00 — 16.15. Odczytanie pro- 
gramu dzien., repertuar teatralno-kinowy 
i.chwilka litewska. 16.15—16.45: Tr. z W-wy 
Audycja dla dzieci „(0 młodych Szwajca- 
rach“. 16.45 — 17.25: Koncert Ork. Rozgł. 
Wil. 17.25 — 17.50: Tr. z Katowic. Odczyt 
p. t. „Wino*. 17.50 — 18.30: Koncert Ork. 
Rozgł. Wil. 18.35- 18,50. Tr. z W-wy. Re- 
cytacja poetycka. 18.35 - 19.20: Audycja 
wesoła. 19.204— 19.45: „Kącik dla panów*. 
19.45—20.00. Odczytanie programu ną dzień 
następny, komunikaty i Kiry cząsu' z 
Warszawy. 20.00 —20.25: „Świat zwierzęcy 
Polski*. 20.30 — 22.00. Transmisja między- 
narodowa z Berlina. 22.00—: Transmisja z 
W-wy Komunikaty: P.A. T., policyjny, 
sportowy i inne. ‹ 

GERO A TEO as Poszukujemy 
ZGUB do ulokowania pod 

zabezpieczenie hipo- 
UUEEEM SZA MONEMMteEcZNe 500, А 

a 15,000 dolarów „Rol- 
Zginął komis* Gdańska 6. -o 

piesek rasy foxterrićre 
wabi się: Fokus. 

zaBiuro Rolniczo-Han- 
wynagrodzeniem, Fa-BB dlowo-Reklamowe. 
bryczna 39 m. 5. —oWilno, Gdańska 6, 
A W a Ao 

+ „wadza: handel ziemio- 
Dla amatorów Naj łodami rolnemi, oraz 
lepszy podarunek й Е 
świąteczny przeslicz-KUPDO i Sprzedaż ma 

„iątkėw ziemskich, la= 

GORA? od og domów, dzier- 
wanych rodziców, na-24W* Lokuje kapltaty. 

być można na Pań? mejdmnie gą ewa 
iej i WSZY” 

a: stkich pism. —0 
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TwLEŃSKIE BIURO KOŃISOWO-HANDLOWE 
Mickiewicza 21, tel. 152. 

POWAŻNIE ZAŁATWIA: 
Łokaty gotówki i pożyczki 
Pośredniczy w nabywaniu i sprzedaży wszelkich nieruchomości 
Dzierżawy majątków ziemskich i folwarków 
Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe 
Pisze podania, tłumaczy i przepisuje na maszynach 
Pośredniczy w wyrajmie mieszkań 
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FABRYKI PERFUM 

DRALLE; 
rozpowszechnione 
na całej kuli ziemskiej. 

< 

   

  

    

  

TOALETOWE 
DRALLEGO 

   IAA 
DPALLEGO        

BYAVAAM Dr. ©. WOLFSOR Obwieszczenie. в LEKARZE EEE hace 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 

podaje do wiadomości właścicieli budowli, podlegających przymuso- 
wi ubezpieczenia, iż na podstawie art. 27 ust. 3 rozp. Prezydenta 

płciowe i skórne, ul, 
leńska 7, tel. 1067. 

MAWAWAM - us 

A A Ewa A ła || ae udowli, poczyna 4. . : 
do obowiązujących sum ubezpieczenia w roku 1928 w pow. Brasław- RE, A KUPYO I SPRZEDAŻ 
skim o 40 proc., Dziśnicńskim, Mołodeczańskim i  Oszmiańskim o zylilis, narządów 

WAWAWAW 

Kilnkin | -ła | 
Spółką z ogr. odį 

ilno, ul. Tatarska : 

60 proc., Postawskim, Święciańskim, Wileįskim, — \/ПейзКо-Тгоск!т 
iw m. Wilnie o 50 proc. : 

Gdyby jednak nastąpił dalszy wzrost cen na materjały budow- 
Jane i robociznę, bądź też w poszczególnych wypadkach oszacowanie 

P. Z. U. W. nie odpowiadało rzeczywistej wartości budowli, przysłu- 
guje właścicielom budowli prawo zgłoszenia organom P. Z. U. W. 

moczowsch. od 9 
—l, od 5-8 wiecz. 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
K' RIECE, WENE- 

  

: ь ° з . z 10, 
lub magistratowi (urzędowi gminnemu) w: wniosku o SMA „A sj 

podwyższenie szacunku do granic rzeczywistej wartości. Od 12-21 04 Eabrika tz ak 

i i 1928 r. P. Z --2 i Od 4-6, „ skła: 
Za wszystkie spalone budowle po dniu 31 grudnia 8 r.P. Z. uł. Mickiewicza 24, || | mebli: 

U. W. wypłaca pogorzelcom odszkodowanie według podwyższonych tel. 271. botow sypialnie, ) 

szącunków w skali wyżej podanej. — rr „ gabinety, 

0— Sowazechky Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. We Zdr 3 152 ika niklowane 1 

е : 2 DOKTOR sy, stoły, szafy 
Liana Vili k i i ыы Повкно у Й 

b. GINSBERG | biurka, | krzesła 
ębowe i t. p. Do- 

godne warunki i 
na raty. 

choroby weneryczne 
syfilis i skórne. Wil- 
no, ul. Wileńska 3, te- 
1е!оп '567. Przyjmuje 
od 8 do 1 iod4 doB. 

jaa Z TOCZNIA GDAŃSKA e 
(The International Shipbuilding and Engineering Co. Ltd) 

buduje 

DOKTOR 

- Hawryłkiewiczowa 
przyjmuje od 11—12 
i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 

Maszyny i aparaty dła: 

Przemysłu gumowego 

Przemysłu cukrowniczego 
Lodowni i urządzeń chłodniczych 
Wodociągów 

Kotły parowe każdego; rodzaju! i 
wielkości 

Grupowe kotły opłomkowe 0 wy- 
sokiej sprawności 2 

Turbiny i maszyny parowe įkaždej 
wielkości dla pary przegrzanej 

Silniki Diesla do 1500 KM, bez Urządzeń czerpakowych tyczne i kosmetyka 
sprężarki 3 lekarska. Wilno, Wi- 

Maszyny gazowe i urządzenia na pompy odśrodkowe i tłokowe leńska 33 m. 1. 
gaz ssany W.Z.P. 77. Zbiorniki dla wszystkich celów k Przetworniki 

Rurociągi i pędnie. Silniki elektryczne prądu stałego i 
trójfazowego BBIENIEE 

| Lekarze nermysci 
BELCE UA 
Lekarz- Dentysta 

MARYA 
Dżyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej, GUKMNUTAM U ZMK 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. RÓŻ Ę E 
Porcelanowe i złote > 
korony. Sztuczne zę- SEREM SNK 
by. Wojskowym, u- 
rzędnikom i ucz: 
się zniżka. Ofiarna 4 

1 5. Przyjmuje: od 

Części lane: z odlewu szarego, stali dzenia transportowe 
Paa B i bronzu 
Wagony dla kolejęk wąskotorowych 

Wagoniki dla buraków i węgli | 
otwarte i zamknięte 

Dzwony kościelne ze specjalnego 
bronzu 

Części kute do 5 ton wagi sztuka 
Części ke as 

+ Konstrukcje żelazne: krany, mosty, 
Wc wiązary dachowe, budowle 
Truki leśne żelazno-kratowe. 

jwyż: dznaczenie na Targach Północnych w Wilnie ina Wystawie w Łucku 
ad Odwiedzin: naszych inżynierów, opracowanie projektów у 

  

dla poważniejszych reflektantów bezpłatnie я 

zwiedzenie naszych wielkich stoisk na Powszechnej Wystawie imy o 2 
a Krajowej w Poznaniu od maja do września 1929 r. 

szelką gotówkę w 
różnych walutąch 

lokujemy pod zabez- 
pieczenie hipoteczne: 

  

Biuro: własne Wilno, ul. Jagiellońska 9 m. 12. tel. 8—84 [ sty, ggd=7. опар dres telegraficzny: TIE SCEO Mysa Ža МЕ domy  bez — КОВЕ ч wstępnych „R olkm is* 
SREBRA WTZ Gdańska_6. wraz PORĘCZNA WRECZ AKOPRZWRZDRENOACA ŽAS - 

BE ARUSZERAJ BR pe zukujemy większy 5 
MAJĄTEK ZIEM- 

EE SKI na parcelację, 

AkuszerkaSmiatowska 
liczka. Wilno, „Rolko- 

oraz Gabinet Kosme- 

ED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

mis“, Gdańska 6. — g 
— 

tyczny usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, toy Foogralinyh === ez 

POLSKIE gotowe, 
na onyksie, krwa- 

` rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

wniku i t p. 
45 zł. ze złotym 

m. 6. —| pierść. mżęich 
| nie = wykonanym || Doktdr-Medycyny | 2ie „„wykonanym 

A. GYMBLER słać miarę w zgię- 
choroby skórne, we- 
neryczne i  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 

pia, słońce górskie 

  

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

bnt   

      
ciu palca), wysyła 
za Zalicz. Maga- 

diatermja, Sollux. 
Mickiewicza 12, róg 

zyn jubiler. p. f. 
„Preciosa*, War- 

Tatarskiej 9-2 i 5—8. 
W.Z.P 43. 

sząwa, _Marszął- 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

    

  
  Oszczędności - 

swoje ulokuj na 12 
proc. rocznie. Gotów= 
ka twoja jest zabez= 
pieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi ka- 
mieniami. LOMBARD 
Elas Bi- 

Ód:0: ZANA 8, skupia 12, wydaje po- 
: życzki pod zastaw 

(oe — złota, srebra, brylanc 
tów, futer i rėžnyc Dr. POPILSKI tovrów" "ss" 

choroby skórne i we- 

siedz asa od g o lio: к 

ka Pag Zowalej  OWÓZ DArokonny 
z na gumach typu „Vik= 

8ŁIS——_—W-Z.P._ torja", oraz rower 
damski marki „Tri- 

Dr Hanusowiez umph* do sprzedania, 
Ordynator Szpitala ul. Adama Mickiewi- 

  

  

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 
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RESTYTUT SUMOROK 
„Na ziemiach dawnej zjednoczonej 

Polski i Litwy, w epoce Złotego Wie- 
ku, nie znano przepisów ustanawiają- 
cych ograniczenie prawne zależne od 

narodowości i wyznania; nie było kelo- 
tów wyjętych z pod prawa. Pragnął- 
bym żeby i obecnie w naszym Kra- 
ju wszyscy obywatele bez różnicy na- 
rodowości i wyznania byli równi przed 
prawem i sądem, żeby sąd polski wy 
mierzał sprawiedliwość bezstronnie*. 

R. Sumorok w mowie swojej w 
dniu otwarcia Sądu Apelacyjnego 
w Wilnie 26 września 1919 r. 

Może jednym z momentów naszej 
rezurekcji*) państwowej w najrdzen- 
niejszej dzielnicy Jagiełłowego dziedzi- 
ctwa, jednym z momentów najbardziej 
suggestyjnych jakby jakąś  klasycz- 
ną, starogrecką świetnością rozwiąza- 
na przewyższającego rachuby ludzkie 
—jest apogeum służby obywa- 
telskiej, przez całe życie trwają- 
cej, jednego z ludzi najbardziej dziś w 
Polsce poważanych, Restytuta 
Sumoroka, do niedawna jesz- 
cze pistującego w sądownictwie wileń- 
skiem urząd najwyższy: prezesa Sądu 
Apelacyjnego. 

Pierwszym był Polakiem, któremu 
przypadł w udziale wręcz historyczny 
zaszczyt reprezentowania w Wilnie 
wskrzeszonego sądownictwa polskiego! 
Pierwszym po tylu latach, tylu dziesią- 
tkach lat!.. Pierwszym od momentu zni- 
knięcia Polski z mapy Europy... Nie 
jest to tylko chronologiczne pierwszeń- 
stwo; jest w niem sui generis 
urok, co zostaje jakby aureolą wyróżnia 
jacą imię pamiętne na zawsze. 

Lidzkim dobrym, z dziada-pradziada 
ziemiańskim szlachcicem herbu Ostoja 
(matkę miał Moraczewską z domu) jest 
obecny senior wileńskiego sądownictwa 
i palestry, „urodzony w niewoli, okuty 
w powiciu“, jak całe jego pokolenie 
bezpośrednio przedpowstaniowe. W 
Lidzie urodził się. Jeżeli jakie wspom- 
nienia najwcześniejsze przywodzą mu 
strony rodzinne, to wspomnienia cza- 
sów trwožnych i nadciągającą burzą 
brzemiennych, a w oczach, przywyk- 
łych już do orjentowania się w wydarze 
niach publicznych, a młodzieńczo wra- 
żliwych, pozostały mu na życie całe 0- 
brazy ciężkiej, krwawej klęski narodo- 
wej, nie zostawiającej — zdawało się 
— po sobie nawet odblasku zniweczo- 
nych, rozproszonych nadziej. Czyliż wó 
„wczas, czyliż długo, nieskończenie dłu- 
go jeszcze potem mogła mu kiedy wy- 
obraźnia podsunąć samo tylko przypu- 
szczenie, że on, właśnie on, tu, w tym 
kraju naszym, w tym „siewiera - za- 
padnym*, w tej naszej „iskoni - rus- 
skoj Wilnie*..; Nie! Pióro odrywa się 
od papieru, jak odrywać się musiały 
myśli od jakichś tam „majaczeń'. 

A jednak — stało się! Nawet prze- 
šcignęla rzeczywistość „marzenia oj- 

* ców i dziadów”. Lecz nie żadna wielko 
książęca ani carska rzeczywistość — 

*) Wyraz łaciński resurrectio 
zbyt jest ściśle związany ze Śmiercią oraz 
z nadprzyrodzonym charakterzem zmartwych 
wstania, aby nie raził w stosowaniu go do 
odzyskania politycznej i państwowej niepodle 
głości przez naród polski, który przecie nie 
zaznał śmierci ani przez jedną chwilę swych 
porozbiorowych dziejów, przeto też zmar- 
twychwstawać — nie potrzebował. Utarło się 
mówić o Polsce... zmartwychwstałej, o jej 
zmartwychwstaniu! Nie jest to zwyczaj i na- 

'łóg godny dalszego kultywowania. Rychlej 
należałoby zaprawić się do stosowania — 
gdy mowa 0 powstaniu Polski powojen- 
nej — wyrazu łacińskiego resuscitatio 
oznaczającego też „powrócenie do życia” lecz 
mającego za podstawę wyraz suscito to 
znaczy: wzniecić, wzbudzić co przywodzi na- 
tychmiast na pamięć Wirgiljuszowskie „Cine- 
rem et sopitos suscitat ignes“—Ožywia ušpi- 
ne popioły i ognie. Wiec nie: „resurrectio“ 
lecz „resuscitatio“! 

WIELKANOC. 
Wielki post, który poprzedza Wiel- 

kanoc, dawniej był bardzo — Ściśle 
przestrzegany przez Polaków, bardzo 
Ściśle i surowo. Od samego początku 
postu milkły zabawy i pieśni,  nie- 
wiasty,chowały stroje kolorowe do 
kufra, a ubierały się w szaty ciemne 
i skromne, oddawano się powszechnie 
medytacjom, rozważaniom i rozstrzą- 
saniom swych grzechów, win i przy- 
war. 

Dawniej nieraz zdarzały się wy- 
padki. publicznych spowiedzi, szcze- 
gólnie w pierwszym i ostatnim ty- 
godniach postu, lub też wzajemnego 
przepraszania i wybaczania grzechów, 
co dodatnio wpływało na obyczaje 
narodu polskiego. 

Powstrzymywano się również przez 
czas postu od spożywania potraw 
mięsnych i tłustych, a gorliwsi zaczy- 
nając od drugiej połowy postu nie 
brali do ust nic ciepłego, ani wogóle 
gotowanego, poprzestając na chlebie, 
wodzie, owocach i suszonej rybie. 

Także istniał zwyczaj suszenia 
czyli nieprzyjmowania pokarmów, a 
nawet wody / przez cały dzień, prze- 
a. w Wielki Piątek lub So- 
otę. 

Potrawy w wielkim poście spoży- 
wane były ani wybredne ani bogate. 
Polewka piwna, żur barszcz okraszo- 
ny oliwą lub olejem, grzanki posypy* 
wane kminkiem lub solą lub cukrem, 
mnichy czyli obwarzanki  sparzone 
wrzątkiem i masłem polane, nareszcie 
cebula pieczona, jarzyny gotowane 
ryby i owoce służyły z małemi od- 
mianami podstawą stołu wielkopost- 
nego we wszystkich polskich do- 
mach. 

BŁ 

lecz Opatrznościowa. A Opatrzności 
skinienia czyliż jawnym znakiem nie 
jest przedziwne zrządzenie, które — 
nie dziś to jutro, nie jutra to po latach 
całych — jednak wyniosło na jedno z 
przodujących w kraju naszym stano- 
wisk „swojego'* człowieka, z krwi i 
kości „naszego, a przodującego ziom- 
kom ' współczesnym swoim: wiedzą i 
cnotą,pracą i ofiarnością? Nie jestże 
tak? Nie jestże Pan Bóg, jak utarło się 
mówić, nie rychliwym lecz sprawiedli- 

OWO 

Ji nie dano. Właśnie w same święta zbie 
ra się elita wileńskiego sądownictwa—a 
i mnostwo osób z wileńskiego społe- 
czeństwa — atencje i hołd złożyć zna- 
komitemu naszemu i zasłużonemu ziom 
kowi. Najskromniejszy, ściśle wedle ży- 
czenia prezesa Sumoroka, będzie dany 
wyraz czci i uczuciom — lecz tem ser- 
deczniejszy. Któż bo do głębi duszy nie 
czci i nie kocha — takiego człowieka! 

& 

prawny uniwersytetu w Dorpacie (jest 
filistrem konwentu „Polonia'*), lecz je- 
sienią 1874 porzucił go dla uniwersyte- 
tu petersburskiego. W lutym 17 kończy 
wydział prawa, otrzymuje srebrny me- 
dal za konkursową rozprawę z prawa 
cywiinego „O stosunkach majątkowych 
małżonków podług prawa rosyjskiego i 
miejscowego*, i opuszcza uniwersytet 
ze stopniem kandydata praw. 

W Petersburgu rozpoczyna syste- 
wym? I czyliż, nawet w Polsce naszej, 
nie dochodzi ostatecznie właściwy czło 
wiek na właściwe miejsce — the ri- 
ght man in the right place? 
Przykład żywy i realny mamy. przed 
oczami. Restytuta Sumoroka mieliśmy 
w Wilnie przewodniczącym najwyższej 
instancji sądowej, mieliśmy go na tem 

młodości drogą, na której 
miał bardzo wysokiej mety, 
dojść do ultima Thule 
zawodu. 
swej karjery. 

matyczną pracę jurydyczną od pierw- 
szego niejako szczebla, od posady po- 
mocnika sekretarza w ill departamencie 
Senatu. W marcu 1880 zaliczony zo- 
staje w poczet pomocników adwoka- 
ta przysięgłego akręgu petersburskiego 
Izby: Sądowej a już pod koniec 1883 r. 
jest w Petersburgu adwokatem przy- 

Szedł Restytut Sumorok Od zarania 
dosięgnąć 

niema] 
swego 

Wyrażając się popularnie: 

stanówisku przez szereg lat i dopiero 
nadmiar życiowego trudu i niezbędność 
ratowania nadwerężonego zdrowia znie 
woliły jego samego do usunięcia się w 
zacisze domowe procwl nego- 
tiis. Ё 

Do ostatriej jednak chwili swego 
dostojnego i wysoce odpowiedzialnego 

Trafny instynkt tych, co kierowali 
jego wychowaniem, oszczędził młodo- 
cianej duszy martyrologji rusyfikacyj- 
nej brutalnej i tępej metody stosowa- 
nej wówczas, w dobie bezpośrednio Do- 
powstaniowej w gimnazjach rosyjskich 
Restytut Sumorok jest wychowańcem 
niemieckiego gimnazjum w Mitawie z 
epoki najświetniejszego rozkwitu słyn- urzędowania — jak widzieliśmy wszy- 

scy — ten niepożyty człowiek nie zwol 
nił tempa pracy, co jest do chwi- 
li obecnej jakby głównym żywiołem tej 
bogatej a iście spiżowej natury. 

Tylko rok temu dopiero, równo rok 
temu, zdecydował się raz przecie za- 
żyć odpoczynku—dopowiedzmy: dobrze 
zasłużonego wytchnienia.  Wymawiał 
się i wypraszał aby go, broń Boże, jak 
wyrażał się, nie „odprowadzano'* uro- 
czyście do domowego zacisza. Więc 
się przewlekła... łecz uciec takiej chwi- 
  

nej, utra - klasycznej uczelni, z której 

przedziwnej i szlachetnej, zdrowej i 
czystej atmosfery powychodziło w 
świat tylu naszych rodaków dla zaję- 
cia wybitnych stanowisk nie tylko fa- 
chowych lecz i na niwie społecznej. 
Wśróę matrykuł mitawskiego Gymna- 
sium Illustre imię Restytuta Sumoroka 
świeci chlubnym blaskiem; niepostrze- 
żone nie przejdzie do potomnych. 

Ukończywszy gimnazjum mitaw- 
skie latem 1873 r. wstąpił na wydział 

  

W IM IĘ POKOJU ROZBROJENIA 
Ankiefa wielkanocna przeprowadzona wśród najwykifniejszych współczesnych działaczy polifycznych 
SENATOR BORACH (znany amerykański 

mąż stanu) : 

Tajna dyplomacja przetrwała wojnę świa- 
tową. Ten przeżytek autokratycznego syste- 
mu rządzenia żyje jeszcze w dobie, która 
szczyci się ludowładztwem, usiłując ponow- 
nie zapewnić sobie przewagę w polityce mię- 
dzynarodowej. Przeciwko tajnej dyplomacji 
„należy walczyć z całą bezwzględnością. Po- 
tępić powinni ją wszyscy, którzy pragną po- 
koju i porozumienia między narodami. Jest 
nonsensem mówić o wieczystym pokoju świa 
towym w okresie istnienia tajnej dyplomacji. 
Podpisywanie pokojowych paktów przy rów 
noczesnem uprawianiu tajnej dyplomacji jest 
wyrazem głębokiej nieszczerości. O ile ci 
wszyscy którzy pragną pokoju i którzy w 
razie wybuchu nowej wojny zmuszeni będą 
walczyć i umierać, nie będą domagać się z 
całą stanowczością skasowania tajnej dyplo- 
macji, ich przyszłość obfitować będzie w te 
same ofiary, jakie przynosić im wypadło w 
przeszłości.. 

VISCOUNT CECIL (znany polityk angielski) : 

Jeżeli nawet przyznamy, że obecna sy- 
tuacja międzynarodowa jest poniekąd niepo- 
kojąca, niema — zdaniem mojęm, — żadnych 
podstaw do twierdzenia, że pokój jest zagro- 
żony. O ile chodzi o przyszłą wojnę, jako wy- 
darzenie, do którego dojść może w ciągu 
najbliższych lat pięć dziesięciu. to wszelkie 
przepowiednie w tym kierunku uwzględniać 
muszą w pierwszym rzędzie nastroje, panu- 
jące w poszczególnych społeczeństwach. We- 
dług mego poglądu, daleko silniejsze są dzi- 
siaj czynniki działające na rzecz trwałego po- 
koju między narodami, niż czynniki, które 
mogłyby być odpowiedzialne za ewentualny 
wybuch nowej wojny światowej. 

A. BRIAND (francuski min. spraw zagran.): 

Przed wojną często operowano przysło- 
wiem: „Pragniesz pokoju? — gotuj się 
do wojny”. Było to słuszne? Wertując dalej 

Dziś post nie jest tak Ściśle prze- 
strzegany, zresztą nawet Kościół 
udziela dyspensy, albowiem razem z 
dawnemi šwietnemi czasami minęło i 
Świetne zdrowie, a czas wojny razem 
z ciągłem niedojadaniem i zdenerwo- 
waniem przyczynił się najwięcej do 
zrujnowania organizmu ludzkiego. Na- 
tomiastį wieš posty przestrzega z 
całą skrupulatnością do dziś dnia; 
zresztą chłopi i bez postów mięso 
jedzą tylko w wyjątkowych wypad- 
kach, nabiał zaś i jajka skrzętnie 
sprzedają do miasta, a przednówek 
ułatwia im w znacznym stopniu 
umartwianie się i suszenie. 

Lecz ani dobrowolny, an przymu- 
sowy post wycieńczając ciało nie wpły- 
wa ujemnie na humor chłopów, któ- 
ry się przejawia w każdej  okolicz- 
ności jednakowo żywiołowo i z tem- 
peramentem. A więc już w połowie 
postu po wsiach urządzają coŚ w ro- 
dzaju zabawy, polegającej na tem, iż 
stary garczek napełniony popiołem 
rzucają znajomym pod nogi, wykrzy- 
kując przy tem: „półpoście mości pa- 
nie" lub też taki  garczek tłuką o 
drzwi czy okiennice sąsiada. 

We Francji w półpoście zachował 
się zwyczaj ulicznej maskarady i za- 
bawy, u nas zaś w niektórych tylko 
wsiach chłopcy przebierają įsię za ży- 
dów lub cyganów, a wieczorem idą 
pod okna dzie:cząt, ażeby je stra- 
szyć. 2 

Dawniej także istniał zwyczaj, że 
służba lub czeladnik po dworach w 
Wielki Piątek lub Sobotę zawieszali 
śledzia na suchej wierzbie przy dro- 
dze, lub też zakopywali garczek z żu- 
rem do ziemi za karę, że tak długo 
panował nad mięsem. 

Najhałaśliwszą i najweselszą  tra- 
dycyjną zabawą w Wielkim Tygodniu 
jest zabawa z Judaszem, która do 

w stronicach historji i zdaje mi się, że słu- 
szność przysłowia tego została zachwiana 
krwaw. mi faktami, o których czytam na każ- 
dej stronie historji wojny światowej. Jeżeli 
państwa, należące do Ligi Narodów, nie mogą 
dojść do znaczniejszego ograniczeń zbrojeń, 
to przyczyny zjawiska tego szukać należy 
w fakcie że na wschód od Polski znajduje się 
wielkie państwo, nie przestające mówić i zbro 
jeniach, manewrach i liczebności swej armji, 
którą jak oficjalne czynniki w państwie tem 
przy każdej okazji podkreślają, można z łat- 
wością powiększyć do 2.000000 žolnier: 
Tutaj istnieje więc wciąż jeszcze pewne nie 
bezpieczeństwo, które nie pozwala państwom 
zachodnim. przeprowadzić radykalniejszej ak 
cji na rzecz ograniczenia zbrojeń. . Wedłu. 
mego poglądu najpoważniejszym krokiem 
jaki dotychczas zrobiono na dródze do: utr. 
walenia pokoju, było stworzenie protókółu 
roku 1924. Znaczenia protokółu tego nie*po 
mniejsza nawet fakt, że nie został on dotychr 
czas przez wszystkie państwa przyjęty. Pod=* 

     

   
   

    

    
    

glądu. Kwestję rozVrojenia traktować należy 
pod odmiennym zgoła kątem widzenia. Czę- 
sto słyszeć można pogląd, że wojny istniały 
zawsze i zawsze istnieć będą. Podobne po- 
glądy należy z całą stanowczością zwalczać. 
Lakie ujmowanie sprawy mogło mieć swą ra 
cję bytu przed kilku wiekami, kiedy Anglja 
i Szkocja stale prowadziły wojnę, kiedy wal- 
czące państwa były względem siebie ożywio- 
ne fana tyczną nienawiścią. Dzisiaj tego ro- 
ddzaju kwestje traktować należy zupełnie ina- 
czej. Być może, że upłynie jeszcze wiele lat, 
zanim zdołamy osiągnąć cel, do którego zmie 

amy, — przyjęcie międzynarodowej umowy 
graniczeniu zbrojeń, — niemniej jednak 

inniśmy ufać wszystkim ludziom dobrej wo 
lii nie tracić nadziei, Że znajdzie się poży- 
tęczniejszy i skuteczniejszy sposób usuwa- 

la międzynarodowych sporów, niż ten, któ- 
m posługiwano się w przeszłości. 

GENERAŁ LUDENDORF: 
kreślić tu jeszcze muszę, że protokół z roku“! 
1924 nie mówi o zupełnem rozbrojeniu, tyli 
ko o ograniczeniu zbrojeń. Tak. jest, pokój 
jest możliwym i bez rozbrojenia. Uważam nać* 
wet, że zupełne rozbrojenie,—rozbrojenie bez 
bezpieczeństwa, — zagrażały pokojowi. 

MASZAŁEK SIR WILLIAM ROBERTSON 

(naczelnik angielskiego gener. sztabu pod- 
czas wojny). 

„_ W dziele ograniczenia zbrojeń nie można 
liczyć na prawdziwy postęp dopóki będzie 
się operowało matematycznemi obliczeniami 
poszczególnych rodzajów broni, typów okrę- 
tów i armat, liczeniem żołnierzy, krążowni- 
ków, samolotów i t.p. Obliczenia takie mają 
bardzo małą wartość i prowadzą zazwyczaj 
do nieporozumień i fałszywych wniosków 
Wystarczy wskazać tu na przedwojenną Ro- 
sję, która według teoretycznych obliczeń mia- 
ła w opinii całego świata najlepszą armię.-Ro 
zwój wypadków podczas wojny Światowej 
wykazał w całej pełni niesłuszność tego po- 

dziś dnia w niektórych dzielnicach: 
Polski przechowuje się w całej. oka- 
załości: Już we wtorek lub środę 
chłopcy że słomy robią olbrzymiego 
bałwana — Judasza, którego ubierają 
w stroje zniszczone i podarte, a do 
ręki przywiązują worek ze szkłem 
tłuczonem zamiast pieniędzy. W wiel- 
ki czwartek takiego Judasza chłopcy 
uzbrojeni w kije i pałasze wloką do 

  

Święcone. 

kościoła, a po nabożeństwie z piskiem, 
krzykiem i hałasem grzechotek wypy: 
chają go na podwórko kościelne, 
gdzie biją kijami, sieką palaszami. 
Poturbowaną lalkę wrzucają wkońcu 
do stawu lub rzeki, czy też wlok; 
na cmentarz i tam . palą, Ciekawem 
jest, iż obyczaj z Judaszem znany 
jest w całym Świecie katolickim. 

W Meksyku naprzykład w Wielką 

15° Podóbnie, jak natura, która w okresie 
świąt Wielkanocnych do nowego zaczyna 
budzić się życia, i narody z okazji Święta 
"Zmartwychwstania powinny pomyśleć o za- 
początkowaniu nowego życia, któremu ustą- 
pić musi miejsca straszliwa nędza ostatnich 
łat piętnastu. W tym celu każdy naród po- 
winien sobie przedewszystkiem uprzytomnić 
wielkie znaczenie wspólnoty krwi, wiary, kul- 
tury i systemu gospodarczego danego narodu. 
Tylko w ten sposób mogą narody skutecznie 
przeciwstawiać się praktykowanemu przez 
państwa imperjalistyczne  podjudzaniu po- 
szczególnych narodów, klas' społecznych i 
partyj politycznych przeciwko sobie. Głów- 
nym warunkiem zmartwychwstania narodów 
jest zapewnienie im absolutnej wolności i 
swobodnego rozwoju pod kierownictwem nie- 
zależnych polityków, stojących na usługach 
społecezństwa. Idea tego zmartwychwstania 
ludzkości winna podczas obchodu świąt Wiel- 
kanocnych przyświecać tym wszystkim, któ- 
rzy prawdziwie i szczerze umiłowali pokój 
i pokoju pragną. 

Sobotę zawieszają takie lalki- Judasze, 
bogato przystrojone z nabojami we- 
wnątrz -na rogu każdej ulicy, а о12 
w nocy jednocześnie podpalają wszyst 
kie lalki, które paląc się z wielkim 
trzaskiem wylatują w powietrze; lub 
też zawieszają takie lalki na szczycie 
wysokiego, dobrze namydlonego słu- 
pa a zręczniejsi chłopcy wspinają 
się aby go podpalić. 

Andriolli 

W Wielki Piątek we wszystkich 
kościołach ubierają grób Chrystuso- 
wy, przystrajając go najbogaciej, a 
chłopcy przebrani za rzymskich żoł- 
nierzy, lub też w mieście żołnierze 
odpowiednio przebrani pełnią straż 
przy takim grobie. 

Najwięcej pracy i kłopotu w ostat- 
nim tygodniu miewa w każdym domu 
bezwzględnie gospodyni, która szyku- 

GENERAŁ SIR FREDERICK MAURICE (czło 
уеа оо Е m i k i UDA as 

nek ang. szt. gener. podczas wielkiej wojny): 
Uważam, że skomplikowane obliczenia ma 

tematyków, dotyczące liczebności sił zbroj- 
nych poszczególnych narodów, z łatwością 
prowadzić mogą do nieporozumień. Z punktu 
widzenia wojskowości jedynemi rezerwami, 
z któremi liczyć się muszą działacze rozbro- 
jeniowi, są wszyscy mężczyźni, których w 
ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania 
wojny rzucić można na plac boju. Doświad- 
czenia ostatniej wojny uczą nas, że w obcho- 
dzeniu się z bronią wyszkolić można każde- 
go mężczyznę, do służby wojskowej zdolnego 
w czasie jaknajkrótszym. Każdy pragnie wi- 
dzieć jakiekolwiek praktyczne wyniki akcji 
na rzecz ograniczenia zbrojeń, nie pojmuję je- 
dnak, jak można uważać zniesienie obowią- 
zku powszechnej służby wojskowej za środek 
do celu tego prowadzący. Wszyscy ci, któ- 
rzy propagują tak gorliwie ideję zniesienia 
obowiązku służby powszechnej powinni przyj 
rzeć się stosunkom, jakie w dziedzinie woj- 
skowości panują w państwach, cieszących 
się od lat wielu opinją państw prawdziwie 
i szczerze pokojowych. Obowiązek powszech 
nej służby wojskowej istnieje w Szwecji, Da- 
nji, Norwegji, Holandji, i Szwajcarji, a więc 
w państwach, których nikt nigdy o jakiekol- 
wiek agresywne zamiary wobec ich sąsia- 
dów nie posądzał i z pewnością nigdy po- 
sądzać nie będzie. 

SIR D. DRUMOND FRASER (znany angiel- 
ski bankier) : 

Nasza praca codzienna tak nas absorbuje, 
że mało który z pośród nas może myśleć 
o ideałach. W spokoju świąt Wielkanocnych 
powinniśmy jednak myśl naszą skierować na 
rzeczy idealne. Jeżeli podczas świąt tych za- 
stanowimy się nad losem tych narodów, któ- 
rych poziom życiowy, 0 ile chodzi o jego stro 
nę gospodarczą, — nie jest tak wysoki, jak 
poziom życiowy Anglików, to w ten sposób 
zrobimy wielki krok na drodze do podniesie- 
nia światowego dobrobytu. 

jąc Święcone — nocy nie  dosypia 
przy babach i plackach, która rozwija 
całą swoją fantazję przy ubieraniu 

"ciast kwiatkami cukrowemi i koloro- 
wym maczkiem przy lukrowaniu tor- 
tów i mazurków, nareszcie przy urzą- 
dzaniu stołu wielkanocnego. Jak 
wszystko, tak i Święcone za dawnych 
czasów były bogatsze i obiitsze, niż 
teraz. W starych książkach wynajdu- 
jemy opisy takich Święconych, iż zdu- 
miałby się niejeden Lukullus, czy- 
tając je. Weźmy jedno takie Święcone 
u Sapiehy w Dereczynie z czasów 

* Władysława IV: 

„Stało cztery przeogromnych dzi- 
ków — powiada kronikarz —to jest tyle 
jle części roku, każdy dzik miał w so- 
bie wieprzowinę alias szynki, kiełbasy, 
prosiątka. Kuchmistrz najcudowniejszą 
pokazał sztukę w upieczeniu całkowi- 
tem tych odyńców. Stało tandem dwa- 
naście jeleni, także całkowicie pieczo- 
nych, ze złocistemi rogami, ale do 
admirowania, nadziane były rozmaitą 
zwierzyną, alias zającami, cietrzewia- 
mi, dropiami, pardwami. Te jelenie 
wyrażały dwanaście miesięcy. Naoko- 
ło były ciasta sążniste tyle ile tygo- 

dni w roku, to jest pięćdziesiąt dwa, 
całe cudne placki, mazury, żmujdzkie 
pierogi, a wszystko wysadzane bakal 
ja. Za tem było 365 babek, to jest 
tyle ile dni w roku. Każde było ador- 
nowane inskrypcjami, fioresami, że 
niejeden tylko czytał, a nie jadł. Co 
zaś do bibendy: były cztery puhary, 
exemplum czterech pór roku, napeł- 
nione winem jeszcze od króla Stefa- 
ma. Tandem 12 konewek srebrnych z 
winem po królu Zygmuncie, te ko- 
newki exemplum 12 miesięcy. Tandem 
52 baryłek także srebrnych in gratiam 
52 tygodnie, było w nich wino cypryj- 
skie, hiszpańskie i włoskie, Dalej 365 
gąsiorów z winem węgierskiem, alias 

sięgłym tejże Izby. W rok potem po- 
rzuca Petersburg; przenosi się na stałe 
z nad Newy nad Wilję, -do Wilna, 
wstępuje do grona obrońców przysię- 
głych wileńskiej Izby Sądowej (będzie 
do tego grona należał aż dó toku 1911- 
go). W maju 1887 powstaje w Wilnie 
surogat Rady Adwokackiej (rząd na 
nią za nic w świecie zgodzić się nie 
chciał) tak zwdna Komisja Adwokatów 
Przysięgłych. Wydawała się ona wła- 
dzom rządowym zmniej „niebezpieczna'* 
niż Rada Adwokacka, któraby musiała 
w Wilnie, z natury rzeczy, składać się 
niemal z samych Polaków. Na prezesa 
Komisji Adwokackiej powołany zosta- 
je z wyboru jej członków — Restytut 
Sumorok. 

Był też zarazem prezesem Kasy Wza 
jemnej Pomocy Adwokatów Przysięg- 
łych, której był założycielem. Magistrat | 
Wileński oraz Wileński Bank Ziemski 
powołują go na.doradcę prawnego. W 
lutym 1911 r. walne zgromadzenie ak- 
cjonarjuszów Banku Ziemskiego składa 
w ręce Sumoroka prezesurę banku. 

Jako też prezes Banku Ziemskie- 
go, ewakuowanego do Petersburga, wy 
jechał Restytut Sumorok z nim razem 
nad Newę. Sądzono mu było wróciś do 
Wilna dopiero 22 maja 1919 r. 

Zastał już w Wilnie Zarząd Cywil- 
ny Ziem Wschodnich. Komisarz Gene- 
ralny Osmołowski miał zaszczyt mia- 
nowania Sumoroka prezesem wileńskie- 
go Sądu Apelacyjnego. Nominacja nosi 
datę 25 lipca 1919 r. Po inwazji bolsze- 
wickiej, którą Sumorok przebył w ma- 
jątku swoim pod Lidą, ponowna nomi- 
nacja, tym razem gen. Żeligowskiego 
z datą 10 listopada 1920 r. powierzyła 
mu znowu prezesurę Sądu Apelacyjne- | 
go. Wreszcie w lipcu 1922 r. Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski po raz trzeci 
mianował Sumoroka prezesem Sądu 
Apelacyjnego w. Wilnie. Jak się rzekło, | 
dopiero 1 kwietnia roku ubiegłego stru- | 
dzony i wyczerpany zeszedł z tego, gó- 
rującego nad naszem życiem publicz- | 
nem, wysokiego stanowiska. 

A jest też zarazem Restytut Sumo- 
rok i na innych polach społecznej i wo 
góle publicznej działalności nietylko 
persona gratisima lecz i lu- 
minarzem, którego sama obecność w 
przewodniczącem gronie dodaje prze- 
dewszystkiem powagi bądź insty- 
tucji, bądź imprezie. Radą i pracą chę- | 
tnie i gruntownie każdej sprawie pu- 
blicznej, którą poczytuje za godziwą, 
wskazaną i owocną — służył zawsze i 

służy. : 
Integer vitae 'sceleriSs= 

que pu rus — nietknięty życia 
żadnym zatrutym wyziewem, w spo- | 
koju ducha kryształowo czysty. 1 

Cz FS 

gtyle gąsiorków ile dni w roku. A dla | 
czeladzi dworskiej 8700 kwart miodu 
robionego w Brezie, to jest ile go: | 
dzin w roku“ * 4 

Naturalnie wobec takiego Święco- | 
nego bledną, nikną współczesne z kil- 
ku bułkami, prosiaczkiem, o filuter- 
nie zakręconym ogonku i jedną, a naj 
wyżej dwoma szynkami, kiełbasą i 
mazurkiem. Lecz najuboższy nawet 
stół wielkanocny ma w sobie urok 
tradycji, a czerwone jajeczko, które 
zawsze Świeci kolorową plamą na. 
białym obrusie, jest symbolem zgody | 
i symbolem wiecznego chrześcijaństwa. | 

Według zwyczaju— dzień pierwszy 
Świąt obchodzony jest w Ścisłem gro. 
nie rodzinnem. Natomiast drugi —prze- 
znaczony jest na wzajemne odwiedzi- 
ny. Drugi dzień świąt rozpoczyna się 
po wsiach, a nieraz i w mieście sta- 
rodawnym obyczajem oblewania się 
wodą. Obyczaj ten nazywa się „Dyn- 
gusem“ czy „Smigusem“, a takže „lej- 
kiem“ czy „polewanką“. Początek te- 
„go obyczaju jest nieznany wcale. Wia- 
domo tylko, że zwyczaj ten istniał i 
za czasów pogańskich, a powstał ra: | 
zem z wiarą ludu w moc cudotwór-- 
czą wody, wierzono bowiem, że woda | 
Oczyszcza ой grzechów, głupich robi 
mądrzejszymi, chorych ulecza, odpę: | 
dza złe myśli, zabezpiecza przed cza- 
rami, przed zarazą i t. d. 

Więc też z tej wiary powstał zwy: | 
czaj oblewania się wodą na drugi | 
dzień Świąt, a nieraz i przez cały ty- 
dzień świąteczny. ergo. 

ЗЭ 

  

*)žZ pism Lucjana Siemieńskiego.  
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Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
- Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim ziotym medalem    

  

ee mb: | 
instrumenty eh 

GEODEJYJNE: ze 

powszechne znanej firmy 

(staw НЕЙО Drezno, 
również TAŚMY MIERNICZE i RULETKI 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN” wina. 
Domini anska I/, telefon 10-58 

SAALE firma w RAA aaa od 1840 roku) 

    
  

  

  

; Skład mebli B. LOKUCIEWSKI 

Dogodne warunki, spłaty na raty. 
CZAS ZAMAWIAĆ 

Turbiny wodne 
SYSTEMU 

FRANCISA 
Termin wykonania 12—14 tygodni 

Sprzedaż uskutecznia się na długoterminowe raty. 

Dostawa wszelkich maszyn młyńskich: 

Turbin wodnych, Kamieni sztucznych, Motorów spalinowych 
na ropę i gaz ssany Oraz Maszyn Parowych. 

Instalacja Światła elektrycznego. 
Instalacja młleczarń i olejarń. 

Budowa i przebudowa młynów 
Przyjmuje budowę i urządzenia swoimi ludźmi i ze swoich 

rożka 

  

  

    
pon. "witaralno-Oświatowy 

$OLEC | 
wyleczy - 

najlepiej, najskuteezniej 
choroby reumatyczne, artretyczne, przymiot 

i jego następstwa, choroby skórne, zołzy, 

krzywicę, choroby nerwowe, zapalenie 

stawów i kosci, zatrucia metalami. 

Ę Przyjechał dorocznym zwyczajem do Wilna fylko na krótki czas 

ZNANY WILEŃSKIE g LSS" Wielki Sportowy (CY RKi 
Uroczyste otwarcie Cyrku dn. 31 marca rb. w budynku wojskowym 66 

оее Aki AN SĘ, ME si „COLOSSEUM 
żq W niedzielę 31 marca i poniedziałek 1 kwietnia rb. odbędą się po dwa wielkie świąteczne przedstawienia dzienne o 

g. 4 po południu i wieczorowe o godz. 8 wieczorem. Atrakcyjny program artystyczny. 10-pierwszorzędnych numer6w-10 
znani muzykalni humoryści DIN-DON w najnowszym aktualnym repertuarze, akrobaci, excentrycy, komicy- -satyrycy, balet, 
klowni i wielu innych oraz Wielki Międzynarodowy Turniej Mistrzów Walki Zapaśniczej © nagrody honorowe i pieniężne 
w sumie 8000 zł. Dotychczas *do turnieju zgłosili się: POOCHOFF ZZYGMVNT, Herkules Frankfurt n.-M. Trener 
„Makkabi*. SIKI REGINALD. Najsilniejszy murzyn świata, szampion Abisynji WOLKE PAUL, mistrz świata, Holandja. 
SZNE JDER AUGUST, szampion Bawarji, VOGTMAN MAKS, szampion Tyrola. BRUNO MORITZ, Szampion Morawji, 
PETROWICZ RADKO, mistrz świata. „MARKO KAROL, znakomity bokser i zapaśnik, Wiedeń. KOELER MAKS, szampion 
Europy, Berlin. BRYLA AVGUST, Szamp. Europy G. Śląsk. GARKAWIENKO ALEKSANDER, ry świata, KRAUS 
ALOJŻY, szamp. Luxemburg i w. innych, Szczegóły w programach, | 

  

Od dnia 31 marca do dnia 4 kwietnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany najnowszy film 
odrodzonej produkcji włoskiej, wykonany pod osobistem protektoratem Mussolinego: 

Goniec Napoleona 1 

| (MŚCICIEL) Aktów 10. Z najpiękniejszą kobietą ap Hr. RINĄ de LIGNORO i najsilniejszym 
| człowiekiem Europy MACISTESEM w rolach głównych. Film ten wstępnym bojem zdobył sobie 
| publiczność całego świata dzięki grze aktorów i artystycznemu wykonaniu. Kasa czynna od 
я godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. 

    Hlejgti Kinematograf 

NALLA MIEJSKA 

al * strotramska 3 

  

Od dnia 31-go marca r. b. Wielki Świąteczny Tryumfalny Film Narodowy 

Kino-Teatr BAWI BGAŃ (ROK 182637) 4 

„H 5 b I 0 8 Potężna epopea plomiencej miłości i bohaicrakias 0 poświęcenia. Koncert zry aktorskiej. ZBYSZKO SAWAN 
bohater filmu „Przedwiośnie*, Aleksander ZELWĄ EROWICZ, Renata RENEE, Robert VALBERG, JONAS 
TURKOW i wiele in., oraz cały zespół baletu Opery Warszawskiej. Film, który łączy w sobie przepyszna 

Wiieńska 38. |srę aktorów i potężny rozmach techniki nowoczesnej oszałamiające tempo akcji i cichy romantyzm miłości 
NIEMA w POLSCE człowieka, którego nie olśni i nie wzruszy to arcydzieło. Udział bierze 10.000 osób. 

  

  

  

UL. WILEŃSKA 23. ! Spieszcie wszyscy na ten superfilm Polski. Seansy o godz. 2-ej p, p 3 

Poleca: 
t „ kozetki d 95 zł. i ia 1 i - 1 . D. krzesła stołowe masywne е A | wody siarczano-słone Od dnia 31-go marca r. b. PODWÓJNY ŚWIĄTECZNY PROGRAM 

” wiedeńskie 1174 о * 

An ia «worsar | | Tancerka Orchidea |» bjabelska przełęcz 
„85 i i ść 

Kreieasy. stoły, biurka męskie i damskie, garnitury ЗОНЕ kd. L piaja „dą 99 Varža, wspanialy drama: LE em p Kri tytutowef: porywający dramat stepów amerykańskich 
wiedeńskie w wielkim wyborze. LSZI 0 POCZTA i telegraf Solec Zdrój. POLONIA” BoE RNA Я z udziałem najlepszego jeźdzca Świata 

RICARD ‚ INFORMACJE i prospekty w każdej chwili i LUIZA LAGRANGE. KENA MAYNBRDDA 

Drzewka 1 KrZeWY OWOCOWA 
z jabłonie, grusze. śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, 
7 porzeczki, maliny, oraz ozdobne. 

E Zaaklimatyzowane, wychowane na miejs:u w szkėlkach. 

NOWY WIELKI DOBRY WYBÓR, polecają 

a na sezon wiosenny SZKÓŁKI MAZELEW- 
R SKIE przy  KOLONJI / WILEŃSKIEJ 

WILNO, ZAWALNĄ 6—2. 

Ceny przystępne. 

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

L. KULIKOWSKIEGO 
WIELKA 13. 

"Wielki wybór materjałów, ubrania gotowe i na obstalunek. 

    

  

    

  

  

Kupujcie tylko PEWNE NASIONA, bo jaki siew 
taki plon 

Zakłady Ogrodnicze i Skład Nasion 

W. Welera 
Sadowa 8, telef. 10-57. Zawalna 18. 

Zawiadamia szanowną kliętelę, iż otrzymano 

3 s i a iczne Świeże nasiona Eeee 
Ceny konkurencyjne. — Cenniki na żądanie. 

Firma istnieje od 1860 r. -4 

  

na żądanie odwrotnie 

i Najsilniejsze w Europie 

SB 

PROSZEK OP BÓŁU GŁOWY DLA DOROSŁYCH 

PU A 
CJ 

REKA CHEMICZNO: FARMACEUTYCZNA 
„AP.KOWALSKI waRszawa. © 

  

UD Licytacja. 

WILEŃSKI LUMBARD „KRESOWIA” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722. 
Podaje do ogólnej wiadomości, że 8 i 9 kwietnia 
r. b. 0 g. 10 rano odbędzie się w lokalu lombardu 
licyiacja. niewykupionych i nieprolongowa- 

nych zastawów od Nr. ! do Nr. 39631. 
UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów  licyta: 
cyjnych lombard nie będzie przyjmować. 0 
  

Fortepiany, pianina i kenatmonie. 
N žsž d Ti h AR"""Polnocnych w Wilnie" Ułotęj medale E 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

mWielki wybór kra owych zagranicznych instrumentów, 
gwarantowane jakości, Ceny reklamowe. 

RUAZOALZYBURAGUNEK | - NGSNEKORNNNZZENYNEM 

ы — = =
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wełna jedwab, kamgarny. szewiofy e. L. e. 
firanki, portjery, dywany. 

Ė Nadeszły modne materjały „c, wiosenny i en 
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baka dka św b Uab dada da dok ko dub ka do b ud ka bk da dua a A bi i A 

Hnżynier Jan Gumowski Wilno, ul. Mickiewicza T Tėl 42744 

„H+ Cegieiski'*—Sp. Akce, w Poznaniu. 
ĘSLckomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstrukcje żelazne, 

aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. ' 

чр чч МА уч ЧАМч Т ЧАЕ ЧАУ 9А Ч Р РР 
Ė у 2 * 1 S ” 6 „piczeni 

в 2 " ; rwawienie, swędzenie, , 
ul. N iemiecka 0 zmniejszają guzy (żylaki). 3 

dać tylko w ROR inalnem opako- 
: Sprzedają apteki i składy apteczne. s" CA ane OE 

telefon 890 o-ipog Warszawie, ul, Leszno 41. 

żPrzedstawicielstwo fabryk   
na 

z zawa.tością jodu i soli glauberskiej i. 

5 

  

RE
 

Mickiewicza 22. | Mię patrząc na kolosalne koszty programu, Dyrekcja, aby dać możność wszystkim obsjrzenia 
filmu, ceny miejsć nie podwyższyła. 

Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o g. 1.30. 

  

  

Т ierwszy film Papieski. Film wykonany pod protektoratem OJCĄ ŚWIĘTEGO p. t. 
POZ ŚWIĘTY w RZYMIE). Film, w a widzimy JEGO ŚW. (ROK 

66 PAPIEŻA PIUSA Xl. Pałac „Watykański mieszcz. 11.000 sal i kaplic. 
„WATYKAN Majestat ceremonii, Przyjęcia na dworze Pap. Bazylika Św. Piotra 

i gts, Arcsiisių, sztuki. Starożytne katakumby i t. d 
kina „Pecadiły” 
WIELKA 42. 

  

Od dnia 31-go marca r. b. Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 

JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAN i in. w potężnym dramacie współczesnym w 
ję е + “ 

1 s Stef 
„mo. „Bid z ech akc ae sa» „TAJEMNICA StATEgO FOdU" klaryoskiczo | мао 

7 WIELKA 42. Zdrada! Zbrodnia! Strzał z zasadki.. Szal zazdrości.. Łaskawy udział bierrze 1 Pułk szwolezerów im. 

Marszałka Piłsudskiego. 

Zwyczajem ubiegłych lat wyświetlamy dziś 30 marca r. b. 

ES „Nanda“ GOLGOTA (KRÓL KRÓLÓW) 
Wielka 30. wie ki misterium religijne od NARODZENIA AŻ DO ZMARTWYCHWSTANIA. Ceny miejśc zniżone 50 gr. i 80 gr 

  

  

Od dnia 31-go marca r. b. Najnowszą historyczna Epopea ilustrująca „ODRODZENIE . POLSKI* z cyklu 

KINO . „MY PIERWSZA «4 Monumentalny epokowy dramat w 12 akt. w którym Az 

d “ BRYGADA* „S Z A b E Ń L Y historyczne dzieje „SZCZYPIARNIA*, „ORLĘTA* i „CUD NAD 
„Wan a WISŁĄ* w rolach głównych Grena Gawęcka, jerzy Kobusz i Aleksander Starzaą: UWAGA: Film „Szaleńcy* na 

Wielka 30. międzynarodowym konkursie w Paryżu został odznaczony „Złotym Medalem". Orkiestra zwiększona. 
Specjalna ilustracja muzyczna. 

  

; “ (KSIĘŻNA 
Kino = Tear | oai O aaa owy „ROMANS Córki Królewskiej LUIZ KOBULSKA) 

BRZAUEBACZSNNNAAONABSPZUBUNUDOUNUNNAJ Światowid * Dramat w 10 akt. na tle głóśnych, niegdyś na całą Europę prz. Ag i romansów córki króla belgijskie, 

” Ida, oraz porucznika Mataczicza. 'W roli gi. ERNA - МОКЕМА, EUGEN NEUFELD, RUDOLF BAS L 
ul. Mickiewicza 9. LUELENA LANTERBOCK. Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu, Paryżu, Lugano, Brukseli i Frankfurcie. 

  

  

Uwagał ye zs eżzcz; |] pew NASIONA = |$ W JUREWIOZ |) 
Enos umożliwiają nam podanie „P 

U 

do ogólnej wiadomości wszystkich aweł Bure | 

POSIADACZY una, | Narzędzia Ogrodnicze ola as ze sztućce, obrączki ślubne 

się do użytku Iradjoodbiorników, że Kupisz najlepiej w firmie i inne rzeczy. Gwaranto- 

aparaty te do odbioru tak ciekawych 

1, MARGINIEG i SYNOWIE 

  

мапа парг]ашв zegarków 

rogra- mogą obecnie i biżuterjj po cenie 

SA T RADIO tanim kosztem 

„atk w naszych warsztatach ną 

przystępnej 

Poznań, ulica Pocztowa 29. Śzócinck kamieni — bezpłatny. 
nowoczesne aparaty 

DAJĄCE ODBIÓR 
Tel. 32 02. | Wilno, Ad. Mickiewicza 4.  sZii=0 

GA i Tamże potrzebny pracownik 

selektywny, czysty i głośny. i į 
‹ i Pw 8410-11,214 - Wileńskie Biuro Radjotechniczne w L 

  

  

Cennik bezpłatnie i franko. zagarmistrzowski. 

| nam 
WILRADJO paso e DE R SZA AE A EJ 

JI Mickiewicza 23. 

‚ЕБ Ка НЕС КОВ СБ L IL и 

Gukiernie RUDNIGKIEGO 
Trocka I — Mickiewicza 1 

Polecają na Święta: 

i 
a 
i 

Stoliki ze święconem dla dzieci od i 

B 

  
120 gr. Jaja czekoladowe i cu- 
krowe oraz smaczne torty, mazur - 
ki, sękacze i doskonałe aby. 2 

R
o
o
 

    

= piote kąpielowe S 
własnego wy. obu 

oraz kompl :tne i 
„Balsam Thjocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

  

urządzenia 
kąpielowe 

ios „WEJĄLIK” 
Sp. z ogr. odp. 

Warszawa, ul. Prze- 
chodnia 10, tel. 325-54. B 

chorego, powiększa wagę ciała. Czopki he- « (z kogutkiegu 

La „Balsam Thiocolan Age" usuwają ból, 

sprzedają apteki i składy apteczne, 

š Stosowany przez p. p. Doktorów 

  

  — Sktad w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. A 

ŚWIATOWEJ SŁAWY | 

Akumulafory Dra POLLAKA 8 zmanonososzznsznoncnszansm a AA ZYC OBA DE KE 
   

radjowe, samochodowe i inne 

ymiana starych bat. akumul. ano- 
owych za dopłatą na nowe gwa- 
antowanej jakości pojemn. 2,2 ag. 

produkcji 1929 r. 
Fachowe ładowanie i naprawa. 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. 18714 

Ё W b 0 S ń W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - -Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, skłądy 

= Mieszkanie | 
4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 

l kait. p.) w śródmieściu lub na 

a   

   

CHOROBY PŁUC | 

! 
l 
4 
mm i i į в i apteczne. Główny skład Apteka Gą- Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 

seckiego, ul. Freta Nr 16. Oferty eu (p do adm. OWE 
jo Les Wydz. Zdr. Publ Nr 154. g pod j. M. AS 

En ni IZA SEA оана 

    

     al 

B
E
B
E
E
N
E
C
Z
R
A
G
E
E
E
 

m 

  

  

  

| ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

  

 


