
| ROK LX. Nr. 92 (2302) 

SARANOWICZE — ai. Szeptyckjego — A. Łaszuk. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwiaskiego. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

D. 0WICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego, OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
T DUKSZTY — Butet Kolejowy. PIŃSK — Księgarnia i olska — St. Bednarski. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. в 
ĮWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
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Redakcja i Administracja, Wilnó Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Teletony: Redakcji 17-82, administracji 228 druk 262. 

  
" PRENUMERĄTA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

owa uiszczona; ryczałtem. į i Kóci einas a a O and” nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

  

Dulsiejszy namer zawiera 6 stron oraz „Słówko” 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

KLECK — «sklep „jedność”. WILE POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
LIDA — t. Suwalska 13, S. Mateski, WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
,MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”*. , 

ESA: UT TMP | 

©LNY UUŁUDZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaito na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
60 gr. Wnumerach świątecznych oraz| z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
rozmieszczenia ogłoszeń. iniejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

ZMARTWYCHWSTANIE 

—
 

„Wesołych świąt* — oto życzenie 

dnia dzisiejszego. Jest bowiem Wiel- 

kanoc ze wszystkich Świąt roku naj- 

bardziej radosnem - świętem. _ Jęst 

przypomnieniem _ Zmartwychwstania, 

tryumfiu życia nad Śmiercią. A jak 

radości. Więc o radości dziś piszę. 

śmierć,  martwota, są synonimem 

smutku—tak życie jest synonimem 

| 
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Różna jest radość ludzka. Jest 
radość najprostsza, ta którą zna nie- 
tylko każdy człowiek, ale każde ży- 
we stworzenie. Radość, jaką odczu- 
wa każde budzące się życie, radość 
wiosny, lata i jesieni, radość słońca, 
radość ptaków, kwiatów, owoców, 
wina i śpiewu, radość ziemi. Radość, 
to rzetelna i prawdziwa, choć uletrwa- 
ła zwykle i rzadka niestety. 

Ale bjada człowiekowi, któryby 
jedynie tę radość znał, któryby jei 
jedynie słuchał i pragnął. Im większe, 
są możliwości do jej uzyskania, tem 
więcej znajdzie  rozpacznej melan- 

«- cholji, jeżeli tej jedynie radości bę. 
,.dzie szukał. Zapoznane, zapomniane 

inne strony życia staną się $dla tego 
człowieka źródłem niemożnego smut: 
ku; i to tem prędzej, im lepiej będzie 
mógł nasycić swoje pragnienie tej 
najprostszej radości. Jazz-band łkać 
mu pędzie. rozpaczliwym smutkiem, 
rozbiegany w blasku reklam tłum 
otoczy go  najstraszliwszą, żywą 
pustką, pijana rozpaczy zdławi go, jak 
zmora, i- kto wie—czy nie rzuci go 
pod koła elektrycznego wozu. Naj: 
więcej samobójstw chyba jest właśnie 
wśród ludzi, którzy gonią za tą naj- 
prostszą radością, za radością ziemi. 
I niema rozpaczliwszy ch tragedyj, jak 
tragedja tych, którzy widzą tylko to 
życie, jakie wspólne jest wszystkim 
istotom żywym— roślinom, zw erzętom 
i człowiekowi. 

Pow 

4 Jest radość inna, radość twórcza. 
Radość głębsza znacznie, radość, któ- 
rą odczuwać mogą tylko istoty ro- 
zumem obdarzone. Ta znacznie mniej 
zależną jest od warunków zewnętrz- 
nych. Znał ją ów Grek, który ziemię 
chciał dźwignąć, gdy w radosnem 
uniesieniu zdobywszy iskrę prawdy, 
wołał „Eureka“. Znał ją kanonik 
toruński, zapatrzony w gwiazdy, gdy 
pojął cząstkę wszechświata. Nie po- 
trzebował tej radości dzielić z nikim. 
Na łożu Śmierci, z tomem swych 
„Rewolucji“ w ręku, w „przešwiadcze- 
niu zupełnem, że wiele jeszcze lat 
minie, nim ludzie wskazaną przez 
niego prawdę zrozumieją, miał w so- 
bie radość. niezmierną— radość praw 
dy. Ta sama radość twórcza brzmi 
w hymnie tryumfów wojskowych, gdy 
żołnierz ma przeświadczenie o słusz- 
ności sprawy, której służy, gdy wie- 

r rzy, że jego tryumi—to tryumf dobra, 
Nietylko każde „Exegi monumentum”, 
ale i każde „veni, vidi, vici“ jest peł- 
ne tej radości. Zna ją i rolnik, spo- 

'glądający na wykarczowane, zrówna: 
ne, uprawione, pszenicą falujące nie. 
dawne pustkowia, dziś, dzięki jego 
pracy, łany. Zna ją matka, patrząca 
na dorosłe dzieci. Radość w człowie- 

Kh— twórcy, radość z wypełnionej 
pracy, z uwieńczonych powodzeniem 
wysiłków, radość bohaterska. 

Kto tej radości szuka, z radości 
owej pierwszej, z radości ziemi, cie: 
szyć się móże prawdziwie. Przy pra- 

» cy twórczej—radość słońca i wina 
staje się możliwą, tą pracę oświeca, 
i ogrzewa. Ten tylko z radości ziemi 
korzystać może, kto do radości twór: 
czej dąży. 
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nil Zwartwyttwctania Pańskiego majserdecnejsze życzenia 

„Wegołego Mleluj składa Czytelnikom, Przyjaciołom i syn- | 

gatykom pióma naszego Redakcja i Wytawnictwo „ława 

Ale biada człowiekowi, któryby tę 

jedynie radość twórcżą znał, do niej 

jedynie dążył. Jak złodziej po nocy, 

przychodzi dzień klęski. Praca całego 

życia, mozolnie wznoszony gmach, 

w gruzy pada. Nagromadzona wie- 
dza okazuje się domkiem z kart, roz- 
sypuje się za lada powiewem. Stają 
przed oczy ogromne zagadnienia — 

osiągnięte iskry prawdy zdają się 

czem Śtak nikłem, że aż nie wartem lat 

pracy i wysiłku. Stworzone arcydzieła 

zdają się nie mieć wartości. Nietylko 

mędrzec na łożu Śmierci woła o 

światło, ale wódz, rycerz ;bez skazy, 

pod gruzami sprawy której służył, 
chwyta za pistolety. 

Jak, radosnym jest zgon, gdy 
grzmią działa tryumiu — tak pełną 

smutku jest Śmierć w odwrocie — 

choćby to była bohaterska Śmierć w 
Elsterze. 

* * * 

Bo jest jeszcze fnna, jeszcze wyż- 

Sza radość, niż radość twórcza i bo- 

haterska. Jak oprócz życia zwierzęce- 

go i życia rozumu i woli jest w nas 

jeszcze wyższe, sjeszcze  Świetniejsze 

życie — życie Boże, nadprzyrodzone 

— tak jest radość najwyższa, .radość 

Boża. To nie jest tylko „radość z 

czystego sumienia". Czyste sumienie ' 

jest tylko jednym z warunków tego 

najprawdziwszego życia, jakie jest w 
człowieku, — życia Bożego, życia 

łaski. Radość jedności z Bogiem, z 

żywym Chrystusem. Radość z udziału 

w szerzeniu Chwały Bożej, radość z 

tej samej chwały. Gdzieś najgłębiej 

w duszy, najdalej od oczu ludzkich 

jest ta radość, niezależna od niczego 
na ziemi, radość męczenników na are- 

nach, radość łotra na Krzyżu. O. ile 

radość ziemi czuje wszystko, co żyje, 

radość twórczą rozumie każdy, kto 

myśli, to ta radość — radość ; Boża 

— jest udziałem ludzi, żyjących po 

Bożemu. Nic jej nie przerwie. Sama 

nawet śmierć jest tylko wstępem, tyl: 

ko częścią tej radości, radości zmart: 

wychwstania. 
To jest ta radość, która wszystko 

oświeca. Przy niej innego zgoła bla- 

sku nabiera i radość twórcza, i ra- 

dość ziemi. W niej nawet boleść i 

ciężar jest fĘradosnym, nawet klęska 

nie prowadzi, do melancholji ani bez- 

nadziejności. Tej radości nikt odjąć 
nie może, jest ona nietylko udzia: 

Mem, ale i obowiązkiem, — „zawsze 
się weselcie'* — naucza święty Paweł. 

* о# * 
W naszej epoce, dzika pogoń za 

ladością ziemi — straca ludz i do 

szeregu zwierząt, bestjalizując ich; ta 

pogoń przez całe ludy programowo 

jest wyznawana, jako oficjalna nauka 

„pracujących mas". „Sama pogoń po- 

grążyła całe ludy w martwej i ponu- 

rej beznadziejności i przekreśliła ra- 

dość życia. 
Z druglej strony, nawet bohater- 

stwo szarem się zdaje i marnem, gdy 

walczą ze: sobą ideały, gdy co 

chwila coś w gruzy się zapada. 

Dobrze :jest więc oderwać na 
chwilę. myśl od spraw traktatów han- 
dlowych, konierencyj morskich, od 

Mahatmy Ghandiego, i sojuszów dy- 
plomatycznych, a spojrzeć w tryumf 
trwający od dwóch blisko tysięcy lat. 

— tryumf najwyższego, Bożego ży- 

cia w człowieku. Ten tryumf od 
dwuch tysięcy lat jest źródłem — рга- 

wdziwej, colaz nowej radości. Chrze* 

Ścijańskie ludy otoczyły go pieśnią, 

biciem dzwonów, (światłem i jasno: 

ścią. 

Ten tryumi — to tryumi Boży, 

— tryumf Zmartwychwstania. 
X. W. M.
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Lidiejów Wileńckich Towarzystw Kulturalno-|luzalny 
Kiedy kraj nasz wyzwolony został 

z pętów niewoli i w Wilnie wskrze” 
szeną zosteła, tyle zasłużona nauce 
polskiej, wszechnica Batorowa, to 
wiychle dość liczne grono jej sił prote- 
sorskich wzmocniła skromny zastęp 
pracowników naukowych, stojących 
na czele wileńskiego T-wa Przyjaciół 
Nauk. Stąd obecnie i nad sprawami 
racjonalnej organizacji zbiorów pomie- 
nionej instytucji prywatnej, składają” 
cej się ze zgromadzonych przez nią bo- 
gatego księgozbioru, archiwum oraz 
działów archeologicznego, historyczno- 
obyczajowego, pamiątkowego, artysty- 

  

Autoportret olejny Karola | Kafałowicza 
Dar Lucjana Uziębły 

cznego i ludoznawczego, może już. czu 
wać zespół działaczy kompetentnych, 
wspierających się wzajem "metodą 
racjonalną we względzie nowoczesnych 
urządzeń tyle wartościowych kójekcyj 
naszego Towarzystwa. 

Tymczasem jednak, wobec | nie= 
zwiększającego się w uniwersytecie na- 

prze» 
w ye 

szym grona badaczy zabytków 
szłości kresowej a tem samem i 
kwalifikowanych muzeologów, dai 
organizacja naukowa 1-wa P. N. 
dzie snadź jeszcze przez czas dlu 
prowadzoną przez badaczy mi 
wych, zawdzięczających wiedzę 

    
   
swą 

zarówno samouctwu, jak i zmysłowi or 
ganizacyjnemu, a przedewszystkiem 
doświądczeniu przy utwarzaniu i usy” 
stematyzowaniu zbiorów. 

Usiłowania naszej instytucji, liczą- 
cej już około 13 lat egzystencji, gorli- 
wie jęło od dłuższego już czasu popie” 
rać Ministerstwo WR ; OP; dzięki oto 
np. wydatnej pomocy jego  materjal 
nej zarówno wnętrze gmachu  T-wa, 
jak i elewacja jego irontowa przybrały 
obecnie wygląd na prawdę kulturalny 
i estetyczny. A że przytem pomyślnie 
dokonaną została reforma w rozmiesz- 
czeniu znakomitej większości zbiorów, 
dla tego więc nastąpił tu pewien prze- 
łom w postępie rozwoju onych działów 
muzealnego równo jak i artystycznego. 
Faktycznie nie wszystkie jeszcze dzia 
ły, zgromadzonych przez T-wo objek- 
tów, zostały doprowadzone do porząd- 
ku, eo ipso i udostępnione dla badań 
fachowych oraz zwiedzania przez pu- 
bliczność. 

Mowa tu właśnie o przetransparto- 
wanych kolekcjach z górnego piętra 
do sali parterowej, lokalu, niestety zna” 
cznie mniejszego, niż posiadały one 
przedtem. Są ta właśnie kolekcje о- 
gromnie cenne pod względem  etno- 
graficznym. Dział ten ma być naukowo 
rozklasyfikawany i ułożony możliwie 
najdokładniej przez uzdolnionych w 
tym kierunku, a zasłużonych w dzie” 
dzinie ludoznawstwa badaczy: p. prof. 
 Cezarję Ehrenkreutzową i pana kusto- 

  

   

    

Wśród książek © wojnie 
Arnold Zweig: „Spór o sierżanta Gri- 
szę“; Ernest Glaeser: „Rocznik 1902". 
Towarzystwo wydawnicze „Rój'* War: 

szawa 1930. 

—› — Najnowsza beletrystyka niemiecka, 
mająca za tręść wydarzenia wielkiej 
wojny, a tendencję wybitnie pacyfisty- 

' czną, wyszła z pod znaku głośnej ksią- 
żki Remarque'a: „Na zachodzie bez 
zmian**, przetłumaczonej na język pol- 

` / 5К przez Stefana Napierskiego, a wy- 
danej nakładem „Roju*. 

O Remarque'u pisano, mówiono i 
dyskutowano wiele. Pacyfizm stał się 

pojęciem aktualnem, tenminem mod- 
nym. Dość wspomnieć chociażby 0 
dwuch interesujących artykułach w 
kwestji pacyfizmu, które ukazały się 
na łamach „Wiadomości Literackich” 
ma pocz. rb.: Józefą Wittlina:- „Ze 
wspomnień byłego pacyfisty* oraz re- 
plikę Mieczysława Szerera p.t.: „Pacy- 
dizm w opałach”... Zabierał parę razy 
głos w tej sprawie — tamże Antoni 
Słonimski w swych dowcipnych a czę 

_ sto zjadliwych, „Kronikach  tygodnio 
_ wych*. : 

„ Literatura tak zwana wojenno - 
- wspomnieniowa nie miała bezpośred- 

_ nio po wojnie powodzenia. Ludzie, ma 
jący dość własnych, nieraz okropnych 
wspomnień i przeżyć z wojny, czuli о- 
drazę do ich wywoływania: 

Pacyfizm zawarty w dziele Ręmar- 
zk que'a, zjawiający się po pewnym cza- 
„sie gdy świeżość przeżyć wojennych 
_ zaczęła się nieco zacierać, a wystąpiło 

na widownię młode pokolenie, które 
4 przeważnie wojny nie przeżywało, w 
sposób czynny — ów pacyfizm wywo 

sza Muzeum T-wa Michała Brensztej” rawskiego, a wkrótce potem przez 
na. Dział ludoznawczy naszej instytu- uczonego W. Szukiewicza, po nim zaś 
cji zniąazł mianowicie pomieszczenie przez art. malarza Fr.  Jurjewicza i 
w dosyć ciasnej sali, gdzie się przed” wreszcie, znanega w Wilnie działacza 
em lokował dział przyrodniczy. społecznego, prow. Kaz. Steianowskie 

Wobec niedostatecznej ilości więk- 80 
szych ubikacyj, gwoli należytego urzą 
dzenia wszystkich zbiorów T-wa P.N., 

powyższy dział naukowy z КО zorganizowač  zalegalizowane przez 
zoologicznemi, ornitologicznemi, mine” władze muzeum miłośników archeolo" 
rałami i t.p. Zarząd T-wa zmuszony ojj krajowej i sztuki wileńskiej, albo- 
dył złożyć, ,w charakterze depozytów, wiem posiadało ono już pewien zawią 
w gmachu uniwersyteckiego Kolegjum 2 ; r -.; zek zbiorów urozmaiconych. Do tych 
im. Czartoryskich przy ul. Zakretowej ostatnich przedewszystkiem należały: 
oraz w domu Szkolnej Pracowni doś- - 

: > i „_. bibljoteczka doborowa, która stała się 
wiadczalnej przy. ule Zawalnej. Ile że potem podstawą książnicy T-wa Przy- 
PIEWE Pono up: naczniE większe > jaciół Nauk, a stworzona została pracą 
szcze zbiory ornitologiczne i rozmaite niżej podpisanego, mec. Adama Karpo 

inne z zakresu przyrody, pozostałe po wicza i Wand. Szukiewicza; dalej ko- 
zdewastowanym w różnych „czasach lekcja szczątków kaflanych i innych 

US E Sona niegdyś przez zabytków odszukanych na zamczysku 
Eust. hr. Tyszkiewicza, ornitologa Ty- trockim podczas dokonywanej restaura 
zenhauza i innych, ulokowane zostały cji niektórych części wspaniałego za” 
właśnie przez Uniwersytet w pomienio- bytku kiejstutowego, pod ARA A 

nem Kolegjum. członków T-wa Mił. Star. i Lud.; W. 
Pizez ciąg niespełna dwóch lat od- Szukiewicza i inż. Bron. Malewskiego; 

bywała się restauracja gmachu T-wa wreszcie — z teki i'albumu, układa- 
P. Mauk, a dotąd jeszcze wszystkie je- nych przez dr. W. Zahorskiego, ku- 
go zbiory nie są udostępnione dla zwie stosza pamiątek pomienionego T-wa, 
dzających, stąd może przedwczesnem zawierających rozliczne fotografje i ry 
było ta uroczyste otwarcie Muzeum ciny. ' 
T-wa, nieuzupełnionego jeszcze oddzia 
łem etnograficznym. 

Znakomite pod względem, zwłasz- 
cza zgromadzonych cennych obrazów 
i rzeźb kolekcje, byłego T-wa Przyja- 
ciół Nauk, do którego zbiory one zo” 
stały przyłączone rzetelną podstawą 
dla urządzenia w przyszłości bogatej 
galerji sztuki obcej zarówno jak i pol- 

jej. iejscu musimy przejść a т 
‘]Э\Ёіе]‹іо%і‹гт;::пёі‹;]рсг[;у:аітп‘{і р:аг;зц a: a św. Jerzego. ac 
dziejów powstania pierwszej w, Wil- en z komfortem: wewnątrz urządzony stė е! : WARE A: : 
nie prywatnej instytucji muzealnej pol- Przez. Ignacego  Korwin-Milewskiego 

mieścił przedtem znakomitą  galerję skiej w tym czasie, gdy zagrabione ; SW SA ' е 
піе%]сіуё 2у:паКаш Murawjewa przez Sztuki. polskiej. Niestety, posłuchawszy 
kuratorjum szkclne rosyjskie byłe Ми- niebacznie rady pewnego wybitnego 

o prawnika wileńskiego, poniechał osta- zeum starożytności, założone przez OMARA Tyszijeicz DOYSZSzE 
znanego organizatora, niezapomnianej ROZA PAK 

go chwalebnego zamiaru: Stąd wspa- wileńskiej Komisji Archeologicznej, 57 : P 
Eustachego hr. Tyszkiewicza, jako zre > A „pezżnujac oba 
formowane w roku 1865 w duchu ten- Te; WŚ D ABS MV 
dencyjno rosyjskim, obcem było | dla(f "SZ. a. a Skumin-Tyszkie- 
społeczeństwa miejscowego, a tyle ra” SA Sa A NZEA 
żącym dysonansem swych naleciałości 9° sb ye PZ NA 
na tle harmonji nie układających się V RR a DZ: 
miejscowych poczynań kulturalnych. POPiSanego, zostało ostatecznie roz- 

proszone, aczkolwiek wcale nie zmar- 
Pośród p. p. cąynowników, których nowane. ! 

orędownictwu powierzony był rozwój Tak samo stało się potem i z nader 
onego muzeum, odstraszającego ludzi szacowną książnicą, nabytą z zachęty 
już samym widokiem, zdobiącego jego mojej, po profesorach M. Polińskim i 
wnętrze szeregiem  konterfektów róż: W. Górskim od syna tego ostatniego 
nych Siemaszków, Korniłowych, Ba- Ś.p. Jarosława. Za to, dodatkowo otrzy 
tiuszkowych, i t. p. diejatielejj w dzie- mana przez hr. T., a przy onej bibljo- 
dzinie rusyfikacji kraju, zapanowała tece konserwowana część  archiWum 
szczególniejsza konsternacja. Jaki taki dawnego uniwersytetu _ wileńskiego, 
ruch wolnościowy zapoczątkowany przeszła z Wilna do Czartoryskich, 

przez władze carskie w r. 1905 wpły: Krakowie, tylko pewna ilość dokum 
nął znacznie na zobojętnienie dotych- tów dostała się do hr. T. jako honora- 
czasowej celowości Muzeum „drewno- rium za pracę bibljoteczno-archiwalną 

Ono to T-wo, liczące w Wilnie i 
na prowincji kilkadziesiąt osób człon- 
ków, zamierzało w najbliższym czasie 

Na kilka lat przed tem, piszący te 
słowa, wspólnie ze znanym ze swej 
działalności na polu przemysłowem za 
równo jak i kulturalnem, Antonim hr. 
Tyszkiewiczem, przejęli się ideą stwo- 
rzenia prywatnej narazie placówki nau 
kowej. i gromadzenia w tym celu bi- 
bljotecznor archiwalnych oraz artystycz 
nych kolekcyj umieszczonych w pała” 

stiej* przy wileńskiej *niby publicznej 
bibljetece wprost pałacu  generał-gu 
bernatora położonej, tak iż dyrekcja 
instytucji onej raz po raz występowała 
z projektem powierzenia kierownictwa 
muzeum starożytnikom polskim. Taką 
mianowicie propozycję otrzymał naj- 
pierw znany archeolog Wandalin Szu 
kiewicz, a gdy uczony nasz odmówił, 
to wówczas kustosz Pokrowskij zachę 
cał kreślącego te wyrazy do przyjęci 
rzeczonego stanowiska, ale oczywiście 
bezskutecznie. Następnie spotkał się z 
odmową ze strony | innych również 
osób. 

  

Wówczas to, a mianowicie „już od 
r. 1899 funkcjonowało, stworzone kon- 
spiracyjnie przez niżej podpisanego, 
prywatne T'wo Miłośników Starożyt- 
nictwa i ludoznawstwa, wspierane po- 
czątkowo. najgorliwiej przez mec. St. 
Bułharowskiego i inż. górn. Bron. Mó- 

jał poruszenie, jako zrozumiała reakcja 
przeciwka grozie i okrucieństwom woj- 
ny. 

Zjawiają się przedewszystkiem w 
Niemczech satelici Remarque'a, którzy 
tak, czy inaczej, hasła pacyfizmu pro- 
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Książka Arnolda Zweiga powinna 
specjalnie zainteresować wszystkich 
Polaków, zamieszkujących ziemie pół- 
nocno + wschodnie Rzeczypospolitej. 
Jest ona bowiem z naszą ziemią ściśle 
związana. Zwłaszcza ci, którzy bliżej 
interesowali się podczas okupacji nie- 
m'eckiej polityką i gospodarką tak zw. 
Ober - Ostu, znajdą wiele ciekawych 
szczegółów w powieści Zweiga, a co 
najważniejsze — nietrudno im będzie 
o sprawdzenie, jak się też autor zacho- 
wał w stosunku do faktów  historycz- 
nych, jak oświetlił postępowanie swo* 
ich współziomków na okupowan ym 
terenie. 

Właściwie, jeśli chodzi o stosunek 
władz okupacyjnych do ludności  na- 
szych ziem podczas pobytu Niemców 
;— powieść tego zupełnie nie podaje. 
Wypadki tam opisane rozgrywają się 
na terytorjum ściśle niemieckiem 
terytorjum w znaczeniu nie obszaru, 
ale gromady ludzkiej, społeczności. Je- 
dyną prawie postacią, poza Niemcami 
jest Grisza, „Jednocześnie bohater po- 
wieści, jeniec rosyjski zbiegły z nie- 
woli niemieckiej. Pozatem — kilka in- 
nych postaci, występujących mniej lub 
więcej epizodycznie. Nie widzimy ży- 
cia ludności krajów okupowanych. 

Jesteśmy jak ten Grisza który wy: 
puszczany od czasu do czasu z więzie= 
nia, i wciągnięty da różnej grubszej ro 
boty, w koszarach niemieckich, obser- 

kreślącemu te wyrazy. 

Bogiem a prawdą, ród hr. Tyszkie 
wiczów i w wieku XIX oraz później, 
należał do najbardziej uspołecznio” 
nych, a najzasłużeńszych rodów na- 
szych kresów  polnocno-wschodnich, 
nawet we względzie świetnych poczy- 
nań ich kulturalnych. Szczególnie za” 
znaczyła się działalność tych obywa= 
teli w dziedzinie krajoznawstwa, mu- 
zeolegji, badań sztuki, tudzież groma- 
dzenia jej zabytków, wreszcie wydat+ 
nego popierania wszelkich poczynań 
kulturalno-oświatowych i  filantropij- 
dych. 

Dość przytoczyć imiona: generała 
Tadeusza Tyszkiewicza, który przed- 
tem walczył przy boku Jakóba Jasiń- 
skiego i ks. Józeta Poniatowskiego; 
Eustachego i Konstanstego hr. Tysz- 
kiewiczów, archeologów, Michała hr. 
Tyszkiewicza z Birż, benefaktora tea- 

wuje życie w tych koszarach. Między 
koszarami i sztabem koncentruje się 
akcja powieści. Autor odgrodził świat | 
niemiecki napływowy grubym murem 
od świata ludności miejscowej i nie- 
chętnie pozań wyziera. 

Motywem ideowym powieści jest 
walka między prawdziwym honorem i 
sprawiedliwością przedstawicieli szla- 
chty pruskiej, którą reprezentują von 
Lychów i Winfried (dwa pokolenia) z 
karjerowiczostwem i despotyzmem w 
armji niemieckiej, którą odzwierciadla 
Schieffenzahn. Drobny takt, — właśnie 
sprawa owego zbiegłego jeńca Griszy, 
jest punktem ciężkości o który cała 
walka się opiera, Sprawa stracenia nie 
winnego człowieka jest wynikiem bez- 
względności prawa które podczas woj- 
ny nie uznaje jednostek. 

Z walki pomiędzy sprawiedliwością 
w armji niemieckiej a zaborczym de- 
spotyzmem wyprowadził autor jako 
konkluzję tendencję  pacyfistyczną. 
Wojna zabija indywidualność człowie- 
ka, pastwi się nad jednostkami, zamie 
nia ludzi albo w automaty, albo zwie- 
rzęta. Rzecznikami pacyfizmu są żydzi, 
którzy występują w powieści dość licz 
nie. Nasuwa to pewne przypuszczenie 
co do osoby autora. Autor podkreśla 
dyskretnie wybitnie rozwinięty instynkt 
samozachowawczy u żydów. Pisarz 
Bertin, który jest zdolnym literatem, w 
wojsku znalazł się w charakterze pro” 
stego szeregowca i to upakarza jego 
ambicje. Ale dekuje się rozmyślnie. Ó- 
ryginalne jest też stanowisko biednego 
żyda, miejscowego stolarza Tarję które 
go opowieści z biblji umiejętnie zasto- 
sowane są do tendencyj pacyfistycz- 
nych. ` 

Ze wszystkiego widać, iż autor pra 
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H. ROMER: 

Z gobelinu co wisi w dużym salonie ciotki, 

Nad kanapą, gdzie kwoki-dewotki wysiadują codzień plotki, 

Z tkaniny kędy kwitną gaje pomarańczy, 

Wybiegł w cwał Jednorożec i po parkietach tańczy!!! 

Płacze za nim szlachetna Damoisel 

A siwy patryjarcha jest z tego całkiem mazel 

Bechsztejn wyszczerza zęby i bardzo się dziwuje, 
Że jednorożec tak lekko tańcuje! 
I wiruje w two-one steepie, 
Po dębowych klepkach biega jak po stepie, 

Kwiczy, meczy, srebrnemi kopytami 

1 rogiem bodzie lustra, jak kožlątko 

Z ewenementem takim zepsuł się porząde 

W salonie starej ciotki. Kurz pajęczych prządek 

Drży wśród łez kandelabrów, saskie porcełanki 

Pękają, dzwonią w takt szklanki, kubki, filiżanki, 

1 rwą się. z empirowej serwantki, 
Zgorszone oczy od tej hecy, o rety! 

Odwracają antenatów portrety, 

Kanapy i fotele uciekają w kąty, i z 

Patrzą przez ramię, bo je ciekawość rozpiera aż trzeszczą, 

A papugi wśród pałm na obiciu wrzeszczą!!!! 

A jednorożec, złota Likorna, tańcuje, nic się nie męczy! 

AWANTURA 

   

Wyczynia w powietrzu piruety, 

Pisze rogiem na plafonie triolety, 

Wnet rozwali cały dom do znaku 

I poleci szukać szlaku... 

Zodyjaku. 
Cieszę się, ach szalenie że brykasz i bodziesz, 

Żeś takim jest nonsensem, że w śnie moim brodzisz, 

Że zrobisz w starym salonie zamęt, 

tupie, W 

głupie Przebijesz obłoki, 
g 

    

Że się na twoje figle podniesie w nim lament, 

1 że twojemi skoki 

firmament, 

Gdzie ciotki i plotki jak konstelacje od wieków tkwią, 

Jak planety, co niewzruszenie, zawsze były i są... 

Ty im Apokalipsę pokażesz tańczącą, 

A ja się będę śmiać, śmiać, aż ciotki, plotki i dewotki 

Spłotą się, poplączą i roztrącą..... 

Rozmiauczą się wszystkie kotki, 

nad poręczy 

l jeszcze siędo mnie bokiem ; skokiem wdzięczy. 

Pieski aż pod strop niebieski zawyją 

Ścigając dziwną bestyję! 

A ja się na śmierć zaśmieję, 

Jak świat wreszcie oszaleje! 

tru i muzeów wileńskich, syna jego 
Józefa, numizmatyka i autora „Tysz- 
kiewiczianow“; Zofji hr. Tyszkiewiczo 
wej i jej córki Marji, filantropek, w 
których ślady wstąpił i brat tej ostat- 
niej Władysław, przed 25 laty organi- 
zujący Wil. Pogotowie Ratunkowe. On 
to również na ów cel w tymże czasie 
sprowadził z Warszawy najlepsze siły 
aktorskie Teatru Rozmaitości (było 
to w dniach 22, 23 i 24 czerwca 1905 
r.). Była to więc inauguracja wskrze- 
szonego po roku 1864 teatru polskie” 
go w Wilnie. 

Ten też W. hr. Tyszkiewicz pier- 
wszy w Wilnie zainicjował założenie 
w naszym grodzie muzeum wiedzy i 
sztuki. Jakoś w r. 1906 w maju gdyś- 
my się z nim spotkali w gościnnej Wa- 
ce Tyszkiewiczowskiej, szanowny dzie 
dzic,z pobliskiego Landwarowa zwró- 

A. Karpowicz, prof. H. Mościcki, bibljo 
fu i literat L. Abramowicz i in. Trzej 
pierwsi uważali za rzecz rajpilniejszą 
uiundowanie właśnie muzeum w myśl 
inicjatorów jego W. hr. Tyszkiewicza 
i Ł. Uziębły, zaś dwaj ostatni obsta- 
wali za założeniem przedewszystkiem 
książnicy publicznej. 

Ostatecznie, dzięki najgorliwszemu 
poparciu sprawy muzeum przez Anto- 
niego hr. Tyszkiewicza, oraz jego po- 
mocy w zorganizowaniu komitetu za- 
łożycieli, w początkach r. 1907 rozpo- 
częła się działalność orzanizacyjna 
T-wa Muzeum Nauki i Sztuki, którego 
ustawę opracował według wskazówek 
Wł. hr. Tyszkiewicza znany mec. Ta- 
deusz Wróblewski. 

Już w początkach lata 1907 r. roz- 
poczęła się organizacja właściwego 

  

Obraz szkoły holenderskiel przez Banclaera, dar hr. Wł. Tyszkiewicza 

cił się do mnie z prośbą o poparcie 
śmiałego jego a tak sympatycznego 
projektu w sprawie współnego, wraz 
z innymi,miłośnikami sztuki i pamią- 
tek narodowych, ufundowania w Wil- 
nie odnośnej instytucji. Jakoż wkrótce 
poruszyłem w specjalnym artykule, 
umieszczonym w Kur. Litewskim spra 
wę konieczności założenia w Wilnie 
muzeum sztuk pięknych łącznie z dzia 
łami archeologicznym, bibljatecznym i 
t.p. Tak więc daliśmy początek dysku” 
sji na ów temat w prasie polskiej, w 
której przyjęli udział: Wandalin Szu- 
kiewicz, art. mal. Fr. Jurjewicz, mec. 

gnie zrehabilitować panowan*e  Niem- 
ców w Oberoście. 

Jeżeli nawet jakiś Niemiec, wyrwa- 
wszy się na urlop, przemyca pod ław- 
ką wagonu ładunek żywnościowy dla 
żony w Heimacie, to tylko dlatego, że 
ona tam przymiera głodem. Przez za” 
cieśnienie akcji wyłącznie do Niemców 
na terenie ziem wschodnich — autor 
był zwolniony od wielu spraw i zagad 
nień, któreby musiały rzucić inne świa 
tło na okupantów. Najwięcej został zre 
habilitowany żołnierz n emiecki. Stosu- 
nek żołnierzy niemieckich do jeńca ro- 
syjskiego wybitnie podkreśla bezrad- 
ność i prymitywną dobroć tych wszy 
stkich ludzi w obliczu wojny. Pojęcie 
sp'awiedliwości jest u nich jakby in- 
stynktem wrodzonym. Oddaleni. od 
frontu tracą zwierzęcą manję zabijania 
a nie chcą strzelać do skazanego na 
śmierć. i 

Psychologiczna strona powieści 
jest narazie nieco przytłumiona przez 
szeroki zakrój akcji. Później zaczyna 
występować równolegle. «Pojedynek 
słowny v. Lychowa z Schieffenzahnem 
jest też wymowną wskazówką autora 
jak często duch szlachetności pruskiej 
musiał kapitulować na terenach okupo 
wanych wobec krwiożerczej zaborczo- 
ści innych czynników. ‚ ' 

Bardzo trudnem zadaniem bylo po- 
kuszenie się wniknięcia  niemieckiegó 
autora w psychikę prostego chłopa ro- 
syjskiego mającego świadomość  zbli- 
żającej się bezwzględnej a okrutnej 
śmierci, 

Autor musiał prawdopodobnie sam 
taki typ obserwować — wydobył bo 
wiem z postaci Griszy wiele prawdy 
psychologicznej, zwłaszcza ów filozo- 
ficzny spokój, z jakim Grisza gotuje się 

Su Ea. ah „MIE 

muzeum, a zbiory umieszczone były 
początkowo w kamienicy Zofji hr. 
Tyszkiewiczowej przy ul. Trockiej, 
(jak wiadomo gmach ów okazały, po” 
łożony wprost murów  Franciszkań- 
sk'ch zbudowany został według planu 
prof. W. Gurtewicza. 

Jesienią tegoż roku pierwsze zbio- 
ry T-wa M..N Szt. zawarte w gablo” 
tach, oraz duża ilość dzieł sztuki, prze 
wiezione zostały do pałacu ordynac- 
kiego Klementyny hr. Tyszkiewiczo- 
wej, gdzie znalazły już stałą lokatę i 
gdzie się rozpoczęła właściwa organi- 

na śmierć — dobrze oddaje typową 
bierność chłopskiej duszy rosyjskiej, za 
bitej od wieków, tyranją i despotyz- 
mem carów. 

Konstrukcja powieści duża  pozo- 
stawia do życzenia. Cały wstęp, opisu 
jący ucieczkę Griszy z obozu jeńców 
aż do akcji właściwej 
— jest przedługi. Czasem nużące są 
djalogi. Naogół książka jest zajmująca, 
ale wywiera wrażenie przygniębiające. 
Przekład dobry. 

Zarówno powieść Zweiga, jak i Glae 
sera w przeciwieństwie do Remar 

que'a nie opisują frontu _ wojennego. 
Starają się pokazać wojnę od strony 
odwrotnej, nie zmniejszającej zresztą 
wcale jej grozy. 

Glaeser napisał swoją powieść w 
formie pamiętnika, aby przez to spotę 
gować wrażenie. bezpośredniego dozna 
nia u czytelnika. 

Są tu niejako dwa wątki powieści: 
motyw wojny i motyw miłości. Oba na 
razie występują w sposób kinetyczny. 
Młodym chłopcom, bohaterom powieś- 
ci znana jest wojna z lektury, jako ta- 
jemnica, nieznana wyobraźni i miłość, 
jako sekret nieznany zmysłem. 

Sposób dojrzewania płciawego jaki 
przedstawia autor nadawał by się do 
porównania z tą samą kwestją którą za 
jeła się u nas Krzywicka w niedawno 
tu omówionej powieści: „Pierwsza 
krew““. 

Małe miasteczko niemieckie, które 
opisuje autor przed wojną, i podczas 
wojny jest obrązem prowincji niemiec 
kiej w pomniejszonem zwierciadle. Sto 
sunek do wojny i pokoju różnych 

' warstw społecznych jest bardzo 
znamienny. W sferach inteligencji urzę 
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zacja rozmaitych działów muzealnych 
instytucji. ; 

Ustawa T-wa M. N. i Szt. przywi- 
dywała liczbę 15-tu założycieli, abo” 
wiązanych zaofiarować na rzecz stwa- 
rzanej przez nich instytucji, albo pew- 
ną ilość dzieł sztuki, zabytków arche” 
ologicznych, książkowych rękopiśmien 
nych i t. p., na sumę nie mniejszą jak 
500 rubli, według szacunku, dokony- 
wanego przez prezydjum T-wa i ku- 
stosza zbiorów, albo wpłacenia 500 
rubli w gotowiznie, nad to każdy z za” 
łożycieli zobowiązywał się do spłaca- 
nia corocznie 50 rub. składki  człon- 
kowskiej. Do najpierwszych członków 
założycieli T=-wa oprócz inicjatorów 
jego Wł. hr. Tyszkiewicza, L. Uziębły 
1 Ant. hr. Tyszkiewicza, którzy złożyli 
przedewszystkiem wysokiej wartości 
okazy muzealne, podobnież cenny 
zbiór dzieł sztuki i innych  objektów 
złożył właściciel ziemski p.Emanuel 
Bułhak, zaś 500 rub. udziały, założy” 
cielskie wnieśli: Józef Motwiłł, Stan. 
Ciechanowicz, gen. Waldemar Ślizień 
i Marjan hr. Plater. Później > 

uiścili się ze swych zobo- 
wiązań  zatožycielskich: Tadeusz hr. 
Roztworowski, Hieronim Kieniewicz i 
Michał br. Tyszkiewicz z Wołożyna. 

Jeżeli najszacowniejsze dzieła sztu 
ki zaofiarowali Wł. hr. Tyszkiewicz, 
m anowicie kilka obrazów z wieku 
przeważnie XVII pendzła mistrzów 
Odrodzenia, oraz Emanuel Bułhak, 
ofiarodawca pięknej rzeźby marmuro- 
wej A. Madejskiego i akwareli Kwiat- 
kowskiega „Szopen na łożu  śmierci'* 
etc., zaś Ant. hr. Tyszkiewicz, który 
pierwszy stworzył w muzeum dział 
najrzadszych druków i manuskryptów, 
to za to niżej podpisany, jako bardzo 
skromnie opłacany kustosz, a bezinte” 
resownie pracujący w charakterze se- 
kretarza komitetu, bibljotekarza i sta- 
łego zastępcy skarbnika, zapoczątko- 
wał swojemi darami  retrospektywny 
dział malarstwa wileńskiego. Tenże 
następnie powiększa odnośne zbiory 
zjednywając nader liczne dary od sym” 
patyków tej instytucji, a nadto wydo- 
stając z Warszawy i innych miejsc 
dzieła sztuki, przeważnie nowoczesnej 
i głównie przez samych artystów na- 
szych zaofiarowywanych. 

Załączone przy niniejszem  repro- 
dukcje obrazu mistrza holenderskiego 
w. XVII Bancklaera „„Handlarze wa- 

rzyw'* i autoportret art. malarza wi- 
leńskiego Karola Rafałowicza z r. 1858 
są to najpierwsze dary dla Muzeum 
Nauki i Sztuk Pięknych w Wilnie Wł. 
hr. Tyszkiewicza i L. Uziębły. Muze- 
um prowadzone było. naukowo wyłącz 
nie przez kustosza. | Sulimczyk. 
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dniczej występują nawyki buržuazyj- 
ne; w warstwach robotniczych — so- 
cjalistyczne. 
Wybuch wojny, powodując miena* 
wiść do Niemiec państw ościennych, 
zaciera narazie różnicę klas. W zapale 
obrony Niemiec i upojeni wskutek pier 
wszych zwycięstw wszyscy są przyja” 
ciółmi. 

Pisana w formie pamiętnika — ро- 
wieść Glaesera nie potrzebowała zwal 
czać trudności kompozycyjnych. 

O ile Remarque przedstawił front 
wojenny, Zweig tyły wraz z koszmara- 
mi i życiem sztabowem — o tyle Glae 
ser opisuje ową „Heimat, opusźczoną 
ojczyznę niemiecką, kobiety starców j 
dzieci, których ojców dziesiątkuje woj 
na, a matki trapi głód i martwota, wy” 
cieńczonega wojną wnętrza kraju. 

E lement erotyczny nieraz jaskra- 
wy i zbrutalizowany nie nosi jednak 
cech perwersji. Ciekawie traktowany | 
jest problem koleżeństwa. Czasem 
znajdujemy tu echa dydaktycznej starej 
powieści Amicisa „Serce'*. i 

Przekład Wata śmiały i niepozba- 
wiony zalet stylistycznych. 

* 

Wydawnictwa „Roju* należą da 
najruchliwszych 'w Polsce. Wydają 
dzieła literatury zagranicznej udostęp- 
niają je szerszej publicznści, zachęca” 
jąc jaskrawemi ale gustownemi okład 
ikami. Papier dobry i przyjemny druk 
składają się na wykwintną i barwną 
szatę zewnętrzną książki. 

„Roj“ wydał też między innemi je- 
dno z arcydzieł T. Manna „Czarodziej 
ską górę", powieść w czterech tomach 
o której napiszemy wkrótce. — J.W.P. 

' Eugenja Kobyliūsk 
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Pamiętnik warszawski 
Szczęśliwą miał myśl ten, kto za- 

krzątał się dokoła stworzenia czasopi- 
sma perjodycznego nauce i literaturze 
poświęconego, którego brak dotkliwie 
„odczuwało się, zwłaszcza od czasu, 
kiedy przestał wychodzić „Przegląd 
'Warszawski“. 

Stwierdzając brak czasopisma lite- 
racko-naukowego, mam na myśli pi 
smo o charakterze ogólnym, fachowe 
bowiem pisma, poszczególnym gałę- 
ziom wiedzy służące, pędzą u nas swój 
i. suchotniczy bez przerwy, nato” 

iast wychodzą z druku z przerwami 
czasu aż nadto długiemi. 

Rozkwit czasopism ogólnych, otwie 
rajacych szeroko tematom współczes- 
nego życia kulturalnego łamy swoje, 
znamionuje zazwyczaj okres wzmożo” 
nego tempa życia umysłowego kraju. 
Był w Polsce czas, w zaraniu naszych 
dn* niepodległości, że coraz to więcej 
powstawało czasopism perjodycznych 
— aż okres reformy walutowej i sta- 
gnacji gospodarczej zahamował r0z- 
pęd wydawniczy, prześcigający naon- 

czas istotne potrzeby umysłowe społe” 
czeństwa.Teraz dopiero (z powstaniem 
„Pamiętnika Warszawskiego”,  „Nie- 
podległości”, „Spraw Obcych” i t. d.) 
znalazł się poza nami okres zastoju 
wydawniczego w zakresie czasopism, 
wchodzimy: — czy na długo? — w 

inny: masowej produkcji ich przy mi- 
nimalnej konsumpcji umysłowej i nie 
wielkiem zapotrzebowaniu intelektual- 
nem. | 

O tym braku minimum czytelników 
stałych (a właściwie prenumeratorów) 
świadczy upadek tak doskonałego mie” 
sięcznika jakim był .„Przegląd  War- 
szawski“ za redakcji Wacława Boro 
wego a następnie Borowego i Kołacz- 
kowskiego. Okazało się, że „wśród 
oświeconego ogółu wielomiljonowej w 
Polsce ludności, w kraju, w którym 
mamy około 800 szkół średnich, nie 
zńqalazł się bodaj jedem tysiąc osób, 
odczuwających rzeczywiście potrzebę 
istnienia miesięcznika o typie „Przeglą 
du Warszawskiego. 

Tak tedy wytrwał na posterunku 
aż do chwili ostatniej jedynie „,Prze- 
gląd Współczesny. Redakcja „Prze 
glądu Warszawskiega* zamykając 

utnem posłowiem — w roku 1929 
zeszyt 51 i ostatni pisma wyraziła 

° życzenie „oby pomyślnie zmienione 
warunki życia polskiego, pozwoliły w 
najbliższej przyszłości bądź na wskrze 
szenie Przeglądu Warszawskiego, bądź 
na powstanie innego pisma o dosko- 
nalszej może postaci, ale o tym, sa- 
mym charakterze!*. A wiadomo, że 
„Przegląd Warszawski“ był pismem, 
oddanem wyłącznie niemal kulturze 
humanistycznej. Zaletą jega trwałą i 
w naszych warunkach wręcz wyjątko- 

, wą było to, że znakomicie miał posta” 
_ wiony, obok działu rozpraw, dział in- 

formacyjno-sprawozdawczy. i krytycz- 
ny. Ów dział krytycznego przeglądu— 

_ był wkładem bardzo cennym do młó- 
carni polskiej kultury. Rozróżniano tu 

| ziarna od plew, wytyczając potrzeby 
| literatury i nauki, A obak doskonale 

prowadzony dział „Ruchu literackiego 
w czasopismąch* krytycznie zestawiał 
pozycje literackie w prasie, ułatwiając 
orjentację w tem, o czem i co piszą 
„Po gazetach”. 

AI 

Redakcja nowego kwartalnika, 
dziś już miesięcznika, nazwą swą na- 

wiązała do dawnej pamięci „Pamiętni- 
ka Warszawskiego”, który przed stu 
zgórą laty istniał pod tą nazwą z pa- 
rokrotnemi przerwami. Proi. Ujejski 
w rozprawie o antenatach Pamiętnika, 

wyraźnie nawraca nietylko do nazwy, 
alf chce również by nowy Pamiętnik 
odegrał podobną, doniosłą rolę w ży- 
ciu naszem umysłowem. I charaktery- 
zując oraz oceniając dorobek dawnych 
 „Pamiętników Warszawskich* a zwła- 
Szcza tego, co w latach 1815—23 tak 
żywą rolę odegrał w dziejach naszych    
ZŁOTE SCHODY 

т (Fragment z powieści) 

й Ludka siedziała w nowej celi, zmę 
' c€zona i zupełnie wyczerpana moralnie. 

Samo to przejście ulicami Petersburga 
obok różnej hołoty — ileż kosztowało. 
(Odesłano ją do więzienia etapowego, 
które z kolei miało ją przesłać do Wil- 
na. Na progu nowego więzienia brutal 
ne oględziny lekarskie spadły na nią, 

  

| dno podnieść hardą głowę do góry. 
Popychano ją kułakiem z kąta do kąta, 
besztano wyszukanemi słowami, a dzie 

wczyna milczała patrząc w przestrzeń 
suchemi oczyma. Wydało się jej nawet 
że już nigdy płakać nie będzie mogła. 
Siedjziała całemi godzinami па маг 
dym stołku apatyczna i zniechęcona, 

myśląc, że pobyt w cyrkule był rajem 
w porównaniu z tem więzieniem. Tutaj 

nie można było chodzić po celi, ani 
zbliżyć się do okna, ani położyć się we 

dnie na twardej pryczy, ani głośno roz* 
a O Dwie starsze kobiety, 

tore zastała, przyjęły ją dość przy” 
zhyjnie, ale Wórójce zes na nią 

zwracać uwagę bo Ludka była smutna 
i milcząca, jak jeszcze nigdy w życiu. 

_ Famte, oswojone z więzieniem rosyj: 

skie kobiety podziemne, przez cały nu 
dny dzień, żuły swoją rozmowę, jak 

kawałki ościstego chleba... po przyjrze 

niu się Ludce nie potrzebowa.y kryć   

     
    

  
    
  

jak ciężki policzek, po którym tak tru. 

prądów literackich i społecznych, nie 
podniósł wyraźnie tej strony „Pa- 
mietnika Warszawskiego“, która nada 
ła mu cechę wprost reprezentacyjną. 
Mówię o zagadnieniu oblicza ideowe- 
go tego pisma w zakresie prądów spo- 
łeczno politycznych i socjologicznych. 

Ow „Pamiętnik Warszawski* po- 
wstał, jak wiadomo, z potrzeby istnie- 
nia pisma perjodycznego naukowego, 
nieistniejącego od roku 1810. Znany 
księgarz i wydawca wileński — Za” 
wadzki wydał odezwę, F. Bentkowski 
podjął się redagowania, wychodząc ze 
słusznego założenia francuskiego pisa- 
rza, iż „jedną z najprostszych dróg, 
prowadzących do bezczynności, jest 
ustawiczna obawa aby źle nie robič“ 
Dwudziestu autorów miało nadesłać 
swe prace bezpłatnie — by można 
było . zapoczątkować wydawnictwo; 
dalsze prace miały być opłacane, no i 
liczono, jak zwykle w takich okolicz- 
nościach, na poparcie czytającej pu: 
bliczności. 

Już w t. I „Pamiętnika* (z r. 1815) 
autor X. S. poruszył jedno z aktua! 
nych podówczas zagadnień. Artykuł 
jego zatytułowany „O żydach* żąda 
humanitarnego stosunku do nich, jako 
do ludzi. Trzeba im dać, zdaniem 
autora, równość, i opiekę prawa 
zrównać w podatkach z ogółem lud- 
ności, i wymagać ulegania przepisom 
obowiązującym wszystkich. _ Rzuca 
wreszcie myśl wyznaczenia pewnych 
prowincyj na państwo żydowskie. 

A tuż obok artykuł drugi: „Uwa- 
gi nad myślami do zamiaru polepsze- 
nia bytu włościan*. Autor, gen. dyw. 
Amilkar Koniski, powołując się na 
słowa Czartoryskiego, iż „póty nas Eu 
ropa o nałogi anarchiczne i winy obra- 
żonej ludzkości oskarżać nie przesta- 
nie, póki stan wieśniaczy z nędzy dźwi 
gniętym nie będzie” twierdzi, że „wol- 
ność osobistą i własność uznał na ży* 
wioł przemysłu i najdzielniejszą sprę” 
żynę szczęścia”. I dalej rozwija szcze- 
gółowy program  społeczno-gospodar- 
czy. Zasługuje na podkreślenie okolicz 
ność, iż autor przeprowadza  junctim 
pomiędzy kwestją włościańską i ży- 
dowską, uważając żydów za zaporę 
do poprawy doli chłopa. Radzi żydam 
przenieść się do Palestyny. Proponu- 
je jednak środki łagodne, bo widzi uje- 
mne skutki wygnania żydów z Hiszpa* 
nji. 

Te dwie sprawy — włościańska i 
żydowska — będą odtąd stale poru- 
szane w „Pamiętniku Warszawskim 
jak gdyby przyświadczając słuszności 
słów generała o zachodzącem  pomię- 
dzy niemi juńctim. Ich stałe poruszanie 
oświetlanie i roztrząsanie: świadczy 
wymownie, iż pismo  usiłowało — 
obok nauki i literatury dotykać zagad- 
nień aktualnych w formie poważnej i 
w duchu liberalnym. Jak aktualne to 
są, jak głęboko w życie sięgające za- 
gadnienia — widzimy to-po stu z okła- 
dem latach, które nie rozstrzygnęły ich 
ostatecznie w życiu. 

Tak tedy „Pamiętnik Warszawski“ 
Bentkowskiego nie uchylał się od po- 
ruszania zagadnień aktualnych, spo- 
łecznych, państwowych. 

Jak jest w 'tej mierze z jego „na- 
stępcą*, czy imiennikiem? 

„Pamiętnik* Berenta w tym zakre 
sie dał jeden ze swych najlepszych, 
skomponowanych mądrze a wnikają- 
cych w najaktualniejsze zagadnienia 
współczesnej kultury, zeszytów (Il). 
Jeśli chodzi o inne zeszyty — grze- 
Szyły one brakiem jednolitej koncepcji 
redakcyjnej, choć wszystkie stały na 
bardzo wysokim poziomie. Jest to bo- 
daj wada wszystkich, nietylko u nas, 
czasopism perjodycznych, że stanowią 
rodzaj magazynów, w których wszy- 
stkiego można dostać — co się komu 
zamarzy: obok wierszy i noweli — ar- 
tykuł krytyczny, sprawozdanie, kroni- 
ka — a nic prawie niepowiązane 
wspólnością tematu, ideą główną. 

„Pamiętnik Warszawski* był na 
dobrej drodze w zeszycie Il: nawracał 

się przed nią, więc powoli rozmowa 
ich nabrała ostrego tonu. Czyhały na 
swoje przekonania z ukrytą w zana” 
drzu partyjną bombą... syczały przytłu 
mioną nienawiścią.:. | 

Jedna z nich wysoka, chuda, czar- 
nowłosa kobieta, z zapadłą piersią 
błyszczącemi oczyma robiła w swojej 
ciemnej sukni wrażenie zakonnicy. Ale 
Ludka dow'edziała się, że córka jej ma 
już lat siedemnaście i że ta kobieta, po 
dobna do suchotniczego kleryka, nigdy 
nie miała legalnego męża. Dla zasady.. 
Żeby być wolną... Fanatyzm jej był zła 
godzony jaką taką umysłową kulturą, 
a pęd do wolności liczył się jednak z 
oporem, jaki okazuje wybujałej апаг` 
chji indywidualnej zorganizowane spo” 
łeczeństwo... Skłonna więc była do nie 
jakich ustępstw w dyskusji, a biorąc 
pod uwagę jlośc wrogów socjalizmu, 
nie miała wielkich złudzeń, co do bli- 

skiego tryumfu socjalnej teorji. Zato ta 
druga była wierną kopją proletarskiej 
wiedźmy, z jaką Ludka spotkała się w 
cyrkule. Oczywiście pod względem we 
wnętrznym, bo zewnętrznie była to tłu 
sta czter dziestoletnia kobieta z obwi- 
słemi piersiami pod szerokim kaftanem 
i grubemi rękoma praczki... Pociągała 
ciągle nosem i spluwała po kątach, a 

już zupełnie się nie liczyła z obecnością 
młodej dziewczyny, gdy chodziło o wy 
bór dosadnych słów na określenie swo 
jej nienawiści da obecnego ustroju... 
Pryskała cuchnącemi wyrazami w 

   

JADWIGA WOKULSKA 

Z cyklu „Posiew Boga' 
Nie wiem, dlaczego, stworzyłeś mnie Panie? 

Nie wiem, co począć w labiryncie świata — 

Nie wiem, czem gardzę — ku czemu się skłaniam 

1 skąd uciekam — i dokąd kołatam? 

Prawda — ukryta w odwiecznej legendzie. 

Nad jej zagadką strudzona się biedzę. 

Póki mnie miłość boska nie oprzędzie 

l zwolni z więzów odwiecznej niewiedzy. 

* 

Boże, wyrzeknij jedno tylko słowo! 

Daj znak niebieski z niewidzialnych tronów... 

Zakwitnę zaraz drzewem migdałowem, 

Kwiatów stubarwnych pachnącą koroną! 

Serce się szybko dla świata otworzy, 

Pluca szeroko oddechu nabiorą 

I dobroć wielka, mocarna jak morze 

Zamieszka we mnie — dumą i pokorą. 

  

do tradycyj swego antenata, wyróżniał 
się dbałością redakcyjną i ogarnięciem 
nurtujących nas problemów. 

Ш 

Jakiem więc ma być pismo perjo- 
dyczne, kulturze humanistycznej po- 
święcone? Pytanie to było już stawia- 
ne „Pamiętnikowi Warszawskiemu* 2 
przed stu lat. 

W tomie II z r. 1815 znajdujemy 
słuszny w założeniu i ciekawy list do 
wydawcy „Pam W.*. Autorowi. chodzi 
o to, by „Pamietnik“ dawał obszerny 
dział krytyczno-recenzyjny z ruchu I'te- 
racko-naukowego. Przy tej sposobno- 
ności autor daje taką definicję pism 
perjodycznych i tak określa ich znacze 
nie: „Pisma perjodyczne uczone tem 
są dla literatury, dla umiejętności, 
nauk i wynalazków, czem są gazety 
dla wypadków politycznych: jak te 
podają do wiadomości dzieje obecne.. 
tak pisma perjodyczne literackie w 
świecie uczonym ostrzegają O wielkich 
na nim nowościach, a wzroście jako” 
wej umiejętności, uwiadamiają o pło- 
dach dowcipu, o nowych tworach w 
pięknych sztukach, w naukach i póź- 
niejszych wynalazkach; tym  Ssposo- 
sobem utrzymują ten związek, który 
zachodzi między uczonymi wszystkich 
narodów. 

W odpowiedzi na ten list, pisze re- 
daktor „Pam. Warsz.', iż nie może w 
całości zastosować się do rady 'autora 
listu ze względów ' merytorycznych i 
technicznych. Uważa,.iż to jest zada* 
niem pism krytycznych a nie ogólnych, 
pobudzających do lektury į iniormują- 
cych o sprawach zasadniczych. Zwo- 
lennikiem jest pisma rzeczowego, nie 
specjalnie _ krytycznego. Wreszcie 
stwierdza redaktor, że w wyborze ma- 
terjału ma na względzie „nie samych 
literatów z powołania ani też idjotów 
wiejskich, lecz czytelników pośredniej 
(!!) klasy. Wybaczając redaktorowi 
ten niefortunny sposób określania czy- 
telników jego pisma przyznać należy, 
że dobrze uchwycił zadanie czasopi- 
sma ogólnego: ma ono służyć „klasie 
pośredniej'* — ta znaczy ogółowi inte- 
ligencji i czytającej publiczności. 

Zachodzi tylko pytanie, co „ogół 
pośredni'* chce czytać? 

„Przegląd Warszawski naprzykład 
nie był pismem dla tego „pośredniego 
ogółu”, który znaleźć możemy w roz- 
pięciu oznaczonem z jednej strony „„li- 
teratami z powołania z drugiej „idjo- 
tami*. Wymagał on od swych czytelni- 
ników dużej kultury naukowej i lite- 
rackiej, sporego zainteresowania dla 
zagadnień kultury humanistycznej. 
Tak samo niektóre zeszyty obecnego 
„Pamiętnika Warszawskiego" żądają 
wysokiego poziomu intelektualnego u 
czytelników. I słusznie. 

Należy tylko zdecydować się na 
typ wydawnictwa. Zdaje się, że infor- 
macja w najpierwszym zakresie wraz 
z działem sprawozdawczym odpowied- 
nio postawionym, powinny być wy- 
tyczną dła czasopisma. A tego mu jak 
dotąd brak. 

Przeto słuszną będzie rzeczą pro- 

twarz przeciwniczki, zionęła krwawym 
oparem tęsknoty do chwili, kiedy moż” 
na będzie zabijać... Tamta patrzyła 
na nią suchotniczemi oczyma, nad któ: 
remi lękliwie chwiały się dł ugie, pięk 
ne rzęsy i wykładała łopatą na stół mą” 
dre cytaty, obalane przez robotnicę jed 
nem kopnięciem. Więc  niezmordowa* 
na inteligentka ciągnęła jęczącym, cho 
rym głosem: 

— Ty towarzyszko, nie liczysz się 
z okolicznościami. Jabym może też się 
zgodziła na wasz program polityczny, 
gdybym . wierzyła w możliwość jego 
przeprowadzenia... Jakże można bez 
Przygotowania wywracać wszystko do 
góry dnem. Odrazu żadna rewolucja 
ludzi nie zmieni... Trzeba propagandy, 
rozszerzenia idei socjalistycznej. 

— A przez ten czas pozdychają 
nam dzieci — czort weż! — syknęła 
antagonistka. 

— I tak poginą, jak pożar ogarnie 
wszystka... Nie przykładajcie pochodni 
do ścian... Minimalny program ' nara” 
zie. 
3 Wy, mieńszewicy, to buržuje, 

bietoruczki... Wam krwi szkoda. A 
niech płynie rzeką, niech wszystko za- 
topi. Mało to óni napili się naszej kiwi 
proletarjackiej? Powyrzynač wszyst 
kich, wyniszczyć nasienie ich!... 

— jeżeli mnie tej krwi i szkoda, 
to nic dziwnego. Nasza krew, ruska. A 
u was bolszewików, to tylko: bij, rąb, 
kol! A przecież Rosję możecie zgubić. 

Wiem już 

  

Na Twoim szlaku 

Stworzyłeś Panie 

że stamtąd nic nadejść nie może, 

Bo wszystkie drogi ślepe i zamknięte. 

rozciągam się Boże 

Płachtą pokory zbrukaną i zmiętą. 

Bez Twej pomocy nie widzę sposobów, 

Bez Twojej łaski — klęski mnie pochłoną. 

l tylko — jeśli zasłonię się Tobą 

— Kiedyś radością będę napełniona. 

* 

serce tak maleńkie 

Ale zarazem tak niezłomnie silne. 

Codziennie baczne na szmery i dźwięki 

Zawsze nieufne, czujne, a omylne. 

Serce człowieka wiele przenieść może 
I wcalę łatwo tak z bólu nie pęka. 

PSYCG 
Są naprawdę ludzie, liczni nawet bardzo, 

którzy nie mając widocznie prawdziwych 

zmartwień i kłopotów, stwarzają sobie uro- 

jone i chętnie im się poddają... 

Obserwuję w ostatnim czasie z pewnem 

zaciekawieniem, ale zarazem bez zazdrości— 

osobliwy ruch zabobonny, który szerzy się 

z zatrważającą siją i przybiera rozmiary nie- 

pojęte. Nazwałbym to krótko , „amerykań- 

Skim humbugiem*, bo zarazę tę przywieźli 

do Europy, amerykańscy żołnierze i ofice- 

rowie podobno w czasach wojny. Zaraza po- 

lega na tem, że jakiś tam yankes, w miarę 

religijny (po swojemu) ; w miarę zabobon- 

ny — zaszczepia pewnego dnia pierwszego 

bakcyla: pisze do znajomego: „życzę ci 

szczęścia i bogactwa: życz tego samego 9 

swoim znajomym i poślij im takie same li- 

sty a ta dz iewiątka znów niech uczyni to 

samo — każdy wobec 9-ciit dalszych*. I z ta 

kiej jaczejki w postępie ar ytmetycznym ro- 

Śnie tłum, wyrasta kolosalna rzesza, która 

bawi się przepisywaniem kartek i bezmyśl- 

nem wysyłaniem kopij na maszynowych bi- 

bułkach... й 

Nie dość na tem! Listy takie zawierają 

zapewnienie (pod słowem niemal honoru), 

że kto spełni postulat rozesłania kopij, tego 

w ciągu 9 dni spotka szczęście. Kto nie speł 
ni — tu następuje ponura wróżba, jak, z 

ust cygańskiej wiedźmy — tego nieszczęś- 

cie dorwnie w ciągu tychże 9 dni. 

  

Dlaczego dziewięciu? Co to wszystko 

znaczy Kto na tem zarabia? Co ma znaczyć 
ta idjotyczna kabalistyka, ta mętna ciemno- 

ta guseł, szerzonych przez inteligeńtnych lu- 

dzi? A jeżeli ktoś jest mizantropem j źle ży” 
czy, ludziom — to go odmieni 9 świstków. 

przepisanych według szablonu? A bez tych 

kartek nie można dobrze życzyć znajomym? 

Kto na tem zarabia? Naturalnie poczta, 

oraz fabrykanci papieru. W ciągu jednego 

tygodnia — nie do wiary — otrzymałem pięć 

takich pism, 4 po polsku i jedno po włosku. 
2 tego mogę wysunąć przypuszczalną cyfrę 

astronomiczną tego deszczu kartek  podob- 

nych, jaki fruwa sobie po Wilnie, po całym 

kraju, po Europie i. po świecie... Tysiące, 

miljony, miljardy, sekstyljony! Strach pomy- 

śleć. Nazywa się to szumnie „łańcuchy szczę 

ścia” -— coś w guście kolejki górskiej lub 
poczty japońskiej. Tylko że te zabawy są 
wesołe, a ów zabobon amerykański napawa 

człowieka szczerym smutkiem. jeszcze jedna 

choroba wojenna. Na każdej z kartek, jakie 

otrzymałem, są długie kolumny nazwisk, cza 

sem bardzo poważnych. Jedni widocznie 

podpisują się ze strachu, inni „dla kawału' 

— i wysyłają dalej. Czasem poprostu fałszu- 

je się nazwiska sławnych ludzi, np. Karola 

Dik AKTAI OIS KTS 

sič redakcję 0 uwzględnienie tych de- 
zyderatów, a ponad to o wprowadze- 
nie działu przeglądu literatury i kryty- 
ki w prasie codziennej — czem  celo- 
wał w tym zakresie „Przegląd War- 
szawski*. Przegląd, informacje, spra- 
woózdania — ta podstawa. Rozprawy, 
nowele i poezja — ta ozdoba. Tak wy- 
obrażam sobie zadanie i cel „Pamięt- 
nika Warszawskiego. 

Wiktor Piotrowicz, 

  

by, mięsa, a nie głupstw żadnych. Na 
jakiego mnie czorta Rosja wasza? A? 

— Jak wam nie wstyd, towarzysz” 
ko! Uszy puchną od waszego gadania. 

— Tak zostawcie mnie! odczepcie 
kę Mnie waszych mądrości nie trze” 
A 

Obie Rosjanki pokazywały sobie 
plecy i próbowały nawiązać rozmowę 
z Ludką, która odpowiada półgębkiem, 
przeżuwając treść ich rozmowy pol 
skiemi, chciwemi zębami. Z brodą wtło 
czoną między palce młoda dziewczyna 
sumowała wszystkie więzienne wraże” 
nia, starając się być obojętną o ile jej 
na to najpierwsza młodość pozwalala.. 
Rezultat wypadał dla Rosji bardzo u 
jemny... Wielkie państwa było podmi- 
nowane, przez własnych obywateli... 
Tylu było niezadowolonych! Nawet 
Marusię wessało rewolucyjne . podzie” 
mie! Może już zdaleka nadbitga czar: 
na chmura, z której wypadnie jaskra: 
wy zygzak rewolucji? Jakże mądrym 
jest Stefan, nawołujący do czynnego 
pogotowia!... O, jakžeby słodko była 
przypaść bijącem sercem do czarnej 
ziemi ojczystej i czuć ją w rozpostar” 
tych ramionach wolną, wolną, wolną... 
Lecz wolność jej z nieszczęścia Rosji 
się pocznie! Dlaczego Rosji? Z nie * 
szczęścia państwa rosyjskiego. Czyż na jeżeli tak się stanie... to już dla mnie stym krokiem dobra, 
ród rosyjski, aby żyć, koniecznie musi nic nie trzeba... Mogę być ostatnią że” wina. 
kogoś dławić? Wcale nie... Ale, że braczką, skuloną pod zimnym płotem, 

; widzialnych łez.... 

Szalę cierpienia podważyłeś Boże 

Nad sercem mojem — sprawiedliwą ręką. 

Szymanowskiego. Ponieważ nie mam papie- 
ru na psucie, ani” czasu na marnowanie — 

kartki znalazły się w koszu. Z przyjemnością 

przerwałem w jednym tygodniu pięć 'łańcu. 

chów szczęścia ;j — teraz czekam z zacie- 

kawieniem, jakie to mnie pięć nieszczęść w 

tych mistycznych dziewięciu dniach spotka- 
ją... Już 5 dni przeszło, pozostało jeszcze 

4 dni przesądu, lęku i zjeżonych włosów... 

Brrr... 

Wyjmuję jeszcze raz na chwilę z kosza 

taką epistolę į czytam: „Życzenia sżczęścia 

i zdrowia. Kontynuuj ten iańcuch. Napisz 9 

odbitek i poślij do $ najinteligentniejszych о- 

sób z twoich znajomych i przyjaciół (dla- 

czego nie właśnie do najgłupszych...?), któ- 

rym dobrze życzysz. Ten łańcuch zaczął się 

we Flandrji( aha!) od pułkownika amery- 

kańskiej artylerji (aha!!) i musi obejść ca- 

ły świat trzy razy dokoła* Dlaczego nie 9 

razy? „Poślij go dalej, o ile możności w cią 

gu 24 godzin od chwili otrzymania..." „ Nie 

złam tego łańcucha, mogłoby Ci to przy- 

nieść nieszczęście przez 9 następnych dni 

(licz dni). „Ani myślę? Szanowna Pitjo, prze 

mawiająca do mnie z jakichś ciemnych dymów 

amerykańskich — mówisz „mogłoby Ci to 

przynieść nieszczęście* — ? Na to potrze- 

ba karteluszka?  „Mogłoby* ależ wszystko 

„może* przynieść nieszczęście! | na to mi,” 

Pitjo, przysyłasz kartkę? I to się nazywa „do 

brze życzyć* Dziękuję... 

| dalej: „Szczęście się zdarzy i uraduje 

Cię niezmiernie..." O sancta simplicitas! „Je- 

$1 weźmiesz to za żart i nie poślesz kopji“ 

— już wziąłem za żart i nie posłałem i nie 

poślę nigdy, przyrzekam... — „nieszczęście 

może Ci się przytrafić*. | bez tego może. 

„Przepowiednie zawsze się sprawdzały” na 

stępują przyklady): „Ks, Varres @ Victo- 

ra 9 dnia wygrał los na loterji 200.000 lirów. 
fana Wilesa dom został zburzony | 8-g0 

dnia, bo nie wziął poważnie tego łańcucha. 

Mrs. Nof. Libsen straciła jedynego syna... 

Sacha (iuitry wygrał 25,000 dolarów. Pola 

Negri, dzięku łańcuchowi wyszła za księcia 

Mdivani* — i tak dalej. Przyjrzyjmy się 

tym przykładom. Nie mam przyjemności 

znąć księdza Varresa di Victoria — ale ładny 
to musi być ksiądz który się taką kabałą 
bawi i w wygranych lirach upatruje szCzęś- 
cie! Nie mam domu własnego ani losu lo- 
teryjnego, więc mnie te drugie przykłady nie 
wzruszają. Mistycznej mrs. Libsen też na 
oczy nie widziałem. A co do Poli Negri? 
Wiem, że wyszła za księcia: Mdivani, ale po 

dobno na tem źle wyszła... Więc jakże to 

było z tym łańcuchem? 

Jest takie starożytne przysłowie o głu- 
pocie, z którą nawet bogowie walczą napró. 
żno. Gdyby tak ci sami zacni ludzie, którzy 
ulegają owczemu  pędowi amerykańskich 
humbugów i zabawiają się godzinami prze 
pisywaniem takich bzdur — gdyby ci sami 
ludzie tenże czas poświęcili dobrej książce, 
albo rozmyślaniu, czemby naprawdę mogli 
się przyczynić do szerzenia miłości wśród 
ludzi... Pomyśleć, że chcąc uniknąć „nie 

szczęścia', musiałbym na skutek tych 5 łań- 

cuchów zasiąść i sporządzić 45 odpisów. Ile 

w tym samym czasie można zrobić rzeczy 

naprawdę mądrych dla bliznich życzliwych 

i pożytecznych. 

W kilka dni po tamtych pięciu  „kate- 
nach* otrzymałem szóstą, zupełnie odmien- 

— A nu ją tę Rosję! Nam chleba” świt nowych dziejów będzie od krwi byleby widzieć, że Ona jest potężna... 
polskiej i rosyjskiej czerwony, to pew- 
ne... Ludka spojrzała z pod oka na pro 
letarjuszkę rosyjską, która zajęła się 
wysziikiwaniem pcheł pod zatłuszczo* 
nym kaftanem, i zmarszczyła brwi. nie- 
chętnie. 

— A mu ją, tę Rosję! — powiedzia 
ła przed chwilą robotnica! Ludka nie” 
nawidziła Rosji, ale gdy ta Rosjanka 
ojczyznę swoją przeklinała, dziewczy” 
na poczuła, jak się jej dłonie zacisnęły 
w dwie wrogie twarde pięści.  Podła, 
wstrętna baba! „Ma ojczyznę : walną, 
szeroko na dumnej mapie zakreśloną, 
a mówi: Na jakiego czorta mnie Rosja? 
Czyż ojczyzna jest poto, żeby podsur 
wać człowiekowi, jak karmnej świni, 
pełne koryto? ' 

— Moja ojczyzna nawet mi jeść 
nie daje... Moja ojczyzna pozwala, aby 
mię popychano ciężkim kułakiem... nie 
osłania przed brutalnem dotknięciem 
wstydliwości mojej, żąda wszystkiego, 
nie dając nawet wyraźnej nadziei, a je: 
dnak... a jednak miłość moja dla Niej 
pełna jest aż po brzegi bolesnej słody* „plam, załamanych na białości obłoków 

czy. Ludka zakryła oczy splecionemi JAK złociste schody. Ludka 
palcami i trwała tak, czując, że serce 
jej ocieka strumieniem gorących, nie 

— O Boże... Boże. Jeżeli kiedyś... 

nego charakteru. Tekst tej w skrócie brzmi 

tak: 

„Ja zwolennik niezawisłości gospodarczej 

Polski, zwracam się do was, którym dobro 

Ojczyzny łeży na sercu, a przedewszystkiem 

do was, piękne i zacne panie, abyście wzię- 

ły wezwanie moje do serca i posłuchały: Ku 

pujcie tylko wyroby krajowe! Obecnie wy- 

dajemy 1 miljard złotych rocznie na* kupne 

obcych towarów. Kosztem naszej wytwór: 

czości bogacimy obcy przemysł i handel, 

sami ubożejemy, utrącamy nasze warsztaty 

pracy i wyt warzamy rzesze bezrobotnych 

Kto nie przepisze 9 razy tego listu, ten pa- 

grążony będzie do końca dni swoich w mo» 

rzu czarnej melancholji. Jeśli będzie chciał 

się ożenić, znajdzie żonę, która mieszkać bę 

"dzie w sali dancingowej. Jeżeli będzie chcia” 

ła wyjść zamąż, jej małżonek niechybnie 

będzie skończonym rzezimieszkiem .. i td: 
Przepisz 9 razy i poślij dziewięciu znajomym 

Niech ta formuła obejdzie 9 razy całą Pol- 

skę...“ l i 

To co innego. To przynajmniej ma sens, 
w tem jest zdrowa myśl społeczna. Ale te 

amerykańskie „kateny*, jak się okazuje, są 

zmorą całej Europy. 'W Norwegji prasa pod- 

ję.a ostrą walkę z bezmyślną plagą. Ża- 

brała głos także laureatka Nobla, Sygryda 
Undset — i powiedziała takie słowa: 

„Pragnę pocieszyć wszystkie osoby lękli- 

we i nerwowe zapewnieniem, że ja sama 

przerwałam „łańcuchy szczęścia* przeszłe 

dwadzieścia razy i nieści agnęłam tem bynaj 

mniej na siebie żadnych nieszczęść, o ile nie 

mam uważać za nieszczęście nagrody Nobla; * 

pamiętam bowiem dobrze, że w dniu przy- 

znania tej nagrody rzuciłam do kosza list 
łańcuchowy. 

Potrafię nawet do pewnego 
współczuć z przesądami, o ile można je u 

sprawiedliwić cieniem chocjażby zdrowego 

rozsądku; jrytuje mnie jednak, kiedy widzę, 

że ludzie tracą czas i pieniądze na coś tak 

bezdennie idjotycznego, jak „listy  łańcu 
chowe“. 

W! dodatku uważam je za wysoce szka 

dliwe dla umysłów słabszych i dlatego pro- 

ponuję, aby opodatkować wszystkich prze- 

pisujących i rozsyłających podobne listy na 

rzecz domów zdrowia dla tych, któr ych 
mózg doznał szwanku wskutek otrzymywa- 

nia niemądrych przesyłek”. 

Jeden z takich „łańcuchów szczęścia” da 

tarł do pisarza węgierskiego, Franciszka 

Herczeg'a. Zauważywszy na otrzymanej 

kartce między innemi nazwisko Bernarda 
Shaw'a, zwrócił się do świetnego pisarza z 

prośbą o wyjaśnienie, czy rzeczywiście pod- 

pisywał się na takich Świstkach i rozsyłał 

kopję. Odpowiedź Shaw'a była następująca: 

„Wielce Szanowny Panie, 

Nigdy nie podpisywałem się w żadnym 

„łańcuchu szczęścia”, ani nie przesyłałem ich 

swoim znajomym. Proszę mi wierzyć, że 

nie ominąłem ani jednej okazji, ażeby nie 

żądać, by ludzie, którzy za swoją bezmyśl- 
ność powinni być karani sądownie, wiesza- 

no bez udzielania im pomocy religijnej w о- 

statnich chwilach życia. Odpowiadałoby to 

tembardziej moim zamierzeniom, że kłamcy | 

ci otwarcie umieszczają moje nazwisko w 

listach, które oby podczas wypełniania swor 

jej funkcji światokrężnej, mogły swoim cię- 

żasem kłamstwa połamać grzbiet pacierzo- 

wy wszystkim  listonoszom i dyrektorom 

poczt, i doprowadzić do bankructwa poczty 

„całego świata”. 1 

Widzimy więc, że wšrod „katenistow“ 

są zwykli fałszerze podpisów: z takich to. lu- 

dzi rekrutować ma się armia „przyjaciół lu- 

dzkości*... U nas większość osób, które 

przyznają się do udziału w tych gusłach, u- 

sprawiedliwia się tak:, „Nie wierzę w katė“ | 
ny i-uwažam je za głupstwo ale; cóż mi 

szkodzi przepisać i wysłać? A nużby mnie 
potem spotkało nieszczęście?** Rozumowanie 

godne wiejskich bab, które chore dziecko | 

własne obkładają mięsem czarnego psa, za: | 

bitego o północy —— i spluwają  przytem —- 

trzykrotnie. U 

Mamy Wielkanoc. Jest to świeto wiosny, 
radości, dobrej woli i bratania Się ludzi. 

Sensem tego Święta jest wielka ideh chrze- 

ścijańska „miłuj bliźniego jak siebie samego'* 
ta sarna idea, która w tak obłędnem zbocze 

niu przenika bezmyślny koncept rozsyłania 
kartek. Niechby to święto Zmartwychwstania 

Pańskiego pobudziło do myślenia  amato- 
rów idjotycznego sportu łańcuszkowego (a 

są ich tysiące...) i skłoniło do nieco g'ęb- 

szego. wcielania w czyn idei miłości hudzi: w 

każdym czynie, w każdej myśli, na codzień, 
w. najdrobniejszym odruchu serca. 

Witold Hulewicz. 

że jest w swojej wolności szczęśliwa.. 
O, Boże, nićznany Boże, jeżeli jesteś.. 
to wiesz, že Ona jest nam potrzebna, 
abyśmy odpocząć mogli w miłości... 
Tak trudno ciągle nienawidzieć... Do- 
biy Boże z moich dziecinnych snów, 
przemów do mnie, daj: znak jaki, że- 
bym się mogła aż do głębi duszy wia” 
rą rozweselić. GA 

  

Dziewczyna opuściła zaciśnięte rę” 
ce na kolana i podniosła insty nktownie | 
do góry bladą twarzyczkę, na którą 
padł ciepły odblask budzącej się za 
czarnemi kratami wieczornej  zorzy... 

Stanęła więc bliżej okna przy ścia 
nie, patrząc chciwie na szeroki łuk nie- 

ba nad połamaną linją dachów i komi | 
nów. Cela była na najwyższem piętrze eż 
więc Ludka widzieć stąd mogła skłę- 
bione w dali obłoki, których wnętrze M, 
delikatnie / rozświetlała | 
wśród nich wieczorne słońce. Przez ja 
kieś niewidzialne szpary zdołało ono 
rzucić z góry na dół szereg jasnych 

е rozchyliła | 
nieco przybladłe usta z wyrazem za+ | 
chwytu... Oto są złote stopnie, które | 
schodzą z niebios wgłąb jej ubogiego 
dziewczęcego serca, zwiastując, że la” 
da chwila spłynąć ma po nich świetli-- 

najlepsza  No- 

yz
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Na krzyżowej drodze 
Oswojone lwy na tarasie brzęczały 

łańcuchami i ziewały leniwie słońcu w 
twarz, tak złote jak one. Ciężkie gir- 
landy „purpurowego kwiecia spadały 
aż na czarne włosy Salomy. Chciały ją 
pocieszyć w tym rozpaczliwym płaczu, 
ale dla niej'nie było pociechy. Lepiej 
"by te lwy zerwały ciężkie łańcuchy, 
rozszarpały jej łono i wypiły serdecz- 
ną krew. 

Szlachetna Faustyna, małżonka 
wielkorządcy, powiedziała ostatnie: sło 
wo: jeżeli rozbita waza nie zrośnie się 
do jutrzejszego wieczora*— Salome 
w kajdanach odjedzie okrętem na za- 
chód, do dalekich kopalni, za morzem, 
w nieznajomym kraju, gdzie bolesna 
śmierć wisi na końcu bata bezlitosne- 
goa dozorcy. 

Szlachetna Faustyna tak kocha 
swoje wazy? Nie. Ta waza spadła, bo 
ją potrącił szlachetny Mucjusz, ściska” 
jąc nieostrożnie Salomę w triclinium... 
«Kiedy pani stanęła w progu — zapóź- 
no było, by uciec, by się skryć. 

Faustyna lubiła czarne oczy Mu- 
cjusza i jego hardą mowę. Cóż mą czy- 
nić niewolnica, by u wszystkich na ła- 
skę zasłużyć! Dokąd ma pójść po 
radę? 

Stary Szymon, syn Judy, przyniósł 
w żelaznym koszu mięsne ochłapy dla 
iwów. Mięso cuchnęło mdłą wonią i 
Salome poczuła w gardle dławiącą nie- 
moc. jęknęła głośno. Szymon, syn Ju- 
dy obrócił ku niej głowę podobną gło- 
wie drapieżnego ptaka: 

— Tyżeś tą? Od wczoraj płaczesz 
Salome! Nie płacz. Słyszałem jak szla” 
chetny pan powiedział naszej, pani, żeś 
nie zasłużyła na karę tak srogą. Chciał 
wybaczyć zupełnie, ale pani jest upar- 
ta: jeżeli waza się nie zrośnie, pani 
odeśle cię swojej siostrze do Rzymu. 
A że nie zrośnie się napewno, — stary 
pokazał w uśmiechu bezzębne dziąsła, 
— tedy od dziś za miesiąc będziesz 
haftowała szlachetnej Fabioli wschod- 
nie desenie na tunikach i trefiła jej 
włosy. 

Salome wybuchnęła jeszcze głośniej 
szym płaczem: 

— Wolę kopalnie, wolę już kopal- 
nie, bo Marek tu zostanie. 

Szymon pokiwał współczująco gło 
wą. 

— Zostanie, ani słowa. Na to już 
nikt nie poradzi. A no, młodaś, znaj- 
dziesz sobie drugiego, tam, w Rzymie. 

Salome chwyciła się oburącz za 
włosy i tłukła głową o biały marmur 
tarasu. 

— Bogdaj mię śmierć! 
wpierw śmierć ugodziła! 

Oba lwy, zdziwione, 
gniewnie. 

Szymon, syn Judy przysiadł na stop- 
niu tuż obok łkającej Salomy. 

Gdybyś poszła do kopalni, powie- 
działbym ci: coś... Jutro powiodą na 
śmierć Jezusa z Nazareth, «ego proro- 
ka — Galilejczyka, co chodził trzy la- 
ta nad brzegami jeziora Genezar.th i 
nauczał ludzi, że mają wzgardzić py- 
chą i próżnością świata, a czynić miło- 
sierdzie w Jego imię. Mówią że On 
wskrzesza umarłe, uzdrawia kalekie.... 
jutro na drodze, z Jeruzalem po Gol- 
gotę, gdzie śmierć czeka straceńców, 
ustawią się rzesze ludu, rzesze nędz- 
aych i chorych po ostatni cud.... 

Salome podniosła się dźwignęła na 
klęczki, odgarnęła czarne strugi wło- 
sów ze spoconego czoła. Zawisła chci- 
wemi oczami na szymonowych ustach 

— A jeżeli nie do kopalni? jeżeli 
tylko do Rzymu, to dlaczego? — 

Szymon roześmiał się z politowa- 
niem. 

— Miłe dziewczę! Tam jutro przyj 
dą największe nędze, najdotkliwsze bó 
le z całej Judzkiej krainy. Gdzież ty 
chcesz pomieścić w tej ciżbie swój ma 
ły bół i swoją rozbitą wazę? 

— To nie jest mały ból. Mnie sex” 
ce pęknie. 

* Szymon. pokiwał głową: 
— Dziecko, dziecko, każdy tak mó 

wi, gdy ma dwadzieścia lat. Prawdzi- 
wy ból, to śmierć, choroba, nędza... A 
miły zawsze się znajdzie: nie ten to 
drugi. 

Zamilkł, oplótł kolana ramionami i 
wpatrzył się w niebo. Czerwieniało już 
zlekka na zachodzie. ‹ ! 

_ Lwy skończyły ucztę i przeciągały 
się z wielkiej sytości. 

Salome p-zestała płakać. 

Bodaj mię 

zamruczały 

* * # 

A droga do Jeruzalem do. Golgoty 
pełna była ludu. Białe szaty niewiast 
splątały* się w jedno z burėmi opoń- 
czami rybaków z Kapharriahum. 

Uczniowie Jegó byli tu wszyscy i 
łkali głośno, niebączni na rzymskich 

'  legjonistów. 
Ё Nosze z bezwładnymi chorymi le- 
żały po obu stronach drogi jedne przy 
drugich, bolesną, rozżaloną aleją. Pod 
murami miasta, tuż za bramą, przysie- 
dli kupą trędowaci i kołatali głośno w 
swoje drewniane kołatki. 

Salome szła po białym pyle, przy 
ciskając*rozbitą wazę do piersi. 

Trzy razy już chciała przystanąć 
na skraju drogi i trzy razy odchodziła 
odepchnięta. Wkońcu dojrzała pod 
szarą od kurzu oliwkową garstkę na“ 
zarejczyków i podeszła ku nim, Jeden 
miał dobre oczy i długą białą brodę. 

_Ku temu zwróciła mowę. 
— Czy mogę stanąć tu, obok was? 

spytała nieśmiała? 
Białobrody odpowiedział łagodnie: 
— Stań nieco dalej. Nie jesteś cho 

ra ani kaleka. Ty pewnie chcesz tylko 
pokłonić się Rabbiemu, gdy będzie tę- 
dy przechodził na dobrowolną ofiarę? 
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Salome spuściła oczy i zapłoniła 
się. 5 › 

— Ja takže pragnę cudu, — szep- 
nęła tak cichutko, że wiatr, szumiący 

w gałązkach oliwki, zagłuszył jej mo” 

wę. $ 
Ale starzec domyślił się o co 

chodzi, gdy rozchyliła fałdy szaty i 

ukazała skorupy, piastowane na łonie. 
Zmarszczył brwi: 

— Z tem idziesz do Pana? Ta- 
kiego pragniesz cudu w godzinę Jego 
„šm'erci? Spójrz! — 

Wskazał ręką na prawo: o trzy 
kroki przed nią stały mary, na nich 
trup, przykryty całunem, a obok wdo- 
wa z podrapaną twarzą, z roztargane” 
mi włosami, wybuchała raz po raz 
wilczem wyciem, by znów potem stę- 
żeć w kamień. 

Salome zawstydziła się bardzo, ale 
tylko na chwilę. 

— ja także stracę miłego, jeżeli 
Rabbi nie sklei tej wazy! — wykrzyk- 
nęła namiętnie. Starzec nachmurzył 
się jeszcze surowiej. 

— Jestže 6w miły mężem albo li 
zmówionym? ' 

— Nie, ledwie tchnęła ze wstydu. 
— Zali nie wiesz, że izraelskiej 

dziewicy tylko po zmówionym płakać 
wolno? 

Nieubłagany starzec ciągnął dalej 
Salome milczała przybita. Nieubła 

gany starzec ciągnął dalej. 
— Wierzysz li w Syna Człowiecze 

go? Znasz Jego naukę? 
— Nie. 
Zuchwała dziewko! — A żądasz 

cudu! Odejdź że stąd conajprędzej. 
Zdruzgotana Salome usunęła się za 

grupę niewiast, rozprawiających głoś- 
no wokoło niewidomego chłopca. Te 
jej nie odpędziły. Więc przysiadła na 
kamieniu, patrząc w stronę miasta. 
Słońce dochodziło południa i wzmaga- 
ło żar. Rozedrgane powietrze skrzyło 
się i migotało, jak woda. Ale wiosen” 
ny wiatr chłodził skronie i nie dawał 
ssychać się wargom. Salome czekała 

cierpliwie. z 

Oto iskierki słoneczne skupiły się 
w oślepiające ogniki. Jak dużo tych 
ogników. To. ostrza rzymskich pik. 
Ciżba zakołysała się, chybnęła na- 
przód, a potem znowu w tył, odep- 
nięta. Tu i ówdzie rozległy się łkania. 
Teraz tłoczyli się wszyscy jeden przez 
drugiego, niewiasty podnosiły dzieci 
na rękach, mężczyźni 'wygrażali zaci* 
śniętemi pięściami i opuszczali je zno- 
wu, bezradni. Któż mógł dopomóc? 
Oddział zwarty, mocny, szedł spręży- 
stym krokiem, roztrącał tłum, jak 5‹2= 
lowy dziób łodzi roztrąca morskie fale 
pruł ludzkie zwały, jak łódź zwały wód 
pruje . Salome ujrzała Jasną / Twarz 
„ladą śmiertelną bladością, a na niej 
krople potu i krwi podobne perłom i 
rubinom w djademie. Djadem bezcen- 
ny. Išnit na Świętem Czole pod cier- 
niową koroną. I teń czarny krzyż, przy- 
gniatający barki!... 

Ludzie cisnęli się do niego, padali 
na kolana, wyciągali błagające ręce. 
Każdy krzyczał o swoje, każdy żądał 
spcjrzenia dla swej nędzy! 

On chwiał się ze znużenia, ale raz 
w raz puszczał, krzyż jedną ręką i pod- 
aosit ją, by błogosławić. Wówczas 
czarne. brzemię wgniatało mu się moc 
niej w ramię, a nieludzka męka wy- 
krzywiała zaciśnięte usta. Ale za każ- 
dem błogosławieństwem zrywał się je- 
den chory i'z radosnym okrzykiem 
odrzucał precz kule, zdzierał płachty 
ze strupów i ran. Salome ujrzała, jak 
trup na marach poruszył się i dźwignął 
a kobieta przy nim stojąca poczęła 
kręcić się w kółko i śmiać na głos. Cóż 
kiedy każde uzdrowienie odzierało z 
sił Uzdrawiającego. Ręka mdlała mu 
widocznie i coraz ciężej dźwigała się 
do błogosławieństw. już kilku chorych 
zostało pominiętych i opadło na nosze 
wsród łkań zrozpaczonej rodziny. On 
miał oczy coraz Smutniejsze i coraz 
bardziej zamglone. 

Salome uczuła tak przejmujący żal, 
aż jej pierś skurczyła się gwałtownie 
1 strumienie łez popłynęły na ręce, 
dzierżące nieszczęsną wazę. Rozwarła 
je i opuściła skorupy. 

Czyż nie dosyć tych krzyczących 
o litość? Tych żądających cudu od Kor 
nającego do ostatniej chwili? do ostat- 
niego tchu? ` 

Postąpiła o krok i wyciągnęła ra- 
miona. | 

— Już ja nic nie chcę, Rabbi! już 
ty się nie męcz dla mnie! 

Spotkała Jego gasnący wzrok i 
dreszcz ją przeszedł. Z poza gorzkiej 
męki, z poza krwi i potu — zdało jej 
się, — że Jezus uśmiechnął się do niej 
i powiedział wyraźnie: 

— Dziękuję tobie, dzieweczko. 
Salome została tak na skraju drogi 

z wyciągnietemi ramionami, gdy от- 
sząk dawno ją minął. 

Ludzie rzucili się do niej i tangali 
za szaty: 

— Kto ty jesteś? Znasz Pana? Dla 
czego do ciebie jednej przemówił? 

Salome nie odpowiadała. Omdlała 
ze znużenia, siadła znowu na swoim 
głazie i głowę wtuliła w dłonie. 

Na Golgocie działo się straszliwie: 
ryczały stugraomem czarne chmury, 
darły się od błyskawic. Ziemia pękała 
z hukiem dokoła śmiertelnej góry, cie- 
nie umarłych wichrem leciały koło sa- 
motnej dziewczyny, kręcąc się jak li- 
ście jesienne w zawierusze. 

Salome siedziała  zakrzepnięta. 
„„Nad jej głową świegotały rozpaczli- 
wie ptaki, zwierz pustynny przemykał 
bokiem, uciekał w dal, przed siebie, 
od przeklętego miejsca, na którem za” 
bito Boga. 

Salome nie uciekała. Miała w swem 
sercu uśmiech Jeżusowy i wiedziała, 
że nic się już stać nie może coby war- 
te było jednej łzy. 

Wanda N. Dobaczewska. 

U AUTORA „ELĘDNEGO BOKSERA” 
P. Smólski o sobie i o Wilnie. 

Pochwyciłem młodego autora w dosyć po 
Miirgarowsku urządzonym numerze hotelu 
Ermitage w chwili, kiedy wróciwszy z obia- 
du nie był zdolny do żadnego bardziej sku- 
tecznego oporu. Na moją propozycję oświad 
zył, że z dziką rozkoszą, poczem oddaliśmy 
ę przyjacielskiej pogawędce. Ujęła mnie 

niezmiernie jego prostota i świetny humor. 
Nawet w zwyczajnej rozmowie co chwila 
świetne dowcipy padały jak race. Z jego sym 
patycznej twarzy, błyszczących oczu i pięk- 
nego uśmiechu biła szalona radość życia, 
niczem mie skrępowany wisielczy rozmach 
młodości. Po długiej dopiero chwili przypo= 
mniałem sobie dopiero cel mego przyjścia i 
zacząłem zadawać krzyżowe pytania, przy- 
czem delinkwent odpowiadał bynajmniej nie 
tracąc humoru. 

— Czy „Błędny bokser* to pana pierw- 
sza sztuka? 

— Tak, a właściwie nie. Przed tem je- 

„Błędny Bokser* — farsa sarmackora merykańska Wł. 
tor Al. Zelwerowicz (jako kamieniczn ik Perlman — ojciec Leny w otoczeniu 
„Studentów* St. Jaśkiewicza (słuchacz prawa) i 

szcze pisałem jedną, kiedy byłem w pierw= 
szej klasie, a drugą dwa lata temu. Była to je 
dnak tragedja klasyczna wierszem . trzynasto- 
z łoskowym na „temat wierności małżeńskiej” 

ogłaby ją przeto wystawić tylko trupa a- 
matorska w jakiejś szkole żeńskiej. Natural- 
nie byłem tak dowcipny, że obydwuch nie 
skończyłem. „„Błędnego boksera” napisałem 
w trzy dni rok temu. Nie miałem jednakowoż 
czasu zająć się jego wystawieniem do- 
Pea 2 

— Czy jest pan zadowolony z i p. 
tacji watku 2 „Lutnić? OE 

— Owszem, jak na autora zupełnie do- 
statecznie. Pan Ziembiński, reżyser bezwąte 
pienia utalentowany, załatał umiejętnie wszy 
stkie dziury, wynikłe z mego scenicznego 
niedoświadczenia. Wiele momentów — ujął 
po swojemu,  wiele  wykombinowališmy 

albo w pierwszym rzędzie, aibo .w lo: w 
dość pozwoliła mu się doskonale w Ćw 
charakter sztuki. Teatr w „Lutni* dał „Bo 
kserowi* doskonałą obsadę w osobach same 
go dyrektora Zelwerowicza, Niwińskiej, Eich 
lerówny, Karczewskiego i Wyrzykowskiego. 
Przyczem zastosowano nieznany dotąd w 
dzjejach teatru eksperyment, a mianowicie 
zmieniono na afiszu imiona osób na prawdzi 
we imiona aktorów. Czują się oni w mojej 
sztuce jak zwierzyli mi się niezmiernie „w 
skórze”. * 

— Słyszałem od dyrektora Zelwerowicza 
że pan po raz pierwszy zetknął się ze świa. 
tem teatralnym. Jakie pan odniósł wrażenie?. 

— Bardzo miłe. Są. to przedews. i 
ludźie o miezmiernej prostocie obejśc 
jednocześnie nadzwyczaj uprzejmi. Możliwe, 
że dobre manjery wynieśli ze sztuki Crois- 
seta j Flersą. A kawalarze! W sobotę sie- 
działem w pierwszym rzędzie parteru na 

  

   

   

  

Smólskiego. Dyrek- 

Wyrzykowskiego (poeta) 

wspólnie po srogich 'sprzeczkach. Jego mło 
„Broadway* (bo tu mnie sadzają zawsze, 
takim poszanowaniu jest w teatrze autor). 
Naturalnie zauważono mię na scenie, i p. 
Karpiński w «oli „komika z indywidualnoś. 
cią, powiada  majbezczełniej w šciecie 
do nadobnych gerlasek w chwili, kiedy w 
kostjumach grenadjerów z bębnami za je- 
go przewodem wychodzą z ża kulis na scenę 
kabaretu „Broadway*: — Uwaga dziewczę- 
ta! Spiszcie się dobrze, sławny bokser sie- 
dzi na widowni! — myślałem, że mnie ja- 
sna krew zaleje, tak to było wypowiedziane 
nagle i piorunująco, dobrze, że nie powie- 
dział jeszcze w którym rzędzie. Potem te- 
go żałował, jak mi sam mówił, bo mu się ze 
Sceny zdawało, że się nie skapowałem o co 
chodzi. 

— A aktorki! 
    

Pod znakiem wypraw polarnych 
Żyjemy niewątpliwie w okresie bar 

dzo intensywnych badań okolic podbie 
gunowych. Wyprawy „Norge“,  „Ita- 
lji“, Byrda i Wilkinsa, przygotowania 
obecn e Zeppelina do lotu ponad bie- 
gunem północnym, najwymowniejszym 
są dowodem olbrzymiego zaintereso- 
wania dla problemów polarnych. Zain- 
teresowanie to wzmagać się będzie w 
miarę zbliżania się daty roku polarne- 
go: 1932—33. Niewątpliwie coraz bar, 
dziej zajmować się będzie tą sprawą i 
kulturalna opinja Polski, która nieza- 
wodnie poprze. usiłowania polskiego 
świata naukowego, zmierzającego do 
wysłania polskiej ekspedycji polarnej 
obok wypraw Anglji, Francji, Niemiec, 
St. Zjednoczonych, Szwecji, Norwegji, 
Danji i t. d. 

Ale može i stusznie wielu czytelni- 
ków, czytając wiadomości 0 przygoto- 
waniach do wypraw polarnych, zada 
sobie pytanie: czy te żmudne wysiłki 
ludzi, związane z badaniami: krain po- 
larnych naprawdę przynoszą wielkie 
korzyści naukowe, czy też ciągnie je- 
dynie człowieka w te lody czar niezna- 
nego, chęć zaspokojenia ludzkiej cie- 
kawošci? 

Znajomość warunków okolic pod-- 
biegunowych jest koniecznością nauko + 
wą — odpowiada na pytanie Nansen, 
znany badacz polarny — potrzebną 
do należytego zrozumienia warunków 
panujących w innych okolicach ziemi. 

Okolice podbiegunowe różnią się 
całkowicie od wszystkich innych krain 
ziemi. Z tego co obserwujemy w czę- 

"ściach ziemi zamieszkałych, a więc w 
szerokościach geo- 

graficznych, nie możemy wyciągnąć 
żadnych pewnych wniosków, co do 
warunków panujących w najwyższych, 
nieznanych szerokościach  geograticz- 
nych. Co ważniejsze, to. co się tam w 
lodach dzieje ma wielki wpływ na 
kształtowanie się warunków w niż: 
szych szerokościach geograficznych. 

Ziemię możemy porównać do do- 
mu ogrzewanego za pośrednictwem 
instalacji centralnego ogrzewania. W 
instalacji tej słońce jest 
pła, atmosferę, szczególnie w  okoli- 
cach podzwrotnikowych, można przy- 
równać do kotła, krążenie. zaś powie- 
trza i wody morskiej odpowiada, obie- 
gowi pary wody względnie wody w 
przewodach centralnego ogrzewania. 

W obydwu wypadkach krążenie 
wraz ze swoimi prądami zależy z jed- 
nej strony od ogrzewania, z drugiej 
zaś od oziębienia. Od tych dwóch war- 
tości zależne są warunki cieplne w każ 
dem miejscu ziemi. Ogrzewanie ziemi i 
jej atmosiery odbywa się kosztem cie- 
pła słonecznego, dostarczanego  po- 
wierzchni ziemi głównie w okolicach 
podzwrotnikowych, podczas gdy osty- 
ganie ma miejsce przez wypromienio- 
wanie w chłodnych, a szczególnie pod 
biegunowych okolicach globu. 

Chcieć poznać prawa rządzące cyr- 
kulacją naszej atmosfery i morza, a 
więc prawa rządzące zmianami pogo” 
dy rozmaitych części ziemi, bez znajo- 
mości okolic podbiegunowych i ich 
warunków fizykalnych, byłoby to sa 
mo, gdyby ktoś chcąc sformułować 
prawa obiegu w przewodach centralne 
go ogrzewania, czynił to bez znajomo- 
ści własności materjału opałowego. 

Chyba dość wymowny przykład 
dla zrozumienia doniosłości badań oko 
lic polarnych. Ale to tylko jedna dzie- 
dzina wiedzy, która wymaga wypraw 
w te pokryte lodami okolice. Te same 
konieczności wysuwają się dla geogra- 
iji, oceanogratji, geologratji, biologji, 
magnetyzmu ziemskiego,  grawimetrji 
(pomiary natężenia siły ciężkości) 

-Nie będzie chyba teraz dla nas 
dziwnem to wzmożenie się w ostatnich 
czasach ilości wypraw  podbieguno- 
wych. Dla' wydarcia owych tajemnic 
przyrodzie i wzbogacenia przez to na- 
szej wiedzy, warto zdobyć się na cięż 
kie trudy badań polarnych, warto wy- 
dać pieniądze na zorganizowanie do- 
brze wyposażonych pod względem 
naukowym wypraw  podbiegunowych. 
Stokrotny plon z tych cw zas nauko 

niskich i średnich 

wych osiągnie ludzkóśćfjw zastosowa- 
niu ich do praktycznych celów. 
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Przedtem jeszcze ostrzegała mnie bab. 
cia, kiedy miałem 5 lat. Mówiła mi, że to 
kobiety rozpustne i przewrotne i że jedna 
uwiodła męża pani X, że zabrała ojca dzie. 
ciom i t. d. Widocznie jednak w ciągu tych 
pięćdziesięciu lat stosunki zakulisowe się 
zmieniły. Sądzę, że opinia 0 niemoralnošci 

A pochodzi stąd, że są z partnerami 
na „ty“. 

  

A teraz już ostatnie pytanie, jak się 
panu podoba Wilno. Wszak zdaje się, że 
jest tu pan po raz pierwszy? 

‚ — Istotnie po raz pierwszy i podoba mi 
się niezmiernie. Niesamowity średniowieczny 
charakter, I mnóstwo literatury. Ulica Mickie 
wicza, Słowackiego, zaułek Literacki, który 
właściwie raczej powinien się nazywać Pra- 
sowym z powodu wielkiej ilości błota. Lu. 
dzie bardzo ciekawi, Wschodnia "oryginale 
ność typów. A Wilnianki śliczne kobiety: 
wysokie, postawne 'i wszystko blondynki. 
Tylko szkoda, że wyglądają tak jak gdyby 
do żadnej nie było innego sposobu podejścia 
jak tylko ślubny kobierzec. 
„= A poważnie, co się panu w naszem 

mieście najlepiej podobało. Zdarza się bo- 
wiem czasem, że w mieznanem mieście prze 
żywa wędrowiec jakąś bardzo nastrojową 
chwilę, kiedy nagle po długim błądzeniu zro 
zumie nagle duszę, istotę miasta. 

— Owszem. Przeżyłem tu jedną bardzo 
rzewną chwilę i to zaraz po  pizvieždzie, 
kiedy zostawiwszy bagaż. na dworcu, po- 
szedłem zwiedzić miasto. Idąc z dworca, jak 
mi wskazał policjant, w stronę ulicy Mickie- 
wicza, zobaczyłem starodawnie wyglądają 
cą basztę, a w niej bramę. Z tej strony, z 
której ja szedłem wyglądała tak zwyczajnie! 
Jakież było moje zdziwienie, gdy zobaczy 
łem, że wchodzący w nią ludzie zdejmują 
czapki. Nie przyszło mi do głowy dlaczego, 
ale na wszelki wypadek zdjąłem i ja. Dopie- 
ro kiedy wychodzę na drugą stronę, co wi- 

  

   

źródłem cie- 

*`
 

O dzieciach i żołądku 
Czy jest postęp? Bagatela, oczy- 

wiście — i to w każdej dziedzinie. Ta- 
ka prosta rzecz jak dzieci — zdawało- 
by się nic — urodzić, karmić, wycierać 
nosa, patrzeć jak rośnie, martwić się. 
Tymczasem jest zgoła inaczej — ho- 
dowanie dzieci to dziś sztuka nadzwy- 
czajna. 

Przychodzi na świat: zważyć. Po- 
winno być 3 kilo 300 gr. Jeśli więcej 
lub mniej to źle, bardzo źle. 

Pierwsze parę miesięcy są niecie- 
kawe — ssie mleko i kwiczy, w tym 
okresie nie poczyniono jeszcze żad- 
nych rewelacyjnych odkryć — za to 
później! 

Dziecko żyje już 150 dni. Mieka 
jaknajmniej, odzwyczajać je od trunku 
niepożywnego, niezdrowego,  szkodli- 
wego. To dawna, tępa metoda poleca- 
ła dawać niemowlęciu tyle mleka, ile 
zdoła wytrąbić. Opłakane skutki tej 
metody są widoczne — ludzie choro- 
wali, chorują, umierali, umierają. Przy 
nowym systemie będzie zupełnie ina- 
czej. Trzeba tylko karmić inteligent- 
nie: jarzyny i jeszcze raz jarżyny. Naj- 
lepiej pomidory. Są czerwone, a jedze 
nie tego koloru jest najnutr ywniejsze. 

  

Dobre są również kartofle, dotych- 
czas uważano, że obciążają one żołą- 
dek, a korzyści z nich mało; wręcz 
przeciwnie — pokarm lekki i pożywny 
pchać w dziecko jaknajwięcej. | 

Okropne są wszelakie kasze i kasz- 
ki — wrogowie niewinnych dzieci, po- 
pierali je wybitnie, te z kolei, jako głu- 
pie i nieuświadomione, połykały je z 
lubością — na własne nieszczęście, 
nie ma bowiem nic bardziej bezmyśl- 
nego jak objadanie się kaszką — dzi- 
siejsza roztropna matka zastąpi ją do- 
skonałemi pod każdym względem so- 
kami: pomarańczowym,  buraczanym, 
marchewczanym, pomidorowym. Soki 
te wzmacniają dzieciątko, są poprostu 
transfuzją krwi — kaszki zajmowały 
drogocenne miejsce w żołądku nie da- 
jąc nic wzamian. 

Zbawienne są skomplikowane. mie- 
szanki, w estetycznych tekturowych 
pudełeczkach, ' gustownemi . przyo- 
zdobione nazwami jak dubota, pipoiaj, 
kulagosa i t.p. Tak jak troskliwy rol- 
nik nie szczędzi swej ziemi sztucznych 
nawozów takoż i dziecku nie można 
odmawiać tych chemicznych prepara- 
tów — organizm bez nich nie da sobie 
rady. : ) 

Starzy ludzie hołdują zasadzie: da 
wać dziecku jeść ile wlezie, cieszyć się 
gdy ma apetyt i rośnie wzwyż i wszerz 
Oczywiście zasada z gruntu fałszywa, 
są pewne tablice wypełnione centyme- 
trami i kilogramami — trzeba na nich 
odczytywać jakiemu wiekowi odpowia 
da, jaki wzrost i jaki ciężar. Wiadomo, 
że dziatki są kapryśne, tablica ustala, 
dajmy na to, iż roczny bachor winien 
mieć 62 om. i ważyć 8 kilo 14 gramów, 
a taki przekornik ma 60 cm. przy 9 i 
pół kilo. Starania rodziców winny usu- 
nąć tę anomalję, trzeba zmusić krmą- 
brną progeniturę do wydłużenia się i 
do schudnięcia. Tablice są poto by je 
przestrzegać — póki dziecko nie 
uzgodni swych miarów z cyframi 

     tablicy, póty jest i póty na przysz- 
łość nie można się różowo zapatrywać. 

Popularny środek na wszelkie nie- 
strawności i rozwolnienia — olejek ry- 
cynowy został zrelegowany do wiaści 
wej mu roli: buty nim smarować, nie 
czyścić żołądki. Regulacja pokarmu!-— 
oto klucz zdrowia. 

Podobnież z litością słyszy się dziś 
matkę ubolewającą, że dziecko jej 
przeziębiło się. Nonsens. Przeziębienie 
wogóle nie istnieje — to bezmyślny 
frazes powtarzany przez ludzi o uspo- 
sobieniu papuzim. Jeśli są objawy cha 
roby: kaszel, gorączka, ból gardła — 
dowód to, że zaszła infekcja. Wszy 
stko staje się jasnem, zrozumiałem: - 
fekcja!! : 

Albo kwestja świeżego powietrza. 
Opatulano dzieci, zamykano okna, raz 
na dzień krótki Spacerek. Parę lat te- 

  

  

    

„mu modną była znowu kuracja słonecz 
na — wystawiano dzieciaki na słońce 

Się o niej czytało, słyszało i czuło. A teraz 
stanęła mi sama, tak nagle niespodzianie, na 
drodźe do Wilna, że tylko uklęknąć i modlić 
się jak ci wszyscy klęczący na chodniku i 

   

    

dzę! Naprzeciwko zwróceni ku mnie klęczą › 
łudzie na chodniku lub wprost na trotuarze 
i wszyscy patrzą w górę. 

Mój Boże! Wszak to Ostra Brama. Tyle 

Błędny Bokser — Smól. skiego. Lena Eichlerówna 
(panna romantyczna). i „Marjan 

    

niczem melony lub wywoływane kli. 
sze.. Zdrożne metody. Niewiadomo 
wprost, która w dwóch szkodliwsza i 
głupsza; leciutko przykryte dzieci trze 
ba umieszczać na długie godziny w 
cieniu — pod drzewem lub na osło- 
niętej werandzie. Ta dopiero da wspa- 
niałe rezultaty. Cień — nie duszny po- 
kój i nie prażące słońce, ale chłudny, 
przewiewny cień. Doskonały i godny 
polecenia jest też system ameryk 
stosowany w ochronkach: szereg d 
ci zawiesza się w specjalnych kosza 
bez denka na linie, na wysokości 
dwóch metrów; dzieci napawają się 
powietrzem, a wszelkie wymagania 
natury spełniają z łatwością bez nie 
czyjej pomocy. 

    

Wszystkie te inowacje, cała  mią- 
drość Pirquet'a i jego adeptów nie zy” 
skują uznania w oczach wielu. Uważa- 
ja, że skoro rodzaj ludzki tyle tysięcy 
lat się zakonserwował, to widać daw= 
ne metody, a raczej brak metod — ho- 
dowli dzieci, były wystarczające. Mo- 
żna zresztą się wzorować na dzisiej- 
szych murzynach: nie bawią się w żad 
ne ceregiele, kilkomiesięczne murzy- 
niątko jest przedmiotem uwagi matki, 
cztery razy dziennie podczas karmie- 
nia — pozatem otrzymuje klapsa, mo- 
że robić co mu się żywnie podoba, 
nikt się niem zgoła nie interesuje. ё 

Nikt nie neguje postępów medycy- 
ny, ale to ustalanie jaki produkt jest 
zdrowy, a jaki nie — tak często i tak 
radykalnie zmienia się pogląd nauki, 
że doprawdy najsensowniej jest pu- 
szczać wszystkie klątwy i apoteozowa- | 
nia mimo uszu. Nie potrzeba być Ma- 
tuzalem, by przypomnieć sobie takie 
krańcowe recepty: najpożywniejsze sa 
zupy — lepiej nie jeść całego obiadu, 
ale duży talerz zupy skonsumować; | 
nieco potem — zupy to paskudztwo, 
nie jeść ich wcale jest najlepiej. Jabł- 
ko, gruszkę czy ogórek należy staran- 
nie obrać przed jedzeniem, skórka za- 
wiera miljardy brudastw i mikrobów; 
obecnie — jabłko, czy inny owoc moż 
na bez żalu wyrzucić, zjeść tylko skór- 
kę — w niej są skoncentrowane wi 
taminy! Czarne mięso to śmierć, jeść 
tylko białe. Po paru latach — białe 
szkodzi, czarne mięso tylko coś war- 
te. Jajko na twardo — jajko na miek- 
ko; łykać cukier — wystrzegać się 
cukrzycy; niech żyje wegetarjanizm 
— precz — szkodzi — pomaga — to; 
samobójstwo — to jedyny ratunek. r 

jeżeli doktór powie: trzeba uciąć 
nogę — no to widocznie rzeczywiście 
trzeba i można przypuszczać, że wyj» 
dzie to pacjentowi na korzyść. Ale 
skoro zacznie wołać: jeść pestki, bo 
to jedyny zdrowy pokarm — wtedy 
możria mieć uzasadnione wątpliwości. 
Uważa się u nas np., że kawa szkodzi 
na serce, w krajach gdzie piją wyłącz- 
nie niemal kawę t.j. w -Turcji, Brazylji 

  

— tam herbata uchodzi na plyn, Z 
którego należy korzystać ostrożnie — 
szkodzi na serce. ' 

W XVII wieku w Danji toczył się | 
straszliwy spór między lekarzami: je- 
dni dewodzili, że kawa to trucizna, | 
drudzy zarzucali to samo herbacie. Dy- 
skusja bywała tak ostra, że dochodzi- 
ło do bicia. Zacny król Krystjan, chcąc 
rozwikłać zagadnienie, powziął salo- 
monowy projekt: eśmiu zbrodniarzy 
skazanych na śmierć ułaskawił pod 
warunkiem, że będą pili po 10 kubków | 
dziennie ci herbaty, a tamci kawy. Któ 
ra czwórka prędzej wymrze? Wedle 
zapewnień lekarzy przeciwnego obozu 
śmierć winna była nastąpić w krótkim 
czasie tyle kawy! tyle herbaty! 

'Pymczaseni sprawa _ przybrała 
obrót nieoczekiwany: wymarła komi- 
sja sędziowska, umarł król Krystjan — 
apasze żyły w najlepsze. Dożyli wszy- | 
Scy ośmioro prawie do setki, zdrowie | 
mieli końskie, czuli się coraz lepiej. 

    

  

  

I tak uwerzyli w zapewnienia do 
ktorów, że herbatnicy raczej daliby się 
powiesić niż wypiliby szklankę kawy i 
odwrotnie. Jak się okazuje duńscy 1е- 
karze nie byli jedynymi warjatami w 
kraju. = "Karol. 

{ 

trotuarze. Ad 
- I zdało mi się w tej chwili, że w nie. 

spełna pół godziny po przyjeździe ujrza- 
łem duszę nieznanego mi miasta. X. 

owe 

Wyrzykowski (poeta).  
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° @ Įodenastų rocznicę 
oktrolowania wielkości 

Wydawanie, narzucanie jakiegoś 

rozporządzenia, czy też ustawy z ra- 

cji wyższej władzy—z mocy monar- 

szej—nazywa się oktrojowaniem. 

W dzisiejszych czasach walki o 

konstytucję, któraby odpowiadała mo- 
carsiwowemu stanowisku Polski, sło- 
wo „okirojowač“ stało się straszakiem 
dla tych, którzy, bądź to z wierzeń 
swych demokratycznych, bądź kombi- 
nacyj partyjnych, bądź wreszcie z de: 
mokratycznej bezmyślności, starają 

| 
się wpajać w ogół lęk przed skutka-* 

imi, na jakie narazić może państwo 

wszelkie nieliczenie się z wolą ludu: 

Dzień 20 kwietnia, jako rocznica 

zdobycia przez Józefa Piłsudskiego 

Wilna, zmusza nas od szeregu lat do 

stałego podkreślania niezbitego faktu, 

iż w dniu tym Wódz Naczelny, wbrew 
woli dwuch najliczniejszych ugrupo- 
waf ; politycznych  n-demokratow i 
р. p. socjalistycznej,  oktrojówał 
Polsce wielkość, wyprowadzając pań- 
stwo z ciasnych etnograficznych gra- 
nic na rozległe mocarstwowe tereny: 

Wszystkie kłopoty, które państwo 
Połskie cierpi z racji ciasnej, na małą 

figurę uszytej konstytucji, niepasują- 
cej do figury mocarstwowej,—biorą 
swój początek w d. 20 kwietnia 1919 
roku. 

Wzięcie bowiem Wilna jest oktro- 
jowaniem zadań przerastających prze- 
ciętny poziom _— państwowej umysło- 
wości dwuch ugrupowań, które siły 
swe czerpią z politycznej ignorancji 
mas, stanowiących uświęcone przez 
demokrację źródła suwerenności, w 
chwili gdy „mocarstwowe stanowisko 
państwa wymaga w dalszym swym 
logicznym wątku zarządzeń, wyply- 
wających z racji wyższej władzy. 

24 sierpnia 1923 r. Józef Pilsud- 
ski na odczycie w teatrze na Pohulan- 
ce, przemawiając w sprawie Wilna za- 
znaczył: „sprawa Wilna została otwar- 
ta w 1919 r. Wilno było zdobyczą 

(, wojenną, zostało zdobyte orężnem, 
+ pracą moją. Kierując się zasadami lo- 
jalnemi, stworzyłem po zdobyciu Wil: 
na pracę polityczną”, 

Mówiac o „pracy politycznej” Jó- 
zef Piłsudski miał na myśli politykę 
zagraniczną, polegającą na przełama- 
niu opinji państw zachodnich o agre- 
sywności Polski, przekraczającej linię 
Bugu. Dziś gdy praca ta została 
uwieńczona, powodzeniem, pozostaje 
wewnętrzną praca polityczna, pole: 
gająca na dostosowaniu konstytucji 
do wymogów, które w dniu 20 kwiet- 
nia 1919 r. Polsce Józef Piłsudski 

> 

Oktrojowal. 
W umysłach ludzi,  czerpiących 

swe / doświadczenie państwowe z 
przedrozbiorowych kart historji pol- 
skiej z ich napawającą obawą analo- 
fią pomiędzy ówczesnemi przywileja- 
mi stanowemi a dzisiejszemi przywi- 

p ami partyjnemi, nie może się po- 
" mieścić w głowie: dlaczego. oktrojo 
wanie konstytucji ma być większym 
gwałtem nad przywilejami demokra- 

- tycznych partyj, niż oktrojowanie im 
wielkości i mocarstwowości? 

Czyż po jedenastu latach doświad- 
czeń z niedostosowaną do mocarstwo- 
wych wymogów konstytucją i po wy: 
czerpaniu wszelkich wysiłków — @а 
przekonania opornych ma być zmar- 
nowane wlekopomne dzieło oktrojo- 
wadia wielkości, przenikające umysły 
pokolenia młodego? 

W tym samym odczycie o Wilnie 
Józef Piłsudski mówi: „Zdecydowałem 
Odrazu, że nie biorę na siebie pracy 
państwowej, ale żądałem od każdego 

_ rządu, by pracę nad sprawą wileń- 
A ską prowadził dalej i aby szła”w po: 

rozumieniu ze mną, bo dla Wilna 
- byłem uosobieniem walki za Wilno ze 
p Światem zewnętrznym”, 

Dziś walka 0 konstytucję godną 
mocarstwowego stanowiska Polski 
jest jednocześnie walką ze światem 
wewnętrznym o Wilno, „Uosobie- 
nie walki* w Józefle Piłsudskim my 
tu w Wilnie zawsze widzieliśmy w 
jego wyższej „władzy, która, będąc 
niezbędnym czynnikiem oktroiowania, 8 
dała mu prawo otworzenia jedenaście 
lat temu przed narodem podwoi wiel- 
kości, 

Dziś w chwilach  przewiekającej 
się walki o konstytucję, coraz częściej 
Przypominają się nam słowa Józefa 
Piłsudskiego z odczytu wileńskiego; 

A „Ale trafiil nachytrego Litwina. Nadcho- 
_ dzą Święta Wielkiej Nocy—rozjadą się 

_ am wakacje sejmowe, mam czas, nie 
zadzierając zbytnio, rzeczy 'dokonać". 

Michał Oblezierski. 

— 

  

diłożenie kacznie zapowiedzianej manifestacj pacyfistycznej 
b. kombatantów niemieckich i francuskich 

PARYŻ, 18. IV. Pat. Jak wiadomo, latem ;miała się odbyć olbrzymia 
pacyfistyczna manifestacja francusko-niemiecka, podczas której 10 tysięcy 
byłych kombatantów niemieckich miało się 'spotkać na polach bitew, sto: 
czonych w czasie wielkiej wojny z byłymi kombatantami francuskimi i 
wspólnie z nimi zwiedzić miejsca, gdzie razem krew  przelewali. „Figaro“ 
dowiaduje się, że manifestacja ta nie dójdzie do skutku w tym roku. Za 
wspólnem porozumieniem postanowiono odroczyć ją do roku przyszłego. 
Organizatorzy francuscy przekonani są bowiem, że Niemcy nadali całemu 
projektowi niewłaściwy charakter. Przedstawiono całą rzecz przez opinię 
publiczną Niemiec w sposób uwłaczający imieniu i miłości własnej Fran- 
cuzów. Wywołało to oczywiście żywy protest wśród byłych kombatantów 
francuskich, 

Wszystko, co może zmniejszyć nienawiść, pisał w tych dniach jeden 
z bohaterów wielkiej wojny por. Pericard, jest dobre, ale nie trzeba, aby 
niepamięć wyglądała na podłość, lub, jeżeli wyrażenię to jest za Ostre, 
aby była przyjęta za dowód strachu. Z drugiej strony wybór mjr. von 
Mayera, jako przewodnika Nierhców, wywołał ze strony Francji ogólną 
opozycję, którą podzieliły i sfery rządow . Wszystkie te okoliczności zło: 
żyły się na odłożenie manifestacji. Podając tę wiadomość, „Figaro” zazna- 
cza z zadowoleniem, że historyczne miejsca, na których Francja ceną krwi 
swych synów wywalczyła pokój, inie będą ?jeszcze oddane na pastwę 
chwiejnej i niepewnej koncepcji pacyfizmu locarneńskiego. 

Termin rekowań handlowych polsko-rumuńskich 
BUKARESZT, 18—IV. PAT. Agencja Rador donosi, iź rokowania handlowe z 

Polską rozpoczną się w Warszawie dnia 26 kwietnia. Delegacji rumuńskiej przewod 
niczyć będzie inż, Cezar Popesco, dyrektor ;sekcji przemysłowej Ministerstwa prze- 
mysłu i nandlu. 

Panika w Grecji z powodu wsirząsów ziemi 
ATENY, 18—IV. PAT. W Atenach, Peloponezie, Pireusie i okolicach Koryntu 

dały się odczuć silne wstrząsy podziemne, które ;wywołały panikę _wśród ludności 
Kilka domów runęło w gruzy. 

Tam, gdzie się wsławił legion Pułaskiego 
Jubileusz m. Charleston w St. Zjednoczonych 

NOWY YORK, 18 - IV. PAT. Od 10 do 12 kwietnia w Charleston odbywały: się 
uroczystości z okazji 250 rocznicy założenia miasta. W okresie walk o niepodległość 
operacje morskie w pobiiżu Charleston odbywały się łącznie z akcją lądową lagjo- 
nów Pułaskiego. Na uroczystości Polskę reprezentował pierwszy sekretarz ambasady 
Padoski. Niemcy przysłały na uroczystość Statek „Emden*, 
udział w paradzie. Obecny był również ambasador niemiecki. 

Gwłfowane burze w Hiszpanii 
MADRYT. 18.IV, Pat. W wielu prowincjach Hiszpanji szaleją gwał 

towne burze, W Leon i Burgos spadł Śnieg. Walencję nawiedził huragan, 
który uszkodził poważnie gaje pomarańczowe. 

Wielka katastrofa lofnicza pod Grudziądzem 
Dwie nowe ofiary lotów ćwiczebnych 

TORUŃ. 18,IV. Pat. Wczoraj w godzinach popołudniowych w czasie 
dokonywania lotu ćwiczebnego wydarzyła się w Tuszewie pod Grudziądzem 
katastrofa lotnicza, której ofiarą padło 2 lotników. Gdy samolot znajdował 
się na wysokości ponad 800 metrów, pilot zamierzał skręcić w stronę 
„miasta, przyczem na wirażu wpadł w korkociąg, z którego, z powodu zbyt 
małej wysokości nie zdołał wyprowadzić samolotu. Aparat został roz. 
trzaskany doszczętnie. Mechanik starszy  Najdrowski poniósł Śmierć na 
miejscu, pilot zaś sierżant. Kłosiński w stanie beznadziejnym przywieziony 
został do szpitala miejskiego. 

Wyrok śmierci w Baranowiczach 
Sprawza zamordowania siekierą 5-ciu osóh zawiśnie na szubienicy 

NOWOGRÓDEK. I8.iV. Pat, Sąd okręgowy w Nowogródku 
na sesji wyjazdowej w Baranowiczach rozpatrywał sprawę nieja- 
kiego Jerzego Tumucia, Aleksego Tumucia i Jana Drozda, którzy 
w roku ubiegłym zarąbali na śmierć siekierą 5 osób. Sąd skazał 
Jerzego Tumucia na karę śmierci przez powieszenie pozostałych 
zaś oskarżonych z powodu braku dostatecznych dowodów unie- 
winnił, 

którego załoga brała 

  

  

Wesołego Alleluja!! 
Szanownym Klientom życzy firma MICHAŁ 

Wilao, Zamkowa 20, tel. 16-72, 
Szopena 8, tel. 16-28, 

  

WESOŁEGO ALLELUJA!! 
wszystkim Szanownym Swoim Klientom zasyła 

Biuro Reklamowe Sfefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1. tel. 82, 

ŚWIĘTA NADCHODZĄŁFŃ 
Špiesz do Pierwszej Wileńskiej Spółki Win 

i Przefworów Owccowych 
Wileńska 36, fel. 8-36 

gdzie zaopatrzysz się w najlepsze towary Świąteczne — wódki, likiery 
koniaki i wina. —0 

WINA OWOCOWE WŁASNEJ WYTWÓRNI. 
WILEŃSKA 36. 

      

Pamiętaj! Pamiętaj!, 

iannanannannnnAnABAAA AAA AB 

į Ogłoszenie. 
Poszukuje się od dnia 1 maja 1930 r. lokzlu pa biuro o 8 i więcej 

pokojach możliwie w śródmieściu, 

Zgłoszenia do Jnspektoratu Szkolnego, zauł. Św. Michalski 5. 
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<B>, W każdem biurze 
powinuą być używana 
najlepsza amerykańska 

MASZYNA DO PISANIA 

\ „UNDERVVOOD“ 
a takže szwedzka 

MASZYNA DO LICZENIA 

8 „ORIGINAL-ODHNER“ 
i angielski powillacz „ELLAMS'a“ 

  

      4. 

Cenniki na żądanie. 

|. Rep. G. GERLACH Warsaw, ulita Ossolińskich Nr 4 
—:- Agentury w większych miastach. 

o i i 0%0A 
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Nowy cesarz  Efiopii Haile 
Sellasie ] 

powiadamia o wstąpieniu na tron 

WARSZAWA. 18, IV. PAT. Pre- 
zydent Rzeczypospolitej otrzymał od 

cesarza Etjopji następującą depeszę: 

Do jego Ekscelencji Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Polskiej, War: 

szawa. Adis Abeba. — SMamy zasz- 

czyt oznajmić Waszej Ekscelencji, że 

z powodu zgonu Jej Cesarskiej Mo- 
ści Cesarzowej Sauditu, który nastą- 

pił dnia 2 kwietnia, zostaliśmy dnia 

3 kwietnia królem królów Etjopji i 
jesteśmy szczęśliwi, mogąc powiado: 

mić Waszą Ekscelensję o wstąpieniu 

pr ez nas na tron cesarski, 
(-) Haile Sellasie I 

Pan Prezydent odpowiedział na- 
stępującą depeszą:' 

Do Jego Cesarskiej fMości Haile 

Sellasie I, Cesarza Etjopji Adis 

Abeba. Dziękując Jego Cesarskiej 

Mości za łaskawe powiadomienie 

mnie o jego wstąpieniu na tron ce- 

sarski Etjopji, proszę go o przyjęcie 

mych szczerych życzeń długiego i 

sławnego panowania dla szczęścia i 

pomyślności jego państw i ludów. 

(—) Ignacy Mościcki. 
Jednocześnie nastąpiła wymiana 

depesz między ministrami;spraw za- 

granicznych Etjopji i Polski. 

Przygotowania do wykorów 
na sląsku 

KATOWICE. 18. 4. (PAT). Jak 
donosiliśmy, zgłoszonych zostało 14 
list kandydatów do sejmu śląskiego w 
okręgu wyborczym katowickim, a mia 
nowicie: lista nr. 1 Katolicki Blok Lu- 
dowy, Nr. 2 PPS, nr. 3 niemieccy so- 
cjaliści, lista nr. 4 Jedność Robotniczo 
Chłopska, nr. 5 PPS. CKW, Nr. 6 
Šiąski Blok Samopomocy, Nr. 7 NPR 
Nr. 8 BBWZ, Nr. 9 — niema. Nr. 10 
śląscy rolnicy, Nr. 11 Niemcy, Nr. 12 
Katolickie Centrum Ludowe, Nr. 13 ślą 
Scy uchodzcy, Nr. 14 Związek Właści 
cieli Nieruchomości, Nr. 15 Śląskie Zje 
dnoczenie Ludowe. 

Bezrohacie zmniejsza się 

WARSZAWA, 17 IV. Pat. Według d3- 
nych Państwowyc: Urzędów Pośrednictwa 
Pracy w ostatnim tygodaiu sprawozdanie z 
rynku pracy za czas od 5 do 12 bm. wyka- 
zuje 289 tysięcy bezrobotnych. W stosunku 
do zeszłego tygodnia sprawozdawczego bez 
robocie zmniejszyło się o 2.257 osób. 

  

„Bosiew agifacji antyrządowej 

Krwawe starcie robotników z 
policją w Zawierciu 

KIELCE, 18—1V. PAT. Żywsza w ostat- 
nich dniach agitacja antypaństwowa i anty- 
rządowa wśród bezrobotnych stala się po- 
wodem zajścia, jakie miało miejsce dzisiaj 
w Zawierciu. Żajście to mialo przebieg na- 
stępujący: Magistrat miasta, prowadzący 
akcję pomocy dla bezrobotnych z fundu- 
szów państwowych, wyznzczył na ten dzień 

wypłatę zasiłków. Nie czekając na rozpo- 
częcie wypłat, kilkuset bezrobotnych, zgro- 
madzonych przed magistratem, wtargnęło 
siłą do biura magistratu tak, że zaszła ko- 
nieczność wypierania tłumu przez policję. 
W czasie starcia rannych zostało trzech 
policjantów, jeden z nich kulą rewolwero- 
wą. Z pośród demonstrantów zgłosiło się 
do wieczora 4 poszkodowanych robotni- 
ków do ambulatorjum, Wieczorem zapano* 
wał w Zawierciu zupełny spokój. 

L LTE 

№ tropie mordercy 1 Dnesseldonfn? 
Zeznania gazeciarza 

W straszliwej, nierozwiązanej dotych- 
czas  zagadce sadystycznych mordów w 
Duesseldorfie, która zdawała się być na 
zawsze już pogrzebana w mrokach, zaszedł 
niespodziewany zwrot. 

Do policji zgłosił się sprzedawca gazet 
z Bochum, nazwiskiem Schwarze i złożył 
zdumiewające zeznania. Oto powiedział On 
że przy czytaniu sprawozdań ze śledztwa, 
umieszczanych po gazetach zastanowiło go | 
mazwisko Fritza Baumgarta. || 

Przypomniał sobie mianowicie, że ubieg= 
łego lata sprzedając w Bochumie na Wil- 
helmsplatz gazety ujrzał pewnego, bardzo 
eleganckiego pana, który przedstawił mu 
się jako Fritz Bsumgart i prosił, czy gaze- 
ciarz nie dostarczyłby mu ludzi do kolpor- 
tażu czasopisma „Kinopost*. Baumgart miał 
przy sobie numer tego pisma, pokazał go 
Schwartzemu, a ten obiecał mu wystarač 
się o ludzi. 

Spotkanie to miało miejsce 26 czerwca 
1929 roku o godzinie 12 w południe: Ko- 
ło 3-ciej Baumgart był znowu u Schwartze- 
go i zostawił swój adres: „Europaeischer 
Но!* w Duesseldorfie, Pod tym adresem 
jednak go potem nie znaleziono. > ь 

To wydąwało się garzeciarzowi podej- 
rzane, zapamiętał sobie dziwnego gościa 
i dał jego dokładny rysopis. Baumgart był 
mężczyzną 60-letnim, wzrostu koło 1 m. 
70 cm., ciemny blondyn, miał na sobie 
czarny kapelusz, ciemne ubranie, Oczy przy 
słaniały mu ciemne okulary. Otóż rysopis 
ten zgadza się w zupełności z rysopisem 
zbrodniarza, który operując pod temże 
nazwiskiem Baumgarta, w dniu 25 sierpnia 
1929 roku poranił ciężko uderzeniami szty- 
letu w szyję, głowę i plecy Gertrudę 
Schulte, 

Schwartze nie mógł już, niestety, zna* 
leźć kartki, na której Baumgart zapisał 
swoje nazwisko i adres, ale z pamięci, od- 
tworzył wygląd charakteru pisma. 

Baumgart pisał łacińskiemi literami 
i litery podobne były do drukowanych. Ko- 
ła policyjne sądzą, że zeznania Schwartze* 
go naprowadzają na poważny ślad. 

. Schwartze zapowiada, że pozną z foto- 
graiji Baumgarta i że charakter jego pisma 
rozpozna wśród wielu innych. 

Rozmowa siostrą b. cesarza rósyjskiegć 
W Berlinie bawiła przez kilka dni 

siostra ostatniego cara Rosji, Mikoła- 
ja Il-go, Olga Aleksandrówna, która 
po rewolucji zamieszkała w Danii. 

Olga Aleksandrówna wycofała się 
z życia dworskiego jeszcze przed oba- 
leniem monarchji w Rosji. Jako żona 
pułkownika kawalerji Kulikowskiego 
prowadziła ona jeszcze podczas fswe- 
go pobytu w Rosji życie osoby pry- 
'watnej, utrzymując z domem cesar- 
skim słaby kontakt, Po rewolucji Olga 
Aleksandrówna zamieszkała wraz ze 
swą matką, Marją Teodorówną w 
Kopenhadze, a po Śmierci matki prze- 
niosła się wraz z mężem do miejsco- 
wości Holta pod Kopenhagą, gdzie 
pułkownik Kulikowski jest zarządcą 
stajni wyścigowej pewnego miljonera 
duńskiego. Ponieważ Kulikowskim nie 
udało się z Rosji wywieźć zagranicę 
pieniędzy, więc obecnie zmuszeni są 
zarabiać na życie. Kulikowskiemu po- 
$аба jego przynosi niezgorsze do- 
chody, a prócz tego zarabia również 
i sama Olga Aleksandrówna, która 
jest utalentowaną malarką. Wystarczy 
przypomnieć, że na niedawnej wysta- 
wie sztuki rosyjskiej w Belgradzie 
wszystkie obrazy Olgi Aleksandrówny 
zostały bardzo dobrze sprzedane Kil- 
ka obrazów zakupił nawet sam król 
Aleksander. 

Do Berlina przyjechała Olga 
Aleksandrówna ze swymi synami, Ti- 
chonem i Gurijem, którzy w berliń- 
skiem gimnazjum rosyjskiem rok rocz- 
nie składają egzaminy. *Chłopcy uczą 
się prywatnie w Danji, jednakże za- 
pisani są, jako eksterniści w gimna- 
zjum berlińskiem (w Danji szkół ro- 
syjskich niema), gdzie rok rocznie po 
złożeniu egzaminów otrzymują  pro- 
mocję do klasy wyższej. 

Podczas swego pobytu! w Berlinie 
siostra ostatniego cara przyjęła współ- 
pracownika dziennika „Rul”*, z któ- 
rym odbyła dłuższą rozmowę. Na py- 
tania o charakterze politycznym, po- 
zostające w związku z obecną sytu- 
acją w Rosji, Olga Aleksandrówna 
odpowiadać jednak nie chciała, a to 
dlatego, że „odcięci od ojczyzny Ros- 
janie nie mogą na obczyźnie rozwią- 
zywać problemów, które rozwiąrane 
być muszą przez naród rosyjski, któ- 
ry tyle wycierpial..,“, 

Zapytana o swój stosunek do 
Cyryla Włodzimierowicza, który—jak 
wiąadomo—ogłosił się w swoim  cza- 
sie cesarzem rosyjskim, Olga Alė- 
ksandrówna odpowiedziała: „Łączą 
nas w dalszym ciągu prawne stosun- 
ki rodzinne. O ile zaś chodzi o jego 
ogłoszenie się cesarzem, to w swoim 
czasie nieboszczka cesarzowa Marja 
Teodorówna wyraźnie wypowiedziała 
swój negatywny do kroku tego  sto- 
sunek; taki sam stosunek do sprawy 
tej zajmuję i ja”. 

W trakcie rozmowy z współpra- 
cownikiem „Rula“ okazało się, że 
Olga Aleksandrówna nie zna niemiec- 
kiego języka i że wskutek tego dzien- 
nikarze niemieccy, którym przedtem 
udzieliła wywiadu, niektóre z jej wy- 
wodów źle zrozumieli i nieściśle w 
pismach swych reprodukowali. 

Współpracownik „Rula* skorzystał 
ze swej rozmowy z córką cara, by 
zapytać ją o jej stanowiska do głoś- 
nej Anastazji Czajkowskiej, która, jak 
wiadomo, uporczywie twierdzi, że jest 
córką Mikołaja Il. 

Co się tyczy wysiedlonej niedawno 
z Ameryki pseudo-Anastazji,i] oświad- 
czyła Olga Aleksandrówna—,„to mo- 
że pan w tej sprawie napisać, że ja 
byłam pierwszą z rodziny Romano- 
wych, która przyjechała do Berlina 
specjalnie w celu zobaczenia Anasta: 
zji. Twierdziłam i twierdzę w dalszym 
ciągu, że oscba, wydająca się za ks. 
Anastazję, nic wspólnego z moją 
siostrzenicą nie ma“, 

E Na święta poletamy 
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Kąpiele  siarczaso - słone 

ne autobtsy zakładowe. 
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э „Szopen ' 

Busko—Żdrój 
Państwowy Zakład Zdrojowy ziemi Kieleckiej. 

Sezony letnie od 1 maja do 31 pi ździernika 
i mułowe, wodolecznictwo, 

elektrycznočelą, leczenie Światłem, kąpiele słoneczne. 

Dojazd: OSTATNIA STACJA KOLEJOWA KIELCE. 

Zaznacza się że dia wygody kuraciuszów Zakład uruchamią z. 

Uznana w eałej Polsee za najlepszą 

E) H 
Warszawskie Towarzystwo Handlu Herbatą 
A. Długokęcki—W. Wrześniewski—Sp. Akc. 

Przedstawiciel St. ZATORSKI, Wilno, ul. Jak. Jasińskiego Nr 1.   

krem FEM 
idealnie usuwa bel 
wszelkie zbyleczne włosy 

golenia 

i.na brod pot izea | 
Jeneralne Zastępstwo na Polskę 

i w. m. Gdańsk 
PERFUMERJA HURTOWA 

A. MENDELSON | S-ka 
Warszawa, Nalewki 36. 

raz po NAJLEPSZA ROŚ- 
LINA PASTEWNA BULW sądzo= 
na rośnie na jednem miejscu kilka- 
naście lat, dzje ćuże zbiory naci 
i kiębów nawet i na lichej ziemi, aby 
ciepłej i niemokrej, zimą nie wymarza 
i niewykopana w jesieni daje wiosną 
plon bulw - dostonałego karmu wte” 
dy, gdy go zwykle brak, pracuje dla 
rolnika literalnie cały okres wegeta- 
cyjny danej miejscowości, gdyź rośnie 
aż do mrozów stąłych, wszystkie jej 
części, to jest nać i bulwy stąnowią 
doskonały karm, przyczem nać jej 
jest pożywniejszą od koniczyny, a 
bulwy od kartofii. Wysyłam kłęby do 
sadzenia po cenie 50 groszy za kilo, 
licząc z workiem i dostawą na st. Po- 
stawy w ilościach 50—100 i t. d. kilo 
i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia 
całkowicie opłacone wysyłam w ko- 
lei ich nadejścia. Adres: Wilno, Ban- 
kowa (od Makowej) Nr. 1 m. 14. 
Wacław Kozłowski. —0 

  

    
    

  

i Sznury, szpagat, kanaty, wojłok, l у 
len i pieńka ' 

poleca tanio firma 

Ś. Rabinowicz 
Wilno, ul. Stefańska Nr. 3 

wynajęcia LETNISKA 

2, 3, 4,i 5 pokoi (Światło 
elektr., telefon) 

w. Nowowerkach 
4 kil. od przyst. statków. Do- 
azd końmi lub autem. Dowie- &© 
dzieć się tel. 832 od 4—6 g. 
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нозкочоворрфщаесо о та оовосчовонинао 

kupuje się 
R Najfaniej Aobre towary. 

k u GŁOWIŃSKIEGO 

g 
sasas najmodniejsze pończochy 

B bie, 

  

AN skarpetki i różne galanterje, jedwa- 
satyny, podszewki, — fłanele, 

płótna t madepolamy. Z621+0 

  

   

  

Ostatni wyraz techniki! 
GRAMOFONY z 
P PATEFONY zg UEefce r 66 

B_ Uwaga! — WILEŃSKA 27. @ ZZ 

Przy kupnie zwrzcać uwagę na znak REA: 
ochronny „URLERI* wyłącz. sprzedaż a Kab 

й 

Wilno, ul. Wiel- akd Ch. DinGES ca 15 ti. tość: | М 
SPRZEDAŻ NA RATY. — —ф SĄ 

` SĘ 

z ZĄDAJCIE Ž 
Š we wszystkich aptekach i Ė 

      

   

środka od odcisków 

Prow, K, PAKA. 

8 składach aptecznych zńanego | 

  

     
    

1930 r. 

leczenie 

HERBATĄ 
2 NOPERNIKIEM 
Skład Główny 

WARSZAWA—BRACKA 23.
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O potrzebie uświadamiania religij- 
nego wśród inteligencji 

Wśród całej przyrody ożywionejuce chrześscijańskiej, któsa jedna może 
tylko człowiek wybiega swą OB 
za granice zjawisk materialnych. Dąže 
nie do wyiaśnienia sobie budowy ota” 
czającego Świata, jego celu i natury, 
zjawisk, narzucających się wszędzie na 
szej świadomości, spotykamy już u lu- 
dów pierwotnych. Z dążeniem tem ści- 
śle związane jest w duszy ludzkiej to 
poczucie wewnętrzne, które powiada, 
że w nieograniczonej zmienności zja” 
wisk materjalnych tkwi zawsze coś 

* stałego, nieśmiertelnego, że śmierć nie 
jest unicestwieniem, 'a tylko przemianą 
bytów, że wszechświat jest układem 
harmonijnym, celowym i że jako taki 
musiał być stworzony przez jakąś __.' 
in'eligencję _ nieskończenie wyższą 
od _ ludzkiej inteligencji  * jest 
przez nią kierowany i uw 
trzymywany. Te dwa zasadnicze twier 
dzenia są podstawą wszelkiej religji, 
jaką sobie człowiek może wytworzyć. 

Wobec wyczucia obecności Istoty 
Najwyższej, najdoskonalszej budzi się 
w duszy naszej lęk podziw, chęć pozna 
nia, a potem uwielbienie i miłość -i wre- 
szcie jako wynik tych uczuć dążene da 
upodobnienia się tej Istocie, a nawet do 
Zdania się z Nią w nieskończoności. 

ace duszę naszą tego rodza 
ju uczucia wyrażamy w świocie mater 
jalnym znakami zmys łowemi, a więc 
przez modiitwę, śpiew : wogóle wszyst 
kiem tem, z czego składa się kult, czyli 
rytus religijny. Bez kultu niemożliwą 
jest religia, jako objaw  sporsczny, 
lecz kult traci swą wartość i znaczenie, 
jeżeli nie łączy się z nim odczuwanie 
religijne. 

Początku religii chciano poszuki” 
wać w nieznajomości praw przyrody i 
w lęku przed jej groźnemi zjawiskami, 
jaki rodził się w duszy pierwotnego 
człowieka. Ale coraz lepiej poznajemy 
przyrodę i coraz bardziej opanowujemy 
i wyzyskujemy na swą korzyść jej po” 
tegi, a jednak religja nie zanika, a 
tylko pogłęhiaia się i wysubtelniają za 
sady religijne. х 

Ludzie bez zmysłu religijnego tra- 
fiają się za każdym stopniu kultury. 
Są oni do pewnego stopnia duchowe- 
mi kalekami. Przeciwstawieniem ich są 
udzie, którzy przynoszą z sobą ma 
świat nadzwyczaj żywe poczucie reli- 
gijne, dla których życie wewnętrzne 
(duchowe) jest pewniejszą rzeczywi- 
stością, niż rzeczywistość zmysłowa, 

   

Są to mistycy i święci. 
Lecz u większości ludzi zmysł reli 

_ gijny jest rozwinięty daleko słabiej i 
zależnie od warunków zewnętrznych i 
organizacji duchowej, uczucie religijne 
może się potęgować lub słabnąć. Zmia 
ny te zależne są też od okresu życia. 

* W okresie młodości, kiedy podniety ze 
świata materjalnego są odczuwane bar 
dzo silnie, zmysł religijny słabnie, 
wzmaga się zaś, a nawet budzi na no” 
wo w wieku dojrzałym, kiedy wrażenia 
zewnętrzne bledną i już nie absorbują 
całej jaźni naszej. 

: Ро оКгев1е bujnego materjalizmu w 
ubiegłym stu'eciu, kiedy zdawało się, 
że nauka potrafi w zupełności zastąpić 
religję, nastąpił okres otrzeźwienia. Co 
raz bardziej szerzy się przekonanie, że 
religja jest potrzebą duszy ludzkiej, że 
tylko ona może zaspokoić naszą tę” 
sknotę za ideałami doskonałości. Lecz 
z tęsknotą tą łączy się u człowieka 
współczesnego uczucie bezsilności, nie 
wie on, gdzie może znaleźć prawdę i 
czy wogóle jest to możebne. „Religje 
oficjalne straciły dla wielu z nas swe 
znaczenie i w obłędzie niepewności i 
rozterki duchowej szukamy prawdy w 
nowych prądach i hasłach pozytywiz- 
mu lub materjalizmu które jednak ni- 
gdy głodu duszy zaspokoić nie potra” 
fią. To też zniechęceni deremnemi po 

 szukiwaniami, wpadamy w agnosty- 
cyzm i obojętność względem  religji, 
lub też bezkrytycznie ulegamy mod- 
nym prądom, jak np. teozofji i antropo 
zofji. ' 

Modne te nauki jak np. teozofja, za 
wierają wiele prawdy i myśli głębo- 
kich, godnych  najszeiszego  roz- 
powszechnienia. Prawdy te 
wszakże znajdują się i w na- 

zaspokoić wszelkie tęsknoty i udręcze- 
nia duszy naszej w daleko większym 
stopniu, niż wszelkie spekulacje oparte 
na hinduskich wierzeniach. Nauka 
Chrystusa zawiera niezmierzone war- 
tości etyczne, dotąd jednak przez ludz 
kość nie wyzyskane. Bóg chrześcijań” 
ski to nie jakaś nieubłagana bezdusz- 
na zasada przyczynowości, która nam 
pozwala na wszystko, ale też i mecha” 
nicznie mści się za każdy występek, je- 
żeli nie w tem, to w przyszłem wciele 
niu. Bow w pojęciu chrześcijańskiem 
to nie bezlitośny mściciel, lecz kocha” 
jący ojciec całej ludzkości, który nie- 
*ylko karze za przewinienia, lecz i wy- 
baczyć zawsze gotów, skoro poznamy 
nasze błędy i poweźmiemy postanowie 
nie poprawy. Bóg chrześcijański opie” 
kuje się człowiekiem i przez zsyłanie 
natchnień pomaga mu w wytrwanu w 
dobrem i w pokonaniu pokus. 

Nauka Chrystusa rozwija w nas 
przekonanie, że cały świat zmysłowy 
jest przemijający, że użycie nie jest 
jedynym celem naszego żywota, że je” 
steśmy przeznaczeni do celów wyż- 
szych, że stosunek między ludźmi wir 
nien się opierać nie na walce o byti nie 
nawiści, iecz na miłości i poświęceniu. 
Nauka chrześcijańska chroni mas od 
rozpaczy, gdyż wskazuje cna że 
po śmierci czeka nas rzeczywistość 
wyższa, pełniejsza, Królestwo Prawdy, 
Sprawiedliwości i Miłości — którego 
posiadanie zależy tylko od naszej woli 
i udoskonalenia moralnego. 

Jednolita nauka Chrystusa rozpad” 
ła się w rozwoju dzieicwym ludzkości 
sa szereg kierunków czyli wyznań. 
Wyznania te skutkiem zbyt dowolnych 
tłómaczeń zasadniczych dogmatów wy 
jałowiały i straciły prawie zupełnie 
swe społeczne i moralne znaczenie. 
Wyjątek stanowi Kościół Katolicki, 
który wśród chaosu sprzecznych nauk 
jeden przechował prawdę ewangelji w 
najczystszej postaci i naukę tę stara 
się wszczepić w duszę naszą i według 
nauki tej wychowywać całą ludzkość. 

Kościół Katolicki ma bardzo wielu' 
wrogów, którzy rozmaitemi sposobami 
usiłują rozbić jego jedność, skruszyč 
jego organizację. Ale często bardzo nie 
chętny stosunek do Kościoła katolickie 
go pochodzi stąd, że oceniamy jego 
działalność tylko na podstawie pism 
protestantów lub ludzi zwalczających 
wogóle wszelką religię. Często ci, któ” 
rzy zwalczają naukę Kościoła Katolic 
kiego, nie znają lub co gorsza, fałszy” 
wie pojmują jego zasadnicze dogmaty. 
Nauka Kościoła wydaje się im zbyt 
płytką, gdyż znają ją tylko z katechiz- 
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mu elementarnego, którego się uczyli 
w latach dziecinnych. 

To też każdy, kto czuje tęsknotę za 
czemś stalszem niż zjawiska Świata 
materjalnego, kto chce w swej duszy 
wskrzesić lub wzmocnić odczuwanie 
religijne i w tym celu pragnie poznać 
prądy religijne zmierzające do tegoż 
celu, winien przedewszystkiem  zapo” 
znać się z nauką Kościoła Katolickiego 
w jej głębszem, filozoficznem ujęciu. 
a także z rozwojem Kościoła, z jego ur 
działem w moralnem życiu ludzkości 
ze źródeł możliwie bezstronnych. Pra” 
cę tę można oczywiście wykonać same 
mu, ale daleko lepiej może być ona wy 
konana w zespołach osób dobranych, 
to jest w kółkach dążących do pozna- 
nia prawdy.. 

Do kółek tych obok ludzi, mających 
żywe odczucie religijne, powinni nale- 
żeć i ludzie, którzy zmysł religijny za” 
tracili, lub go nie posiadali wcale, ale 
których duszę trawi tęsknota do cze 
goś wyższego ponad materjalizm świa 
ta zmysłowego z jego zmiennością i e- 
femerycznością zjawisk — innemi sło 
wy, ludzi, którzy są w poszukiwaniu 

prawdy. 
W dobrze dobranem kółku wyt wa 

rza się swoista atmostera duchowa. 
Rodzą się nowe pytania, rozstrzygają 
się wątpliwości, pogłębiają się i wydo 
skonalają poglądy, a nawet, jako wy: 
nik wzajemnego wpływu rodzą się w 
duszy nowe postanowienia uszlachet- 
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DRUSKIENINI 
Uzdrowisko położone nad Niemnem w 

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe. 
* Przyrodolecznictwo, hydropatja, 

Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczance. 

Sezon trwa od 15 maja do 30 września. 
Pobyt kuracjuszy urazmalcony przez wycieczki 

do bliższych I dalszych okolie. 
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Ziemiach Wschodnich. 

elektroterapja. 
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PLAŻA, 
Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone. —4 ! : ! 
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JózEr KŁODECKI 
(obok kościoła Św. Jana) 

Zawiadamia Sz. Kllentelę, że na nadchodzący Sezon wiosenny 
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OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI 

Ceny zniżone 

Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 
KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE ‚ › 

płótna bieliźniane, bielizaę damską i mięską i pościelową 
WEŁNY NĄ SUKNIE i PŁASZCZE 

Wielki wybór wszelkich towarów 
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niające i uzupełniające nasze życie du 
chowe. 

Obok rozumowego uzasadnienia i 
pogłębienia religji, konieczńą jest pra” 
ca mistyczna, polegająca na wspólnej 
modlitwie i rozmyślaniach religijnych: 
„Gdzie się zbierze dwóch albo trzech 
w Imię moje, tam i Ja będę z nimi*— 
mówi Chrystus. 

A oto podstawy organizacji kółek 
tego rodzaju: każde kółko posiada swe 
go duchowego przewodnika, który kie 
ruje pracą w kółku (wybór książek lub 
ustępów do czytania na posiedze” 
niach) i udziela informacyj co do lektu 
ry domowej. Pożądane są bardzo re- 
feraty na jeden z tematów omawianych 
na posiedzeniu. Kółko posiada swoją 
bibljotekę, zakupioną ze składek człon 
kowskich. Każde posiedzenie kółka za” 
czyna się i kończy modlitwą i paru 
minutowem rozmyślaniem  religijnem. 
Oczywiście, że poziom i zakres pracy 
w kółkach musi być zastosowany do 
potrzeb i poziomu wykształcenia ucze- 
stników. Kółka takie mogłyby się na: 
zywać Kółkami uświadomienia religij: 
nego. - 

A oto w ogólnych zarysach pro 
gram pracy takiego kółka: 

Początki i rozwój idei chrześcijań 
skiej na tle ówczesnych prądów filozo 
ficzno - religijnych. Rozwój zasadni 
czych dogmatów chrześcijańskich. 

Uświadomienie sobie wartości ety- 
cznych i kulturalnych chrześcijaństwa. 
Główne prądy religijno - filozoficzne u 
narodów chrześcijańskich, szczególnie 
te, które obecnie wywierają wpływ na 
umysłowość współczesną. Obszerniej: 
sze zapoznanie się podstawami Katoli 
ckiej teologji a także z historją Kościoła 
katolickiego i zakonów, życiorysy wy- 
bitniejszych Świętych. 

Dla ożywienia uczuć religijnych czy 
tanie (w wyjątkach utworów  misty- 
ków chrześcijańskich, żywotów wybite 
niejszych świętych np. św. Franciszka 
z Assyżu, św. Augustyna, św. Teresy 
it. d. 

Pomysł tego rodzaju kółek wśród 
inteligencji nie jest czemś nowem. Na 
gruncie wileńskim zorganizował kilka 
takich kółek w r. 1924 ks. kanonik Mił+ 
kowski. Kółka te choć nieliczne dotąd 
jednak egzystują lecz rozwijają się sła” 
bo, co może pochodzi stąd, że zbyt ma 
ło dawały dotąd znać o sobie szerszej 

publiczności. Jednak rozwój kółek ur 
świadomienia religijnego wśród naszej 
inteligencji jest w interesie zdrowia 
społecznego rzeczą pierwszej wagi. 
Do zakładania kółek winni stanąć nie 
tylko duchowieństwo, iecz i świeckie 
osoby — wogóle wszyscy ludzie do* 
brej woli, którzy posiadają w tym kie- 
runku odpowiednie uzdolnienie. 

Trzeba pamiętać, że tylko wspól 
nym wysiłkiem, zakrojonym na szeroką 
skalę możemy powstrzymać robotę 
wszystkich tych wrogich sił, które roz 
szalały się w dobie obecnej i które 
chcą wyrwać z naszych dusz najcen- 
niejszy nasz skarb t.j. zmysł religijny, 
aby w ten sposób zetrzeć z nas szla 
chetne znamię człowieczeństwa i spro 
wadzić do rzędu nierozumnych zwie- 
rząt, nad któremi już łatwo zapanować 
duchom ciemności i wyzysku. 

Prof. J. Trzebiński. 

TEATR I POLITYKA 
Studium niepoważne. 

Powie ktoś: co ma jedno z  Jrugiem 

wspólnego, teatr z polityką, niby piernik z 

wiatrakiem? Przypomnijmy więc, że pier- 

wszy polski utwór dramatyczny, napisany 

przez Mistrza z Czarnolasu, zahacza wprost 

© politykę. Nosi on tytuł: „Odprawa posłów 

greckich“. Greckich — oczywiście dlatego, 

aby trudniej było zgadnąć; poeta miał na 

myśli posłów, udających greka. Przecież te- 

atr — to jak twierdzą niektórzy, udawanie 

życia. A więc wszystko w porządku. Podo- 

bieństw istnieje zresztą więcej chociaż są 

też różnice. 

Najważniejszem wydarzeniem w tea- 
trze jest każda nowa premiera, w polityce 

najwięcej emocji dostarcza ludziom każdy 

nowy premier, z tą tylko różnicą, że żadna 

premjera nie obywa się bez programu, na- 

tomiast są premjerzy, którzy bez programu 

doskonale dają sobie radę. Ale o  progra- 

mach pomówimy później. 

I w polityce i w teatrze trzeba grać. 

Bez gry niema ani polityki, ani teatru. Każ. 

da z tych gier do innych, coprawda zmierza 

celów, ale poziom każdej gry zależny jest 

od talentu, biorących 'w miej udział, a 

oprócz tego, w znacznym stopniu, od. czyn 

ników zakulisowych. Kulisami w polityce 

mogą być kuluary sejmowe, alko bufet. Na- 

tomiast bufet w teatrze nie ma żadnego wpły 

wu sa grę, ponieważ nie podają w nim na- 

pojów wyskokowych. Pomimo to w teatrze 

łatwiej wpaść  upojerie, niż np. w Sejmie, 
gdzie bufet wywoiuje często obstrukcję. 

Idźrny, dalej. Karjera polityczna jest ma 

rzeniem panów, którzy kształcą się na mę. 

żów stanu, karjera teatralna jest marzeniem 

pań, które kształcą się nad stan mężów. W 

obu wypadkach najmilsze będą tryumfy osią 

gnięte zagranicą. Е 
Wzmianka o zagranicy nasuwa myśl o 

dyplomacji. Otóż dyplomacja jest kwiatem 

w polityce, a znowu polityką w teatrze są 

kwiaty, w odpowiedniej chwili posłane na 
scenę lub do garderoby. I tu i tam oczeku- 
ie się doraźnego sukcesu. 

Ażeby dostać 'się do teatru trzeba kupić 
bilet wejściowy, aby dostać się do polityki 

wystarcza zazwyczaj bilet wizytowy. Bar. 

dzo ważną rzeczą na widowni teatralnej 

oraz politycznej jest wzmiankowany tu już 

program. Ale program teatralny nigdy nie 

zapowiada tego, co nie będzie wykonane, 

natomiast program polityczny obiecuje czę- 
sto rzeczy niewykonalne. W obu progra-- 

mach najważniejsze są nazwiska, czyli ob- 

sada ról, tylko że w teatrze nie jest ona se- 
kretem, natomiast w polityce stanowi ona 

tajemnicę personalną. Zresztą w tej ostatniej 

dziedzinie zwykle nie tyle chodzi o obsadę, 

ile o posadę. 

Do najtrudniejszych rzeczy „należy admi 

nistracja w teatrze i z drugiej strony — po- 
lityka w administracji Wymagana jest w 

obu wypadkach znajomość podwójnej bu- 

chalterji. ' 

Politycy dzielą się na zawodowych ; ka 

wiarnianych. Ci ostatni wyróżniają się swo- 

im pesymizmem, zapewne wskutek naduży- 

  

wania czarnej kawy. Dla nich polityka jest 

komedją, a dramat ich polega na tem, że 

nie mogą czynnie zająć się polityką, choćby 

z tego napewno wynikła tragedja. 

MW teatrze zachwycamy się nieraz wie- 

lobarwnością widowiska. W polityce zaś 

występują tylko dwie barwy: biała i czerwo 

na. I rzecz dziwna — te dwie barwy, które 

tak pięknie harmonizują ze sobą w teatrze, 

w polityce zawsze się gryzą i kłócą; zesta- 

wienie ich ze sobą wywołuje krzyczące dy- 

sonanse, kontrasty i wielkie w życiu politycz 

nem zamieszanie. Stwierdzono niejednokrot- 

nie, iż czerwoni na widok białych dostają 

białej gorączki, a biali na widok czerwonych 

dostają czerwonki. Bardzo dziwne efekty 

daje zetknięcie się tych dwu barw w Dalija, 

tyce... 

(Osobliwą rolę w teatrze i w polityce 

odgrywają niektóre przedmioty powszechne 

go użytku. Weźmy np. klucz. Nie ów poe- 

tyczny klucz żórawi, tak ulubiony poctom, 

ale ten klucz od otwierania różnych zam. 

ków. W teatrze oczywiście najważniejszy 

jest klucz od kasy. Nos; go sam dyrektor. 

W polityce najważniejszym instrumentem 

jest klucz partyjny. Zapomocą klucza partyj 

nego otwierają sobie ludzie zamek do skarb- 

ca władzy i zaszczytów. 

Kluczem partyjnym zamyxa się t. zw. 

przeciwnikom politycznym drogę do działa- 

nia. W teatrze wiadomo, że klucz znajduje 

się w ręku dyrektora, w polityce nigdy nie- 

wiadomo w czyim ręku go szukać należy. 

Zdarzało się jednak, że klucze partyjne znaj 

dowały się chwilowo w Zamku Prezydenta. 
Drugim takim sprzętem, który ma za- 

stosowanie w teatrze i w polityce jest fotel. 

Fotel w teatrze — to ostatecznie kwestja 

kilku złotych, fotel w polityce to  kwestja 

zaufania lub votum nieufności dla rządu, to 

przedmiot zaciekłych walk, od których czę- 

sto ziemia i ludzie drżą w posadach. Z po- 

wodu jednego fotela, o którym niewiadomo 

napewno, czy ma całe sprężyny, puszczają 

politycy w ruch setki ukrytych sprężyn, alar 

mując nawet tych, którzy nigdy na oczy te- 

go fotela nie widzieli. Fotel taki bowiem no- 

si nazwę ministerjalnego i jest poniekąd de- 

mokratyczną odmianą królewskiego tronu. 

Dlatego tyle powstaje rumoru, gdy go się 

przesuwa z jednego miejsca na drugie. Bar 

dzo to ciężki mebel. Żeby móc na nim 

usiąść i wygodnie się oprzeć trzeba mieć 

mocne piecy. 

Gdy publiczność przestaje się intereso- 

wać teatrem, teatr przeżywa kryzys, nato- 

miast gdy w polityce zachodzi kryzys, pii- 

bliczność ze zdwojonem zainteresowaniem 

zączyna politykować. 

A teraz wniosek z tego, co powiedzia- 

łem: , 

Teatr jest syntezą sztuk, polityka jest 

sztuką syntez. Tadeusz Lopalewski 

5 Grand hotel *cynieina 5, > į 
m przy N. Świecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
® 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
t4 fortem urządzonych od zł5.50 na dobę 
8 wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

  

ŻYCZENIA WE$OŁYCH ŚWIĄT 
składa Szanownym Klientom Ajencja „Polkres', Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. 
    

  

Najserdeezniejsze życzenia Wesołych Świąt 
składa wszystkim Szanownym Gościom I Znajomym ZARZĄD RESTAURACIJ „ZIEMIAŃSKIEJ” 

ulica Mickiewicza 9. 
  

WILEŃSKIE BIU 
poważnie 

Lokaty gotówki i 

Mickiewicza 21, telefon 152 
załatwia: 

pożyczki : 

RO KOŃI$OWO-HANDLOWE 

Pośredniczy w nabywaniu i sprzedaży wszelkich nieruchomości 
Dzierżawy majątków ziemskich i folwarków 
Dokonywa szacunków przez wybitne siły fachowe 

Pisze podania, tłomaczy i przepisuje na maszynach 
Pośredniczy w wynajmie mieszkań. 
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100% śpiewno-mówiącym filmem 

BROADWAY MELODY (Trubadurzy New-Yorku), 
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Z podróży do Argentyny 
SANTOS — MONTEV/IDEO 

Dalsza podróż do miejsca przezna 
czenia czyli do Buenos - Aires już za- 
traca monotonny charakter dotychcza” 
sowy. 25 stycznia rano mijamy wyspę 
św. Sebastjana. Trzymamy się wciąż 
wpobliżu skalistego wybrzeża. W połu- 
dnie wyjeżdżamy do bardzo pięknej za 
toki by na krótko przybić do Santos, 
i tam garść zostawić emigrantów. 

, Widok równie piękny prawie jak 
przy wjezdzie do Rio. Zatoka ogrom- 
na, lecz głębia dla większych statków 
przeznaczona dość wąska i kręta. Pilot 

-konieczny. Jakoś niedługo każe na sie 
bie czekać i wolniutko wjeżdżamy. 

Uprzejmość komendanta znowu por 
zwala mi ogarnąć wzrokiem całość z 
odkrytego pomostu kapitana. Całość ta 
zgoła nie banalna. 

Oto: zatokę Santos zupełnie jak za 
tokę Rio otaczają skaliste góry poroś- 

. mięte dziką, gęstą lecz niezbyt wysoką 
roślinnością. Tu góry mniej wysokie 
może i w mniej ostrych zygzakach na 
niebie się rysują. Znać wolne przejś- 
cie do zupełnej płaszczyzny, którą wi 
dzieć zaczniemy za sobą, wpobliżu gra 
nicy Urugwaju w samym Urugwaju i 

„ Argentynie, aż prawie do Ziemi Ogni- 
stej, gdyby nam przyszła fantazja pły 

* 

nąć dalej na południe. 
Zatoka kończy się ostrą pionową 

zupełnie ścianę, w części pokrytą zie” 
lenią, w części nagą. Widać czerwony 
kolor bogatej, ur odzajnej gleby i ster 
czące z niej bledsze nieco bloki grani- 
tu. U stóp tej góry na przestrzeni 5 —6 
klm. kwadratowych ciągnie się zupeł- 
nie płaskie, niskie, bo o parę najwyżej 
metrów po rad poziom zatoki wznie- 
sione bagna. 

Bagno to ręką ludzką za pomocą gę- 
sto wykopanych kanałów osuszone, za 
stało użyte na budowę miasta Santos. 

Miast , jak to projektowano, stać 
w Santos tyle tylko, ile na wysadze- 
nie emigrantów będzie potrzeba, stać 
będziemy ze trzy godzin, dużą bowiem 
partję bananów i ananasów trzeba do 
Buenos Aires zabrać. 

Korzystam z tej niespodzianki by 
parogodzinną „mimo nieznośnego Ц- 
pału odbyć przechadzkę i miasto zwie 
dzić. 

Santos najwyżej 30.000 liczy mie- 
szkańców i samo nie przedstawia żad- 
nego realnego interesu. Gatunkowa 
waga tego miasta uwarunkowana jest 
tem, że stanowi ono jedyny port ogro 
mnego miasta San Paulo, oraz dwóch 
najbogatszych prowincyj całej Brazylji 
prowincyj San Paulo oraz Parany. To 
tek ruch statków ogromny i w chwili 
naszego przybycia dwadzieścia parę 

olbrzymów stało u przystani. Zanim ru 
szyliśmy, zdążyło się ich pięć czy sześć 
zmienić. 

Ale idę do miasta. Uśmiecham się 
mimowoli, przecieram Oczy i przez 
chwilkę myślę, że przeniesiony zosta- 
łem żywcem do krainy liliputów, i jako 
nowożytny Gulliwer, wypadnie mi mo 
że... ga..ić tu jakiś pożar. Oto: domki 
małe jak z kart zbudowane. Ulica Mon- 
twiłłowska w Wilnie, zabudowana te- 
mi schludnemi domkami, ogromem 
swych budowli może miastu Santos 
zaimponować. Prócz dwóch czy trzech 
nowożytnych wielkich hoteli u końca 
głównej ulicy na plaży położonych, wi- 
dać po obu stronach ładnych, palmami 
i inną zielenią osadzonych ulic, same 
malutkie domki, parterowe lub jedno- 
piętrowe, stanawiące mieszkania i wła 
sność jednej rodziny. Jest to jakoby 
zwyczaj portugalski żywcem z metro- 
polji tu przeniesiony. Hygjena życia, 
spokój w domu, gdzie swary sąsiadek 
i lekcja muzyki a piętro niżej czy wy- 
żej i same rozkosze wielkomiejskie nie 
nadwerężają nerwów, mniejsze masy 
napalonych murów w jednem miejscu 
stłoczonych, i wiele innych dodatnich 
stron ma takie rozplanowanie miasta. 
Nieobecność nietylko drapaczy nieba 
ale i innej budowli w dysharmonji po” 
nad ogólny wznoszący się poziom, 
wszystko to bardzo dobre. Ale prze- 

strzeń! « - 
W urzędzie pocztowym znowu kil- 

ka do skrzynki wrzucam odkrytek i 
wracam na Światowid. W chwili gdy 
słońce się zbliżało do zygzakowatego 
tak blisko położonego horyzontu,  ru- 
szamy w dalszą drgę. Chwila odjazdu 
jaknajszczęś'liwiej wybrana. Krętą głę” 
bią zatoki posuwając się naprzód, prze 
żyć mogę wraz z niebem cały. różno- 

barwny dramat zamierającego dnia. Od 

czerwonego krzyku rozpaczy, poprzez 

różową miłość do gasnącego życia, fjo- 
letową żałobę po jego utracie, da zielo 
nej nadziei jutrzejszego zmartwych- 
wstania — wszystkie barwy tęczy w 
najrozmaitszych odcieniach światła i 
cienia przesuwają i prędko przed wi: 
dzem się odmieniają. Aż stary, bo od 
dwudziestu przeszło lat wciąż na mor 
rzach wszystkich części świata przeby 
wający komendant Daniel wpobliżu z 
lunetą stojący wykrzyknął: Boże, ja- 
kież to piękne! 

Nazajutrz 26 stycznia w rannych 
tylko godzinach nieduże na zachodzie 
widać wzniesienia. Od południa ląd 
tracimy z oczu nie przez zwiększoną 
naszą od niego odległość, lecz przez u 
krycie się niskiego brzegu za bliskim 
horyzontem. 

Nie miałem pojęcia o tem, że tak 

niedużem jest na morzu pole widzenia. 

Oto formuła: podwójny radykał obli- 
czonej w metrach wysokości położenia 
oka, stanowi promień widzenia w mi- 
lach. Więc dla przykładu: skoro wyso- 
kość położenia mego oka nad powierz 
chnią morza, w chwili gdy stoję na po- 
moście kapitana stanowi 10 m., pro” 
mień mego widzenia w milach stano- 
wi: 2V710, czyli 2X3.33Xx1863 
12.256 metrów. ; 

Na wysok ości kabin o 3 metry niżej 
stojąc widzę na odległość _2V77 czyli 
2X2,65X1863=9:874 m. 

Świeży południowy wiatr przypo- 
mina żeśmy z właściwej strefy pod- 
zwrotnikowej już wyjechali, i że znaj- 
dujemy się w południowej strefie  u- 
miarkowanej. Oby taki był czas w Bu- 
enos Aires! — jeśli wiatr z południo- 
wego odmieni się na północny, bardzo 
tam jeszcze może być gorąco. 

28 od rana widzimy po prawej stro 
nie płaskie. piaszczyste wybrzeża Оти- 
gwaju. — Koło południa widać już 
Montevideo. Półkolisto zatoka, w prze 
ciwieństwie do Rio j Santos nietworzą- 
ca naturalnego portu, bo od pełni oce- 
anu otwarta. Sztuczne z bloków grani” 
towych zbudowane tamy służą za о- 
chronę od fal. 

Miasto wokoło zatoki promieniem 
2 kilometrów rozłożone zdaleka świe- 
ci kilku wieżami kościelnemi w stylu 
włoskich Campanilli. Jeden ohydny dra 

pacz nieba bezczelną szpetotą urąga ła 
cińskiemu gustowi i umiarowi. Do przy 
stani nie przybijamy. W środku portu 
zarzucamy kotwicę. Władze policyjne, 
sanitarne i emigracyjne na małych mo- 
torowych przybywają łódkach. W go- 
dzinę formalności załatwione. 
: oh emigrantów opuszcza sta- 
ek. 

._ Argentyńskie władze sanitarne tu 
już na Światowidzie się *nstalują, by 
kilkogodzinny przejazd przez rzekę La 
Platę użyć dla swych czynności i przy- 
śpieszyć emigracji stanięcie na argen- 
tyńskiej ziemi. 

Mimo, że turystą jestem, a nie emi- 
grantem, stanąć muszę przed tymi pa” 
nami. Wymagają zaszczepienia osp 
Chętnie poddaję się tej operacji, kt 
rej dokonuje lekarz okrętowy.. Ostrze- 
żono mię, że na tem sanitarne formal- 
ności jeszcze nie są zakończone. Jutro 
na brzegu nowej będę musiał się przed 
stawić komisji. 

Tymczasem Światowid rusza. Rzu- 
cam okiem na płaskie zabudowane 
brzegi zatoki. Jeden tylko znaczniejszy 
pagórek w formie tępego stożka  za- 
trzymuje oko. Od niego nazwa miasta. 

Nadchodzi zatem kres podróży. Pó- 
źnym wieczorem staniemy w Buenos" 
Aires, lecz rano dopiero przybijemy. Je 
szcze jedna noc na wodzie. 

Szymon Meysztowicz. 

LS TADA TSS IRT III T III KSI 
L i i i a i a i r 

Dźwiękowe śplewne Kino „„HOLLYWOOD““ ul. Mickiewicza Nr 22, 
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Międzynarodowy oszust w roli dyplomaty 
Zawierał układy-z rządami i ministrami 

WYDAWAŁ BANKIETY DLA ŚWIATA POLITYCZNEGO. — JAKO DELEGAT LIGI NARODÓW OBIECYWAŁ 

> 

  

» 

  

Onegdaj w dzień na a granicznej 
Turmonty w rece wladz polskich został wy- 
dany ien osobnik nazwisko którego nie 

aaa AWA DT 
dawał ace Matta, Kocekina za R aj. 
senberga, Henry! [01 onstantego Here, 
Jerzego Fausta, Henryka Wesłania i "Ed, 

Jest to międzynarodowy oszust niezwy- 
le sprytny i pomysŁowy, który po jedno- 

госгпут pobycie w więzieniu w Rydze po- 
wędruje obecnie do Rumunji gdzie również 
dokonał całego szeregu oszustw ; fałszerstw 

Rzekomy, Wajsenberg mężczyzria lat 35 
solidnie prezentujący się zewnętrznie, wła- 
dający kilku językami, jest skończonym dżen 

tem co mu właśnie umożliwiło zagranie 
medji która narobiła tyle wrzawy w sąsie- 

aniej Łotwie. 

DELEGAT LIGI NARODÓW. 
W styczniu roku ubiegłego 1 d 

Rygi pewien| ospbnik, ada” Sa minios 

MILJONOWE POŻYCZKI. 
odnośnym władzom przedstawiając się jako 
delegat Ligi Narodów i przewodniczący ko- 
misji finansowej. 

Posiadał on Odpowiednie dokumenty 
wqaz z wizami na nazwisko Henryka Motta 
i wobec tego został przyjęty ze wszystkiemi 
honorami należnemi przedstawicielowi Ligi 

оат jalnych czas oficjalnych audjencyj Motta na. 
pomnął obecnym, że przybył ć możli 
wości kredytowe Łotwy, bowiem na terenie 
komisji Ligi Narodów całkiem poważnie za- 
stanawiają się nad udzielenłem finansistom 
łotewskim pożyczki zagranicznej w wysokoś 

ci i a 
i 0 przybyciu tak wysoko postawio 

nej osobistości świata Sza lo 
tem błyskawicyj rozeszła się po Rydze i po- 
stawiła na nogi tamtejszych bankierów. 

Sfery rządowe również starały się pozy- 
skać względy, kuzyna b. przewodniczącego 
Rady Ligi Narodów Szwajcara Motta, za 

 ROZIGASICZZRZESENCKORĘŚ SKOK TA KO ZOZ PRECIOSA PI PORAZ TPZZKOBOKZOIEJKY KID WO 

Można składać nowe listy wyborcze w okręgu Nr. 62 
W Lidzie odbyło się posiedzenie 

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62 
obejmującej swą działalnością i część 
województwa wileńskiego (Wilejka, 
Mołodeczno, Oszmiana), na którem 
powzięto decizję w sprawie list wy- 
borczych. 

Komisja postanowiła anulować 
poprzednią uchwałę i uznała, że 
przyjmowanie nowych list kandyda- 
tów na posłów jest możliwe. O tej 
decyzji powiadomiono natychmiast 
wszystkie obwody głosowania w ca- 
łym okręgu. (c) 

  

mieszkanka wsi Tuszczewle pod Wilejką. Į 

Ujawnienie zabójstwa uwiedzionej dziewczyny 
W listopadzie roku ubiegłego zaginęła nagle 20 letnia Stanisława ;Sudanisówna 

Brat zaginionej zaniepokojony nieobecnością siostry powiadomił o tem policję 
z prośbą o wszczęcie poszukiwań. Narązie nie zdołano ustalić co spotkało Sudani- 
sównę i jedynie powzięto przypuszczenie że popełniła ona samobójstwo. 

Po pewnym czasie okoliczni mieszkańcy poczęli opowiadać że dziewczyną nie 
mogła targnąć się na życie bowiem mówiła ostatnio o ślubie z žsąsiadem Stanisławem 
Orszewskim.; 

Pogłoski te dotarły naturalnie do "miejscowej policji co spowodowało wzno- 

wienie dochodzenie w kierunku że Sudenisówna padła ofiarą zbrodni.t 
Stopniowo zbadano stosunki jakie ją łączyły z Orszewskim i stwierdzono nie- 

zbicie że dziewczyna została przez Orszewskiego uwiedziona i tuż przed zniknię- 
ciem domagała się by ten z nią się ożenił. 

Orszewski wciąż zwlekał tłumacząc się brakiem pieniędzy a następnie trudno- 
ściami formalnemi i proponował zaczekanie ze ślubem do wiosny. } 

Po zebraniu potrzebnych danych policja aresztowała Orszewskiego, który przy- 

party do muru przyznał się że zamordował narzeczoną chcąc się jej pozbyć. 
W dniu 28 listopadz wyprowadził ją na pola w pobliżu wsi i tam zadał jej 

znienacka kilka ciosów siekierką którą miał ukrytą pod paltem. "Gdy dziewczyna 

padła brocząc krwią dobił ją jeszcze kilku 

wykopanym już poprzednio dole. (c) 

  

uderzeniami a następnie trupa ukrył w 
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SOBOTA | 

19 Dzis 
W. Sobosa 

„ jutro 
Wielkanoc 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologį! 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 18 — IV. 1930 r. 

W. słońca o g. 4 m. 32 

Z. słońca o g. 6 m. 33 

  

RZ | +1000 

Temperatura najyyisza: 4“ 14*C. 
Temperaturz najniższa: -- 79C. 
Opad w milimetrach: 25 

Wiatr | 
przewaźający 
Tendencja barómetryczna: spadek, następnie 

stan stały. 

Uwagi: w nocy deszcz, popołudniu po- 

godnie. 

) Południowe-wschodni 

  

! 
NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw w niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Katedra. Rezurekcja w Wielką Sobotę o 
godz. 8 w. 

/ Niedziela. Godz. 6 Prymarja w kaplicy 
św. Kazimierza, $. 83 Msza św. z sur 

ikacjami, godz. 9.30 — wotywa, godz. 10 
. 15 suma, celebruje JE arcybiskup metro 

polita Wilenski, Romuald Jałbrzykowski, Ka. 
zanie wygłosi ksiądz kanonik Leon Żebrow- 
ski, godz. 15.30 wykład z Pisma św. g. 
16 — Nieszpory. A 

Kościół po Bernardyński godz. 10 w. w 
Wielką Sobotę Rezurekcja. 
Niedziela. Godz. 6 — Prymarja, godz. 8 — 
Msza św. czytana, godz. 11 — suma, godz. 

16.30 Nieszpory. godz. 17 — wykład z P i- 
sma świętego. 

Kościół Ostrobramski. Rezurekcja Odpra- 
wiona będzie o godz. 6 rano, godz. 8 
Msza św. w kaplicy, godz. 9 — wotywa, @. 
11 suma, godz. 16 — wykład z Pisma św, £ 

    

16.30 Nieszpory, godz. 17 Litanja do Matki 
Boskiej w kaplicy. 

Kościół św. Jana. Rezurekcja odprawio- 
na będzie w Wielką Sobotę o godz. 11 w. 

Niedziela godz. 6 — Prymarja, godz. 9 — 
Msza św. dla dzieci, godz. 10 — Msza św. 
akademicka recytowana z kazaniem., godz. 
11 — suma, godz. 16.30 wykład z Pisma św 
godz. 17 — Nieszpory. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Rezurekcja ó godz. 7 rano, o godz. 10 — 
druga Msza św. godz. 15.30 — wykład z 
Pisma Św. godz. 16 — Nieszpory. 

Kościół św. Ducha. Rezurekcja w Wielką 
Sobotę o godz. 11 wieczór. . 

Niedziela godz. 7 —Prymarja, godz. 8.30 
wotywa, godz. 11 — suma, godz. 15.30 — 
wykład z Pisma św., godz. 16 — Nieszpo- 
ry. 

Kościół św. Rafała. Rezurekcja o godz. 
6 rano. godz. 11 suma, godz. 16.30 — wy- 
kład z Pisma św., godz. 17 — Nieszpory. 

Kościół św. Jakóba. Rezurekcja o godz. 
6 rano. Przypadająca na dzień 20 kwietnia 
adoracja  Przenajświętszego „Sakramentu 
przenosi się na następny miesiąc. 

Godz. 9 — Msza św. godz. 11 suma, 
16.30 wykład z Pisma św., godz. 17 — Nie- 
szpory. 

Kościół Antokolski. Rezurekcja o godz. 
6 rano, potem Msza św. o godz. 11 — suma, 
godz. 17 — Nieszpory, przed Nieszporami 
wykład z Pisma Św. 

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego 
Rezurekcja odprawiona będzie. o godz. 

6 rano, o godz. 9.30 — Msza św. czytana, 
o godz. 11 — suma, godz. 16.30 — wykład 
z Pisma św. godz. 17 — Nieszpory. 

Kościół Misjonarski, Godz. 6 — Rezu. 
rekcja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 
— wotywa, godz. 11 — suma, godz. 16 — 
Nieszpory. 

! Kościół Wiszystkich Świętych, Rezurekcja 
odprawiona będzie w Wielką Sobotę o godz. 
9 wieczór. 

Niedziela: godz. 6 — Prymarja, 
wotywa, godz. 11 suma, godz. 1 
wykład z Pisma św., godz. 16 — Nieszpory. 

. Kościół św. Kazimierza. godz. 7 Rezurek- 
cia, godz. 8 — Msza św. cicha, godz. 9 — 
Msza św. czytana, godz. 10 — Msza św. 
godz. 11 stuna, godz. 17 — Nieszpory. 

g 

9 g. g. 9 
Э.    

Kościół św. Jerzego — Rezurekcja o g. 
sk godz. 11 — Msza św. czytana z kaza- 
niem. 

BE] 

"że głupota 

   

którego gość się podpwał wydając na jego 
cześć przyjęcia i umożliwiając mu całkowi- KS 
te › ze stanem gosppdarczym kra- 
ju. Wożono go do różnych przedsiębior: aż 

pokazywano , przyjmowano, a on wcią: 

snuł p ' które sugestjonowały _finansi. 

S ut rozmowie z, ró- lo tego p. de w 
żnemi osobistościami wtajemniczał ich w tok 

li spraw komisji finansowej Ligi Narodów na 
pominając, że nie ma tam ludzi którzyby znali 

możliwości krajów piołożonych na wschodzie 
Europy i to jest powodem że sprawy go- 

spodarcze Łotwy są tam zapoznane 
Radził więc, aby poczyniono starania do 

kooptowania do składu komisji dęlegatów ło 

tewskich co byłoby wysoce dogodne dla 

kraj: = 
Rezultat był że Motta niemógł się 

obronić od kandydatów na lukratywne posa- 

dy przy Lidze Narodów przyjmując od nich 

podania i przyrzekając poparcie. 

SYTUACJA SIĘ KOMPLIKUJE. 

Szeroki tryb życia osżatecziie wyczerpał 

zapasy gotówkowje Motta który dziwnym 

zbiegiem okoliczności nie mógł ustalić przy- 
czyn diaczego sekretarjat Ligi Narodow nie 

nadsyla mu pieniedzy. й 

© swych perypetjach finansowych zwie- 

rzył się on niektórym z kandydatów na о- 

trzymanie pożyczki i spotkał się odrazu z go 

rąca prośbą nieodmówienia przysługi wy- 

bawienia z chwilowych kłopotów w postaci 

czki. 
Ww ten sposób Motta zaciągnął kilka po- 

życzek ma większe sumy j w dalszym ciągu 

opracowywał projekty udzielania pomocy fi 

nansowej przez Ligę Narodów i uzgadniał 

je z bankierami. p 
Gdy pożyczone poprzednio pieniądze wy 

szły bez namysłu pożyczał jeszcze oczekująa 

wciąż przekazu Z . L 
Mówiono wprawdzie o tem lecz nikomu 

do głowy nie przyszło | godejrzewać go 0 

jakąś aferę. 

BOMBA PĘKŁA. 
Dopiero na jednym z bankietów wyda- 

nych na jego cześć pewien urzędnik w rpz- 

mowie z Motta powziął pewne podejrzenia 

przypominając sobie, że przy Lidze Naro- 

dów riema żadnej komisji finansowej. 

Można sobie wyobrazić jaka konsterna- 
cja ogarnęła wszystkich gdy po sprawdzeniu 

okazało się że podejrzenia są słuszne i że 

rzekomy Motta jest zwykłym oszustem, zdo- 
ławszy wszystkich tych, którzy z nim się 
stykałi wyprowadzić w ppłe a to jedynie 

dzięki swej pomysłowości 10 i... fałszywemu 

owi jakim się legitymował wje- 
żdżając do Łotwy. Ё 

Tak jak dotychczas wszyscy Ignęli do 
p. delegata tak „obecnie poczęli się odże. 

gnywać lękając się osmieszenia się. | 

Aresztowany Motta cynicznie oświadczył 
ludzka jest D rtelna, posta- 

nowił z tego wyciągnąć korzyści, co mu 

się zawsze udaje i... będzie się udawało. je- 

Śli nie w Paryżu to w Pekinie lub na Mada- 
gaskarze zawsze znajdzie naiwnych, którzy 
mu uwierzą i w potr: wyratują z „chwi- 

lowych kłopotów* a na .dodatek wydadz: 

bankiet. 
Skazano go stosunkowo łagodnie bo na 

rGk więzienia i właśnie przed paru dniami 
móał оп wyjść z 

INTERWENCJA WŁADZ RUMUŃ- 

SKICH. 
Rzekomy Motta — Wająenberg ma również 
na sumieniu liczne sprawki oszukańcze pod- 
czas swych występów w Bukareszcie, gdzie 
również podając się za dyplomatę zdołał na- 
ciągnąć szereg osób na większe sumy. Roz- 
dawał posady, pęzyrzekał protekcję, zwalniał 
z wojska i prowadził rozmowy z ministrami 
z wyłączonego aparatu telefonicznego, by u- 
pewnić swe ofiary, że sprawa zniajduje się 
na „dobrej drodze”. 

Pogelstwo rumuńskie zażądało wydania 
oszusta, przedstawiając akta dochodzeń w 
jego sprawie. 

W ten sposób Motta — Wajsenberg za- 
mżast na wolność po nowe laury cze 
pod konwojem policjaątów polskich,  poje- 
chal do Śniatynia i będzie wydany w ręce 
władz rumuńskich. (c) 

Kościół OO Bonifratrów. godz. 6 Rezure- 
kcja godz. 8 — Msza św. godz. 19 suma, 
godz. 17 — Nieszpory i litanja. 

Kościół św. Trójcy. Rezurekcja godz. 10 
Msza św. godz. 11.30 — suma. 

Kościół św. Ignacego.  Rezurekcja o g. 
7, godz. 10 — Msza św. dla wojska, godz. 
12 — Msza Św. grana. 

— (k)  Nieustanna  Adotacja Przenaj- 
świętszego Sakramentu dn. 20 kwietnia w 
kościele w Hermanowiczach przypada cało- 
dzienna adoracqa Przenajświętszego Sakra. 
mentu. 

RÓŻNE 
— (k) jak odbyła się rfelgrzymka da 

Kałwarji. Pomimo bardzo złej pogody, ule- 
wnego deszczu, tłumy wiernych podążyły do 
Wieczornika, aby tradycyjnym zwyczajem 
obejść Drogę Krzyżową, na pamiątkę Drogi, 
którą odbywał Chrystus Pan. Jedna grupa 
wiernych rozpoczęła pielgrzymkę o godz. 7 
wieczorem druga o godz. 9 w. Zła pogoda, 
deszcz, który zdawało się, że nietylko pa- 
da zgóry lecz i zdołu, gdy ktoś znienacka 
stanął do kałuży, rozpryskując błoto na wszy 
stkie strony, ciemności nocne,  rożświetlane 
zaledwie kilku pochodniami i różnego rodza- 
ju światełkami, kto jakie posiadał, łuczywo, 
latarki naftowe, elektryczne i inne, wszyst- 

   

  

„EVE 

          

ogniem, 
deszczem, 
śniegiem 
i zawieruchą! 
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DACHÓWKA 
„AZBESTOWO - CEMENTOWA 

RITAS" 

mrozy i upały! 
Achroń siebie, rodzinę, dobytek i w pocie czoła 

zebrane plony przed 

Zrzuć z dachu Twego słomę. gonty i papę 
a pokryj „EVERITASEM“. 

Po wielu dziesiątkach lat 
„EVERITAS* chronić Cię będzie tak dobrze jak 
W pierwszym dniu! 9 płyt potrzebnych na pokry- 

cie 1 metra kw. waży zaledwie 12 kg. 
Dokładne oferty i próbki wysyła, 

Fabryka Dachówek „LIRTIŚ” Kraków, Zabłocie 37 

w Polskiej 

Grzebień ozdobny 
do pięknie zaondulowanej główki 

z największego wyboru 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 

nabyć możną zawsze 

Składnicy Galanteryjnej 

  

  

jest 
me ogniotrwała, 

HR nieprzemakalna, POSIADAMY 
SIT do ulokowania róż- = i odporna na ne sumy na hipo- 

teki miejskie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. > 

    

BEZPŁATNIE pie- 

pelnem zaberpie- 
czeniem na Opro- 

centowanie. 
Dom H.-K. „Zachę- 

tel. 9-05,   
  

dynkami,   stracji „Slowa“. 

    

  

   

    

| 
niądze lokujemy Z | 

i 

| 
ta" Mickiewicza i, | 

— | 

Mieriawy posnkajy 6а еБ СЕБ 13 0 МЕ KRASKA 
20—50 hektarów lub 
części z majątku z bu-j 

z domem. 
Zgłoszenia do 25-540 
kwietnia do admini- 

ENZTENTZ ANNA 
Mariańskie lazne ° 

(MARIENBAD) Czechostowacja 
kąpiele gazowe, borowinowe, że- 

lazne 45 źródeł mineralnych 

Hydropatja i Elektroterapja 
Sezon maj —wrzesień 

50 proc. zniżki powrotnej 
na kolejach czeskich 

Wszelkich informacyj udziela Zarzą d 
Kąpielowy w Marienbadzie 

lub Biuro Propagaadowe w Warsza- 
wie, Niecała 8, 

T TTT 

  

PZAKEYOASKORUZEKEJNAC 

POSZUKUJEMY kupna domów W 
śródmieściu murowanych, dochodo- 
wych. Ajencja „Polkres*, Wilno Kró- 

    lewska 3, tel. 17—80, 
    

   
- Pomorskie. EJ nowo 

: \\\З.ТР. 

Henryk Lipkowski 
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł w Piecewie, na Pomorzu 

dnia 16 kwietnia, przeżywszy lat 64. 
O czem donoszą w najcięższym smutku pogrążeni 

żona, córki i synowie. 
Pogrzeb odbędzie się dn. 21 kwietnia w Piecewie, p. Jabło- 

ko to mie przeszkadzało, aby wierni obeszli 
stacje Męki Pańskiej, przy których Kapłani 
wygłaszali odpowiednie nauki, prowadząc 
wiernych od stacji do stacji. Po skończonej 
Drodze Krzyżowej, kto jak mógł powracał 
do domu, kto pieszo, kto autobusami, spe- 
cjalnie przygotowanemi, które też zagrzęza- 
ły w błocie. Tak się odbyła wielkoczwartko- 
wa piegrzymka do Kalwarii. 

"TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulande. Reper - 

tuar Świąteczny. W niedzielę 20 bm. o g. 
8 sensacyjna sztuka amerykańska „Broad- 
way”. W poniedziałek 21 bm. dwa przedsta 
wienia: o godz. 3.30 opera narodowa „,Kra- 
kowiacy i.Górale*, o godz. 8 „Broadway“. 
We wtorek 22 -bm. o godz. 8 „Broadway“, 
w środę 23 bm. o godz. 3.30 pp. „Cudowny 
pierścień. 

— Tęatr mielski Lutnia: Repertuar świą- 
teczny. Niedziela 20 bm. o godz. 8 „Błędny 
bokser W. Smólskiego w poniedziałek o g. 
3.30 „Gdybym chciała'* komedja Spitzera i 
Geraldiego, o godz..8 w. „Błędny bokser“ 
W. Smó lskiego. We wtorek 22 bm. o godz. 
8 w. „Błędny bokser* W. Smólskiego. Kasa 
zamawiań w sobotę nieczynna, jutro zaś 
od godz. 11 rano. 

— Występ Arrau. Środowy koncert 23 
bm. jednego z najznakomitszych pianistów 
współczesnych Claudio Arrau wzbudził  ol- 
brzymie zainteresowanie. Koncert słynnego 
wirtuoza odbędzie się w teatrze ria Pohulan 
ce. Bilety awczasu do nabycia w kasie te 
atru w Lutni od 11 do 9 w. 

  

Lamiast powinszowań Wiekanoceych 
J.E. Biskup Kazimierz Michalkiewicz, za” 

miast wizyt i powinszowań  Swiątecznych 

złożył Zarządowi Towarzystwa Pań Miłosier 
dzia św. Wincentego a Paulo 100 zł. 

M. Bańanowski na Żłobek im. Marji zł, 5. 

Z. i M. Swidowie na Żłobek im. Marji — 
10. 

Witold Podolecki na Wilenskie Towarzyst 
wo Dobroczynnošci zt. 10. 

Jan Krzyżanowski na Wilen. T-wo Do- 
broczynności — zł. 5. 

Julja Rodziewiczowa na schronisko izola- 
cyjne im. Jędrzeja Sniadeckiego dla dzieci 
gruzliczych — zł. 10. 

Zofja j Szymon Renigerowie na Polską 
Macierz Szkolną — zł. 5. 

(Firma B. Sztrall na Ochronkę im, Mar- 
szałka J. Piłsudskiego — ZA. 25. 

1-szy pułk artylerji polowej legjonów na 
Fundusz Dyspozycyjny Ministerstwa Spraw 
Wojskowych zł. 25. 

M. Gołubiew na Polską Macierz Szkolną 
— @. 3. 

Zygmunt i Helena Hryn'ewiczowie na 2- 

zł. 

а &а konferencję św. Wincentego a Paulo — 
2. 5 

„Antoni Wiszniewski na odbudowę kapli- 
cy Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 
zł. 20. 

Stanisław i Janina Jastrzębscy na 2-gą 
konferencję św. Wincentego a Paulo — zł. 5 

„Helena i Bolesław dr. Szniolisowie na re 
mont sal w Domu Dzieciątka Jezus — zł. 10 

Włodzimierz Dworakowski w Bydgosz- 
czy ma remont sal w Domu Dzieciątka Je- 
zus — zł, 5. 

„Makšymiljan i Antonina Maliūscy na re- 
mont Domu Dzieciątka jezus — zł. 10 

Marja i Zygmunt Ruszczycowie na Żło- 
bek im. Marji — zł. 20. 

Dowódca i sztab I Dywizji Piechoty Le- 
gion ów składają na fundusz Dyspozycyjny 
pana ministra Spraw Wojskowych zł. 15. 

„Pułkownik dypl. Marjam Przewłocki na o- 
chronkę im. Marszałka Piłsudskiego zł. 10. 

Urzędneyi Izby Skarbowej. 
E. Ratyński — 10 zł., Sz. Czarnocki — 5 

zł W. Malinowski — 3 zł, Z. Gu'eśkowiak 
2 zł. L. Borkowski 1 zł., L. Barszczewski 1 
zł. , W. Słupczyński 1 zł. W. Ostrowski 1 zł. 
J. Kulewicz 1.50 gr. H. Zapaśnikówna 1 zł. 
B. Nowicki 1 zł, $. Tomaszewiczówna 1 zł. 
A. Ejnik 1 zt. C.. Zambrzycki 1 zt., J. Mako 
wiecki 1 zł. L. Balicki I zł. W. Bychowiec 
1 zi. A. Syrewiczówna 1 zł. M. Budzewiczó- 
wna I zł. B. Bielunas 3 zł. J. Sosnowski 1 
zł. J. Kolendo 1 żł. J. Lenkszewicz 50 gr., A. 
Dubkiewicz i zł. E, Urniaż 1 zł. A. Sławiń. 
ski 50 gr. St. Kor'.: 50 gr. E. Wawrzecki 30 
gr. Wamperska 50 gr. Cz. Olszewski 50 gr. 
E. Fręchowicz 1 zł., M. Malinowski I zł. A. 
Puszkarski 1 zł., A. Worono 2 zł, S. Mac 
kiewiczówna 50 gr., Szczypiński 50 gr. ]. 
Starczewski 2 zł., K. Szałkowski 1 zł. A. 
Żongołowicz 3 zł. L. Sienkiewicz 1 zł. 
Szczerbiński 1 z., W. Houwalt 1 zi, G. Haj- 
„owicz 2 zł. W. Selicki 1 zł. K. Kęstowicz 
50 gr. ]. Lachowicz 50 gr. ]. Jankowski 72 
gr. A. Konradi 50 gr. A. Rio 50 gr. M. Sad- 
kiewicz 50 gr. — Razem zł. 66 gr. 52. 

Zamiast wizyt Świ ch ofiarowują na 
chleb dla głodnych dzieci: 

Dyrektor Ludwik Maculewicz — 25 zł., 
Tadeusz Miškie- 

  

   

wicz — zastępca dyrektora — 10 zł, Win. 
centy Łuczyński, radca prawny — 10 zł, 
oraz pracownicy Państwowego Banku Rol. 
nego Oddziału w Wiliie: pp. Jan Sterło Or- 
licki — 10 zł. Paweł Odyniec — 5 zł. Wil- 
helm Stabiński 5 zł. Józef Krupko 5 zł., Adolf 
Babiański — 5 zł, Franciszek Tyman — 5 
zł. Artur Fanti 5 zł, Wincenty Pietkiewicz 
5 zł, Aleksander Kuczuk 5 zł. Władysław 
Reychman 5 zł. Wandalin Klimontowicz — 
5 z. Witołd Buterlewicz 3 zł. Władysław 
Niemczewski 3 zł. Antoni Bielewicz 3 zł, 
Adam Poniatowski — 3 zł. Edward Klasse 
3 zł. Antoni Sobolewski — 3 zł. Piotr Soko 
liński — 3 zł. Zygmunt Zdrojewski — 2 zł. 
Michał Kobecki 2 zł., Jadwiga Trejczke 2 zł. 
Stanisław Nowicki 2 zł. Stanisław Podbiel- 
ski 2 zł. Ignacy Kasperski 2 zł. Jozef Garlin 
ski 2 zł. Bolesław Piłsudski — 2 zł. Józef 
Horodniczy — 2 zł. W. Kisterowa 2 zł. An- 

a Python 2 zł., Piotr Jabłonowski — 2,50 
adeusz Grześkowiak 2 zł., Stanisław Mach- 

nicki — 2 zł, Hipolit Klimoszewski 2 zł., 
Pawet Małyszko — 2 zł. Klara Zdanowiczo- 
wa 2 zł. Władysław Sielanko 2 zł., Józef Ka 
szewski — 2 zł., Stanisław Kiernowicz 2 zł. 
F. Jurewicz 2 zł. Władysław Szemiako 2 zł. 
Mieczysław Kłyszyński — 2 zł. Jadwiga Dru- 
żyłowska 1 zł. M. Pilecki — 1 zł. W. Pawli- 
kowski 1 zł. K. Żebrowski 1 zł., Mejerowa 
1 zł, Cz. Beuerman 1 zł. Bratus I zł. M. 
Skrwzgirdówna 1 zł, W. Piotrowiczówna 
1 zł... Z. Żongołłowicz 1 zł. R. Borkowski 1 
zł. Józef Krzysztofowicz 1 zł. W. Szykowski 
1 z. L. Borodzikówaa 1 zł, |. Zaleska 1 z!. 
Z. Zawisza 1 zł. 50 gr. M. Ścnolzowa 1 zł. 
S+ Okuliczowa 1 zł., j. Jentysówna 1 2, 
Korolewicz 1 zł., M. Pruba 1 2, I. Szwtdo- 
wa 1 zł, Z. Szwaykowska 1 zł., i. Rossi 
dowski 1 zi. A. Lir 1 zł. J. Dner I zł W. 
Lucewicz 1 z. W. Malinowski 1 zł. W. Lu 
bowiczówna 1 z. W. Hermanow'czówna 1 
zł, B. Kopacewicz 1 zł. Br. Dąahrowa 1 zł. M. 
Sidorowiczówna 1 zł., я 
W. Jankowska 1 zł. A. Cz 
J. Kozłowski 1 zł. K. Żardec 

  

zł. W. Kire 
chner 1 zł. i bezimiennie 9 zł. 50 gr. - 
zem 220 zł. 50 gr. 

Na komitet „Chleb Dzieciom" w Wilnie. 
Ofiarę zamiast wizyt wielkanocnych ziożyli: 

Folejewski 10 zł. dr. Maleszewzki +0 zł., 
J. Łokucijewski 10 zł. L. Kruk 10 Zi: J. Žeį- 
mo 10 zł. razem 50 zr. 

Urzędnicy Archiwum Państwowego Wej 
tko 3 zł, W. Studnicki 5 zł. Kowalewska Z 
zł, Romanowski 1 zł. Ptaszyński 1 zł. Rożak 
1 zł. Mokrzecki 2 z., NN 1 zł. NN 1 zt. ra- 
zem 19 zł. 

Urzędnicy Okręgowej Izby Kontroli: Jan 
Pietraszewski, Henryk Karczewski, Janina 
Brzeska, Dominik Kozakiewicz, Emił Degen 
tesz, Bohdan Kaszuba, Adolf Ra ziukiewicz, 
Józef Rozwadowski, Antoni Iwanowski, Mar- 
cin Reczyński, Władysław Szkiłłądź, Janina 
Rusiecka, Roman Szyszko, Jan Juchniewicz 
Wiesław Cywiński, Ludwik Sztejn, Józef Sci 
borski, Ludwik Piegutkowski, Marja Wojno- 
wa, Marja Grądzka, Ludmiła Piotrowska, An 
toni Juszkowski, Karol Wenckiewicz, Witold 
Kownacki, Wojciech Alexandrowicz, | Kazi- 
mierz Czapla, Zygmunt Wołodźko, Michał 
Walkiewicz, Michał Zakrzewski, Aleksan- 
der Wasilewski, Wacław Łukaszewicz, Bro. 
nisław Aleksandrowicz, Tadeusz Undrewicz, 
Jadwiga Lipińska, Stanisław Kwasowiec, Le 
on Chomiński, Pola Dąbrowska, Wacław Ol 
szewski, Witold Rusiecki, Zenon Mikulski, 
Danuta Wojciechowska, — razem 55 zł.. 

Urzędnicy Banku Polskiego: Białas Sta- 
nisław 30 zł., Józef Korolko 2 zł. 50 gr. Nieć 
Adam 2 zł. Ryszard Wińcza 3 zł. Januszew 
ski Tadeusz 1 zł, Nowicka 1 zł. Koziełłów- 
na Eugenja 1 z., Paterek Antoni 1 zł, Ro- 
manowska Eleonora 1 zł. Łukaszewicz Wła 
dysław 1 zł, Ossowska Stefanja 2 zł., Ko- 
rzon Augustyn 1 z., Sobolewski Karol 2 zł. 
Hermanowski 1 zi, Orczykowski Eugenjusz 
2 zł, Karpowicz Czesław 2 zł., Gregor Józef 
1 zł. Garniewicz jerzy 1 zł. Miezian. Adam 
50 gr. Szymańska Marja 1 zł. NN 1 zł. NN 1 
zł., Gotowiecki Adolf 1 zł. razem 60 zł. 

Urzędnicy Inspektoratu Pracy p. Wrześ- 
niowski 2 zł.; Rusiecki 2 zł., Wielhorski 1 zł., 
J. Rouck 1 zł. 60 gr. Jachowicz 1 zł. — ra- 
zem 10 zł. 60 gr. 
  

Przy cierpieniach hiejmoroidzznych,  obja- 
wach obrzęku wątroby, obstrukcji, owrzo- 
dzeniach, zawrotach głowy stosowanie na- 
turalnej wody gorzkiej Franoisztża - Józeia 
sprawia zawsze przyjemną ulgę, a niekiedy 
i zupełne wyleczenie. Specjaliści chorób we- 
wnętrznych zalecają takim chorym pić co- 
dziennie rano ; wieczorem po pół szklanki 
wody Franciszka - Józefa. żądać w aptekach 

"ROWERY 
w wielkim wyborze, fabryk 
krajowych i zagranicznych 

poleca 

Zygmunt NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr. 11:a 

  

    
  

OGŁOSZENIE 
Wydział Powiatowy Sejmiku  Mołode- 

czańskiego ogłasza konkurs na stanowisko 
subsydjowanego rejonowego lekarza z  sie- 
dzibą w Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskie 
©0. ) 
T Rejonowy lekarz w Lebiedziewie otrzy- 
mywać będzie tytułem subsydjum z Wydz. 
Powiat. kwotę zł. 200 miesięcznie. 

O bliższe szczegóły co do warunków na 
leży się zwracać do Naczelnego Lekarza Sej 
mikowego w Mołodecznie. 

Podania z życiorysem i odpisami odnoś- 
nych dokumentów, należy składać w Wy- 
dziale Powiatowym w Mołodecznie. 

Podania nieuwzględnione pozostaną bez 
odpowiedzi. 

Przewodiniczący Wydz. Powiat. 
Starosta Jerzy de Tramiecourt 
  

OBWIESZCZENIE: 

Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 
wydzierżawienie pawilonu kawiarni - resta 
uracji w ogrodzie Bernardyńskim na letni 
sezon 1930 r. Reflektanci winni złożyć ofer- 
ty w kopertach zamkniętych w Magistracie 
m. Wilna, Sekcja Zdrowia, pokój nr. 4 (ul. 
Dominikańska nr. 2), oraz kaucję w wyso- 
kości 300 zł. do dnia 26 kwietnia 1930 r. w 
którym to dniu o godz. 10 rano odbędzie się 
otwarcie kopert i ustny przetarg. 

O warunkach przetargu są udzielane in- 
formacje: Magistrat m. Wilna, Sekcja Zdro- 
wia. 

MAGISTRAT M. WILNA 

ilość domów murowanych i drewnia- 
nych w cenach od 1.000 do 30.000 
dolarów, Warunki kupna b. dogodne. 
Ajencja „Polkres* Wilno, Królewska 
3, tel. 17 80. —0 

RADJO 
sobota dn. 19 kwietnia 1930 r. 

11.58 — 13.20 Tr z Warsz. Sygnał cza- 
su, muzyka religijna oraz kom. meteorologi- 
czny. 

16.15 — 17.00 Tr. z Warszawy Odczyt 
dia maturzystów. 
„17.00 — 18.00 Tr. z Warszawy. 

wisko dla młodzieży „Cud Wielkiej 
Br. Dąbrowskiego. 

[18.00 — 18.45 Tran. z Krakowa Rezu- 
rekcja z Katedry na Wawelu. W czasie Re. 
zurekcji odezwie się „Zygmunt“. 

. 20.00 — 21.00 Koncert religijny z Pozna 
nia. W progr. Malling Wagner, Liiszt. 

Niedzfela dn. 20 kwietnia 1930 r. 
9. Tr. nabożeństwa z Katowic. 
11.58 — 12.10 Sygnał czasu i kom, mete 

orolog. z Warsz. 
16.35 — 17.00 „Co się dzieje w Wilnie?* 

pogadankę wygł. prof. M. Limanowski. 
17.00 — 18.00 Muzyka lekka i audycja 

dla dzieci z Krakowa. 3 
18.00 — 19.00 Koncert z Poznania. 
1900 — 20.00 Słuchowiska świąteczne. 
20% — 22.00 Koncert z Krakowa. 

Poniedziałek dn. 21 kwietnia 1930 r. 
10.15 — Tr. nabożeństwa z Poznania. 
11.58 — 1500 Tr z Warszawy Sygnał 

cząsu, kom. meteowlogiczny, koncert symf. 
poświęcony muzyce walskiej ; odczyty rolni- 
cze. 

15.00 — 15.20 Koncert Qopularny z War 
szawy. 

17.40 — 19.20 Uprawa bu:=ków paste- 
O p. „Dsieimski EE 

9.00 — 19.20 Monolog regjondny 
na Wołłejki. oe 3 

19.20 — 20.00 Słuchowisko z Warszawy 
„Sobótki* j. Kochanowskiego. 

20.00 — 20.15 Sygnał czasu, program na 
wtorek. a 

20.05 — 20.20 „Głos z Kowieńszczyzny* 
pogad. wygł. Żmujdzinka. 
. 20.20 — 23,00 Tr. z Warsz. Operetka, fel 
jeton i komunikaty. 

23.00 — 24.00 Muzyka taneczna z War- 
szawy. 

Słucho. 
Nocy* 

Włogek, dn. 22 kwietnia 1930 r. 
11.58 — 12.05 Sygnał czasu z Warsz. 
12.05 — 13.10 Muzyka z płyt gramof. 
13.10 — 13.20 K om. meteorol. z Warsz. 
15.15 — 16.00 Tr. z Warsz. Odczyty dla 

maturzystów. 
16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.00 Muzyka popularna w wyk 

kwartetu pod dyr. prof. F. Tchorza. й 
17.00 — 17.15 Prace wiosenne w ogro 

dach ; sadach. I część pogad. wygł. dyr. R. * 
Krauss. 

17.15 — 17.40 — „Mala skrzyneczka“ 
korespondencję dzieci omówi Ciocia Hala. 

17.45 — 18,45 Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.10 „O ruchu muzycznym w 

Paryżu* odczyt wygł. dr. Tadeusz  Szeli- 
gowski. 

19.10 — 19.20 — Program na środę i 
rozmaitości. 

19.20 — 23.00 Tr. opery z Poznania i 
kom. z Warszawy. 

WE ŽŽ 

Zdrowie fo skarb!!! 
Reumatyzm, Artretyzm, Skleroza, 
Anemja,  usłabienie _ ogólne, 
Neurastenja, Choroby _ nerek, 

Katar żołądka, 
Egzema, Choroby — kobiece, 
Uwiąd starczy i Niemoc płciowa 

są już zupełnie uleczalne!!! 
Zainteresowani otrzymują bez- 
płatną broszurę z Opinją wybi- 
tnych lekary, zwracając się w 
jezyku polskim pod adresem: 
Mr. D. Andral 81, Rue Turbigo, 

Dep. 20 Paris 

  

         
   

  

   
    

        

  

„Mamy do sprzedania — 
większą ilość mniejszych i większych 
folwarków z zabudowaniami oraz 
szereg parcel i jednoturbinowy młyn 

;, wodny na b. dogodnych warunkach; 
Ajencją „Polkres*, Wilno, Królewska 
3, tel; 17-80. NoE 

„PIEGI OPALENIZNĘ 
USUWA POD 

APTEKARZA 
JANA GADEBUS| 
„AXELA” в M 

a 0 
se. puŻY- ZŁ. „50 

3522. - ZŁ 

  

  

    

   
Do nabycia w składach aptecznych, 

aptekach i perfumeriach. —p 

  

| mamy do sprzedania większą 

  

UWAGA! W aoi 

rzeciw KARALUCHOM 
Tanatol "+ i PRUSAKOM 
Orwin przeciw MYSZOM i SZCZUROM 

Mogil przeciw PLUSKWOM 
a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. W użyciu od 1911 r. 

Lab. Chem. Kosm. J. SROCZYŃSKI i S-ka, Warszawa, Elektoralna 21 

we wszystkich aptekach i skła- 
jedynie: 

  

     



  
R 

5 в © у @ 
  

    

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Qstróbramska 3. 

Od dnia 20 do 24 kwietnia 1930 roku włącznie bądzie „Słźwieiany film: 

najdroższa” 
Komedja:dramat współczesny. Aktów 10. W rolach głównych: MARY PICKFORD i CHARLES 
ROGERS. Śmiech, łzy, uciecha, napięcie! Wzrusze, bas i, czaruje, upajal 
3 m. 30. Początek seansów od g. 4 ej. Następny program: „SZECHEREZADA*. 

Kasa czynna od godz. 

KO 

  

PIERWSZE 

Dźwiękowe Kino 

„HELIOS“ 
Seansy o g- 2,4, 6, 

8Si10w. 

znakomit. kompozytora 

Flancowa, Tad. 

Sensacja!     
CENY: Balkon 1.50, Parter od 2 zł, (5d 20-30 kwietnia; świąteczny program! Ostatnie ani. 

Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY . 

„AKORALKOŚĆ PANI DULSKIEJ 
Dramat obyczajowy i €rot. pig rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPO 

Ludemira Różyckiego 

Wesołowski, A. Dymsza i inni. 
PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi JÓZEF WĘGRZYN. 

Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne 
Sz. Publiczność uprasza się © łaskawe przybycie na początki seansów o g. 2, 4, 6, Si 10 w. 

CENY: Balkon 1,50. Parter od 2 zł. 

KIEJ. Oczaruje was muzyka 
J ŚPIEWY CHÓRALNE — ŚPIEWY SOLOWE. 

Usłsszycie z ekranu głosy najwybitniejszych polskich artystów. 
Udział biorą: Zofia Batyckaą (Miss Polonja na rok 1930). Dela Lipińska, Marta Ra AE Nas 

wytwórni „Warner Brothers New-Jork* 

wszelki 

  
  

Dźwlękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

kańskie! Światswej 
firmy „PACENT*. | 

Tylko 20 i 21 kwietnia! Ostatnie 2 dni:! 
Dźwiękowo-śpiewająco-mówiący film 

sm. WPAĄDŁRY ANIQŁ*"| 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 10 wiecz. 
  

POLSKIE KINO 

„Wańida” 
Wielka 30. 

Od 20 kwietnia najwspanialsze arcydzieło 
podług powieści Hr. LWA TOŁSTOJA 

Monumentalny epckowy dramat w 12 aktach. W rol. gł. JOHN GILBERT i 
MIŁOŚĆ KCZAKA .. 

Renćs Adoróe. 
Tel 14-81. Uwaga! Podczas seansów przyjmuje udział pełny komplet orkiestry bałałajek i mandolin. 
    

  

Biuro techniczno 

  

Wilno, Wieika 66, 

„ULTRA-TITAN'* fabr. F, W. HOFMANN 
suszy się deski w samo- 

czynnych SUSZARNIACH $9 

; w HERSFELDZIE. 
Tay Ządajcie prospektów I ofert. 

A. Kawenoki, 
INŻYNIER 

. Przy cięžkiej konjunkturze w przemysle drzewnym može kalkulowač się praca 

tylko wtedy, gdy tią drzewo przeciera trakami największej wydajności. 

BENNO-$CHILDE** 

- handlowe 

tel. 1380, 1047. 

we Wrocławiu 

    

  (AEK S TEIRINEEATTAEESRTOS MEIN UB 372 УЫ 

I Kurs Szkoły Motocyklowej 
przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wilnie 

ROZPOCZYNA SIĘ 22-go KWIETNIA R. B. 
Zajęcia praktyczne i wykłady odbywać się będą po 

południu w salach wykładowych i doświadczalnych Szkoły 
Samochodowej przy ul. kłolendernia 12 i w warsztatach 
motocyklowych przy zaułku Bernardyńskim 8. 

@ Nauka jazdy - na motocyklach szkolnych „D. K. W.*“ 
i HARLEY DAVIDSON. Zapisy do dnia 22 kwietnia r. b. 
do godz. 12 p. p przyjmuje kancelarja szkoły przy ul. 
Holendernia 12 od godz. 10—18. — 

L 

DRZEWKA 
TARZEWY OWOCOWE 
'Zaaklimazowane; wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon wiosenny Szkółki Mazelewskie 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2, 
k. A a k Ceny przystępne. —0 

у 

Wygodnie, tanio, zdrowo i wesoło 
я SPĘDZISZ LATO | 

jw Pensjonacie „Werki* Ww Fensjonacie „werki į 
L położonego 5 klmtr. od Wilna. 

- udne okolice, rzeka, park, las sosnowy i suche zdro= B 
we powietrze. Swiatło elektryczne, woda, wanny, Zdrowy, 
tani stół. Tennis, krokiet, konie wierzchowe. Telefon, 
loczia, komunikacja autobusowa i statkami. Bliskość į 

| Wilna i zapewniooa komunikacja dają możność letnikom @ 
zatrudnionym w urzędach i mającym sprawy w mieście @ 

— @ korzystania z mieszkania po za miastem bez przerywania ją 
Ą pracy. : 

  

       

  

       
   

       
  

  

     
            

          

      

       

Zarząd Dóbr Werki 
po odremontowaniu i założeniu instancji elektrycznej oraz 
wprowadzeniu wody i oczyszczeniu terenu od arośli poleca $ 
wygodne, przytulne i ZDRÓWE POKOJE i ODDZIELNE 
WILLE, położone w lesie sosnowym i nad brzegiem Wilji. 
w 5 kim. od Wilna po cenach zniżonych. Komunikacja 

autobusowa | statkami. — © 
(TIR 

          

   
      

   
   

    

  

Willa z 16 pokojów 
w Nowo-Wilejce ze wszelkiemi wygodami, kanalizacją i elek- 
trycznością DO WYNAJĘCIA lub sprzedaje się bardzo tanio. 

je się pod pensjonat, sanatorjum lub restaurację. Willa 
znajduje się o 1 i pół klm, od stacji, w lesie i niedaleko 
rzeki Autobusy kursują co godzinę. Obiekt 1 i pół dziesię- 

    

  ciny, budynki i ogród owocowy. Dowiedzieć się w Biurze 
Ogłoszeń S. jutana, Wilno, ul. Niemiecka 4 telef. 222. 

     
    

   

     
   
   

  
AOTOCYKLE 

UI 
WILNO 

uł. Mickiewicza 24 

Zakład częśc! zamiennych i waeszfafy 
: Те!. 401. sul. Kalwaryjska 6.   
    

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem | 

Tondolių, В° 

   

  

   

   

nilo. 
insiramenty astrolabje, 

qonjometry, 
(EDEN tosty p] |), 

  

' TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
i PRZYBORY ' KREŚLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„ОРТУК ОВ wo. 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje 

  

г 

  

  
    

etc. 

powszechnie znanej firmy 

КОЧЕН НЕТОЕ, ОРе 

od 1840 roku), @ 
A 

Dawno 
oczekiwane 

przez znawców 
z tak 

wielkim 
zainteresowaniem MOTOCYKLE O ŚWIATOWEJ SŁAWIE 

DKW 
już madeszły 

  
Tel. 401 

     

     

     

w. 

może ty 

   

Lekarz: 

EE d 
przy u 
44 m. 19. 

w 

Grad 

    

  

MODEL 1930 ROKU 

54 
TORPEDO DOL. 1275 
KARETA DOL. 1400 

WILNO 
ul, Mickiewicza 24 

Zakład części zamiennych 
1 warszfafy 

ul. Kalwaryjska 6. 

„FC. KORZE ETZ I I TOK I SATA VAT NOT TEDY ZEE. 

Brukarnia „Wy iawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 

Tel. 17-80 

WILNO, 

SPRZEDAŻ I KUPNO 

wiejskich, ziemskich 

ASA RA NA MASZYNIE LOKATY KAPITAŁÓW fl. vai K 
(pożyczki hipoteczne). AJ BL * Į i Sopasena 
DZIERZAWYŹ ZA Ź NAJEM MIESZKAŃ 

— «A ŻA 
INFORMACJE Ż GŁOS 

handlowe i ЧЙ M 

Tel 17-80 

    

Biuro techniczno - handlowe 

Przy terazniejszych niskich cenach na zboże 

oraz Diesl'e fabryki „iłeutz'ć w Kolonii. 

Żądajcie prospektów, spisu ustawionych 

KOBI ! КАННО ЕЕ ЦО б gerne sog ies Kani 
| esa nest 
an] 

Raduńska- 
Nowogródzka 
po długoletniej prak= 
tyce w Paryżu i Ber- 
linie, otworzyła swój 

f r 
SEE 

G ab i > et 

Ra 
Mickiewicza 31 m. 4. 

kobiecą 
serwuje, dosko- 

pali, odświeża, usuwa 
jej: skszy i 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- "Biuro Reklamowe folwark 
nie — niezwłocznie w Wi- włosów i łu- 
pież. Najnowsze zdo- SSE 
bycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 

  

‹ Tel. 17-80 
WILENSKA s 

NCESJONOWANA AJENCJA 
"POŚREDNICZO-REKLAMOWA 1 
HANDLOWO - INFORMACYJNA, 

„P OLKRES“ a.Krėlewskas. 

“„SANYTO4“ HoUaly ujuszpajmz oq 

A J TAKSACJE Lasów. 
zy Ča p 

ch nieruchomości porniary, szkice, kreślenia 
Z Jn—     i leśnych. PRZEPISYWANIA 

  

     

       Przed zwiedzeniem Ajencji „POLKRES”. 

Biuro Techniczno-Handlowe 

Don Komajinżynier 
Wilnc, Bosaczkowa 5. Telefon 12-77. 

Generalne przedstawicielstwo na rejon Wileński 

Fabryka fraków I maszyn | 
do obróbki drzewa ' 

Dawn. C. Blumwe i Sya Sp. Akc. w Bydgoszczy. 

Kompletne urządzenie tartaków i stolarni 

Okazowy skład maszyn w Wilnie przy biurze 

Bezpłatne porady inżynieryjne i prospekty 

  

  

  

      
STRONNICTWO PRAWICY NARODOWEJ OGŁASZA NINIEJSZEM PRE- 

NUMERATĘ NA MIESIĘCZNIK 

„Nasza Przyszłość 
Wolna Trybuna Zachowawczej Myśli Państwowej 

którego pierwszy Nr obecnie się ukazał 
to powstało wskutek oddawna odczuwanej potrzeby szer- 

szych sfer zachowawczych i zachowawczo - gospodarczych posiadania 
organu perjodycznego o wysokim poziomie, w którym myśl zachowawcza 
mogłaby się wyrażać w sposób otwarty i zdecydowany, pełna szczerej troski 
e przyszłość narodu i niezależnie od chwilowych przemijających względów 

polityki bieżącej. 
Wydawnictwo NASZA PRZYSZŁOŚĆ poświęcone jest wszystkim ważniej- 
szym zagadnieniom życia narodowego, od spraw politycznych, ustrojowycn 
i gospodarczych do religijnych, społecznych i zawodowych. Wszystkie te 
problemy ujmowane są jasno i barwnie, z głębokiem poczuciem przywiązania 
do własnego sztandaru programowego i wiary w zwycięstwo ideologji mo- 
carstwowo - zachowawczej drogą rozwoju planowej, systematycznej pracy 

organicznej, nie pozbawionej w razie potrzeby pociągnięć zdecydowanych 

oraz ducha prawdziwego postępu, nad tworzeniem fundamentów lepszego jutra 
ZGODNIE Z WIELKIEMI ZADANIAMI, CZEKAJĄCEMI POLSKĘ W NIE- 

DALEKIEJ JUŻ MOŻE PRZYSZŁOŚCI. 
NASZA PRZYSZŁOŚĆ przeznaczona jest dla szerszej publiczności, dlatego 
też stara się o jasne, lapidarne, dostępne dla wszystkich przedstawienie zaró- 
wno naszych potrzeb ń bolączek, jak i racjonalnych dróg, prowadzących do 
naprawy. Starannie dobrane i z temperamentem pisane artykuły pierwszego 
numeru przekonają niewątpliwie wszystkich czytelników o celowości ii użyte- 

czności tego wydawnictwa. 
W PIERWSZYM (KWIETNIOWYM) NUMERZE ZABIERAJĄ GŁOS: 

JANUSZ KS. RADZIWIŁŁ — Pod znakiem konsolidacji; PROF, DR. MARJAN 
ZDZIECHOWSKI — Polska a prawosławie rosyjskie, JÓZEF HR. TYSZKIEWICZ — 

©О naszą szkołę, DYRr. STANISŁAW! MEYER--Wpływ roli gospodarczej Polski na bieg jej 
dziejów, DR. JAN BOBRZYŃSKI — Zawodowa organizacja społeczeństwa, ADAM HR. 
ROMER—Międzynarodowe przyczyny przesiłen' w rolni.twie. Nadto pod pseudonimami: 

STAŃCZYK — Polska szkoła konserwatywna, J. B. — Problem Ukrainy, REWERA 
— Kwestja wyznaniowa w Polsce, W końcu KRONIKA polityczna, ujęta ze specjalnego, 

bardzo ciekawego punktu widzenia „„nawrotu na prawo'' ewolucji ustrojowej i gospodar- 

czej w państwach europejskich. is ' 

WARUNKI PRENUMERATY WYNOSZĄ 4 zł. MIESIĘCZNIE. 
Redaktor: dr. Jan Bobrzyński. Warszawa, Żórawia li, gdzie tymczasowo należy kiero- 

wać zgłoszenia prenumeraty. 

Wydawnictwo 

  

Kaoenoki, mžyner 
ilno, Wielka 66, tel. 1380, 1047. 

Iko taki MŁYN prosperować, który pracuje 
najpewniejszą i najtańszą siłą: 
ma gaz ssany (gazogeneratory) 

silników oraz ofert. 

  

    

  

He. Letnisko 
u 3 pok. 

pokojowe, z wygoda- Ki > 
«mi, możliwie 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i ska: przy 

Regulacje ak DĄ Pohulanes albo Ze, Sosn. las, rzeką. Poł. 

Gabinet — Kosme jk РНО 
Leczniczej  „CEDIB“ 
8 klryniewiczowej. 

elka 18 m, 9. Przyj. 
w g 101 i 4—7. 

W. Z. P. 

Zgłoszenia z dokład- asa i m 
nym opisem uprasza B 8 ! POSADY | się do adm. „Słowa* 

"p, LI EEST E RKS I SSE 
pod Nr kw. 473, —0 

26. 
СОАИ ОЕ otrzymać po- E rr LO La 

ukończyć kursy fa 
Mickiewicza M sumausomm | 

„Dentysta 

20, 

salony, 

  

    

biurka, 

ilno, 

PSS chowe, korespondea- 
с etnisko Akaszerda Sialałowska 2, 3, 6 11 pokoi, lis, kułowicza, Warszawa, 

kasłać oodawki, gay, nikacja co pół godzi” wości kupieckiej, ko- 

sów. Mickiewicza 46. Zygmuntowska 4—5, kaualj (prawa, kali- 

B stwa, angielskiego, 
Ё оао д ееа - pianina 

kūno 6 kilometrów od Wil- gramatyki 

z osobnem wejściem busem i statkiem, Do- 

cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 

aras Gahiust KOSme- rzeką, 5 kilometrów я $ tyczny Bdauwa mar "Wi . wyuczają listownie: 
kaczki, od m. Wilna. Komu- pychalterji, rachuako- 
łupież, brodawki, kum p a 

i ly autobusem. Do Z Šia. 

zmajki, wypadania wło- wiedzieć się: Wilno, sapnai niu 

EAG ES BUS A od 4 do 6 P. P. TC grafji. pisania na ma. 
LOKALE 4 LETNISKĄ Sat ‘очаготпам- @ — 

z wygodami,w lesistej francuskiego, niemiec- 
Do wynajęcia suchej miejscowości. kiego, pisowni Oraz swiatowej 

2 pokoje umeblowane na, Komunikacja auto“ 

odpowiednie na biuro wjędzieć się od godz. A 
dia adwokata, dokto- OŚ raho 1 ой 8—5 ас braki 

  

ra i te d. Wiadomość: p, p. na ul. Mostowej 
dział pośrednictwa 7 m. 5. H dzierżawą 

  

Truskawiec 
Potrzebne Kresowy 

mieszkanie 5 pokoi z Pensjonat 

A leńszczyźnie lub No- 
Ziemiański! wogródczyźnie. Infor- 

rocznie. 

kowane. 
  

  

  

FISK 
OPONY I DĘTKI 

nin i 

tel. 1 

  

Time to Re-tire 
Get a FISK 

TRADE MARK RĘG. U. 8, FAT. OFFA) 
ul. Mickiewicza 24. 
ul. Kalwaryjska 6. 

TEL, 401.   
LTA a kė dk   

  

Abramowicz. 
—— 

Mamy 
w sumach O 

potrzebne. m Ś.to Jakóbska, KAAT A 

Spółka z ogr. odp. 
Ino, ul. Tatarska 

dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

Fabryka 
me 

jadalnie, sypialnie, 

i_ skład 
bli: 

jabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden= 
sy, stoły, szaty 

krzesła 
dębowe i t£ p. Do- 
godne warunki i 

ną raty. 

a 
Enajslynniej- 
szej wszech- 

firmy 
polskiej. „Erard“ oraz Bettinga 

Po ukończeniu šwia-į K. i A. Fibigera, 
dectwa. Žądajcie pro-uznanę za najiepsze 

L8Z1 - 4w kraju, sprzedaję na 
dogodnych г 

wezmę Kach. Kijowska 4110. 
warun= 

-0 

  

Oszczędności —— 
łote Krzysia”. macje: Dział „swole F 

Codziennie od gi 10—8. wygodami. Wiadomość Utrzymanie pierwszo- Kieti Biuva PŁ ulokuj na 

W. Z. P. 43. do Redakcji pod T.rzędne. Ceny umiar- mowego Garbarska 1. 

lary 

Gotówka 
twoja jest zabezpie- а O. K. ` czoną złotem, s 
brem i drogiemi 

RAZOWA ле 
wszelkich towarów. 

| Posesja 
4 domy, 3 fronty, 27 dowa Zawalna 1. 
tys. m. kw: do sprze- 
dania. Antokolska 115, 

= 

do nio! 
d 500 do 4000 dolarów 

aa hipoteki a i WIEJSKIE. 
Ajencia „Polkres* 

1.80. 

  

Kapitały I wszelkie oszczęd- i 
nošci 

ido 
12 proč. 

sre- 
rem mi ka= 

mieniami. LOMBARD 
Plac Katedralny, Bi- 
skupia 12. Wydaje 
pożyczki pod zastaw 
złota, srebra, brylan= 
tów, futer, mebli, pia: 

samochodów i 

  

    

lokujemy b. solidnie Śna 
pierwszorzędne hipoteki miejskie i 
wiejskie. Ajencja „Polkres”, Wilno, 
Królewska 3, tel, 17-80 

I Dom drewn. ? 
© jednem mieszka” 

| niu 3:pokojowem 
z kuchnią, ogród 
owocowy,placu 500 
sążni, sprzedamy 
za 8.000 złotych. 
Dom H. K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. -0 

Meble 
Wykwintny gabinet ma 
honiowy i pokój sy« 
pialny najnowszej mo* 
deli, 15-letni materjał, r 
do sprzedania na raty. i 
(Eksponaty z wysta- у 
wy). Subocz 19, tel. 198 
„POMOC PRACY“, 

Wzorowe warsztaty, 

BVAWAEM 

RÓŻRE V 
ВАНАа — 
BACZNOŚĆ!) 

10 rad praktycznych 
Kto chce sprzedać 
dom, majątek,tolwark, 
letnisko, przedsiębior= 

stwo, 
Kto chce kupić dom, 
majątek, folwark, let- i 
nisko,  przedsiębior+ 

stwo i t. d. 
Kto chce kapitały u- 

Jokowač, 
Kto pierigdzy poszu- 

kuje, 3 
Kto ma do wynajęcia 
loka!e mieszkanie, po* 

koje, letniska, 
Kto poszukuje lokalu, 
mieszkań, pokoi, let- 

niska; 
Kto chce dać do wy- 
konania prace rachun= 
kowe jak bilanse, spra 
wozdania rachunko- + 

wej t. d. 
Kto chce dać celowe 
ogłoszenie do wszy- 
stkich pism wileń: 
skich i innych po 

cenach tanich, 
Kto chce wydzierža- 
wić swoją nierucho- 

mość, 
Kto chce załatwić 
wszelkie sprawy hand- 
lowe w Warszawie 
i całej Polsce miech 
się zwróci do Biura 
Reklamowego ' Dział 
PośrednictwaSt. GRA- 
BOWSKIEGO Garbar- 
ska 1, Tel. 32 a cel 
będzie osiągnięty. 

Za wszelkie pośred- 
nictwa Biuro pobiera 

koszty minimalne. 

    
    

z. НВа АВ e 
Maj. Buiki.— КОРНО | ЗРОТЕОЯТ   

  

WINO słodk. stołowe 
- od Zł 2.—za but. 

MIÓD st. -połski od 
zł. 2.—za but. 

MIÓD st. lepszy od 
zł. 250 za but. 

MIOD Benedyktyński 
od zł. 2.90za but. 

MIÓD lipcowy od zł. 
„ 3-—za but 

MIÓD Kasztelański od 
zł. 350 za but. 

MIÓD Fetmański od 
zł. 5.— za but. : 

MIOD Polonja Nr 8 
0d zł. 6 za but. 

MIÓD bardzo stary 
Nr 10 od zł. 8— ! 
za butelkę. 

WINA ORYG. FRAN 
CUSKIE 

białe od 5 zł. za but. 
i drożej 

poleca 
Dom Handil. 

A. Rymkiewicz 
Mickiewicza 9. 

Przy większych zaku” 
pach specjalay świą” 

teczny rabat. 

4 

  

  

  

a 1200 dolarów | 
sprzedamy dom 

drewniany o Zmiesz 
kaniach z ogrodem 
owocowym, plącu 

800 sążni. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza I, tel. 9-05. 

Bryczki 
Peas peno 

* 

  

  

  

    

    

   

owania gotówkę. 

ilno Królewska 3, 

1Е 

—° i Ža 

ao 
4. KB ф  


