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Redakcja i Administracja 

Kurjera Wileńskiego 
składa wszystkim swoim czytelnikom 
i sympatykom życzenia 

Wesotego Alleluja.   
  

Nowy ustrój w Hiszpanji. 
BARCELOMA, 29.III (Pat.) Ogłoszono tu komunikat, że Primo de 

Rivera przewiduje wprowadzenie nowego ustroju na podstawie nowej 

Konstytucji, która będzie poddana pod głosowanie ludowe. 

będzie wybrany zgodnie z tą nową konstytucją i ustawami 
Parlament 

uzupełniają- 

cemi. Określi on moment, w którym rząd ulegnie zmianom. 

Poincare wciąż górą. 
PARYŻ, 29.III (Pat). Izba deputowanych w dalszym ciągu dyskusji 

nad artykułami, dotyczącemi dóbr kościelnych, odrzuciła w myśl życzenia 
rządu 315 głosami przeciwko 252 kontrprojekt socjalnych radykałów. Na- 
stępnie przyjęty został artykuł ustawy zgodnie z brzmieniem projektu 
rządowego. Całość projektu przyjęta została 331 głosami przeciwko 258. 

Przyjęty przez lzbę projekt ustawy przewiduje, iż wszelkie mienie 
ruchome i nieruchome, należące uprzednio do publicznych instytucyj wy- 
znaniowych—a nieprzyznane w drodze dekretu zgodnie z ustawą z | 
roku, przyznane zostanie stowarzyszeniom religijnym przed | stycznia 
1933 roku. 

Podróż tureckiego min. spraw zagr. 

BERLIN, 29.III (Pat.) „Deutsche Allgemeine Zeitung" donosi, że turecki 
minister spraw zagranicznych Tewfik-Pasza ma odbyć w przyszłym mie- 
siącu podróż po Europie, podczas której odwiedzi Mussoliniego w Rzymie 
i ministra Stresemanna w Berlinie. Podróż Tewfik-Paszy ma nosić charak- 
ter polityczny. 

Awantury niemieckich nacjenalistów 
‚ „BERLIN, 29. 3. Pat. W Zgorzelicach na zebraniu, 

niemieckie towarzystwo pacyfistyczne, doszlo w czasie odczytu pacyti- 
ы ego do awantur, wywołanych przez hitlerowców, które przekształ- 

ciły się w bójkę. Jedna ze słuchaczek poniosła ciężkie rany w głowę 

zwołanem przez 

od uderzenia kuflem od piwa. Dwóch innych uczestników zebrania zo- 
stało poważnie poranionych nogami 
został pobity. 

od krzeseł. Jeden z napastników 

Zuchwała kradzież biżuterji. 
BRUKSELA, 29. 3. Pat. W jednej z największych firm jubilerskich 

w Brukseli dokonano wczoraj wieczorem niezwykle zuchwałej kradzieży 
kosztowności na 3 miljony fr. Sprawca, który — zdaje się — że działał 
sam jeden przeciął przewody światła elektrycznego w czasie, gdy po 
zakończeniu dnia roboczego pracownicy firmy zabierali z okien wysta- 
wione kosztowności. Korzystając z ciemności sprawca skradł ku- 
ferek, w którym się te kosztowności znajdowały, przeznaczony do prze” 
niesienia do kasy ogniotrwałej sklepu. 

LL 

Trzy katastrofy kolejowe. 
WARSZAWA, 29. III. (Pat.) W dyrekcji 

* 

Iwowskiej.dnia 29 b. m. 
o godzinie 5 rano na linji Rawa Ruska—Lwów w pobliżu przystanku ko- 
lejowego Glińsko w pociągu 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 parowozem przetokowym, który ciągnął 53 wagony towarowe. 

Wskutek zderzenia w środku pociągu towarowego wykoleiły się 4 wa- 
gony, zatarasowując tory. 

Dnia 29 b. m. o godzinie 8 min. 35 na stacji Koluszki w przejeżdza- 
jącym pociągu towarowym przechylił się kryty wagon, zaczepiając o po- 
ciąg towarowy, jadący w przeciwnym kierunku, wskutek czego rozbitych 
zostalo || wagonów, Obydwa tory zatarasowane. 

Rozdźwięki w czechosłowackiej partji komunistycznej. 

PPAGA.. 29.III. (Pat). W związku z tarciami wewnątrz partji komu- 

nistycznej w Czechosłowacji, pojawiły się tu wiadomości o zamierzonem 

wykluczeniu ze stronnictwa 26 posłów i senatorów. Jak wiadomo, komu- 

niści są co do liczby posłów drugim klubem w parlamencie czechosło- 

wackim. 

Teror sowiecki w Berlinie. 
Niedopuszczenie do odczytu na temat stosunków w Rosji, 

BERLIN, 29.III. (Pat). W czwar- 

tek wieczorem miało się odbyć wiel- 

kie zgromadzenie publiczne, zwoła- 
ne przez Stahlhelm pod hasłem: 
„Prawda o Rosji Sowieckiej*. Na 
zebraniu tem złożyć mieli referaty 
©0 stosunkach w Rosji Sowieckiej 
dwaj technicy niemieccy, znani z 
procesu szachtyńskiego, mianowicie 
inż. Otto i monter Mayer. Mieli oni 
mówić o kwestji robotniczej w Ro- 
sji Sowieckiej. 

Po otwarciu zebrania przewod- 
niczący okręgu berlińskiego Stahl- 

helmu, mjr. von Stephanż oświadczył 
zgromadzonym, że pierwszy zapo- 
wiedziany mówca inż. ОНо, pracu- 
jący 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 publicz- 

' nie, to może się uważać za urlopo- 
wanego odrazu. 

Drugi zapowiedziany mówca mon- 

ter Mayer, który był dawniej prze- 
konanym komunistą, a następnie w 
Rosji Sowieckiej oskarżony był o 
sabotaż i przeciwko któremu oskar- 
żenie prokuratura sowiecka potem 
cofnęła, otrzymał obecnie na wia- 
domość o tem, że ma opowiedzieć 
w referacie swoje wrażenia z Rosji” 
Sowieckiej, szereg listów z pogróż- 
„kami. 

Trzeci mówca którym miał być 
referent spraw społecznych Stahl- 
helmu i były przewodniczący nie- 
mieckiej rady robotniczej w Peters- 
burgu, Periz zachorował nagle i mu- 
siał być przewieziony do szpitala. 

Wobec tego mjr. Stephani oś- 
wiadczył, že Stahlhelm uważa za 
niemożliwe narażać dwóch pierw- 
szych mówców, swoich towarzyszy 
na grożące niebezpieczeństwo i ze- 
branie odwołuje z tem jednak, żew 
przyszłośći bezwzględnie zwoła i 
doprowadzi je do skutku. 

  

  

lam Handlowo - komisowy 
„ZACHĘTA% 

w Wilnie ul. Mickiewicza Nr. 1. 

tel. 9-05 tel. 9-05 +2200000200 

Poleca do kupna—sprzedaży: 
majątki ziemskie większe i 
mniejsze o dobrej glebie w 
pobliżu kolei. Domy o docho* 
dzie do 10?/, rocznie, oraz za- 
łatwia lokaty gotówki naj- 

korzystniej.       
Dr. A. Libo * 

Choroby uszu, gardła i nosa. 
Wyjechał do 5 maja r. b. 

W CHARTTOKOWICZ i 5-ka 
APTECZNY DOM HANDLOWY 

MICKIEWICZA - - - 7, tel. 971 
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OGROMNY WYBÓR . 
(CENY_ NAJTAŃSZE. 

      Oddział hurtowy: ze ch ! 

  

ORGAK DEMOKRATYCZNY Nir. 75 (1420) 

  

  

  

ESSEX 
montowany w kraju         

ZAWIADAMIAJĄ 

NASTĄPI OTWARCIE 

  

BROCKWAY 
    947 
  

POTĘŻNY KONCERN AMERYKAŃSKICH FABRYK WOZÓW OSOBOWYCH 

HUDSON - ESSEX MOTOR GAR (o. DETROIT 
ORAZ WIELKA NOWOCZESNA FABRYKA 

SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
Brockway Motor Truck Corporationcortland, New - York 

iż w dniu 30 marca w Wilnie 

przy ul. Ad. Mickiewicza 23 

SALONU SAMOCHODOWEGO 
DLA SPRZEDAŻY i1iCH WYROBÓW 

  

HUDSON 
montowany w kraju   
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Lokaty gotówki i pożyczki, 

З5 

977   

Wilenskie Biuro Komisowo - Handlowe 
152. 

POWAŽNIE ZALATWIA: 

Mickiewicza 21, tel. 

Pośredniczy w nabywaniu i sprzedaży wszelkich nieruchomości, — 
Dzierżawy majątków ziemskich i folwarków, 

Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe, 
przepisuje na maszynach, | Pisze podania, tłomaczy i 

ma   

       

| Kowarski, Himelfarb i Fejgin 

  

  

| 
SZOPENA 8   

  TELEFON 562 WILNO 

  

Se Dkszt, Druja, Vida, Braslav, Glebo, Woložya, Hodnciszki | 
Na zbližająey się sezon nąsienny oferujemy 

KONICZYNĘ i TYMOTKĘ , 
we wszystkich gatunkach w Wilnie oraz ze składów prowincjonalnych. 

Dla prowincji — specjalne ulgi. 
| аееа 

Wiadomości z Kowna. 
Woldemaras o sytuacji. 

Premjer litewski Woldemaras u- 

dzielił dziennikarzom litewskim wy- 

wiadu. Oświadezył on m. in., że ra- 

tyfikacja litewsko-polskiej konwen- 
cji o lokalnym ruchu granicznym 

jest przeprowadzona przez obie stro- 

ny i wymiana dokumentów nastąpi 
jeszcze przed Wielkanocą w Kow- 
nie (?). W sprawie klęski, którą po- 
niósł Woldemaras w rokowariach z 
biskupami litewskimi oświadczył 
premjer, że rokowania te nie miały 
ważnego charakteru, oraz, że nie 
biskupi, lecz rząd przeprowadza 
konkordat. Biskupi nie potrzebują 
akceptować polityki rządu, jeżeli się 
im nie podoba. 

Na zapytanie jakie jest jego zda- 
nie o opozycji na Litwie, odpowie- 
dział premjer, że opozycja litewska 
stopniowo zanika, tylko wśród pra- 
wicowych chrześcijańskich demokra- 
tów istnieją jeszcze żywioły, które 
wrogo odnoszą się do rządu. Opozy- 
cja lewicowa, a mian. ludowcy zdra- 
dzają skłonność do zaniechania ak- 
tywnej opozycji i zamierzają zająć 
neutralną pozycję. Partja pracy ni- 
gdy nie odgrywała wielkiej roli. Na 
Litwie istnieje coprawda problem 
robotniczy. Partja pracy nie ma nic 
z nim wspólnego. Reszta wywodów 
premjera dotyczyła spraw drobnych. 

Wierzyciałe zaniepokejeni. 
W ostatnich dniach przyjechało 

do Kowna wielu przedstawicieli firm 
zagraniczn., które zostały poszkodo- 
wane przez bankructwa miejscowych 
kupców. Toczą się rokowania co do 
likwidacji należności. W niektórych 
wypadkach osiągnięto porozumienie 
co do zapłacenia przez dłużników 
88 proc. ich należności. 

Nowy prezes „Ramowe*. 

Na ogólnem zebraniu członków 
klubu wojskowego „Ramowe* w 
Kownie prezesem wybrany został 
gen. Nagiewiczius. 

i 

882-5 

  

  
  

WSZYSTKIM SZANOWNYM 
SWYM KLIJENTOM ŻYCZENIA 

WESOŁEGO ALLELUJA! 
zasyła 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w WILNIE. 

Garbarska |. Telefon 82.       
  

Podział terenu wyborczego Izby 

Rzemieślniczej na obwody wy- 

borcze. 
Celem przeprowadzenia wyborów 

teren Izby Rzemieślniczej w Wilnie, 
podzielony został na 4 obwody wy- 
borcze, a mianowicie: 

lszy obwód obejmuje miasto 
Wilno i powiat wileńsko-trocki. 

Il-gi obwód obejmuje powiaty: 
święciański i brasławski, 

IT-ci obwód obejmuje powiaty: 
dziśnieński i postawski. 

IV-ty obwód obejmuje powiaty: 
mołodeczański, wilejski i oszmiański. 

Lokal Głównej Komisji wybor- 
czej mieści się w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego w Wilnie (Plac Mag- 
daleny 2, pokój Ne 28, tel. 4-50). 

Adresy poszczególnych obwodo- 
wych komisyj wyborczych są nastę- 
pujące: 

1) Obwodowa Komisja Wyborcza 
dla I obwodu wyborczego — znaj- 
duje się w Wilnie, przy ul. Ostro- 
bramskiej 5. 

2) Obwodowa Komisja Wyborcza 
ūla II obwodu wyborczego — w 
Święcianach, w siedzibie starostwa 
powiatowego. 

8) Obwodowa Komisja Wyborcza 
dla III obwodu wyborczego—w Pos- 
tawach, w siedzibie starostwa po- 
wiatowego. 

4) Obwodowa Komisja Wyborcza 
dla IV obwodu wyborczego — w 
Mołodecznie, w siedzibie starostwa 
powiatowego. 

GIBLJOTĘA 
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Prosimy naszych 

nie prenumeraty na 

OFIARY. 
— Zamiast życzeń świątecznych na 

najbiedniejszych A. Wiszniewski składa 2 zł. 
— Symonowiczowie Bolesławowstwo za- 

miast powinszowań Świątecznych zł. 2. 

  

Popierajcie Ligę Morską! 

Pośredniczy w wynajmie mieszkań. | 

"PODCZAS : 
ROZTOPÓW |» 
WIOSENNYCH 

    
     

  

NA PODSZEWCE TRY KOT. 

DAMSKIE... x 10.— 

MĘSKIE jaja a 11.30 

ry Łóżgł 

uchronisz się 
przed 

przeziębieniem 
nosząc 
naj= 

praktyczniejsze 
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OD ADMINISTRACJI, 

Sz. Prenumeratorów 

o wyrównanie zaległości oraz o odnowie- 

kwartał Il. 
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00444040044400 

Zamówienie m saletrę 
Chilijską Wapniową i Nitrofos 

przyjmuje 

Zygmunt Nagrodzki zawaa (1. s3 
Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 

transporty w drodze. 
444400444404.   501 

004040 
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Alleluja! Z grobu powstał, by żyć 

wiecznie Syn Boży. który był u- 

krzyżowan i zmarł za ludzi i przez 

ludzi. Nieśmiertelną bowiem jest 
idea miłości i poświęcenia, która о” 

siągnąwszy swój szczyt w aferze 

Chrystusa stało się oporą nowego 

światopoglądu religijnego i naka- 
zem moralnym etyki chrześcijań- 

skiej. 

I zaledwie ludzie uwierzyli w jej 

boskość, gdy skwapliwie, niby bez” 

rozumne dzieci zaczęli poniewierać 

nią i bluźnić przeciw niej. Zapraw- 

dę, dzień po dniu krzyżują Chrys" 

tusa, Boga swego, ci, którzy Go 

ustami wyznają najgłośniej. Zaiste 

składają Go wciąż do groba i ra- 

dziby Go tam widzieć złożonego na 
wieczne, by znów nie przyszedł się 

upomnieć o sumienia, które się 

odeń kryją. Ci, szukając obłudnie 

Boga na ziemi, znajdują tylko pus- 
te pobielane groby, własną pychą i 

obłudą zbudowane. Odwracają oczy 
od lśniących aniołów, wieszczących 

maluczkim, że Chrystus zaprawdę 

zmartwychstał i żyje wśród nas, 

widzialny dla tych, co Go w sercu 

swem oczekują. 

Gdyby nie zapewnienie jasnego 
anioła, czyżby mężowie i niewiasty 

szukające szukania 

i trwałość czekania na zmartwych- 

wstanie? Czyżby świat cały nie wy- 

dał się piekielnym grobem, pustym 

i ciemnym, w którym niemasz tego, 

kogo się spodziewano? 

Apostołowie Dobrej Nowiny ocze- 

kiwali wszak długo, długo apoteczy 
miłości i prawdy w aureoli powszech- 

zgody i braterstwa, a 

Więc 

zawiedzeni, nie 

znaleźli moc 

nej radości, 

oto pusty grób 

strwożeni wielce, 
wiedzą co się stało z ich umiło- 

waniem, z ich „Słowem, co ciałem 

się stalo i mieszkało między 

znaleźli... 

nami“. | oddalają się zbłąkani 

i zrozpaczeni w mroku, ale 

za mimi idą słowa „Anioła 

jako śnieg, o wejrzeniu jako Błys- 

Allelajat 
     

kawica“. Slowa—obietnice, slowa— 

zapewnienia, że jednak jest ten Bóg, 

którego tu nie znaleźli. Opuścił On 

ciemnicę grobu, kędy Go złożyły 

troskliwe ręce i poszedł w świat 

szukać na nowo ludzi dobrej woli. 

I za każdym razem, gdy w kościo- 

łach rozlega się radosna pieśń: „Al- 

lelujal Wesoły nam dziś dzień nas- 
tałl* w zwątpiałe i zmrożone, okry- 

te grubym kożuchem pleśni dusze 

ludzkie wstępuje otucha i wiara, że 
jak wiosenne słońce rozproszy dłu- 
gie zimowe ciemności, tak i najwyż- 

sze Dobro zatriumfuje nad Złem 

odwiecznem. 

Zmartwychwstał Pan! A na znak 

ten budzi się z odrętwienia natura, 

odradza się człowiek, ożywcze prą- 

dy przebiegają po ziemi, tworząc 

nowe życie, nowe formy bytu, no- 

we myśli i odmładzając stare na- 

dzieje i tęsknoty. 

To też ze wszystkich świąt, ja- 
kie obchodzi Kościół, święto Rezu- 

rekcji jest najbardziej wspaniałem, 

a zarazem najbardziej przemawiają- 

cem do uczucia. Jest w niem iupo- 

jenie i pogoda i jakaś żywiołowość, 

która od niepamiętnych czasów ob- 

jawia się w pierwotnych popędach 
uświetnienia tego dnia uroczystego 

za pomocą obfitego jadła i nad- 
miernych libacyj, Wystawny stół 

wielkanocny jest grubym, ale wier- 

nym symbolem powszechnego we- 

sela po długim poście i długiej zi- 

mie w oczekiwaniu wiosny, słońca 

i odrodzenia całej natury. 

Cieszmy się więc i weselmy. 

Chwalmy Pana i wierzmy, że wielka 

ofiara Odkupienia oczyści świat z 
brudów 

pielałych duszach ludzkich rozbłyśnie 

wreszcie święty ogień miłości bli- 

žniego, že zmartwychwstaną glębo- 

ko pogrzebane na wszechšwiatowem 

boisku wszelkich egoizmów wznio- 

słe ideały wolności, równości i bra- 

terstwa. ` 

Alleluja! \ 
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JÓZEF KŁODECK ZAMKOWA Nr 17 
(Obok kościoła Św. Jana) 

Telefon 928. 

Zawiadawia Sz. Klijentelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

„poleca: FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, 

PŁÓTNA bieliźniane, BIELIZNĘ damską i męską, WEŁNY 

na suknie i płaszcze, JEDWĄBIE, CHODNIKI, DYWANY. 

Ceny zostały zniżone. Wielki wybór wszelkich towarów. 

ed ną     

  

Na Święta 
polecamy 
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ZEBRANIE TOWARZYSKIE 
    

Tamże o godzinie 
20 odkędzie się 

WSTĘP_ WOLNY. 

im. Berka Jozelewioza 
z odczytem publicznym 

W niedzielę 7 kwietnia odbędzie się w lokalu Stow. Techników (Wileńska 33) 

ałalne zebranie Komiieln im. Bora Joselewicza 
na które Komitet ma zaszczyt prosić wszystkich ezłonków Komitetu. 

ODCZYT atm: R 

Dałalność nadtowa prot, $. Askenazego W zwiąku 35-4em jego pracy 
na który oprócz ezłonków Komitetu są proszeni o przybycie wszyscy interesu- 

jący się niespožytym tąlentem wielkiego historyka i obrońcy Wilna na terenie 
Ligi Narodów. 

972 WSTĘP WOLNY. 

ao E i i ang 

  

SIEWAKIKI 
RZĘDOWE. RZUTOWE IDO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

połeea 

Żygmuat Nagrodzki _ 
Wilno, ul. Zawalną 11-a. 89
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LEKARZ-DENTYSTA 

J. POCZTER 
powrócił i wznowił przyjęcie chorych. 

iemiecka 22, 603 
—. 

    

TP 

i nikczemnošci, že w spo- 

  

ai Ko ST 

  

OKURYKEER WIIEŃŚKI 

Orzeczenie sądu honorowego. 
"W sprawie posła Wożźnickiego. 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

2 pobytu parlamentarzystów 
polskich w Paryżu. 

Przybyła do Paryża na pogrzeb 
marszałka Focha delegacja parla- 
mentarna odjechała do Warszawy. 

czasie pobytu w Paryżu dele- 
gacja była w stałym kontakcie ze 
sferami parlamentarnemi francuskie- 
mi Sen. Lubomirski odbył dłuższą 
konferencję z sen. de. Jouvenelem, 
Posłowie Czetwertyński, Dębski, 
Graliński i Polakiewicz konferowali 
kilkakrotnie z członkami grupy 
parlamentarnej francusko-polskiej i 
z jej prezesem dep. Locguin. Omė- 
wiono szereg spraw, zwłaszcza szcze- 
góły przyszłej wycieczki parlamen- 
tarzystów francuskich do Polski. 

Zamknięcie rachunkowe za ub. 
rok budżetowy. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że prawdopo- 
dobnie w lipcu rząd przedstawi 
Sejmowi zarówno zamknięcie ra- 
chunkowe, jak i projekt ustawy o 
dodatkowych kredytach za rok bud- 
żetowy 1928—29, 

Wyjazd jeźdźców polskich na 
konkursy nicejskie, 

W dniu wczorajszym wyjechała 
z Grudziądza do Nicei na doroczne 
konkursy hippiczne partja koni, któ- 
ra weźmie udział w zawodach w 
Nicei między 17 a 28 kwietnia r. b. 
Ostateczny skład drużyny polskiej 
uległ pewnym zmianom i przed- 
stawia się następująco: płk. Róm- 
mel, kierownik ekipy, rotmistrz Kró- 
likiewicz, por. Szosland, por. Star- 
nawki, por. Rojcewicz i por. Kulesza. 

WŁADYSŁAW WIELHORSKI 

Litwa »- 
etnograficzna 

Wydawnictwo „WILBI*. 

Książka ta rozpatruje fizjografję 
Litwy, jako podstawę jej gospo 
darczego rozwoju oraz podaje his- 
torję stosunków narodowościowych 
tego kraju. Zawiera 15 mapikolo- 
rowych i kosztuje zaledwie .9 zł. 
Jest ona niezbędna dla każdego, kto 
chciałby poznać kształtowanie się narodu 
i państwa litewskiego, a także warunki, 
jakie się składały na współczesny stosu- 

nek Litwy i Litwinów do Polski. 

Żądajcie we wszystkich księgarniach. 

Skład główny „Dom Książki Polskiej" 

Warszawa, Plac Trzech Krzyży 8 

oraz Biuro „Wilbi” Jagiellońska 6-2. 

  

  

  

  
Na fundusz dyspozycyjny M.$.W. 

Zamiast życzeń świątecznych 
składa 50 zł. na fundusz dyspozy- 
cyjny p. Ministra Spraw. Wojsko- 
wych Ekspozytura Nr. I Oddz. Il 
szt. głównego w Wilnie. 

* 

Komendant Rejonu P. W. I Dyw. 
P. Leg. mjr. Fieldorf Emil zamiast 
składania życzeń świątecznych prze- 
kazuje na fundusz dyspozycyjny 
Ministerstwa Spraw Wojskowych — 
10 zł. 

* 

Stanisława Adamowiczówna na 
fund. dyspozycyjny Min. Spr. Wojsk. 
zł. 10. 

* 

Symonowiczowie Bolesławowstwo 
zamiast powinszowań świątecznych 
na fundusz dyspozycyjnej M. S. 
Wojsk —-3 zł. 

SZ 4 

Na Fundusz dyspozycyjny Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych pracow- 
nicy wydziału Elektrotechnicznego 
Dyrekcji Kolei Państwowych w Wil- 
nie składają zł. 50' 

* 

Na fundusz dyspozycyjny M. 5. 
Wojsk. p. Т. Nagurski 10 zł.” 

  

Wesołych Świąt! 
Od Klubu włóczęgów. 

Klub włóczęgów śle serdeczne 
powinszowania Świąteczne WSZYSI- 
kim dziadkom, ojcom, łazankom, ła- 
zikom i innym przyjaciołom i zna. 
jomym jako też tym z włóczęgów, 
co gdzieś w odłegłe ód Wilna miej- 
scowości przez los zagnaui, tęsknie 
myślami gonią włóczęgowską gro- 
madę, 

JANBUŁHRĘ 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, telefon 998, przyjmuje od godz. 0-4 

  

  

  

  

  AKIEĄWTO Zo LOTOS 
Redakcja i Administracja: Warszawa, ul. Poznańska Nr 22. Telefon 85-68. 

  

 Automobiliści! Lotnicy! Motocykliści! 
Prenumerata: kwart. 3.50 zł., rocznie 14 zł. 

  

Konto czekowe w P. K. O. 16.940 

  

  

Sąd honorowy w składzie: super- 
arbitra posła Macieja Rataja i arbit- 
rów posła Ziemięckiego i posła 
Podoskiego, powołany do rozpatrze- 
nia sprawy pomiędzy wicemarszał- 
kiem Sejmu Wożnickim i posłem 
Jędrzejewiczem,: wydał orzeczenie, 
stwierdzające, że 

) ma podstawę zarzut posła 
Jędrzejewicza, postawiony wicemar- 
szalkowi Wožnickiemu na posiedze- 
niu Sejmu dnia 20 marca 1929 r., 
w interpretacji danej przez niego 
na pierwszem zkolei posiedzeniu 
sądu, iż poseł Wożnicki, jako gos- 
podarz stowarzyszenia spożywczego 
w Lubrańcu, dysponując pieniędzmi 
tego stowarzyszenia, użył ich na 
cele inne, niż na te, na które były 
przeznaczone. 

* 

Wyrok powyższy sąd oparł na 
następujących motywach. 

„Sąd honorowy, powołany do 
rozwiązania sprawy pomiędzy wice- 
marszałkiem Sejmu p. Wożźnickim, a 
pos. jędrzejewiczem po zbadaniu 
przedstawionych dokumentów i prze- 
słuchaniu świadków uznał za usta- 
lone: 

I) že p. Jan Wożnicki, pełniąc 
od dnia 6 listopada 1916 roku do 
27 listopada 1918 roku funkcje człon- 
ka zarządu gospodarza stowarzysze- 
nia spożywców „Przyszlošė“ w Lu- 
brańcu w pow. Włocławskim z pła- 
cą 15 rubli miesięcznie i prowadząc 
przez cały rok 1917 : wzorową 
gospodarkę i książki handlowe tego 
stowarzyszenia zaniedbał swych o- 
bowiązków w roku 1919, zaprzesta- 
jąc prowadzenia od maja tego roku 
wszelkich książek handlowych i o- 
graniczając się jedynie do kwitowa- 
nia z odbioru pieniędzy, otrzymy- 
wanych z targu od sklepowej, które 
to pieniądze w myśl porozumienia 
ze skarbnikiem stowarzyszenia prze- 
chowywał u siebie i któremi dys- 
ponował. 

Za okoliczność, usprawiedliwiającą 
do pewnego stopnia zaniedbanie 
obowiązków gospodarza stowarzy- 
szenia należy uznać fakt ciężkiej 
choroby jego i jego dziecka około 
sierpnia 1919 roku, jego wytężoną 
pracę polityczną i społeczną w cią- 
gu całego 1918 roku oraz prowa- 
dzenia przezeń całej gospodarki 
stowarzyszenia nietylko bez dosta- 
tecznej kontroli ze strony rządu i 
komisji rewizyjnej, ale również bez 
jakiejkolwiek pomocy ze strony in 
nych członków zarządu; 

2) że dokonana w dniu 27 listo- 
pada 1918 roku lustracja stowarzy- 
szenia przez komisję rewizyjną wy- 
kazała pewne saldo kasowe i braki 
w towarach, przyczem ogólna na- 
leżność od p. Wožnickiego została 
określona przez komisję na su- 
mę przewyższającą faktycznie jego 
względnie stowarzyszenia zobowią- 
zania. P. Woźnicki zakwestjonował 
powyższe orzeczenie komisji do 
chwili, zanim wysokość jego na- 
leżności zostanie ustalona. Należ* 
ność powyższa była sprawdzona 

  

Natomiast niema podstawy do twier- 
dzenia, iż wicemarszałek Wożnicki, 
używając pieniędzy tego stowarzy- 
szenia na cele inne, niż na te, na 
które były przeznaczone, użył ich 
bez zamiaru zwrotu, przeto określe- 
nie „roztrwonienie*, użyte przez 
posła Jędrzejewicza z trybuny sej- 
mowej, nie odpowiada stopniowi 
stwierdzonego przez sąd przewinie- 
nia wicemarszałka Wożnickiego. 

2) niema podstaw zarzut posła 
Jędrzejewicza, jakoby wicemarszałek 
Wożnicki nie wywiązał się z za- 
ciągniętego zobowiązania pieniężne- 
go wobec osób trzecich, które przy- 
szły mu podówczas z pomocą, wo- 
bec okazania parokrotnie przez wice- 
marszałka Wożnickiego gotowości 
zwrotu udzielonej mu sumy. 

* 

kolejno przez lustratorów związku 
stowarzyszenia spożywców  zwy- 
czajną i nadzwyczajną komisję re- 
wizyjną, wreszcie ponownie przez 
lustratora związku stowarzyszenia 
spożywców i została określona, o- 
statecznie przez ogólne zebranie 
stowarzyszenia na sumę 10.140 ma- 
rek. Uznaną za dług p. Wožnickie- 
go powyższą sumę pan Wożnicki 
pokrywał ratami w miarę wy- 
jaśnienia się jej wysokości, wpła- 
cając w początkach stycznia 
1919 roku 7.500 marek, regulu- 
jąc w dniu 11 marca 1919 roku ra- 
chunek oddziału związku spożyw- 
ców na 1292 marki, oraz wyracho- 
wując się z pozostałej sumy przed 
ogólnem zebraniem częściowemi ra- 
chunkami przez nie ząakceptowany- 
mi, częściowo pokrywając brakują- 
cą resztę gotówką; 

3) że p. Wożnicki nie był w mo- 
żności pokryć odrazu całości swych 
zobowiązań wobec stowarzyszenia 
oprócz powodów wymienionych pod 
punktem 2) jeszcze z następujących 
powodów: z jednej strony dlatego, 
że zobowiązania te mogły być w 
pewnym stopniu regulowane wobec 
wyrażenia przezeń zasadniczej zgo- 
dy na pokrycie wszelkich niedobo- 
rów, choćby nawet powstały tylko 
wskutek braku dozoru nad podwład- 
nym mu personelem, z drugiej stro- 
ny wobec tego, iż p. Woźnicki, znaj- 
dując się w nader trudnych warun- 
kach materjalnych, obarczony jesz- 
cze jego własną chorobą oraz cho- 
robą dziecka użył w związku z tem 
na cele osobiste pewną  nie- 
dającą się ściślej określić sumę z 
pieniędzy znajdujących się w jego 
dyspozycji; 

4) że p. Wożnicki wywiązał się 
z pierwszej raty swych zobowiązań 
wobec stowarzyszenia dzięki pomo- 
cy osób trzecich, pokrywającą mu 
kwotę z sumy, udzielonej mu przez 
nie na tem cel, niedającej się ściśle 
określić, wynoszącej w przybliżeniu 
4.500 marek; 

5) że wspomniane osoby trzecie 
nie uważały, udzielonej p. Wožnic- 
kiemu pomocy za zobowiązania dłu- 
żne, a wszczęte przez p.Wożnickie- 
go rozmowy na ten temat uchylały. 

Upamiętnienie wodza. 
PARYŻ. 29.I1. (Pat). Rada m. Paryża na dzisiejszem swem posie- 

dzeniu postanowiła przemianować Avenue du Bois de Boulogne na Avenue 
Foch, Ponadto postanowiono na krańcu 
szałka. 
Sarrail, 

tej ulicy postawič pomnik mar- 
Zdecydowano wreszcie nadać jednej z ulic Paryża nazwę Rue 
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Walka z prawdą. 
Świetną ilustrację do swoich za- 

$ad moralnych i politycznych daje 
wczorajszy „Dziennik Wileński*, Po 
trzech przeszło miesiącach przypo- 
mniał on sobie artykuł „kKurjera 
WiL* o  federalistyczmej  teorji 
Proudhona. Widocznie w ciągu tych 
3 ch miesięcy zdołała redakcja 
„Dziennika* wynaleźć jakąś bibljo- 
gralję, z której zaczerpnęła kilka 
nieskładnych wiadomości o Proud- 
honie i.. przeraziła się. Okazuje się, 
że (podług owej: encyklopedji), 
był to „komunizujący socjalista”, ba, 
nawet „w gruncie anarchista*! 

Jak te dwa określenia można ze 
sobą pogodzić — to już jest tajem- 
nicą „Dziennika*. Każdy cokolwiek 
wykształeony w dziedzinie doktryn 
politycznych i ekonomicznych XIX 
wieku wie, że Proudhon należy do 
rzędu tych znakomitych myślicieli, 
którzy tworzą etapy i szkoły w roz- 
woju myśli ludzkiej, że we Francji 
istnieje specjalne Towarzystwo, zaj- 
mujące się stadjami nad życiem i 
twórczością Proudhona  („Societć 
Proudhon“), že cały ruch regjonali- 
styczuy i federalistyczny w Europie 
uważa go zaswego prekursora i teo- 
retyka, że jego wpływom ulegali ta- 
cy uczeni i działacze jak Marx, Sa- 
batier, Sorel, Longuet, Tołstoj, Fórs- 
ter, Paul-Boncour. 

Nikt oczywiście nie może wy- 
magać aby o tem wiedziano w re- 
dakcji „Dziennika*. Dla niej wy- 
starczy ze zgrozą wyczytany w ja- 
kiejś eneyklopedji aforyzm Proudho- 
na: „Zą proprie'ie c'est le vol", zna- 
ny każdemu studeztowi na pierw- 
szym roku prawa. 

Nie dziwimy się, że w redakeji 
„Dzsiennika* włosy stanęły dęba na 
głowach po przeczytaniu (fałszy- 
wych zresztą) informacji o teorjach 
Proudhona. Gdyby bowiem zwycię- 
żyły niektóre ideje tego znakomite- 
go myśliciela, toby bezwątpienia nie 
było miejsca w społeczeństwie na 
„ideologję* Dziennika Wil. 

Jakżeby mógł „katolicki* organ 
wileński pogodzić sięz taką naprzy- 
kład „anarchistyczną* tezą Proudho- 
na: „Pokój i sprawiedliwość pomię- 
dzy narodami nie może być inaczej 
osiągnięty jak na podstawie fede- 
racji”, Coby miał do roboty „Dzien- 
nik Wileński", gdyby zniknęła nie- 
nawiść pomiędzy narodami, gdyby 
nie poplacalo szczucie i podjudzanie 
jednych przeciwko drugim, gdyby 
nie można było wyzyskiwać sasad 
moralnych i uczuć religijnych dla 
własnych podwórkowych celów po- 
litycznych? 

Tak, panowie z „Dziennika*, wa- 
sze oburzenie, wasza obawa przed 
idejami wielkiemi, przed zwycię- 
stwem prawdy jest niewątpliwie 
szczera. 

si a DAGA 

Kronika telegraficzna. 
- = Marszałek Senatu Szymański przybył 

do Cieplic w Czechosłowacji. 
== Powstańcy meksykańscy zajęli miasto 

Mazaltan. Pogłoskę tę podaje agencja Ha- 
vasa. 

= Francuski minister handlu złożył w 
Izbie projekty ustaw, dotyczących układów 
handlowych z Grecją, Fatonją, Litwą, Jugo- 
sławją i Bełgją. 

== Peseł niemiecki p. Rauscher wyjechał 
wezoraj wieczorem na dwa tygodnie do 
Niemiec. Podczas jego nieobecności 6bo- 
wiązki posła sprawować będzie radca po- 
selstwa p. von Rintelen. : 

    

Nr 75 (1420) — 

„Zwierciadło kukułki wileńskiej, 
zeszyt 1. 

Odczuwa się często potrzebę 
satyryczno-humorystycznego pisma 

perjodycznego w Wilnie. Tyle prze- 
cież, w życiu naszego miasta ma- 
my kapitalnych okazyj, że dopraw- 
dy—di/ficšle est satiram men  scribere 
—a niema gdzie, Nareszcie jednak 
jest już „gdzie”, a inicjatywa padła 
stamtąd, skąd powinna była paść, 
skąd zresztą już od dawna i nie- 
jednokrotnie padała, choć w innej 
formie—z pośród młodzieży aka- 
demickiej, dziwnie w Wilnie naogół, 
poza nielicznemi wyjątkami nieru- 
chawej. Owe „nieliczne wyjątki" wła- 
śnie, dowcipne i żywe zebrały się 
w grupkę („kleine aber feine Gesel- 
schaft"), w „konsorcjum wydawni- 
cze", że się tak szumnie wyrazimy 
i wydały pierwszy (w tym roku) ze- 
szyt pisma humorystycznego. 

Pismo to niema charakteru spe- 
cjalnie akademickiego, studenckie- 
go, porusza tematy ogólne także 
(nawet bardzo ogólne), nie zapomi- 
nając o niektórych europejskich na- 
wet aktualnościach, przedewszyst- 
kiem, oczywiście, wileńskie mając „na 
względzie". Zwraca uwagę kapital- 
na parodja mowy jednego z profe- 
sorów U. S. B, wiersz: „Expres 
Czerwony ma głos...*, doskonałe 
„Zwierciadło akademickie", bardzo 
dowcipne i bardzo dobrym wierszem 
napisane. Znać że autor operuje 
nim z wielką swobodą i... niemniej- 
szym talentem. Dostało się tam każ- 
demu, m. inn. i t. zw. „kołom nau- 
kowym*. Przytaczamy tę zwrotkę: 

„Pozatem 
Kolega skarbnik 
naukowego koła miłośników 

choreografji 
(sekcja poznawania ping-ponga) 
twierdzi, iż potrafił 
wynaleźć garbnik, 
który ściąga 
automatycznie—zaległe składki 
w sposób precyzyjny i ścisły. 
Oto macie państwo nierzadki 

dowód 
genjalności ludzkiego umysłu". 

Nie zabrakło też i aktualności 
minionych. 

„.„.całe U. S$. B. na nartach 
studenci, : 
profesorzy, 
wożni 
i obožni“... 

Z aktualności ogólno wileńskich 
trzeba wymienić jeszcze cenną a in- 
teresującą rozprawę Spirydjona Lóf- 
cika, estety (naśladowcy czy przyja- 
ciela, umilkłego już—nie wiemy na 
jak długo — Klemensa Nemezjusza?) 
p. t« „O estetyczny wygląd Wilna”, 
„ Tradycyjny Prima aprilis w Wilnie”, 
Niezłe są zasady Bon Ton'u. „Sym- 
fonja Czystej Sztuki, Oko w Oko z 
najmłodszym Parnasem Wileńskim. 
Wieczór Poetycki S. T. O.“—bardzo 
dowcipne. 

Na tem kończę to sprawozdanie, 
na wyliczenie innych „artykulėw“ 
tego pisma już mi miejsca nie staje, 
a zresztą, radzę naszym czytelnikom 
udać się bezpośrednio do źródła po 
odpowiednie informacje, czyli za- 
opatrzyć się w pierwszej lepszej 
budce kolporterskiej, czy księgarni, 
w zeszyt „Zwierciadła*. ymienię 
jeszcze tylko nomina zacnych redak- 
torów, zatem: 

„Kwintet redakcyjny stanowią: 
|-sze skrzypce... Marceli Kla- 

wish (magister ogłady). 
2-gie skrzyce... Spirydjon Lóf- 

cik (esteta). 
Altówka... Aleksander Sadełko 

(poeta). 
Wiolonczela... Żozef Żgajło. 
Bas... Wincenty Ulęgałka”. 

Pozatem „dla władz”: Redaktor 
i wydawca — Tomasz pna 

SPORT. 
Trzeci dzień turnieju gier spor- 

towych Okr. W. F. Wilno. 

W trzecim dniu turnieju gier 
sportowych Ośr. W. F. Wilno od- 
były się mecze koszykówki męskiej 
dwóch drużyn Ogniska oraz Pogoni 
z Siłą. Ponadto rozegrany został 
jeden miecz koszykówki zespołów 
żeńskich Harcerek i Ogniska. 

Wyniki: 

Ognisko I. — Ognisko II 30: 23. 

Grały zespoły równorzędne. Po- 
ziom gry b. wysoki. 

Pogoń — Siła 31:17. 

Pogoń zwyciężyła dzięki lepszym 
strzałom. 

Plan dalszych rozgrywek gie 
sportowych. į 

Wtorek (2.IV.) 19—19.30 Harcer- 
ki — Siła siatkówka zesp. żeńsk. 
19.30 — 20 Makabi — Ognisko siat- 
kówka zesp. żeńsk. 20 — 20.30 
Sokoł—Siła siatkówka zesp. męskich 
20.30 — 21 Makabi—A, Z. S. siat- 
kówka zesp. męskich. 

Środa (3.IV.) 18 — 19 Sila—Og- 
nisko koszykówka zesp. męsk. 19—20 
Harcerki — Siła koszykówka zesp. 
żeńsk. 20 — 2] Makabi — Pogoń 
koszykówka męsk. 

Czwartek (4.IV) 19 — 19,30 Ma- 
kabi — Harcerki siatk. zesp. żeńsk. 
19.30 — 20 Ognisko—A. Z. S. siatk. 
zesp. męskich 20 — 20.30 Sokół — 
Makabi siatk. zesp. męskich. 

  

  

        

   

    

    

    

   
    

  

     

   

  

   

  

     

  

   

    

    

    

    

    

     



      

   
   
   

        

   

  

Nr 75 (1420) 

Ochrona przyrody. 
Pod tym tytułem czytamy w 

„Czasie* obszerny artykuł p. H. Ja- 
sieńskiego, z którego cennemi uwa- 
gami chcielibyśmy podzielić się 
z czytelnikami „Kurjera Wil.* do- 
dając i coś swego. Otóż odbywał 
się w Małopolsce pono, tydzień 
„ochrony przyrody”, i przy tej spo- 
sobności wydano zeszyt pod tym 
tytułem, w którym mieści się dużo 
ciekawych rzeczy. Autor ubolewa 
i słusznie nad niszczeniem u nas 
krajobrazu i zabytków przyrodni- 
czych. Wiemy i my coś o teml 
prof. Romer ledwie ochronił las 
otaczający Świteż od wycięcia, gaje 
wokoło Zielonych jezior po il- 
nem zmasakrowano, wycięła lud- 
ność na opał Markucie, filareckie 
miejsce majówek. Niemcy požarli 
Rybiszki, a nasza wojskowość... ach 
niech jej Pan Bóg nie pamięta, co 
zrobiła z Zakretem, bo ja nie mogę 
darować. Jeżeli bowiem coś w oko- 
licy Wilna miało być rezerwatem, 
bo ten las prześliczny, faktyczny 
rezerwat zdrowia, ozonu, woni smo- 
łowej, widoków pełnych uroku, i ci- 
szy puszczy o sto mil od miasta. 

Stało się. Nie odstanie. Schrony 
i kolejka porznęły stary las zbrzy- 
dzając go wielce. Na to rady nie- 
ma; ale Belmont, wzgórza Antokol- 
skie szumią jeszcze swemi gęstemi 
drzewami. Jakiż los je czeka? Czy 
byt ich zapewniony? Czy to jest re- 
zerwat czy nie? Nie wiemy. Niezli- 
czyć w ilu miejscach wycięto bez- 

ślnie stare drzewa, artykuł p. Ja- 
Šio cytuje takie barbarzyn- 

a na Ślązku, w Wielkopolsce, 
kędy.wycinają stare aleje drogowe. 
U nas barbarji takich spotyka się 
aż nadto wiele. Lasy nasze wynisz- 
czone przez wojnę, wycinają właści- 
ciele do reszty tłumacząć się, często 
słusznie złym stanem finansów, zmu- 
szających do pozbycia się tej pięk- 
nej ozdoby naszego krajobrazu. 

W Wilnie samem z drzewami 
obchodzą się stale po barbarzyńsku, 
obcinając je daleko niżej niż gdzie 
bądź na świecie mimo iż nasze sro- 
gie zimy i tak wymagają dużo sił 
od drzew, by się przy życiu utrzy- 
mały, a kaleczenie ich gałęzi tak 
głęboko osłabia bardzo ich organizm. 

W zachodnich częściach Polski, 
przy niemieckiejsgospodarce drzewa 
były szanowane, teraz tnie się na 
prawo i na lewo bez upamiętania. 
Okolice bezleśne są okropne, smu- 
tne. nudne, zimne, bezduszne jakieś. 
Rozumiemy że np. projekty częścio- 
wego choćby osuszenia błot pole- 

  

skich muszą dojść do skutku choć- 
by ze szkodą dla przyrodników, 
gdyż i zdrowie i rozwój ekonomicz- 
ny ludności tamtejszej tego wyma- 

gają. Ale wszędzie dały by się 
utrzymać małe rezerwaty dla bada- 

czy i dla ozdoby. Parków narodo- 
wych tego rodzaju mamy bodaj tyl- 
ko dwa: w Białowieży i w Tatrach. 
Ale racjonalnej opieki nad drzewo- 
stanem w znaczeniu ogólnem niema. 
Nie wszędzie się znajdzie konser- 
wator tak energiczny i o tyle za- 
miłowany w swym zawodzie, by 
prócz na stare mury. zwracał uwagę 
i na krajobraz, i starał się konser- 
wować drzewa na równi z murami, 
uważając słusznie że jedne obok 
drugich stanowią całość. 

Na zakończenie powtarzamy traf- 
ną uwagę p. Jasieńskiego, który 
umieszcza w końcu swego artykułu, 
w sprawie leżącej u nas nie tyle 
może w zaniedbaniu, bo owszem 
mówi się i robi wcale dużo, ale nie 
dosyć spopularyzowanej, nie dosyć 
propagowanej wśród ogółu. Młodzież 
szkolna dzieci szkół wiejskich po- 
winnaby przedewszystkiem być stale 
pouczana o tem, że nie należy 
bezmyślnie i bez potrzeby odbierać 
życie drzewinie. łamać młode so- 
senki, drzeć łyka z lip i wiercić 
dziury w brzozach dla dobycia soku 
na wiosnę. 

Albowiem jeśli się o tem w porę 
nie pomyśli i rzeczy pójdą tak dalej, ; 
jek idą teraz, to krajobraz nasz zmieni. 
się w sposób szkaradny w niedłu- 
gim czasie i stanie się nudną bez- 
drzewną pustynią. 

„Sprawy o których tu mowa nie 
powinny być omawiane wyłącznie 
tylko w pewnych wydawnictwach 
specjalnych, czytanych przez spe- 
cjalny i ograniczony zastęp czytel- 
ników. Mają one zbyt wielkie zna- 
czenie ogólno-kulturalne i zbyt blis- 
ko nawiązują do licznych dziedzin 
ludzkiej działalności, aby można by- 
ło wogóle o czemkolwiek z praw- 
dziwym pożytkiem myśleć, a w każ- 
dym razie o jakichkolwiek sprawach 
ekonomicznych i technicznych, na 
każdym kroku pośrednio o nie za- 
chaczając. 

Architekt. przynajmniej w szer- 
szym zakresie swej działalności, jako 
urbanista, projektujący plany prze- 
budowy miast, osiedli mieszkalnych 
i letnisk czy uzdrowisk, pracuje już 
wprost bezpośrednio w tym przed- 
„miocie i nad zagadnieniami ochrony 
przyrody w praktyce swojej zasta- 
nawiać się musi niejednokrotnie, 

  

KSU REJ Ę R 

«С   

wILENSKI 

  

WIELKANOC. 

O jak smutno w Wielki Piątek zrana! 

Świat bez słońca pokutuje i pości... 

O Wielkanoc, Wielkanoc!.. ziemio nasza obiecana! 

Ziemio wypoczynku i radości! 

O jak wszystko się nareszcie zmienia! 

Na pustyni wzrasta różdżka zielona 

ze skały bije źródło pokoju i wytchnienia 

Słodsze nad winne grona 

Rok czekamy obietnicy Pana, 

By nas wywiódł z domu niewoli starej | 

... O Wielkanoc, Wielkanoc ziemio nasza obiecana... 

Ziemio ziszczonej wiary ! 
A. Kejdziówna. 

  

Prace nad ochroną i restauracją zabytków na terenie 

Wil. Urzędu Konserwatorskiego. 

"m Wilno jest przecież miastem za- 
bytków, z których bardzo wiele ma 

wielką wartość artystyczną czy hi- 
storyczną. Ochrona ich jest kwestją 
zawsze aktualną, tembardziej, że 

tak wiele mamy do nadrobienia, w 
tej dziedzinie zaniedbanej w okresie 
niewoli, kiedy każda prawie praca 

w tym kierunku tłumiona,była w za- 

rodku przez wroga. Dzis gdy mamy 
w tem nieporównanie większą swo- 
bodę, jedynie brak środków odpo- 
wiednie przedsięwzięcia utrudnia a 
czasem nawet uniemożliwia (na 
pewien czas). 

Pomimo to zostało zrobione dużo, 

sporo też robi się dalej. Jest to jed- 

nak bardzo trudna, skomplikowana 
praca, wymaga wielkich środków 

choćby w tym często się nadarzają- 
cym wypadku, gdy mu się zdarzy 

napotkać na obszarze danym mu do 

rozplanowania, jakieś stare ogrody 

czy parki, aleje, grupy drzew, a na- 

wet pojedyńcze szczególnie piękne 

stare drzewa, które trzeba uwzglę- 

dnić i uszanować i które mogą się 

stać wdzięcznym motywem kompo- 
zycyjnym dobrze pomyślanego pla- 
nu regulacyjnego, ale z drugiej stro- 
ny mogą też wymagać pewnej ela- 
styczności w umiejętnem dostoso- 

waniu się do zastanych warunków 

materjalnych, oraz wielkiego zrozu- 

mienia potrzeby jej wśród społe- 

czeństwa. Brak owego zrozumienia 

jest nieraz większą przeszkodą dla 

działalności konserwatora niż brak 

środków materjalnych. Ono właśnie 

niezrozumienie jest przyczyną tego, 

że jeden z najciekawszych i najpięk- 

niejszych zabytków architektury ba- 

rokowej w Rzplitej, t. zw. Alumnat 

Papieski w Wilnie, przy Uniwersy- 

teckiej 2, jest w stanie nieprawdo- 

podobnego zaniedbania, niszczejąc 

stopniowo w godnem pożałowania 

opuszczeniu i niechlujstwie. 

Cóż jednak zrobić, kiedy wileń- 

ski Urząd Konserwatorski niema 

środków na to aby przedsięwziąć od- 

powiednie prace, choćby wbrew wo- 

krajobrazowych i może niekiedy 

pewnego zaparcia się siebie, gdy 

przyjdzie czasem odstąpić od po- 

wziętej z góry nadto arbitralnej kon- 

cepcji. W każdym razie zagadnie- 

nia te urbaniście, architektowi czy 

inżynierowi drogowemu nie mogą 

być obce i obojętne i należy sobie 
zdawać sprawę, że człowiek pracu- 

jący w tej dziedzinie, jeżeli nie jest 

potrosze „romantykiem*, bardzo ła- 
two stać się może groźnym i nie- 

bezpiecznym... szkodnikiem*. 
K. M. 

    

Welna, Jedwab 

„GORDON s». 
NADESZŁY MODNE MATERJAŁY na sezon WIOSENNY i LETNI 

, Kamgarny, Szewioty etc. Firanki, Portjery, Dywany, Materjały meblowe 
Nn ai L 

Akc. 
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li, tego szacownego objektu wlašci- 
cieli (wladze duchowne); ci zaš nie 
kwapią się, do tego w najmniejszym 
stopniu. Tymczasem więc niszczeje 
coraz bardziej nasz Alumnat, ku 
wielkiemu wstydowi nietylko jego 
opiekunów (niewiele z tego, z resztą 
sobie robiących) ale i całego społe- 
czeństwa wileńskiego, będąc kom- 

promitacją tegoż wobec licznych 
gości z całej Rzplitej, oraz zagrani- 
cy, z roku na rok coraz liczniej 
Wilno odwiedzającej. 

Te i inne refleksje oraz rozpo- 
czynający się sezon budowlany skło- 
niły nas do zwrócenia się do p. 
Konserwatora Lorentza, następcy 
prof. Remera na tem stanowisku, 
z prośbą o nieco informacyj o aktu- 
alnych i projektowanych pracach 
ochronnych i restauracyjnych nad 
zabytkami, na terenie jego opiece 
powierzonemu. 

Informacje te zostały nam uprzej- 
mie udzielone, systematycznie roz- 
łożone na trzy grupy: a) kościoły, 
b) zamki, c) restauracja i konserwa- 
cja dzieł malarskich (malowideł 
ściennych głównie). 

Największą pracą w pierwszej 
grupie jest, restauracja kościoła po 
trynitarskiego, na Antokolu, j. w. 
zamienionego przez rząd rosyjski na 
cerkiew. Jest to praca znaczna i do- 
konywana będzie (pod kier. prof. 
Kłosa) stopniowo. r. b. odjęte 
zostaną cebulowate, cerkiew- 
ne kopułki z dwóch wież, oraz la- 
tarni z tego kościoła i według od- 
powiednio opracowanego projektu, 
sprawione nowe, możliwie zbliżo- 
ne do dawnych przedcerkiewnych, 
pokrycia. Następnem stadjum resta- 
uracji tego kościoła będzie odno- 
wienie stiuków gipsowych, wew- 
nątrz, z powodu jednak dużych 
kosztów jakie ono za sobą pociąg- 
nie, niewiadomo czy nastąpi w tym 
roku. Na przyszły rok zostanie od- 
łożone odnawianie całego wnętrza. 

Drugą, niemniej ważną pracą 
konserwatorską w Wilnie będzie 
restauracja stiuków w kościele 
Wszystkich ŚŚ., przy ul. Rudnickiej. 
Jest to bardzo cenny zabytek baro- 
kowy, i najbardziej zagrożona ich 
część w prozbiterjum tego kościoła 
zostanie zakonserwowana w bieżą- 
cym sezonie; reszta w roku przy- 
szłym, zapewne. 

Tyle o wileńskich kościołach; 
poza Wilnem, niebawem rozpoczną 
się prace 'konserwacyjne w pięknej 
starej cerkwi św. Borysa i Gleba 
(pobazyljańskiej) w. Nowogródku; 
pozatem w porozumieniu z władza- 
mi wojskowemi opiekującemi się 
przepięknym rokokowym kościołem 
w Berezweczu, poczynione zostały 
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pewne kroki w kierunku rozpoczę- 
cia także w nim prac konserwacyj- 
nych. Znając, istotnie niezwykłą 
piękność tej świątyni, przyjęliśmy 
wiadomość tę z żywem zadowole- 
niem. 

Teraz—zamki. Znów zaczynając 
od Wilna, dowiadujemy się o pew- 
nych drobnych pracach na Górze 
Zamkowej. W tym roku zostanie 
też rozstrzygnięty w drodze konkur= 
su problem zwieńczenia baszty. 

Prowincja. Zostaną przeprowa- 
dzone liczne prace Ikonserwacyjne 
w zamku trockim. Dobre zabezpie- 
czenie jego ruin przed zniszczeniem. 
Dokonywane będą różne badania na 
górze zamkowej w Nowogródku, jak 
również i prace konserwacyjne przy 
basztach i murze obwodowym. 

Przechodzimy teraz do malowi- 
deł ściennych. Największe prace w 
tej grupie wykonywane są przez 
art. mal. p. Słoneckiego w kościele 
św. Teresy. Zostały wydobyte z pod 
późniejszego  zamalowania (przez 
Strzałeckiego) dawne malowidła na 
ścianach i sklepieniu i poddawane 
są obecnie starannej, ostrożnej re- 
stauracji. Jest to jeden z bardzo nie- 
licznych wypadków, w którym ko- 
szty robót konserwatorskich ponosi 
dana parafja, b. zamożna zresztą, 
w przeciwieństwie, do ubogiej pa- 
rafjj Wszystkich ŚŚ., gdzie koszt 
tych prac spada na urząd konser- 
watorski. 

Inne prace malarsko-restauracyj- 
ne dokonywane są w parlatorjum 
klasztoru Wizytek. Tam pracuje p. 
Malinowska, absolwentka Wydz, Szt. 
P. nad restauracją, przypadkowo 
pod warstwy narzuconego na nie 
tynku, odkrytymi, temperowemi ma- 
lowidłami ściennemi. W związku z 
temi i poprzednio wymienionemi 
pracami w kościele ostrobramskim; 
przyjeżdżał do Wilna jako ekspert 
odnowiciel ostrobramskiego. (często- 
chowskiego także i wielu innych) 
obrazu M. Boskiej, prof. Szczęsny 
Rutkowski i wypowiadał o nich 
swoją opinię. 

To są najbliższe zadania Urzędu 
Konserwatorskiego w Wilnie, zapy- 
taliśmy o zabytki, nieobjęte prelimi- 
narzem tegorocznym, które jednak 
p. Konserwator uważa za wymaga- 
jące możliwie jaknajszybszej konser- 
wacji. Należy do nich, jak się do- 
wiadujemy: klasztor klarysek przy 
kość. św. Michała, a przedewszyst- 
kiem zajęty przez archiwum kośc. 
pofranciszkański. Nastąpi to przy- 
puszczalnie w r, przyszłym. Sprawa 
uwolnienia murów  pofranciszkań- 
skich od archiwum jest na dobrej 
drodze. 
lepsze. 8. Klaczyńskhi, 
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Wiosommo wielkanocne obrzędy nd 
bialoruskiego. 

Zaznaczyć winniśmy, dla uniknięcia 

nieporozumień, że większość wskazanych 
w niniejszem artykule zwyczajów i obrzę- 
dów, o których wspominają Romanow, 
Szejn, Karski i inni, odnosi się do Bia- 
łorusi prawosławnej, gzie wogóle zacho- 
wało się więcej resztek głębokiej staro- 
żytności. W Białorusi Zachodniej bar- 

dziej silna i nietolerancyjna względem 
pozostałości obalonego przedchrześcjań- 
skiego światopoglądu, religja katolicka 
w znacznej mierze te obrzędy i obycza- 
je starożytne, aczkolwiek nie całkowicie 
a tylko w zewnętrznych przejawach w 

obrzędowości, wyrugowała z życia i pa- 
mięci ludu przy pomocy nowych kościel- 
nych zwyczajów czysto chrześcjańskich. 

Żaden z narodów słowiańskich 
nie zachował w swojem bytowaniu, 
w swym światopoglądzie, obrzędach 
religijnych, wierzeniach, poezji lu- 
dowej i t. d. —takiej ilości pierwia- 
stków przedchrześcjańskich, co Biało- 
rusini. 

Aczkolwiek naród białoruski był 
oddalony od wielkich ośrodków i 
dróg kulturalno-historycznych, nie 
małą rolę we wspomnianem  zjawi- 

sku odegrała ta państwowo-religijna 
walka, która się toczyła, jak wiado- 
mo w ciągu wielu wieków 0 świat 
białoruski, między moskiewsko-pra- 
wosławnym Wschodem, a polsko- 
katolickim Zachodem. 

Przyswojenie i rozwój treści 
chrześcijaństwa były w znacznej mie- 
rze tamowane w masach ludowych 
wskutek walki, jaka się toczyła o 
zewnętrzną władzę nad duszą naro- 
du białoruskiego między obu od- 
mianami chrześćjaństwa. 

Tym to okolicznościom zawdzię- 
czamy, że w układzie życia i pa- 
mięci zbiorowej Białorusinów prze- 
chowało się więcej, niż u innych 
narodów, ciekawych, swoistych i 
poetyckich pozostałości z imponują- 
cego niegdyć gmachu pierwotnej 
„naturalnej* religji. : 

Pogaństwo, które chrześcijaństwo 
usiłowało wytępić doszczętnie, jedy- 
nie zawdzięczając swej zadziwiają- 

cej żywotności, zachowało się w zna- 
cznej mierze do dni dzisiejszych, 
wchodząc, jako wążny składnik do 
tej synkretycznej całości istotnego re- 
ligijnego ujmowania świata przez 
naród białoruski, które to ujmowa- 
nie przetrwało w nim do dziś. 

Tego religijnego ujęcia swiata 
nie można nazwać ani chrześcijań- 
stwem, ani pogaństwem: jest ono w 
znacznej mierze mechanicznem po- 
łączeniem zrożniczkowanych, często 
zwalczających się, często znowu 
zgodnie łączących się charakterów 
jednego i drugiego. 

Jak wiadomo z metody synkre- 
tyzmu w znacznej mierze świado- 
mie korzystały chrześcijańskie misje 
w kraju, pozyskując ludność jego 
dla nowej religji. 

wieta chrześcijańskie przysto- 
sowywano chronologicznie do przy- 
padających w tym okresie trady- 
cyjnych uroczystości dawnej wiary 
ludowej, wobec czego przyjmowały 
one wiele starych pogańskich ob- 
rzędów i obyczajów. Zwyczaje i ob- 
rzędy pochłaniały często całkowicie 
treść chrześcijańskich zasad, przyj- 
mowanych i rozumianych bardziej 
Z obrzędowej strony. 

Zupełne zwycięstwo istoty chrze- 
ścijaństwa było utrudnione z tego 
powodu, że subtelna, duchowa sym- 
bolika nowej religji była pod wzglę- 
dem estetyki mało dostępną dla 
prymitywnej duszy Białorusina, poj- 
mującej świat w sposób bardziej 
prosty — w formie konkretnego as- 
pektu naturalistycznego mitu. 

więto Wielkanocne szczególnie 
jaskrawo podkreśla to synkretyczne 
zjawisko „religji zwyczajowej", któ- 
ra mimo oficjalnego chrześcijaństwa, 
żyje dotychczas w duszy narodu 
białoruskiego. Święto Wielkanocne 
w swych początkowych założeniach 
„religji słońca” wchodzi w dziedzi- 
nie ludowej religji pierwotnej do cy- 
klu uroczystości wiosennych. 

Cykl wiosenny zawiera w sobie 
następujące zwyczaje i obrzędy: Zwia- 
stowania, Wielkanocne, Zielonych Świąt 
4 Rusalne, O ile cykl obrzędów przy- 

  

stosowanych do Bożego Narodzenia 
(kalady) zawierał, jako swe podsta- 
wowe jądro ozdobiony żywym mi- 
tem astronomiczny fakt „narodzin 
nowego słońca”, o tyle cyk] wiosen- 
ny zawierał niewątpliwy fakt „zmar- 
twychwstania tego słońca" z jego 
siłą budzenia życia przyrody i serc 
ludzkich. 

Według ludowego kalendarza 
białoruskiego, pierwszym dniem wio- 
sny jest dzień | marca. Być może 
jest to echo tych czasów, gdy rok 
oficjalnie rozpoczynał się tą datą; 
być może... jeszcze odleglejsze echo. 

| marca święto: praca tego dnia 
jest zakazana, by nie rozgniewać św. 
Eudoksji, która dzierży lato w swem 
ręku. 

9 marca również święto — dzień 
40-tu Męczenników. W dniu tym 
ptactwo rozpoczyna wić gniazda 
da z 40 pręcików, na cześć męczen- 
ników-patronów ich gniazd. 

Chłopcy winni w tym dniu ze- 
brać po 40 drzazg i wrzucić je do 
pieca, ażeby mieć powodzenie 
w polowaniu na ptaki i jaja ptasie. 
W dniu tym ojciec winien zrobić 
dzieciom huśtawkę, to ma dać im 
w ciągu roku zdrowie i energję. 

25 marca dzień Zwiastowania — 
jedno z największych świąt u Biało- 
rusinów. Święto jest dniem odpo- 
czynku dla całej przyrody. W dniu 
tym nawet ptactwo nie wije gniazd, 
kobiety nie rozpalają ognia, dziew- 
częta nie splatają warkoczy. Wie- 
czorem nie palą ognia i wcześnie 
udają się na spoczynek. Za dobrą 
wróżbę uchodzi spostrzec w dniu 
tym ptaka, wracającego z ciepłych 
krajów, szczególnie bociana. 

„Proświrki” *) wzięte z cerkwi w 
dniu Zwiastowania potarte na okru- 
chy rzucane są do zboża, przezna- 
czonego na zasiewy jesienne. Tylko 

na Zwiastowanie można wbijać 
koły do ziemi, poprawiać i stawiać 
płoty w ogrodach, rozpoczynać orkę, 
rozwieszać płótno na słońcu. Wszy- 
  

*) Proświrki odpowiadają opłatkom uży- 

waym do św. Komunji w kościele katolickim, 

  

stko to musi być robione w obec- 

ności całej wsi, inaczej będzie chło- 

dna wiosna. 

- Na Zwiastowanie rozpoczyna się 

pełen czaru poetyckiego obrzęd „Na. 
woływania wiosny” (Hukańnie wia- 
sny). Obrzęd ten polega na tem, że 

dziewczęta po południu zbierają się 

gromadami na gumniskach (pryhu- 

mieńnia), wspinają się często na 

strzechę stodoły, lub wogóle na miejsca 

wzniesione, i siedząc razem śpiewają 

chórem specjalnie poświęcone temu 

obrzędowi pieśni wiosenne. Każdy 

wiersz tych pieśni kończy się wy- 

krzyknikiem: hu, hu—u (stąd „Hu- 

kańnie"). 

Poszczególne gromady dziewcząt 

śpiewają po kolei, wzajemnie poda- 

jąc jedne drugim głos. 

Pozatem chłopcy z „dudkami“ i 

harmonijkami przechodzą od jednej 

grupy dziewcząt do drugiej, wtórzą 

śpiewowi dziewcząt, przekomarzając 

się z niemi. 

W innych miejscowościach dziew- 

częta zbierają się wokoło łaźni i 

tam przy rozpalonem ognisku śpie- 

wają pieśni na cześć Wiosny. 

Nawoływanie Wiosny, rozpoczy- 

nające się na Zwiastowanie, trwa z 

przerwą podczas wielkiego tygodnia 

i pierwszego dnia Wielkiejnocy aż do 

postu przed św. Piotrem, a w nie- 

których miejscowościach do począt- 

ku orki wiosennej, kiedy starsi za- 

kazują nawoływania wiosny. (Dziady 

swaracea), 

Cykl pieśni wiosennych jest ol- 

brzymi i zawiera w sobie dużo pię- 

kna i poezji. 

Jedna z pieśni nawołuje do zam- 

knięcia zimy i otworzenia wiosny, 

którego to cudu ma dokonać szara 

wiosenna—kawka za pomocą złote- 

go klucza. 

Dalej następują w pieśniach proś- 

by o błogosławieństwo boże na plo- 

ny zbóż i owoców. 

Ogólna treść innych „wiośnianek*: 

koleje losu młodej pary, miłość, ma- 

rzenia o zamążpójściu i t. d. 

  

* * * 
Niedziela palmowa — „wiarbnica“ 

nazywana jest również „białą”*. Po- 
święcona w kościele wierzba posia- 
da czarodziejską silę uzdrawiającą. 
Biją nią chorych członków rodziny, 
powtarzając „nie ja biję, wierzba 
bije. Choroba do lasu — zdrowie do 
kości"*. Poświęconą wierzbą biją — 
w celach profilaktycznych — również 
i zdrowych, a nieraz i bydło. Na- 
stępnie wierzbę kładą za obrazami, 
gdzie się ona przechowuje. 

Wierzbę miejscami  upiększają 
rozmaitemi ozdobami, jak papiero- 
wymi kwiatami, lub małymi różno- 
barwnymi (farbowanymi) nieśmier- 
telnikami. Wierzby wtyka się w ścia- 
ny obory—w celu obrony od mocy 
szatańskiej. Na Jerzego 23 kwietnia, 
poświęconą wierzbą po raz pierw- 
szy wypędzają bydło w pole. Pod- 
czas zasiewów święconą wierzbę 
wtyka się do zasiewanej roli. 

Dni wielkiego tygodnia, nazywa- 
ją się „czystymt"; w te dni sprząta 
się izbę i myje się wszystko, co się 
nadaje do mycia, aby „godnie spot- 
kać dzień Zmartwychwstania Chry- 
stusa-Odnowiciela. Sprząta się i my- 

je się wszystko: obrazy, podłogi, 
ściany, stoły, ławy. W wielki (czy- 
sty) czwartek myją się i „oczysz- 
czają się* sami ludzie. Kąpią się do 
rana w łażniach, a czasami nawet 
kąpią się w rzece do świtu. To za- 
chowuje od wszystkich chorób na 
cały rok. W niektórych miejscowoś- 
ciach jest zwyczaj, że dziewczyna 
nago obiega dookoła swego podwó- 
rza do świtu, obsypując izbę żytem; 
to chroni rodzinę i zagrodę od sił 
nieczystych. 

Wielkanoc na Białorusi nazywa 
się „Wialikdzień". Pierwszy tydzień 
po wielkiejnocy „wialikodnaja nia- 
dziela", Nazwy te możliwie pocho- 
dzą od starodawnego, rozpowszech- 
nianego na Rusi apokryfu, według 
którego na Wielkanoc słońce stało 
gdzieś przez cały tydzień na niebie, 
niezachodząc. 

Na Wielkanoc każda rodzina 
przygotowuje stosownie do zamoż- 
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ności—stół, ze wszechmiar usiłując 
by był on możliwie bogatszy i ob- 
fitszy. 

Jest to i kwestją ambicji gospoda- 
rza i stanowi horoskop na cały rok. 
Najważniejszą symboliczną potrawą 
na stole wielkanocnym jest „pascha“, 
albo „piroh“, jest to duży okrągły 
pierog z białej mąki (jeśli ona jest) 
ozdobiony z wierzchu dużym krzy- 
żem z tego samego ciasta. Oprócz 
pieroga na stole niezbędnymi są: 
bochenek razowego chleba, posypa- 

ny solą, domowy ser z twarogu, al- 
bo wprost twaróg, masło, kawałek 

słoniny, albo cała szynka i malowa- 
ne jaja. Stół bardziej bogaty posia- 
da jeszcze rozmaite mięsiwa: cielę- 
cinę, kury. wieprzowinę, wołowinę 
it. d 

Zwykła domowa farba do jaj 
otrzymuje się przy pomocy gotowa- 

nia ich w cebulowej łusce; jeśli jest 
możliwe, maluje się jaja i sztuczne- 
mi farbami. Szczególnem upodoba- 
niem wśród Białorusinów cieszy się 
kolor czerwony, jako dominujący 
wogóle kolor w sztuce ludowej. O- 
prócz tego kolor czerwony uważa 
się za najbardziej „religijną“, nawet 

za najbardziej „chrześćjańską" bar- 
wę wielkanocnego jajka. Pomalowa- 
ne na czerwono i poświęcone w 

cerkwi jajko ma nadprzyrodzoną 
moc: po powrocie z cerkwi zwilżają 
je wodą, pocierają niem twarz, a 
wodą, w której jajko było zwilżone 
myją twarz — „by być kraśnym" to 
a: pięknym i zdrowym na cały 
rok. 

Jest zwyczaj malować jajka we 
wzory, t. zw. pisanki, Białoruskie pi- 
sanki nie bardzo są rozpowszech- 
nione wśród ludu, jak twierdzi Ro- 
manow, odznaczają się jednakowym 
wzorem: zwykle krzyż, obramowany 
prymitywnym ubogim ornamentem. 

* * 
* 

Po powrocie z rezurekcji cała 
rodzina siada do stołu i „kończą 
post" (razhaulajucca). Starszy w ro- 
dzinie kraje na części według ilości 
członków rodziny święcone jajko,         
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Biskup Dr. Wladystaw Bandurski. 
Wileński Komitet 

 Legjonowy Biskup. 
   2 

Krwi ofiarnej Cześć! Warszawa 1928. 
Obchodu 40-lecia"pracy kapłańskiej t obywatelskiej J. E. 

Ks. Biskupa Dr. Władysława Bandurskiego. 

W historji Polski miano legjono- 
wego Biskupa pozostanie Biskupowi 
Bandurskiemu na zawsze. Promien- 
nemi zgłoskami zapisało się Jego 
imię na kartach historji. Gdyby ten 
najskromniejszy i wyzbyty, jak praw- 
dziwy chrześcjanin, wszelkiej pychy 
i próżności człowiek, miał jej choć 
odrobinę, to spoglądając przy każdej 
wojskowej uroczystości na szeregi żoł- 
nierzy, na wolny lud, na wolne miasta 
i sioła i wszędzie, gdzie dotąd nie- 
strudzenie kazania miewa, musiałby 
myśleć: „Ja jeden! Ja tylko jeden, 
jedyny, wtedy gdy żadna mitra, żadna 
purpura, żadna władza, hierarchja, 

{ nikt z wielkich tego šwiata, nikt z po- 
mazańców, nie stał przy was jak brat, 

Ex jak sługa, jak Samarytanin... ja byłem 
z wami po wszystkie dni waszego 
ciężkiego żywota i sam ciężary nios- 
łem nie lada*. 

Ale On tego sobie nie mówi i o 
tem nie myśli, bo nie ma w Nim ani 
żalu, ani pychy, jeno radość niezmier- 
na i wspaniały, zawsze płomienny 
zachwyt nad cudem odrodzonej Pol- 
ski. | jak przy pierwszych jej drgnię- 
ciach w grobie, z którego Ją dźwigały 

е spracowane ręce szarych żołnierzy 

с Brygadjera Piłsudskiego, jak przy 
pierwszych kroplach krwi, która padła 
na tym ołtarzu Wolności, jak wtedy 
kazał i dźwigał, obiecywał i zaprzysię- 

*  gał na niezłomne służby „Tobie Pol- 

k sko i dla Twej chwaly“, jak nie usta- 
wał w wielkim trudzie i razem ze 
swemi żołnierzami znosił męki nie- 

r pewnošci, klęski i przewroty, tak do- 
tąd płomiennem słowem przebiegając 
Rzeczpospolitę wszerz i wzdłuż, krzepi 
dusze i zagrzewa do czynu. Jest z 

: woli narodu duchowym biskupem 
: całej Polski; gdzie tylko uroczystość 

serdeczna, bliższa sercu, patryjotyczna, 
gdzie budowa Polski zaznacza się 
czemś wybitnem, tam Jego muszą 

a mieć, Jego słowo usłyszeć na zachętę. 
4 Czy to obóz harcerski, czy gospoda 

Kopu, czy kościół z gruzów powsta- 
jacy, czy Msza polowa, czy most, 

я; chwała techniki polskiej, czy uroczy- 
| stość narodowa, czy wielkie święto 
t niepodległości, każdego myśl się zwra- 

ca: „On musi tu być, musi dzieło to 
: 5 błogosławić, bo Jego jest, On jest 
BR jednym z budowniczych polskiego 
+ życia niepodległego*. 

Oddał się tej idei cały, od począt- 
ч ku, bez zastrzeżeń i kompromisów, 

bez oglądania się na skutki lub oso- 
bistą odpowiedzialność. Cały był zaw- 
sze ignis ardens wiary i miłości Oj- 
<zyzny, żarliwej, jawnej, czynnej. Zoł- 

; nierz to i bojownik božy, z ducha 
A franciszkańskiego i Sawonaroli, gotów 

na stos i na stygmaty, od ludzi czy 
od Boga doświadczony, gotów znosić 
wszystko z pogodnem czołem, nieza- 

Е chwianem męstwem, ach i z iście re- 

  

nesansowym, wspaniałym  giestem 
złotego humoru! 

; Kraków, stary, piękny gród wawel- 
ski jest Jego kolebką. Nie można, 
wychowując się w dźwiękach Zyg- 
munta, nie kochać nad wszystko wol- 
ności i dziejów Polski. To też i jako 
sekretarz Kardynała Puzyny, i potem, 
jako kanonik wawelski, prałat i kan- 

cząstkę tę posypaną solą każdy 
zjada. Potem jedzą ser albo twaróg 
ze śmietaną, pieróg, słoninę, wresz- 
cie mięso. 

Po tej wczesnej „kolacji" wszys- 
cy bezwarunkowo udają się na spo- 
czynek. Po wypoczynku młodzież 
zbiera się koło cerkwi, gdzie tacza- 
ją jajka lub bawią się w „bitki*: 
czyje jajo będzie mocniejsze, ten 
bierze rozbite jajo przeciwnika. W 
tej zabawie zwykle oszukują, pod- 
kładają jajo perliczki, albo napeł- 
nione woskiem. 

Przy spotkaniu mówią według 
t (zwyczaju košcielnego) cerkiewnego 

й „Chrystos Uwaskres“ na co odpo- 
z wiadają „Woistinu Uwaskres", cału- 

3 jąc się trzy razy na krzyż z krewny- 
mi i znajomymi (chrystosujucca). Na 
pierwszy dzień w ten sposób win- 
szują wszystkim. Jak wiadomo, pod- 
czas całego tygodnia po Wielkiejno- 
cy w cerkwi „carskie wrota" (głów- 
ne wejście do ołtarza) są otwarte 
na oścież. To daje podstawę wie- 
rzenia, że w tym tygodniu taksamo 
są otwarte dramy rajskie. Dlategoteż 
wszyscy umierający w tym tygodniu 
bez przeszkód idą do raju. Podczas 
tego tygodnia religijny Białorusin 
stara się możliwie wszystkie drzwi 
i wrota mieć-otwarte, na znak swią- 
tecznego wesela, gościnności, zau- 
fania i pojednania ludzi. 

Naród wierzy, że od Wielkiejnocy 
do Wniebowstąpienia Zmartwych- 
wstały Chrystus i teraz jeszcze cho- 
dzi po ziemi, odwiedzając przeważ- 
nie mieszkania ubogich, pokrzyw- 
dzonych* przez los i ludzi wdów i 
sierot, czyniąc dla nich cuda i dając 
im szczęście. O tem istnieją wśród 
ludu liczne legendy, bajki i opowia- 
dania — „kazki*. 

Święcić niosą do cerkwi zwykle 
w koszyku związane w czystej ser- 
wecie pieróg, mięso, ser i jaja. Re- 
sztek i okruchów ze stołu nie wolno 
wyrzucać, a należy spalić. W innych 
miejscowościach kości i łupiny jaj 
zakopuje się do ziemi na polu—to 
chroni od burzy i gradobicia. 

Skórki i okruchy pieroga tłucze   

с 

  

clerz konsystorza krakowskiego, roz- 
szerzał coraz więcej zakres swej pu- 
blicznej, kaznodziejskiej i społecznej 
działalności. Dzieło Jego o Królowej 
Jadwidze spopularyzowało Jego na- 
zwisko w całej Polsce, a jako kazno- 
dzieja zasłynął szeroko. Był opieku- 
nem dziatwy i młodzieży, zagrzewał 
i pouczał z tak serdeczną miłością że 
za sobą pociągał. Szeroki przytem 
umysł Jego, wyzbyty wszelkiego fana- 
tyzmu, krytyczny, śmiały, wywoływał 
krytyki od strony przyziemnych, cia- 
snych żywiołów, a uwielbienie wszyst- 
kich, co lepszą cząstkę obrali. 

W r. 1906 został biskupem sufra- 
ganem lwowskim i tu zaczyna się 
niezmordowana, niedowiary czynna 
akcja Ks. Bisk. Bandurskiego koło 
opuszczonych  parafij i kościołów. 
Walka Rusinów z Polakami na tych 
wschodnich rubieżach zaostrzała się 
coraz dotkliwiej. Trzeba było wzmac- 
niać chwiejnych, rozpoznawać potrze- 
bujących. Wszędzie .grzmi potężny 
głos biskupa. W najlichszych para- 
fjach, kędy nie wiedzą co to biskup, 
zjawia się Jego małego wzrostu po- 
stać o żywych ruchach, wspaniałych 
rysach, pięknej głowy renesansowego 
purpurata, z tych, co to na koń sia- 
dali i szli na czele zastępów bronić 
swej sprawy. Wszędzie rzuca słowa 
tak piękne, pełne siły i poezji, że 
Złotoustym Go zwać zaczynają. 

Przychodzi epoka wojny i Legjo- 
nów. Małopolska uświadomiona, na- 
wpół wolna, rozumie czem jest czyn 
Brygadjera Piłsudskiego. Rozumieją 
to mężowie stanu, rozumie ducho- 
wieństwo. J. E. biskup-kardynał Sa- 
pieha podpisuje wraz z wybitnymi 
politykami Galicji odezwę N. K. N. 
Ale oni widzą zbawienie Polaków 
pod opieką Austrjij, zaś Legjonowy 
biskup wraz z wodzem Legjonów, 
o czem innem marzą. 

Ewakuowany do Wiednia biskup 
Bandurski nie spoczywa i chwili. Zaj- 
muje się jaknajbardziej osobiście, 
czynnie, ofiarnie wychodźtwem pol- 
skiem i formacjami wojskowemi. Po- 
za tem jeńcami. Tu działalność Jego 
jest fenomenalna i nadludzkiej mo- 
cy W obozach węgierskich i czeskich 
w Plan i Czót, po dziesięć godzin 
dziennie przez dziesięć dni spowiada, 
udziela Sakramentów, naucza dzie- 
siątki tysięcy nieszczęśliwców, co od 
lat trzech pozbawieni pociechy  reli- 
gijnej, zatracali się w gehennie nę- 
dzy duchowej, nienawiści i buntu, 
Setki tysięcy dusz zdobył ten Wódz 
duchowy naszej Ojczyzny dla jej 
służby, setki tysięcy zbawił z piekła 
beznadziejności. 

A dopierož kochane, drogie, naj- 
milsze Mu chyba wycieczki do chłop- 
ców „na front“! W okopach, w zie- 
miankach, w norach z drzewin ścię- 
tych, w prowizorycznych kaplicach, 
otoczony ciasno przez brać leguńską, 
w Karasinie, w Optowie, w Rojowem 
Osiedlu, na Święta Bożego Narodze- 
nia, na rozmaite chwile uroczystości 
żołnierskich, śpieszy. Przemawia do 
nich, cieszy się niemi bezmiernie, ko- 
cha ich każdem słowem, zabiega 
o ich dolę i zaopatrzenie, gdy jest 

się na drobno i przechowuje się 
osobno: na chrzcinach, weselach 
i innych rodzinnych uroczystościach 
okruchy te sypie się do wódki: to 
usypia czarownice i czarowników, 
którzy zawsze mogą być wśród obe- 
cnych i zaszkodzić nowożeńcom 
albo nowonarodzonemu. 

Ma się rozumieć wybitne miejsce 
wśród jadła i napojów wielkanoc- 
nych zajmuje tradycyjna „harełka*, 

* 
* * 

Od drugiego dnia Wielkiejnocy 
poczynając (a w niektórych miejsco- 
wościach i pierwszego) dziewczęta 
i chłopcy zbierają się w gromady 
i „chrystosajuć* albo „wałaczobni- 
czajuć*, Dziewczęta gromadzą się 
i grupami obchodzą domy, gdzie 
śpiewają specjalnie przeznaczone do 
tego pieśni „wialikodnyja”, otrzy- 
mując za to zapłatę w naturze: 

kromki chleba, kawałek słoniny, 
parę jaj i t. d. Wieczorem „wala- 
czobnicy" ze wszystkim zebranym 
dobytkiem zbierają się w umówio- 
nej przedtem chacie, dokąd chłopcy 
przynoszą wiadro wódki, sprowa- 
dzają muzykę i zaczyna się Ronie- 
czna w tym dniu zabawa — „ihrysz- 
cza”. 

Zabawa odbywa się w tej samej 
izbie, gdzie na „kalady* (Boże Na- 
rodzenie) odbywały się świąteczne 
zbiórki. Po przekąsce, do której 
dodaje się parę gorących dań, (ja- 
jecznicę i t. zaczynają się tańce. 
Narodowych białoruskich tańców 
istnieje około 20. Oto najbardziej 
rozpowszechnione: lawonicha, mia- 
cielica, paduszaczka, husaczok, lu- 
czynica, žurawiel, kasar, czyžyk, 
taukaczycha, trasucha,  wierabiej, 
kaczarha i t. d. Tańczą oprócz tych| 
własnych, również i zapożyczone | w niebie i nie pozwalając im na 

od nich daleko. Jakże piękne są te 
kazania, które tam miewał, na fron- 
cie polskim. To, gdy wołał im: „Bądź- 
cie szczęśliwi, boście wy potęgą mi- 
łości i ofiary przed ludami świata 
wskrzesili imię Polski”! Albo „Do žy- 
wych od poległych w 1916 r. „Bo 
wielkość nie zna grobu i śmierć jej 
skrzydeł złamać nie zdolna... Przemo- 
gli śmierć..." albo to: „Jarzmo słod- 
kie — brzemię lekkie... Cel rozjaś- 
nia mrok bólu, cel leczy blizny, uma- 
cnia ducha siły, ubogaca wolę i za- 
pał..." Zostaną te przemowy jako wzo- 
ry krasomówstwa patryjotycznego, na 
których pokolenia uczyć się będą, 
jak woła w polskiem sercu wiara, mi- 
łość i nadzieja wolności. 

Wydawcy dodali też listy i odez- 
wy niektóre J. E biskupa. Jakimże 
czystym zapałem, bez zwątpień i cieni 
brzmią Jego słowa, czy to do Komen- 
danta, czy do rektora Brudzińskiego, 
do robotników, do młodzieży, do Pola- 
ków wszystkich obozów i t. p., do Rady 
Regencyjnej w Warszawie, do Hen- 
ryka Sienkiewicza, co w dalekiej 
Szwajcarji neutralnie spoglądał na 
czyn rycerski Połaków. 

List do p. Downarowicza na wieść 
o ogłoszeniu Niepodległości w 1916 
r. jest jednem śpiewnem Magnificat 
duszy, co ani chwili nie wątpi, umy- 
słu co widzi lepiej i jaśniej od innych. 

Gdy się za kartami książki śledzi 
za życiem J. E. biskupa Bandurskie- 
go, ogarnia jakiś spokój i duma. 
Spokój, że mamy takiego wodza du- 
szy polskiej, duma że są wśród nas 
proroki... i żałosna litość nad temi, 
pożałowania godnemi rodakami, któ- 
rzy tego głosu nie słuchali... Cóż wiel- 
kiego mieć będą z tej epoki bohater- 
skiej we wspomnieniach? Służbę ob- 
cym, lęk i wstręt objawiany na samą 
wzmiankę o „Strzelcach Pana Piłsud- 
skiego". Tak, a dziś, lojalni, mają 
stanowiska, pensje, ordery. Dobrze 
i wygodnie dziś służyć Polsce. To już 
nie tamte, trudne, mętne i ryzykowne 
czasy, w których nie było widoków 
na karjerę. O biskup Bandurski jej 
nie zrobił w ludzkiem znaczeniu tego 
słowa, przechodził czasy ciężkie, krzywd 
osobistych, intryg, goryczy, nie szczę- 
dzono Mu.. wyżej i niżej... Mniejsza 
z tem... 

Ani On o tem nie myśli i niepa- 
mięta, ani my nie zastanawiajmy się 
dłużej... Niewarto. To są rnarne dro- 
bnostki w porównaniu z wielkiem 
dziełem tej silnej duszy i wielkiego 
serca. 

Los Go dał Wilnu. Na trudny po- 
sterunek, na wyjątkowe stanowisko. 
Nie emerytura to broń Boże; czynny, 
czujny  najskromniejszych potrzeb, 
zawsze na straży, zawsze w pracy, 
jest już wśród nas najpopularniejszą 
postacią. Ukochany od młodzieży, 
wojska, inteligiencji, zżyty z nami 
jakby tu się urodził, kapłan, w praw- 
dziwym duchu chrystusowymn, nie usta* 
mi, lecz czynami świadcząc o swej 
misji na ziemi, jeśli miał ciernie w 
życiu, to stokroć Mu je Bóg wyna- 
grodził. Czcią rodaków, chwałą, która 
Go wynosi po nad innych na karty 
historji, bo zasłużył na to swą wiarą, 
kiedy inni wątpili, ach i przedewszys- 
tkiem tem, co Mu najmilsze: Wol- 
nością miłej Ojczyzny, Której mężnie, 
nieustępliwie służył. Niechże długie 
lata w pracy swej nie ustaje, to myśl 
każdego, kto Jego działalność zna 
i ocenia! 

wolnej treści. Z tego też powodu 
te bale wiejskie z tańcami z dawien 
dawna były prześladowane przez 
kościół, jako „szatańskie" i „pogań- 
skie" zabawy—,„ibryszcza”. 

Również w drugim lub pierwszym 
dniu Wielkiejnocy chłopcy groma- 
dami chodzą przez całą noc po cha- 
tach i „wałaczobniczajuć" śpiewając 
przytem „wałaczobnyja" pieśni. 

„Woloczobne“ pieśni — jest to 
oryginalna wyłączna osobliwość Biało- 
rusinów. Takich pieśni nie posia- 
dają nawet bogaci w kolędy: „szcze- 
drowki* *) Ukraińcy. Z. pośród in- 
nych Słowian coś podobnego da się 
stwierdzić tylko u Serbów. W swej 
treści jednak „wołoczobne" pieśni 
zbliżają się do kolęd i „szczedró- 
wek" (pieśni cyklu bożenarodzenio- 
wego) co wskazuje na to, że daw- 
niej wszystkie te pieśni należały do 
ogólnego wiosennego cyklu, 

Podobnie, jak szczodrówki pieśni 
„wołoczobne* mają na celu sławie- 
nie gospodarza, od którego wzamian 
czekają „wołoczobnicy”, podobnie 
jak „koladowszczycy“ szczodrej na- 
grody.  Charakterystyczną cechą 
„woloczobnych“ piešni jest specjalnie 
wykończony system i oryginalny obraz 
współpracy w wiejskiem gospodarstwie 
wszystkich świętych z Bogiem na czele 
z białoruskim „haspadarom* — rolni- 
kiem (chlebarabam), 

W pieśniach szczegółowo prze- 
prowadza się podział prac gospo- 
darskich między poszczególnych 
świętych, patronów przyrody i rol- 
nictwa. W pieśniach daje się jas- 
krawy i charakterystyczny obraz 
podziału pracy i roli tych świętych, 
oraz ich charakterystykę. Widocznie 
praktycznie wierzący Białorusin chcąc 
wykorzystać wpływy tych świętych 

tańce „pańskie*: polkę, kadryl, walc | błogosławione farniente w raju dał 
i nawet bardziej nowoczesne. 

Dochodzą nawet do shimmy 
„szybrouka“ i charlstone'a, który 
dotychczas specjalnej nazwy niema. 
Tańczą zwykle z przyśpiewami, któ- 
rych istnieje ogromna ilość o nader 
różnorodnej, często „mocnej" is wa- 

|im pożyteczną pracę na ziemi, nie 
życząc prawdobnie ofiarowywać im 

odlitwy za darmo. 
E „Woloczobne“ piešni, jak i „szcze- 
drówki* zawierające element sžawie- 

*) Szczedrowki pieśni noworoczne. 

KURJER WILENS%KI 
   

  

(ech Św. Łukasza. 
— Proszę pana — a co to są za 

studenci, mają niby to dawne bato- 
rówki, a przecież inne, ze złotemi 
paskami, haftami na wierzchu... 

— To „Cech św. Łukasza* z wy- 
działu Sztuk Pięknych U, S. B. Orga- 
nizacja powstała półtora roku temu, 
oparta na ciekawych, a nawet pięk- 
nych zasadach. Stowarzyszenie ściśle 
fachowe, łączy w sobie głównie ma- 
larzy, jednakże, o ile wiem, do Cechu 
należą także i rzeźbiarze... 

— Adlaczego „Cech św. Łukasza”? 
— Bo to patron malarzy i — we- 

dług (obalonej zresztą przez odpo- 
wiednie badania) wersji legendarnej — 
twórca wizerunku Madonny często- 
chowskiej. Fle ad rem... 

— Przepraszam, jeszcze pewien 
drobiazg: Co znaczą te trzy tarcze na 
denkach czapek? 

— Godło cechowe, którego gene- 
za jest dość różnie podawana. We- 
dług jednych mają to być stopniowo 
przekształcone na tarcze trzy kubki 
malarskie do mieszania farb, umiesz- 
czane na sztandarach, transparentach, 
znakach firmowych etc. bractwa św. 
Łukasza w średniowieczu jeszcze, 
bardzo wtedy potężnego, szeroko roz- 
gałęzionego. Inna znów bardzo moc- 
na wersja twierdzi, iż owe trzy tarcze 
to symbole trzech gałęzi sztuki, w 
ówczesnym cechu połączonych: ma* 
larstwa, rzeźby i architektury. Nasz 
cech na Wydz. Szt. P. U. S. B prze- 
jał także sporo z form organizacyj- 
nych dawnych bractw cechowych, ale 
o tem później, przedtem o głównych 
jego założeniach. 

Epokę obecną charakteryzują w 
sztuce ustawiczne a nader różnorodne 
poszukiwania i nawroty. W poszuki- 
waniu nowych źródeł twórczości, ar- 
tyści sięgają to tu, to tam, zwracają 
się coraz to do innych, nieraz dawno 
porzuconych i zapomnianych krynic. 
„Odkrywają* niewyczerpane skarby 
w sztuce ludowej, ożywiają świeżem 
tchnieniem stare ideje, z olbrzymiego 
materjału przyszłości starają się wy- 
dobyć zasadnicze podstawy, wygrze- 
bać, wykruszyć z mnóstwa nawarstwo- 
wień, naleciałości zasadnicze elemen- 
ty twórczości artystycznej i na nich 
budować nowe życie. 

Niewątpliwie do takich elementów 
będą należały zawsze: religja, rasa i 
położenie geograficzne. Były one zaw- 
sze niezmiernie ważnymi czynnikami 
w rozwoju sztuki. Cech św. Łukasza 
stoi, jak mówi prof. Matusiak, do 
którego zwróciliśmy się z prośbą o 
parę informacyj o tej organizacji aka- 
demickiej, — „na stanowisku doszuki- 
wania się racji stanu sztuki w rze- 
czach, które ją zawsze formowały*— 
t.j. w wyżej wspomnianych „elemen- 
tach* twórczości artystycznej. Wynika 
z tego założenia szereg konsekwen- 
cyj, sprecyzujemy te, które wypływają 
z czynnika religijnego, istnieje tu bo- 
wiem najszersza możliwość inter- 

pretacji. в 
Są one dwojakie: natury ogėlnej 

i —rzecby možna —,„technicznej“, or- 
ganizacyjnej. Do pierwszych naležy 
ideowe oparcie się o gotyk, jako je- 
dyną sztukę par exellence chrzešci- 
jańską, obfitującą w momenty naj- 
bardziej chrześcijańskiemu społeczeń- 
stwu odpowiadające. Logicznem: na- 
stępstwem religijnego założenia arty- 
stycznego, cechu jest jego jednolitość 

wyznaniowa (w obrębie całego chrze- 
ścijaństwa), bynajmniej nie płynąca 
oczywiście z jakiegoś szowinizmu re- 
ligijnego, lecz jedynie z przesłanek 
o charakterze czysto rzeczowym, ar- 
tystycznym, albowiem od chrześcija- 
nina tylko można wymagać, aby twór- 
czość jego, jeśli ma w sobie pierwia- 
stek religijny, była chrześcijańska. Z 
tem się zbiega także i sprawa dru- 
giego czynnika formującego sztukę, — 
t. j. rasy. To wszystko razem spra- 
wiło, że studenci Wydz. Szt. P. naro- 
dowości żydowskiej, po porozumieniu 
się z opiekunem cechu św. Łukasza, 
prof. Matusiakiem, uznając powyższe 
racje za słuszne, przystąpili do zorga- 
nizowania na Wydziale własnego ana- 
logicznego stowarzyszenia. Tymcza: 
sem jest ono, jednak, jeszcze in statu 
nascendi. 

Nie będziemy już rozważali trze- 
ciego założenia, t. j. czynnika „geo- 
graficznego" w sztuce, jest on zbyt 
oczywisty, a jakiś bardziej szczegóło- 
wy rozbiór tego zagadnienia wykra- 
czałby poza ramy niniejszego artyku- 
łu. Przechodzimy więc do bezpośred- 
nich celów działalności cechu i jego 
zasad organizacyjnych. 

Najważniejszym takim celem jest 
„stworzenie środowiska, któreby ura- 
biało swych członków w ramach ści- 
słej organizacji fachowej, zbudowanej 
na zasadach samorządu, urabiało na 
światłych i dzielnych artystów, czyn- 
nych członków społeczeństwa” — jak 
mówi nam jeden z „cechowych braci*. 
Trzeba raz skończyć z t. zw. „cyga- 
nerją artystyczną”, czyli zbiorowiskiem 
osobników, przeważnie, albo mało, 
„albo bezwartościowych dla społeczeń- 
stwa, a przy całej swojej nieproduk- 
tywności uważających się za ludzi 
„wyjątkowych“, „extra“, poza czy na- 
wet — ponad społeczeństwem będą- 
cych. Trzeba aby artyści byli jak wszy- 
scy inni pracownicy, ramię przy ra- 
mieniu z całem społeczeństwem wy- 
pracowywali ogólne dobro. 

W dążeniu do tego wileński „Cech 
św. Łukasza* takie obrał sobie środki: 
a) pracę każdego członka bractwa 
nad sobą w kierunku zrozumienia 
Piękna, jako najwyższego celu artysty, 
b) krzewienie zasad samopomocy i 
etyki zawodowej, c) szerzenie wiado- 
mości z dziedziny ogólnego wykształ- 
cenia artystycznego wśród kolegów, 
oraz budzenie zamiłowania do kul- 
tury i sztuki wśród szerszych warstw. 
Hasłem Cechu jest: „Kochaj Ojczyznę 
nie słowem lecz czynem na polu 
Sztuki Narodowej*. Cech dba o 
właściwy poziom moralny swoich 
członków, albowiem, aby praca arty- 
sty była naprawdę twórcza, owocna — 
niezbędna mu jest opowiednia <zy- 
stość duszy. 

Pozostały jeszcze zasady organiza- 
cyjne. Te, jak już wspomnieliśmy, są 
wzięte z dawnych, średniowiecznych 
organizacyj cechowych. Streszcza się 
to w hierarchji cechowej, składającej 
się z trzech stopni. Najniższy jest — 
uczeń (I-y — Il-gi rok studjów), potem 
idzie czeladnik (III rok) nakoniec — 
„mistrz zwyczajny”, tytuł przyznawany 
posiadaczowi dyplomu ukończenia 
studjów. Nomenklatura wielce po- 
żyteczna; rozpowszechniona przyczyni 
się niezawodnie do uregulowania sto- 
sunków panujących w dziedzinie pra- 
cy artystycznej, do właściwego potrak- 
towania wielu szkodliwych na tem 
polu „grassantów*, nieuków czy nie- 
douków różnych etc. 
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Tak się przedstawia w ogėlnym 
zarysie Cech św. Łukasza Wydz. Szt. 
P. U. S. B. Można się z tem zgadzać 
lub nie, pod tym czy innym względem, 
jest to jednak już sprawa odpowied- 
nich fachowców. Ktoś wszakże z poza 
„kręgu interesów* nie może nie wy- 
razić zadowolenia, poznając organiza- 
cję akademicką o zdecydowanym, 
mocnym kośćcu ideowym, o tęgiej 
budowie, porządnej, organizację, 
która swą spoistością, karnością*), 
pozbawieniem jakichkolwiek ubocz- 
nych  względzików i _ naleciałości, 
korzystnie wyróżnia się w powodzi 
organizacyj i organizacyjek, kół i kółe- 
czek, korporacyj i korporacyjek, prze- 
rażających czasem swoją bądź niem- 
rawością, bądź beztreściwością albo 
jednem i drugiem razem. 

Dorobek Cechu jest jeszcze wpraw- 
dzie niezbyt duży, ale dopiero wybrnął 
on z pierwszego, początkowego stad- 
jum swego istnienia. Okrzepnięcie 
organizacyjne tego rodzaju stowarzy- 
szenia wymaga poważnej pracy. Nie- 
łatwo jest nagiąć ludzi do tak twar- 
dych form związkowych, ująć w takie 
mocne karby rygoru, posłuszeństwa 
i systematycznej pracy. Jednakże, dru- 
ga z rzędu już wystawa Cechu św. 
Łukasza w Reducie, obecnie zainsta- 
lowana tam właśnie, świadczy korzy- 
stnie o jego pracowitości i ruchliwo- 
ści. Być może iż powrócimy do niej 
jeszcze na łamach naszego PL 

Ask. 

*) Zapomnieliśmy dodać, że bezwzględny 
posłuch wobec władz Cechu jest jednym z 
warunków należenia doń. Jedno nie speł- 
nione polecenie Zarządu powoduje niezwłocz- 
ne zsunięcie z Cechu niesubordynowanego 
członka. 

WŚRÓD PISM. i 
— Nakładem „Roju“ ukazał się 

pierwszy zeszyt miesięcznika „Dom, 
Osiedle, Mieszkanie", przynoszącego 
cenne informacje i porady wszyst- 
kim, pragnącym pobudować własny 
domek, zagospodarować swoje dział- 
ki gruntu. praktycznie urządzić 
wnętrze i kuchnię. Komitet redak- 
cyjny wydawnictwa stanowią: 
ny architekt urbanista Józef Jankow* 
ski, krytyk artystyczny Szczęsny 
Rutkowski, wybitny znawca budow* 
nictwa mieszkaniowego Teodor 
Toeplitz. 

Numer szczelnie wypełniają zwię- 
zle i jasno pisane artykuły czoło- 
wych polskich architektów, projekty, 
zdjęcia. nuty. fotografje. i 

Z uznaniem należy podkreślić, 
że pismo jest przeznaczone dla sze- 
rokiej publiczności. Cena 15 zł. rocz- 

"nej prenumeraty, jak również 2 
złote za numer, przepełniony ilustra- 
cjami, odpowiada temu zadaniu. 
  

  

2 DZIEDZINY AUTOMOBILIZNU. 
Otwarcie wystawy samochodowej 

W dniu dzisiejszym nastąpi ot- 
warcie salonu wystawowego kon- 
cernu amerykańskich fabryk samo- 
chodowych Hudson-Essex i Brock- 
way. Salon wystawowy mieścić się 
będzie przy ul. Mickiewicza Nr. 23. 

Kierownikiem  przedstawicielst- 
wa na Okręg Wileński został p. 
inż. H. Szostakowski. 

Nowej placówce składamy ży 
czenia najpomyślniejszego rozwoju. 

nia gospodarza, przez „złote okula- sób w oryginalnej białoruskiej pieśni po niedzieli przewodniej jest „Ra- 
ry“ złocą ubogą rzeczywistość opi- 
sem „bogactwa“ i „zbytku“ jego 
zagrody i gospodarstwa, do których 
wskazał śpiewakom drogę sam Pan 
Bóg. spotkawszy ich poprzednio. 

takim że „złotym stylu" nastę- 
puje opisanie wielkanocnego stołu, 
na który naturalnie zwraca się szcze- 
gólnie uwaga wołoczobnej gromady, 
ale jak powiedziano wyżej punktem 
ciężkości charakterystycznej pieśni 
jest wspaniały obraz tego, jak na 
polach sławionego gospodarza pra- 
cuje dla jego dobra i urodzaju cały 
chrześcijański „Olimp* — wszyscy 
święci, z Bogiem, Bogarodzicą i Chry- 
stusem na czele. 

Jak już wspomnieliśmy szczegó- 
łowe i dokładne wyliczenie, jak rów- 
nież podział między wszystkich 
świętych, rozmaitych obowiązków 
w wiejskiem gospodarstwie — oto 
charakterystyczna cecha tych pieśni. 

innych „wołoczobnych” pieś- 
niach daje się obraz bogatej uczty 
w zagrodzie, u szczodrego gospo- 
darza. Tutaj rodzina jego krewni 
i znajomi, jedzą i piją razem przy 
jednym stole z Bogiem i tymi świę- 
tymi, których lud otacza nujwiększą 
czią i miłością it którzy są uczęstnika- 
mi t pomocnikami prac gospodarskich 
rolników. Nie obecny jest zawsze 
jakikolwiek święty, który w tej właś- 
nie chwili jest zajęty odpowiednią 
dlań pracą na roli. 

Wielkanocna pieśń „wałaczobni- 
kėw“ jest nadzwyczaj charaktery- 
styczna dla faktycznej, realnej, zwy- 
czajowej religii Biatorusina. 

Pieśń w jasnej, radosnej poetyc- 
kiej ekstazie „sławienia” czyni z sza- 
rego, biednego i zabitego włościa- 
nina nie tylko „księcia”, jak to jest 
w „szczedrowkach* ale i ponadto: 
podnosi go do tego stopnia, że czy- 
ni wszystkich świętych z Bogiem na 
czele pomocnikami i robotnikami 
jego — „mužyka“ — „chleboroba“. 
Tutaj nie człowiek jest współpra- 
cownikiem Boga, jak pisze Apostoł, 
ale odwrotnie Bóg jest współpra- 
cownikiem; człowieka. W ten spo- 

* obrzędowej wyraża się zwyczajowa 
religja białoruskiego pracowitego 

| włościanina — wolna nie tylko od 
zbytecznej mistyki i nadmierneg 
spirytualizmu, ale i od właściwego 
dla światopoglądu religjinego pie- 
tyzmu i strachu bożego. 

Religja ta, która nie wyszła jesz- 
cze po za sferę naturalizmu pracy 
nie tyle podnosi ziemię i człowieka 

* do nieba, ile odwrotnie obniża same 
niebo z niepracującymi jego miesz- 
kańcami*, ku tej ziemi, która jeszcze 
zanadto mocno trzyma przy sobie 
swego kochanego i prześladowanego 
syna nie dając mu ni czasu ni skrzy- 
deł, aby ulecieć duchem do nieba. 

Inną jest kwestja, czy w tem się 
zawiera siła czy słabość człowieka, 
czy jego jest w tem wina, czy jego 
pasterzy) W każdym bądź razie jest 

jw tem charakterystyczna osobliwość 
zwyczajowej religji Białorusina — 
którą on stworzył sobie przerabiając 
na własne ryzyko  synkretycznie 
chrześcijaństwo. Wypada może za- 
znaczyć, że w tej jego zwyczajo- 
wej religii pracy zawiele jest dni 
odpoczynku i świąt... : 

Białorusin święci cały wielkanoc- 
ny tydzień. 

roda wielkanocnego 
nazywa się „gradową“: 
tego dnia chroni 
czwartek tego tygodnia — „Wialik- 
dzień mioriwych". W ten dzień przy- 
gotowuje się lepsze i obfitsze jedze- 
nie, malują się świeże jaja; z tem 
wszystkiem odwiedza się cmentarze, 
gdzie pozdrawia się z dniem Zmart- 
wychwstania Chrystusa zmarłych 
krewnych. Na mogiłach modlą się, 
potem taczają jaja, które później 

tygodnia 
święcenie 

zakopują do ziemi, albo oddają 
ubogim, aby oni modlili się za dusze 
zmarłych. 

Od wielkanocnego czwartku za- 
czyna się zwykle prowadzenie „ko- 
rowodėw“ (karawod). W innych 
miejscowościach zaczynają prowa- 
dzić korowody w niedzielę prze- 
wodnią. 

W poniedziałek albo we wtorek 

od gradobicia, , 

dunica* albo „Radaunica* — dzień, 
, w którym radują się wszyscy zmarli 
„razem z modlącymi się za nich ży- 
(wymi. Wówczas powtarza się jesz- 
cze w szerszym zakresie zwyczaj 
„paschy zmarłych”. 

Odprawiają się nabożeństwa ża- 
łobne (panichidy), przyniesione ze 
sobą jadło cała rodzina spożywa na 
cmentarzu. Resztki oddają się ubo- 
gim. Nieść z powrotem do domu 
jadła z cmentarza nie wolno. 

Zwyczaj ten jest echem schry- 
stjanizowanej pogańskiej stypy — 
tryzny. W dniu tym, jak mówi za- 
gadka-przysłowie: „da abiedu paszuć, 
pa abiedzie płaczuć, wieczaram ska 
czuć", co znaczy: do obiadu pracują, 
po'obiedzie płaczą, wieczorem tańczą. 

Ten zaduszny i jednocześnie we- 
soły charakter święta wykazuje i 
sama jego nazwa (Radaunica): żywi 
chcą czemkolwiek pocieszyć i roz 
weselić swoich ukochanych zmar- 
łych, którzy również są żywi tylko 
na swój sposób, i którym tylko w 
tym dniu dozwoloaem jest dzielić 
radość z żywymi. 

Jest w tem i cel praktyczny: u- 
dobruchać wpływowych w swym 
pozagrobowym, lecz nie mniej real- 
nym świecie zmarłych, aby oni nie 
przeszkadzali w niczem żywym ko- 

, rzystać z życia, lecz przeciwnie po- 
,magali im swym nadprzyrodzonym 
li tajemniczym wpływem na losy ży- 
wych, a szczególnie na gospodarstwo. 

Jak widzimy i tutaj, jak i wszę- 
dzie wśród Białorusinów uwydatnia 
się wolny od zbytecznej mistyki, 
praktyczny, związany z pracą na 
roli charakter jego religijnego świa- 
topoglądu. 

Z Wielkanocą jak wiadomo zwią- 
zany jest cały szereg świąt wiosen- 
no - wielkanocnego cyklu, mających 
swe obrzędy i zwyczaje, a miano- 
wicie: Zielone Świątki i obrzędy ru- 
salne, ale bliższego związku z wła- 
ściwymi obrzędami wielkanocnymi 
one nie mają. 

Sulima, 
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"wien ubytek urodzin, 
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lto nie żadna megalomania. 

Ne 75 (3420) 

/ Za ciasno. 
(Za dużo ludzi. Co to będzie? Żeby w 
Afryce kolonijka| Gdzie jest miejsce?) 

Wojna urwała z ludności Europy 
9 miljonów. Cyfra przerażająca, jeśli 
się pomyśli o ilości bólu, cierpień fi- 
zycznych, moralnych, o łzach i roz- 
paczy pozostąłych rodzin, o kalec- 
twach, o lukach w zajęciach, ubytku 
rąk do pracy i głów do myślenia. 
Najwięcej straciły Niemcy, potem 
„Francuzi... No, i... znaku niema. Znów 
jest gęsto, co raz gęściej w Europie. 
Wszędzie nędzarze i bezrobotni, wszę- 
dzie suchotnicy, podrzutki, matołki, 
wszędzie jakiś niezdrowy nadmiar, ni- 
by ferment czy pleśń na organiz- 
mach narodów. Wszędzie dążenie do 
wytwórczości  jaknajdoskonalszej w 
dziedzinie techniki mechanicznej, pre- 
cyzyjność coraz bajęczniejsza w pra- 
cy, selekcja umysłów i dzieł, konkur- 
sy piękności i atletyki, eugeniczne 
stowarzyszenia i higieniczne nakazy... 
a po staremu przychodzi na świat 
duży procent materjału zbytecznego, 
nietylko nierentującego, ale wręcz 
szkodliwego, swymi brakami fizyczne- 
mi lub poprostu zbędnością samego 
istnienia tam gdzie już i tak... 
za ciasno. 

Po wojnie zauważyć się dał pe- 
nawet w naj- 

płodniejszych narodach jak Niemcy 
i Słowianie. W Rosji propaganda, głód 
i zmiany psychiczne zmniejszyły licz- 
bę urodzin, w Niemczech ciężkie wa- 
runki finansowe, ale w Polsce lud- 
ność wzrasta szybciej niż gdzie indziej 
po dawnemu, we Francji coraz smut- 
niej, najszybciej się tam ludność 
zmniejsza. Ale inne kraje równoważą 
ten ubytek i tak, czy inaczej, ludziska 
mnożą się bez upamiętania, byle jak, 
w jaknajgorszych warunkach. Nawet 
rzecz dziwna, biedacy miewają zawsze 
najliczniejsze potomstwo. Co prawda 
nędza jest często równoważnikiem 

niskiego poziomu intellektu i tem się 
zapewne tłumaczy to lekkomyślne, a 
w wielu razach zbrodnicze wydawa- 
nie na świat potomstwą, bez żadnej 
gwarancji jak je wychować i zwłasz- 
cza czem nakarmić. 

Uczeni obliczają, że normalnie 
biorąc, ludność Europy wzrasta о 100°/, 
w okresie 100 letnim, a mamy tu 
625 milj. ludzi, nie tak więc fantas- 
tyczne są obawy o przeludnienie, 
zwłaszcza jeśli się je zestawi z lud- 
nością całego Świata. W 1929 r. na 
całej kuli ziemskiej żyje 1950 miljo- 
nów ludzi, w Stanach Zjednoczonych 
jest ich 147, nic więc dziwnego że 
nadmiar zarybku ludzkiego z Euro- 
py tam płynie nieustannie, mimo iż 
raz po raz wieści o zatracanlu emi- 
grantów na bezludnych wyspach, to- 
pieniu ich w morzu, sprzedawaniu na 
plantacje, (pod legalnym pozorem 
wiążących kontraktów), powinny by 
odstraszyć trochę tych ciągłych kon- 
kwistadorów. 

W Azji żyje 1030 miljonów ludzi, 
w Afryce 140 milj., a w Australji tyl- 
ko 8 miljonów. Stany Zjednoczone 
mają już emigrantów dosyć i nader 
ostro zabrały się do wprowadzenia w 
<zyn ustaw ochronnych, wstrzymują- 
<ych napływ cudzoziemców. Tak že 
emigracja z Europy i z Azji, z której 
jak wiadomo, masowo wędrują Chiń- 
czycy, nie mogący się pomieścić w 
swoich terenach oddawna przelud- 
nionych, wszystek ten odpływ z wła- 
snych krajów, skierowuje się dziś do 
południowej Ameryki. Meksyk i Bra- 
zylja są teraz najwięcej odwiedzane. 
Frgentyna ma też swoich zwolenni- 
ków, jako kraj o 4 milj. mil kw. 
więc posiadający najodpowiedniejszy 
klimat dla europejczyków, bo aczkol- 
wiek człowiek biały w zdumiewający 

  

sposób potrafił się przystosować do 
innych klimatow i warunków, i często 
wyparł z kretesem tubylców, jak to 
miało miejsce w Stanach Zjednoczo- 
nych, to jednak Afryka np. jest dla 
białych terenem bardzo niebezpiecz- 
nym. Prawie nikt nie może tam prze- 
bywać dłużej nad lat 3—4, potem 
choroby wątroby, febry, anemia zja- 
dają organizm białego, jak trucizna. 

Niemniej umiejętnie wybrane 
miejscowości o zdrowym klimacie po- 
ciągają silnie żywioły przedsiębiorcze, 
a Francja np. ogromne nadzieje po- 
kłada na swoją misję kolonizacyjną 
w posiadłościach i protektoratach 
afrykańskich, starając się wszędzie 
zdobyć wpływy, alianse, zawierać 
traktaty handlowe i polityczne. Lite- 
ratura francuska pełna jest Ffryki na 
wszelkie sposoby opisywanej, a pró- 
by gospodarstw na modłę europejską 
są robione na szeroką skalę. Zwłasz- 
cza merynosy, hodowane w połud- 
niowych kolonjach, zdobywają swą 
wełną rynki światowe, a tyle jeszcze 
w Afryce jest terenów niczyich t. j. 
nominalnie zajętych przez szczepy o 
bardzo niskim poziomie oświaty, że 
tylko iść i brać. 

Nieżle by było żebyśmy się posta- 
rali u jakichś ciemnoskórych kacyków 
o kolonijkę. Robi się to tak łatwo: 
jedzie się do poczciwych ludożerców 
z karawaną zaopatrzoną w broń pal- 
ną, zawoje i naszyjniki, no i wodę og- 
nistą, paru uczonych, przemysłowców 
i handlarzy, jeden misjonarz, wystar- 
czy. Mówi się do króla szczepu Turm- 
bum-bukti-wam: „Mój czarny brat 
nie wie co dobre. Je bliźniego swego, 
a nie zna rol-au-vent z pulardy, ani 
barszczu, pije jakieś paskudztwo z 
pączków palmowych, a nie zna prze- 
palanki, nosi na biodrach opaski z 
kłów jaguara, zamiast briches'ów, a 
dzięki tam-tam, któremi ucho pieści, 
ani się umywały do gramofonu. Przy- 
tem wcale nie dba o zbawienie du- 
szy, czci bałwany, uprawia wielożeń- 
stwo. My nauczymy Waszą Królewską 
Mość zupełnie innego życia. Dopiero 
poznasz roskosz życia i co ono jest 
warte, przy zupełnej zmianie obycza- 
jów. Gdyby nawet w niektórych szcze- 
gółach wydały ci się podobne do 
tych,które uprawiasz obecnie, będą to 
tylko pozory. W istocie wzniesiesz się 
po przyjęciu zwyczajów białych na 
wyższy szczebel cywilizacji i szczęśli- 
wości*. 

| pomyślcie tylko Państwo!... Nie- 
ma ani jednej kolorowej ofiary, która 
by nie uwierzyła wszystkiemu co jej 
przybysze opowiadają! Przyjmują da- 
ry, od wódki do kalesonów, zabierają 
się z białymi „braćmi*, jadą do ich 
stolic, tam pozwalają się oprowadzać, 
otumanić, oszołomić i wracają z po- 
rządnym traktatem handlowo-koloni- 
zacyjnym w kieszeni, (bo nieszczę- 
śliwcy mają już kieszenie), i odtąd 
wiernie składają  haracze „białemu 
bratu*, w kłach słonich lub jakiejś 
koszenilli. 

Doprawdy niewiem czemu Polacy 
jeszcze nie mają kolonji, potrafiliby 
przecie przyjąć w Warszawie każdego 
czarnego kacyka, a wódeczności Ba- 
czewskiego i łódzkie perkaliki, z pew- 
nością miałyby równe powodzenie w 
Afryce jak każde inne. A tak by mi- 
ło było jeść własny szafran, wanilję, 
cynamon, mieć własne małpy! 

Cóż, kiedy najlepsze kawałki po- 
zabierał kto mógł, a tam gdzie grasuje 
mucha tze-tze, choroba biri-biri, żółta 
febra, skorpjony, gdzie wszystko jest 
jadowite, zacząwszy od słońca, a 
skończywszy na mrówce, któżby się 
odważył z dobrej woli przebywać? 

Pięknie by się można zagospoda- 
rować w Nowej Zelandji, Australja 
naogół mało jest zaludniona, klimat 
niezły, 5—6 miljonów ludzi zmieściło- 
by się tam jeszcze nie depcząc sobie 

КО КТК 

Listy z Paryža. 
Poraz pierwszy wyjeżdżałem z 

Polski do Francji, która dla niejed- 
nego z Polaków—wydaje się jakiemś 
marzeniem, wyśnioną krainą rozwią- 
zywania wszelkich zagadnień w spo- 
sób zaiste celowy, właściwy dla kraju 
o odległej bardzo kulturze. A już 
dla kogoś, zajmującego się dzia- 
łalnością artystyczną, malarstwem, 
rzežbą lub muzyką, przedstawia 
Francja atrakcję niebywałą, jako do- 
micilium wszystkiego co piękne i 
wzniosłe. Jest w tym poglądzie nie- 
wątpliwie wiele słuszności ale i spo- 
ro zastrzeżeń, widocznych wszakże 
dopiero tu, na miejscu. 

Ale nie uprzedzajmy biegu wy» 
padków i |postarajmy się nakreślić 
wrażenia możliwie chronologicznie, 
tak jak się je bezpośrednio po so- 
bie otrzymuje. Przedewszystkiem dla 
obserwatora niezmiernie ciekawą już 
sama podróż, wiodąca z Polski przez 
całe Niemcy i kawałek Belgji. Cie- 
kawem już zestawienie różnych kul- 
tur — romańskiej i germańskiej, z 
którymi bezpośrednio się stykamy. 
Przekroczenie granicy polsko - nie- 
mieckiej odbywa się bez szczegól- 
nego wrażenia, zwłaszcza, że obec- 
na granica jest tylko przesunięciem 
wpływów niemieckich o szereg kilo- 
metrów na zachów; wpływów, które 
siłą rzeczy działały bardzo silnie w 
czasie zaboru ziem polskich przez 
Prusy. Pozostało tu wiele śladów w 
urządzeniach, będących pozostało- 
ściami kultury germańskiej. Ma to 
swoje dobre strony. Policja polska 
różni się chyba od niemieckiej li-tyl- 
ko mundurem. Jędnakowo grzeczna 
jak i tamta, sprawnie spełnia swoje 
zadanie. Rewizja celna podobnie 
lekka jak i polska. Nie nagabują 
zbytnio podróżnego i wcale o jakich 
szykanach mowy być: nie może. 
Urządzenia 'na dworcach granicz- 
nych dostosowane są naogół do po- 
trzeb podróżnych, wygody wszelkie 
zapewnione, przejazd więc nie na- 
stręcza specjalnych uwag. Pociągi 
pruskie zupełnie podobne do pol- 
skich, służba równie pedańtyczna w 
wykonywaniu obowiązków jak i 
nasza. Punktualność pociągów mo- 
żliwie staranna, chociaż w czasie 
mego przeiazdu podczas kilkunasto- 
stopniowych mrozów pozostawiała 
nieco do życzenia. Ostatecznie przy- 
bywamy do Berlina z godzinnem 
opóźnieniem. 

Dworzec berlinski (a raczej jest 
ich pięć) przedstawia natomiast 
szczyt komfortu i wymagań euro- 
pejskich. Dużo wody w Wiśle upły- 
nie, zanim zdobędziemy się na po- 

po piętach. | dość długo trwały te 
tereny za czasów nowożytnychfznane 
jako tako, ale przez nikogo nie zaję- 
te. Aż naszła tam Anglja i bywaj 
zdrów... ona nikogo nie wpuści, prócz 
obywateli angielskich, rezerwują to 
sobie na przyszłość, by móc nadmiar 
swej ludności tu wysyłać. 

Tymczasem najmniej tam odpływa 
ludzi z Europy, daleko i mało znany 
kraj. Fmeryka, a ostatnio Hfryka naj- 
więcej przyjmują obcych, w tej ostat- 
niej robią zuchwałe plany użyźnienia 
pustynnych obszarów Sahary, i po 
trochu, od żyznych brzegów, wkracza 
w nie kolonista europejski niczem 
niezražony, ze swemi  traktorami, 
sztucznemi nawozami, systemem iry- 
gacji, przystosowaniem maszyn i lu- 
dzi do miejscowych warunków. Jak 
mrówka i pełznie i sunie przed sobą 
swój trud, swój spryt, swój instynkt 
zdobywczy i tem podtrzymuje wita- 
lizm swego organizmu. 

Zwierzenia poetki, 
Na wieczorze autorskim z dn. 20-Ш 

p. Dobaczewska wygłosiła swój auto- 
referat, wydał się on nam tak in- 
pulsywnie bezpośredniem opisaniem 
sposobów tworzenia, tak swojskim 
obrazem duszy poetki, że uprosi- 
liśmy autorkę o udzielenie nam tych 
„na marginesie" twórczości pisanych 

© notatek, co uprzejmie uczyniła da- 
jąc możność szerszemu gronu prze- 
czytania tego co wygłosiła z estrady. 

W. DOBACZEWSKA: 

Na marginesie własnej twórczości. 
7 najzwyklejszego przypadku, 

spowodowanego takim, a nie innym 
porządkiem alfabetu, mam wówić 
pierwsza. Zadanie niełatwe: muszę 
dać wszystko ze siebie, a nic z na- 
śladowania miłych moich kolegów. 
Naśladowania co do formy ujęcia tego 
cokolkwiek niezwykłego tematu — 
rzecz prosta. Mówienie o sobie jest 
zaiste niezwykłym i trudnym tema- 
tem. Zakrawa ze wszech miar na 
megalomanję, ale to się tak tylko 
wydaje z pozoru. Nie mam zamiaru 
się chwalić, tem mniej ganić siebie, 
a już najmniej wydawać jakikolwiek, 
chociażby objektywny sąd o sobie, 

Chodzi o krótką a publiczną spo- 
wiedź literacką: dlaczego tak, a nie 
inaczej. Do czego chciałoby się 
dojść, skąd się czerpie.| 

ojść, naturalnie, jak najdalej. 
Zły 

ten żołnierz, który w tornistrze nie 
nosi marszałkowskiej buławy. Zresztą 
marzyć wolno każdemu. 

Dokąd się dojdzie naprawdę, nie 
w marzeniu—to inna sprawa: przez 

pół potęgi talentu, przez pół zrzą- 
dzenia losu. Czy się wierzy w to, 
że się dojdzie? Jak czasem. Chwila- 
mi tak, chwilami nie. Tyle rzeczy 
przeszkadza, tyle rzeczy zniechęca. 
Tak nieraz braknie tchu, rozmachu 
do ogarnięcia jednym rzutem tego, 
co się widzi i czuje w sobie; do 
przetworzenia, zwarcia, skrystalizo- 
wania tłoczącego się bezładnie do 
serca i głowy surowego materjału, 
przeistoczenia go w ruchliwy, żywy 
twór, rzucenia bliźnim, przed oczy. 

Patrzcie: to ja stworzyłam, takie 
miało być i takie jest. 

Niestety, prawie nigdy nie mo- 
żna sobie tego z czystem sumie- 
niem powiedzieć. Miało być posto- 
kroć piękniejsze, a wyszło... ot, tak 
sobie wyszło, że, od biedy, można 
ludziom pokazać. Bywa, że się po- 
doba, bywa, że przejdzie obojętnie. 
Podobno jest reguła, że ulubieńcy 
autora nie mają nigdy powodzenia 
i odwrotnie. Nie zauważyłam tego 
z własnego dotychczasowego do- 
świadczenia. Przeciwnie, muszę 
stwierdzić, że mój gust pod tym 
względem zbiegał się bardzo często 
z gustem publiczności. Zupełnego 
zadowolenia ze swojego utworu nie 
przeżyłam jeszcze nigdy, zupełnej 
pogardy do tego, co napisałam — 
także nie. 

A teraz skąd czerpię. Przede- 
wszystkiem z mojego kraju, z ży- 
wej księgi mojej ziemi rodzonej i z 
jej dzikiej, przepięknej przyrody. 
To bezpośrednio. Pośrednio, oczy- 
wista, z książek. ; 

Mówię wszędzie i zawsze, że je- 
stem regjonalistką. Niejest to zaś we 
mnie przemyślany, wyrozumowany. 
i świadomie wytknięty kierunek roz- 
woju tego, co śmiem nazwać moją 

twórczością. Jestem regjonalistką, bo 
muszę nią być. Bo jestem tak mo- 
cno i głęboko przywiązaną do mo- 
jego kraju, że jego sprawy przede- 
wszystkiem mnie obchodzą i to od- 
bija się na tem, co i jak piszę. 

Bardzo mocno czuję odrębność 
mojej najbezpośredniejszej ojczyzny 
od całej reszty Najjaśniejszej Rze- 
czypospolitej, tak mocno, że (proszę 
się na mnie zanadto nie oburzać), 
gdziekolwiek pojechałam i mieszka- 
łam poza obrębem b. W. Ks. Litew- 
skiego, wszędzie się czułam obco, 
jakby potroszę za granicą, jak Pol- 
ska długa i szeroka. 

Jestem zakochaną w naszej przy- 
rodzie, w jej pięknie i w jej dzikoś- 
ci. Muszę się przyznać, że z pewne- 
go specjalnego punktu widzenia ra- 
duje mnie nizki poziom rolnej kul- 
tury u nas, który mi pozwala wę- 
drować przed siebie bez kresu i 
końca po rozmaitych rojstach i trzę- 
sawach, po niezmierzonych wrzoso- 
wiskach, albo po dyrwanach, poro- 
slych niklą trawą, czy zgoła suche- 
mi porostami pięknie różnokoloro- 
wemi. Doprawdy ja się w wielkiej 
tajemnicy sama przed sobą cieszę, 
že tyle jest jeszcze u nas przestrze- 
ni nie zużytej, nie wykorzystanej, 
nie obsianej i nieogrodzonej, gdzie 
osty, chabry łąkowe i dzikie rumia- 
ny pozwalają sobie na wyrastanie 
człowiekowi ho pasa, lub powyżej. 
głowy. To wszystko co mówię jest 
w najwyższym stopniu antyspole: 
czne. Wygląda to tak, jakbym ży- 
czyła powodzenia ciężkiej biedzie 
kresowej, którą przecie powinnam 
odczuwać, nad którą powinnam bo- 
leć wrażliwem sercem poetki. 

Odczuwam i boleję, ale jedno 
drugiemu dziwnie jakoś nie prze- 

W TŁ E NŚ KI 

dobne urządzenia, jak Niemcy. Po- 
dróżny ma tu do swej dyspozycji 
łazienki, umywalnie, fryzjernie, wszel- 
kiego rodzaju rozkłady jazdy wska- 
zujące połączenia w całej Europie 
etc. Rzeczywiście imponująca jest 
pedantyczność Niemców, dbających 
niesłychanie o porządek i komfort. 
Czystość jest wzorowa. Pomimo 
wszystko czuje się Polak nieswojo. 
Zbyt koszarowy charakter nosi na 
sobie ten porządek. Odnosi się wra- 
żenie, że kamienie i marmury stoją 
na „bacznošė“ przed fińską pikel- 
haubą, chociaż niewątpliwie i tu wie- 
le rzeczy uległo zmianie. Niema 
zresztą czasu do zbytnio dokładnej 
obserwacji. Po godzinnym postoju 
jedziemy dalej w kierunku kolonii. 

Droga do Hannoweru jest nawet 
zajmująca. Widzimy tu jeszcze spo- 
ro natury Żywej, pól i lasów, na któ- 
rych leży gruba warstwa śniegu; 
krajobraz niewiele różniący się od 
naszego np. poznańskiego. Dopiero 
za Hannowerem wjeżdżamy w istne 
miasto ciągnące się aż do Diissel- 
dorfu. zagłębiu węglowem, w 
owych Bochumach, Essen, Duisbur- 
gach itp. czuje się człowiek fatalnie. 
Nigdzie punkcika, na którymby mo- 
gło oko spocząć. Wszędzie męczące 
szeregi przemysłowych torów skrzy- 
żowanych po sto razy, przebiega- 
jące szeregi pociągów w różnych 
kierunkach, wieczorem same światła 
różnokolorowe. Ślady fabryk i hut, 
jakieś męczące widmo miasta-olbrzy- 
ma, rozłożonego na setkach kilo- 
metrów, jednostajnego—szablonowe- 
go; jest w tem coś irytującego. Pod- 
różny pragnie się widma tego poz- 
być. Odetchnie dopiero w Kolonii. 
Zajechałem tu o 12 w nocy. Olbrzy- 
mi dworzec pusty, kilku podróżnych 
zaledwie. Z radością witam ciszę— 
po bezustannym hałasie i ruchu, ja- 
ki pozostał w mej pamięci z dwor- 
ców zagłębia węglowego. Miasto, 
typowo niemieckie, schłudne, wita 
przybysza przepiękną katedrą, (sto- 
jącą tuż obok dworca) której kon- 
tury wyłamują się z ciemnych mro- 
ków nocy. Kapitalne wrażenie. Służ- 
ba.kolejowa, restauracyjna—o wiele 
sympatyczniejsza jak w Berlinie, bez 
porównania. Czuje się w tem mie- 
ście wpływ kultury romańskiej, któ- 
ra złagodziła w znacznej części nie- 
znośny charakter pruski. Porządek 
wszędzie naturalnie wzorowy. Go- 
dzinny mój pobyt w stolicy nad- 
renji pobudził moją ciekawość i 
chęć poznania tego miasta pełnego 
niewątpliwego uroku i wdzięku. 

Ale czas nagli, ruszamy w dro- 
gę—dalej ku granicy belgijskiej, w 
kierunku Akwizgranu (niem. Aachen, 
franc. Aix la-chapelle). Wsiadam do 
pociągu belgijskiego, idącego do 
Brukseli. Różnica z niemieckiemi ko- 
lejami znaczna. Wagony nizkie, bar- 
dzo powiem — niewygodne, koloru 
brązowego, jaskrawo odbijają od 
niemieckich. Dojeżdżamy do Akwiz- 
granu, którego zaledwie kontury są 
widoczne. Tutaj odrazu widzimy 
różnicę chociażby w stroju żandar- 
mów belgijskich w typowych „ke- 
pis" francuskich i krótkich charak- 
terystycznych pelerynkach. Rewizja 
graniczna, odbywana w pociągach 
trwa krótko. Ruszamy niedługo da- 
lej. Przedział zapełnia się żołnierza- 
mi belgijskimi — jesteśmy wszak w 
strefie okupowanej. 

Przyznam się, że Belgja nie uczy- 
niła na mnie dodatniego wrażenia. 
Służba kolejowa niedbale ubrana, 
spełnia fatalnie swoje obowiązki; 
u nas konduktor dostałby natych- 
miastową dymisję, gdyby postąpił 
tak, jak to miał miejsce wypadek 
zemną. Poprostu nie wydał mi taki 
facet wcale reszty z I0 fr. francu- 
skich, które zapłaciłem za bilet do 

Liege, niewielką sumę (jakieś 3 fr. 
francuskie) wynikłą z różnicy kursu, 
schował poprostu do kieszeni, uwa- 
żając, że „ćtranger* widocznie musi 
płacić „frycowe". Tak samo rozcza- 
rowałem się w Lićge. Ponieważ mu- ' 
siałem czekać do 7 rano na pociąg 
do Paryża, lokuję się w poczekalni 
II kl. gdzie wykorzystuję obecność 
ceratowej kanapy, by nieco odpo- 
cząć. Tragarze belgijscy patrzą tylko 
na moją kieszeń. Jestto ogromnie 
niemiła cecha, która we Francji wy- 
stąpi jeszcze dobitniej. 

Granica francuska. Celnicy szu- 
kają na gwałt papierosów. Jak opę- 
tani. „N'avez vvus pas des cigaret- 
tes“? Oto stereotypowe pytanie, po- 
wtarzane po kilkanašcie razy do 
każdego podróżnego, połączone przy- 
tem z dość skrupulatnem przeglą- 
daniem walizek i bagaży. Ale i ta 
ceremonja ma się ku końcowi. Wjeż- 
dżamy wkrótce w dolinę francuską, 
pełną wspomnień Wielkiej Wojny. 
A więc St. Quentin, ze zrujnowaną 
katedrą, a więc szereg miast, mia- 
steczek i wsi podnoszących się zwol- 
na z ruiny wojennej. Pomimo, że z 
okna wagonu bezpośrednich śladów 
wojny już się nie widzi, to jednak 
odczuwać się daje jakieś przygnę- 
bienie, leżące jeszcze na tych oko- 
licach, samych z siebie zresztą bar- 
dzo smutnych i melancholijnych. 
Pociąg w szybkiem tempie mija sze- 
reg zrujnowanych, na wpółodbudo- 
wanych miast i'wsi; naogół podróż 
od granicy belgijskiej do Paryża nie 
przedstawia niczego ciekawego. O- 
czekuje się jedynie silnego wraże- 
nia przy wjeździe do Paryża. Wjež- 
dżamy wreszcie w przedmieścia, 
Miasto nie pokazuje tak efektownie 
swego oblicza, jak dla wjeżdżają- 
cych np. na dworzec Saint - Lazar. 
Może być, że dzięki naogół panu- 
jącej mgle, wjazd w każdym razie 
nie wypadł efektownie. 

Zresztą mniejsza z tem. Wyna- 
gradza ten zawód w zupełności prze- 
jażdżka z dworca autem. Dzięki 
odległemu punktowi miasta. gdzie 
narazie zamieszkałem, przejechałem 
sporą część Paryża. Pierwsze wra- 
żenie odrazu dodatnie i trzeba przy- 
znać imponujące. Zwłaszcza okolice 
Pałacu Inwalidów z małym łukiem 
i początkiem słynnej ulicy Champs 
Elysee. Na »olbrzymiej przestrzeni 
widzimy rozrzucone setki automo- 
bili, które wyglądają raczej na jakieś 
ruchome owady aniżeli na to, czem 
są w rzeczywistości. Mkniemy dość 
szybko naprzód. Nagle stop: przed 
nami zator utworzony z aut, auto- 

busów i tramwai (dorożek konnych 
w Paryżu już niema). Zwolna roz- 
wikła się węzeł gordyjski, przecięty 
białą pałeczką policjanta. Pomimo 
olbrzymiego już ruchu automobilo- 
wego Warszawy, jednak niebardzo 
ma się pojęcie o zawrotnej cyfrze 
mknących wehikułów na ulicach 
Paryża—o ile Warszawę weżmiemy 
za przykład. . 

Wieczorem, około godz. 6-tej 
wyszedlem na ulice Paryža. Ruch 
panuje nieopisany, zwlaszcza, že 
cieplejsze dni, jakie obecnie nastaly, 
sprzyjają spacerowiczom i sprzeda- 
jącym. Tym ostatnim dlatego, że 
w Paryżu ruch handlowy artykułów 
spożywczych odbywa się wprost na 
ulicy. Widzimy zresztą na najgłów- 
niejszych ulicach miasta—towar na- 
zewnątrz sklepów — przyczem abso- 
lutne zaufanie nie pozwala sprzeda- 
jącemu nawet 'pomyśleć, by ktoś się 
złakomił na kradzież jarzyn, owo- 
ców—czy też innych artykułów. Wi- 
dok o tyle od naszego różny, że 
stragany roją się od pomarańcz i ba- 
nanów, które są doprawdy niezwy- 
kle tanie. Następnie zadziwiają prze- 
chodnia z [Polski niezliczone ilości 

   
Przed Świętem. 

Firanki świeżością powiały 
w podłodze odbiły się jasno — 

ktoś idzie radosny i biały, 

czyż wejdzie, gdy wszyscy już zasną? 

Stanęły wymyte wazony 

i klamki zaśmiały się złote 

a ręce opadły znużone — 
skończyły, skończyły robotę. 

Już okna się zmrokiem niebieszczą, 

a cienie po kątach zasiadły, 

coś mruga i złoci się jeszcze 

na tafli starego žwierciadla, 

Zmierzch ściera migoty zdradziecko 

i ściany welonem już oszył... 

Nie stukaj nóżkami tak, dziecko, 

byś kogo dziwnego nie spłoszył. 

Tak czysto i cicho tu wszędzie, 

pragnieniom uczyni ktoś zadość... 

Nic, synku, że stołu nie będzie, 

gdy musi koniecznie przyjść radość, 

Wyplącze się z szarej wnet przędzy 

do drzwi tych zapuka nieśmiało, 

gdzie ludzie nie mają pieniędzy, 

gdzie cicho jest, czysto i biało. 

Gdzie czyste są serca i dłonie 

i barwią się jajka w talerzu, 

tam Radość przystanie, zadzwoni, 

" 1 wszyscy w jej przyjście uwierzą. 

Coś zbliża się, synku, zdaleka, 
nad nami już schyla się prawie, 

coś szepnie i znowu ucieka... 

(... to Radjo tak głośno rozmawia...). 

Pył zmierzchu osiada na twarzach, 

co w zmroku są cichsze i bledsze, 

a czarne słuchawki znów marzą 

o szczęściu, co płynie powietrzem. 

Chodź... trzeba wziąć palmy Niedzieli, 
nad nami już drży powitanie, — 

już blisko, już czekać niewiele, 

coś stanie się, synku, coś stanie... 

Eugenja Masiejewska. 

    

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 
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Zgłoszenia P. adr.: „Dom 

Książki Polskiej" Warszawa, 

Plac Trzech Krzyży 8.       
  

krabów, ryb morskich, ostryg, małży, 
ślimaków etc.—bardzo podejrzanej— 
dla naszego podniebienia—konduity. 
Popyt na wszystko  niesłychany. 
Handel odchodzi z werwą i życiem, 
sprzedający wykrzykują głośno, za- 
chwalając swój towar; kupujących 
mnóstwo. Największe ożywienie trwa 
do godziny 8-mej wieczorem (w Pol- 
sce 9-ta wiecz.); kramy jeden po 
drugim pustoszeją, ulica zwolna się 
ucisza, ale nie tyle, by nie robić 
wrażenia bardzo ruchliwej. Zresztą 
każda dzielnica ma swoje zwyczaje 
i przy największej i najmniejszej 
ruchliwości. 

O życiu w Paryżu, jego dobrych 
i złych stronach, o' widokach i za- 
bytkach w następnym liście. 

T. Szeligowski, 

Paryż, w marcu 1929 r, 

szkadza. | chociaż chciałabym ser- 
decznie, by kraj mój rósł w dostatki 
i zasoby, nie chciałabym prędko do- 
czekać chwili, gdy np. nasze racjonal- 
nie zagospodarowane lasy nie będą 
już chowały, w głębi zielonych o- 
chłani, mateczników, wykrotów, spię- 
trzonych na sobie trupów przodków 
Bóg wie kiedy pomarłych, zmursza- 
łych kłód, zatraconych czarnych je- 
ziorek, poroslych rudą rzęsą, bo ja 
wiem czego jeszcze? Tego wszyst- 
kiego co stanowi o czarze zewnętrz- 
nym Kresów Wschodnich dla artysty. 

Wychowana jestem, że tak po- 
wiem, w lesie, jakkolwiek, od po- 
czątku mojego istnienia, lato jedy- 
nie spędzałem na zapadłej wsi bia- 
łoruskiej, w jednym z takich kątów 
od Boga i ludzi zapomnianych, ja- 
kich pełno było przed wojną, a ja- 
kich dziś coraz mniej. Ale tak mię 
Pan Bóg stworzył, że latem żyję 
o wiele intensywniej i pełniej niż 
zimą, dlatego wszystkie letnie zja- 
wiska i wydarzenia od najwcześniej- 
szego dzieciństwa niezatartym śla- 
dem ryły mi się w duszy, dlatego 
letnie wspomnienia i wrażenia do- 
minowały i dominują zawsze. Dla- 
tego może nie pociąga mnie poezja 
miasta i nigdy chyba nie wykieruję 
się na urbanistkę. 

Stosując się do mojego losu pi- 
szę przeważnie wiosną i latem, a zi- 
mą czerpię z drugiej ręki, przeży- 
wam cudze myśli, krótko mówiąc 
czytam. Co czytam, kto na mnie 
wpływ wywarł, kto wywiera, nie 
będę opowiadała: toby trwało długo 
i mogło być nudne. Pracuję nad 
sobą nieustannie, ale robię to nie- 
systematycznie, rzutami najczęściej 
bezplanowo. Zdarza mi się wpraw- 
dzie niekiedy opracować sobie ja- 

kiś plan lektury, ale wytrwać przy 
nim i przeprowadzić od początku 
do końca jeszcze mi się nigdy nie 
udało. Ciekawi mię bardzo prze- 
szłość możliwie najdalsza i najza- 
mierzchlejsza tak polska, jak i całe- 
go świata i stanowczo zamało uwa- 
gi poświęcam zagadnieniom współ- 
czesnym. Przesadna dążność do an- 
tropomorfzacji wszystkiego, co mię 
otacza przesłania mi nieraz człowie- 
ka i sprawia, że jestem psycholo- 
giem zbyt słabym, jak na swoje 
ambicje. Mimo to mam na sumieniu 
powieść współczesną o codziennem 
życiu kilku kresowych nieprzysto- 
sowańców, pokrewnych mi psychi- 
cznie. 

Z tem codziennem życiem, to 
jest słabo. Przerażam i gorszę moje 
otoczenie tem. że prawie nigdy nie 
czytam gazet, a zadawalniam się 
tem, co mi moi blizcy z najśwież- 
szych wiadomości łaskawie udzielą. 
Dlatego jestem często zdezorjento- 
waną do nieprzyzwoitości w tem, 
co się na świecie dzieje i nieraz 
sypię się skandalicznie, zagadnięta 
o jakąś powszechnie wiadomą spra- 
wę. Cóż ja na to poradzę, że bu- 
dzenie się wiosny jest dla mnie we- 
wnętrznie sprawą równie ważną, jak 
kwestja ewentualnych debatów sej- 
mowych nad zmianą Konstytucji, 

Pocieszam się tem, że wolno mi 
jest więcej niż innym, że wolno mi 
jest inaczej niż innym. Tak. Do 
tego grzechu śmiertelnego się po- 
czuwam. Na imię mu pycha. 

Uważam, myślę i wierzę, że cech 
mój cech wolnych poetów, ma ten 
niezrównany przywilej, że do niego 
należy świat. Bo cech wolnych po- 
etów składa się z wybrańców losu, 
noszących gwiazdy u czoła i piękno 

w wyciągniętych ku bliźnim swoim 
rękach. Dlatego wolno im nie dać 
się mierzyś zwykłą miarą i żądać 
dla siebie wyjątkowych względów. 

Jeżeli to, co mówię wyda się 
Państwu megalomańją pospolitą—to 
proszę pamiętać, że nie siebie mam 
na myśli, a raczej siebie jako czą- 
stkę zbiorowej całości. Tych wszyst- 
kich, którym przypadł w udziale 
kosztowny, bezcenny i niewiadomo 
dlaczego, temu, a nie innemu, dany 
dar wyższych mocy— talent. Muszę 
nadmienić, że los jest sprawiedliwy 
i że postarał się sumiennie ten nasz 
talent opatrzeć w cały szereg cierni. 
Mamy przykrości, których nikt inny 
nie przeż$wa. Ukłócie szpilką ura- 
sta do rozmiarów rany, bagnetem 
zadanej. Napisano o mnie nie tak, jak 
bym chciala; przemilczano, a kolegę 
wymieniono. Gryzie, a przyznač się 
wstyd do zazdrości. Tysiące drob- 
nych a jakże bolesnych miłości wła- 
snej — to jedno. Konieczność innej, 
nieliterackiej pracy zarobkowej, a 
więc ciągłe borykanie się z wiecz- 
nie brakującym czasem — to drugie. 

Wreszcie sumienie obywatelskie, 
które zmusza do pracy społecznej, 
pracy około rozbudowy Polski. Bo 
zawcześnie dziś jeszcze na to, by 
Polsce samem tylko pięknem służyć. 
Może przyjdzie kiedyś taki czas, 

O, Boże, wpadam w poważny 
ton, a umówiliśmy się przecie, że 
będzie lekko, swobodnie, feljeto- 
nowo. 

Uciekam  coprędzej, najwyższy 
czas.  



KUPUJCIE 
LETNIE i ZIMOWE 

OBUWIE GUMOWE 
TYLKO firmy 
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Kupujcie tylko PEWNE NASIONA, bo jaki siew, taki plon | 

| Zakłady Ogrodnicze i Skład Nasion 

W.WELERA — — | 

Sadowa 8 Telefon 10-57 Zawalna 18 | 
t 

l 

Zawiadamia Szanowną Klijentelę, iż otrzymano 

r ® ® e 

swieze nasiona | 
CENY KONKURENCYJNE CENNIKI NA ŻĄDANIE 

Firma istnieje od 1860 roku. Ua 

zagraniczne 

i krajowe. 

  

  

RER WISE BO RZS KZI 

RENEE ZAAZNEZ NOOO KAOAEOTAEOEOCRSEE 

DRZEWKA i KRZEWY owocowe 
jabłonie, gruszy, śliwy, czereśnie, wiśnie, 
„agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne 

Zaaklimatyzowane, wyhodowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy, wielki dobry wybór z5%”s:===; Szkółki Mazelewskie przy Kolonji Wileńskiej 

Wilno, Zawalna 6, m. 2 Ceny 
przystępne. 
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INŻYNIER JAN GUMOWSKI "re. 4. Meievies 7. Tel 2 
Przedstawicielstwo fabryk „H. CEGIELSKI* Sp. Akc. w Poznaniu 

LOKOMOTYWY, WAGONY, WALCE SZOSOWE, LOKOMOBILE KOTLY PAROWE, KONSTRUKCJE 
ŻELAZNE, APARATY CUKROWNICZE, MASZYNY ROLNICZE, ODLEWNIE ŻELAZA i STALI 

WA a DANIE 

  

     

    

   

     

  

   

    

WODA 

GUZ) WYROBY 
FABRYKI PERFUM 

DRALLEgo 

  

    

    
    
      MYDŁO 

TOALETOWE 
DRALLEGO 
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NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

„ 

‘а 

   
w składzie fabrycznym 

przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„ABIIK RUGII, wano 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58, 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 
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KAWIARNIA z 
„KROLEWIANKA“ 
Wilno, Krėlewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące.Piwo.Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. i 

ŚWIATOWEJ SŁAWY 

MOKOLATARY Da POLLAKA | 
radjowe, samochodowe i inne, 

Wymiana starych bat. akum. anodo 

  
     

  

Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*. 

03 000010046000404 040000 

  

  

  

        

% PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI 

L. KULIKOWSKIEGO 
WIELKA 13. 781 

do sprzedaży narzę- 
dzi rolniczych za wy- 
soką!] prowizją  po- 

"szukiwani. Zgłosze- 
nia: Zakłady rolnicze, 
Lwów, Skrytka po- 

AGENCI |     taure (742 06 | WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK, 
    
  

| 7424/44 rozpowszechnione TAKSI JT | || wych zadopłatą na nowe gwaranto 
! ' z z sę BEŁALKOBO. | wanej jakości 2,2 Ag. produkcji 1929 r. | KASZY nacałej kuli ziemskiej. ТТЯ | | FACHOWE ŁADOWANIE | NAPRAWA. || 

A | || MICHAŁ GIRDA | ||ibomFandowył 
ao _ ||| 89 96 WILNO, SZOPENA 8. TEL. 16-72. i 1 ъ 

` =) |H.Sikorski; 
POLECA 

w wielkim wyborze 

MEBLE 
KOSZYKOWE 

432-1       

  

  

byla ongiš trwalym skarbem rodzinnym po prababce dziedziczyta ją jeszcze prawnuczka 

Lle zrozumiana oszczędność przy zakupach! ===== Pogoń za taniością! === Zawzięta konkurencja fabryk! 
SPRAW I Ł Y 

że bielizna stała się artykułem niknącym już po kilku latach 

„WIDZEWSKA MANUFAKTURA" nigdy nie konkurowała ceną, lecz tylko jakością towaru. 
W szczególności gatunek „„Widzewskie O. K.** owa szlachetna i cenna tkanina, przewyższająca nawet 
towary lniane, przywraca bieliźnie ten dawny charakter, jak za czasów naszych prababek — to jest 

TRWAŁEGO RODZINNEGO SKARBU. 
Bielizna nie jest wszak artykułem przemijającej mody — to też słusznie od niej wymagać winniśmy, aby odznaczała się wieloletnią 

trwałością, nigdy nie traciła śnieżnej bieli i jedwabistego miłego dotyku. 

  

MARKĄ FABRYCZNA       Widzewska Manufaktura gwarantuje, że 
\ 

„Widzewskie O. K.“ posiada wszystkie te zalety.     
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Obywatelstwo honorowe Marsz. Piłsudskiemu. 

W związku z obchodem w roku bieżącym dnia imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego następujące gminy miejskie i wiejskie województwa 
wileńskiego uchwaliły prosić Pana Marszałka o przyjęcie honorowego 
obywatelstwa: miasta Głębokie, Wilejka powiatowa i Raków, Gminy wiej- 
skie: wszystkie na terenie powiatu postawskiego, a mianowicie: duniło- 
wicka, postawska, kobylnicka, woropajewska, norzycka, Kozłowszczyzna, 
hruzdowska, wołkołacka, żośniańska, miadziolska i łuczajska. Powiat mo* 
łodeczański: lebiedziewska, mołodeczańska, gródecka, rakowska, bienicka 
i połoczańska. Powiat wilejski: chocieńczycka, dołhinowska i Iża. Powiat: 
dziśnieński: prozorocka i jažnienska. Powiat braslawski: braslawska i 
drujska. Powiat święciański: świrska. Powiat wilensko-trocki: Rzesza. | 

Lepsze od fanfar i hymnów. 
Ludność gminy Rohotna pow. słonimskiego województwa nowo- 

gródzkiego przesłała w dniu wczorajszym na ręce p. wojewodziny Racz- 
kiewiczowej sumę 75 zł. 55 gr. jako ofiarę zebraną w dniu imienin Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego na rzecz pomocy ubogiej ludnęści województwa 
wileńskiego, dotkniętej klęską nieurodzaju. 

Zasługuje na specjalne podkreślenie fakt wysokiego poczucia oby- 
watelskiego ludności gminy Rohotna, która dzień imienin Marszałka po- 
trafiła uczcić ofiarą społeczną, dając wyraz szlachetnej solidarności z 
łudnością sąsiedniego województwa. 

Złożoną ofiarę p. wojewodzina Raczkiewiczowa przekazała na ręce 

skarbnika wojewódzkiego Wileńskiego Komitetu Pomocy ludności dot- 
kniętej klęską nieurodzaju p. dyr. Feliksa Wodzinowskiego. 

Grożba powodzi. 
Prace przygotowawcze na prowincji. 

W poszczególnych powiatach na terenie całego województwa wileń- 
skiego prowadzone są obecnie nader intensywne prace przygotowawcze 
do przeciwdziałania ewentualnej klęsce powodzi. Prawie wszędzie zakoń” 
czone zostały roboty nad zabezpieczeniem mostów i objektów położonych 

specjalne pogotowie ratunkowe. 
| w pobliżu rzek. W miejscowościach zagrożonych uruchomione zostały 

Podług zebranych przez nas wiadomości, topnienie śniegów odbywa 
się powolnie, lody na rzekach dotychczas na terenie województwa wi- 
leńskiego nigdzie jeszcze nie ruszyły, co pozwala przypuszczać, iż gwał- 
townej powodzi w r. b. nie będzie. 

Zbrojny napad ma patrol K. O. P-u. 
Nocy wczorajszej na pograniczu polsko-sowieckiem w rejonie Ochow- 

szczyzny dokonano niezwykle zuchwałego napadu na patrol K. O. P-u. 
W chwili, gdy patrol, lustrując odcinek graniczny zbliżał się do wsi 

Malenice, zauważono kilku osobników usiłujących drogą nielegalną prze- 
dostać się na teren Rosji sowieckiej, Zarządzony pościg doprowadził do uję- 
cia tajemniczych osobników. W trakcie odprowadzania aresztowanych do 
strażnicy z pobliskich krzaków poderwało się kilkunastu uzbrojonych męż- 
czyzn, którzy błyskawicznie otoczyli żołnierzy K. O. P:u. Wywiązała się 
krótka walka, z czego skorzystali aresztowani salwując się ucieczką. 

  

Kom podofiterski 6-2 Brygady KOP-y żegna swego dowóńię. 
Przed kilku dniami z inicjatywy 

korpusu podoficerskiego 6-ej bryga- 
dy KOP-u odbyło się pożegnanie 
ustępującego dowódcy pułk. Artura 
"Górskiego. pięknie przybranej 
sali przy ul. Trockiej zgromadzili się 
delegaci poszczególnych baonów o* 
raz zaproszeni goście. 

Wchodzącego na salę pułk. Gór- 
skiego powitano marszem, odegra- 
nym przez orkiestrę 2l-go baonu 
KOP-u. W imieniu korpusu podo- 
ficerskiego 6-ej brygady z krótkim 
przemówieniem wystąpił st. sierżant 
Kordas, rozpoczynając swoje prze” 
mówienie słowami: „Nasz drogi uko” 
chany dowódco i ojcze". Za chwilę 
pięciu podoficerów wnosi na salę 
wspaniałą skórę białego niedźwie- 
dzia oraz wspólną fotografję podo- 
ficerów z pułk. Górskim na czele— 
jest to upominek dla swego do- 
wódcy. 

Wzruszony pułk. Górski w krót- 
kich słowach dziękuje zebranym za 
tak drogą mu pamięć i po krótkiem 
streszczeniu przebiegu całej swej 
służby wojskowej podkreśla ogrom- 
ne znaczenie służby w K. O. P-u. 
Wreszcie życząc wszystkim by na- 
dal pełnili swe obowiązki jak do- 
tąd z zaparciem się siebie, by zawsze 
byli wytrwali w swej żmudnej i peł- 
nej niebezpieczeństw pracy ku chwa* 
le Ojczyzny — pułk. Górski kończy 
swoje przemówienie okrzykiem na 
cześć Pierwszego Żołnierza i Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 
Przy dźwiękach hymnu narodowego 
zagrzmiały głośne okrzyki: „Niech 
зЕ1 

Zkolei przemawiał st. sierżant 
Mikuszewski z 20-go baonu, który 

w gorących słowach podnosząc za- 
sługi pułk. Górskiego podczas do- 
wodzenia brygadą, jego piękny i ko* 
leżeński stosunek do podkomend- 
nych, zakończył słowami: „Pamiętaj 
kochany dowódco, że choć odcho* 
dzisz od nas myślą zostajemy z 
Tobą i nic nie zdoła wyrwać Cię z 
dusz naszych, a pamięć po Tobie 
na zawsze zostanie w naszych twar* 
dych sercach żołnierskich". 

Po szeregu przemówieniach i 
toastach wzniesionych przez podofi- 
cerów zabrał głos adjutant pułk. 
Góreckiego por. Raczyński, który 
w swem przemówieniu podkreślił 
jeszcze raz ogromne zasługi pułk. 
Górskiego w ciągu dwuletniej jego 
pracy na stanowisku dowódcy 6*ej 
brygady, poczem kończy słowami: 
„Tu żegna p. pułkownika podstawa 
naszej armji", żegna podoficer pol- 
ski, ten stały łącznik oficera z żoł- 
nierzem. Przybyli tu oni z najdal- 
szych strażnic, by może poraz ostat” 
ni spójrzeć w oczy swemu  uwiel- 
bianemu dowódcy. Zanieścież na 
najdalsze strażnice wasze wrażenie 
z dzisiejszej chwili. Niech piechur 
stojący u słupa granicznego i stwa- 
rzając sobie wizje swego wymarzo- 
nego dowódcę”przyjaciela, mocniej 
zaciśnie karabin w dłoni, a wzrok 
swój wytęży czujniej w stronę nie” 
przyjaciela! Niech proporce ułanów” 
kopistów zaszumią głośniej po sze” 
rokich pięknych borach polskich, 
niosąc, jakby na skrzydłach tę cud- 
ną pieśń o wielkiej miłości żołnierza 
polskiego. Na tę cześć wznoszę to- 
ast, niech żyje pułk Górecki. Okrzyk 
ten podchwycili zgromadzeni długo 
niemi wiwatami. 

  

  

° УЕМ KONIKI 
„Kurjera Wilenskiego“. 

Zgodnie z zapowiedzią ogłaszamy rozwiązanie 
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Sobota 

  
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. S. B.z dnia 29/Ili— 1929 roku. 
Ciśnienie 
średnie w 757 
milimetrach 
Temperatura į 
šrednia PAE 
Opady w į е 
milimetrach 
Wiatr as Północny 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum: -- 100. 
Maximum: 4 50C, ) 
Tendencja barometr.: Spadek ciśnienia 

potem stan stały. 

KOŚCIELNA 
— Rezurekcje w kościołach wi- 

leńskich. Dziś o godz. 8-ej wiecz. w 
kościele św. Kazimierza odbędą się 
rezurekcje dla wojska. W  rezurek- 
cjach udział wezmą wszystkie od- 
działy garnizonu wileńskiego wraz 
z sztandarami i orkiestrą. Nabożeń- 
stwo celebrować będzie J. E. ks. 
biskup Bandurski. 

Pozatem na godz. 8-mą wyzna- 
czone zostały rezurekcje w Bazylice 
i kościele św. Trójcy. 

O godz. 1l-ej wiecz. rezurekcje 
odbędą się w kościele Misjonarzy i 
św. Katarzyny, o godz. 12-ej w ko- 
ściele Bernardyńskim. 

W niedzielę o godz. 6-ej rano 
rezurekcje wyznaczone zostały w 
kościołach: św. Jakóba, Rafała, Pio- 
tra i Pawła, Bartłomieja, Wszyst- 
kich Świętych w Ostrej Bramie, w 
kościele św. Stefana i u Bonifratrów. 

OSOBISTE 
— Jak się dowiadujemy, p. wo- 

jewoda (wileński Wł. Raczkiewicz 
spędzi święta Wielkanocne poza 
Wilnem na terenie województwa wi- 
leńskiego. 

— Wyjazd prezesa wil. izby Skar- 
bowej. P. prezes wileńskiej Izby 
Skarbowej, Jan Malecki, wyježdža w 
poniedziałek dnia 1-go kwietnia bir. 
w sprawach służbowych na kilka 
dni do Warszawy. 

— Wyjazd prezesa dyr. P. i T, 
Prezes dyrekcji Poczt i Telegrafów 
ę. inż. Żółtowski wyjeżdża dziś na 

ilkudniowy urlop. Kierownictwo dy- 
rekcji objął na czas nieobecności p. 
prezesa naczelnik wydziału p. Haas. 

MINISTRACY. 

— Rejestracja cudzoziemców w 
Wilnie. Od dnia 2.IV b. r. rozpocznie 
się w urzędzie starostwa grodzkiego 
rejestracja cudzoziemców, t. j. ośób, 
posiadających paszporty państw ob- 
cych,.karty pobytu i karty azylu. 

Osoby wyżej wymienione winne 
zgłaszać się do starostwa grodzkie- 
go w terminach wskazanych w pla- 
nie uwidocznionym w obwieszoze- 
niach, traktujących %0 rejestracji, 
które zostaną rozplakatowane na u- 
liceach m. Wilna oraz w komisarja- 
tach i posterunkach policji państ- 
wowej. 

Odpowiednie karty rejestracyjne 
otrzymać można bezpłatnie, po jed- 
nej na osobę, w starostwie grodz- 
kiem oraz we wszystkich komisa- 
rjatach i posterunkach policji. 

Osoby, które nie dopełnią obo- 
wiązku rejestracji w terminach, 
wskazanych w obwieszczeniu będą 
na podstawie art. 17 i 18 Rozporzą- 
dzenia Pana Prezydenta 0 cudzo- 
ziemcach z dn. 18.VIII 1926 r. (Dz, 
Ust. R. P, N. 88, poz 465) pociąg- 
nięte do odpowiedzialności „admini- 
stracyjno-karnej i ulegną karze 
grzywny do 8000 zł. lub karze are- 
sztu do 6-ciu tygodni, względnie 
obu karom łącznie, jednocześnie w 
stosunku do nich może być zasto- 
sowane w myśl art. 10-a zacytowa- 
nego rozporządzenia, przymusowe 
wysiedlenie z granic Rzeczy pospo- 
litej. 

— Należy zgłaszać zapasy mąki. 
Wileńskie starostwo grodzkie przy- 
pomina o obowiązku zgłaszania zapa- 
sów mąki pszennej wszelkich ga- 
tunków, znajdujących się w sklepach 
jak hurtowych tak i detalicznych. 
ajbliższa rejestracja mąki dotyczy 

tych RA które się znajdują w 
sklepach i składach w dniu 2.IV. 
roku bież. 

Zapasy te należy zgłosić w dniu 
8. IV. r. b. do związków względnie 
stowarzyszeń kupców i przemysłow- 
ców bez względu na to czy dany 
kupiec do tego związku lub stowa- 
rzyszenia należy. Nie zgłoszenie za- 

WILEŃ SKY, 

RONIKA 
— Posiedzenie budżetowe. We 

wtorek, środę i czwartek odbędą się 
budżetowe posiedzenia miejskiej ko- 
misji finansowej. 

— Nowe chodniki na ul. Mickie- 
wicza. Magistrat m. Wilna w sezo- 
nie letnim zamierza na ul. Mickie- 
wicza ułożyć nowe chodniki jedno- 
litego typu, 

Płyty chodnikowe produkować 
będzie betoniarnia miejska, urucho- 
mienie, której nastąpi w połowie 
maja b. r. 

— Subwencje. Na wczorajszem 
posiedzeniu magistratu między in- 
nemi postanowiono wyasygnować 
tytułem jednorazowego subsydjum 
po 500 zł. na cele: T-wa szkoły 
odzieżowej „Światło”, szkoły rze- 
mieślniczej i schroniska przy ul. Su- 
bocz. 

Po nadto wyasygnowano na rzecz 
patronatu więziennego 750 zł. 

— Pogotowie ratunkowe na wy- 
padek powodzi. W związku ze spo- 
dziewanym w okresie świąt wielka: 
nocnych ruszeniem lodów na Wilji 
— magistrat m. Wilna na posiedze- 
niu wczorajszem postanowił na' 
pierwszy i drugi dzień świąt uru- 
chomić w straży ogniowej pogoto- 
wie ratunkowe na wypadek powo- 
dzi, które dyżurować będzie przez 
eałą dobę. 

— Naprawa linij wodociągowych. 
Sekcja techniczna magistratu po- 
wzięła uchwałę zmniejszenia tempa 
prowadzonych obecnie robót nad 
zakładaniem w mieście nowych ru- 
rociągów, natomiast całą uwagę po- 
stanowiono skierować na naprawę 
linij wodociągowych, uszkodzonych 
na skutek niezwykle silnych w r. b. 
mrozów. Zarządzenie to podykto- 
wane zostało koniecznością zakoń- 
czenia wspomnianych robót do dnia 
1 maja r. b. 

SPRAWY PRASOWE 

— Konfiskata gazet żydowskich. 
Starostwo Grodzkie wystąpiło do 
prokuratury z wnioskiem o pocią- 
gnięcie do odpowiedzialności sądo- 
wej redaktorów odpowiedzialnych 
żydowskich czasopism wileńskich 
„Tog“, „Cajt” i ortodoksyjnego „Dos 
Wort". Pierwsze dwie gazety będą 
odpowiadać za wydrukowanie pro- 
testu ortodoksów przeciwko nomi- 
nacji p. sen. Rubinsztejna na wileń- 
skiego rabina gminnego, a „Dos 
Wort" za artykuł w ostrej formie 
krytykujący tę nominację. 

SPRAWY AKAD IE 

— „Biata kawa“ akademikow Iwow- 
skich. Staraniem „Akademickiego 
Koła Wilnian* we Lwowie odbędzie 
się dnia 1-go kwietnia r. b. w sali 
George'a „Biała kawa* akademików 
Iwowskich. Pocz. o godz. 22. 

— Klub włóczęgów. Zbiórka dzisiaj 
o godz. 15-ej w mensie akademickiej. 
0 godz. 15 min, 15 wymarsz trak- 
tem na Niemenczyn. Żywności do 
plecaków należy zabrać na jedną 0- 
sobę. Powrót nastąpi w niedzielę 
wieczorem. 

WOJSKOWA 

— Do byłych członków polskiej 
organizacji wojskowej. Wszyścy peo- 
wiacy, którzy należeli do P. O. W. 
w latach 1914—1919 zamieszkujący . 
obecnie na terenie Wileńszczyzny 
proszeni są o zarejestrowanie się. 
Krótki życiorys i dane ewidencyjne 
należy przesłać pod adresem: mjr. 
Dobaczewski Eugenjusz Wilno Mont- 
wiłłowska 16. 

ZWI IW 1 STOWARZYSZEŃ 

— Polska Macierz Szkolna Z. 
Wszch. zasyła wszystkim swym 
członkom, przyjaciołom i życzliwym 
najserdeczniejsze życzenia wesołego 
Alleluja. 

-- Ukonstytuowanie się zarządu 
koła zw. ofic. rez. W dniach 10i 24 
marca odbyły się dwa walne zgro- 
madzenia koła wileńskiego związku 
oficerów rezerwy. Wobec unieważ- 
nienia wyborów z dnia 10-go mar- 
ca, ostatecznie skład zarządu koła 
przedstawia się jak następuje: dr. 
Góra Kdward, kpt. rez.-prezesem, 
Mirski Witold ppłk. rez. i @а- 
ponik Władysław ppor. r.—wicepre- 
zesami, Świerczyński Józef, Nowina- 
Przybylski: Wiktor, Skup Bolesław i 

  

Walczykowski Wacław, ppor. rez. 
Komisja rewizyjna — kol. kol. Do- 
mański Bronisław płk. p. r. Profic 
Stanisław mjr. rez. i Pożaryski Ka- 
zimierz por. p. r. 

Zastępcy w zarządzie Rogowski 
Czesław por: rez. Tomaszewski Ro- 
muald ppor. r. i Bejnar Aleksander 
por. r. 

Jednocześnie zarząd koła podaje 
do wiadomości fpowszechnej, iż 
wzmianka, która ukazała się w 
„Dzienniku Wileńskim* z dnia 26 
marca b. r. i która wywarła sa. 
żądany ferment w życiu związku, 
była umieszczona bez zgody  zarzą- 
du koła i zatakową zarząd konsek- 
wencji nie ponosi. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Zebranie z odczytem publicz- 
nym. W niedzielę dnia 7-go kwiet- 
nia o godz. 19-tej odbędzie się w 
lokalu stowarzyszenia techników 
(Wileńska 83) walne zebranie komi- 
tetu im. Berka Joselewicza. 

0 godz. 20-tej odbędzie się % 
tym samym lokalu odczyt publicz- 
ny dr. Adolfa Hirschberga na te- 
mat: „Działalność naukową prof. 
Szymona Askenażego* w związku z 
85-leciem jego pracy, na który 
oprócz członków komitetu są pro- 
szeni o przybycie wszyscy interesu- 
jący się niespożytym talentem wiel- 
kiego historyka i obrońcy Wilna na 
terenie Ligi Narodów. Wstęp wolny. 

ZABAWY 
— Bal Polskiego Białego Krzyża, 

W dniu 6-go kwietnia (w sobotę) 
1929 roku pod protektoratem p. wo- 
jewody Wł. Raczkiewicza i dowód- 
cy O. K. III gen. Litwinowicza od- 
będzie się bal Polskiego Białego 
Krzyża w Wilnie w sali Kasyna Ofi- 
cerskiego. Początek o godz. 22. Ce- 
wę biletu 8 zł., dla akademików 4 
zł. 

Ponieważ cały czysty dochód z 
balu jest przeznaczony na akcję 
kalturalno-oświatową wśród Žolnie- 
rzy przez saorganizowanie kursów 
doksztaleających, zakładanie świet- 
lic żołnierskich, bibljotek i na zdo- 
bycie środków celem przyjścia z po- 
mocą materjalną żołnierzowi mamy 
nadzieję, że całe Wilno wyruszy na 
ten bal spełniając przez ofiarowanie 
tych kilku złotych swój obowiązek 
obywatelski i społeczny wobec żoł- 
nierza i Państwa. 

RÓŻNE 
— Dalsze szczegóły przywłaszcze- 

nia.W związku z zamieszczoną przez 
nas w N-rze 78 „Kurjera Wileńskie- 
go* notatką jakoby Piotr Lortsch 
złożył w policji zażalenie, iż pewna 
firma z ulicy Zawalnej rzekomo 
przywłaszczyła na 45 tys. seperato- 
rów, dowiadujemy się, iż miało to 
dotyczyć firmy R. 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohulance). 

— Dziś teart zamknięty z powodu 
uroczystości wielkiego tygodnia. 

W niedzielę t. j. w pierwszy dzień 
Świąt Wielkanocy wieczorem barwne i peł- 
ne stylowego humoru widowiska hlszpań- 
skiego pisarza p. t. „Krąg interesów". 

W poniedziałek popołudniu komedja Al. 
hr. Fredry — „Przyjaciels* — a wieczorem 
dramat D. Mereżkowskiego p.t. „Car Paweł I". 

Bilety na wszystkie przedstawienia 
świąteczne—już są do nabycia w „Orbisie*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*). 
— Dziś, w sobotę teatr nie czynny. 
— Repertuar świąteczny. 'V niedzielę 

2 przedstawienia: 
O g, 5-ej p.p.—„Dohrze skrojony frak“— 

krotochwila w 4-ch aktach Dragelli, po ce- 
nach najniższych od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

O g. 8 m. 30 wiecz. — „Hulaka* — kro- 
tochwila w 3-ch aktach M. Hennequina. 

— W poniedziałek 3 przedstawienia: 
0 g. 3-ej p. p. dla dzieci i młodzieży 

szkolnej świetna bajka w 4-ch odsłonach 
M. Gerson-Dąbrowskiej z udziałem zespołu 
baletowego A. Rejzer- Kapłan, 

O g. 5-ej pp. „Kwadratura koła* W. Ka- 
tajewa. 

Na oba przedstawienia popołudniowe 
ceny miejsc od 40 gr. do 2 zł. 50 gr. 

O g. 8 m. 50 wiecz. — „Hulaka“ — Hen- 
nequina. 

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

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ. 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

SOBOTA, dn. 30 marca. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteoroligi- 
ezny. 16.00—16.25. Transmisja ż Warszawy, 
Odczyt dla maturzystów „Stosunki feodalne 
średniowieczne", — 16,25—16.50. Odczytanie 

  

      
  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

u 7 

иИИТТЛЛТЕЛИХОЕИ ГНРДЫЛТИСООСОЙЛИрАЕ НОИНО "ZENON 

Przy dolegliwościach żołądkowo- 
kiszkowych, braku apetytu, atonji kiszek, 
wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem po- 
drażnieniu, bólach głowy migrenowych, za- 
stosowanie 1|—2 szklanek naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka-Józefa" wywołuje do- | 
skonałe opróżnienie przewodu pokarmowego 

Opinje szpitalne wykazują, że nawet obło- 
żnie chorzy chętnie biorą wodę Franciszka= 
Józefa i czują potem znaczną ulgę. 

i S ira 

programu dziennego, repertuar teatrów 1 
kin i chwilka litewska. 16.50—17.15. Trans- 
misja z Warszawy. „Z przeżyć i dziejów 
narodu* — wspomnienie historyczne. 17.15— 
18.15. Transmisja z Warszawy. „Legendy o 
Chrystusie". 18.15 — 18.30. Transmisja 
dzwonu Zygmunta z Krakowa. 18.30—19.00. 
Transmisja z Warszawy. Recytacja na tle 
dzwonu Żygmunta z Krakowa. 19.00—19.55. 
Przerwa. 19.55—20.00. Sygnał czasu z War- 
szawy. 20.00—21.00. Transmisja Rezurekcji 
z Poznania. 

NIEDZIELA, dn. 31 marca. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Ka- 

tedry Wileńskiej, poprzedzone i zakończone 
biciem dzwonów z dzwonnicy katedralnej. 
11.56—12.10. Transmisja z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteoroiogi- 
czny. 15.30—16.30. Transmisja z Warsza- 
wy. Odczyty rolnicze. 16.30—17.00. Trans- 
misja z Krakowa. Audycja dla dziecii mło- 
dzieży „W krainie pierników*, 17 00—17.30. 
Transmisja z Katowice. Koneert, 17.30—18.40. 
Transmisja z Krakowa. Audyeja ludowa. 
„Pan Zagłoba na weselu, 18.40. — 19.00. 
Transmisja z Poznania. Mazyka lekka: 
19.00—20.00. Regjonalna audycja literacka: 
„Winszowanie panienkom* według materja-** 
łów zebranych przez zakład Etnograficzny 
U. S. B. 20.00—22.00. Transmisja z Pozna- 
nia. Koneert i słuchowisko „Dzień Zmart- 
wychstania,. 

PONIEDZIAŁEK, dn. 1 kwietnia. 
10.15. Transmisja nabożeństwa, z Ka- 

tedry Poznańskiej. 11.56—12.10. Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, okaz komunikat 
meteorologicyny. 12.10 - 14.00. Transmisja 
z Warszawy. Poranek z Filharmonji. 14,00— 
14.20. Transmisja z Warszawy. Odczyt z dz. 
„Rolnietwo*. 14.20—14 40, „Kukułka jajko 
wielkanoene*. 14.40—15.00. Transmisja z 
Warszawy. Odczyt. 15,00—15.15. Trans. z 
Warsz. Komunikat meteorologiczny. 15.15— 
17.30. Trans. z Warsz. Koncert popularny. 
17.30—1>.30. Trans. z Warsz. Audycja dla 
dzieci „Alieluja*, 18.30—19.00. Trans. z Ka- 
towic. „Karlik z Koeyndra omówi © wszyst- 
kiem*. 19.00 — 19.30. Przerwa. 19.30 — 2000. 
Trans: z Warsz. „Feljeton wesoły*. 20.00— 
22.30. Słuchowisko zbiorowe pięciu stacyj: 
O godz. 22.00 z Wilna na wszystkie stację: 
„Auditio sine qua non* rykowisko radjo- 
aprilisowe. 2.30—23.00. Trans. z Włoch. 

WTOREK, dn. 2 kwietnia. 

1156—12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.10 —15.35. Trans, z Warsz. Odczyt dla 
maturzystów „Polska a kozaczyzna. 15.35— 
16.00. Trans. z Warsz. Odczyt dla matu- 
rzystów „Parlamentaryzm angielski*. 16.00— 
16.15. Odczytanie programu dziennego, re- 
pertuar teatrów i kin 1 chwilka litewska, 
16.15—16.45. Trans. z Warsz. Audycja dla 
dzieci „O młodych szwajearach*. 16.45—17.25 
Koncert ork. Rozgł. Wil. 17.25—17.50. Trans. 
z Katowie. Odczyt p. t. „Wilno* fragment % 
cyklu „Refleksje życia*. 17.50—18.30. Kon- 
cert ork. Rozgł. Wil. 18.35—18.50. Trans. 
z Warsz. Recytaeja poetycka, 18.55—19.20. 
Audycja wesoła „ll słoni* — według Arka- 
djusza Awerczenki. 19.20—19.45. „Kącik dla 
pan“. 19.45—20.00. Odczytanie programu ną 
dzień następny, komunikaty i sygnał 
czasu z Warszawy. 2000—20.25. „Swiat. 
zwierzęcy Polski* odczyt z dz. „Przyroda“. 
2030—22.00. Transmisja międzynarodowa ż 
Berlina. 22.00. Transmisja z Warszawy. 
Komunikaty: P. A. T., policyjny, sportowy 
i inne, oras „Spacer  detektorowy po 
Europie*. 

Na wileńskim bruku. 
Zamachu samobójczego nie było. 

W numerze 78 „Kurjera Wil.* z 
dn. 28 b. m. w rubryce „Na wileń- 
skim bruku* zamieściliśmy notatkę 
p. t. Zamach samobójczy, w której 
podano, iż w łaźai Dworzeca stud. 
U. S. B. Roman Gonczarenko popeł- - 
nił zamach samobójczy przez zaży- 
cie większej dozy opjum. 

Jak wyjaśniło szczegółowe do- 
chodzenie wiadomość ta była nieści- 
sła, gdyż p. Gonczarenko tylko zem- 
dlał nie mogąc wytrzymtać, wskutek 
niedawno przebytej choroby, wyso- 
kiej temperatury. 

— Przejechanie. Na ulicy Kalwa- 
ryjskiej zostala przejechana przez 
wóz 55 letnia Zofja Wiercińska (Kal- 
waryjska 135). Przejechana uległa 
złamaniu nogi i musiano ją uloko- 
wać w szpitalu św. Jakóba, Powo- 
żący widząc wypadek począł ucie- 
kać i goniący go zatrzymali aż pod 
Werkami. W celu uniemożliwienia 
ucieczki związano go i odwieziono 
do policji w Bołtupiu. 

— Kradzieże. Kazimierzowi Mosz- 
czyńskiemu (Stara 80) skradziono 
materjały budowlane wartości 400 
złotych. 

są)
 

   
   
     

    

   

   
   
   
   

   

    

   

    
    
    

   

     
   

   
    

    

   

     
   

   

  

   

  

      

      

     
    

   
     
    

   
   

      
   
   
    

   

     

   
    

  

   

              

konkursu, które czytelnicy znajdą na stronie |-ej . 
naszego pisma: ogłoszenie Koncernu amerykań- 
skich fabryk HUDSON — ESSEX MOTOR CAR 
CO. DEBROIT oraz BROCKWAY MOTOR TRUCK 

   

       

   
     

  

     
     

pasów karane jest w drodze admi- 
"istracyjnej w wysokości do 8.000 
zł. względnie do 6 tygodni aresztu. 

    

CORPORATIONCORTLAND NEW-JORD zawia- a a AA DWA Я 
damiające o otwarciu SALONU SAMOCHODO: aaa grodzkie ka wyleczy е 

‘. WEGO przy ul. Mickiewicza 23, w dniu dzisiejszym. 15 wata: T Aaaa, G jadalne, sypialne i ga- najlepiej, najskuteczniej 

3 Ogłoszony przez nas konkurs wzbudził ogrom- przegląd dorożek konnych. Szcze- Rot sty, łóżka | ld. choroby reumatyczne, artretyczne, ; 
ne zainteresowanie wśród szerokich sfer czytelni- gółowy plan przeglądu będzie Гро- W kwintne *Mocn przymiot i jego następstwa, choroby 
ków naszego pisma. Przez dwa dni trwania kon- dany do wiadomości dodatkowo. MEDRÓGO > skórne, zołzy, krzywicę, choroby ner- 

wowe, zapalenie stawów i kości, za- 
trucia metalami. 

NAJSILNIEJSZE W EUROPIE 

WODY SIARCZANO - SŁONE >. 
z zawartością jodu i soli glauberskiej. ; 

SEZONY od | maja do 30 września. 

POCZTA i TELEGRAF Solec-Zdrój. у 
INFORMACJE i prospekty w każdej ` 7 

chwili na żądanie odwrotnie. 

W związku z powyższem staro- 
stwo grodzkie wzywa wszystkich 
dorożkarzy, by już obecnie przystą- 

Zgłoszenia Konkursowe przyjmowaliśmy zgod- pili do porządkowania  dorożek, 
nie z warunkami do g. Il w nocy. Z chwilą gdy uprzęży i liberji. Dorożki nieupo- 
dajemy numer na maszynę, praca otwierania zgło- rządkowane będą uznane za niez- 
szeń trwa w dalszym ciągu i wobec tak nadmier- datne do kursowania i zostaną wye- 
nej ilości zgłoszeń nie zdołamy ukończyć pracy liminowane z użytku publicznego. 
nawet nad ranem. Wobec czego ogłoszenie wyniku MIEJSKA 
konkursu nastąpi w pierwszym numerze po świę- yi 
tach t. j. w środę dnia 3 kwietnia r. b. — „Urzędowanie w magistracie. 

W dniu dzisiejszym magistrat będzie 
czynny do godz. l2-ej kasy miejskie 
do godziny |l-ej. 

kursu redakcja nasza formalnie zasypywana była 
zgłoszeniami konkursowemi. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

TAIKOS 
D 0 M parterowy, 

murowany, 
skanalizowany, Światło 
elektryczne, ziemi pół dz. 
do sprzedania. Kołonja 
Wil. Nr. 7, Marja Jasus, 

o sile 11/s, 3, 4! i 6 sił k. 

stałe i' na wózkach       

poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr il-a, 

MASSEY-HARRSA 

    
  

ŚWIETNE AMERYKAŃSKIE MOTORY NAFTOWE 

‚ Sprzedaż na dogodnych warunkach 
| kredytowych.            
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Od dnia 31 marca do dnia 4 kwietnia 1929 roku 
włącznie będzie wyświetlany najnowszy film od- 
rodzonej produkcji włoskiej, wykonywany pod 

osobistym protektoratem MUSSOLINIEGO: Hściciel 

z najpiękniejszą kobietą Włoch Hr. Riną de Liguoro 

i SPRAY wora MACISTESEM w rolach głównych 

Kim Miejskie 
kulturalno- oświatowe 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Film ten wstępnym bojem zdobył sobie publiczność całego świata dzięki grze aktorów i artystycznemu wykonaniu. 

Początek seansów od g. 4-6]. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

Kino „HELIOS“ 
WILENSKA 38. 

(Rok 1863). 

filmu HURAGAN “> 
wicz, Renata Renće, Robert Valberg, Jonas Turkow 

mantyzm miłości 

Kino POLONJA 
MICKIEWICZA 22. 

Od dnia 31-go marca r. b. 

Od dnia 31-go marca r. b. 

Wielki Świąteczny Tryumfalny Film Narodowy. 
Potężna epopea płomiennej mi- 
łości i bohaterskiego poświę« 

cenia. Koncert gry aktorskiej. ZBYSZKO SAWAN bohater 

Aleksander Zelwero- 
i wiele innych oraz cały zespół 

baletu Opery Warszawskiej. 

Film, który łączy w sobie przepyszną grę aktorów i potężny rozmach techniki nowoczesnej oszałamiające tempo 

akcji i cichy ro- li p | człowieka, którego nie olśni i nie wzruszy to arcydzieło. Udział bierze 10.000 
EDA W NU osób. Spieszcie wszyscy na ten superfilm Polski. Seansy od godziny 2 popoł. 

Podwójny świąteczny program! 

»Tancerka Orchidea | * Djabelska przełęcz 
porywający dramat stepów amerykańskich z udziałem 

8 PPS Mais EUR BO WIDE 

„GONIEC NAPOLEONA" 
aktów 10 

E Firanki 

NSE i 

ALEL 
  

  

  

NOZ 

Nr. 75 1420) 

  

ul. NIEMIECKA 19 
tel. 890. 

WADESZŁY MODNE MATERJAŁY na sezon WIOSENNY i LETKI 

Wełna, Jedwab, Kamgary, Szewioty e. t. c. 

  

  Portjery 

„Zakłady przemysłowe A. Mozer i S-wie w Nowej Wilejce* 

proszą o umieszczenie, co następuje: 

Wobec pojawienia się w niektórych pismach codziennych 

tendencyjnych artykułów, umieszczanych z polecenia pracowników. 

wydalonych z Zakładów Przemysłowych A. Mozer i S-wie w Nowej 

Wilejce, w celu szkodzenia placówce przemysłowej, oraz wprowa- 

dzenia w błąd opinji publicznej, podajemy treść pisma Urzędu 

Skarbowego z dnia 28 marca 1929 r. L. 2861 o wyniku dokonanej 

rewizji ksiąg Zakładów. (Następuje treść pisma Urzędu Skarbo- 

wego). 

  Dywany. 
97 

  

  

STOCZNIA GDAŃSKA 

wspaniały dramat w 12 akt. 

RIGARDO CORTEZ, Xenia Desni i Luiza Lagrange. | 
Nie patrząć na kolosalne koszty programu, Dyrekcja, aby dać możność wszystkim obejrzenia filmu ceny miejsc 

W roli tytułowej: zespół gwiazd filmowych najlepszego jeźdzca świata 

KENA MAYMARDDA. 

nie podwyższyła. 
Dla młodzieży dozwolone. Początek seansów o godzinie 1.30. 

  

  

KINO IDZIŚ! Pierwszy film Papieski. i i 
Pi dill Film wykonany pod protektoratem Watyka (Rok Święty W „kaymie). 

° ° m, w którym widzimy Jego 

1660 l y Ojca Świętego pit: Św. PAPIEŻA PIUSA XI. Pałac Wa- 
Wielka 42. tykański mieszcz. 11.000 sal i kaplic. Majestat ceremonji. Przyjęcia na dworze Pap. Bazylika św. Piotra 

r: i Pawłą. Arcydzieło sztuki Starożytne katakumby i t. d. 

KINO Od dnia 31-go marca r. b. Wielkie Święto Twórczości Polskiej] Najnowszy film ze złotej serji 1929 roku. 
i imi 1 in. w tęż: d cii ół- Pi CCA dilly Jadwiga Smosarska, Jerzy Marr, Kazimierz Jnstjan „Sen w 12 wielk. akt, na tlo przej- 

mującyc ° ° w/g scenarjusza Stefana Kiedrzyńskiego. Miłość! Zdrada! 
przeżyć Tajemnica starego rodu Zbrodnia! Strzał z zasadzki... Szał zazdrości... Łaskawy 

Wielka 42. miłospych udział bierze 1 Pułk szwoleżerów im. Marsz. Piłsudskiego. 

KINO Od dn. 31-go marca r. b. Podwójny “ 8 akt. huragano- 

LUX 
Mickiewicza 11. 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

а К!Р!О-ТЕНП.З 

Światowid 
Mickiewicza 9.   

świąteczny program! |) Król humoru 

Rycerz Dzikiej Arizony 

JUTRO WSPANIAŁY PROGRAM ŚWIĄTECZNY! 

cieszący się kolosalnym powodzeniem film p. t. 

Dramat w 10 aktach z życia zakulisowego wielkiego 

Od dn. 31-go marca r. b. 
Najcudowniejszy romans filmowy 

(Księżna Luiza Kobulska). 

(tle (hAplin sa. „BOKS 
dramat sensacyjny w 8 akt. w roli gł. bohaterski 

2) RED HOWES i słynny pies „REX“. 
Dla młodzieży dozwolone. Ceny miejsc od godz. | do 4 od 40 gr. 

„Tojomnira Gabinetu Restauratyjnego” 
W rolach głównych Elen Richter, 

Bruno Kastner i Dinna Gralla. Bogata wystawal Arcyciekawa treść! TANIEC... PIENIĄDZ... MIŁOŚC... Niewidzialne 
dotąd w Polsce całkowite odtworzenie wspaniałej rewji paryskiej. Początek o godz. 5 w niedziele i święta o а. 4. 

music halu paryskiego. 

Dramat w 10 akt. na tle głośnych niegdyś na całą Europę przygód i romansów 
córki króla belgijskiego Leopolda. oraz porucznika Mataczicza. 

W rol. gł. Erna Morena, Eugen Neufeld, Rudolf Basil i Helena Lanterbock. Akcja filmu 
rozgrywa się w Wiedniu, Paryżu, Lugano, Brukseli i Frankfurcie. 

wego śmiechu. 

L. 2861. 

URZĄD SKARBOWY 
Podatków i Opłat Skarbowych 

na pow. Wileńsko-Trocki. 

Wilno, dnia 28.1II 1929 r. 
Do Firmy Zakłady Przemysłowe A. Mozer i $-wie 

W. liowo-Wilejce. 

Na skutek podania z dnia 25.II1 1929 r. Urząd Skar- 

bowy stwierdza, że jak wynika z protokułów buchaltera- 

rewidenta Izby Skarbowej w księgach handlowych, pro- 

wadzonych przez Panów, a dotyczących zakładów prze- 

mysłowych A. Mozer i S-wie i Nowowilejskiej Fabryki 

Drożdży nie ujawniono żadnych nadużyć na szkodę 

Skarbu Państwa. Księgi powyższe zostały przez Komisję 

Szacunkową do spraw podatku przemysłowego na pow. 

Wileńsko-Trocki uznane w dniu 27 b. m. za miarodajne 

do określenia obrotu za 1928 r. 

  

Opłata stempl. я Kierownik Urzędu. 
pobrana na podaniu. (-) W. Sankowski 

    

„O 

otworzyla FILJĘ 

przy ul. Mickiewicza, 11-a 

  

Gwoli wygodzie Sz. Publiczności, firma 

PTYFO 
Właściciele B-CIA OLKIENICCY, (najstarsza i największa firma optyczno- 

£ okulistyczna w całej okolicy) 

66 WILNO, 
Wielka 66 

  

Bezsprężarkowe 

SILNIKI „IESLA 
budowy leżącej i stojącej, odznaczone na Targach 
Północnych w Wilnie wielkim medalem złotym, 

jak również wypróbowane w dobroci 
SILNIKI GAZOWE, URZĄDZENIA NA GAZ SSANY 

oraz SILNIKI ZMIENNE do napędu ropą, gazem ssa- 
nym, świetlnym i ziemnym. 

Żądajcie bezpłatnego opracowania projektów 
w Stoczni Gdańskiej w Gdańsku wzgl. jej 

oddziale: Warszawa, Jasna 11 m. 5, tel. 99-18. 
Na okręg Wilno udziela informacyj firma 

Sz. Rudomiński, Wilno, Zawalna 28. 4539-0   
        

NAJLEPSZA ROŚLINA PASTEWNA _ 

BULWA 
Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilka- 
naście lat, daje duże zbiory naci i kłębów nawet 
i na lichej ziemi, aby ciepłej i niemokrej, zimą 
nie wymarza i niewykopana w jesieni daje wios- 
ną plon bulw—doskonałego karmu wtedy, gdy go | 
zwykle brak, pracuje dla rolnika literalnie cały 
okres wegetacyjny danej miejscowości, gdyż ro- 
śnie aż do mrozów stałych, wszystkie jej części, 
to jest nać i bulwy stanowią doskonały karm, przy- 
|czem nać jej jest pożywniejszą od koniczyny, a bul- 
jwy od kartofli. Wysyłam kłęby do sadzenia po 
cenie 50 groszy za kilo, licząc z workiem i dosta- 
wą na st. Postawy w ilościach 50—100 i t. d. kilo 
i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia całkowicie 
opłacone wysyłam w kolei ich nadejścia, zaczynając 

od końca kwietnia. 

Adres: Wilno, Bankowa (odMakowej) 1 m. 14. 
WAGŁAW KOZŁOWSKI. 

Obecnie na wiosnę mam na sprzedaż bardzo ogra- 
niczoną jej ilość, przy zamówieniu, na żądanie 

i wysyłam broszurę o niej — gratis. 

  

    
    

SPORTOWY 

  

Przyjechał dorocznym zwyczajem do Wilna tylko na krótki czas znany Wileńskiej Publiczności 

CYR 

  

- WIELKI 

Uroczyste otwarcie Cyrku dnia 31 marca r. b. w budynku wojskowym t. zw. Maneżu przy ulicy Wileńskiej róg Mickiewicza. Codzien- 

nie wiełkie galowe przedstawienia. W niedzielę 31 marca i w poniedziałek | kwietnia r. b. odbędą się po dwa wielkie SWIĄTECZNE 

PRZEDSTAWIENIA, dzienne o g. 4 popoł., wieczorowe o g. 8 w. Atrakcyjny program artystyczny. 10 pierwszorzędnych numerów znani mu- 

zykalni humoryści DIN-DON w najnowszym aktualnym repertuarze, akrobaci, excentrycy, komicy-satyrycy, balet, klo wni i wielu innych oraz 

wielki Międzynarodowy Turniej Mistrzów Walki zapaśniczej o nagrody honorowe i pieniężne w sumie 8000 zł. 

  

„COLOSSEUM*. 
  

Dotychczas do Turnieju zgłosili się: 

Poshoff Zygmunt, Herkules Frankfurt n-M. Trener „Makkabi“. 

Morawji. Petrowicz Radko, Mistrz Świata. 

OBWIESZCZENIE 
Powszechny Zakład Ubezpićczeń Wzajemnych podaje do wiadomości właścicieli bu- 

dowli, podlegających przymusowi ubezpieczenia, iż na podstawie art. 27 ust. 3 rozp. Prezydenta 

Rzplitej z dn. 27.V-27 r. (Dz. U. R. P. Ne 46 poz. 410) szacunki budowli, poczynając od 

1.1-1929 r. zostały podwyższone w stosunku do obowiązujących sum ubezpieczeni w roku 

1928 w pow. Brasławskim o 40%/,, Dziśnieńskim, Mołodeczańskim i Oszmiańskim o 60"/e, 

Postawskim, Święciańskim, Wilejskim, Wileńsko-Trockim i w m. Wilnie o 50*/,. 

Gdyby jednak nastąpił dalszy wzrost cen na materjały budowlane i robociznę, bądź 

też w poszczególnych wypadkach oszacowanie P. Z. (U. W. nie odpowiadało rzeczywistej 

wartości budowli, przysługuje właścicielom budowli prawo zgłoszenia organom Pź Z... W: 

lub magistratowi (urzędowi gminnemu) odpowiedniego wniosku o podwyższenie szacunku 

do granic rzeczywistej wartości. 
Za wszystkie spalone budowle po dniu 31 grudnia 1928 r. P. Z. U. W. wypłaca pogo- 

rzeleom odszkodowanie w/ podwyższonych szacunków w skali wyżej podanej. 

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH. 

Nadzwyczajna okazja 
dla czytelników „Kurjera Wileńskiego" 

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
Dajemy mieszkańcom oddalonym od centrum 

przemysłu włókienniczego możnoś ć nabywania 

wszelkich towarów manufakturowych, pończoszni- 

czych i trykotażowych po cenach fabrycznych, 

a tem samem omijacie cały szereg przekupniów. 
Jako reklamę wysyła Firma „Wygoda Polska“ 

Łódź komplet towarów, aby przekonać o dobroci 

i cenach naszych towarów 

tylko za 44 zł. 
a mianowicie: | sztuka płótna 17 mtr. w _ bardzo 

dobrym gatunku, | serweta biała w najładniejszych 

deseniach dwu metrowa, 2 ręczniki żakardowe 

w najładniejszych wzorach, 3 ręczniki kuchenne, 

| prześcieradło dwu metrowe w najlepszym gatunku, 

3 chustki batystowe do nosa. | : 

Do każdego zamówienia dolicza się 3 zł. 50 gr., 

jako koszta opakowania i opłaty pocztowej. To 

wszystko wysyłamy za zaliczką pocztową, płaci się 

przy odbiorze towaru na poczcie. Kupujący nie 

mie ryzykuje, gdyż o ile towar Się niepodoba 

przyjmujemy go z powrotem a pieniądze zwracamy. 

Zamówienie adresować 

i “ 
Firma „WYGODA POLSKA 

3 
ŁÓDŹ, Skrz. pocztowa 482. 

P. S. Posiadamy na składzie kołdry watowe 

w różnych kolorach z białej waty z obustronnem 

pokryciem satynowem o pełnej długości i szerokości 

tylko za 24 i 28 zł. 975 

Bezpłatne cennikina wszelkie towary manufakturowe, 

pończosznicze i trykotażowe wysyłamy na żądanie. 

   

  

      

    

    

     

   
    

   

     
     

  

| WĘGIEL ZE 

WaQ000WO (dl (NOWO nych wozach | 

M.DealxWilnie 
| JAGIELLOŃSKA 3-6, tel. 811. 
SKŁAD: Polski Lloyd, Słowackiego 27, 

| tel. 14-46, 087 
mp 

  

  

  

  

były majster firmy 

„Paweł Bure“ 
poleca najlepsze zegarki, sztućce, 
obrączki ślubne i inne rzeczy. 

Gwarantowana naprawa zegarków. 
i biżuterji po cenie przystępnej. 

B SZACUNEK KAMIENI-BEZPLATNY 

WILNO, Adama Mickiewicza 4. 
Tamże potrzebny pracownik zegarmistrzowski. 

Sa I K I EI ISIN 

W. JUREWICZ 
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Romans Córki Królewskiej 

| 

Siki Reginald, Najsilniejszy murzyn świata Szampion Indyj Wschodnich. 

Wolke Paul, Mistrz świata, Holandja. Sznejder August, Szanpion Bawarji. Vogtman Maks, Szampion Tyrola. Bruno Morytz, Szampion 
Marko Karol, znakomity Bokser i zapaśnik, Wiedeń. Koeler Maks, Szampion Kuropy, Berlin. 

Bryla August, Szampion Europy, G. Śląsk. Garkawienko Aleksander, Szampion świata. Krauss Alojzy, Szampion. Lutemburg i wielu innych, 
Szczegóły w programach. 

  

Akuratne wykonanie okularów według 
przepisu lekarzy-okulistów. 

  

PRZYBORY I APARATY FOTOGRAFICZNE 
RADJO-APARATY I RADJO-SPRZĘT. 986 

  

  

-wapna i celów malar- 

Perlmuttera Ultramaryna 
Jest bezwzględnie naj- 
lepszą i najwydatniej- 
szą farbą do bielizny, 

skich. Oznaczona na 
wystawach w Brukse- 
li, Medjolanie i Pary- 
żu złotymi medalami. 
Biuro Fabryki Ch. 
Perlmuttera, Lwów, 

Słoneczna 26. 
Wszędzie do nabycia.   
  

  
BEACIE 

| 

    
  A   Wszechstronna prakty- 

kaiduže došwiadezenie 
U WA G techniczne umožliwiają 
nam podanie do ogólnej wiadomości wszystkich 

WSZYSCY DE B 
wych, następnie u- 
rzędnicy, nauczycie- 
le, emeryci — znajdą 

  

POSIADACZY: ::-- S 
eych się do użytku radjoodbiorników, że apa- 
raty te, do odbioru tak ciekawych programów 

mogą obecnie tanim kosz- 
RA DJO tem przerobić w naszych 

warsztatach na nowoczes- 
ne aparaty dające odbiór 

SELEKTYWNY, CZYSTY i GŁOŚNY 

Wileńskie Biuro Radjotechniczne 

„WILRADJO* 
Wilno, Mickiewicza 23. su   
  

Nagrodzone na |-ch Targach Północnych 

i Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 

| Wielkim Złotym Medalem 

inny 
(ŁODEZYJIIE 

powszechnie 

znanej firmy 

Najstarsza firma 
-—— aoi 

  

    
(USTAW KEYDE ven 

również TAŚMY MIERNICZE i RULETKIEwiwielkim wyborze 

SKŁAD FABRYCZNY w. POLSCE 

„OPTYK ROBIN, Wilno, 
Dominikańska 17, telefon 10-58 91 

    
  

w Wilnie—1928 r. 

nywanie posiadaczy 
obligacji dla ewiden- 
cji i kontroli tych pa- 
pierów przy losowa- 
niach. Zgłoszenia pod 
„Związek Совродаг- 
czy” do biura ogło” 
szeń F. Statter, Kra* 
ków, Rynek 8. 

948—2 

Majłorzystniej 
lokuje kapitały 
pod mocne gwarancje 

Dom H,-K. „ZACHĘTA” 
Mickiewicza 1, tel. 9-05. 

z urzą- 
s ki e P dzeniem 
skladu aptecznego do wy- 
najęcia od zaraz. Na žy- 
czenie možna kupič urzą- 
dzenie oddzielnie. Dowie- 
dzieć się: Biuro Ogłoszeń 

  

  

  

  
PIANINA 

do wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. Ul. 
Mickiewicza 24 — 9. 
Estko. 146 

Era: 

dwa domy 
na Zwierzyńcu przy | 

ul. Dzielnej i Giedy-! 
minowskiej. 

Dowiedzieć się: ulica | 
Lwowska 13—4. | 

| 

= - 
Pianina 3 

pierwszorzędnych fabryk 
sprzedaję na dogodnych 

warunkach. 
W. Pohulanka 9—23. 

OEBEAEE EEGAEGOEA 

Akuszerki 
ВЕ [olojaojojajofojojej 

Akuszerka 

Маг Arezita 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m, 4. W. Zdr. 
Nr. 8098. 529 

  

   

    

  

Teodolity, J. Karlin, Niemiecka 22. 

niwelatory, = o a wa Сна ЕНН, 

astrolabje, Każdy technik 
goniometry, czyta i ogłasza swoą firmę 

planimetry, ; R, ; 

е „Wiadomościach Stowarzyszenia 

ku). w kraju (egzystuje 0431840 r 
         ników Pati w Wie” 

Prenumerata: rocznie — 12 zł. 
półrocznie — 6 , 

kwartalnie — 3 , 

Nr. pojedyńczy — 1 złoty. 

Redakcja — Wilno, ul. Wileńska 33, tel. 75.         
Administracja — Wilno, ulica św. Jańska 1. 

Drukarnia „Znicz“. 

| a eb kick oi z 

Telefon 3-40. |   
  

ТЕЕЕ Е ЕЕЕ 2Е2ГЕ 2 ) 2Е 2 
E) 

3 LEKARZE 
OSODEONENOZAKZM 

DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 241. 
049—1i3—8. 
(Telef. 921). 629 

DOKTÓR 

D.Zełdowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów moczo- 
wych, od 9—1, od 5—8 

wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

DL. ZeliowiEz0WA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24, 
624 W. Zdr. Nr 152, 

   

  

  

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKORNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 625 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 i 5—7. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENERYCŹ- 
NE, SKÓRNE i analizy ie- 
karskie. Przyjmuje 9-12 

1 4-8. 2996 

Mickiewicza 4 
tel. 1090, W. Z. P. 73. 

jajojojojojafpiojojofojojojo] 

E INFORMATOR 
E GRODZIENSKI 
EEEERAOAOLZEOEOZEGA 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska8. 

TR 
Redaktor x 

  

  

  

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką poczt: 

katy — 1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. 

zamiejscowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki. 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

przyjmuje od godz. 12—2 ppoł. 

— z dar: 
я d godz. 9—3 Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Redaktor działu gospo 

REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od go ppoł. Z wa dad k ai o CR OLIO 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem 

i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

kstem 10-cio lamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Ogłoszenia 

ową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

Za nnmer dowodowy 20 gr. 
Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfrowe 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tel 

„Kurjer Wileński* S-ka z ogr. Odp. Druk. „Znicz Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. telefon 3-40. 

w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, 

Redaktor odpowiedzialny Józet Jurkiewicz. 

czego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

—40 gr, w tekście I, II str. —30 gr, III, IV, V, VI—35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - komiini- 
zagraniczne—100% drożej, 

Oudział w Grodnie: ul. Bankowa 14. 

  

  
li

ų 
LO

S 
S
R
M
R
Z
 
P
O
W
O
 

а, 

i 

     

  

    

   
   

  

    
   

   


