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KURJER WILEŃSKI 
Wychodzi codziennie prócz 'dni poświątecznych. 

cona ryczałtem. 

__Rok III. Nr. 77 (525) Wilno, Sobota 3 kwietnia 1926 r. 
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Cena prenumeraty: miesięcznie zł. 4. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 
przyjmują: Księgarnia W. Makowskiego, S-to Jańska 1. Skład papie. u 
W. Lorkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia przyj- 
mują Biuro Reklamowe Stelana „Grabowskiego, iew r 
Gairbarskiej, tel. 82 i wszystkie biura reklamowe w kraju i zagranicą. 

Mickiewicza 4, róg 

    

Redakcja i Administracja ARSENALSKA 4, Tel. 99. 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział ogłoszeniowy „Kurjera Wileń- 
skiego” mieści się przy 
Mickiewicza róg Garbarskiej 1, Tel. 82. Czynne od 9 — 4 w. 

Rękopisów nadsyłanych redakcja nie zwraca. 

Cena ogłoszeń: 

iurze Reklamowym S. Grabowskiego, milimetrowy 30 

Redaktor przyjmuje od 2 — 3 popoł. a OE     

0 Za wiersz milimetro y 
na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogtoszenia tekstowe) za wiersz 

. Układ ogłoszeń na 1-ej str. 5-0 łamowy, 

administrację zmieniane dowolnie. 

wy na I str. groszy 20, 

. Terminy druku mogą być przez 

    

  

W przededniu. 

Warszawa 1 kwietnia 1926 r. 

Rozwój wypadków w Polsce idzie 
olniej aniżeli przypuszczałem w po- 
ednich listach, ale w tym samym 

dłożenie do jesieni sprawy przy- 
iemiec do Ligi Narodów od- 
i w życiu politycznym Polski 

ia polityki zagranicznej, wo- 
tym jastrawiej ujawniły się 

gg dnienia' polityki wew- 
jak przypuszczałem, 
zostało załatwione— 

| wiszą w powie- 
który wyniknął w 
niem, bynajmniej 

a tylko odło- 
jetnia. 

p. Skrzyńskiego 
nie upadł j ie? Złożyło się 
na to kilka przyczyn. Przedewszyst- 
kiem skarb miał cały szereg płatności 
zagranicznych, dla należytego wyko- 
nania których stan przesilenia bynaj- 
mniej nie był odpowiedni, następnie 
wysunięcie przez pewne czynniki bar- 
dzo wpływowe w koalicji projektu ko- 
nieczności załatwienia jeszcze przez 
ten rząd sprawy powrotu Marszałka 
Piłsudskiego do wojska. — Projekt ten 
znalazł, rzecz naturalna, życzliwy Od- 
dźwięk w P.P.S. — wobec czego wy- 
tworzyła się atmosfera umożliwiająca 
kompromis w sprawie płac u 
czych. 

Ale tak jak zawsze, tak i w da- 
nym wypadku wrzód nierozcięty, a 
tylko nadcięty jeszcze bardziej na- 
biera. Wszystkie sprzeczności tkwiące 
w łonie koalicji potęgują się i na- 
brzmiewają. 

Wczoraj zostało skończone drugie 
czytanie budżetu w komisji budżeto- 
wej. Prezes tej komisji poseł Głąbiń- 
ski skonstatował, że deficyt i nadal 
wynosi pomimo różnych skrešlafi 
jeszcze 150 miljonów. W rządzie bę- 
dzie musiała rozegrać się walka skąd 
wziąć pieniądze na pokrycie tego de- 
ficytu. P.P.S. wysunie, rzecz natural- 
na, Sprawę podatku majątkowego, 
Zdziechowski — obniżenie płac urzęd- 
niczych. 

Wątpię, aby został znaleziony kom- 
promis. 

Ale nie tylko to. We wszystkich 
dziedzinach rozdzwięk pogłębia się. 

Poseł Bitner z Chrz. Dem. na ko- 
misji budżetowej przy omawianiu bud- 
żetu Min. Pracy i Op. Społ. wystąpił 
z niebywałym atakiem nie tylko na 
ministra Ziemięckiego i jego politykę, 
ale na samo ustawodawstwo socjalne 
w Polsce. Wystąpienie p. Bitnera nie 
jest odosobniane przeciwnie jest jed- 
nym jeszcze głosem w coraz to licz- 
niejszym chórze: Bo oto naprz. p. 
Wincenty Witos w swojej broszurze 
„Ludzie i Czasy* równieź występuje 
z ostrym atakiem na ustawodawstwo 
robotnicze. 

Wreszcie sprawa powrotu Marsz. 
Piłsudskiego do Wojska. Te koła, 
które używąły wobec P.P.S. argumen- 
tu konieczności pozostania w rządzie 
dla załatwienia między innemi tej 
sprawy— należeli do kół bardzo wpły- 
wowych i bliskich góry „Piasta*. Tym- 
czasem Oto z powodu dymisji gen. 
Szeptyckiego wczoraj została zgło- 
szona w Senacie, interpelacja napast- 
nicza wobec Marszałka i podpisana 
przez wszystkie stronnictwa prawico- 
we i „Piast“. Naiwnie więc sądzić, że 
wobec tego obecny rząd tę palącą i 
kompromitującą Polskę sprawę po- 
trafi załatwić, nie mówiąc już o tem, 
czy Marszałek w takich warunkach 
zechce nominację przyjąć. 

I dlatego nie ulega dla mnie wąt- 
pliwości, że Sejm, którego nowa se- 
sja rozpocznie się 20 kwietnia, przy- 
jedzie już na pogrzeb obecnego rzą- 
du, a kto wie czy nie będzie już na- 
wet po pogrzebie. 

Co na miejsce tego rządu przyj- 
dzie? Trudno bawić się w proroka. 

Jest kilka możliwości. 

Listy z Warszawy. 
ш. 

Wznowienie większości Chjeno- 
Piasta z dodatkiem żydów, ewentual- 
nie N.P.R. 

Powstanie takiego rządu niewąt- 
pliwie zaostrzy niebywale sytuację w 
kraju, spowoduje wzrost. wpływów 
skrajnych żywiołów. Dość wskazać 
chociażby na ewolucję Str. Chłopskie- 
go, które już dziś wkracza na drogę 
wręcz rewolucyjnej opozycji. Czuje 
to, zdaje się, Sama prawica i wszel- 
kie zabiegi w tym kierunku Witosa, 
który swoją broszurą Świadczy, że 
już duszą i ciałem jest w obozie re- 
akcji, jak dotychczas spełzają na ni- 
czem. 

Rząd centro-lewicowy—t.z. z za- 
mianą Z.L.N. na „Wyzwolenie“ wy- 
maga pozyskania dla stałej większości 
mniejszości narodowych. 

A rzeczą jest niewiarogodną dla 
mnie,'aby można było znaleźć wspól- 
ny program dla Chrześc. Dem. i Pia- 
sta z jednej strony, a dla P.P.S., 
„Wyzwolenia* i mniejszości narodo- 
wych z drugiej. 

I dlatego raczej trzeba przypusz- 
czać, że już wszystkie możliwe i nie- 
możliwe, naturalne i patalogiczne 
kombinacje większości sejmowej zo: 
stały wyczerpane. | dlatego ten rząd, 
który przyjdzie, będzie rządem poza- 
parlamentarnym, rządem, któremu 

i posłowie zostawić ten rząd w spo- 
koju i nie przeszkadzać mu w pracy, 
skierowując całą swoją energję i uwa- 
gę na nowe wybory do Sejmu. 

Na skład i oblicze nowego rządu 
będzie najmniej mieć wpływu obecny 
Sejm — rozbity, powaśniony, wyjało- 
wiały i wykastrowany z wszelakiej 
myśli i inicjatywy politycznej, —znacz- 
nie więcej natomiast nastroje społe- 
czeństwa. 

Kto w tych nastrojach zwycięży? 
Sądzę, że lewica, bo pomimo wszyst- 
ko ma ona w sobie pierwiastek czy- 
nu, decyzji, nie boi się brać na siebie 
odpowiedzialności za losy państwa. 
Przypomnijmy rząd Ludowy w Lubli- 
nie, okres inwazji bolszewikow w 
1920 r. 

I oto wówczas, gdy prawica nie 
ma istotnego wodza, gdy Paderewski, 
Dmowski, J. Haller należą do prze- 
szłości, a Korfanty i Witos do smut- 
nej rzeczywistości, gdy chwyta się ona 
kurczowo za wroga Marsz. Piłsudskiego 
i gotowa Jego wroga kreować 
na „bohatera narodowego* jak to o 
mały włos nie stało się z Zagórskim, 
pó haniebnym dla niego wyroku są- 
dowym — lewica ma w swych sze- 
regach człowieka, którego autorytet 
nie tylko nie maleje, ale i rośnie w 
najszerszych masach społeczeństwa. 

Prawica przez swój głupi upór, 
posługując się Sikorskin, St. Halle- 
rem, Szeptyckim, uczyniła wszystko, 
aby nie dopuścić Marszałka do woj- 
ska, a tem samem ograniczyć jego 
sferę działalności. Dziś Marsz. Piłsud- 
ski stojący na uboczu, odepchnięty 
od warsztatu państwowego staje się 
symbolem tego, że przy obecnych 
warunkach w Polsce dla uczciwych 
ludzi niema miejsca przy tym warsz- 
tacie, albo jeśli i są, to nic nie mogą 
tam zrobić. 

I dlatego ten, kto w rachubach 
politycznych nie bierze pod uwagę 
tego tak ważnego czynnika jakim 
jest osoba, wola i wpływ Mars. Pił- 
sudskiego ten jest złym politykiem. 

Przeciwnie wszystko wskazuje na 
to, że ten dzień, gdy Marsz. Piłsud- 
ski stanie przy warsztacie państwo- 
wym, będzie dniem odrodzenia się 
duchowego Polski dniem jej istotnej, 
moralnej i politycznej wiosny. 

Tadeusz Hołówko. 
  

  

Agentury „Kurjera Wileńskiego *: 
w Nowo- Wilejce — w Domu 
Ludowym przy ul. 3-go Maja 10, 

rzedni-- pęlnomocnietwa, „8. panje poliyczne () przednim porozimiedł wiet © 

  

ZESPÓŁ REDUTY 

W sobotę dnia 10-go kwietnia b. r. | 

w Salach Pałacu Reprezentacyjnego 

URZĄDZA | 

RAUT: ZIELONY KARNAWAŁ | 

Zaproszenia można otrzymywać w Administracji 
Teatru na Pohulance od godz. 11 rano do 5 pop. 

  

POPULARNO — NAUKOWA 

WYSTAWA HIGJENICZNA 
T-wa „OZE“ (ul. Orzeszkowej, 7). 

ODDZIAŁY: 

1. Embriologja. | 8. Pierwsza pomoc. 
2. Anatomja i biologja, 9. Opieka nad dziećmi, 
8. Choroby zakaźne, 10. Higjena szkolna. 
4. Gruźlica. 11. Higjena jamy ustnej. я 
5. Choroby skórne i weneryczne. 12. Higjena mieszkań i pożywienia, 
6. Alkoholizm. 18. Higjena zawodowa. 
7. Dziedziczność. 14. Wychowanie fizyczne. 

Wystawa otwarta w dnie powszednie od 5— 10 wiecz.; w nie- 
dziele, soboty i święta od 10 r. do 10 wiecz. bez przerwy. 

Nadpisy na eksponatach w językach polskim i żydowskim. 
jaśnienia udzielają lekarze po polsku i żydowsku. 

Obowiązek każdego obywańela — zapoznać się      
Paul Boncour przybył już do Warszawy. 

WARSZAWA. 2.IV. (Pat.). Dziś o godzinie 9-ej min. 20 przybył tu 
p. Paul Boncour, wybitny parlamentarzysta, delegat-zastępca Francji 
w Lidze Narodów. 

Na powitanie p. Paul Boncour'a przybyli na peron dworca reprezen- 
tanci Min. Spraw. Zagran. pp. Mulstein i Wyszyński, prezes T-wa Przyjaciół 
Ligi Narodów dr. Chodźko, reprezentanci Sejmu i Senatu z wice-marszałkiem 
Woźnickiem na czele; członkowie ambasady francuskiej. oficerowie francuscy, 
d-ca O. K. gen. Malczewski, delegacja grupy parlamentarnej polsko-francu- 
skiej, akademickie Koło Przyjaciół Ligi Narodów. 

Po krótkich lecz serdecznych powitaniach z oczekującymi na dworcu, 
p. Paul Boncour udał się samochodem do hotelu Europejskiego, gdzie za- 
mieszka w czasie pobytu w stolicy. 

O godz. 12-ej w południe p. Boncour złożył wizytę premjerowi 
Skrzyńskiemu. 

O godz. 1-ej odbyło się u premjera Skrzyńskiego Śniadanie wydane na 
cześć gościa. 
z 

55 

Przed obradami komitetu Międzynaro- 
dowej konferencji ekonomicznej. 

GENEWA. 2.1V. (Pat.). Przygotowania sekretarjatu Ligi do obrad ko- 
mitetu Międzynarodowej konferencji ekonomicznej postępują intensywnie 
i szybko naprzód. 

Panuje tu przypuszczenie, że aczkolwiek konferencja rozpoczynająca 
swe prace w dniu 26 kwietnia, będzie tylko pierwszym nawiązaniem kon- 
taktu, to jednak wobec obsadzenia jej pierwszorzędnemi siłami rzeczoznaw- 
ców jak również dobrego jej przygotowania, dokona ona konkretnych prac 
a więc ustali plan działania w czasie obrad i program zamierzonej konfe- 
rencji międynarodowej. 

Wyłonione będą również specjalne komisje, które rozpoczną natychmiast 
swe prace niezależnie od terminu jaki będzie wyznaczony w kwietniu na 
zwołanie plenarnej konferencji ekonomicznej. 

Generalny sekretarz Ligi Narodów 
jedzie do Grecji. 

GENEWA, 2-IV, (Pat.) Centralny sekretarz Ligi Narodów sir Erie 
Drumnond zaraz po świętach udaje się do Grecji dla zbadania stanu prac 
komitetów reemigracyjnych działających tam z ramienia Ligi Narodów dla 
uchodźców greckich z Turcji. 

Przy tej sposobności, sir Eric Drummond złoży wizytę oficjalną rzą- 
dowi greckiemu oraz prawdopodobnie zapozna się bliżej ze stanem kraju 
i jego rozwojem. Panu Drummondowi towarzyszyć będą w podróży szefo- 
wie sekcji Ligi Narodów Attolico i Mantoux. 

Ofenzywa przeciwko Druzom. 
PARYŻ. 2.IV. (Pat.). Doniesiania z Bejrutu potwierdzają (wiadomość 

© rozpoczęciu ofenzywy przeciwko Druzom. 

  

      

    

    

   
   
    

  

    

  

TEATR POLSKI (sala „Lutnia*) 
W poniedziałek 5 kwietnia b. r. 

2 przedstawienia o g. 4 pop. i 8 w. 
i we wtorek 6-go i środę 1-g0 kwietnia 

o g. 8 w. 

„Królowa Nocy* 
operetka Kollo 

2 W. Dobosz - Markowską 
w roli tytułowej, 
  

  

Tylko 8 dni 

występów teatru moskiewskiego 

HABIMA 
Dyrek.-založyciel Nsum Cemach 

w SALI MIEJSKIEJ 
Ostrobramska 5. 

Środa, 14 kwietnia Dybuk, 
Ozwartek, 15 kwietnia Wieczny 

tułacz. 
Piątek, 16 kwietnia Sen Jakóba 
Sobota, 17 kwietnia popoł. Wie- 
_ czny tułacz, wiecz. Dybuk. 
Niedziela, 18 kwietnia popoł, Sen 
_ Jakóba, wieczorem Golem. 
Poniedz., 19 kwietnia Dybuk. 
Wtorek, 20 kwietnia Potop. - 

Środa, 21 kwietnia. Ostatnie 
przedstawienie Dybuk. 

      

Dyrektor tournee M. Kachouk, 
zastępca Dyrektora B. Aronstejn. 

Administrator W. Nikulin. _ 149   
    
  

Wódki i likiery |, 
Baczewskiego. 

NASIONA 
koniczyn (bez kanianki), tymot- 
ki, seradelli, peluszki, łubinu, 
buraków i marchwi pastewn., 
tudzież różnych nasion warzywn. 

z najlepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 
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Wiadomości polilyczne. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Na najbliższem posiedzeniu Rady 
Ministrów, która odbędzie się w śro- 
dę dn. 7 b. m. przez P.P.S. będzie 
przedstawiony projekt w sprawie 
zwiększenia obrotu pieniężnego. 

© 
Dowiadujemy się, iż na ostatniem 

posiedzeniu Rady Ministrów na wnio- 
sek Ministra Spraw Wojskowych gen, 
Żeligowskiego postanowiono wyco- 
fać z Sejmu projekt ustawy o orga- 
nizacji Najwyższych władz Wojsko- 
wych oraz uchwalono opracowanie naj- 
nowszej ustawy powierzyć Ministerr 
stwu Spraw Wojskowych. 

© 
Prezydent Rzeczypospolitej Fran- 

cuskiej madał ministrowi skarbu p. 
Jerzemu Zdziechowskiemu Wielki Or- 
der oficera Legji Honorowej. Wrę- 
czenia dokonał Ambasador Francuski 
w Warszawie. 

W dn. 29 i 31 b. m. złożyli wi- 
zysę Marszałkowi Piłsudskiemu w 
Sulejówku minister spraw wojskowych 
gen. Żeligowski, minister pracy i o- 
pieki społecznej p. Ziemęcki, oraz 
minister spraw wewnętrznych p.lRaez- 
kiewiez. 
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 Powszettny Ioiwersyet. (Regionalny na ierenie 
Wileńszczyzny. 

Warunki powojenne i lata nąszego 

życia państwowego zasadniczo prze- 

kształciły dotychczasowy układ sto- 

sunków społecznych, gospodarczych i 

kulturalnych. Odmiennie kształtuje 

się życie towarzyskie, nowy obyczaj 

staje się wyrazem dokonanej prze- 

miany. Pokolenie przedwojenne tem 

życiem i przemianami kieruje, w 

mniejszym lub większym stopniu 

przełamując własną psychikę, nałogi 

i przyzwyczajenia. Na tem tle po- 

wstaje szereg konfliktów i nieporo- 

zumień. 

Analiza tej społecznej i psychicz- 

nej przemiany nie jest dostateczna. 

Brak jej odpowiedniej dozy doku- 

mentów, faktów metodycznie i skrzęt- 

nie zebranych. Potrzeba jednak co- 

raz żywiej jest odczuwana z różnych 

stron. Przykładem tego jest zainie- 

jowany przez prof. d-ra Franciszka 

Bujaka program prac wydziału eko- 

nomiki gospodarstw małych przy 

Państwowym Instytucie Gospodarstwa 

Wiejskiego w Puławach. Rozpoczęty 

został organizacją zbierania materja- 

łów do badań naukowych nad zagad- 

nieniem dróg postępu chłopa pol- 

skiego. 

Drugim przykładem jest powsta- 

nie Instytutu badania gospodarczego 

Ziem Wschodnich przy Muzeum Rol- 

nictwa i Przemysłu w Warszawie. 

Ostatnio podejmuje Instytut donio- 

słej wagi inicjatywę zorganizowania 

wystawy ziem wschodnich w Warsza- 

wie. Program obejmuje wszech- 

stronnie wszystkie najistotniejsze 

zagadnienia: 1) fizjografję, 2) etno- 

grafję, 3) rolnictwo i ustrój agrarny, 

4) leśnictwo, 5) łowiectwo, 6) drogi 

i meloracje, 7) produkcję zwierzęcą, 

8) rybactwo, 9) pszczelarstwo, 10) 

bogactwa kopalne Ziem Wschodnich, 

11) przemysł wielki i drobny, 12) 

szkolnictwo i oświatę, 13) życie spo- 

łeczne, 14) współdzielczość, 15) sa- 

morząd. 

Wypełnienie sumienne całokształtu 

tego doskonałego programu napotka 

niewątpliwie na wiele trudności 

przedewszystkiem na liczne braki 

jako tako usystematyzowanych ma- 

terjałów. Natomiast żadnej wątpli- 

wości nie ulega, że realizacja po- 

szczególnych działów i całości z pe- 

wnemi nasuwającemi się uzupełnie- 

niami przy odpowiednim rozmachu 

organizacyjnym wprost błogosławio- 

na okazać się może w skutkach. W 

myśl zasady „J. P. Proudhona „se 

definir, c'est exister". 

Organizacja rozpoznania się w 
jestestwie swojem musi objąć inteli- 

gencję, bezpośrednio związaną z ko- 

mórkami terytorjalnego grupowania 

się stosunków społecznych. Przede- 

wszystkiem nauczycielstwo szkół po- 

wszechnych. Zżyty ze wsią, z mia- 

steczkiem, 2 ludnością miejscową 

nauczyciel szkoły powszechnej jest 

„solą tej ziemi*. 
Psychikę społeczną trzeba naginać 

jeszcze, aby dla szkoły powszechnej 

mieć mogła i chciała więcej senty- 

mentu, jak się go mieć zaczyna c0- 

raz więcej do sztuki ludowej, do or- 

namentu, do budownictwa wiejskiego, 

do rodzimego krajobrazu. 
W tym krajobrazie rodzimym szko- 

ła wiejska, szkoła w małem miastecz- 

ku będzie miała oczy wszystkich na 

siebie zwrócone. Oczy pełne dobroci 

i serdecznej troski, myśli wszystkich 

skupione na tej dziatwie, co wyrosła 

w jashem słońcu i znojnym trudzie 

wolności państwa polskiego. 

Wychowawca tej dziatwy wprząg- 

nięty będzie w ogniwo zgranego sere 

łańcucha. Z nim społem będzie się 

dźwigało życie wsi i miasteczek, z 

nim nierozdzielnie kształtować się 

będzie oblicze ziemi, opadać wszelka 

tradycja polskości. 

Szkołę powszechną i jej nauczy- 

ciela zwiąże nierozerwalnie z obli- 

czem ziemi nauka i praca społeczna. 

Temu związkowi służy organizacja 

Powszechnych Uniwersytetów Regjo- 

nalnych. Najwyższa nauka dociera do 

najdalszych zakątków ziemi danej, 

uczy patrzeć na otoczenie najbliższe, 

wiąże wychowanie ze środowiskiem, 

podnosi czynnik woli i stwarza wa- 
runki współpracy z nauką i współ- 

działania nauki z pracą społeczną, 

planowo i systematycznie dźwigającą 

ogólny poziom kultury człowieka i 

ziemi. 

Organizacja Powszecznych Uni- 

wersytetów Regjonalnych posługuje 

się tworzeniem systematyeznych kur- 

sów wakacyjnych, lokalnych kółek 

naukowych, zwoływaniem zjazdów, 

poświęconych zagadnieniom  progra- 

mowym Na terenie Powszechnych 

Uniwersytetów Regjonalnych spoty- 

kają się wybitni fachowcy, badacze 

naukowi i przez popularyzację umie- 

jętną swej wiedzy zbliżają się do 

zagadnień codziennego życia, szerokie 

warstwy słychaczy odnajdują związek 

zjawisk otaczających ich bezpośred- 

nio z gktualnemi problemami nauko- 

wemi. 
Program wystawy, projektowanej 

przez Instytut badania gospodarcrze- 

go Ziem Wschodnich, winien być 

podstawą działania Powszechnego 

Uniwersytetu Regjonalnego na tere- 

nie Wileńszczyzny. Przeznaczony 

dla rozsianego po zakątkach całej 

ziemi-nauczycielstwa szkół powszech- 

nych, winien skupić we współdzia- 

łaniu inteligencję różnych zawodów i 

działaczy społecznych. 

Al. Patkowski. 
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Nowy rumuński minister spraw zagra- 
nicznych do rumuńskich placówek dy- 

plomatycznych. 
BUKARESZT. 2.IV. (Pat). Nowy minister spraw zagranicznych Jan 

Mitilencu wysłał do wszystkich kierowników rumuńskich placówek dyplo- 
matycznych zagranicą telegram treści następującej: 

Obejmując stanowisko ministra spraw zagranicznych, składam życzenia 
Wesołych Świąt oraz proszę Pana, aby zechciał współpracować ze mną nad 
dziełem wypełnienia misji, która mi została powierzona. 

Polityka zagraniczna obecnego rządu kontynuując politykę poprzed- 
nich gabinetów mającą na celu utrzymanie ścisłych stosunków z naszemi 
wielkiemi sojusznikami, 
niecznych dla obrony traktatów, 
czego dążymy wszyscy 
wszystkiemi państwami. 

oraz utrzymanie i rozwój 
zdążać będzie do utrwalenia 

oraz do zacieśnienia jaknajlepszych stosunków że 

naszych sojuszów ko- 
pokoju do 

Odezwa rumuńskiego prezesa ministrów 
do narodu. 

BUKARESZT, 2-1V. (Pat.) Prezes Rady Ministrów Averesco ogłosił 
wezwanie do wszystkich mieszkańców kraju. 

W odezwie tej zwraca się on do wszystkich czynników ładu i spokoju 
o współdziałanie i oświadcza, iż nie pragnie wcale rewolucjonizować istnie- 
jącego ustawodawstwa i poćzyni 
zuje doświadczenie. 

w niem tylko pewne zmiany jakie naka- 

Odezwa kończy się następującemi slowami: 
Tak samo jak będąc w opozycji umieliśmy nie utożsamiać opozycji z 

warcholstwem, tak obecnie będąc u władzy zdołamy zapewnić poszanowanie 
porządku według przykładu danego przez nas samych. 

iczne widowiska w Wilnie 
W nrzegzłości. 

P. Helena Romer wysunęła prze- 
ciw ulicznemu przedstawieniu Smoka 
w Wilnie także tę restrykcję, jakoby 
nigdy nic podobnego Wilno nie wi- 
działo. Otóż uwaga ta nie jest ścisła. 
Z inicjatywy tegoż Uniwersytetu od- 
była się analogiczna uroczystość na 
ulicach Wilna, wprawdzie o charakte- 
rze religijnym, co jest zrozumiałe na 
tle wieku XVII-go, jednak z akce- 
sorjami wybitnie teatralnemi. Oto 
Jezuici, ówcześni gospodarze Wszech- 
nicy, z powodu kanonizacji św. Ka- 
zimierza urządzili tego rodzaju wido- 
wisko: 

„Procesja uroczysta z chorizwią 
św. Kazimierza szła przez miasto, za- 
trzymując się na wszystkich główniej- 
szych punktach. U bramy Rudnickiej, 
mającej kształt: olbrzymiego ptaka, 
ukazała się niewiasta w ciężkiej ża- 
łobie, wyobrażająca miasto Wilno, 
które, jak wiadomo,  doświadczało 
często klęski morowego powietrza. 
Niewiasta Qwa pociesza się tem, że 
po kanonizacji św. Kazimierza mieć 
będzie w niebie orędownika i obrońcę. 
Dwaj aniołowie z liljami w ręku 
zwiastują niebawem, że jej nadzieje 
ziściły się i kanonizacja została do- 
pełniona. Wtedy niewiasta — Wilno 
przekształca się nagle w królowę — 
z purpurą, koroną i berłem — siada 
na rydwan i wjeżdża do miasta, wy- 
przedzana Sławą, trzymającą w ręku 
złotą trąbę. W pobliżu ratusza spo- 
tyka na swej drodze ogromny, O wy- 
sokich basztach, zamek z kartonu. 
Czterej aniołowie i cztery Cnoty — 
Męstwo, Skromność,  Roztropnošė 
i Sprawiedliwość — prowadzą między 
sobą, przed zamkiem, rozmowę, po 
której zamek kartonowy zapala się 

  

życzenia WESOŁEGO ALLELUJA 
ZASYDĄ DOZ 
BIURO REKLAMOWE 
Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1. Tel. 82 

  

Wszystkim swoim Szan. Klijentom 

| 
  

i znika śród płomieni, szumu i wy- 
strzałów z broni ręcznej. Przed ko- 
Ściołem akademickim Św. Jana kro- 
cząca na czele orszaku, Sława, wzy- 
wa Akademję do przyjęcia udziału 
w uroczystości. Ukazuje się Aka- 
demja, w towarzystwie Teologji, Filo- 
zofji, Historji, Wymowy, Poezji, Filo- 
logji, Gramatyki i dziewięciu Muz, 
które porzuciwszy Olimp, osiedliły się 
na brzegach Wilji. 

Ostatnią część obchodu stanowił 
dialog, w którym brało udział sied- 
miu młodzieńców, uosabiających sie- 
dem głównych Kościołów  Wileń- 
skich*. 

(M. Baliński: Dawna akademia wi- 
leńska, 1862, str. 103). Przepisał ze 
Spasowicza Dziejów liter. pol. wyd. " 
str. 133. SRF 
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  CZARNE I BIAŁE, 
„Niema to—jak kochać". 

Zdarzenie prawdziwe. 

Powracali. 
Pani Zofja jeszcze na ulicy wykańczała 

męża: 
— Przez trzy lata i dziewięć miesięcy 

ja tobie—wszystko, a ty rozprawiasz, że w 

małżeństwie niema miłości, że jest tylko 
jakaś tam przyjaźń; trzeba było widzieć 
współczucie tych bab — rozszarpałabym je. 

A pan, Karolu, co na to? 

— Wogóle... 
— Znowu Pan z tym swoim „wo-gó-le*. 
— Chciałem tylko powiedzieć, że wo- 

góle to wałkowanie miłości... 

— A widzisz, Maciusiu, nawet pan Karol. 

Pan Maciej nie zrozumiał, co właściwie 
„nawet pan Karol“ ale... machnął ręką... w 
duszy. 

— Nie- gniewaj się, Zosieńko: ja stale w 
domu nie mam racji, więc gdy mnie panie 

poparły—rozgadałem się. 

-- Ty, ty... stary gadułol 

Naraz w swietle latarni zamajaczył ja- 
kiś drab długi; podniósł wysoko rękę ze 
zmiętoszonym kapeluszem i w ruchu, jakby 
z Marsyljanką na ustach, "wrzasnął głosem 

szczęścia na całą ulicę: 

— Niema to—jak kochać! 
Pan Maciej trwożnie zerknął na żonę. 

Pani Zoija sprawdziła swego Maciusia — 
pieszczotliwem spojrzeniem objęła Karol 

„Koszula Słowackiego*. 
Groteska. 

Wlėkt się niemrawie. | 
Olbrzymia jego głowa na cie, 

potakiwała bezradnie, Oczy 
Nagle.. przed magaz; 

męskiej, jakby wrósł w 
kolana. W oczach—łzy, 

Zbiegowisko. 
Jakiś łobuz poch 

OE M 

s 
szulr 

  

« całej Polski. 
15 komunistów przed sądem przy- 

sięgłyci we Lwowie. 

  

We Lwowie dnia 12 b. m. odbę- 
dzie się przed sądem przysięgłych 
rozprawa przeciwko 15-tu komunistom 
oskarżonym o zdradę główną. 

Działalność tej szajki komunistycz- 
nej pozostaje w związku ze sprawą 
Botkina, który jak wiadomo został 
stracony za zabójstwo pada Cz0- 
snowskiego, 

Wśród oskarżonych znajdują się 
kilku uczni gimnazjalnych. (Pat). 

Lwów myśli o bezrobotnych. 

Na konferencji prasowej w prezy- 
djum miasta Lwowa prezydent oznaj- 
mił przedstawicielom prasy, że w ce- 
lu ulżenia klęsce bezrobocia, miasto 
przystąpi w najbliższym czasie do 
większych rohót kanalizacyjnych i 
drogowych, oraz do budowy kilku 
własnych kamienie. 

Ponadto podjęta będzie kwestja 
baraków dla bezrobotnych. 

Miasto spodziewa się zatrudnić w 
ten sposób znaczną iłość bezrobot- 
nych. (Pat). 

Koszt utrzymania w Warszawie 
zmniejszył się. 

Komisja dc zbadania zmian kosz- 
tów utrzymania na posiedzeniu w dniu 
2 kwietnia 1926 roku, ustaliła, iż 
koszty utrzymania w Warszawie w 
okresie od 16 do 31 marca b. r. w 
porównaniu z okresem od 16 do 28 
lutego 1926 r. zmniejszyły się o 70 proc. 

  

  

Feljeton o gazach. 
Do czego służą gazy? Z gazy moż- 

na wyrabiać najrozmaitsze misterne 
fatałaszki, będące miłą ozdobą toalet 
pięknych pań (czy nie jest to przy- 
padkiem powodem, że piękne panie 
tak obojętnem, lub nawet niechętnem 
okiem patrzą na towarzystwa przeciw 
gazowe?) Kiedy na egzaminie szofer- 
skim zapytano jednego z kandydatów, 
co zrobi w wypadku przejechania 
człowieka? Gazu... i w nogi — odpo- 
wiedział zupełnie słusznie zapytany. 
Gaz ponadto jest częścią składową 
tak ważnych terminów jak: gazeta, 
magazyn, gazela i innych. 

Widzimy więc, jak niepoślednią w 
życiu człowieka rolę spełniają gazy i 
że wypada poświęcić im choć parę 
słów. Od niejakiego czasu weszła w 
życie (niestety—jeszcze nie w modę) 
nowa kategoria gazów, dla odróżnie- 
nia zaopatrzona brzydkiem epitetem 
„trujące“. Są grzyby trujące, zatruwa- 
ją nam życie nasze żony i najser- 
deczniejsi przyjaciele, bywają jadowi- 
te, a więc trujące, uśmiechy, spojrze- 
nia, słówka i wstępne artykuły, niko- 
go przeto nie powinno dziwić, ani 

gorszyć, że istnieją także trujące... 
gazy. 

Gazy trujące wynalazł człowiek 
albo bardzo zły, albo bardzo nie- 
szczęśliwy. Bądźmy wyrozumiali i 
przyjmijmy drugą alternatywę. Jest 
ona zupełnie prawdopodobna. Znam 
cały długi szereg nieszczęśliwców, we- 
getujących w trującej atraosferze do- 
mowego ogniska, czy stosunków biu- 
„rowych lub jakichkolwiek innych, któ- 
rzy tak nią nasiąkli, że gdyby mogli, 
nie robiliby nic innego, tylko gazy i 
wiedli żywot wyłącznie w stanie „pod- 
gazowanym*. Ja sam... ale to do rze- 
czy nie należy. 

Gazy trujące po raz pierwszy za- 
stosowali oczywiście niemcy. Dlacze- 
go? bo na konferencji haskiej zobo- 
wiązali się do czego innego. Wiado- 
mo zaś, że Niemiec, kiedy trzeba, po- 
trafi być krańcowym indywidualistą, 
dla którego nie istnieją żadne prawa 
międzynarodowe, co zresztą tylko na 
plus można mu przypisać. Kto gazy 
trujące zastosuje po raz drugi? Natu- 
ralnie Niemcy, bo lojalnie poddali się 
wpływom Locarna i Genewy. 

Działanie gazów trujących jest fa- 
talne. Można stracić wzrok, nabawić 

się śmiertelnej choroby sercowej, na- 
wet umrzeć w mękach straszliwych. 
Można także stracić cerę. 

l to jest najgorsze, tym gorsze, że 
najskuteczniejsze kosmetyki, masaże, 
nawet krem i otrąbki abaridowe nie 
zdołają przywrócić zlazłej do żywego 
mięsa skóry. 

W imię tedy polskich pań, w ob- 
ronie ich słynnej na Świat cały cery, 
białej jak mleko, czystej jak marmur 
z Carrary, podnoszę głos: organizuj- 
my obronę przeciwgazową! zapisujmy 
się na członków Towarzystwa Prze- 
ciwgazowego! 

Nie należy wątpić, że jeśli panie, 
osobiście zainteresowane, zaintereso- 
wane bardzo silnie, bo bezpośrednio 
iw najczulszych miejscach zagrożo- 
ne, przyłożą maleńką rączkę tam gdzie 
należy, organizacja obrony przeciw- 
gazowej stanie wreszcie na wysokim, 
należytym poziomie. 

Panie tak wiele mogą uczynić. 
Sprawią przedewszystkiem, że ga- 

zy trujące staną się—modne. Modne, 
a więc popularne, modne, więc będą 
nieodłącznym tematem rozmów salo- 
nowych, flirtów, celem i pretekstem 
balów, loterji fantowych, herbatek tań- 

cujących; zainteresowanie gazami tru- 
jącymi okaże się wtedy tak potężne, 
że zbrodnią poprostu będzie nie wie- 
dzieć co to jest iperyt, chloropikryna, 
cjanek bromobenzylu, nietaktem to- 
warzyskim—ignorować niebezpieczeń- 
stwo gazowe i organizację środków 
zapobiegawczych, natomiast obowiąz- 
kiem, szykiem, integralną częścią po- 
jęcia „gentelman“, bon ton'em, do- 
wodem patrjotyzmu i prawem do naz- 
wy dobrego polaka stanie się tytuł 
(tak, tytul!) członka Towarzystwa 
Obrony Przeciwgazowej, tytuł, noto- 
wany na giełdzie towarzyskiej i bile- 
tach wizytowych. 

Widzę już niemal kochane nasze 
kobieciątka w przešlicznych kostju- 
mach „a la gazy trujące" w szykow- 
nej bieliźnie (nie widzę, tylko się do- 
myślam) na wzór ubrań przeciwipe- 
rytytowych, obwieszone kunsztownemi 
świecidełkami, imitującemi miny, po- 
ciski i bomby gazowe, rozentuzjamo- 
wane, przejęte swą rolą— istne apo- 
stołki idei wojny chemicznej. 

Rozpłynęłyby po całej Polsce me- 
lodyjne tony aktualnych i modnych 
piosenek w rodzaju: „iperyt, och ipe- 
ryt* lub „czy pani ma już maskę". 

Na maskaradach i balach kostju, 
mowych pojawiły się, zamiast domin 
maski przeciwgazowe O najrozma- 
itszych kształtach i barwach -wszyst- 
kich kolorów tęczy. 

„Kurjer Czerwony“ rozpisałby za- 
pewne ankietę treści „czy gazy trują- 
ce mogą być przeszkodą do osiągnię- 
cia szczęścia w małżeństwie" i t. d. 

Krótko mówiąc, 
przeciwgazowej w Polsce zostałaby 
wszechstronnie i całkowicie rozwiąza- 
na. Śmierć godząca w tysiące istnień 
ludzkich zostałaby unieszkodliwiona, 
a panie spokojnie mogłyby spać, ma- 
jąc zagwarantowaną nieskazitelnošč 
swych alabastrowych i z zapałem 
pielęgnowanych cer. 

Biada jednak temu, ktoby śmiał 
w jakiś djabelski sposób zniwelować 
działanie środków walki chemicznej i 
tem samem akcję przeciwgazową uczy- 
nić nieaktualną. Panie nie znoszą, by 
wysiłki ich szły na marne, a tempe- 
rament i oddanie się nie miały peł- 
nego ujścia. 

Kobieto polska, w twojej mocy le- 
ży tak wiele...! 

Fan. 

kwestja obrony 
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Wielka Noc. 
Noc to była największa jaką 

kiedy ludzkość przeżyła. Noc 
najgłębsza i najstraszniejsza w 
nieskończonej ciemności i roz- 
paczy, bowiem umarł był Bóg, 
w Człowieka wcielony, zmarł 
umęczony symbol wszelkiego 
boskiego pierwiastku w człowie- 
czeństwie i nie wielu wierzyło, 

że nie umarł na wieki. 

Szalały wichry, rozdzierały 
się zasłony świątyń, ziemia z 

jękiem pękała,  wyzionąwszy 
upiory i larwy straszące ludzi 

widmem beznadziejnej śmierci. 
Bowiem gdzież może być życie, 
jeśli Syn Człowieczy skonał ? 

Gdzie prawda, jeśli ubogi, a 
potężny potomek rodu królew- 

skiego Dawida, Mistrz z Naza- 
retu, Jezus Chrystus hańbiącą 
kaźnią przez wolę swego ludu 
został zabity. Własną wolą, 
własną złością, trwogą przed 

nowem jutrem, przed nowem 
słowem, które się wcielało w 

życie społeczne Judei, Samaryi 
i całej Palestyny, pyszni arcy- 
kapłani z Sanhedrynu okryci 
złotolitemi szatami, zstąpili ze 
swych tronów, z za kotar tka- 

nych barwnie, z pośród bo- 
gactw świątyni, urągających 
ubóstwu ludu izraelskiego, i z 
obcym, wrogim najeźdźcą rzym- 
skim w zgodzie wzięli na swe 
sumienie straszliwy czyn: mę- 

kę Boga. Zabili Go w real- 

nem widzeniu ludzkiem, sądząc 

w kreciej ślepocie, że tym spo- 
sobem zabiją Go w duszach i 
że Myśl zabiją w mózgach i 

naukę w czynach uczniów. 

A przecież od tak dawna 
najtajniejsze wiedze wschodu, 
hermetyczne nauki mistrzów 
greckich szkoły Pitagorasa, 
szkoły Esseńczyków, misterja 

Eleuzis, dawniejsze jeszcze, w 
młodzieńczej epoce cywilizacji, 
egipskie tajemnice śmierci Ozy- 
rysa, zstępowania do Hadesu 
Demeter, matki, szukającej Pe- 
sefony, wiecznie się odradza - 

jącej, dziwne kulty Indji i Persji, 
assyryjskiego Marduka i nie- 
śmiałe bełkotanie modłów si- 
nemi usty czarnych ludów Etio- 
pii i głębin nieznanej Afryki, 
głosy całego Świata, wszelkie- 
go ludzkiego stworzenia, wszę- 
dzie gdzie rozbijało swe namio- 
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ŚWIT ZMARTWYCHWSTANIA. 

Wy nie pytajcie, kto słowo to niesie, 

bo nic nie powie moje imię żadne, 

lecz się wsłuchajcie w sumień własnych ciszę, 

ona wasz spokój pytaniem zabije. 

Życia naszego wschodzi blada zorza. 
w niej—zapomniane, łzami zmyte groby — 

serca płomienne, lecz właśnie znużone — 

zwycięskie dusze, zranione w! swym locie, 

Ja dziś ze smutkiem pochylam me czoło: 

w przeczuciu dziwnem szatę jutra widzę 

nie białą — w słońcu, lecz w pożodze — krwawą; 

dzień zmartwychwstania widzę w mrocznym cieniu. 

Lecz i to widzę, że powstają moce 

co, różne w jedni, w podziemiach się rodzą, 

i z pochodniami światło dnia witają, 

i w krwawej zorzy zapalają słońce. 

ty, lepiło domy lub ciosało bu- 
dynki, wszędzie rozbrzmiewały 
głosy natchnione kapłanów 
wszystkich wiar, kultów i ob- 

rządków, proroctwem, oczeki- 

waniem i przygotowaniem do 
przyjścia Mesjasza, Boga-Czło- 
wieka. 

Wtedy dopiero miało się stać 
to przeczuwane w głębi umę- 

czonych dusz: uświęcenie isto- 
ty ludzkiej. 

I inna sprawa najważniej- 
sza: Zmartwychwstanie, zwy- 

cięstwo nad niezwyciężoną mo- 

cą Śmierci. 

Rozwarcie wrót Nieskończo- 
ności czasu i przestrzeni, wi- 
domy znak wiecznej łączności 
żywych i umarłych, zniesienie 
znaczenia próchna, zgnilizny i 
martwoty grobów i ciał w nich 

rozkładających swe ziemskie, 
nic warte powłoki. 

Na to wszystko czekały ple- 

miona i narody wszystkich barw 
i wiar w całym wielkim niezna- 
nym wspólnie świecie, kryją- 
cym nieskończone dziwy i skar- 
by, czekały w przeczuciu. Mó- 
wiło im o tem to coś boskie- 
go, co było w każdym wybra- 
nym i niewybranym: u jednych 
był to potężny głos proroków 

Dywid. 

OOOOOOOOOOOOOOOOO ЕНЕ 

jedynego Boga, nie widzialnego 
i nie objętego obrazem, u in- 
nych, tysiące postaci, któremi 
starało się w marmurze, drze- 
wie, farbie i majolice, uchwy- 
cić czarowną wizję snującego 

się marzenia o Zbawcy. 
I w jakiejś chwili zabłysła 

gwiazda na Wschodzie, a wę- 
drujący Mędrcy-Króle głosili po 
świecie, że się w ubóstwie uro- 

dziło królewskie dziecię Dzie- 
wicy Marji i że tyrani nie zdol- 
ni je zabić. A potem z nad 
jeziora Tyberjady, z krainy Judz- 
kiej, rozchodzić się zaczęły wie- 
ści o Mistrzu i Jego uczniach, 
o cudach o jakich jeszcze nikt 
nie słyszał, o nauce jakiej je- 
szcze nie było dotąd: nauce 
miłości i przebaczenia. 

— A wtedy wzburzyło się 
wszelkie szataństwo w ludziach, 
wydało walkę Bogu i zwycię- 
żyło wszystko co było ludzkiem 
we wcielonem bóstwie. 

Ale gdy po dniach i nocach 
śmiertelnej ciszy, martwicy du- 
cha, trzy litościwe niewiasty 
szły ku świeżo pobielanemu 
grobowi, by martwe uczcić cia- 
ło, by żałobnych płaczek speł- 
nić obrzędy... zamiast śmierci 
ujrzały Życie ! 
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Cudownie lśniący, olśniewa- 
jący słonecznie, młodzieńczy 
Anioł, Duch przeczysty, sym- 
bol wiecznego istnienia, pow- 
stawania z martwych nieśmier- 

telnej duszy wszechświata, po- 
witał je słowami uczącemi, że 

tylko w życiu, radości i wese- 
lu jest prawda żywa. Że nie- 
ma śmierci z boskiego wyroku, 
tylko istnień i światów jest wie- 
le, nieobjęcie wiele, nagotowa- 
nych przez Ojca dla dzieci! 

Że od próchna grobu od- 
wrócić należy siły, wzrok i mi- 
łość, a iść w dal dróg wiodą 
cych ku ludziom, wołając im: 
„Alleluja! Chrystus, który był 
przez was ukrzyżowan i zmarł 
z męki, zmartwychwstał! I tak 

się stawać będzie wiecznie w 

sercach ludzi dobrej woli”. 

Hel. Rom. 

  

WSZYSTKIM Prenumerato- 

rom, Czytelnikom i Przyjacio- 

łom  „Kurjera Wileńskiego” 

zasyłamy życzenia 

„WESOŁYCH ŚWIĄT.” 
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Tradycje 
Wielkanoc, święto Zmartwychwsta- 

nia Pańskiego, zajmuje w wierzeniach 
i wyobrażeniach ludów europejskich 
miejsce bardzo poczesne, — tuż obok 
Swiąt Bożego Narodzenia. Cała na- 
tura zdaje się podzielać tryumf Zbawi- 

ciela, — i w czasie Rezurekcji woda 
w źródłach i studniach zmienia się 
na chwilę w miód, skarby ukryte w 
ziemi zapalają się jasnym płomieniem, 
a słońce, wschodzące na Wielkanoc 
„igra“ lub „skacze“ z radości. Ta „u- 
roczystošč uroczystošci“ (solennitas s0- 
lennitatum), jak pięknie nazywa Wiel- 
kanoc Św. Grzegorz Wielki, stała się 
naturalnym ośrodkiem bogatej ob- 
rzędowości, rozsnutej na cały tydzień 
poprzedzający, a często nawet i za 
następny i składającej się ze zwycza- 
jów i praktyk, z chrześćjaństwem jed- 
nak niewiele mającej wspólnego. Na- 
stępując po Zapustach, tem święcie 
końca zimy i zarania wiosny, Wielka- 
noc jest również świętem wiosny, tyl- 
ko nie walczącej jeszcze i zmagającej 
się z zimą, lecz zwycięzko obejmują- 
cej panowanie nad światem, a zara- 
zem jest świętem umarłych, świętem 
dusz, które w tym czasie uzyskują 
również możność przebywania wśród 
żywych na ziemi. Pojęcia chrześcjań- 
skie tylko zabarwiły po swojemu wy- 
rosłą z tych założeń mieszaninę zwy- 
czajowo - obrzędową, tylko legły na 
niej grubszym lub cieńszym pokostem, 
stwarzając niekiedy ciekawe i niezwy- 
kłe połączenia. Czasem zwyczaj ludo- 
wy jest tylko dopełnieniem i dalszem 
rozwinięciem zwyczaju kościelnego, 
bez którego nie mógłby wcale istnieć, 
Takim jest np. zwyczaj wystawiania 
zbrojnej straży urządzanych w Kościo- 
łach w W. Piątek i Sobotę Grobach 
Pańskich, zwyczaj do niedawna będą- 
cy u nasjuż wzaniku i praktykowany 
w niektórych tylko parafjach wiejskich, 
lecz obecnie w Polsce odżywający na 
nowo: przed paru laty ze wzrusze- 
niem widziałem w kościołach warsza- 
wskich żołnierzy naszej armji, w peł- 
nym rynsztunku i zakrzepłej posągo- 
wej wprost nieruchomości wartujących 
przy grobach Ukrzyżowanego. Cza- 
sem znowu przedmioty obrzędu ko- 
šcielnego, otrzymują nieoczekiwane 
zastosowanie zabobonne. Tak np. ga- 
łązki wierzbowe lub iwowe, w Kwiet- 
ną niedzielę święcone po. Kościołach 
na pamiątkę owych różdzek palmo- 
"wych, któremi lud żydowski witał 
przed paschą wjeżdżającego do Jeru- 
zalem Zbawiciela, służą często za na- 
rzędzie zabiegów magicznych, mają- 
cych na celu zapewnienie zdrowia 
płodności lub bogactwa. W Niem- 
czech, w Polsce, na Ukrainie, w Rosji 

Wiełkańocne. 
zaraz po poświęceniu „palm* ludzie 
biją się niemi, życząc sobie wzajem 
zdrowia i dostatku (u nas i na Ukra- 
inie mówią przytem: „bądź zdrowy, 
jak woda... i bogaty, jak ziemia“), 
nadto tą samą gałązką gospodarze u- 
derzają każdą sztukę bydła przy pierw- 

szem wypędzaniu trzody na pastwisko. 
Czasem wreszcie—i to jest wypadek 
najczęstszy — stary obrzęd pogański 
otrzymuje wytłumaczenie lub choćby 
nazwę chrześćjańską — i w tej for- 
mie dostraja się wewnętrznie lub choć- 

by zewnętrznie tylko do charakteru 
uroczystości kościelnej. Mówiłem już 

gdzieindziej o zwyczaju zapustnym wy- 

noszenie za osiedle uwitej ze słomy 

lub gałganów kukły i topienie, palenie, 
lub rozrywanie jej na części, — iwie- 

my już, że pierwotnie wyobrażała ona 
zimę i że przez wykonanie tego ob- 
rzędu lud spodziewa się z pod wła- 
dzy zimy prędzej się uwolnić i nadej 

ście wiosny przyśpieszyć. Zwyczaj 

ten, częsty w obrzędowości Zapustnej, 

powraca czasem i w Wielkanocnej, — 

Ściślej mówiąc, Wielkotygodniowej, — 
tutaj jednak kukła ta w Niemczech, 
Czechach i u nas pojmowana jest, ja- 
ko wyobrażenie zdrajcy Judasza i za- 
leżnie od tego obrzęd ma za zwyczaj 
miejsce w W. Czwartek. Przykłady po- 
dobnej zewnętrznej chrystjanizacji 
zwyczajów pogańskich spotkamy jesz- 
cze niejednokrotnie. 

Wynoszenie zimy odpowiada, jako 
jego logiczne uzupełnienie, wnoszenie 
wiosny lub lata, — obrząd również 
do dziedziny czasów naśladowczych 
należący i w związku z cyklem wiel- 
kanocnym często spotykany. Wio- 
snę tu reprezentuje już to lalka, t.j. 
wyobrażenie ludzkie — taka jest n.p, 
angielska „May-lady“ — już to gra- 
jący rolę wiosny żywy człowiek, 
względnie dwoje młodych ludzi, przed- 
stawiających „króla* i „królowę wios- 
ny* (ostatni zwyczaj zresztą jest wiąza- 
ny czściej z Zielonemi Swiętami), już to 
świeża rozwijająca się gałązka — taki 
np. jest nasz wielkanocny zwyczaj cho- 
dzenia z „„Maćkiem*', lub „Nowem lat- 
kiem”, tj. wiosną, kiedy to chłopcy, 
wnoszący do chat strojną gałązkę lub 
drzewko, śpiewają: „Pani gospodyni!— 
nowe latko w sieni... nowe latko i Maj, 
Boże szczęścia wam daj!', otrzy- 
mawszy zaś datek dorzucają: „My 
wam dziękujemy, zdrowia, szczęścia 
winszujemy“ — jużto wreszcie, co jest 
zjawiskiem najczęstszem połączenie fi- 
gury ludzkiej i zieleni: niemiecki 
„Maikėnig“ jest zwykle cały gałązka- 
mi osnuty, a i do naszego „„ Nowego 
latka** jest także niekiedy doczepiana 
„pupka“, tj. lalka. Czasem także świe- 

  

żą gałązkę zastępuje jakiś inny przej- 
rzysty symbol wiosny, np. zapowia- 
dająca jej zbliżanie się jaskółka: tu- 
taj należy starogrecki zwyczaj chodże- 
nia o wiosnie z jaskółku, który w 
związku z Wielkanocą żyje dotąd u 
Nowogreków, a od Nowogreków do- 
stał się na blizką nam Ruś. U nas 
ostatnia forma obrzędu znana jest 
również, tylko jaskółką zastąpiona 
została przez „kogutka', — prawdo- 
podobnie z myślą o kurze ewange- 
licznym i związanem z Męką Pańską 
zaprzaństwem Piotrowem (drugi przy- 
kład chrystjanizacji zwyczaju pogań- 
skiego). 

We wszystkich tych obrzędach u- 
czestnicy wiosennych obchodów, otrzy- 
mujący za przybycie do domu datki 
w naturze lub pieniądzach przywołują 
wszelkie błogosławieństwa niebios na 
gospodarzy hojnych, wyśmiewają zaś 
i wyklinają skąpych, co wnosi sporo 
rodzimego humoru do tego zwyczaju. 

W wesołe i radośne tony tej sym- 
fonji wielkanocnej zaplątają się prze- 
cież często tony inne o brzmieniu 
smętnem i poważnem, nie mające 
jednak nic wspólnego ze wspomnie- 
niami o męce Pańskiej. Jak już za- 
znaczyłem, Wielkanoc jest nie tylko 

świętem wiosny i Zmartwychwstania, 
ale u wielu ludów jest dotąd lub by- 
ła dawniej świętem umarłych. Pyta- 
nie, jaki dzień w cyklu wielkanocnym 
należy uważać za ośrodek obchodu 
zadusznego, tradycje ludowe w ró- 
żnych krajach rozwiązuje różnie, — 
i kiedy jeden z zarysowujących się w 

niej prądów wysuwa Kwietną niedzielę 
lub poprzedzającą sobotę, inny skła- 
nia się ku W. Czwartkowi, inny jesz- 
cze zatrzymuje się na samym dniu 

Wielkiej nocy. Pierwsze umiejscowie- 
nie widzimy u Osetów Kaukazu, u 

Rumunów Siedmiogrodu, u Bułgarów, 
u Czechów wreszcie, którzy np. ga- 
łązki wtedy Święcone wtykają w mo- 

giły swych zmarłych. Drugie—obser- 
wujemy u Bułgarów z gór Rodopy, u 
fińskich plemion Rosji, —Czuwaszów, 

Czeremisów i t. d., u Ukraińców, gdzie 

W. Czwartek nosi nazwę „Wielkanoc 
umarłych" (Naróskij Wełykdeń), a 

pierwotnie także i u nas: Wszak Mi- 

chał z Janowca w swych „kKazaniach 
Trzemeszeūskich“ (1497) przestrzega 
przed pogańskiem zwyczajem palić w 

W. Czwartek jarzące „groumathki“ 
na pamiątkę dusz bliskich tudzież 

przed wierzeniem, jako „dusze do te- 

go ognia przychodzą i przy nim się 
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Ballada o Smętku i Burzy. 

Zwidział mi się Smętek szary 
pod wierzbowym krzywym płotem, 
że wyciągnął skądś fujary, 
grał rzewliwie i donośnie, 
i żałośnie, i rozgłośnie. 
Wtórowała mu Wierzbina 
Konar skrzypem i klekotem. 
A tuż łaka się zaczyna 
Przelazł Bodziak rów od łąki, 
z koniczyny spłoszył bąki, 
jak żebraczek siadł przy drodze, 
wsparł na liściu kraśną głowę, 
słucha zadumany srodze. 
Kuma — Troska, Wierzba Krzywa, 
czarownica jakich mało, 
rozczochrana Baba-Dziwa, . 
odrzuciła szat połowę, 
(trochę liścia jej zostało), 
nagą suchą pierś wypięła, 
konarami wbok się wzięła, 
i do Smętka próchno szczerzy. 
Patrzy Bodziak i nie wierzy: 
Cóż za taka krasawica, 
białym brzozom na przekorę, 
wystawiła ciało chore? 
Ale Smętek się zachwyca! 
Z polnym wiatrem leci granie; 
fujareczka rzewnie kwili, 
jak przed burzą, na skonanie, 
starą matkę wypędziili. 
Stara matka — Bocianicha 

+ 

idzie polem, klekce, wzdycha, 
to podfrunie, to opadnie, 
ciężkim skrzvdłom wiatr nie służy. 
A wiatr czeka Pani-Burzy, 
co w jeziorze siedzi, na dnie. 
Graj-że, Smętku, graj żałośnie, 
a donośnie, a rozgłośnie! 
Płyną niebem ciężkie chmury, 
Idzie Burza, idzie Burza! 
Z ponad lasu się wynurza 
potwór groźny i ponury. 
Brzuch ma żółty kark ma siny, 
błyskawicą przepasany. 
Pomrukuje od godziny. 
Gniewnie targa żytnie łany, 
w obie łapy chwyta kłosy, 
wichrzy, miecie rwie i kruszy! 
Jarzębina przerażona 
stoi cicho, jak bez duszy. 
Idą światem jakieś głosy... 
Pieśń Smętkową wicher głuszy. 
Coraz cieniej, cieniej śpiewa... 
Zaszumiały wszystkie drzewa. 
Drogą leci kurz sam sobie, 
z pod niczyich stóp niewzbity, 
i Smętkowi w ślepia skoczył. 
Smętek cały się zamroczył, 
spuścił łeb niesamowity, 
Wierzbie podał ręce obie, 
Kopnął Bodziak, zginął w lesie. 
Leć-że sobie panie Biesie! 

NNS 

grzeją", a i dziś jeszcze w czasie ob- 
noszenia wspomnianego „kogutka” 
młodzież śpiewa: „W Wielki -Czwar- 
tek, w Wielki Piątek — cierpiał Chry- 
stus za nas smętek“... „Pietrze, Pietrze, 
wež te klucze, — idž do raju, wypušč 
dusze*. Wogóle oddawanie czci zmar- 
łym w W. Czwartek daje się nawet 
źródłowo śledzić dość daleko wstecz: 
prócz „Kazań Trzemeszeńskich” na- 
leży tutaj ciekawe Świadectwo Soboru 
Moskiewskiego z XVI w., że lud ro- 
syjski „w W. Czwartek rano słomą 
pali i umarłych przywołuje" i jeszcze 
ciekawsze — kazanie staroruskiego z 
doby przed mongolskiej, że w tym 
dniu dla zmarłych (nawija) wystawio- 
no jadło,—jaja, mleko 1 mięso—urzą- 
dzano łaźnie i wieszano prześcieradła 
dla ocierania się. 

Obok więc karmienia i pojenia 
widzimy tutaj omywanie i ogrzewanie 
przodków, o którem mówiłem gdzie- 
indziej w związku z obrzędowością 
Bożego Narodzenia i Dnia Zaduszne- 
go, a które rzuca nieoczekiwane 
światło na pochodzenie ogni wielka- 
nocnych, znanych dobrze w Europie 
(por. niem. „Osterfeuer* i t. d.). — 
Ż czasem jednak Wielkanoc sama 
dzięki swemu większemu ciężarowi ga- 
tunkowemu przyciągnęła ku sobie 0- 

° Бглейу ze czcią przodków związane 
(trzecie umiejscowienie), stając się po- 
czątkiem okresu zadusznego, kończą- 
cego się dopiero w tygodniu przewod- 
nim. U Rumunów Besarabji np. w 
czasie nabożeństwa w noc przed Wiel- 
kanocą dzieci na mogiły rodziców 
kładą malowane na czerwono jaja, 
przyczem na pozdrowienie „Chrystus 
zmartwychwstał!* zmarli mają odpo- 
wiadać: „zaiste zmartwychwstał”. U 
Guryjczyków Kaukazu lud tejże nocy 
zapala na mogiłach Świece woskowe 
i kładzie jaje it. d. Osiatni pożegnal- 
ny akt tych zaduszek, zwany u nas 
„Przewody*, u Czechów „Provod*, u 
Ukraińców  „Prowody*, u Rosjan 
„Radunica“, u Białorusinów „Radaw- 
nica*, zwłaszcza w Rosji i na Ukrainie 
święcony bardzo uroczyście. Lud w 
poniedziałek lub wtorek tygodnia prze- 
wodniego zbiera się tłumnie na cmen- 
tarzach, tarza na mogiłach na krzyż 
jaje barwione lub zakopuje je do zie- 
mi, ucztuje sam i wzywa na ucztę 
zmarłych. Po  sowitem  uraczeniu 
przodków następowało pierwotnie ich 
wypędzanie,—zwyczaj, który zachował 
się jedynie w formie przeżytków: w 
niektórych np. guberniach wielkoro- 
syjskich, baby wiejskie w Sobotę 
przed przewodami z miotłami i oró- 
gami w ręku, wypędzają z siola 
„šmierė“, która tutaj jest zastępczą 
zamianą zmarłych. 

Jak widzimy, obchody zaduszne 
w okresie Wielkanocnym rozpowszech- 

nione są przeważnie na Wschodzie i 

  

TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 

Prasznik i zegarmistrz. 

W czasie, kiedy opowieść niniej- 
sza się zaczyna — znali się tylko z 
widzenia, spotykając się nieraz na 
schodach. Jeden niósł zwykle na 
sprzedaż klatkę z jakimś ptakiem, 
drugi piastował pod pachą pudło ze- 
gara Ściennego, troskliwie w szmatę 

owinięte. Ponieważ schody, na któ- 
rych spotkania te wypadały, jako na 
piąterko w poddaszu wiodące, były 
wąskie i strome, przeto obaj samot- 
nicy boczyli się wzajemnie, uważając 
przesadnie „a nieufnie, by jeden dru- 
giego nie potrącił a szkody własno- 

„ści osobliwej nie wyrządził. 
Często też widywali się w dni tar- 

gowe na rynku miejskim, chociaż 
zgoła w różnych działach zarobko- 
wali. Wtedy ptasznik z pogardą pa- 
trzał na sąsiada, rozkładającego na 
sprzedaż swe starożytne zegary ra- 
zem z przekupniami starzyzny, a Są- 
siad dworował sobie w duchu, z 
ptasznika, siłą profesji włączonego 
pomiędzy handlarzy drobiu, psów, a 
nawet — żal się Boże — nierogacizny! 
Obadwaj zresztą stronili od jarmar- 
cznego motłochu, obaj milczący, nie- 
chętni rozmowie, zamknięci w star- 
czej zadumie. Stąd przezwiska, które- 
mi tłum ich oznaczył sobie: zegar- 
mistrza ochrzczono Cykaczem, ptasz- 
nik był Ćwierkacz. Silniejsze były te 
przezwiska od imion i nazwisk ro- 
dzonych, o których nikt nie wiedział, 
a jeśli wiedział to zaraz zapomniał. 
Trudne były. 

*" Poddasze, gdzie zamieszkiwali, 
obejmowało trzy izby. Z tych dwie, 
sąsiądujące przez Ścianę, zajmowali 
dwa odludki, trzecia od dłuższego 
czasu była pusta. | ktoby się też 
kwapił do takiej rudery, jaką było 
całe domisko, mocno od fundamen- 
tów grzybem podżarte, a na odle- 
głej krzywej ulicy, jakgdyby wyrzuco- 
ne z miasta, stojące. 

Jesienią wiatr tu hulał pomiędzy 
parkanami, błoto utrudniało dostęp, 
lecz za to z okien widok był wspa- 

niały na ogromne niebo, na kawał 
pola, a dalej — na wielkie skupisko 
budowli miejskich. Wiosną i latem 
istiy raj się tu otwierał od błękitne- 
go nieba, do słońca, nieprzesłonięte- 
go murami, od pól i od drzew zielo- 
nych, niesplugawionych kūrzem. 

Z wiosną, zaraz po Wielkiej No- 
cy ptasznik zeskrobywał z framu- 
gi okiennej papier uczczelniający, 
wyrzucał ze szpar nasiąkniętą pyłem 
watę i naošciež odmykał okno dla 
ciepłego powietrza tak upragnionego 
ptasim płucom. Wtedy zegarmistrz 
na całe dni wynosił się z domu. 
Uszy jego, nawykłe do miarowego, 
dostojnego szelestu zegarów, przesypu- 
jącego się jak piasek w klepsydrze 
czasu, nie mogły ścierpieć niestrojne- 
go ptasiego harmidru, jaki na widok 
słońca podnosił się w izbie obocznej. 

„ Wtedy to kanarki, wtedy trznadle 
i zięby, szczygły i sikory, szpaki, 
strzyżyki i cyżyki, synogarlice i pstre 
makolągwy, każda para wedle swego 
„Śpiewa mi się*, wielbiły wiosnę. 
Klatki rozwieszone we framudze i 
ustawione na parapecie jedna na dru- 
giej, jedna na drugiej w piramidki 
wyglądały jak loże teatru, pełne ro- 
zentuzjazmowanej publiczności, klasz- 
czącej drobnemi skrzydły, zachwyco- 
nej widokiem przez okno na scenę— 
świat Boży. A człowiek, pan ich ! 
życia ptasiego reżyser, zdejmował 
bluzę i z wodną fujarką przy ustach 
chodził ‘ро pokoju,  podjudzając 
sztucznym trelem swe bractwo do 
coraz gwałtowniejszych uniesień. I 
czujnem okiem obserwował każdego 
śpiewaka. W różnobarwnej karuzeli 
skaczących kłębków pierza, wskroś 
zagmatwane przegrody drucianych pa- 
rawanów, umiał wypatrzeć nieomyl- 
nie ospałego opierzeńca, milczącego 
wśród chóru. Takiemu wnet przy- 
gadywał: 

— A ty czemuś mi tak skobu- 
zial? Alboś to gawron nie trznadel? 
Gardło ci sadłem zarosło przez zi- 
mę, he?... Nie bój się: wezmę ja cię 

na głodówkę, to mi zaraz dobrodzie- 
ju, takiego kuranta wytniesz, że niech 
się sam kurek schowa. Dzisz go, ny- 
gusa... Zaraz jutro sprzedam! 

Gdy zaś ta admonicja do śpiewa- 
czego honoru, poparta silniejszym 

trelem fujarki, nie odnosiła skutku, 
Cwierkacz wsadzał rękę do klatki i 
ze słowami: 

— Pójdź no sam na spytki,—wy= 
ciągał milczącego osobliwca z grzą- 
dki.  W dziób zajrzał, w piórka 
dmuchnął, brzuszek pomacał, łapki 
pod Światło zbadał, a nie znajdując 
nic znamiennego, puszczał ptaka na 
pokój. 

— Leniuch jesteś, jazda na spacer... 
| zaczynał przepędzać uparciucha 

ze stołu na krzesło, z krzeszła na 
szafę, na łóżko, aż markotnego zu- 
pełnie rozruszał. 

Wieczorem, kiedy je wszystkie 
wymusztrował, nakarmił, napoił, kie- 
dy zwaśnione pogodził, rozkrzyczane 
uciszył, tę i ową klatkę płachetką 
nakrywając, zasiadał sam przy stole 
i głowę wsparłszy na ręku, spoglą- 

dał w otwarte okno, zażywając 
gwiazd, nieba i spokoju. Za ścianą 
słyszał teraz wyraźnie monotonne 
mamrotanie zegarów 

W pewnej chwili na schodach ro- 
zlegały się kroki powracającego z 
miasta Cykacza. Zaczynało się wte- 
dy chrobotanie podciąganych wag, 
zgrzytliwe chwyty nakręcającego klu- 
cza, i spóźnione, popędliwe bicie za- 
trzymanych za dnia a teraz poruszo- 
nych maszynerji. To najwięcej gnie- 
wało ptasznika: 

— Siedź tu przez ścianę z zegar- 
mistrzem, a nigdy nie dowiesz się 
rzetelnie, która też godzina. To bije 

pięć, a zaraz dwunasta, szósta zlewa 
się z jakąś inną, niewiadomą godzi- 
ną. Krętacz stary, myśli że czas 
oszuka i śmierci się wymignie. Sie- 
dzi taki, jak puhacz nadęty, pomię- 
dzy spróchniałemi pudłami, słucha 
chrzęstu zardzewiałego żelastwa, Żży- 
cie podcinającego i knuje coś wie- 
cznie, nienawistnik żywego  Stwo- 
rzenia... 

Ale niezupełnie było tak, jak wy- 
obrażał sobie ptasi piastun. 

Za ścianą, wpośród pracujących 
zegarów, ni to wśród młynów mielą- 
cych wiecznie przybierający czas na 
zwiewny pył godzin, przy blasku wo- 
skowych świec trudził się ze swemi 
myślami samotny Cykacz. W tem 
bytowaniu między martwemi napozór 
dziełami swych rąk odnajdowat dla 

; 

siebie głęboką treść. Nie były to 
obojętne maszyny, zmajstrowane pro- 
stym rachunkiem rozumu, pędzone 
w ruch kluczem mosiężnym — te ze- 
gary! Ojcowskie dostojeństwo świeci- 

ło, w oczach starca, gdy wieczorem 
lustrował je i czyścił, badajc podej- 
rzane zgrzyty w mechanizmie. Wa- 
hadła poruszały się miarowo w tem- 
pie serca, które w najgłębszej, wsty- 
dliwej tajemnicy, w sekrecie przed 
myślą nawet łaknęło żywej miłości. 
Gdy wszystkie inne zawiodły, —pozo- 
stało mu to jedno umiłowanie, roz- 
koszujące się dowoli miedzianym 
głosem bijących godzin, uczucie, ludz- 
kim oczom  kryjome, bezpieczne 
przeto zdrady i szyderstwa. 

Niektóre - zegary były już niartwe. 
Opłakiwało serce ich zgon nikomu 
nieznany. 

Zdarzało się w jakimś dniu, że 
wskazówki zatrzymywały się daleko 
przed obliczoną im przez mistrza go- 
dziną. Z położenia ich, z przypadko- 
wego miejsca między. cyframi znać 
było, iż ustał wszelki związek jednej 
z drugą i że uszła z nich kierująca 
moc. Mistrz nie badał tajemnicy umar- 
łych. Rozumiał konieczność takich 
zdarzeń. Te urojone šmiercie utwier- 
dzały go w urojeniu o życiu. 
westchnieniem podnosił szybkę nad 
cyferblatem i z miną żałobną składał 
wskazówki. jak rece nieboszczyka za- 
wsze na godzinie dwunastej. A myśli 
wtedy miał takie: : 

— Któż to moje ręce w godzinę 
śmierci tak na spoczynek ułoży? Kie- 
dy upadnę w pół drogi żywota twa- 
rzą na ziemię, kto twarz ku niebu 
obróci i między ręce Splecione krzyż 
włoży?.. Pustka... 

A słysząc przezsenne pomruki są- 
siada w obocznej stancyjce, uśmiechał 
się zjadliwie: 

— | ciebie, mizerny odludku, pta- 
szęta na skrzydłach nie wyniosą! Po- 
miot cię ptasi okryje, nic więcej! 
Darmo płoszysz strachy samotności 
piskiem szczyglim i kanarczym. Krwi 
wolniejącej w żyłach niczem już nie 
rozgrzejesz i nie popędzisz! 

Tak sobie przez ścianę nawzajem 
w myślach obaj przygadywali, nietyle 
ścianą, ile tą zawziętą samotnością, 
która ich skurupą okryła, przedziele- 

ni. Kiśnieli w leżf; w kurzu i w pa- 
jęczynach, oszukując swe ludzkie po- 
pędy jeden cykaniem zegarów, drugi 
bezmyślnym świergotem ptactwa, z 
podełba na tę resztę świata spogląda- 

jąc, która przecie samym światem 
była.., 

Któregoś dnia przed południem, 
gdy obu opleśnielców nie było w do- 
mu, zajechał na podwórze wóz, nie- 
zbyt przepełniony sprzętem mieszkal- 
nym. Woźnica pownosił na górę do 
pustego niieszkania toboł z Odzieżą, 
stół, trzy różnego stylu krzesła, łóż- 
ko niestylowe i maszynę do szycia. 
Za nim weszła młoda kobieta z rocz- 
nem dzieckiem na ręku. 

Wkrótce pusty wóz odjechał i šla- 
du nie było, iż do rudery przybył no- 
wy lokator. 

Nic a nic nie podejrzewał ptasz- 
nik, gdy pod wieczór tarabanił się po 
schodach do siebie, niczego nie do- 
myślał się też zegarmistrz, wróciwszy 
z miasta z jakimś gruchotem, wziętym 
do naprawy. 

Aż tu w pewnej chwili, gdy jeden 
cackał się ze śrubkami i kółkami ro- 
zebranego zegara, a drugi okrył swój 

7 pierzasty pensjonat płachtą nasenną, 
na cichem poddaszu zabrzmiał głos 
niezwykły, obcy zarośniętym uszom 
starców, głos dziwny— płacz dziecka... 

Obaj eremici porwali się na nogi, 
obaj osłupieli. 

— Cor.. Skąd?.. Jakim sposobem?.. 
Wszelki duch... 

Płacz brzmiał mocno, doniośle, 
rzekłbyś — tryumfalnie! Zamęt pow- 
stał w zardzewiałej ciszy. Wahadła ze- 
garów nerwowo przyśpieszyły posu- 
wisto-wstecznego kroku, ptaki drgnęły 
niespokojnie i ćwierknęły pytająco: 

— Gdzie?.. Jak?'. 
Nie było odpowiedzi, bo płacz 

równie nagle jak się odezwał tak 
umilkł, uciszony snać pocałunkiem 
matki. 

Wtedy sąsiedzi, poruszeni jedną 
myślą, jednocześnie myściubili nosy 
do sieni. Żółte Światło dwu świec, 
które każdy wysunął przed siebie pa- 
dło na drzwi przeciwległe, ukrywające 
tajemnicę głosu. Już za niemi było 
cicho. Spojrzeli mężczyźni po sobie, 
chcieli się wzajem 0 coś pytać. ale
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Pot. Wschodzie Europy. Niemniej jed- 
nak wiele przemawia zatem, że pier- 

wotnie były one praktykowane także 
w Środkowej i Zachodniej Europie. 
Mam na myśli często spotykane: 1) 
złowróżebne znaczenie okresu wielka- 
nocnego, który należy, do kategorji 
dni nieszczęśliwych, kiedy niczego nie- 
godzi się zaczynać; 2) różne zakazy, 
w rodzaju zakazu prządzenia, wicia 
sznurów, rąbania drzew i t. d., które 
widzimy zazwyczaj W związku z uro- 

czystościami zadusznemi; 3) powszech- 
ny w Europie zwyczaj barwienia na 
Wielkanoć jaj, ktćre, jak zobaczymy 
poniżej, grają oddawna ogromną rolą 
w kulcie dusz. 

Błędnem jednakże byłoby mnie- 
maž, że w powyższych obchodach za- 
dusznych mamy poprostu nieskażone 
i czyste resztki kultu dusz, jaki istniał 
wśród ludów Europy przed wprowa- 
dzeniem chrześćjaństwa. W tej formie, 
w jakiej obserwujemy go dzisiaj, nosi 
on wyraźne Ślady rozumuiącego i po- 
rządkującego wpływu grecko-rzymiskie- 
go pogaństwa. 

W Rzymie cały Maj uważano za 
miesiąc nieszczęśliwy, kiedy nie za- 
wierano małżeństw. Na początku te- 
go okresu widziiny trzydniowe (9, 11, 
13 Maja) święto Lemuria (od Lemu- 
res, dusze zmartych), kiedy ojcowie 
rodzin rzucali duszom poza siebie ty- 
łe ziaren bobu, ile głów liczyła rodzi- 
na, w charakterze wykupu za siebie 
i za swoich, a następnie wypędzali 
je słowy: „wynijdźcie, dusze przod- 
ków". Na koniec znów (1 Czerwca) — 
pzypadało zaduszne również święto 
Carnaria (od zamierzchłej bogini Kar- 
ny), kiedy spożywano ten sam bob z 
sadłem (stąd nazwa ludowa: „Kolen- 

dy bobowe*), duszom ofiarowywano 

róże (napis z Emony: ut rosas Car- 

noriis ducont), matki zaś rozkłada- 

niem w oknach i na progach domów 

gałązek cierniowych broniły swe dzie- 

„ci od chciwych na ich krew skrzydla- 
tych strzyg (striges), t. j. dusz w pta- 
siej postaci. Za czasów chrześćjańskie- 
go Cesarstwa powstaje podpowiedzia- 
ne przez„wspomniane ofiarę róż no- 
wa nazwa „dzień róży” (dies rosae, 
dies rosationis, rosalia), która, jak wi- 
@46 г niektórych datowanych napi- 
sów, na Zachodzie imperjum stoso- 
wana jest nie tylko do dawnych Car- 
narjów, ale i do dawnych Lemurjów. 
W greckiej jednak połowie Cesarstwa 
obok rzymskiej, importowanej nazwy 
„rosalia* (zazwyczaj w formie „ru- 
salia", „russalia) widzimy także nawy 
dziwne: „rodismos*, „rodónia* (od 
„rodon*, róże), — t to współistnienie 
dwóch nazw dla dwóch jednoznacznych 
uroczystości prowadzi w końcu do 
zróżnicowania czasowego: terminem 
„rodónia" poczęto nazywać święto 

poprzestali na spojrzeniu wymownem. 
Poczem znowu, jak mnichy z baro- 
metrów, cofnęli się do swych ko- 
mórek. 

Noc zeszła spokojnie. Rankiem za- 
to rozległy się niesłychane tu od lat 
hałasy. Naprzemian turkotała maszy- 
na, dudniły schody pod bosemi pię- 
tami posługaczki, która nowej miesz- 
kance do pomocy przybyła, to zno- 
wu — strach powiedzieć — w samej 
sieni trzaskało rąbane drzewo, a z 
poza niedomkniętych drzwi słychać 
było głośną rozmowę i leciał swąd 
kuchenny. W południe ucichło nieco. 
Ptasznik i zegarmistrz, upatrzywszy 
sobie chwilę, chyłkiem wymknęli się 
do miasta, trzęsąc się z oburzenia. 
Jeden pobiegł do gospodarza proce- 
sować się o tę nieprzyjemną niespo- 
dziankę, drugi uznał, że roztropniej 
będzie nowej poszukać siedziby. 

Wrócili późno w noc, nic nie 
wskórawszy. 

Nieszczęście, jak wiadomo, ludzi 
zbliża, siły się łączą przeciw wspól- 
nej klęsce. Tak się też stało. Pierwszy 
ptasznik, jako człek bardziej uspołecz- 
niony zapukał do sąsiada. Ten przy- 
jął go w milczeniu, ale statecznie. Od 
słowa do słowa zawiązała się rozmo- 
wa, najpierw oficjalna i zwięzła, póź 
niej coraz przestronniejsza i tocząca 
się dookoła niezwykłego w historji 
rudery wypadku. 

— Widziałem ją, — mówił zegar- 
mistrz basem, przypominającym skrzyp 
nieoliwionych trybów, — zeszła na 
podwórze po wodę. To młoda kobie- 
ta i bardzo przytem głupia. Spojrzała 
na mnie i parsknęła śmiechem. Mu- 
siałem wrócić do miasta, choć nie 
miałam już po co, ale chciałem jej 
zejść z oczu. 

— Jest to wdowa, — objaśnił 
ptasznik, który wrócił był właśnie od 
gospodarza, — a utrzymuje się z szy- 
cia. Nazywa się Wiktorja, zapomnia- 
łem jak dalej. Wiktorja... 

— Moja siostra też miała Wiktor- 
ja na imię—rzekł w zadumie pierwszy, 
— umarła na tyfus w młodości. Te- 
raz już by miała ze czterdzieści lat, 
a była jeszcze panną. Tak, — Wiktor- 
ja, Wikcia wołaliśmy na nią. Dwa- 
dzieścia lat temu umarła. 

— Najgorsze to,—sprowadził roz- 

wcześniejsze; terminem „rusalia“ — 
późniejsze. 

Pierwsze święto zostawiło po So- 
bie ślad we czci zmarłych, obser- 
wowanej w czasie Wielkanocy: stąd 
takie nazwy wielkanocnych obcho- 
dów zadusznych, jak rosyjska „radu- 
nica", białoruska  „radawnica* (z 
oparciem się o temat rad,—który wi- 
dzimy w wyrazach „radość", „rado- 
wać się”); drugie — Ślad jeszcze wy- 
raźniejszy we czci zn:arłych, związa- 
nej z Zielonemi Świątami: stąd takie 
nazwy ludowe już to samej uroczys- 
tości, już to właściwych jej obcho- 
dów, jak dawniejsze „Pascha rosa- 
rum“, „Pascha rosata“ u ltalow i 
Hiszpanów, „ła feste dela rose“ ц 
Francuzów, jak dzisiejsze  „„Rusalji“ 
u Ukraińców, „Rusalnaja nidziela“ u 
Rosjan, „Rusadle* u Czechów, „Ru- 
sić.tż* u Serbów i t. d. Zdaje się, że 
wraz z powyższemi nazwy tych uro- 
czystości ludy nowe wzięły w spadku 
po starożytnych i zwyczaj barwienia 
jaj na czerwono. Jaja w starożytnym 
kulcie dusz grały rolę wybitną, będąc 
dzięki swej własności rozrodczej uwa- 
żane za jednoznaczne z krwią, —i 
przez barwienie ich na czerwono spo- 
dziewano się zapewne osięgnąć ze- 
wnętrzne takie wyrównanie. Dodam 
w końcu, że wśród ludów klasycznych, 
które ciało zmarłego owijały w tkani- 
nę czerwową i grób jego osypywały 
kwiaty czerwonemi (patrz wyżej), i to 
składane mu w ofierze jajko nie mo- 
gło chyba mieć innej barwy, jak tyl- 
ko czerwoną. Dostawszy się więc w 
drodze zapożyczenie do obrzędowań 
ludów chrześćjańskich, jajko dzięki 
tejże własności rozrodczej zostało po- 
jęte, jako symbol zmartwychwstania, — 
i dlatego weszło w daleko ściślejszy 
związek z uroczystością Wielkanocną, 
niż z Zapustami lub Zielonemi Świę- 
tami. 

Witold Klinger 
Prof. Uniwersytetu Poznańskiego. 

  

  

Wśród pism. 
„Comedia* — nabiera soków žywot- 

nych. Nr 8 zawiera aż 8 kolumn, sowicie 
ilustrowanych i szereg artykułów, poświę- 
conych aktua'nym sprawom literacko-arty- 
stycznym. 

ow 

„Wiadowości Literackie" drukują na 
naczelnem miejscu wywiad z Hofmannstha- 
lem, opowiadającym 0 swym nowym dra- 
macie p. t. „Wieża”, którego akcja toczy 
się w Polsce napoły legendarnej napoły ki- 
storycznej. Emil Breiter przypomina 0 wiel- 
kim talencie mało popularnego Tadeusza 
Riitnera. W dziale „Korespondencyj* p, Ste- 
fan Lech występuje w obronie poezyj Ed- 
warda Walewskiego, ostro ocenianych swe- 
go czasu na łamach „Wiadomosci“. 

mową na właściwe tory drugi, że ma 
dziecko. Z takiem małem żadna noc 
nie jest pewna, a ja bardzo czujnie 
sypiam. Dopóki to nie wyrośnie, nie 
masz w domu spokoju. 

— Myślę, żeby drzwi zawiesić 
płachtą. Zawsze się trochą krzyk 
przytłumi. Potrzebuję ciszy. 

— To wam moje ptaki przeszka- 
dzają? — zafrasował się uczynnie 
Ćwierkacz. 

— Przecie w nocy śpią cicho. 
Zresztą co innego kwilenie ptaka, 
które ledwie, że słychać, a co innego 
wrzask dzieciaka, przed którym trzeba 
uciekać, jeśli komu spokój miły. 

Pokiwali oba głową, współczując 
wzajemnaj niedoli. 

— A wam, sąsiedzie, nie naprzy- 
krzają się moje lokatory? — odwza- 
jemnił się mistrz, szerokim gestem 
wskazując zegary. 

— Dalibóg, ani trochę. Lubię so- 
bie posłuchać, leżąc już w łóżku tego 
równego szmeru, a są takie, co ładny 
głos mają, gdy grają. Wybierałem ja 
się do was ze swoim zegarkiem, któ» 
ry późni się nie wiem czemu. 

— Przynieście, chętnie naprawię. 
Trzeba go będzie wyczyścić. 

Topniały lody międzysąsiedzkie i 
bez przymusu składała się pogawęda. 
Więc zaraz nazajutrz zegarmistrz re- 
wizytował ptasznika. Okazał przychy|- 
ne zainteresowanie skrzyd'atym sublo- 
katorom sąsiada, tego i owego za- 
szczycając cmoknięciem. 

Z powodu ulewnego deszczu prze- 
siedzieli dzień cały w domu i skazani 
byli na przecierpienie wszystkiego, co 
się w tymr czasie u Wiktorgi działo. 

Maszyna furczała, jak opętana, 
posługaczka rąbała drzewo, jakgdyby 
na zimowy zapas i pomimo ulewy, 
co chwila zbiegała do sklepiku na 
dół, kłapiąc po schodach ciężkiemi 
buciorami. 

— Mieliśmy wczoraj coś postano- 
wić, — rzekł Cykacz, — a jakoś ze- 
szło na niczem. Niesposób przecież 
znosić to piekło bez szemrania. 

—. Niesposób... 
— Albo my, albo ona (zegarmistrz 

mówił już w liczbie mnogiej, podkreś- 
lając obronną solidarność). Myślę, że 
pójdziemy do gospodarza i niech 
wybiera kogo woli: wdowę, czy nas, 

LAS W Iš EN S: К 

Bloto w herbie. 
W sumiennem streszczeniu dotych- 

czasowej polemiki w sprawie „Fau- 
sta" wypowiada p. Tadeusz Łopalew- 
ski (Kurjer Wileński Nr. 56 z dn. 
10. III. r. b.) zdanie: „tego rodzaju 
metody polemiczne są zjawiskiem na 
tyle niezwykłem że oprócz zdumienia 
muszą budzić głęboki niesmak*. Zda- 
nie to pośród palb anarchji umysło- 
wej i duchowej uznać należy za oso- 
bliwe i wyjątkowe — więc godne roz- 
winięcia i omówienia szerszego. 

Stwierdzając bezwzględną  słusz- 
ność powiedzenia p. Łopalewskiego— 
nie można jednak umknąć przed py- 
taniem natarczywem — dlaczego au- 
tor nazywa to zjawisko „niezwy- 
kłem* ? — Zdaje mi się, że jest ono 
arcyzwykłe i — za zwykłe! 

Może ktoś kiedyś podejmie nie- 
wdzięczny trud, aby wykazać jakiemi 
drogami i przez kogo po raz pierw- 
szy zostały w zakres polemik i kry- 
tyk wprowadzone w Polsce wyzwiska, 
przezwiska, insynuacje, kłamstwa, bre- 
dnie, pokazywanie języka, „gra na 

  

BICZ. 

Sen. 

Dziwny sen miałem dziś nad ranem, 
Sen, który nigdy się nie ziści... 
Zniknęło w Polsce partyjnictwo, 
przepadł bolszewizm i faszyści... 

* * 
* 

Wokoło mieliśmy przyjaciół, 
Litwin najlepszym był nam druhem, 
Szaulis nie był już bandytą, 
a dobrym opiekuńczym duchem. 

* * 
* 

Żyło się w Polsce niby w raju, 
albo za piecem gdzieś u Boga — 
wszystko nadzwyczaj było tanie, 
a tylko Polska była droga. 
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Nie było żadnych kłótni, swarów — 
mniejszości żyły z nami w zgodzie, 
nikt świństw nie robił nigdy, nigdzie 
i ryb nie łapał w mętnej wodzie... 

* * 
* 

Chodzili wszyscy prostą drogą 
nie było wcale ścieżek krętych — 
mniej było świątyń i sług bożych, 
lecz za to znacznie więcej świętych. 

* 
* 

Wszystko to śniłem dziś nad ranem... 
lecz zbudzić się, ach! jak boleśnie, 
gdy rzeczywistość krzyczy sroga: 
„było to wszystko we śnie, we śniel..." 

  

starych lokatorów. Jak nie—to sobie 
poszukamy innego mieszkania. 

— ldę z wami, — uniósł się 
ptasznik — kiep będę, jeślisię uprze! 
Zaraz jutro pójdziemy. 

Lecz właściciel rudery był człek 
układny  Przegadał  malkontentow 
z kretesem, nie kwapił się szwaczkę 
usuwać, a starych nie było mu lekko 
się wyrzec. Tak i siak kręcił i tak do 
serc sprzymierzeńców przemawiał, że 
w końcu stanęło na tem, iż on, jako 
gospodarz z Wiktorją ostro się roz- 
mówi i wszelkich jej zabroni hałasów, 
gwoli wygodzie i spokojowi starych 
lokatorów. Czy obietnicy chytry lis 
dotrzymał, trudno dociec, bo chociaż 
zgiełk w trzeciej izbie nieco się po- 
miarkował, wszakże daleko było do 
dawnego, niewzruszonego przez tyle 
lat błogiego stanu. Trzeba się pogo- 
dzić człowiekowi ze złem, siedząc na 
miejscu, skoro mu żal stare śmiecie 
porzucić i w nowe przenosić się stro- 
ny. Wszakże i jeden i drugi szczelnie 
opatrzyli drzwi u siebie, jak przed 
srogim mrozem, a to był jeno głos 
dziecka, głos przybywającego życia 
tak im nienawistny. 

Przed północną godziną, gdy u 
Wiktorji Światło gasło, przesiadywali 
naprzemian u siebie, jak dwa puha- 
cze, burcząc zgryźliwie na czasy, któ- 
rych, o zgrozo, doczekali, na złość 
ludzką, na wszystkie zawody, jakich 
za dnia w pracy od Świata doznali. 
Dziwnie szybko powstała między ni- 
mi zażyłość, zrodził się szacunek 
wzajemny naprzód dla fachu, zaczem 
— dla osoby. Razem nawet do mia- 
sta wychodzili, w jednej stołówce o- 
biady jadali, na rynku w czas targu 
trzymali się blisko siebie. Wiele z tej 
przyjaźni wynikało korzyści dla obu, 
Ledwo który kwękać zaczął, co w 
tym wieku często człowiekowi się 
zdarza, na kości, że go łamią, na 
kiszki, że mu źle chodzą, już drugi 
zapędzał go do łóżka i wyręczał w 
gospodarstwie, nie wstydząc się z u- 
sługą pośpieszyć. Nie wiele brakowa- 

cło, aby kieszeń wspólną mieli, bo od- 
dawna zaczęły się między niemi ra- 
chunki i rozrachunki, groszowe со- 
prawda, trudne jednak do rozplątania, 
ile który komu winien, o co się te- 
raz żaden nie troszczył. Wśród nie- 

nosie" — i co wpłynęło na to, że 
tego rodzaju sporadyczne wyskoki 
choleryka (nie przezwisko; określenie 
temperamentu) stały się z niewesołym 
biegiem czasu metodą zmieniającą po- 
lemiki, repliki i krytyki w „wesoły 
kącik*, mający na celu 1) łatwe, aż 
upokarzająco łatwe ośmieszenie czło- 
wieka (idee bowiem zwalczać — to 
trud i odpowiedzialność, tembardziej, 
że są idee — niezwalczalne!), 2) za- 
bawianie żonglerstwem słów niewy- 
brednych czytelników (przez co i ła- 
twość zdobycia „popularności"), 3) 
maskowanie pustki piszącego (braku 
myśli, uczuć i zasad — a co za tem 
idzie — braku słów ważnych). 

Pożywnem podłożem dla tych tak 
bardzo  charakterystycznych obelży- 
wych znamion „dyskusji* jest niewąt- 
pliwie — bliżej jeszcze nieokreślona 
i nazwa niesklasyfikowana newroza; 
newroza „nagminna“ i newroza per- 
sonalna. 

Nie jest ona wynikiem t. zw. cza- 
sów powojennych; jak już miałem 
sposobność zauważyć, wojna nie była 
momentem przełomowym, dzielącym 
historję bytowania człowieczego na 
dwie epoki; nie; była ona fragmen- 
tem wielkich zamieszek duchowych — 
fragmentem tkwiącym korzeniami w 
głębi wieku XIX-go, a trwającym po 
dziś dzień w jednakiem nasileniu. 

Więc i ten szczegół, o którym 
mówię — owa „newroza werbalna", 
jest jeno ogniwem w wielkim łańcu- 
chu niedomagań ogólnych; niewątpli- 
wie jednak wzmogła się pod destruk- 
tywnym obuchem spraw wojennych 
przyzwyczajających do skatologizmów 
i sankcjonujących brutalność. 

Bez brania w rachubę tej specy- 
ficznej choroby, tej klinicznej łatwo- 
ści wpadania w afekt, tej copochwil- 
nej pobudliwości i wpadania w gniew, 
w złość, irytację — żadną miarą nie 
możemy sobie wytłomaczyć grząskie- 
go zalewu niechlujnych i uwłaczają- 
cych rzeczeń, jakich pełne są szpalty 
pism. 

To byłaby więc tego słownictwa 
bezjakościowego przyczyna pierwsza: 
dolegliwość neurasteniczna. 

Z nią w bliźniaczej parze idzie do- 
legliwość o wiele znaczniejsza, waż- 
niejsza, głębsza — choroba duchowa: 
brak etyki moralności i religijności.— 
Tu już muszę poprzestać na stwier- 
dzeniu tego faktu — jasnego zresztą 
i wyraźnego dla wszystkich, obdarzo- 
nych dobrą wolą; temat do genetycz- 
nie i rozwojowo zbyt obszerny i da- 
lekonośny — aby go w jednem zam- 
knąć zdaniu — na szersze rozwinię- 
cie brak i czasu i miejsca w tej chwili. 
Ze stu nastręczających się zagadnień 

odzownych przykrości ze strony ha- 
łaśliwej sąsiadki, której unikali, czas 
upływał gładko. Może niekiedy skry- 
cie żałowali, iż dawniej się nie spiknę- 
li, mieszkając tyle czasu przez ścianę. 
Ani się spostrzegli, jak przeszła je- 
sień i cała zima, i musiał ptasznik 
znowu okna otwierać przed wiosną. 
Wtedy pewnej nocy zdarzyła się na 
piąterku rzecz osobliwa. 

III. 
rtasznik siedział u zegarmistrza, 

który stawiał pasjanse. Chór pięciu 
zegarów harmonijnie odśpiewał jede- 
nastą godzi ę, sześć martwych po 
dawnemu spoczywało na dwunastej. 
W pokoju było sennie, cicho i mdło 
od woskowego Światła, nadaremnie 
walczącego z cieniami po kątach. 

Wtem (o, kochane, staroświeckie 
romanse: wam zawdzięczam ten obraz) 
— „W sieni pode się szybkie ko- 
biece kroki*... zastukano do drzwi 
i do izby wpadła zdyszana Wiktorja. 
Włosy miała w nieładzie, twarz jej 
mokra była od łez. W czarnej plamie 
ust, okrągło otwartych uwięzło prze- 

rażenie. ` 
— Ratujcie,—krzyknęla, — dziecko 

mi zachorowało. 
„Zegarmistrz rzucił na stół kiero- 

wego asa, serce czerwone. Obaj męż- 
czyźni podnieśli się z krzeseł. Spoj- 
rzeli po sobie, spojrzeli na samotną 
matkę. Cykacz bez słowa wziął 'czap- 
kę i wyszedł. Słychać było, jak zbiegł 
po schodach. Trzasnęły dzwi na do- 
le. Łoskot kroków na bruku... Pta- 
sznik na palcach przeszedł przez Sień 
i zatrzymał się na progu mieszkania 
Wiktorji. Przez uchylone drzwi padała 
smuga światła od naftowej lampy. 
Wszedł, za nim matka. Na szerokiem, 
drewnianem łóżku ze stosu pościeli 
wyglądała główka dziecka. Pod cie- 
mną, skręconą w loki cyupryną šwie- 
ciło rumiane, okrągłe liczko, wilgotne 
*od potu. Widok skrzywionych boleśnie, 
małych, purpurowych ust sprawiał 
patrzącym niewysłowione cierpienie. 
Z ust sączyło się ciche stękanie, jakaś 
reszta wyczerpanego płaczu. Dwie 
Ściśnięte piąstki podobne były do 
obrzmiałych pąków róży, a gdy się 
otwierały, błądząc po kołdrze ruchem 
bezcelowym, miały pozór różowych 
pięcioramiennych gwiazd, 
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wybieram tylko to: czyż może być 
wogóle mowa o jakiejkolwiek dyrek- 
tywie etycznej czy religijnej, gdy rygor 
łatwiejszy: honoru i obrony godności 
swojej i bliźniego, został wypleniony 
do cna i rzucony po za nawias roz- 
ważań „literackich*? — 

Tym to dwom  przyczynom: 
historji i braków zasad etycznych — 
oraz hołubiącej te gorgonizmy opinii 
publicznej  sfrymarczonej a  szczo- 
drej — płacącćj za circenses gotów 'ą 
sutej popularności — przypisać trze- 
ba takie np. niesłychane, nieprawdo- 
podobne zdarzenia, że: 

1) wielkiego pisarza może ktoś — 
pod koniec Jego pracowitego, zasob- 
nego żywota nazwać pismakiem omal 
że nie kanalją — a równocześnie 
ktoś inny powołuje się na tegoż pi- 
sarza (iuż nieżyjącego!!!) i broni Jego 
nazwiskiem pozycji nie dającej się 
nijak obronić — i jego opinją po- 
kryć się stara tuzin nieprzytomnych 
epiletów. 

2) że świetny młody poeta po raz 
trzeci rozpiawia się z przeciwnikami 
w sposób tak niewiarygodny, że wie- 
rzyć się nie chce, iż ta sama ręka 
pisze wzniosłe strofy co i te — w re- 
zultacie przecież łatwe — zezłoszczone 
skłębienia zdań, 

3) że w polemice dość zrezygno- 
wanej więc zdawałoby się w równej 
mierze rzeczowej — zwalcza się prze- 
ciwnika wypominaniem mu... długu 
prywatnego (okropność!!) '— 

4) że hurtownie w jednej i tej sa- 
mej replice rozprawia się z kilkoma 
kwestjami rozbieżnemi, sypiąc epite- 
tami dosadnemi na prawo i na le- 
мо — tak, že južiw tem oberwaniu 
słów niewiadomo co, gdzie i komu 
się należy — co jest racją — coby 
nią mogło być, co nią nie jest, co 
jest jej zaprzeczeniem (typowy ma- 
newr wprowadzania w błąd czytelni- 
ków i — siebie!) 

I. T. D. — Poco mnożyć liczbę 
przykładów; w każdej gazecie znaj- 
dziecie kilka łokci tego towaru. 

Przejdźmy do epitetów — są one 
przecież klasycznym przykładem nie- 
klasycznych powaśnień ze wszystkiem 
co uczciwe, rzetelne, godziwe. 

Tyle razy już powtarzano je w 
rzeczonych polemikach! Lecz nie za- 
wadzi jeszcze! Niech się ich kto żyw 
i ma ochotę nauczy na pamięć; nie- 
chaj ad aeternam rei memoriam sta- 
ną się dowodem tego „z trudem zdo- 
bytego stopnia kultury"! 

Poprawdzie oby się stały odstra- 
szającym przykładem; oby współcze- 
snym mówiły o wielkim nieporządku 
społecznym i etycznym; oby oduczy- 
ły potomność frazesu „o dobrych 
dawnych czasach* — oby ją raczej 
nauczyły optymistycznego stwierdzenia: 
„no — przecież tak źle nie jest, jak 

Przyjaciel ptaków chciał przysunąć 
się bliżej, ale się zawstydził. Poczuł 
się nagle, jak ciężki spróchniały pień 
wobec kwitnącej poziomki. Bał się ją 
spłoszyć sękatemi ruchy, nieledwie 
oddech wstrzymywał. A dziecko spoj- 
rzało nań opuchłemi od płaczu oczy- 
ma i długo nie zdejmowało przenikli- 
wego wzroku. Stary człowiek uczuł, 
iż zwolna drewnieje, na wieki wra- 
stajac w podłogę. Lecz wrastał z 
błogiem zadowoleniem. Rychło wy- 
niknął pożytek z jego obecności. Po- 
wieki dziecka szybko obeschły, wargi 
ułożyły się spokojnie a z pomiędzy 
nich wytoczyło się w uroczystą ciszę 
okrągłe słówko. 

— Pan...i z piąstki wykwitnął 
romień różowy, wskazujący palec. 
dalsze słowa: 

— Pan, chodź tu do nas... 
Królewski nakaz brzmiał w owem 

majestatycznem „my“:... My, z Bożej 
laski dziecko... 

Teraz odezwała się Wiktorja, klę- 
cząca u wezgłowia, ale Ćwierkacz nie 
zrozumiał jej mowy. Zbliżył się do 
posłania. 

— Siądź,—padł drugi rozkaz, po- 
party gestem drobnej dłoni. Ptasznik 
stropił się zupełnie. 

— Niech pan usiądzie, —powtórzy- 
ła kobieta, zgarniając pościel z kra- 
wędzi łóżka, — jak to dobrze, iż ona 
już nie płacze. Zapomniałam tamte- 
mu panu powiedzieć i prosić go, by 
przyprowadził doktora. Mój Boże... 

— On sam, — bąknął Ćwierkacz, 
siadając z lekkością obłoku na skraju 
posłania. 

— Domyślił się, prawda? Obaj 
panowie jesteście tacy dobrzy, z Oczu 
wamto patrzy. Jestem szczęśliwa, że 
mam takich zacnych sąsiadów przez 
Ścianę, bo cobym teraz sama jedna 
poczęła. Dziewczyna przychodzi tylko 
we dnie, po nocach jestem sama. Z 
całego cerca dziękuję. 

W ogniu tych komplementów ptasz- 
nik mdlał, topniał, rozplywał się jak 
wosk. Nie wiedział jak się odezwać w 
tak niezwykłej chwili. Nie mógł zebrać 
myśli. Dziecko mu przyszło z pomo- 
cą. Dotknęło jego ręki z lakoniczną 
prośbą: 

— Bajeczkę ... 
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było w tym roku* (dajmy na to 

1926-tym). : . 

A oto mała wiązanka osobliwego 

autoramentu i zapachu (zebrana wy- 

łącznie z artykułów tyczących się 

omamicznej polemiki; — chyba wy- 

starczy!): 
mateczka Kozłowska w portkach, 

partactwo, naiwny syn puszczy, dzie- 

cinna megalomania, bałamucenie się 

opatrznościowe, tokujący głuszec 5а- 

' moupojenia, blaga, figle, obrzydliw- 
stwa, Krakusik dla Warszawki, z piką 

na raki, niechlujny tłumacz, łajdactwo 

jad nienawiści, i t. d. i t. d — 22 

kończmy kwiatem z tej samej przy- 

krej wiązanki — błoto w herbie. 

Słowa te same w sobie nie są — 

powiedzmy — groźne, niektóre Z nich 

są nawet nieporadne i nieznaczne; 

grozy właściwej ` 

wtedy, gdy sobie uzmysłowimy, że 

są one sposobami krytycznemi mają- 

cemi wykazać, czarno na białem, czy 

czyjaś robota literacka jest dobra czy 

zła, lub czy ktoś w dowodzeniach 

swych ma słuszność lub jej niema. 

Tendencja zła jest tu motorem 

niewątpliwym, pomylona intencja za- 

sadą. ъ + ь еа 

Znacznie, rozumie się, zjawiskiem 

groźniejszem jest dotrzymująca tabo- 

rowi wyzwisk kroku—walka za pomo- 

cą insynuacji, pomówień o nieuctwo, 

interes, kłamstwo i t. d. — przyczem 

właśnie insynuacja bywa podnoszona 

świadomie do godności uczciwej bro- 

ni — Jecz to już dział odrębny, do 

którego przy sposobności powrócę. 

— Czyż wobec tego wszystkiego 

można mówić na serjo o krytyce? — 

o krytyce teatralnej w szczególności? 

Zapewne — bywają wyjątki; zasadni- 

czo jednak miejsca na nią niema, a 

przestrzeń papieru przeznaczona dla 

„niej nosi stale napis „zajęte“; — a 

czem? — a no wyzwiskami, dowci- 

pami, humorystyką, niedyskrecjami, 

baraszkowaniem, rozprawianiem Się 

z osobistymi adwersarzami, blagą, 

blichtrem i polityką. : 

Gdy tak się dzieje w „literaturze”— 

gdzie przecież obowiązuje inteligencja 

i talent, gdzie istnieje materjał na 

sprawy tak wyklęte jak zachwyt — 

to cóż dopiero na innych polach ży- 

cia narodowego? Tam już orgja zu- 

pełna, jawna bezkonkurencyjna ! -- 

Lecz o tem wiedzą wszyscy, nikt tu 

chyba już niema złudzeń; — „Słowo 

drukowane" staje się synonimem nie- 

szczęścia, przed którem należy ucie- 

kać szybko i daleko! ° : 

Patrząc, słysząc i doznając tej 

pośledniej wiecowości sposobów kry- 

tycznych, literackich czy nawet рое- 

tyckich — chce się wołać dobitnie 

i nieustępliwie: nie chcę sztuki! nie 

chcę poezji! jednego tylko pragnę: 

uczciwości !! 
Wyzbyliśmy się szczęśliwie przesądu 

„sztuka dla sztuki* — wyzbądźmyż 

nabierają dopiero, 

KU 

` 

RJER WILENS 

Swoich nie znamy. 
Warszawa obchodziła w prasie 

muzycznej, w sferach artystycznych 
wspomnienie 50-letnich urodzin zmar- 
łego przedwcześnie muzyka, Mieczy- 
sława Karłowicza, który twórczością 
swą, jak i urodzeniem, Ściśle jest z 
krajem naszym związany. W Wilnie 
głucho o tem. Nie przypominamy 
sobie nawet by tu kiedy poświęcano 
wspomnieniu naszego twórcy specjal- 
ne koncerty, w rocznicę Jego Śmierci. 
Niedbale obchodzimy się z pamięcią 
„regionałnych* wielkości, z których 
dumną się czuje cała Polska. Mieczy- 
sław Karłowicz syn Ireny z Suli 
strowskich i Jana Karłowiczów, po- 
chodził z rodziny ziemiańskiej, oder- 
wanej jednak od ziemi i od kraju, 
przez długie lata. Ojciec Jego uczo- 
ny lingwista, (utalentowany przytem 
wiolonczelista i kompozytor) sprze- 
dawszy dziedziczną ziemię w lidzkiem, 
wyjechał z rodziną za granicę i pierw- 
sze lata młodości M. Karłowicza 
przeszły "w  Hejdelbergu, Dreźnie 
i Pradze czeskiej, skąd po latach kil- 
kunastu, powrócił z rodziną do kra- 
ju. Osiadłszy w Warzawie, uczęszcza- 
jąc do gimnazjum Górskiego, rozpo- 
czął młody Karłowicz lekcje skrzyp- 
cowe u Barcewicza z zamiarem po- 
święcenia się wirtuozostwu. Później- 
sze jednak studja wyższe u Joachima 
w Berlinie, pchnęły go ku kompozy- 
cji, do której okazywał wybitne zdol- 
ności. 

Jak wiemy, ławina śnieżna w Za- 
kopanem w roku 1908, przecięła to 
życie pełne talentu, rozwiniętego do- 
piero w całej potędze męskich sił. 

Pozostały po nim dorobek mu- 
zyczny, z pjetyzmem przejęło tow. 
muzyczne _ warszawskie, . któremu 
zmarły zapisał cały swój majątek. 

Prócz zeszytu popularnych dziś 
bardzo piosenek, w których obok 
rzewnej tęsknoty dźwięczą też jednak 
nuty wesołości i pogody, cała twór- 
czość Karłowicza odznacza się nie- 
rozjaśnioną  niczem  melancholją i 
przygnębieniem. Jakby w tym czło- 
wieku obdarzonym hojnie przez los, 
wolnym od trosk materjalnych, śpie- 
wała odwieczna tęsknota" kołysanek 
białoruskich nianiek, które go dziec- 
kiem usypiały. w starym, pięknym 

   

się jeszcze drugiego gorszego, że mo- 
że istnieć wielka twórczość, bez pra- 
wości, a twórca bez etyki. 

Tutaj pragnę przypomnieć bez fał- 
szywego lęku, iż zostanę posądzony 
o mistyczne reklamiarstwo, i bez lę- 
ku — co ważniejsze!.. iż biorę wielkie 
słowa nadaremno — werset wielce 
pomocny: „iż każdy, który się gnie- 
wa na brata swego będzie winien są- 

dworze rodzinnym, Wiszniewie mat- 
czynym, dziedzictwie Sulistrowskich 
w święciańskim powiecie, dziś nie- 
istniejącem, gdyż front wojenny prze- 
rznąwszy owo dominjum, zniósł je 
z powierzchni ziemi. 

Dziecko ojca intelektualisty, uczo- 
nego na wielką miarę, oderwanego 
zupełnie od spraw życiowych co- 
dziennych i matki, wrażliwej, artystki 
z bożej łaski, obdarzonej przepięk- 
nym  kontraltowym głosem, wzrósł 
M. Karłowicz w otoczeniu wyrafino- 
wanej atmosfery umysłowej i arty- 
stycznej, w wielkich środowiskach 
kultury europejskiej. Litwa, była mu 
więc czemś egzoiycznem i przygod- 
nem, ale tem silniej przemawiała do 
wrażliwości artysty, budząc w nim 
wspomnienia wczesnego dzieciństwa, 
Tęskne, niewymownie smutne, bez- 
nadziejnej rezygnacji pełne śpiewy 
białoruskie, w jego rodz nnej okolicy 
Śpiewane, znajdywały odźwięk w u- 
sposobieniu chmurnem i pesymistycz- 
nem M. Karłowicza. W. zimne, sine 
i ciemne od siwych chmur dni chłod- 
nego naszego lata, granatowe, stalo- 
wo lśniące wody wiszniewskiego je- 
ziora, Szemraly mu pieśni smutne 
i żałobne. Cała natura naszego kra- 
ju, nie groźna, ale i nie kulturalnie 
gładka, pierwotna i malownicza, prze- 
mawiała do młodego artysty swym 
niezapomnianym, choć  męczącym 
urokiem smutku. 

Góry, Tatry ulubione bardziej ra- 
dośnie' podniecały Mu duszę, chociaż 
jak to w lisiach pisał, czuł tam jak 
nigdzie „tchnienie nieskończoności, 
wieczności" jak by w przeczuciu, žė 
góry te właśnie, ich chłodne i białe 
jak całun Śniegi, w tę nieskończoność 
i wieczność go przeniosą. 

Wspomnieć też nie zawadzi i o 
innym naszym współobywatelu, zu- 
pelnie prawie nieznanym u nas, któ- 
remu, jako urodzonemu w Wilnie na- 
leży się choć krótkie wspomnienie. 
Mówić chcemy o Cezarze Cui, które- 
go życiorys wydał niedawno E. Wroc- 
ki, nakł. Redakcji „Rytmu”. 

Urodził się Cui z ojca francuza 
rozbitka armii napoleonskiej i matki 
polki w 1835 r. w Wilnie, bracia je- 
go należeli do powstannia, a nosili 

  

du. A ktoby rzekł bratu swemu: raka!: 
będzie winien rady. A ktoby rzekł, 
głupsze: będzie winien ognia piekiel- 
nego". — I jeszcze te słowa: — „A 
niechaj rmowa wasza będzie: jest, jest: 
nie, nie. A co nadto więcej jest, od 
złego jest". в 

Emil Zegadłowicz. 

  

nazwy „bogów wojny* Aleksander, 
Cezary, Napoleon. Ukończywszy gim- 
nazjum w Wilnie, potem Petersbur-. 
ską szkołę wojskową i inżynieryjną, 
został tam przez całe życie profeso- 
rem fortyfikacji, (wielkich książąt i 
i cesarza Mikołaja II między innemi). 

Wyjechawszy jednak z Wilna jako 
uczeń „Moniuszki, nie przestał Cui 
korespondować i posyłać mu do oce- 
ny, poprawy i krytyki swe kompozy- 
cie fortepjanowe i piosenki do pol- 
skich zawsze tekstów. Obok mate- 
matycznych, okazał niezwykłe zdol- 
ności muzyczne i kompozytorskie. 

W Petersburgu złączył się Cui ze 
sławną „piątką* kompozytorów rosyj- 
skich, który pod wodzą niejako Bała- 
kirewa wykuwali hasła przyszłości 
muzycznej Rosji. 

Byli to Bałakirow, Borodin, Mu- 
sorgskij. Rimskij-Korsakow 'i nasz 
Cui. Ten ostatni zasłynął nietylko 
jako kompozytor, ałe i jako publicy- 
sta, od roku 1864 pisząc stale w ro- 
syjskich i zagranicznych pismach, ko- 
ło 700 artykułów rzucił ze szpalt 
dziennikarskich, w obronie najnow- 
szych kierunków muzyki. Z dzieł je- 
go wyszły po francusku: La musique 
dn Rusie. Pierścień Nibelungów po 
rosyjsku, rozprawa o kwartecie ks. 
Meklemburg-Swelitz, gdzie znów pra- 
cowało dwóch naszych rodaków z 
Litwy: Karol Hrehorowicz i Zygmunt 
Butkiewicz. Dwanaście Oper (żadnej 
nie grano w Polsce) wystawiano w 
Petersburgu, Paryżu i Brukseli (za 
operę Fililustier otrzymał komandor- 
ską legję honorową) przeszło 200 
piosenek, romansów, chórów, suity 
na orkiestrę, mnóstwo kompozycji na 
skrzypce i fortepjan. Był, członkiem 
koresp. Akademii Francuskiej i Bel- 
gijskiej Akademii muzycznej. Pisano 
o nim monografje francuskie i rosyj- 
skie, wydawano jego dzieła i krytyki. 
Zmarł w 1918 r. w Petersburgu i tam 
pochowany, wiary i narodowości pol- 
skiej nigdy się nie wyrzekał i mimo 
iż głównie pracował dla muzyki ro- 
syjskiej, przeceż i polskich kompo- 
zycji nie zaniedbał. Dwa zeszyty 
pieśni, sześć do słów Mickiewicza do 
wierszy naszych poetów polskich, 
oraz kilka innych kompozycji, šwiad- 
czą wymownie o polskości tego nad- 
newskiego wilnianina. Dziwnie się 
zresztą kosmopolitycznie ułożyły jego 
stosunki domowe: ożeniony w koście- 
e protestanckim z wychrzczoną ży- 
dówką p. Bamberg, sam katolik, dzieci 
chrzcił w cerkwi. 

Ale nie zapomniał Polski, ani ję- 
zyka, ani korespondencji w mowie 
ojczystej, zbiory Akademji muzycznej 
w Polsce zapisał. Dziwna to musiała 
być dusza tego prof. inżynierji, kom- 
pozytora, publicysty, artysty i uczo- 
nego. My winniśmy pamiętać, że 
był Wilnianinem. 

Tutejszy. 
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Ruch wydawniczy. | 
Rój. Bibljoteczka historyczno-gra- 

ficzna. Nr. 22. Wacław Sieroszew- 
ski. Ciupasem na Syberję. Pierwszy 
raz ukazuje się w książce opowieść 
jek znany autor wędrował w dalekie 
Kresy Azji: Więzienia, etapy, towa- 
rzysze Opisani ze znaną swadą i po- 
czuciem plastyki. 

Nr. 23. W. Kuncewiczówna. Tsen- 
hi. Władczyni Bokserów 1836—1909. 
Opowieść o cesarzowej w typie Ka- 
tarzyny Wielkiej, Tsen-hi zwaną była 
„Dobrotliwe oblicze" ale to było ma- 
ską na twarzy demona rozpusty, ok- 
rucieństwa i chytrości. Krwią i jękiem 
napełniła Chiny mordując kochan- 
ków i przeciwników politycznych, 
przez półwiekowe swe rządy. Cieka- 
we jak straszną bajka. 

Nr. 24. Leon Choromański. Z tronu 
na szafot. Marja Stuart królowa szko- 
cka. Jak że inne dzieje tego cudu pięk- 
ności i inteligiencji, stworzonej do miło- - 
Ści i radości życia, a która, kochająca, 
kochana do szaleństwa, nie wahająca 
się przed własnemi namiętnościami, 
spędziła, płacąc za te dary niezwykłe, 
dziewiętnaście lat w więzieniu i zosta- 
ła w 44-m roku życia ścięta z roz- 
kazu Elżbiety, królowej angielskiej. 
Opis kaźni i ceremonjału dworskie- 
go przy tem, jest wstrząsający. 
P. Choromański autor Głowy na ka- 
mieniu, Opierając się na źródłach hi- 
storycznych stylem  powieściowym 
opisuje dzieje pięknej  delfinowej 
francuskiej. 

Annie Vivanti. Naja Tripudjans 
(żmija egipska). Anonimowy i bardzo 
nieszczególny przekład staropanień- 
skich fantazji na temat handlu żywym 
towarem, „Tylež sentymentalnošci co 
przesady i nieliczenia się ż rzeczywi- 
stością. Wobec tego, książka, za- 
miast vstrzedz młode niewiarogodnie 
naiwne dziewczęta, by się udawały 
na pobyt do londyńskiej nie znanej 
prawie damy, i tam wpadały w ob- 
jęcia rozpustników, wywołuje raczej 
uczucie lekkiej śmieszności. Ładne i 
rzewne są sceny sielanki córeczek 
lekarza i ich stosunek do ojca, oraz 
typy małomiasteczkowe. ! 

w 13 numerze „Šwiata“ szereg zdjęć z 
obrad Ligi Narodów w Genewie, * ia y 
iragment z pamiętników znakomitego arty- 
stysmalarza Juljana Fałata oraz obficie ilu- 
strowana kronika, w dziale „Romans i Po- 
wieść" dalszy ciąg powieści A. Komara, w 
E niesposób niezacytować takich „kwiat- 
NÓW . 

; Siedziała poprostu jakby w j - 
jących objęciach". PPSA MA 

„Uszy ziały płomieniem rubinów*. 
„Wałkowali w kółko, aby szablonem 

zakrzyczeć ciszę”, 
„, „Podała mu rękę, która utonęła w łaź- 

ni jego dłoni". Etc. etc. 
iedna ta polska literatura... 

  

Starzec struchlał. Wiktorja usiło- 

wał ratować go z zakłopotania. 

— Mateńka opowie ci bajeczkę, 
dobrze? Posłuchasz?... 

— Nie posłuchasz. 
bajeczkę... o czapli. 

Nie miał ptasznik tego ptaka w 

swej kolekcii, nic 0 nim nie umiał 

powiedzieć. Wiedział, że czapla nie 

nadaje się do, klatki, że nie Śpiewa, 

że nigdy nikt od niego tego gatunku 

ptaków nie żądał. Całe jego długolet- 

nie doświadczenie na nic się nie zda- 

ło. Chora dziewczynka znowu zaczęła 

kaprysić. Nie patrzała już ani na mat- 

kę, ani na dziwnego gościa, który nie 

umiał bajeczki o czapli. Niespokojnie 

kręciła się na łóżku, aż zaniosła się 

żałosnym płaczem. Napróżno matka 

słarała się ją uciszyć. Ptasznik siedział 

cały w potach, jak winowajca nie- 

szczęścia. Bał się drgnąć, by nie prze- 

straszyć dziecka, a chciał je sam po- 

cieszyć. Nagle strzeliła mu do głowy 

radosna myśl. : 

— Ja zaraz tu wrocę,—zerwal się 

i pobiegł do siebie. Tam jednym za- 

machem zdarł płachtę z klatek i prze- 

razi! špiące pod nią towarzystwo. 

Wielki się rejwach uczynił w drucia- 

nych domach, zaczęły się piski gwał- 

towne skoki po grzędach i prętach. 

Lecz człowiek nie przejął się tym po- 

płochem wcale. Wybrał z gromady 

dwu najlepszych śpiewaków, szpaka i 

makolągwę i pędem wrócił do Wikto- 

rji. Tam zastał już zegarmistrza z le- 

karzem. Dziecko na rękach matki 

krzyczało Spazrmatycznie. Cykacz z 

posępną miną przyglądał się czyn- 

nościom lekarza. Gdy makolągwa 
pisnęła, odwrócił głowę ku drzwiom 

i ujrzał swego sąsiada, sterczącego 

na progu, trzymającego w każdej ręce 
klatkę z ptakiem. Widok był snać nie- 
zwykły, bo po burej twarzy mistrza 

* przesunął się jasny uśmiech, gość nie- 

widziany od lat wielu. 
Na dany mu u-radkiem znak ptasz- 

nik wycofał się do sieni Postawił 
klatki na miejscu i zaczął cierpliwie 
czekać na powrot przyjaciela. Nim się 
go doczekał przeżył doniosłą chwilę. 
Że zdziwieniem stwierdził, iż jego 
równowaga duchowa mocno została 

Pan opowie 

zachwiana. Hierarchja rzeczy, mo- 
zolnie w ciągu długiego żywota usta- 
lana:—to na tem miejscu, owe zaś na 
owem, — uległa wstrząśnieniu u pod- 
staw. Rzeczy uznane ujrzał jako zbęd- 
ne, a dla wypełnienia pewnej, teraz 
uprzytomnionej sobie luki, nie star- 
czyło życiowego zapasu. Oto bowiem 
znalązłszy się oko w oko z niczna- 
nym bytem dziecka, poznał własne 
niedolęstwo, poczuł swą bezradność 
jak w obliczu tajemnicy. Starzec wo- 
bec dziecka, stał się więcej niż dziec- 
kiem, bo niemowlęciem bez czaru i 
wdzięku dziecka. 

Sumując te wrażenia, otrzymał re- 
zultat, skłaniający do postanowienia 
tak niezwykłego, a jednak tak miłego 
sercu, że mimowoli uśmiech wywołu- 
jącego. Zegarmistrz nadszedł go znie- W! 
nacka i zdumiał się wyrazem twarzy 
sąsiada. Błogość sama była rozlana 
po jej zmarszczkach jak wiosenne 
słońce po bruzdach ciemnej ziemi. 

— Kładź się spać, stary, — rzekł 
sucho, — więcej było gwałtu, niż nie- 
bezpieczeństwa. 

— Ano?,—ucieszył się ptasznik — 
to chwała Bogu. о® 

| postanowił jutro zaraz kupić 
książkę z bajkami dla dzieci. Lecz nie 
zwierzył się z tego zamiaru—jeszcze- 
by go wyśmiał stary zgryzota. 

„ Obaj nie mogli długo w noc usnąć. 
Ćwierkacz marzył o książce, Cykacz 
dał folgę sercu, które poniosło duszę 
w lata minione, lata młode, kiedy to 
własne dzieciństwo pyszniło się po- 
nad wszystkie sprawy świata. Knuł 
zamiar niezwykły. Skoro świt obaj 
byli bez umowy na nogach. Przyjętym 
zwyczajem ptasznik zapukał przed wyj- 
ściem na miasto w Ścianę do sąsiada: 

— ldziesz? ё 

— Nie,—burknął głucho mistrz. * 
— Tem lepiej, —ucieszył się hodowca. 
akurat dzisiaj byś mi przeszkadzał, 

I żwawo ruszył na ulicę. 

Wędrówkę zaczął od kramów na 
rynku, ale tam prócz kalendarzów nic 
dla dzieci nie było. Puścił się więc 
do prawdziwych księgarni. Nairytował 
się przy tem niemało: nigdzie nie 
mógł znaleźć tego, czego szukał: książ- 

“chym kącie stołowni 

ki z bajką o czapli. Księgarze wytrze- 
szczali oczy, wzruszali ramionami: 

— To dla wnuczki pana dobro- 
dzieja? 

— A juścić,—łgał ptasznik cały w 
radosnych pąsach. 

— Więc może pan inne pozwoli: 
„Lampa Aladyna“, „O Kasi krėlew- 
nie*, „Skarb krasnol...* 

— Zawracanie głowy. Potrzebuję 
o czapli i kwita. ` 

Wreszcie w jakimš lichym žydow- 
skim sklepiku poszczęściło mu się. 
Handlarz z uwagą wysłuchał prośby 
klijenta i kiwnął głową: 

— Jest. 
Ptasznik odetchnął. 
— Pan potrzebuję o dużej ciapli. 

czy o małej? Jest i takie i takie. A 

uspokoił go: 
= To wszystko jedno, dziecko 

się przecie nie pozna, a ja siępy tam, 
bo dewiza naszej firmy jest: „uważaj 
na życzenie klijenta" Proszę pana, — 
oto jest jest ciapli. 

"| podał mu książkę z kolorową . 
czaplę na okładce... 

Nie w siódmem niebie, ale w ci- 
oddawał się 

ptasznik radości z powodu nabytej 
książki. Było w niej kilkanaście po- 
wiastek wierszem, lecz bajka .o czapli 
była najpiękniejsza i najkrótsza, W 
przeciągu godziny umiał ją na pa- 
mięć. | wracając do domu powtarzał 
ją sobie, trzęsąc się od ukrytego 
śmiechu. 3 3 

— To takie łatwe! + 

Książkę ukrył pod poduszką, aby 
siąsiad przypadkiem jei. nie ujrzał. 
Jako tako oprzątnął i nakarmił swych 
pupilów, poczem, przepowiedziawszy 
sobie raz jeszcze nieskomplikowaną 
historję o owej czapli zapukał do 
mieszkania Wiktorji. Ujrzał tam scenę 
niezwykłą. Zegarmistrz siedział przy 
łóżku i nakręcał jakiś osobliwy in- 
strument. Chora dziewczynka, wy- 
godnie na poduszce rozparta przy- 
glądała mu się z zatajonym odde- 
chem. Rozległy się ciche dźwięki sta- 
roświeckiego walca: to grała pozy- 
tywka, ukryta w zegarze. Dziecko 
klaskało w dłonie i cieszyło się: 

idząc, że nabywca jest w kłopocie, 

— Jeszcze, jeszcze... 
Wiktorja słuchała rozpromieniona. 

Starzec wciąż nakręcał pozytywkę. 
Żółta fala zazdrości zalała serce 

ptasznika, Złem okiem spojrzał na 
przebiegłego przyjaciela, który ubiegł 
go pomysłem. Nie darmo, zdrajca, 
pozostał w domu! 

Dziecko ujrzało nowego przybysza. 
Przychylnym, uśmiechem dało znaćj 
że go sobie przypomina. 

— Chodź tu pan, — zaprosiła ła- 
skawie. Cwierkacz rozzuchwalony Od- 
razu usiadł na krawędzi łóżka. Aku- 
rat muzyka ucichła, a nim mistrz 
zdołał instrument nakręcić ponownie, 
mała zażądała bajeczki. 

— Q czem ci opowiedzieć? — uro- 
czyście upewnił się ptasznik. 

— O czapli. 
Wtedy z nieopisanym tryumiem 

spojrzawszy na zmarkotniałego nagle 
przyjaciela, ptasznik Sara? za- 
czął: 

-  — „Chodziła czapla po desce, 
powiedzieć ci jeszcze?” 

— Powiedzieć, — roześmiało się 
dziecko. 

— „Chodziła stara czapla po dłu- 
giej desce, powiedzieć ci jeszcze?” 

— Powiedzieć. Stara czapla, —za- 
nosiło się uszczęśliwione. 

„Chodziła stara czapla na wyso- 
kich nogach"... 

— Powiedzieć, — nie czekając za- 
kończenia piszczała z nieopisaną ucie- 
chą maleńka. Wiktorja serdecznie się 
śmiała. Ptasznik uniesiony jakąś fan- 
tazją nadludzką do nieskończeności 
rozciągał to jedno zdanie, za każdem 
powtórzeniem uzupełniając je nowemi 
szczegółami i okolicznościami. A każdy 
zwrot wywoływał wybuchy  dźwięcz- 
nego, perlistego Śmiechu dziecka. 

Tylko zegarmistrz siedział zgaszony, 
trzymając na kolanach nieużyteczną 
już pozytywkę. Żuł coś i obmyślał, 
aż wreszcie wyniósł się niezauważony 
do swej stancji, pozostawiając sąsia- 
dowi niepodzielną chwałę. 

Upłynęło trzy dni, w czasie któ- 
rych córka Wiktorji zupełnie wróciła 
do zdrowia. Wtedy uradzono, że Zosia 
(imię dziecka) odwiedzi kolejno obu 
nowych przyjaciół. Na tle sporu o 

. jakieś radośne bulgotanie, 

pierwszeństwo tego zaszczytu wywią- 
zała się między samotnikami zacięta 
kłótnia, rozstrzygnięta w końcu za 
pomocą losowania zapałek. Zegar- 
mistrz wyciągnął zapałkę z łebkiem 
i jemu to pierwszemu przypadło w 
udział szczęście przyjęcia u siebie 
znakomitego gościa. ! 

Trudno opisać zmiany, jakie w 
tym dniu zaszły w izbie Cykacza. Pa- 
jęczyny z kątów zostały wymiecione, 
kurz z zegarów starty „na glanc“, a 
same zegary, — nikt chyba nie uwie- 
rzy, — szły, solidarnie wskazując tę 
samą weselną godzinę, wszystkie, 

wszystkie zmartwychwstałe i zaprząg- 
nięte do służby wolą mistrza. Z przy- 
mrużonemi oczyma, tłumiąc w grdyce 

obserwo- 
wał starzec olśnioną Zosię, która 
dreptała od ściany do ściany, nie 
wiedząc na co wpierw patrzeć, czego 
słuchać. A gdy spostrzegł, że nadeszła 
stosowna chwila ukazał jej najwspa- 
nialszą niespodziankę: zegar z kukuł- 
ką, własnoręcznie zmajstrowany w 
ciągu dwuch dni i nocy. Któż wyrazi 
słoneczne zdumienie dziecka! Świat 
cały przestał dlań istnieć, o matce 
zapomniało, całe pochłonięte figlami 
kukułki, to wyskakującej z donośnem 
kukaniem, to znowu kryjącej się w 
szafce. : 

Tego już nie mógł ptasznik šcier- 
piećl Szał go ogarnął! Skoczył do 
swej ptasiarni i przyniósł cztery klat- 
ki, znowu pobiegł — i znowu zabrał. 
kilka: za trzecim .razem całą czeredę 
miał już w izbie zegarmistrza pod 
reką. Z gorączkową szybkością otwie- 
rał drzwiczki i wypuszczał ptaki na 
pokój: szczygły i sikory, szpaki, ka- 
narki i makelagwy. Trzepot, piski i 
kio kN głos drewnianej ku- 

ułki. 
Zwróciły uwagę Zosi na Čwier- 

kacza. 
— Żywe ptaszki, 

piał ów zwycięsko, 
dziewczynki. 
‚ A przyłożywszy do ust wodną fu- 
jarkę, zagwizdał jak majowy słowik. 

żywe, żywe, — 
tańcząc dookoła 
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Najważniejsze dane o państwie litewskiem). 

1. Państwo, jego powstanie i ustrój. 

Powstanie państwa. Władze okupacyjne niemiec- 
kie zezwoliły działaczom litewskim na zwołanie do Wil- 
na 18 września 1917 r. zjazdu notablėw. Wzięło w nim 
udział 222 Litwinów. Wybrali oni Radę Narodową, po li- 
tewsku „Taryba”; skład jej personalny zatwierdziły wła- 

dze niemieckie. „Taryba” przeniosła się w grudniu 1918 r. 
do Kowna i rządziła krajem, po rozgromie Niemiec, do 

maja roku 1920, t. j. do chwili zwołania Sejmu Ustawo- 
dawczego Litwy i utworzenia rządu konstytucyjnego. 

Prezydentem „Taryby” i pierwszym naczelnikiem 
państwa był A. Smetona. й 

Litwę przyjęto do Ligi Narodów we wrześniu 
1921 r., po złożeniu przez nią przyrzeczenia ochrony praw 
mniejszości. Zobowiązanie to zostało ujęte w formę de-, 
klaracji o charakterze jednostronnym (tekst identyczny 
niemal z analogicznemi zobowiązaniami Polski) i złożo- 
ne przed Ligą Narodów 12 maja 1922 r. Pozostaje 
wszakże martwą literą. 

Litwa została uznana „de jure” przez mocarstwa 
Zachodu w dniu 20 grudnia 1922 r., po zobowiązaniu się 
wobec nich do uznania klauzul traktatu Wersalskiego od- 
noszących się do międzynarodowego charakteru Niemna. 

retensje do Wilna i Wileńszczyzny Litwa rości 
na mocy traktatu z Rosją z dnia 12 lipca 1920 r. zawar- 
tego w Moskwie, mocą którego Rosja cedowała Litwie 
rawa do tej dzielnicy. 9 października 1920 r. generał 
ligowski na czele dywizji litewsko-białoruskich zajął 

ponownie Wilno. 18 marca 1921 r. Traktat Ryski polsko- 
rosyjski, sprawę przynależności państwowej Wileńszczy- 
'zny pozostawił do rozstrzygnięcia wyłącznie stronom za- 
interesowanym: Polsce i Litwie. W rezultacie przewlekłe- 
go sporu w Lidze Narodów, po odrzuceniu przez Litwę 
projektu Hymansa (dwukantonalna Litwa| w związku 
z Polską), Liga Narodów dnia 3 lutego 1923 r. ustaliła 
podział pasa neutralnego, nie przesądzając w niczem 
praw terytorjalnych po obu Stronach wytkniętej przez 
nią linji demarkacyjnej i uznała kompetencję swoją 
w sprawie Wileńskiej za wyczerpaną. Na zasadzie zaś 
tego podziału Rada Ambasadorów zgodnie z art. 87 Trak- 
tatu Wersalskiego” w dniu 15.II1.1923 r. ustaliła defi- 
nitywnie granicę polsko-litewską. : 

Ustrój polityczny. Konstytucję Litwy zatwierdził 
Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1922 r. Litwa jest repu- 
bliką parłamentarną. Władzę ustawodawczą posiada je- 
dnoizbowy Sejm. Wybierają go obywatele pełnoletni obu 
płci (od lat 21) w pięcioprzymiotnikowem głosowaniu 
(a więc i proporcjonalnem) na lat 3. Prawo wyborcze 
bierne przysługuje od lat 24. к 

Rada Ministrėw odpowiedzialną jest przed parla- 
mentem i ustępuje, otrzymując „votum nieufności”, 

Prezydenta Państwa wybiera Sejm na lat 3, Upra- 
wnienia jego są dość ograniczone. Prezydent mocen 
jest rozwiązać Sajńć Rozpisać winien wówczas w ciągu 
60 dni nowe NOC Nowy skład Sejmu wykiera no- 
wego Prezydenta. chorobie i podczas nieobecności 
Prezydenta zastępuje go Marszałek Sejmu. с 

Inicjatywę ustawodawczą ma Sejm, rząd i 50.000 
obywateli, posiadających prawa wyborcze. 

2. Położenie. obszar, ludność, miasta, po- 
dział administracyjny. 

Położenie geograticzne, Obszar. Granice. Kran- 
cowe punkty Litwy sięgają: na północy 560, 25” szer. 
półn, na południu 50, na zachodzie 38” 41' dlug. 
wsch. od Ferro; na wschodzie 446 dług. wsch. od Ferro. 

Obszar b. zaboru rosyjskiego wynosi 53.433 klm.* 
b Ea org 2.825 klm.2 Obszar całego państwa 

56.258 \ 
Litwa graniczy: od północy z Łotwą, na długości 

487 klm., od wschodu i południa z Polską na długości 
460 klm., od zachodu z Niemcami na długości 220 klm. 
i z Bałtykiem, posiadając brzegu morskiego 91 klm. 

Ludność i podział jej na narodowości. Wyzna- 
nia i zawody. W r. 1923 spis ludności wykazał 2.062.038 
mieszkańców, nie wliczając ludności obwodu Kłajpedy, 
którą szacują na 141.000. Ogólna suma zaludnienia 

aństwie w roku 1926 wynosić musi około 2.240.000. 
Odpowiada to gęstości 40 Kw na klm. kw. Ruch natu- 
ralny (w latach 1922 — 1925); na tysiąc mieszkańców 
29 urodzin, 17 zgonów, przyrost 12 na tysiąc. Istnieje i 
wzrasta w ostatnich czasach ruch emigracyjny do Pół- 
nocnej i Południowej Ameryki (Brazylji). 

Według narodowości, wliczając i obszar Kłajpedy, 
ludność państwa dzieli się: na Litwinów 740, Polaków — 
10%, Żydów — 7%, Niemców — 5%, Rosjan — 2%, Ło- 
tyszów i innych — 2%. ю 

Według wyznań: Rz.-katolików — 80%, Ewangeli- 
ków — 10%, Starozakonnych — 7%, Prawosławnych — 
i innych — 3% ogółu. : 

W miastach (od 5.000 wzwyž) mieszka 14,99/0 lud- 
ności, We wsiach i małych miasteczkach 85,1%, Rol- 
nictwem trudni się, odpowiednio do powyższego, prze- 

*) Kwiecień 1926 r. ` 

szło 80% ludności kraju. Reszta pracuje w. handlu, 
rzemyśle, transporcie, na urzędach i zawodach wyzwo- 
onych. 

Większe miasta. (r. 1923). Kowno, stolica pań- 
stwa — 92.0000, Kłajpeda — 32.000, Szawle — 21.000, 
Poniewież—19,000 Wiłkomierz — 10,500, Marjampol — 
9.400, Kiejdany — 7.400, Wyłkowyszki — 7.000, Olita — 
6.500, Kibarty — 6.200, Taurogi,—5.500, Rossienie—5,300, 
Birże—5,200. Reszta miasteczek ma ludność nie sięga- 
jącą 5,010 i przedstawia typ na pół wiejski ze względu 
na zawód znacznej części mieszkańców i wygląd ze- 
wnętrzny. 

Podział administracyjny. Litwa dzieli się na 20 
powiatów. Przeciętnie na jeden powiat przypada 2.670 
km. kw. i około 102.000 ludności. Oprócz tego okręg 

«autonomiczny Kłajpedy dzieli się na 3 powiaty. 

3. Życie gospodarcze. 

Rolnictwo. Produkcja rolna. Powierzchnia kraju 
dzieli się według kultur: rola — 46%, łąki — 140, pa- 
stwiska — 1200, lasy — 17%, nieużytki i wody (jeziora 
i rzeki) 11%. 

Wydajność zbóż sięga 9 q. z ha, lnu—6 q (licząc 
siemię i włókno); kartofli—60 q. 

W r. 1923 bylo w Litwie ziemi ornej pod uprawą 
żyta — 583,500 ha, owsa — 330.600, jęczmienia — 175.000, 
pszenicy—81.500, grochu—62,500, Inu-—52.100, kartofli— 
145,000 ha. 

Inwentarz żywy. W r. 1923 było w Litwie koni 
505.000, bydła — 1.285.000, owiec — 1.40 .000, świń — 
1.700.000. Źródła urzędowe szacują wartość inwentarza 
żywego Litwy (w r. 1924) na 100.060.000 dolarów. 

Lasy. Lasy łącznie z polanami, łąkami leśnemi 
i trzebiskami obejmują 887.290 ha. W tem przestrzeni 
zalesionej niecałe 800.000 ha. Przyrost roczny drzewa 
cokolwiek ponad 2.000.000 m3. Ма 1 mieszk. przypada 
ok. 1 m. sześć. przyrostu lasu. Niemcy spożywają 1,1 
m.* drzewa rocznie na głowę ludności. Litwa znacznie 
więcej, używając mało węgla na opał, oraz budulca mi- 
neralnego. Lasy Litwy nie starczą zatem na potrzeby 
kraju. Tymczasem (w r. 1923) eksport produktów leś- 
nych stanowi ok. 29% ogółu wywozu kraju. Lasy więc 
w Litwie maleją. Źródła urzędowe szacują wartość la- 
sów (w r. 1924) na 261.600.000 dol. Cyfra ta zdaje się 
być niemal dwukrotnie za wysoką, 

Reforma rolna. Litwa jest w trakcie przeprowa- 
dzania reformy rolnej. Przewiduje się zakończenie jej 
w r. 1928. W wyniku tej reformy -właścicielom 3000 
większych majątków w Litwie pozostawi się po 80 ha. 
z ich obszarów. Reszta rozparceluje się pomiędzy bez- 
rolnych i małorolnych. Obszar do rozparcelowania wy- 
nosi 'około 600.000 ha. Odszkodowanie dotąd ustalonem 
nie zostało. й 

Skenfiskowano w r. 1920 mocą ustawy o reformie 
rolnej 466.000 ha lasów prywatnych (połowę ogółu lasów 
kraju), Odszkodowanie przewidzianem nie jest. 

Ustawa nosi złośliwy charakter zwrócony przeciwko 
ludności polskiej. 

Przemysł. lstnieje parę garbarni i parę fabryk 
wytworów żelaznych, jako zakładów większych. Pozatem 
istnieją przedsiębiorstwa głównie związane z rolnictwem: 
fabryki konserw, drożdżownie, tartaki, eksploatacje torfu, 
cegielnie, huty szklane, młyny, gorzelnie. W r. 1925 za- 
kładów przemysłowych, prawie wyłącznie średnich i dro- 
bnych, było 5.896. 

Brak surowców (rud, węgla, nafty, soli) i dogod- 
nych środków komunikacyjnych, rzadka ludność i niedo- 
godne położenie geograficzne kraju, oto warunki nie 
sprzyjające rozwojowi wielkiego przemyslu. 

rzemysł Litwy pokrywa drobną część potrzeb 
krajowych. Wszelkie niemal potrzeby cywilizacyjne zaspa- 
kajają się na drodze importu z zagranicy. 

Handel zagraniczny. Wartość wywozu w r, 1923— 
14.680.000 dol. w 1924 r. — 26.658.360 dol. w r. 1925 — 
24.271.400 dol. 

Wartość przywozu z zagranicy w r. 1923 15.660.000 
dol. w r. 1924—20.653.000 dol. w r. 1925—25.270.280 dol. 

Litwa wywozi głównie: 1) drzewo, 2) wytwory ho- 
dowlane (jaja, mięso, drób, skóry, żywe zwierzęta) oraz 
3) len (siemię i włókno). Trzy kategorje powyższe to- 
warów stanowiły (w r. 1924) 860 ogółu wartości wywo- 
zu. Zboża i mąki Litwa prawie nie eksportuje. Do Nie- 
miec kieruje się (w r. 1925) 50,7%0 wywozu, do Anglji 
24/0, do Łotwy 8,50, do Rosji 2,6%, do Holandji 2,3'%, 
do Danii 1,7%, do Ameryki 1,5/0 i t. d. 

Litwa wwózi: tkaniny, cukier, konfekcję i galan- 
terję, śledzie, sól, maszyny i wyroby metalowe, skórzane, 
gumowe, węgiel kamienny, nawozy sztuczne, papier 
i książki, artykuły naukowe i chemiczne, naftę, tytuń, 
i produkty kolonjalne. 

Z Niemiec przychodzi (r. 1925)—56,6%0 ogółu war- 
tości wwożonych towarów, z Anglji — 8,3%, z 'Ameryki— 
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1,2%, z Czechosłowacji — 5,5%, z Łotwy — 5,4%, ze 
Szwecji—3,5%, z Holandji—1,97%/0, z Rosji—1.6%, z Fran. 
cji-1,1%0 i t, d. w końcu z „innych państw” (w pozycji 
tej statystyka urzędowa ukrywa przeważnie wwóz z Pol- 
ski) — 5,1%. 

Komunikacje. Dróg bitych około—1.000 km. (2 km. 
szosy na 100 km. kw. powierzchni). Kolei normalno- 
torowych, eksploatowanych w r. 1925—1104 km. z tabo- 
rem 145 parowozów i 3500 wagonów.—Kolejek podjazdo- 
wyck 520 km. z taborem 80 parowozów i 600 wagonetek. 
Ogółem 1624 km. toru czyli 3 km. na 100 km. kw. po- 
wierzchni kraju. Tabor wynosi zaledwie 40—45% ilości 
koniecznej do średnio-intensywnej eksploatacji linji ko- 
lejowej. s 

х Waluta krajowa. Banki. Jednostką monetarną 
jest alt"; równający się A/19 dolara U. S. A. Podstawę 
jego stanowi zapas kruszcu i walut mocnych. Banknoty 
emitowane są przez „Bank Litwy”, założony w 1922 r., 
jako koncesjonowana instytucja akcyjna. Bilans „Banku 
Litwy" na 1 marca 1926 r. (w „litach”). 

Aktywa: 

Zapas złota e . 30.082,209.50 
Monety srebrne . . . 9.608.347.00 
Monety skarbu państwa 1.860.625.43 
Waluty mocne obce 29.961.674.30 

+ 49.019.277.90 
„ 24.384.860.23 

144.916.021.36 

Dyskonto i požyczki  . 5 
Inne aktywa . я ; 

  

? Pasywa: 

Kapitał akcyjny 12.000.000.00 
Kapitał zapasowy . 860.000.00 
Banknoty w Salam 82.303.207 84 
Depozyty i wklady 24.155.086.37 
Inne pasywa . 24.997.121.15 

— 144.916.021.36 
„Litwa posiadala zatem I marca 1926 r. banknotėw 

w obiegu na 8.230.000 dolarów. Czyni to 3 dol. 66 ct. 
na głowę ludności. ! 

‚ — Оргбсг banku emisyjnego („Lietuvos Bankas") 
najważniejszemi bankami w kraju są: „Lietuvos Ūkio 
Bankas” (Litewski Bank Rolny) „Prekybos ir Pramones 
Bankas” (Bank dla Handlu i Przemysłu), „V. Frenkelio 
Banko Namas” (Dom Bankowy Frenkla) i „Lietuvos Kre- 
dito Bankos* (Litewski bank kredytowy). 

Banki mniejszości narodowych. Żydzi, Niemcy, 
a wreszcie i Polacy (w r. 1925) otworzyli banki swoje 
o typie spółdzielczym w Kownie. Bank Polski nosi mia- 
no: „Polski Bank Kowieński dla drobnego kredytu”. 
Udzielają one kredytu produkcyjnego, krótkoterminowego. 

Budżet Państwa. Dochody w r. 1925 wyraziły się 
cyfrą — 259.254.000 litów. Wydatki zrównały się z do- 
chodami. Preliminarz na r. 1926 przewiduje wydatków 
242 893.000 litów i tyleż dochodów. Suma wydatków 
dzieli się w sposób następujący: " 
M-stwo Komunikacji 60.417.000 litėw 24,99/0 

„| Obrony Krajowej 44.152.000 „  18.4%0 
„ Rolnictwa .  . 31841.000 „13100 
„ Ošwiaty 31.381.000 „ — 12.9% 
„ Finansėw я : 25.039.000 °„ — 10.3% 
„ Spraw wewnętrznych . 22.465100 , 9.30/0 
„ Sprawiedliwošci 9.082.000 , 3.7%/0 
„ Spraw Zagranicznych. 
„ Kontrola Państwa, Sejm, 

Rada Ministrów, Prezy- 
dent 2 : 8 

7.091.000 , 2.9% 

4.446.000 „ 1.9/0 

4. Oświata. 

W r. 1922 w Kownie powstaje Uniwersytet Litew- 
ski. W r. 1925/6 liczba słuchaczy — 2368. Istnieją wy- 
działy: teologiczno - filozoficzny, prawny, przyrodniczy, 
medyczny i techniczny. Wykłady po litewsku, rosyjsku, 
niemiecku, Dużo sił profesorskich z zagranicy. Litewski 
język już przeważa w wykładach. Młodzież kończąca 
wyższe nauki w kraju dokształca się często zagranicą 
(w Niemczech i Szwajcarji). Szkół średnich 78: (w 1925 
r.). Poziom ich niższy od „średnich szkół” w znaczeniu 
europejskiem. W r. 1925 ukończyło szkoły średnie 1056 
abiturjentów. Szkół początkowych w r. 1925 około 2000 
z 3000 nauczycieli. 

5. Stronnictwa polityczne. 

Stronnictwo  Chrześcijańsko Demokratyczne 
(Krikščioniu Demokratu Partija w skrėcie K. D.). 

„Krikščioniėw“—cechuje: klerykalizm, nacjonalizm, 
zacofanie społeczne i radykalizm w sprawach rolnych. 

Od r. 1920 stronnictwo to oparte o kler litewski 
posiada przewagę w Sejmie i życiu Litwy. Potrafiło ono 
zjednoczyć od prawicy zastęp gospodarzy rolnych šred- 
nich i drobnych, a od lewicy robotników, małorolnych, 
drobnych urzędników i t. p. lstotną podporą jego są 
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kobiety, równouprawnione w prawach wyborczych z męż 
czyznami. 

Odpowiednio do powyższego składu stronnictwo 
to rozpada się na trzy pod-grupy: ° 

a) Chrzešcijanska Demokracja sensu 
stricto (Krikščioniai), 

b) Związek Gospodarzy (Ukininku sajunga), 
c) Federacja Pracy (Darbo federacija). 

Dążnością Chrześcijańskiej Demoktacji negatywną 
w Życiu wewnętrznem jest usunięcie konkurentów kul- 
turalnych litewskości i zabranie z ich rąk ziemi, kapita- 
łów i wpływów. Eksterminacją żywiołu polskiego rozpo- 
częto wcielanie tego programu. Obecnie zwraca się ona 
również przeciwko Niemcom i Żydom. Reforma agrarna 
usunęła inteligencję polską z ziemi. Wyśrubowane op- 
łaty od patentów zabijają handel żydowski (w r. 1924-25 
zamknięto 3000 przedsiębiorstw żydowskich). Odcięcie 
Kłajpedy od dowozu drzewa polskiego służyć ma ku 
zniszczeniu przemysłu niemieckiego>w tem mieście. 

Dążnością pozytywną — urobienie kadr litewskiej 
inteligencji fachowej, wzmożenie poczucia narodowego 
w ludzie i t. d. W polityce zagranicznej — sojusz poli- 
tyczny z Niemcami; wojskowy z Rosją przeciw Polsce. 
Oparcie gospodarcze o Anglję, gra z resztą Zachodu. 
Dążenie do Związku Baltyckiego z wyeliminowaniem Pol- 
ski. Od r. 1922 czyli od początku drugiej kadencji sej- 
mowej w skład rządu wchodzą wyłącznie przedstawiciele 
tego stronnictwa. 

Najwybitniejsi działacze stronnictwa rządzącego 
Chrześcijańskiej Demokracji. 7) Michał Krupaviczius, 
ksiądz, obecny minister rolnictwa ur. 1885 r. Założył 
on stronnictwo w Wilnie w r. 1918, 2) Mieczysław Rei- 
nys, ksiądz, Prof. Uniwersytetu w Kownie, obecny mi- 
nister spraw zagranicznych, 5) A. Szmułksztis, ksiądz, 
leader frakcji sejmowej stronnictwa, 4) Józef Puryc- 
kis, Dr. ksiądz, b. minister spraw zagranicznych, re- 
daktor urzędówki „Lietuva” (pseud. literacki „Vygan- 
das”), 5) Władysław Jurgutis, ksiądz, b. minister spraw 
zagranicznych, dyrektor, „Banku Litwy” (emisyjnego), 
6) Jan Stepanaviczius, Dr. fil. ksiądz, poseł na sejm, 
7) Wincenty Mieleszko, ksiądz, poseł na Sejm, Prezes 
„Centrum Katolickiego”, Justyn Staugajtis, ksiądz, 
b. marszałek Sejmu, 9) Czarneckis, b. minister spraw 
zagranicznych, 10) A. Wilimas, ksiądz poseł na Sejm 
Redaktor, : 

Z odłamu „Związek Gospodarzy” (Ukininku Sa- 
junga): 1) Aleksander Stulginkas, dr. fil, Prezydent 
Państwa. 2) Karvelis—minister finansów, 3) Elizeusz 
Draugelis — poseł na Sejm, 4) Jokantas K. lekarz, 
minister oświaty, 5) Vaiłokaitis Józef, ksiądz, główny 
akcjonarjusz banku „Ukio Bankas”, wybitny finansista, 
6) Petrulis Witold b. minister, handlowiec. 

Z odłamu „Federacji Pracy”: 
1. Ambrozajtis — prezes odłamu, 2) Berżinskas 

poseł. 

Stronnictwo ludowe: „Valstiecziai Liaudininkai“ 
: ё(ітіпіясу——!.цпопсу. jest wybitnie antyklerykalne, ra- 

ykalniejsze spolecznie od chrześć. demokratów, mniej 
jaskrawo nacjonalistyczne, jakkolwiek również przeciw- 
polskie. Dąży do oparcia o Niemcy i Rosję. 

Jest to po za Chrześcijańską Demokracją najsil- 
niejsze stronnictwo w Litwie i w pierwszych latach bu- 
downictwa państwowego dzieliło władzę z tą ostatnią. 
W czasie drugiej i trzeciej kadencji sejmowej tworzy w 
stosunku do rządzącej grupy „Krikśćioniów* ostrą opo- 

zycję. ! 
Do wybitniejįszych przedstawicieli tego stron- 

nictwa należą: 

1) Michał. Sleżeviczius — adwokat, prezes stron- 
nictwa (prezes ministrów w r. 1919), 2) Dr. Kazimierz 
Grinius, lekarz (prezes ministrów w r. 1920), 5) Dr. 
Jan Staugajtis, lekarz, przejściowo marszałek Sejmu w 

r. 1926, 4) Žalkauskas, b. minister spr. wewnętrznych, 
5) Tołuszis, poseł na sejm, prawnik. 7 

„Ukininku Partija“ (Stronnictwo Rolników) nie- 
dawno powstałe. Gromadzi większy zasób inteligencji, 
niż ludowcy. Społecznie radykalniejsze od niego. Wy- 
bitnie przeciwpolskie. 2 

1) Raja Skipitiss adwokat (b. minister spraw 
wewnętrznych w r. 1920), 2) 7. Aleksa, b. minister ro|- 
nictwa, 3) Piotr Leonas, adwokat, b. minister sprawie- 

dliwości. ; 

Socjalna demokracia (Socjalistu demokratu par- 
tija). Prowadzi pracę organiczną wśród urzędników, nau- 
czycieli ludowych, robotników. Najbardziej ma typ stron- 
nictwa politycznego w sensie europejskiem. Gromadzi 
zastęp ideowców. W kraju nieuprzymysłowionym posiada 
niezbyt duży wpływ. Bardziej od innych skłania się do 
zgody z Polską ze względów ekonomicznych. Sprawę 
Wileńską uzależnia od woli zainteresowanej ludności. 

Należą tu: 

1) S. Kairys, inžynier, 2) W. Bielinis, koopera- 
tysta, szermierz parlamentarny, 3) Wł. Pożełło, adwo- 
kat, 4) K. Vencłauskas, adwokat, 5) Purynienie ad- 
wokatka, posłanka na Sejm. 

Stronnictwo Narodowe (Tautininku Partija) 
dawniej „Pażanga'* (Postęp) jest stronnictwem libe- 
ralnem, umiarkowanem społecznie, opiera się przeważnie 
o inteligencję. Jest przeciwne reformie rolnej w jej ra- 
dykalnej formie obecnej. Bardziej tolerancyjnie usposo- 
bione w stosunku do mniejszości narodowych i do lud- 
ności polskiej w stosunkach wewnętrznych. Manifestuje 
bardzo jaskrawo nięprzejednane stanowisko w stosunku 
do Polski nazewnątrz. Głosi oparcie o Niemcy i Rosję 
a zerwanie z Zachodem. Nieufnie usposobione w sto- 
sunku do projektów Związku Bałtyckiego, ze względu na 
Polskę. W Sejmie dotychczas reprezentowane nie było 
z braku demagogicznych haseł społecznych. 

Należą tu: 1) Dr. Antoni Smetona—Pierwszy Pre- 
zydant Państwa, 2) Prof. Augustyn Waldemaras—-pier- 
wszy prezes ministrów i minister spraw zagranicznych. 
3) Marcin Yczas — bankowiec, finansista. 4) Józef Tu- 
mas, ksiądz, prof. Uniwers. w Kownie, nestor dzienni- 

° Каггу i działaczy narodowych z przed wojny. 5) W. 
Kreve - Mickieviczius prof. Uniwers. w Kownie, Prezes 
Związku Szaulisów. 

Działacze bezpartyjni: 7) Ernest Galwanauskas, 
inżynier, b. premjer. 2) Norus - Naruszeviczius inżynier 
b. poseł w Londynie. 5) Wład. sukauskas (vel „ukow- 
ski) generał, wódz naczelny. 

Związek strzelców Szaulisow“ („Szauliu Sa- 
junga“). Związek zostal zorganizowany przez „Komitet 
Zbawienia” (Ginimo Komitetas) w r. 1919-ym, dla walki 
przeciw bolszewikom i Polakom. Obecnie głównie prze- 
ciwko Polsce tworzyć ma pogotowie do walki o Wilno. 
Posiada w całym kraju swe gniazda. Rozwijać ma dyscy- 
plinę i wyszkolenie wojskowe, patrjotyzm i ofiarność. 

Stoi pod rozkazami sztabu generalnego. Korzysta 
jawnie z broni i oficerów służby czynnej, drukarni pań- 
stwowej, pomocy władz przy zbiórkach pieniężnych i t. 

|, poufnie—ze znacznych subwencyj finansowych rządu 
awek ego. 

W skład Szaulisów wchodzą jednostki ideowe, 
obok małowartościowych wyzyskiwaczy przywilejów, z ja- 
kich korzystają „Szaulisi”: znaczna pensja, prawo nosze- 
nia i możność nadużywania broni i t. p. 

Rozłożenie sił politycznych w Sejmie. Sejm li- 
tewski miał dotychczas 78 posłw (1 poseł na 25.000 lud- 
ności). Po przyłączeniu Kłajpedy ilość reprezentantów 
ludności podniosła się do 85. Pierwsze wybory Sejmu 
w tym adadsie odbędą się 8 — 9 maja 1926 r. 

Absolutna większość posiadała dotychczas w par- 
lamencie Chrześcijańska Demokracja (patrz „Stronni- 
ctwa polityczne”). W Sejmie ostatnim, drugim z kolie 
po Ustawodawczym (1923—1926) na 78 miejsc Chrześć 
jańscy Demokraci mieli 41. W szczególności: Chrześć. 
Demokraci „sensu stricto” 14, Związek Gospodarzy (uki- 
ninku , sajunga) — 15, Federacja Pracy (darbo federa- 
cija) 12. 
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Opozycja w sumiefrozporządzała 37 głosami, a mia- 
nowicie: 8 

Gminiacy - Ludowcy — 16, Socjalni - Demokraci 8, 

Żydzi 7, Polacy — 4, Niemcy 2. Pierwotnie do opozy- 

cji należał jeszcze jeden poseł Rosjanin. Zdradził prze- 
cież zaufanie wyborców i przeszedł do Chrześć. Dem. 

Sejm ten rozwiązuje się 8 maja 1926 r. w dniu wybo- 

rów do nowego Sejmu. 

Polityczna prasa litewska. 
„Lietuva” (Litwa) dziennik półurzędowy pod redak- 

cją d-ra Puryckisa; występowała Lietuva przeciw pertrak- 

tacjom z Polską nawet wtenczas, gdy rząd te pertrakta- 

cje prowadził. 
„Echo” dziennik rosyjski, organ półurzędowy. 

„Rytas” (Poranek) pismo codzienne, organ Chrześ- 

cijańskiej Demokracji. 
„Lietuvos Żinios” (Wiadomości Litewskie) dzien- 

nik, radykalny, organ partji „Liaudininkai“ — ludowców. 

Zwalcza gwałtownie rządy Chrześcijańskiej Demokracji. 

„Socjaldemokratas” 3 razy tygodniowo, organ s0- 

cjaldemokracji. 
Z pism tygodniowych wymienić należy: 
„Vienybe” (Jedność) tygodnik, organ Ch. Dem. 

„Ukininkas” (Gospodarz) tygodnik grupy Ukininku 

Sajunga. В z: 

„Darbininkas” (robotnik), organ Darbo Federacji. 

„Lietuvis” (Litwin) organ stronnictwa narodowego, 

(tautininkai) pod redakcją b. prezydenta Smetony. 

„Lietuvos Ukininkas” (Gospodarz litewski, organ lu- 

dowców—liaudininków. 
„Ukininku bałsas” (Głos Gospodarza) organ bar- 

dziej radykalnego odłamu ludowców „Ukininku Partija“. 
„Trymitas” organ Związku „Szaulisów”. : 

„Nowiny", tygodnik wydawany przez rząd dla „Lit- 

winėw mėwiących po polsku i zwalczający polskošč. | 

Naogół pism perjodycznych, poświęconych rozmai- 

tym przejawom życia kulturalnego wychodzi około 100. 

6. Ludność polska w Litwie. 

Stan liczebny i rozmieszczenie. Ludność Polska 

zamieszkująca Litwę od wieków stanowi mniej więcej 

10 proc. ogółu ludności kraju i przekracza znacznie cyf- 

rę 200 tysięcy. й х 

Społeczeństwo to ma zupełnie normalną budowę 

społeczną. W zwartej masie na obszarze wynoszącym 

około 5000 klm? zamieszkuje dolinę Niewiaży w jej dol- 

nym i środkowym biegu i trójkąt pomiędzy Niewiażą a 

rzeką Świętą do Wiłkomierza, łącząc się dalej z prze- 

dłużeniem etnograficznego polskiego terenu Wileń- 

szczyzny. 
,  WĘcałym szeregu parafji i gmin na tym obszarze 

ludność polska dochodzi do 70180 proc. w stosunku do 

chrześćjan. 
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Pozatem ludność polska rozproszona jest po ca- 
łym obszarze państwa, tworząc znaczny bardzo odse- 

tek wśród ludności chrześcijańskiej miast i miasteczek. 

W samym Kownie ludność polska stanowi połowę lud- 

ności katolickiej, wynosząc około 30 proc. ogółu lud- 

ności stolicy. 
* 

Przed wojną w rękach polskiej wielkiej, średniej 

i drobnej własności znajdowała się 's częśc obszaru ca- 

łego terytorjum Litwy, połowa ogółu lasów. 

* 

W Sejmie posiadają polacy 4 posłów. Ze względu 
na ilość oddanych przy ostatnich wyborach w 1923 r. 

głosów (64.000) powinni byliby posiadać posłów sześciu. 

* 

Polska prasa przedstawia się następująco: 

„Dzień Kowieński” pismo codzienne. Organ pol- 

skiej frakcji sejmowej. „Chata rodzinna" tygodnik dla 
ludu. „Wiadomości rolnicze* dwutygodnik dla inteli- 

gencji. „Dzwon Świąteczny” pismo sprawom religijnym 

narodowym poświęcone. 

* 

Oświata i organizacje polskie: Gimnazja Polskie 
prywatne z prawami szkól rządowych istnieją po jed- 

nem: w Kownie, w Poniewierzu i progimnazjum w Wił- 

komierzu. 
Ze szkół początkowych zostało tylko 12. 
Organizacje oświatowe zcentralizowane są w T-wie 

„Pochodnia”. 
Istnieją w Kownie: T-wo muzyczne i sztuki sceni- 

cznej „Lutnia”, T-wo robotnicze „Jednošė“, Polskie 
1-wo Dobroczynności. 

Z polskich organizacji gospodarczych wymienić 

należy: „Towarzystwo Producentów Rolnych (Prodrol), 

„Pierwsze Litewskie T-wo Rolne Wzajemnych Ubezpie- 
czeń”, „Kowieński Polski Bank Drobnego Kredytu. 

Polityka eksterminacyjna przeciwko ludności pol- 
skiej. Polityka eksterminacyjna rządu litewskiego w sto- 
sunku do ludności polskiej zwrócona jest w kierunku 
wyzucia elementu polskiego z mienia i dóbr duchowych. 

Do najjaskrawszych przejawów należeć będą: 
1. Konfiskata lasów prywatnych w ilości 466 ty- 

sięcy ha wartości przeszło 100 miljonów dolarów, przez 

co została dotknięta niemal wyłącznie ludność polska. 
2. Konfiskata bez sądu mienia ze względów po- 

litycznych. 
3. Złośliwie, przeciwko elementowi polskiemu, 

(do którego należy Vio większych obszarów), skierowa- 

ne przepisy ustawy o reformie rolnej i sposób jej prze- 
prowadzenia. Na mocy ustawy byłym właścicielom po- 
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zostawia się maximum 80 ha, gdy nowonabywcom malo- 
rolnym (chodzi tu o Litwinów) pozwala prawo zaokrąglać 
posiadłości do 150 ha. Odebranie ziemi na reformę 
rolną bez odszkodowania. 

4. Rugi Polaków z posad i urzędów. 
5. Prześladowanie języka polskiego w kościele 

i życiu publicznem (szyldy). Represje prasowe. 
6. Tamowanie oświaty. Prześladowanie towa- 

rzystw oświatowych. Zamykanie szkół (pozostało szkół 
powszechnych z 40 za 
obecnie zaledwie 12). 

7. Zakaz wwozu książek i druków polskich. 
8. Okrojenie praw wyborczych. 
9. Wbrew Konstytucji pozbawienie praw Auto- 

nomji Kulturalnej i złośliwe wykorzystywanie sfałszowa- 
nego na niekorzyść polską spisu powszechnego ludności 
z r. 1923, 

10. Zakaz Polakom wyjazdu do Polski 
z Polski. 

Dnia I-go czerwca 1924 roku Komitet Uchodźców 
z Litwy z siedzibą w Wilnie złożył skargę do Ligi Naro- 
dów na postępowanie rządu litewskiego. Sprawa rozpa- 
trywała się na 5-сЪ kolejnych posiedzeniach Rady Ligi 
Narodów w r. 1924 i 1925. Pomimo złożenia przez rząd 
litewski zapewnień o zaniechaniu szykan — prześladowa- 
nia w ostątnich czasach się wzmogły, szczególnie w dzie- 
dzinie oświatowej. 

i wjazdu 

1. Kłajpeda. 

Na mocy art. 99 Traktatu Wersalskiego Niemcy 
zrzekły się terytorjum Kłajpedzkiego na rzecz mocarstw 
Entente'y, które zorganizowały prowizoryczny zarząd tego 
okręgu z delegatem Francji, jako gubernatorem na czele. 

20 grudnia 1922 roku uznały mocarstwa Litwę de 
jure. W 21 dni później, 10 stycznia 1923, zabezpieczone 
z tej strony i korzystające z zaabsorbowania uwagi 
Zachodu okupacją Żagłębia Ruhry, wojska litewskie 
w przebraniu cywilnem dokonały zamachu na Kłajpedę 
i zajęły ją po potyczce z załogę francuską 15 stycznia 
1923 roku. 

Konferencja Ambasadorów, działając z ramienia 
Entente'y zgłosiła w dniu 16 lutego 1923 r. gotowość 
uznania „faktu dokonanego” pod pewnymi warunkami. 
Chodziło między innemi, o zabezpieczenie Polsce, jako 
państwu szczególnie zainteresowanemu, specjalnych u- 
prawnień w tranzycie do Kłajpedy i ułatwień w korzy- 
staniu z portu. Wobec nieustępliwości Litwy w tych 
sprawach Konferencja Ambasadorów przekazała całość 
sprawy Radzie Ligi Narodów. 

" Komisja Rady L. N. pod przewodnictwem Davisa 
opracowała zaaprobowaną na marcowej sesji 1924 r. 
przez Radę Ligi Konwencję w sprawie tranzytu i admi- 
nistracji Portu wraz ze statutem autonomicznym kraju. 
Pomimo protestu Polski przeciwko Konwencji, zapozna- 
jącej jej najżywotniejsze interesy, została ta Konwencja 

czasów okupacji niemieckiej 
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z nieznacznemi zmianami przez Radę Ambasadorów 
w dniu 8 maja 1924 r. zatwierdzona. W ten sposób 
zostały ostatecznie przelane na Litwę zwierzchnicze 
prawa nad obwodem Kłajpedy z zapewnieniem temu 
ostatniemu autonomii. 

Statut Autonomiczny przewiduje urząd Guberna- 
tora Kłajpedy mianowanego przez Prezydenta Litwy, izbę 
poselską z 29 członków (Sejmik) i Radę Ekonomiczną 
jako organy prawodawcze oraz Dyrektorjat jako organ 
wykonawczy. Zarówno Port jak i Niemen na całym te- 
rytorjum ma być umiędzynarodowiony. Zarząd portem 
spoczywa w ręku Dyrekcji Portu z 3-ch członków: jed-y 
nego wyznacza Rząd Litewski, drugiego Dyrektorjat, 
trzeciego Prezes Komisji Komunikacyjnej i Tranzytowej 
Ligi Narodów. Tym trzecim nie może być obywatel 

A zainteresowanego w spławie Niemnem bezpo- 
średnio. 

Obszar, ludność i znaczenie handlowe. Obwód 
Kłajpedy ma 2.825 km. kw. rozległości i około 145.000 
ludności. Miasto Kłajpeda liczy 32.000 mieszkańców. 
Znaczna większość Kłajpedy stanowią Niemcy, lub zniem- 
czeni Litwini. Mniejszość ma poczucie narodowe litew- 
skie. Przy wyborach do Sejmu Kłajpedzkiego w roku 
1925-ym (organ autonomiczny) na 29 miejsc Litwini 
przeprowadzili jednego kandydata; Niemcy — 28. 

Kłajpeda stanowi wylot handlowy Niemna i żyje 
z handlu i przeróbki drzewa. Około 70%0 tego drze- 
wa przychodziło przed wojną z obszarów, należących 
dziś do Polski. Wobec nieistnienia stosunków handlo- 
wych pomiędzy Polską a Litwą, miasto i port Kłajpedzki 
obecnie podupada i zamiera. : 

* 

Rokowania pomiędzy Polską a Litwą w sprawie 
spławu Niemnem prowadzone w r. 1925 w Kopenhadze 
i Lugano na skutek nieprzejednanego stanowiska Litwy 
co do otwarcia normalnych handlowych stosunków nie 
dały żadnego rezultatu. Dn. 27/1 1926 r. zostały przez 
Litwę ogłoszone jednostronnie przepisy dotyczące spławu 
po Niemnie. Przepisy te stawiają Bolske, jako państwo 
nie posiadające z Litwą normalnych stosunków dyplo- 
matycznych w położeniu upośledzonem w porównaniu 
z innemi państwami. 

  

  

Zamieszczony w dzisiejszym numerze wraz 
z mapką szkic o Litwie, który ukazał się jedno- 
cześnie jako dodatek do Biuletynu Kowieńskie- 
go "Wilbi” zawdzięcza Red. Kurjera uprzej- 
mości Wileńskiego Biura Informacyjnego. 

  

Najogólniejsze informacje o państwie łotewskiem. 
1. Utworzenie się państwa łotewskiego. 

Początki niepodległości łotewskiej datują 

od wybuchu rewolucji rosyjskiej w marcu 1917 r. 

W całej Łotwie odbywają się wówczas zjazdy, 

w których postulat odrębności politycznej coraz 

mocniej jest wysuwany. W miarę upadku rządu 

centralnego w Rosji, władza częściowo prze- 

chodzi w ręce czynników miejscowych, Prokla- 

mowanie niepodległości nie nastąpiło w r. 1917 

z powodu zajęcia Rygi przez Niemców i rewo- 

lucji bolszewickiej, która częściowo ogarnęła 

i Łotwę. 
Po pokoju brzeskim, który dzielił Łotwę 

na 3 części, utworzył się w Rydze, tajny rząd 

łotewski pod nazwą Rady Narodowej, w którym 

rolę kierowniczą odegrywał obecny prgmjer 10- 

tewski, Karol Ulmanis W dn. 18 listopada 

1918 r. Rada proklamuje uroczyście e 

głość Republiki Łotewskiej. Prezesem Rally, 

a zarazem prowizoryczną głową państwa obrany 

został adwokat i b. członek Dumy rosyjskiej, 

Jan Czakste, obecny Prezydent Łotwy. 

Lecz to był dopiero początek. Łotwę cze- 

kały jeszcze ciężkie przejścia. Już w styczniu 

1919 r. bolszewicy zajęli Rygę. Rząd Ulmanisa 

. przenosi się do Libawy, gdzie musi pertrakto- 

wać z Niemcami, którzy prowadzą układy w 

sposób arogancko-nielojalny i stawiają coraz 

większe wymagania, wreszcie organizują zamach 

na rząd łotewski. 

Ulmanis zmuszony był schronić się na sta- 

tek pod osłonę angielskiej eskadry. Niemcy wy- 

pierają bolszewików z Rygi, lecz wkrótce sami 

muszą uchodzić przed sprzymierzonemi siłami 

Łotyszy i Estończyków. W dn. 7 lipca 1919 r. 

obejmuje znów rządy w stolicy rząd Ulmanisa. 

Jeszcze raz probują Niemcy pod wodzą Ber- 

mondta opanować Łotwę, lecz po miesięcznych 

walkach Łotysze wyrzucają ich ze swego kraju. 

Następuje wyzwolenie Łatgalji, w czem znaczną 

rolę odegrywa Polska, udzielając na pomoc Ło- 

tyszom armji gen. Rydza-Śmigłego i zdobywa- 

jąc Dyneburg w styczniu 1920-r. ° 

W sierpniu zawiera Łotwa pokój z Niem- 

cami, który ustalił jej granice niezbyt korzyst- 

nie. Granicę z Estonją wytknął sąd rozjemczy 

angielskiego pułkownika Tallentsa, z Litwą — 

takiż sąd angielskiego prof. Simpsona. 

Po wyborach w kwietniu 1920 r. została 

otwarta w dn. 1 maja konstytuanta łotewska. 

Prezesem jej został b. prezes Rady Narodowej, 

Jan Czakste, który następnie przez oba zwy- 

czajne Sejmy (w 1922 i 1925) był wybierany 

Prezydentem Republiki i jest nim obecnie. 

Uznanie Łotwy de jure nastąpiło przez 

Estonję i Polskę 26 stycznia 1921 r, przez in- 

e państwa w ciągu r. 1921 i 1922. Do Ligi 
Narodów przyjętą została Łotwa w r. 1921. 

2. Ustrój polityczny Łotwy. 

Łotwa jest Republiką demokratyczną i par- 

lamentarną.- W dn. 15 lutego 1922 r. Konsty- 

tuanta uchwaliła konstytucję. Wybory do pierw- 

szego zwyczajnego Sejmu („Sacima*) odbyły się 

w październiku tegoż roku. 
Konstytucja opiera ustrój państwowy Lot- 

wy na zasadzie suwerenności narodu, wyrażonej 

w formie jednoizbowego przedstawicielstwa. Sy- 

stem wyborczy jest 5-cio przymiotnikowy z pra- 
wem czynienia zmian w listach kandydatów (sy- 
stem Hardt'a). Kadencja Sejmu jest 3-letnia. 
Uwzględniona jest zasada referendum. 

Prezydent nie ma prawa veta a tylko mo- 
że w ciągu 7dni żądać ponownego rozpatrzenia 
ustawy. Ma on prawo inicjatywy, prawo łaski, 
najwyższe dowództwo nad wojskiem, oraz może 
żądać odroczenia ustawy na 2 miesiące, w celu 

odwołania się do narodu za pośrednictwem re- 
ferendum. 

Organem wykonawczym jest gabinet mini- 
strów, odpowiedzialny przed Sejmem i złożony 
z 9 ministrów (spraw zagran., spraw wewn., 
oświaty, sprawiedliwości, spraw_ wojskowych, 
opieki społecznej, rolnictwa, finansów i komu- 
nikacji). 

Wymiar sprawiedliwości należy do sądów 
pokoju, 4 sądów okręgowych, jednej lzby sądo- 
wej i Senatu. Sędziowie są nieusuwalni. Obo- 
wiązuje dotąd prawo sądowe bałtyckie z czasów 
rosyjskich, w Łatgalji także 
rosyjskie. 

3. Terytorjum i ludność. 

Łotwa zajmuje terytorjum 65.791,4 klm kw. 
i składa się z 4-ch prowincyj: Kurlandji (Kur- 
zeme), Liolandji (Vidzeme), Zemgalji (Zemgale) 
i Latgalji (Latgale). ka 

Ludność w r. 1920 wynosiła 1.596,131 gło- 
sów. W r. 1925 edbył się nowy spis ludności, 
którego rezultaty jednak nie są jasne dokład- 
nie znane. 

Podług narodowości ludność Łotwy dzieli 
sie na: Łotyszów 75,93 proc.,. Rosjan — 7,82 
proc., Białorusinów — 4,74 proc., Żydów — 4,5 
proc., Niemców—3,4 proc., Polaków—2,58 pr. *) 

Podług wyznania — luteranów 57,29 proc, 
katolików — 23,51 proc., prawosławnych — 8,7 
proc., staroobrzędowców — 4,59 proc., izraeli- 
tów — 4,99 proc. 

Granice Łotwy mają 1.690 klm. długości; 
z tego na granicę morską przypada 494 klm., 
na granicę z Estonją—347 klm., z Rosją—269 
klm., z Polską — 93 klm. i Litwą — 487 klm. 

W miastach mieszka około 35 proc. ogółu 
ludności. Większe miasta: Ryga, stolica państwa 
— 887,700 mieszkańców, Dyneburg — 42,000, 
Lipawa — 61,000, Mitawa — 28,000, Windawa 
— 16,000, Rzeżyca — 12,500. 

Gęstość zaludnienia Łotwy 
na klm. kw. 

Klimat Łotwy, położonej między 550 a 580 
szerokości geograficznej jest dość łagodny i na- 
daje się do uprawy wszystkich naszych płodów 
rolnych, nie wyłączając pszenicy. Przeciętna tem- 
peratura roczna wynosi: dla Lipawy 6,50, dla 
Rygi — 6,00 i dła Wolmaru —-5,10. | 

Lotwa jest bardzo bogata w jeziora, któ- 
rych liczba dosięga tysiąca. Największą rzeką 
jest Dźwina (Daugawa). Szerokość jej w po- 
bliżu Rygi wynosi 550—700 metrów. Z innych 
większych rzek wymienić należy: Aa Kurlandz- 
O: Wentę i Gauję, czyli Aa Livlan- 
zką. 

— 35,7 osób 

Łotwa ma naogół charakter wschodnio-eu- 
ropejskiej'niziny. Górzyste są jedynie okolice 
rzeki Gauja: część lesista nosi nazwę Livlandz- 
kiej Szwajcarji około miejscowości Zigulda (Se- 
gewold) i Krimulda (Cremona). 

Na zachód od Rygi ciągnie się wybrzeże 
morskie, na którem istnieje szereg miejscowości 
kąpielowych i leczniczych, b. popularnych u nas 
przed wojną i znakomicie urządzonych: Bilder- 
lingshof (Bulduri), Edinburg, Majorenhof, Dub- 
beln, Karlsbad, Assern, Kemmern (znane źródła 
siarczane). 

Język łotewski należy do aryjskiej "grupy 
języków i do gałęzi baltycko—słowiańskiej tych 
ostetnich; ma związek z sanskrytem. Wzbudza 
wielkie zainteresowanie lingwistów, ponieważ 
zachował wiele prastarych pierwiastków, Pra- 
ca nad kulturą języka łotewskiego dała duże 
rezultaty i uniezależniła go od naleciałości nie- 
mieckich. 
  

danych urzędowych z 1925, W r. 1920 "Э oł 
3,42 proc. Polacy stanowi 

częściowo prawo' 

4. Życiż gospodarcze. 

Struktura Gospodarcza Łotwy na skutek 
wojny zmieniła się zupełnie. Przed wojną (rok 
1897) rolnictwem trudniło się 48 proe. ludnoś- 
ci, przemysłem 21 proc., handlem S8 proc, w 
roku 1920 rolnictwem 80 proc.. przemysłem 7 
proc. i handlem 4 proc. 

Majątek narodowy w roku 1922 wynosił 
ogółem 5.124 miljony łatów, z czego na rolnie- 
two (ziemia, lasy, inwentarz żywy i martwy), 
G ia 55,5 proc. wartości, na miasto 28 
proć , przemysł 4,4 proc., koleje 7 proc., han- 
del 3,5 proc. inne objekty 1,6 proc. 

Rolnictwo. Po wyłączeniu terytorjów miej- 
skich w roku 1928 ziemi użytkowej i nieużyt- 
ków było 6.090.270 ha. Z czego ziemi ornej 
27,89 proc., łąk 130,8 proc., pastwiska 14,27 
proc., lasów 29,24 proc., ugorów i nieużytków 
15,52 proc. 

W roku 1924 pod žytem bylo ziemi ornej 
266,100 ha, pszenieą 43.000 ha, jęczmieniem 
179,100 ha, owsem 334,800 ha i ziemniakami 
74,900 ha. 

Wydajność dla żyta wynosi 0,92 tonn z 
ha, owsa 1.01 tonn, ziemniaków 10,738 ha a więc 
większą niż przed wojną. 

Inwentarz żywy w roku 1928 wynosił, ko- 
ni 341,200, krów 910,900, owiec 1.488,200, świń 
487,300, przemysł ma więc ilość przedwojenną, 
przytem owiec dwukrotnie. Na 100 mieszkań- 
ców koni przypada 18, krów 48, owiec 78i 
świń 25. : 

Lasy stanowią 29 proc. całego obszaru 
Łotwy. Z 1.526.942 ha obecnie lasy państwowe 
wynoszą 84,5 proc., komunalne 1,5 proc., pry- 
watne 14 proc. Przed wojną państwowe lasy 
stanowiły 80 proc. ! 

Budżetowa norma zużycia wynosi 118.262.000 
stop sześciennych rocznie. Norma ta często się 
przekracza. Od roku 1920 — 1924 rząd wydał 
na odbudowę 102.000 stop szesciennych. Na 
meljoracje leśne wydano do roku 1925—60.000 
lat. Zalesiono około 10 000 ha. 

W związku z reformą rólną powierzchnia ' 

ziemi zalesionej zmniejszyła się o 200.000 ha 
t. j. 0 12,5 proc, : 

Lasy stanowią jedno z największych bo- 
gactw naturalnych kraju i obok lnu są głów- 
nym źródłem eksportu. 

„ Reforma rolna została przeprowadzona 
na mocy wywłaszczenia bez odszkodowania 
wszystkich obszarów dworskich ponad 45 do 
100 ha. Pastoratom pozostawiono po 50 ha. Od 
90 — 100 ha pozostawiono jedynie w 91 ma- 
jątkach (12,1 proc. ogółu wywłaszczonych о)- 

jektów). Jako maximum nowych działek uznano 
27 ha. i 

Cały państwowy zapas ziemi z lasami, we- 
dami i t. p. wynosi 3573.000 ha, do podziału 
przeznaczono 1.658.560 ha z czego na Latgalję 
457.991 ha. Utworzono do 194 r. 68 742 gospo- 
darstwo o powierzchni 1.100.000 ha. Wywła- 
szczaniu uległa uie tylko ziemia ale i inwen- 
tarz. Wywłaszczana jest nie tylko ziemia ale i 
inwentarz. Sprawa odszkodowania za wywła- 
szczone ziemie cudzoziemców w tej liczbie Po- 
laków większość których optowała na rzecz 
Polski jest jeszcze w toku. м 

Przemysł w ruinie i dzwiga się powoli. 
W roku 1910 w przemyśle zatrudnionych było 
93 348 robotników i produkcją roczną 200.000.000 
rubli złotych, a więc czterokrotnie wyższą od 
dzisiejszego budżetu łotewskiego. W r. 1928 
w 2.037 przedsiębiorstwach (od 5 robotników) 
zatrudnionych było 40.000 robotników. Na 
pierwszym miejscu przemysł mechaniczno-drzew- 
ny (9.000 robotników). Na szczególną uwagę 
zasługuje przemysł mleczarski. W roku 1923 

liczba mleczarń była 4 razy większa niż w ro“ 
ku 1914. W roku 1924 było 540 zakładów 
mleczarskich. Na eksport pracuje przemysł 
Iniany drzewny, chemiczny, a po części szklany. 
Ma pewne szanse przemysł papierowy. Rzemio- 
sło stale się rozwija. W r. 1923 wykupiono 
5.496 patentów rzemieślniczych. 

Handel zagraniczny. Wartość wywozu z 
Łotwy w r. 1921 wynosiły 29.260.000 łatów, w 
roku 1922'— 101.999.000 łat., w roku 1923 — 
161.980.000 łat. 

Wartość przywozu z żagranicy w r. 1921 
— 70.700.000 łat, w r. 1922—1922 107.3870.000 
łat w r. 1923 — 211.860.000 łat. 

Łotwa wywozi niema) wyłącznie surowce 
i półfabrykaty, Na pierwszym miejscu stoją 
len i drzewo. Pozatem skóry i futra, z środ- 
ków spożywczych masło, zboże. 

W r. 1923 wywieziono lnu na 40 milj. la- 
tów.. Drzewa 61,6 miljonów łatów. Do Nie- 
miec (r. 1924) kieruje się 142 proc. wywozu, 
do Anglji 39,1 proc, do Rosji 8.6 proc. do 
Estoji 2,6 proc., do Litwy 2,0 proe., do Polski 
1,3 proc. do Ameryki 3,1 proc. 

Wwozi Łotwa naftę, węgiel, sól, 
fakturę, maszyne i narzędzia rolnicze, 
galanterję itp. 

Z Niemiec przywozi Łotwa (r. 1924) — 
36,9 proc. ogółu wartości wwożonych towarów, 
Anglji 13,8 proc., z Rosji 11,1 proc, z Litwy 
6,3 proc., Holandji 4,5 proc., Szwecji 4,9 proc., 
Polski 2,7 proc. ` 

'Tranzyt przez Łotwę wyrażał się w r. 1923 
cyfrą 360,7 miljonów kg. 

Komunikacje: Sieć kolejowa Łotwy wyno- 
si 2.912 klm. Na rosyjskie. szerokotorowe -przy- 
b= 1.435 klm. na zachodnio europejskie 424 
Im. reszta na wąskotorowe. Na 100 klm? tery- 

torjum przypada na Łotwie 4,5 klm. kolei na 
10000 mieszkańców 16.1 klm. kolei w r. 1925 
było 338 lokomotyw i 6000 wagonów. 

Komunikacja wodna z zagranicą odbywa 
się przez porty: Libawę, Rygę i Windawę. Łot- 
wa posiada (r. 1925) — 96 statków o pojem- 
ności 31.170 ton z czego parowców 31 0 po- 
jemności 22.764 tony. 

Liczba okrętów, która wpłynęła do portów 
łotewskich w r. 1923 wynosiła 3.457 (r. 1912— 

manu- 
cukier 

5.458) o pojemności 1.427.528 ton (r. 1912 — 
83.494.000). ы 

Waluta. Jednostką monetarną jest łat = 
złotemu frankowi unji łacińskiej, czyli = pol- 
skiemu złotemu. Reformą monetarną przepro- 
wadził b. zdolny min. Kaluing, który też Zalo- 
żył 1 listopada 1922 r. łotewski bank emisyjny. 

Budżet. Budżet Łotwy na r. 1925-26, 
przyjęty w czerwcu 1925 r. jest zbilansowany 
w sumie 160.949.256 łatów. Po stronie wydat- 
ków największe pozycje stanowią: Ministerstwo 
Spraw Wojsk. — przeszło 35 miljonów łatów, 
Minist. Oświaty — przeszło 15 miljonów łatów. 

` Stronnictwa polityczne. 

Zróżniczkowanie polityczne Łotyszów jest 
b. duże, szczególnie w obozie mieszczańskim. 
Odrębne grupy utworzyły się w Łatgalji o cha- 
rakterze mniej lub więcej dzielnicowym. 

1) Stronnictwo, chrześcijańsko-narodowe 
stanowi skrzydło konserwatywne, oparte w 
Kurlandji o ludność luterańską odnosi się 
ujemnie do radykalnej retormy rolnej i nie po- 
dziela radykalnej interpretacji swobód obywa- 
telskich. Przywódcy: Reinhardt, Irbe, Sandery. 

2) Bezpartyjne centrum (partja Berga) 
różni się od poprzedniego większym  liberaliz- 
mem, uchodzi niesłusznie za germanofilską. 
Przywódcą jest znany publicysta Berg. 

(Dalszy ciąg w odcinku str. 9).
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Kronika krajowa. 

Gdzie należy składać podania o 
zwrot oszczędności. 

Do Ministerstwa Spraw Zagrani- 
cznych nie przestają napływać poda- 
nia, dotyczące pretensji do b. rządu 
rosyjskiego, liczne zwłaszcza są proś- 
by o zwrot wkładów do b. rosyjskiej 
pocztowej kasy oszczędności. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
zwraca uwagę osób zainteresowanych, 
że stosownie do art. XVII Traktatu 
pokoju między Polską a Rosją i Ukra- 
iną, pcdpisanego w Rydze dnia 18-go 
marca 1924 r., sprawy dotyczące 
wszelkich powstałych do dnia 18-go 
marca 1921 r. pretensji obywateli 
polskich do rządu, instytucji i oby- 
wateli strony przeciwnej nie mogą 
być załatwione w drodze dyploma- 
tycznej, lecz należą do kompetencji 
Mieszanej Komisji Rozrachunkowej 
(Warszawa, Nalewki 2), do której o- 
soby zainteresowane winny zwracać 
się bezpośrednio. 

Kupony 8 proc. pożyczki konwer- 
syjnej. 

Z dniem 1 kwietnia r. b. zapada 
termin płatności kuponów 8 proc. 
państwowej pożyczki konwersyjnej, 
Wypuszczonej na zasadzie rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 55, poz. 543). Na podstawie obli- 
czeń kursu franka szwajcarskiego i 
dolara z okresu dwuch tygodni, po- 
przedzających płatność kuponów 
wzmiankowanej pożyczki wartość po- 
szczególnych kuponów wynosi: 

za kupon nom. wartości gr. 40 — 
przypada do zapłaty gr. 61; 

za kupon nom. wartości zł. 2 — 
przypada do zapłaty 3 zł. 5 gr. 

Kupony będą opłacane w Banku 
Polskim, w Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego i ich osdziałach, w Pocztowej 
Kasie Oszczędności, w Centralnej 
Kasie Skarbowej w Warszawie oraz 
we wszystkich Kasach Skarbowych. 

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 3-IV r. b. 
  

Papiery wartościowe. 

Wałuty. 
sprzedaż kupno 

Praga 23,46 23,52 23,40 
Holandja 317,55 318,35 316,75 
Nowy-York 7,90 1,92 1,88 
Paryž 21,62 21,69 21,55 
Szwajcarja 152,58 152 96 152,20 
Stokholm 212,50 213,03 211,97 

Wiedeń 111,71 111,98 111,44 
Włochy 31,88 31,96 31,80 

III. Monety. 
Ruble złote @! 4,30 
Ruble srebrne SE 
Gram złota na d. 2-IV 1926 r. 5.2505 zł. 

(M.P. Nr.72 z dn: 1-IV 1926 г. 

II. Listy zastawne. 
8% Listy zasiaw. Ban. Gosp. Kr. — 
&% „ x Państ. Ban. Rol. — 

Ii. Akcji.   

Dewizy i 
L Waluty. 

sprzedaż kupno 

Dolary St. Zjedn. 7,90 7,92 1,88 
Funty szterlingi — — — 

II. Dewizy. 

Beigja za 100 fr. - — A ae 
Berlin 5 — A > 
Budapeszt , jaj + eZ 
Bukareszt „ — = że 
Helsingfors — B Žo 
Konstantynopol -— = 2 
Kopenhaga —- ж — 
Londyn 38,51 38,60 38,42 

1. Papiery państwowe. 
8% Państw. pożyczka konwer. 116 
BÓLE 4 ц 03 34,25 
10% ° » z kolejowa 128 
60/0 ы s dolarowa 74 

2 3 A (w zł. 584,60)   
Na czarnej giełdzie w Wilnie w dniu 2 

Akcje Banku Polskiego 

b.m. płacono za dolar 8.10 

41,35—47,60   
Redaktor działu gospodarczego przyjmuje w poniedziałki i czwartki od 1—2, 
Sekretarjat zaś tegoż działu czynny iest codziennie prócz świąt od 1--2, 

Tjaud deiegatów Okręgu Wileńskiego Związ- 
№ Oficerów Rezerwy Rzeczypospoliej 

Polskiej 
odbył się w dniu 28-III r. b. w lokalu 
Związku przy ul. Mickiewicza Nr. 13. 

Związek istniejący na terenie Rze- 
czypospolitej od 2 lat, a zorganizo- 
wany na terenie D. O.K.lll w czerw- 
cu roku ubiegłego jednoczy pad ha- 
słami potęgi i bezpieczeństwa Pań- 
stwa Polskiego i zespolenia ideowe- 
go polaków oficerów rezerwy armii 
polskiej. 

Zmierzając do osiągnięcia swych 
zadań Związek utrzymuje kontakt 
z władzami wojskowemi w celu teo- 
retycznego i praktycznego szkolenia 
oficerów rezerwy w zakresie przyspo- 
sobienia wojskowego, dąży do nawią- 
zania jaknajściślejszej spójni pomię- 
dzy społeczeństwem a jego siłą zbroj- 
ną i stojąc na straży godności oficera 
rezerwy, broni interesów  materjal- 
nych swych członków. Żjazd, który 
się odbył miał na celu skoordynowa- 
nie prac poszczególnych Kół Związ- 
ku na terenie D. O. K. III. 

Na Zjezdzie były reprezentowane 
Koła: Wilefskie, Grodzieńskie, Biało- 
stockie,  Wołkowyskie, Brasławskie 
i Swięciańskie. Nieobecność swych 
delegatów usprawiedliwiły Koła w Li- 
dzie, Suwałkach i Głębokiem. 

Do prezydjum powołano kpt. rez. 
T. Młodkowskiego i por. rez. j. Ro- 
chowicza. < 

Obszerne sprawozdanie z dzialal- 

ności Związku składali: prezes ustę- 
pującego Zarządu Okręgowego - mjr. 
rez. E; Falkowski i skarbnik ppor. 
rez. K. Szaikowski. 

Sprawozdania te zostały uzupeł- 
nione wyjaśnieniami działalności po- 
szczególnionych Kół, złożonymi przez 
delegatów przybyłych na Zjazd. 

Ze sprawozdań wynika, iż Zwią- 
zek liczy na terenie D. O. K. III 
przeszło 500 członków. 

Działalność rozwija się przede- 
wszysikiem w kierunku kształcenia 
się wojskowego drogą organizowania 
odczytów z uziedziny wiedzy wojsko- 
wej, ćwiczeń  prakiycznych oraz w 
kierunku nawiązywania kontaktu z 
pokrewnemi organizacjami byłych woj- 
skowych. Zarząd Okręgowy oraz po- 
szczególne Koła starały się przyjść z 
pomocą kolegom pozbawionym pracy 
przez organizowanie działów pośred- 
nictwa pracy. 

Po ożywionej dyskusji, która do- 
tyczyła całokształiu prac Związku, 
Zjazd na wniosek Komisji Rewizyjnej 
uchwalił absolutorium, Oraz podzię- 
kowanie za dotychczasową owocną 
pracę ustępującemu Zarządowi Okrę- 
gowemu. Do nowego Zarządu wybra- 
ni zostali: na prezesa por, rez, T. 
Bobiński, na członków mjr. rez. J. 
Aleksandrowicz, ppor. rez. F. Andrze- 
jowski, por. rez. A. Pietraszun, por. 
rez. W. Perkowski, por. rez. J. Ro- 
chowicz, ppor. rez. K. Szatkowski, 
por. rez. B. Kulesiński, por. rez. M. 
Wojewódzki. 

Do Komusji Rewizyjnej weszli: mjr. 

      

Ч. 

rez. W. Bądzyński, por. rez. W. Char- 
kiewicz, por. rez. S. Mydlarz. 

Do Sądu Honorowego zostali po- 
wołani: mjr. rez. E. Falkowski, por. 
rez. Z. Lawrynowicz, kpt. rez. J. Przy- 
łuski, ppor. rez. S. Schilling-Sienga- 
lewicz i mjr. rez. B. Szyszkowski. 

Ponadto zostali wybrani delegaci 
w liczbie 8 na Walny Zjazd Dele- 
gatów. 

Ustępujący Zarząd z. uznaniem 
podkreślił wydatną pomoc, którą о- 
kazywały Związkowi władze wojsko- 
we w osobach gen. L. Berbeckiego i 
D-cy D. O. K. III, gen. O. Požerskie- 
go, D-cy O. W. Wilno, oraz płk. B. 
Popowicza, któremu jako prelegentowi 
i krzewicielowi idei Związku na pro- 
wincji Zarząd wiele zawdzięcza. 

U Techników. 
We środę 7 kwietnia ZABAWA 
towarzyska dla członsów, ich rodzin i wpro- 
wadzonych gości. Początek o g. 9 w. 144 

  

BE. Dziś: Wielka, Ryszarda b. 

3 > Jutro: Wielkanoc Zmar. 

Wschód słońca---g. 4 m. 50 
Zachód ‚ 8. 5 m. 54 

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

Repertuar świąteczny: niedziela 4 marca, i 
święto: o godz. 6 wiecz. „Fircyk w zalo- 
tach" konieuja w trzech aktach Fr. Zabłoc- 
kiego, zakończona sc.eną operową „Il mat- 
timonio segretto* Dominika  Cimarosa i 
scenką baletową Boccher.niego. Ponieuzia- 
łek, 5 marca Il święto, o godz. 4-ej po pot. 
pokaz teneczny Heieny Łaszkiewiczowej z 
udziaiem Zespołu instytutu plastyki i ryt- 
mu. Wieczorem o godz. 8-ej wieczór Beet- 
hovenowski w wykonaniu Wiktora Łabuń- 
skiego (fortepjan). Wtorek 6 marca o godz. 
8-ej „Dożywocie” Al. Freury. We śroaę po 
raz pierwszy komedja fantastyczna Stefana 
Krzywoszewskiego „Djavet 1 karczmarka“. 

— wieczor Beethovenowski mający 
się odbyć w Keuucie d. 5 kwietnia (Il świę- 
to), wzbudził wielkie zainteresowanie za- 

kwietnia 
  

równo ze względu na program zawierający | 
takie arcydzieła Beethovenowskie jak so- 
nata „Waidsteinowska“, warjacje it. d. jak 
też ze względu na osobę wykonawcy, który 
ostatnio wrócił 'z Francji i Anglji, gdzie 
spotkał się, z widlkiem uznaniem najpoważ- 
niejszej krytyki muzycznej. 

„Prasa paryska odzywa się wprost en- 
tuzjastycznie o polskim pianiście, Który swą 
pracą i talentem ,rzyczynił się tak pięknie 
uo podniesienia wartości sztuki polskiej za- 
granicą. 

, — Teatr Polski „Lutnia“. W ponie- 
działek Świąteczny oabęuą się dwa przed- 
stawienia operetkowe 0 gouz. 4-ej I 8 w. 
Wystawioną zostanie z udziałem Sił war- 
szawskich najnowsza Operetka W. Kollo 
„Krolowa Nocy" z W. Dovosz-Markowską— 
Ww rou tytułowej. Pozaiem w główniejszych 
rolach wystąpię: ). Kozłowska, M. Dąbrow- 
ska, L. Sempoliński, T. wotowski, b. Wi- 
towski i inni. A 

Reżyserja spoczywa w rękach T. Wo- 
łowskiego. Kierownictwo muzyczne objął 
proś. 5. Piotrowski. W akcie il-gim муко- 
nany zostanie najnowszy taniec „Charleston* 
w wykonaniu Dubosz-Markowskiej 1 5em- 
polińskiego. We wiorek 1 środę awa ostat- 
nie przeustawienia, Я 

kiety uo nabycia w kasie teatralnej 
11—1 1 3—9 wiecz. 

Radjo. 
W związku z notatką w Nr. z. 28 marca 

o uruchomieniu Próbnej Stacji Nadawczej 
Wileńskiego biura Raujotechnicznego na 
zapytania szan. czytelników wyjaśniamy, że 
Stacja ta jeuynie nadaje koncerty, kiórych 
słuchać mogą posiadacze aparatów Oubior- 
czych. Koncertowa sala oabiorcza publiczna 
w Wilnie dotychczas nie istnieje. 

; MIEJSKA: 

— Zarząd Kasy Chorych m. Wil- 
na. Na posiedzeniu w dniu 1-go 
kwietnia r. b. załatwił m. in. nastę- 
pujące sprawy: wobec umieszczenia 
przez redakcję gazety „Wilenskoje 
Utro* sprostowania feljetonu pod ty- 
tūulem „Katujeie nas“, uchwalił zrea- 
sumować swą uchwałę z duia 98.111 
b. r. i do odpowiedzialności sądowej 
wydawcy i redaktora wzmiankowane- 

KRONIKA. 

„KU RJ WB W FL EN SKI 

Z ZAGRANICY. 
Wybory w Grecji. 

ATENY 2.IV (Pat.) Od dwuch dni 
w Grecji wre w całej pełni kampanja 
wyborcza. 

Wszystkie partje polityczne urzą- 
dzają ogromną ilość meetingów za- 
równo w stolicy jak i na prowincji. 

W 9-ciu okręgach w drodze wy- 
jątku na skutek trudności technicz- 
nych przesunięto wybory na prezy- 
denta na 11-go kwietnia. 

Podwyższenie ceł eksportowych we 
Francji. 

PARYŻ 2.IV. (pat.) Izba Deputo- 
wanych 311-tu głosami przeciwko 

„ 39-ciu uchwaliła podwyższenie o 30 
proc. ceł eksportowych z wyjątkiem 
tytoniu, papieru dla dzienników, cu- 
kru, kawy, kakao oraz części składo* 
wych maszyn rolniczych. > 

  

go pisma nie pociągać; wysłuchał 
sprawozdania w sprawie zawiadomie- 
nia farmaceutów Kasy Chorych o wy- 
powiedzeniu im umowy z dniem 1-go 
mają r. b., udzielając Dyrekcji dal- 
szych wskazówek w tej sprawie; 
przyjął do wiedomości komunikat 
Dyrektora w sprawie wyborów  uzu- 
pełniających do Zarządu Kasy Cho- 
rych oraz informacje o opracowaniu 
preliminarza budżetowego na Il-gi 
kwartał b. r.; przyjął do wiadomości 
komunikat Przewodniczącego Zarządu 
o podpisaniu przez obie strony umo- 
wy cennikowej z lekarzami Kasy 
Chorych m. Wilna i rozpatrzył dal- 
szą część umowy głównej z lekarza- 
mi K. Ch. 

WOJSKOWA 

— Uroczysta rezurekcja celebro- 
wana przez ks. biskupa Bandurskiego, 
dla wszystkich formacji garnizonu 
m. Wilna odbędzie się w dniu 3b.m. 
o godz. 10 m. 30 w kościeie św. Ka- 
ziinierza. (1). 

— Nabużeństwa Wielkanocne dla 
wojskowych w święta Wielkanocne 
dnia 4 i 5 b. m. odbędą się nabo- 
żeństwa dla garnizonu m. Wilna w ko- 
Ściele św. Jana w porze zwykłej. (I). 

— Życzenia świąteczne gen. bry- 
gady O. Pożerskiego. W dnie świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego Dowód- 
ca Obszaru Warownego Wilno, gene- 
rał brygady O. Pożerski, oficerom 
i ich rodzinom oraz podoficerom 
i szeregowcom stancjonującym na te- 
renie garnizonu m. Wilna i Nowej 
Wilejki, składa najserdeczniejsze ży- 
czenia. (I). * 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Koncert-bal. W dniu 8-go 
kwietnia 1926 r. o godz. 9-tej wiecz. 
odbędzie się w Salonach Domu Ofi- 
cera Polskiego bardzo ciekawy kon- 
cert z udziałem P. P. Carmarie (spiew) 
Jankowska (tańce plastyczne), Sko- 
wrońska (śpiew) i Kowalski (humor). 
Po koncercie — tańce. 

Protekrorat nad Koncertem-Balem 
łaskawie objąć raczyli: p. gen. Rydz- 
Smigły, p. Wojewoda Malinowski, 
i ks. biskup Bandurski. 

Dochód jest przeznaczony całko- 
wicie na fundusz Związku P. Rezer. 
W. P. Województwa Wijeńskiego. 

„ Ponieważ w dniu tym będzie obec- 
nym w Wilnie p. min. Fracji Paul 
Boncour, przeto organizatorzy Kon- 

  

Likier Antique - 

Baczewskiego. 

9 

certu-Balu poczynili pei? A 
cenie Koncertu obecnością Pana Mi- 
nistra Paula Boncour'a. 

— Raut Reduty: Zielony Karnawał. 
Dnia 10 bm. w salach pałacu Reprezenta- 
cyjnego o g. 9 wiecz. odbędzie się niezwy- 
kle inieresujący. raut Reduty. Tańce będą 
przeplatane atrakcjami arty stycznemi zespo- 
łu Reduty, z pośród których najciekawszą 
będzie turniej Lajkonika Zwierzynieckiego. 
Bilety są do nabycia w Administracji Teat- 
ru na iohulanae od g. ll do 3 pop. i od 
8 do 10 wiecz. orez u gospodarzy, listę 
których podajemy. Cena biletu 10 zł. z pra- 
wem redutowej zniżki (50 proc.) dla Pp. 
urzędni.ów, oficerów | młodzieży akade- 
mickiej. Godność gospodyń i gospodarzy 
łaskawie objęli panie i panowie: 

Pp. J. Andrzejewscy, W. Abramowicz, 
1. Bohdanowiczowie, $. Bochwicowie, A. 
Burharatowie, W. Bujalscy, J. Buykowie, S. 
Bobiatyński, W. Bańkowski, F. Donassowie, 
J. Cywiński, W. Dziewulscy, W, Dworakow- 
sc, M. Englowie, S. Ehrenkreutzowie, E. 
Falkowscy, L. Fiedorowiczowa, J. Fiszer, P. 
Cae, H. Gieczewiczow e, Gintowt-Dziewiat- 
towscy, W. Grzegorzewscy, A. Głowińscy, 
J. Górscy, J. Houwaltowie, J. Iwaszkiewi- 
czowie, S. Jankowscy. A. Januszkiewiczo- 
wie, K. Joczowie, Z. Jundziłłowie, S. Jes- 
manowie, C. Jankowski, A. Jankowski, J. 
Kalekiewiczowie, J. Klottowie, W. Kopcio- 
wie, A. Kopciowie, J. Kotwiczowie, P. Kow- 
naccy, M. Kiewliczowie, M. Kuleszowie, B. 
Krzyžanowscy, S. Lewakowscy, C. Lasko- 
wiczowa, M. Łimanowski, W. Lutosławscy, 
A. Łabuńska, J. Łokuciejewscy, L. Łukow- 
scy, W. Mackiewiczowie, S. Mackiewiczowie, 
O. Malinowscy, W. Maliszewscy, J. Maleccy, 
I. Materscy, K. Maicinowscy, A. Mazareko- 
wie, 5. Meysztowiczowie, A. Meysztowiczo- 
wie, O. ysztowiczowie, M. Moszyńscy, 
W. Miedzianowscy, S, Mohlowie, J. Mich- 
niewicz, M. Minkiewicz, T. Miskiewicz, H. 
Mohl, A. Naleszkiewicz, J. Nitos awski, W. 
Nowiccy, W. Nowiccy, M. Obiezierscy, M. 
Obiezierscy, K. Okuliczowie, J. Osterwowie, 
J. Pietraszewscy, A. Pimonowie, J. Popo- 
wiczowie, R. Porzeccy, W. Piotrowiczowie, 
R. Praszatowiczowie, J. Przyluscy, H. Ro- 
mer-Ochenkowska, O. Raczkiewiczowie, J. 
Remerowie, S. Rzewuscy, Rejcherowie, A. 
Ryniewiczowie, B. Romerowa, K. Romero- 
wa, S. Romer, P. Raue, F. Ruszczyc, S. 
Sęczykowscy, A. Safarewiczowie, A. Šzczep- 
kowscy, C. Skinderowscy, J. Staszewscy, 
W. Staniewiczowie, P. Stabrowscy, L. Su- 
morokowie, K. Świętorzeccy, W. Szmidto- 
wie, T. Szopowie, S. Šwietorzecka, M. Sta- 
niszewski, B. Szniolisowie, A. Tyszkiewi- 
czowie, A. Tupalscy, L. Uniechowscy. S. 
Wafnkowiczowie, K. Wimborowie, S. Wę- 
sławcy, L. Witkowscy, A. Wyleżyńscy, W. 
Wojewódzka, W. Węslawski, J. Szmurło, B. 
Szachno, R. Sumorok, J. hr. WIE, 
R. Torczyński, A. Zawadzcy, M, Żdziechow- 
scy, Z. Zdrojewska i Zahorski, 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Czarna kawa. Podczas  ferji 
Wielkanocnych akademicy warszawscy 
urządzają swoją tradycyjną Czarną 
Kawę. Przewidziaeo są nadzwyczajne 
niespodzianki. 

— Wieczorek świąteczny w O- 
gnisku Akademickim. Na 2-gi dzień 
pwiąt Wielkanocnych t. zn. 5-go b. 
m. Ognisko Akademickie urządzi w 
swym lokalu wieczorek z tańcami, 
początek którego nastąpi o godzinie 
9-tej. Wejście dla członków Bratniej 
Pomocy i osób przez nich wprowa- 
dzonych. 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— 1800 złotych wypłacono wczo- 
raj bezrobotnym. W dniu wczoraj» 
szym zostały wypłacone zasiłki dla 
tej kategorji bezrobotnych, którym 
ma być przedłużony okres pobierania 
zasiłków do 17 tygodni, jednak ze 
względów formalnych dotychczas 
Ministerstwo im tego okresu nie 
przedłużyło. Ogółom wypłacono 1890 
złotych dla 284 osób. (zd.). 

— Przedłużenie akcji dorażnej 
dla bezrobotnych na m. kwiecień. 
Wileński Urząd Funduszu Bezrobocia 
został zawiadomiony przez Dyrekcję 
Funduszu Bezrobocią w Warszawie, 
iż w kwietniu będzie nadal kontynu- 
owana wypłata zapomóg dla bezro- 
botnych z tytułu państwowej akcji 
doraźnej. (zd.). 

SRAWY ROBOTNICZE. 

— Komitet obchodu 1 Maja. 
urzęduje w lokalu P.P.S. przy ul. Ki- 
jowskiej 19 codziennie od 5—7 w. 
Organizacje robotnicze, akademickie, 
naukowe, artystyczne i kulturalno- 
oświatowe zechcą już zgłaszać swój 
udział. { 

  

3) Związek Włościański — najsilniejsze 
stronnictwo mieszczańskie, opiera się na masie 
samodzielnych włościan, dąży do likwidacji, 
niemieckiego stanu posiadania, opiera się po- 
stulatom socjalistycznym. Przychylnym jest idei 
Związku Bałtyckiego, lecz na udział w nim 
Polski zapatruje się sceptycznie. Przywódcy: 
obecny premjer Ulmanis, Kliwe. Należał do te- 
go stronnictwa równie tragicznie zmarły w je- 
sieni r. ub. wybitny polityk i b. zdolny mini- 
ster spraw zagran. Łotwy Zygfryd Mejerowicz. 

4) Centrum Demokratyczne — łączy drob- 
ne grupy demokratycznej inteligencji. Należy 
doń Prezydent Łotwy, Jan Czakste. 

5) Nowi gospodarze („jaunziemnieki*) — 
są to secesjoniści ze Związku Włościańskiego, 
któremu zarzucali brak radykalizmu w przepro- 
wadzeniu reformy rolnej. Przywódcy: prof, Bo- 
kalder. 

6) Socjaliści prawicowi („mazinieki*) są 
umiarkowani i starają się uwzględniać interesy 
ogólno-narodowe. Nie są zupełnie wolni od na- 
cjonalizmu. Przywódcy: uczony. Skujenieks bb.. 
ministrowie Seją i Salnais. 

7) Socjaliści lewicowi  („leninieki*) — 
utrzymują zasady teoryj socjalistycznych, są 
zwolennikami taktyki radykalnej. Przez czas 

  

pewien grawitowali ku komunizmowi, lecz ostat« 
nio wyraźnie od niego się odgrodzili. Przywód- 
cy: poeta narodowy Rajnis, b. premjer Cielens, 
b. minister Bruno Kalninsz, przewodniczący 
Sejmu Wesmans. | 

8) Komuniści mają niewielu zwolenników 
w Łotwie. Ruch komunistyczny jest zresztą w ' 
Łotwie uznany ustawowo za nielegalny. 

9) Mniejszości narodowe składają się z 
Niemców, Rosjan, Żydów i Polaków. Inne na- 
rodowości stanowią zupełnie nikłe grupy. 

10) Pa:tje łatgalskie działają tylko w Łat- 
galji i składają się z 4-ch grup: : 

a) Latgalska partja wiościańska, umiar- 
kowanie centralistyczna (Kambała, Paberż). 

b) Chrześcjańska partja łatgalska zwal- 
cza Polaków w Łatgalji, odznacza się demago- 
gją. Przywódce: ks. Franc. Trasun, b. członek 
Dumy rosyjskiej. 

c) każ katolicko-ludowa stoi ne grun- 
cie autonomji Łatgalji. Przywódwa: Kemp. 

d) Łatgalska partja pracy, centralistycz- 
na i radykalna. Przywódca: Józef Trasun, brat 
księdza i zacięty jego przeciwnik. 

Fluktuacje pomiędzy partjami łotewskiemi 
są nieznaczne, I 

Głównemi motorami polityki łotewskiej są: 

Związek włościański i obóz Socjalistyczny. W 
pierwszym Sejmie zasiadało 62 przedstawicieli 
obozu mieszczańskiego i 38 — socjalistycznego. 
W drugim zasiada 63 pierwszych i 36 drugich. 
Posłów mniejszości narodowych jest obecnie 16: 
Niemców — 5, Rosjan — 5, Żydów — 4 i Po- 
laków — 2. 3 

Kultura łotewska. 

Szkolnictwo na Łotwie. 

Naród łotewski stoi na wysokim poziomie 
kultury. Liczba analfabetów nie przekracza 
20 proc. Organizacja szkolnictwa: w niepod- 
ległej Łotwie poszła w szybkim tempie. 

Od 1919 r. istnieje w Rydze wyższa szko- 
Ia z 1l-tu wydziałami. W r. 1924 studjowało 
w niej 5592 studentów, w tel liczbie 28 Ро- 
laków. 

Szkół średnich w r. 1923-24 było ogółem 
w Łotwie 124, 67 łotewskich i57 niełotewskich 
uczni 22.531, nauczycieli 2.321. Gimnazja ło- 
tewskie mają 4-letni kurs, poprzedza je 6-letni 
kurs w szkole powszechnej. Gimnazja polskie 
istnieją w Rydze, Dyneburgu i Rzeżycy. 

„Szkół powszechnych w r. 1923-24 było 

  

w Łotwie 1874, z nich 1435 łotewskich, 206 
rosyjskich, 50 białoruskich, 78 niemieckich, 61 
żydowskich, 29 polskich, * 

Literatura i sztuka. Pierwsza książka w 
języku łotewskim drukowana była w Wilnie w 
r.1585 (katechizm katolicki Kaniziusa). 

Koryfeuszem literatury łotewskiej jest 
„Uguns un Nakts“. Z innych pisarzy wymie- 
nić trzeba R. Blaumanis'a Poruks'a A. Needrę, 
W. Eglits'a, P. Rosits'a, Janschewskiego. 

Malarstwo posiada wybitnych przedsta- 
wicieli w osobach pejzażysty W. Purwits'a, J. 
Rozental'a, Skulme. Wśród rzeźbiarzy wyróż- 
nia się Zelkalns, 

W dziedzinie muzyki odznaczają się dy- 
rektor konserwatorjum Vitols, Darzinsch i Me- 
dinsch, autor kilku oper. 

Ryga posiada operę i 2 teatry dramatyoz- . 
ne łotewskie, 2 teatry rosyjskie i 1 niemiecki. 

Prasa. Prasa łotewska jest rozwinięta na 
modłę europejską. Głównemi organani są: „La- 
tvis* (prawicowy), „Jaunakas Zinas* (bezpartyj- 
ny), „Briva Zeme* (organ Zw. włość.), „Social- 
demokrats* (socjalistyczny). „
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U BIAŁORUSINÓW. Marsyljanki białoruskiej „Ad wieku wosławny Teodozjnsz powrócił w WYPADKI i KRADZIEŻE dzionego Inu odnaleziono i zwrócono posz 

my spali"... przez orkiestrę gimnazjal- dniu 31-go b, m. z Warszawy, dokąd O ść 

— Jednodniówki białor. Ostat na Na koncercie byli obecni przed- jezdził na zjazd synodu prawosław- W Wilnie. adams kalieyine žalios © Eopojs 
niemi czasy ukazały się w Wilnie 
2 jednodniówki białoruskie: najprzód 

stawiciele społeczeństwa polskiego i li- nego. (zd.). 

Z du“ ох „N tewskiego. 

ga pradu”, nieco później ,- > Specjalnie dodatnie wrażenie wy- 
PAS: warła obecność na koncercie J. M. 

Nie są to bynajmniej ulotki przed- 
wyborcze jak to komunikuje „Słowo*, 
a jedynie pisma, zastępujące, zawie- 
szoną wobec ucieczki jej redaktora, 
komunizującą „Białor. Niwę", do cza- 
su ukazania się nowego pisma stałego 
tego kierunku. 

Odnośne podanie zostało już 2108 
żone w Komisarjacie Rządu na mia- 

Rektora U. S. B. prof. 

której 

tował — dr. Olsejko. (—n). 
— Konferencja Biał. 

sto Wilno. Projektowane pismo ma Zw; sai ; 
iż у OE агки  Włościańskiego, 

nosić tytuł „Białaruski Ściah*. (—п). Szczegóły białor. obchodu przybyli przedstawicele prawie 

narodowego. Pisma białor. podają 
następujące szczegóły obchodu 8-mej 
rocznicy ogłoszenia niepodległości 
Białorusi w Wilnie. 25-III-26 r. uro- 
czystości rozpoczęły się solennem na- 
bożeństwem w kościele św. Mikołaja, 
odprawionem przez ks. Cikotę; po 
ukończeniu go ksiądz-poseł Ad. Stan- 
kiewicz wygłosił okolicznościowe prze- 

hula; 

(—п). dzono program związku. 

łoruskiego p. Olechnowicza, 

Zdziechow- 
skiego, oraz prof. S. Ehrenkreutz'a. 
Po koncercie odbyła się herbatka na 

z Polaków był obecny adw. 
St. Mickiewicz zaś Litwinów reprezen- 

Związku 
Włościan. 24-II1 r. b. w lokalu wła- 
snym odbyła się konferencja Białor. 

na którą ё 
ze Paryża jesze dwóch 

branych na ostatniem walnem zebra- 
niu emigracji rosyjskiej w 
pułkownik rosyjskiego sztabu 
ralnego p. Hoffman esauł Jakowlew. 
Czyja delegacja będzie prawomocna— 
ustali komisja regulaminowa zjazdu 

wszystkich powiatów Wileńszczyzny. 
Po przywitaniach obrano Komitet 
Centralny związku (prezes — pos. Ro- 

wice-prezes — pos. Jaremicz), 
przyjęto szereg uchwał, oraz zatwier- 

— Białoruski Teatr Objazdowy. 
zorgaizowany przez dramaturga bia- 

którego 

remu pozostali 

w Paryżu. (zd) 

U ROSJAN WILEŃSKICH. 

— Wyjazd z Wilna delegatów 
monarchistów rosyjskich do Paryża. 
Na zjazd emigracji rosyjskiej do Pa- 
ryża onegdaj wyjechał z 
Gen z trzech delegatów wyborczych 
na przedostatniem zebraniu emigracji 
rosyjskiej w Wilnie p. Myślin, 

dwaj p. 
Jermołow oddali swe głosy. 

Niezależnie od tego pojechało do 

— Kradzieże. Dn. 1 bm. Abramowi 
Nadelmanowi. (Wileńska 3), skradziono 
różne rzeczy ogólnej wart. 500 zł. 

— Dn. 1 bm. Bronisławowi Denhowo- 
wi, (Zawalna 5), skradziono różną garde- 
robę i biżuterię, ogólnej wart. 700 zł. 

— Dn. 1 b. m. Katarzynie Dmochow- 
skiej (Raduńska 35), skradziono bieliznę 
damską oraz zegarek srebrny ogólnej wart. 
150 zł. 

— Dobrane małżeństwo. Dn. 1 bm. 
Janowi Cybowiczowi, zam. na st. Jaszuny, 
skradziono z kieszeni pod halą miejską 40 
zł. gotówką. Kradzieży dokonali Aleksander 
Aplewicz, zam. (Raduńska 48), przy współ- 
udziale swej żony, których zatrzymano. 

— Kradzież spirytusu. Dn. 1 b. m. 
strażnik kolejowy Franciszek Rywiński, za- 
meldował policjj o kradzieży spirytusu z 
cysterny na st. tow. Wilno na szkodę mo- 
nopolu państwowego, wart. skradzionego 
spirytusu narazie nie ustalono. 

— Zaginięcie. Dn. 1 bm. Anna Wielkie, 
wicz, (Betlejemska 13), zan:eldowała policji- 
że dn. 23 ub. m. wyszedł z domu 15 letni 
syn jej Władysław i do tej pory nie po- 
wrócił. 

Wilna je- 

któ- 
Zubkow i 

delegatów wy- 

Wilnie 
gene- 

ROŻNE. 
Na prowincji. 

Uchjański i Bronisław Gałecki poranili się 
w nocy z 16 na 17,11 r.b. w m-ku Łużki 
podczas bójki, gdy obaj byli w stanie nie- 
trzeźwym Akta skierowano do sędziego 
sledczego. (I) 

Sport. 
Z walnego zebrania K. S. „Pogoū“ 

Dnia 31 marca b. r. w sali Kasyna Ofi- 
cerskiego odbyło się posiedzenie walnego 
zebrania klubu sportowego „Pogoń”*, które 
zagaił prezes klubu p. pułkownik Skwar- 
czyński. Na przewodniczącego zebrania wy- 
brany został pułk. 3-go Pacu Szreter. Po 
zagajeniu nastąpiło sprawozdanie zarządu 
z dziedziny poszczególnych sekcyj klubu 
jak: sekcji piłki nożnej, sekcji lekkiej atle- 
tyki i sekcji wioślarskiej. Ponadto nastąpiło 
sprawozdanie kasowe i sekretarjatu. 

Absolutorjum dla ustępującego zarządu 
uchwalono przez aklamację. Następnie do- 
konano nowych wyborów, przyczem do 
prezydjum weszli: jako prezes klubu p. pułk. 
Skwarczyński, wiceprezes p. pułk. zreter, 
sekreetarz p. kpt. Kamiński, skarbnik p. kpt. 
Sepkowski, kierownik sekcji piłki nożnej 
Ę DI Kawalec, kierownik sekcji lekkoatle- 

z й i jest dyrektorem wyjeżdża na 
mówienie. Podczas nabożeństwa Śpie- Swięta do Baranowicz i  Nieświerza 

leńskiego. Wczoraj 
wał. zato R togi złożony zuczni fim- gdzie grać będzie sztukę tegoż p. wojewoda p. Malinowski przedstawi- 

> później NSE 0: Olechnowicza p. t. „Pan Minister ciejį osadników: wojskowych na Wi- 

stało specjalne nabożeństwo w cerkwi COO) U LITWINÓW. leńszczyźnie, którzy przedstawili mu 

Piatnickiej, gdzie przemawiał po bia- 
łorusku ks Kowsz. 

O godz. 12 odbyło się uroczyste 
posiedzenie Białor. Komitetu Narodo- 
wego, poświęcone rocznicy. 

Wreszcie wieczorem w sail gim- 
nazjum białor. miał miejsce koncert 
białor. na rzecz niezamożnych uczni 

ze zbliżającą się porą — Lit. Komitet Tymcz. 21-III 
sennych. (zd) 26 r. dokonano ponownych wyborów 

w Lit. Komitecie Tymczasowym. 
Na prezesa obrano d-ra D. Ol- 

sojkę, na wice-prezesa ks. K. Czybi- 
rasa i W. Zajączkowskiego, na sekre- 
tarza K. Weleckiego. (—n). szenia odczytu 

gimnazjum. im. J. Lelewela zawiadamia, że p. Osto- 
Między innemi występowali: chór s PAORDTANNYCH ja-Ostaszewski od dn. 25 marca b. m. 

bialor., p. Benoni i p. Duszewska. — Powrót arcybiskupa Teodo- funkcyj nauczyciela gimnazjum nie 
Zakończył się koncert odegraniem zjusza z Warszawy. Arcybiskup pra- pełni. 

— Osadnicy u p. wojewody wi- 
przyjął p. wice 

cały szereg dezyderatów w związku 

— Wyjaśnienie. Wobec ukazania 
się na mieście ogłoszeń p. Ostoi- 
Ostaszewskiego w sprawie kursów 
jęz. obcych oraz zapowiedzi wygło- 

Dyrekcja gimnazjum 

zasiewów wio- 
Wilna Jan Czepirkowski. 

holu. 
— Ujęcie złodziei. 

artykułów spożywczych i 

czyznie dokonali 

których zaaresztowano 
wano do sędziego sledczego. 

— Podrzutek. Dn. 30 ub. m. o g. 15 w 
kościele Staro-Trockim znaleziono pod- 
rzutka płci żeńskiej w wieku 5 mies. 

— Skutki PIECA spożycia alko- 
holu. Dn. 29 ub. m. o g. 21 we wsi Nowo- 
Taraszyszki, odległej o 4 klm, od stacji Ja- 
szuny, zmarł nagle wracając furmanką z 

Zachodzi przypuszczenie iż wymieniony 
zmarł wskutek nadmiernego użycia alko- 

Przeprowadzone 
dochodzenie policyjne ustaliło, iż kradzieży 

Inu na szkodę 
Lejby Hydekiela, zam. w Starej-Szarkowsz- 

w nocy z 5 na 6Jll r. b. 
Izod Zujew, Spiridon Zujew i Jan Sidorow, 

i z aktami skiero- 
Część skra- 

cznej p. por. Fierhold i kierownik sekcji 

zł. 15. 

widólarskiej p. ppułk, dr. Zajączkowski. 
Po ukonstytuowaniu się nowego zarzą- 

du posiedzenie zamknięto. (zd) 

  

OFIARY. 
Na nieszczęśliwą rodzinę—W. P. Resty- 

tut Sumorok zamiast życzeń świątecznych 

Do dyspozycji nar, Komitetu Po- 
mocy Bezrobotnym — W. 
zamiast życzeń danych zł. 10. 

Na nędzę wyjątkową do uz nania re 
dakcji--W, P. Ludwik Maculewicz, Dyr ekto 
Państwowego Banku Rolnego— zamiast wi 
zyt i powinszowań e: ch —zł. 10. 

Sen. Krzyżanowski 
mitetu walki z bezeoóciiwć — zamiast PQ. 
winszowań świątecznych, złożył zł. 10. 

Jan Piłsudski 

yspozycji K 

  

Przy zakupach świątecznych prosimy naszych Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

BILANS SUROWY 
Państwowego Banku Rolnego 

STAN CZYNNY. na a dzień 1-g0 n marca 1926 A 

Kasa i sumy do dyspozycji . 

      

  
      

Kapitały własne . 

2 STAN BIERNY. 

  

38.529.680 13.063.393 |48 

Waluty zagraniczne 16.602 Fundusze administrowane 6 i S B9S00A05 7181 

Papiery wartošciowe własne. 387.150 Fundusz obrotowy Reformy Rolnej R ORA 740.255 |77 

Weksle zagwarantowane . 8.262.452 Lokaty . . 26.444.384 |71 

Weksle protestowane . 613.151 Wpływy z tyt. likwidacji poż. b. ros. Bk. Wloše. 
17.847.919 
10.463.544 

402.100 

Pożyczki terminowe 
Banki „Nostro* . 
Tymczasowe z0b. P. B. R. do dyspozycji Banku 

i Szlacheckich 

Wkłady 

  

  

  

  

  

    
    

  

Rachunki bieżące funduszów administrowanych 

347.769 |50 

3.697.635 |26 
2.672.390 |97 

  

  

        

  

  

  

  

Polski Skład Apteczny 

kigenjusza Rudrewicza г о-М 
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr 26. 

Poleca w dużym wyborze: perfumy i kos- 
metykę różnych firm, środki lecznicze i odżywcze. 
Artykuły gospodarcze: farby i lakiery do jaj, 

opłatki, szafran, wanilja, kardamon i t. d. 
Ceny umiarkowane. 134     

Malarz pokojowy i szyldów 
W. Woźnicki, Wileńska 17, 

przyjmuje i wykonywa wszelkie roboty w zakres 
Ceny konkurencyjne. 41 

  

ZAKŁAD KRAWIECKI 

St. Krauze 
WILENSKA 32—2, I-e piętro. 

Poleca świeżo otrzymane materjały: sezonowe. 
Przyjmuje obstalunki z własnych i powierzo- 

nych materjałów. 115 
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Pożyczki w listach zastawnych i oai 316.850 Redyskonto weksli . 1.647 |— 

Fundusze administrowane 8 ZE 39.200.108 Banki „Nostro* į 9.446 |— nh & 

Majątki własne do parcelacji 9.016,733 Listy. zastawne i obligacje V W obiegu ; 316.850 |— RZ SSRONOWZĄCE, 

Zaliczki na komisową parcelację . 147.071 Tymczasowe” zob. P.B. R. na 8% listy RONA 2.075.350 |— : 

Dłużnicy za nabyte parcele . 1.120.000 Fundusz na zapł. kupcnów od list. zast. i obligacji 7.045 |64 M 
Wydatki na eksploatację majątków 712.202 Wierzyciele z tytuła nabytych majątków . 1.281.945 |51 В 

Ogólne koszty pe; Е 142.134 Zadatki i wplaty na nabyte parcele 1.023.983 |64 В 

Nieruchomości ь ь 428.631 Wpływy z eksploatacji majątków . 76.210 |31 5 

Ruchomości 276.170 Dochody z parcelacji majątków własn. i komis. 19.653 |67 

Odbiorcy nawozów sztucznych . 485.440 Nawozy sztuczne GOŁE ZEW 59.144 |48 В 

Dostawcy 811.729 Dostawcy nawozów sztucznych 331788 |72 M 
Budowa domu 28.437 Procenty i prowizje . 38.871.163 |06 @ 

Koszta handlowe 2.283.508 Rachunki Oddziałów (saldo jednostronne). 805.242 |28 
Sumy przechodnie Es d las 2.802.257 Sumy przechodnie : 3.742.419 |11 В 

Suma bilansowa, 99.293.827 / A GoW 99.293.827 | 93 
= RTU RE 7RETEEIJDA > 

Udzielone pocansje Zobowiązania z tytułu PRUDIOLYAZ s" 257.259 |97 В 

Inkaso : a K : Różni na inkaso . e 163.550 |21 B 

RAZEM o SEO RAZEM 99.714.688 | 11 
ns ann i Z. M 

B. 
Najstarsza firma Wilno, Wielka 5 Skład » |Sala Miejska—Dstrobramska 5 
SPRZEDAŻY sz, LACKI 

POLECA na nadchodzący sezon: znakomite angielskie 

ROWERY „Ioyal Enlielt", „Wanderer* im 
Na skladzie takže: maszyny do pisania, maszyny do szycia, 

gramofony, płyty rozmait. fabryk, oraz wszystkie poszczególne części. 

Przy magazynie specjalna mechaniczna pracownia dla napra- 

wy maszyn do szycia, do pisania, gramofonów i rowerów. — 151 

(dom własny) 
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Ciechocinek Zdrój. 
£ Państwowy Zakład Zdrojowy 

Sezon od 1-go maja do 31-go października 

KĄPIELE solankowe, borowinowe, kwasowęglowe, elektro — 
i wodolecznictwo, wziewalnia. 

LECZY: wadliwą przemianę materyi (dna, otyłość, cukrzyca), 

gościec stawowy, cierpienia kobiece, choroby układu 

nerwowegc, narządu krążenia i trawienia, przewle- 

kłe zapalenia, kości, stawów, okostny, gruczołów, 

tkanki podskórnej, choroby górnego odcinka dróg 

143 oddechowych, choroby skórne. 
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Frekwencja do 20.000 osób о) 

Informacji udziela Komisja Zdrojowa i Zakład i 
Zdrojowy w Ciechocinku. @ 
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SZKŁA 
okiennego. Sprzedaż po 

cenach konkurencyjnych. 

SZKLENIE 
od 5 złot. metr kw. 
Woźnicki, Wileńska 17. 

[-0>|-0> | -0>[-0> |-0> | 0> |-0> |-O>| 

SPÓŁDZIELNIA 
SPOŻYWCÓW 

„Przedšwit“ 
Wilno, Dobroczynna 6. 

Poleca wszystkim 

artykuly 
šwiąteczne 

/po cenach Ronkurenntį: 
nych. 123 

Lo Oo lo [lol ol Oo OO | 

Potrzebna 12447 
od 5 do 9 wieczór 

pierwszorzędna 
doświadczona 

krawcowa, 
posiadająca własną praco- 
wnię, dla kierownictwa 
szkołą krawiecką. Zgłasz. 
się od środy 7-IV od 12 
do 3 i 6—9. Subocz 19 

‚ 147 

WORECZEK SZEWSKA 

Zgubiono 
rękawiczki zamszowe cie- 
mno żółte. Łaskawy zna- 
lazca zechce odesłać Ar- 
senalska 4 „Kurjer Wi- 
leński* dla Wiszniewskie- 

go. 

  
Teatr dla grzecznych dzieci 
w 2-gi dzień Wielkanocy 

o godz. 12 w poł. х 148 
  

Do wynajęcia przy ul. Wielkiej Nr. 30 

2 MIESZKANIA 
po 4 i5 pokojów — 

ul. Kwiatowa Nr. 5, telef. Nr. 353 1 919. 

ze Aka nowemi wygodami oglądać można od 
9—1 i od 3--5 wiecz. Informac. w biurze Br. Cholem 

153 
  

  

Podziękowanie || 

Ogłoszenia 
do „Kurjera Wileń- 
skiego“ i do wszyst- 
kich pism polskich, 
rosyjskich i żydowsk. 
wychodzących w Wil- 

nie i na prowincji 

na najbardziej 
dogodnych 

warunkach przyjmuje 

Biuro Reklamowe 
firmie Lacki w Wilnie, Wielka 5. Stef. Grabowskiego 

Niniejszem dziekują sa aebyty w 5 w Wilnie, 
mie WPP. rower angielsk. firmy „Roya 
Enfield", który okazuje się bardzo lekkim Garbarska 1, 
w biegu i robi wrażenie nader trwałej Tel. 82. 
maszyny. 

: K. Strzelecki, ul. Antokolska 44. 
  

PGDNWGONGOWGHWGHNGZWGONWGE?E 

PIEGI usuwa i udelikatnia cerę KREM 

„NEO -METAMORFOZA"* 
LISZAJE i EGZEMĘ leczy maść 

„EGZEMOL“ 
SZCZURY wytępia proszek 

ul. Grochowska Nr. 91. 
Żądać w aptekach i składach aptecznych. 

„MORS“ 
wyrobu m A. Klippel w Warszawie 

EEE ELSA ECE EEE EEE 

Sklep kwiatów WELERA 
ul. Zawalna 18 

poleca na święta ogromny wybór 

najśliczniejszych 141 

KWIATÓW 
CENY DOSTĘPNE. 

EEE EEE EEE CAE EA EEE 

Mitosierdziu 
czytelników polecamy 
bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w 
Wilnie przy Kalwaryj- 
skiej 62-b m. 6, 4-ro 
osób bez ratunku ginie 
z nędzy, wszystko juź 
wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. 

Łaskawe datki przyj- 
muje.Admin. „Kurjera 

Wil.* dla „nieszczę- 
śliwej rodziny". 

Fortepjan 
do sprzedania ul. Za- 

rzecze 12—11. 

  

  

Т-0 vii G МОН 
Sp. z 0. 0. 

DRUKARNIA „PAX* 
WILNO, zauł. Św. IGNACEGO 5. 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 
i introligatorskie szybko i dokładnie. 

Reprezentacja i główny skład na Województwo 
Wileńskie — skład materjałów aptecznych 

EUGENJUSZA KUDREWICZA 
Wilno, ul. Mickiewicza Nr. 26 

W. Z. P. 228 I—1l — 113. | 

CZASOPISMA, 

CENY NISKIE.   
KSI! (GI. RACHUNKOWE, 

KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY, 
DRUKI KOLOROWE I ILUSTRACYJNE 

WYKONANIE DOKŁADNE { SUMIENNE, 

39 
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