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Rysowała i cięła w linoleumie 

ł aalmiera Adamska-Rouba. 

Siódma rocznica. 
Szybko czas leci, zwłaszcza 

w takich warunkach w jakich 

żyje obecne pokolenie, składa- 

jące się przeważnie z ludzi, któ- 

rzy powinni wszystko zapomnieć 

i wszystkiego się nauczyć. Nie- 

liczna garść ma prawo wszystko 

pamiętać, bo droga ich wspo- 

mnień prowadziła zawsze do 

zdarzeń, które teraz przeżywamy, 

aczkolwiek bliskość ich i możli- 

wość osiągnięcia, wydawała się 

„ problematyczna. 

Nie ma natomiast człowieka 

w Polsce, który by się nie mu- 

siał ciągle i nieustannie uczyć 

jak być dodatnim obywatelem 

kraju. Ta bowiem umiejętność 

najsłabiej leży w granicach zdol- 

ności ogółu i tem intensywniej 

powinna być wpajana nakazem, 

przykładem i nauką. Przez u- 

biegłych lat dwanaście  na- 

patrzylismy się tylu cudów, zmian 

tak nagłych, zdarzeń dla wielu 

tak niespodziewanych! Niepod- 

ległość „wybuchła” tak nieocze- 

kiwanie i tak mało ludzi krew i 

pot wylewało dla jej osiągnięcia, 

tyle rzeczy zdarzyło się nasze- 

mu narodowi z przypadku, Ot, 

tak z bożej łaski, że przywykli 

do wygrywania (czy przegrywa” 

nia) jak na loterji, bez zespolo- 

nego, zbiorowego wysiłku, (któ- 

rego jednolity objaw, jedyny wi- 

dzieliśmy tylko w 1920 r.) przy- 

wykli do oczekiwania cudu nad... 

Polską, zapełniamy wolną oj- 

czyznę pomrukiem nieustannego 

ze wszystkiego niezadowolenia. 

Są setki i tysiące ludzi, któ- 

rzy zatoczywszy tępemi oczy za- 

klęsłe i zatęchłe kolisko włas- 

nych interesów, wyją po za nie 

jak szakałe, na pustyni własnej 

jałowości duchowej. 

Jak najmniejszy wysiłek twór- 

czy, jak najtrudniejsze wyrzecze- 

nie się przywilejów, wybujatej 

indywidualizacji swego ja, lub 

swoich latifundjów i jak naj- 

większe pretensje, żeby było le- 

piej, bo Ojczyzna to ja, to my, 

to jakaś poszczególna sprawa 

czy partja, identyfikująca swe 

powodzenie z losem Ojczyzny. 

A przecież tylko bohaterzy, 

tylko ludzie dokonywujący czy- 

nów wielkich, tylko wodzowie 

wygrywający niezwykłe bitwy, 

mogą mieć prawo, na chwilę, 

zawołać: „Ojczyzna to ja“! Gdyž 

w przełomowych momentach 

trzymają jej losy w swych dło- 

niach. | wtedy oczarowany czy- 

nem, którego wartość historycz- 

ną czuje instynktem, lub bezpo- 

średnim dobrodziejstwem tego 
czynu, oczarowany tłum woła 
jednomyślnie ku vcy wycią- 
gając dłonie: „Ten ci jest victor 
i defensor Patriae, nasza osto- 

ja, radość i nadzieja”. 

Tak lat temu siedem, przy dźwię-. 

kach wielkanocnej  rezurekcji, 
wrzało całe Wilno, zmartwych- 
wstając w przedziwne święto, 

jakby umyślnie sam Bóg chciał 
dzień ten wybrać na wieczną, 
boską pamiątkę zwycięstwa ży- 

cia nad śmiercią, wolności nad 

jarzmem. Upojone radością, słało 
Wilno w onczas modły i spojrze- 
nia wielbiących, zalanych łzami 
wdzięczności ku Wodzowi tych 
hufców ułańskich, tej, pożal się 
Boże, garsteczki wojska polskie- 
go, które ledwie urodzone „dzie- 

ckiem w kolebce* łeb urwało 
Hydrze. 

Niezmąconem uwielbieniem 
dla Piłsudskiego płonęły serca 
Wilnian, wszelkie ucichły jady. 
Ale gdy zniknęła trwoga, gdy 
odpasły się zgłodniałe cielska, 
napełniły wyschłe gardła i kie- 
szenie... wtedy syte, zabezpieczo- 
ne orężem żołnierzy « polskich 
społeczeństwo, inne zaczęło uka- 

zywać oblicze. I przedewszyst- 
kiem jęczeć, narzekać, skarżyć 

«się, plwać, zdradzać, kopać doł- 
ki, inwigilować, szkalować piš- 
miennie i ustnie. Ku tym fun- 
kcjom nie zabrakło ochotników, 
wytrwałości i twórczych zdolnoś- 

ci. Mamy destrukcyjne zdolności, 
mamy! Tworzyć nicość i w ni- 
cość obracać wielkość, jest to 
Polaków najmilsza  egzercycja 
duchowa. ё 

Obejrzyjmy się na te lat siedem. 
W życiu powstającego Państwa 
to krótki przeciąg czasu, a do- 
konaliśmy rzeczy olbrzymich, 
prac herkulesowych zaiste, zwła- 

szcza jeśli się weźmie pod uwa- 
gę z jaką zajadłością przeszka- 
dzali jedni drugim, niszcząc wie- 
łe dobra i siejąc wiele zła, zale- 

wając kraj frazesami, a okrada- 
jąc go wszędzie, gdzie się dało, 
dla prywatnej korzyści. 

A mimo to dokonaliśmy 
wiele i niezwykle wiele państwo- 

wo. Poszczególnie, jako społe- 
czeństwo, psychicznie trupiesze- 

jemy w marazmie niezaradności 
i tchórzliwej krytyki bezczynu. 
Niech ta rocznica siedmiu lat, 

ni chudych, ni tłustych, a nieu- 
stannych walk z  Dajmonem 
polskim i szatanami obcych po- 

tęg, niech ten dzień przypomni 
nam, cośmy wtedy czuli, czego 
doznali, a pamięć owego wcżo- 

raj pomoże nam znieść cięższe 

dziś i da mężną cierpliwość w 
oczekiwaniu lepszego jutra, któ- 

rego sami możemy i musimy 
być twórcami. Stać nas na to. 

Hel, Romer. 
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Wódz Naczelny i Państwo 
Odczyt Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu 16 kwietnia r.b. w klubie 
społeczno-politycznym w Warszawie 
Marszałek Piłsudski wygłosił odczyt 
na temat „Wódz Naozelny i Państwo”. 
©. Zagadnienie „Naczelny wódz a 
państwo*, nie było dotychczas w nie- 
podległej i odrodzonej Polsce nigdy 
i nigdzie przedmiotem poważniejszych 
rozważań i głębszej zadumy. W pro- 
jekcie ustawy 0 naczelnym wodzu 
zostało ono potraktowane ze stano- 
wiska szematyzmu organizacyjnego, 
na podstawie suchych przesłanek for- 
malno-prawnych, z pominięciem isto- 
ty zjawiska wojny i tych głębokich 
przeobrażeń, jakich dokonywuje ono 
w życiu państwa, począwszy od nie- 
uniknionego gromadzenia się w rę- 
kach naczelnego wodzą największej 
władzy wraz z największą odpowie- 
dzialnością, a na przeobrążeniu życia 
poszczególnego obywatela kończąc. 

„Pod oddechem wojny topnieje 
wolnošė“ -— mówi Marszałek — i to 
określenie najgłębiej ujmuje rewolu- 
cyjną treść zjawiska wojny. Tak jest. 
Miejsce wolności zajmuje przymus 
świadczeń, ograniczenie pokojowych 
praw obywatela, swobody urządzania 
swego życia, słowem wielka i uciążli- 
wa praca całego kraju nad zape- 
wnieniem zwycięstwa. 

To zwycięstwo ma zorganizować 
i zapewnić swoją pracą indywidualną 
naczelny wódz. Ale praca ta sięga 
głęboko w życie państwa, wkracza 
we wszystkie jego dziedziny, na każ- 
dym kroku i każdego dnia naczelny * 
wódz musi rozstrzygać problem po- 

trzeb kraju i potrzeb walczącego 
frontu, szukać równowagi między jed- 
ną a drugą, jednem słowem musi оц 
myśleć państwowo. 

W rachunku swoim musi on rów- 
nież i przedewszystkiem uwzględniać 
czynnik moralny kraju i frontu, bę- 
M sam głównym siły moralnej Źród- 
em. 

Jego praca w czasie wojny decy- 
duje często o losie państwa, a za- 
wsze decyduje o największych, naj- 
istotniejszych walczącego narodu in- 
teresach. Przegranych wojen prze- 
liczne. przykłady dają dostatecznie 
przekonywujące pod tym względem 
przykłady, są jakby grožną przestro- 
gą dla państw, które zaniedbują pra- 
cę nad zapewnieniem sobie zwycię- 
stwa i stworzenia swemu naczelnemu 
wodzowi warunków pracy nad jego 
osiągnięciem. 

Zrozumiałą jest rzeczą, żądanie 
ze strony naczelnego wodza, obarczo- 
nego tak potężną odpowiedzialnością, 
szerokich kompetencji, istotnej wła- 
dzy, któreby mu zapewniły dostatecz- 
ny autorytet i swobodę decyzji w 
zakresie spoczywających na jego bar- 
kach zadki 

Ten problem nie został u nas do- 
tychczas przemyślany ani tem więcej 
rozwiązany. Dyskutowany w sejmie 
projekt ustawy w tym przedmiocie 
jest zaprzeczeniem logice życia, jest 

próbą uniemożliwienia zwycięstwa w 
wojnie, gdy ta spaść miała na Pol- 
skę*. WZ 

  

Wiadomości polityczne. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). , 

Wozoraj o godz: 4. 10 po południu 
powrócił z Wiednia do Warszawy p. 
premjer Skrzyński w towarzystwie 
dyrektora departamentu politycznego 
M.S.Z. p. Łukaszewieza, szefa proto- 
kułu dyplomatycznego p.. Przeździee- 
kiego, osobistego sekretarza p. Ki- 
sielnickiego i dyrektora departamen- 
tu handlowego w Min. Przem.i Han- 
dlu p. Gliwiea. 

Na dworcu oczekiwali p. premje- 
ra ministrowie Raczkiewicz, Chądzyń- 
ski i Osiecki, podsekr. stanu Studziń- 
ski Morawski. członkowie korpusu 
dyplomatycznego, komendent miasta 
gen Suszyński, szef kancelrji cywil- 
nej p. Prezydenta Rzeczypospolitej 

„ Lenc, zastępca głównego komen- 
danta policji Charlemagne, grono wy- 
ższych urzędników ministerjalnych i 

licznie zebrana publiczność. Po przy- , 

witaniu się z obecnymi p. premjer 

udał się do salonów recepcyjnych 

dworca gdzie odbył krótkie cercle z 

ministrami, poezem pojechał do swych 

prywatnych apartamentów. 

e 

Prezes Rady Ministrów i Minister 

Spraw Zagranicznych Skrzyński wy- 

stosował następującą depeszę do kane- 

lerza d-ra Rameka: 
„Opuszczając terytorjum austrjac- 

kie mam zaszczyt przesłać Panu wy- 

razy najgłębszej wdzięcznoćci za 8er- 

deczne przygotowanie, które mi zgo- 

towano, wraz z zapewnieniem, że po- 

byt mój w Wiedniu zachowam na 
zawsze w najlepszej pamięci". 

Kanclerz d-r Ramek odpowiedział: 

„Bardzo uradowany przyjaznemi 

słowami pańskiego telegramu, pozwa- 

lam sobie jeszcze raz podziękować 

za pańską wizytę. l my również za- 

ehowamy pobyt Waszej Ekseelencji 

w najmilszej pamięci", (Pat) 

e 

Min. skarbu Zdziechowski opraeo- 
wał nowy program sanacyjny, doty- 

ozący zrównoważenia budżetu. Na pro- 

gram ten składają się trzy ustawy, 

które dotyczą zmiany ustawodawstwa 

w kierunku zmniejszenia wydatków 
i wyzyskania nowych żródeł dochodu, 

następnie uregulowanie emisji bilonu 

i biletów zdawkowych, ustalenia 2 

‘ 

okresów budżetowych t. j. półrocza 
do 31 czerwca 1926 r. i roku budże- 
towego od 1 lipca 1926 r. 

Program p. ministra przewiduje 
dalej ustalenie płac dla pracowników 
państwowych i wojska w wysokości 
poborów grudniowych, zastosowanie 
ruchomej mnożnej, obniżenie płac dla 
pierwszych 11 kategorji, podniesie- 
nie niektórych podatków. 

Drugi punkt projektu sanacyjnego 
% j. o bilonie i biletach zdawkowych 
zamyka w przyszłości p. ministrowi 
drogę do pokrywania wydatków dru- 
kiem pieniędzy, ustala nieprzekracza- 
lny kontygent i przewiduje w prze- 

ciągu kilku lat eoroczne wycofanie 
z obiegu 50 zł. w biletach: zdawko- 
wych. : 

Trzeci projekt ustawy dotyczy 
upoważnienia p. Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej do przeprowadzenia pew- 
nych zmian w statucie Banku Polskie- 
go na podstawie uchwały nadzwyczaj- 
nego zebrania akcjonarjuszów Banku. 
Zmiany te mają pójść w kierunku 
większej elastyczności statutu Banku 
dla lepszego przystosowania go do 
życia gospodarczego. 

Defieyt budżetowy według. ostat- 
nieh obliczeń ministra ma wynosić 
265 mil. Minister zamierza go po- 
kryć sumą 150 mil., które ma uzys- 
kać przez powiększenie dochodów, 

zaś resztę t. j. 115 mil. ma zamiar 

zaoszczędzić z redukcji. 
© 

Sekretarjat Ligi Narodów otrzy- 
mał rezygnację byłego Prezesa Rady 
Ministów Władysława Grabskiego ze 
stanowiska członka Komitetu przygo- 

towawczego międzynarodowej konfe- 
reneji ekonomicznej. 

Korespongent PAT. dowiaduje się 
z pewnego źródła, iż Rada Ligi Na- 
rodów postanowiła zaprosić na miej- 
sce p. Władysława Grabskiego dyre- 
ktora departamentu w Ministerstwie 
Handlu i Przemysłu p. Hipoiita Gli- 
wica. 

Prot. DrW.Jasiński 
powrócił. Wielka 24. 

godz. 4—6. 186
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'Rozprz 
Nie zostały wprawdzie dokładnie us- 

talone pobudki, któremi kierował się 

zabójca b. ministra Huberta Lindego, 

lecz złożone przezeń zeznanie łącznie 

zfaktem, że ofiarą padł człowiek sto- 

jący przed kratkami sądowemi w 

przededniu ogłoszenia wyroku wywo- 

łać musi wstrząsające wrażenie. 

W psychice polskiej dokonywa się 

jakiś niepokojący proces. Wypadku 

wczorajszego nie można traktować 

w oderwaniu od tego psychicznego 

stanu. który ogarnia całe społeczeń- 

stwo. Jesteśmy świadkami  niesły- 

chanego upadku wszelkiego autory- 

tetu władzy państwowej i jej orga- 

nów. Załatwianie porachunku przez 

jednostkę, przez wojskowego, w któ- 

rym zasada karności i dyscypliny po- 

winna być jaknajbardziej silnie za- 

szezepioną, i to w chwili, kiedy ofia- 

ra zdaje rachunek ze swoich czynów 

przed państwowym trybunałem  Są- 

dowym, musi być uznane za objaw 

zastraszający. 

Na podstawie zeznań złożonych 

przez zabójcę w Komisarjacie policji 

— 0 czem donosi nasz korespondent 

warszawski — można ogólnie  doj- 

rzeć tło, na którem zbrodnia popeł- 

nioną została. Zabójca zeznał, iż do 

tego kroku pchnęły go „pobudki ide- 

owe", nie mógł bowiem pogodzić się 

z myślą, że człowiek, który tak wiel- 

-« kie, jego zdaniem państwu przyczy- 

nił szkody, może być uniewinniony. 

Zeznanie to jest bodaj straszniejsze 

od samego faktu zabójstwa. Trzeba” 

sobie: bez obsłonek zdać sprawę z 

istotnego znaczenia tych słów. 

Czyn Muraszki był protestem je- 

dnostki przeciwko aktowi łaski naj-* 

wyższej władzy państwowej, był Ко- 

rektywą bezapelacyjnej legalnej de- 

oyzji, podjętą na podstawie osobiste- 

go poglądu tej jednostki. Muraszko w 

głębi swej świadomości uznał, iż on 

ma prawo przeciwstawić się prawo- 

mocnej decyzji najwyższego organu 

władzy państwowej, oraz że może 

to swoje prawo w czyn wcielić! Trwał 

w tem przeświadczeniu i w czasie 

swego procesu, twierdząc, iż jest nie- 

winny, bowiem ma słuszność za sobą. 

Czyn Muraszki "był więc „prywa- 

tnym wymiarem sprawiedliwości, do- 

konanym wbrew powołanym organom 

państwowym. Dowodził, że nietylko 

w społeczeństwie, ale nawet wśród 

funkcjonarjuszy państwowych, z0bo- 

wiązanych z natury swojej roli do 

posłuszeństwa w wykonywaniu zarzą- 

dzeń władzy przełożonej, istnieje głę- 

boka niewiara w autorytet najwyż- , 

szych organów państwa. 

Wczoraj uczyniony został dalszy 

krok w tym kierunku. Sierżant Omie- 

łeeki nie czekając. na wyrok sądu, 

Prawdziwy posia. 
Jan Brzechwa: Oblicza zmyślo- 

ne, Poezje. Warszawa, Księgarnia 

rustawa Szylinga. 1926. Str. 96-|-6. 

Nieczęsto się zdarza, iż wziąwszy 

do ręki tom wierszy nieznanego 

jeszcze autora, po przeczytaniu jedne- 

go tylko utworu traci się zwykłą 

nieufność do nowego nazwiska, Za- 

pomina się o krytycznej rezerwie i 

zaczyna czytać poprostu z rosnącą 

przyjemnością. 

Na chybił trafił otworzywszy zbiór 

poezji p. Brzechwy przeczytałem. so- 

bie wiersz p.t. „Chata* raz, a potem 

drugi. Później sprawdziłem pierwsze 

wrażenie na kilku innych utworach 

w tomie tym zawartycu i już zupeł- 

nie upewniony poraz trzeci przeczy- 

tałem ową „Chatę*, co to „na kurzej 

nodze sto wieków stała, aż kurza no- 

ga ją zabolała". Utwór jest dosko- 

nałym przykładem poetyckiego I0Z- 

winięcia nonsensu, który staje się 

dzięki transtormacji obrazowej irrac- 

jonalizmem, przeto pobudza cieka- 

wość w kierunku sensacyjnym. Bo 

czyż to nie sensacja: „Wstawaj cha- 

łupo, bo czas nam w drogę, . przy- 

pasuj jedną i drugą nogę”. W owem: 

przypasuj — słowie, niechybionem w 

zdaniu ani o włos, niezastąpionem,. 

jedynem na miejscu? A dalej zaraz: 

„chałupa chciwie skrzypnęła sttzechą 

— do nóg podbiegła z wielką ucie- 

chą”. Znowu niesposób, powstrzymać 

się od wyrażenia poecie najwyższego 

uznania za intuicję, objawiającą się, 

w tych wyrazach: „cheiwie* — i „pod- 

biegła". I jeszcze jeden dobry chwyt” 

"rodzie. 

ężenie. 
uznał na podstawie swoich wrażeń, 

że oskarżony może być uniewinniony, 

co, jego zdaniem, byłoby niesłusznem 

i niesprawiedliwem. Nie czekał na 

potwierdzenie swoich subjektywnych 

przypuszczeń zwykłego widza, lub 

czytelnika sprawozdań z procesu w 

gazetach. Zdecydował, iż autorytet i 

słuszność jego poglądu na sprawę 

winy podsądnego jest wyższy, niż 

autorytet sądu, niż autorytet państwa. 

Poszedł za podsądnym i w przeddzień 

wyroku strzelił mu z tyłu w łeb. 

Uciekał jednak, grożąc goniącemu go 

drugą kulą. 

Zatrzymany i odprowadzony do 

władz śledczych, oświadczył, że nie 

ufając w bezstronność autorytetu są- 

du sam wymierzył sprawiedliwość 

publiczną — on, jednostka prywatna, 

na podstawie swego osobistego prze- 

konania. 

Taki jest przebieg strasznego wy- 

padku, ujęty pod kątem tego prze- 

rażającego stosunku psychiki polskiej 

do własnego państwa, który w oczach 

naszych przybiera tak potworne 

kształty. 

Znajdujemy się u progu zupełne- 

go upadku u obywateli autorytetu 

władzy państwowej. Jest ona pozba= 

wiona pierwiastków czynu, ruchu i 

twórczości. jest machiną ciężką, be- 

zwładną i bezradną, cięży nad państ- 

wem w postaci martwego ciała z 

którego nie zdolna jest wystrzelić 

żadna iskra rozpalająca twórcze siły 

społeczne. Rodzi u ludzi niechęć, ro- 

zpacz i niewiarę. Stwarza podłoże 

psychiczne, na którem wyrastają ta- 

kie desperackie protesty jak wczo- 

rajszy zbrodniczy czyn sierżanta Čmie- 

leckiego. 

Stan ten trwać dłużej nie może, 

jeżeli nie chcemy iść do katastrofy 

polskiej duszy zbiorowej. Naturalne 

siły dynamiczne tkwiące w narodzie 

pod powłoką narzuconego mu bezwła- 

du, ' muszą być zbudzone i ujęte w 

karby twórczego działania. 

Dokonać tego może tylko silna, 

świadoma celów i ożywiona  płomie- 

niem czynu wola najlepszych w na- 

Teštis. 

koniczyn (bez kanianki), tymot- 
ki, seradelli, peluszki, tubinu, 
burakėw i marchwi pastewn., 

tudzież różnych nasion warzywn. 
z najlepszych źródeł poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

    
  

poetycki z tegoż samego utworu: 

*odnaleziono dwa ludzkie ciała: jed- 

no leżało bez nóg śród drogi, drugie 
nie miało nic — tylko 'nogi'. Zupeł- 
nie spokojni 0 samozaradność p. 

Brzechwy wśród zjawisk świata, mo- 

żemy zacząć czytać jego książkę od 

początku. ' Jedna przedtem uwaga 

ogólna: nie wiem, czy dobrze czynią 

poeci, zwłaszcza młodzi i nowi, ukła- 

dając swe utwory w cykle, związane 

formalnie czy ideowo. Stwarza to 
pozór pewnej konstrukcji, natomiast 

zaciemnia linję rozwoju talentu. Są- 
dzę, że najwymowniejszy byłby układ 

chronologiczny utworów, gdyż  ułat- 

wiałby czytelnikowi perspektywę 

wstecz i naprzód: Ale jest to kwestja 

zapatrywań. 
Jakkolwiek trudno stwierdzić, czy 

współczesna, a więc powojenna poezja 

polska posiada własne, charaktery- 

styczne, oblicze to jednak posiada: 

ona niewątpliwie pewne cechy ogólne 

i wspólne, wyróżniające ją z okresu 

np. Młodej Polski. Znamiona jej 

łatwiejsze są do wyczucia, niż do 

sprecyzowania. Autor „Obliczy, zmy- 

ślonych* mocno jest z nią związany, 

wiele, prawie wszystkie jego wiersze 

są na poziomie wysokim, dostrajając 

się do ogólnego djaparonu współ- 

czesnej twórczości. Rymy jego nie 

tylko wiążą się mocno ze sobą, lecz 

również wiążą w sobie myśl, nie po- 

zwalając jej na ucieczkę wgłąb Žad- 

nych „ości*. To znaczy, 

wymykające się przekornie zwykłe- 

mu pojęciu p. Brzechwa, jako po- 

eta, ujmuje mocno i węzłowato, to 

znaczy konkretyzuje i klamrą meta- 

fory spaja zjawiska w obraz własny 

i narzucający się cudzemu widzeniu. 

iż rzeczy: 

-Zamordowanie podsądnego. 
B. minister H. Linde zabity przez sierżanta Cmieleckiego. 

Przebieg ostatniego dnia procesu. 

wyrok miał zapaść w poniedziałek rano. 

WARSZAWA. 17.IV. (Pat). Po wzgłoszeniu replik ze strony powoda 

cywilnego przedstawiciela prokuratorji generalnej Wernera i po odpowie- 

dziach -obrońców zabrał głos oskarżony Linde, 

wieniu dowodził swej niewinności, wykazując swoje zasługi dla 

podczas swej działalności. 
W zakończeniu prosił o . werdykt 

i współoskarżeni Bau i Hryniewicz. 

który w dłuższem przemó- 
POZO: 

uniewinniający, o to samo prosili 

Sąd wydał decyzję, że wyrok zostanie ogłoszony w poniedziałek 

o godzinie 10 rano. 

Jak dokonano zbrodni. 

WARSZAWA, 17-1V. (Pat.) Po decyzii Sądu Okręgowego w spra- 

wie Lindego, że wyrok będzie ogłoszony w poniedzialek o g. 10 rano 

Linde opuścił gmach Sądu Okręgowego przy ul. Miodowej udając się 

do mieszkania swego przy ul. Brzozowej. 

Przy zbiegu ulic Celnej i Brzozowej padł nieoczekiwanie strzał po 

którym Linde z jękiem osunął się na ziemię. 

Strzał skierowany w tył głowy poniżej ucha był śmiertelny. 

Towarzyszący Lindemu kuzyn jego Rudoli Cilicki spostrzegł 

uciekającego jakiegoś wojskowego, który będąc zauważony skierował 

wówczas lufę brauningu w stronę Cileckiego. 

Cilecki schronił się za występ 

Uciekającego w dalszym ciągu zbrodniarza pochwycił stojący na 

rogu ulicy posterunkowy. 

Aresztowany sprawca zamachu zeznał w komisarjacie, że nazywa 

muru. 

się Wacław Cmielecki i jest sierżantem zawodowym w oficerskiej szko- 

le piechoty. 

Sledztwo w sprawie zamachu w toku. 

Motywy zbrodni. 
(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

Zabójca Lindego sierż. Cmielecki w komisarjacie odmówił wszel- 

kich zeznań, poczem został oddany w ręce żandarmerii wojskowej, gdzie 

zeznał, że czynu dokonał z pobudek ideowych i że nie należy do żad- 

nego absolutnie stronnictwa politycznego. 

Nie mógł jednakże znieść tego, ażeb. 

ry wyrządził olbrzymią szkodę państwu Polskiemu, nie ponosili za to 

żadnej odpowiedzialności, a po mowach obrońców, którzy jego zda- 

niem otoczyli poprostu p. Lindego aureolą, odniósł wrażenie, iż Linde 

ma być uwolniony. 

TS Ai a i TOORA 

Ofenzywa niemiecko-sowiecka. 

Poglądy angielskie. 

LONDYN. 17.IV. (Pat.). Wydaje się być rzeczą niewątpliwą, że rząd 

angielski nie przedsięweźmie żadnych kroków protestacyjnych przeciwko 

toczącym 
runkowo 

się obecnie rokowaniom niemiecko-sowieckim, jakkolwiek bezwa- 

niezadowolony jest z nowego traktatu niemiecko-sowieckiego. 

Cała niemal prasa powtarza wysunięte wczoraj argumenty antyso- 

wieckie i podkreśla nieufność co do rzekomej otwartości Niemiec 

w sprawie istotnego tekstu traktatu. 
Niektóre dzienniki, krytykują ponownie bierność rządu brytyjskiego, 

i dopatrują się w rokowaniach sowiecko-niemieckich manewru sowie- 

ckiego, mającego na celu rozbicie Ligi. 

Niemcy wycofują się z 

PARYŻ, 17-IV. Pat. „L'Homme Libre“ pisze, iż odpowiedź Stresemana 

wystosowana do sekretarjatu Ligi 

w pracach komisji, mającej się zająć reformowaniem Rady Ligi zawiera naj- 

Locarno. 

Narodów w sprawie udziału Niemiec 

dobitniejsze wyznanie sympatyj Stresemana dla Moskwy. 

Dzisiejsze Niemcy uważają, że 

Genewa. 

„Byłem w'lesie i nad rzeką, Tuż 

za progiem niedaleko, sen mi skost- 

niał pod powieką* — mówi 8 zjawa 
umarłej kochanki w „Rozmowie*. 

„Niebo nademną milczy, jęczą 

podemną próźnie, już mowy ich tu” 
bylczej od śmierci nie odrožnię... 

Niech odmęt najstraszniejszy O- 

garnie mnie -naveszcie, Tylko ten 

dzień dzisiejszy Ż przed oczu mi za- 
bierzcie", — słabość rymu na „ejszy* 
okupiona tu została w dwójnasób 

tym gestem — „z. przed oczu", a 

twardy siedmiozgłoskowiec podkreś- 
la grozę prostoty. : 

Nie ułega wątpliwości, że z in- 
strumentem poetyckim p. Brzechwa 

umie sobie'dać radę. Czasem jeszcze 

'rozmaże ten i ów zwrot niepotrzėb- 

nym -wtrętem dla rymu, wstawi parę 

słów pustych jak te oto: 
„Dlatego żal był żalem, a koral 

ten koralem, a w dąbrowie chróstem 

chróst, że wiosna nam zagrała tęsk- 

notą mego ciała, gdym całował 

przed laty czerwien czvichś ust" („Zia- 

sadzka"). Dlaczego „koral był kora- 

lem* nie wydaje mi się dość umoty; 

wowane w tych okolicznościach przez 
poetę. 

-Albo to: „Czyż się naraz stałem 

fak potężnie niały, że mnie tylko je- 

den może znaleść Bog?“- '/ Potężnie 

mały — wywołuje efekt komiczny, w 

wierszu nastrojonym na nutę praw- 
dziwego patosu. 

Można znaleść również  truizmy: 
„niemoc wiary", „przestrzenne stre- 

fy*, „huczna zawierucha”, „widmo л 

z poza świata*.etc. A znowu o stronę 

znajdujemy takie cacko wersyfikacji 

jak „Elegia świetna*. czarujące ono- 

inatopeą słowa i, co trudniej rytmu! 

Locarno : jest również odległem jak i 

y tacy ludzie jak Linde, któ- 

STRZĘPKI. 

Moja encyklopedia. || || 
с. @ * , 

Kamief—minerai, często znajįdowany wW. | 
wątrobach nerwowych nieboszczyków. 

Kapelusz—przedmiot służący do skła- 
dania ukłonów, u niektórych osobników | 
zaś jedyny dowód posiadania głowy. 

Kasa—miejsce, skąd najczęściej i naj- | 
łatwiej bywają wykradane pieniądze. | 

Kołnierz—część ubioru, ułatwiająca wy- 

rzucenie za drzwi. 
Kradzież (patrz: kasa) jednostronnie 

dobrowolne podzielenie się cudzą włas- ; 
nością. . 

Korona—waluta szczególnie poszuki- 
wana na giełdzie monarchistycznej. 

Król—fetysz plemienia Niam - 
Ani Mru-Mru.| 2 ; 

Książę—dwunożne naczynie osobliwego 
nabożeństwa, wypełniane po brzegi błękitn 

krwią. DBS 
Kobieta—aczkolwiek „puch marny“ jed- 

nak ciężki obowiązek dla amatorów pucho- 
wych luksusów (patrz: kieszeń). 

Knajpa—lfilja czarnej giełdy. 

Niam i 

Kuba. 

    

Briand i marsz, Piłondski w anegdocie. 
„Nouvelle Revue francaise* publi- 

kuje serję historyjek politycznych 
pióra p. Leona Treicha o Briandzie 
i o jego rozmaitych . „słówkach*. 
Przytaczamy poniżej jedną z tych 
anegdotek. ; 

Jak wiadomo, Briand, b. członek 
grupy socjalistycznej i Vandervelde, 
szef ll-ej miedzynarodówki, byli re- 
prezentantami swoich państy W-Lo- 
carno. Kiedy na to zwrócono uwagę 
Briandowi, odpowiedział on następu+ 
jącą WA. ь % ; 

„W czasie, kiedy prezydeńtem. 
republiki francuskiej a Milłerand, 
byłem obowiązany z tytułu swógo * 
stanowiska jako prezesa gabinetu 
ministrów, do przyjmowania w.Paty- 
żu Naczelnika Państwa Polskiego, + 
marszałka Piłsudskiego. Przywitaliś-< 
my się bardzo dostojnie na dworęu.* 
W powozie marszałek nie do mnie 
nie mówił. W. pewnej chwili jednak 
miałem wrażenie, że szepce 0m do 
mnie: „To ty jesteś rzeczywiście? 
Cichym szeptem odpowiedziałem na 
to: „Tak, to ja“. ч 

Wieczorem wielki bankiet „w pa- 

   

  

łacu Elizejskim, toasty, mówie- 
nia. Obaj Prezydenci, zgodnie z pro- 
tokułem dyplomatycznym, gratulują 
sobie wzajemnie. Marszałek zbliża 
się do mnie i zapytuje, wskazując ha 
Milleranda: „Powiedz mi, to jest rże- 
czywiście ten sam?* Tym samym szep- 
tem odpowiadam mu: „Tak, to on*. 

„0óż dziwnego moi Panowie* — 
zakończył Briand — „myśmy się od- 
dawna znali. Piłsudski był przedsta- 
wicielem Polski na Kongresie Socja- 
listycznym w Amsterdamie w r. 1904; 
Millerand i ja — reprezentowaliśmy 
tam Francję*. 

Wśród pisn. 
„Świat* stanowczo zawiele drukuje ut- 

worów p. E. Czekalskiego, onże F. onże 
dr. Z. M. W tym samym (15) numerze cie- 
kawa, ilustrowana. korespondencja. E. Wo- 
ronieckiego o obrazach Japończyka Foujity. 

| = „Siew* Nr. 14 drukuje min. ładny 
s kr Eg zc. rack! n-rze 

artykuł J. W. Kosmowskiej o |- 
skiem na Sląsku. & WH ” 

  

Oto w zarysie wartości formalne, ja- 
kie przynosi autor omawianego zbio- 
ru. Technika wykształcona i pewna, 
dynamika, oddana na służbę idei, nie 
uganiająca się za czystym efektem. 
To bardzo wiele. 

Lot myśli wykreślają „Przęmiany*, 
wiersz, rozpoczynający zbiór. Jest 
to, oczywiście, panteizm, podróż о- 
krężna od bytu do niebytu (straszli- 
we słowa!) przez kształty widzialnej 
przyrody. Ale w imię poezji ustęp- 
stwo na rzecz teocentryzmu: „Tak 
zżyliśmy się z niebem, że znając nie- 
ba kres, po białych rękach Boga 
spływamy nakształt łez, i znów się 
mgłą stajemy i mgłą, jesteśmy wszę- 
dzie. i tak nam dobrze, dobrze, źe 
lepiej juź nie będzie" 

To—nam! A mnie? „Taki we mnie 
przedwczesny chłód, I żarliwa nie- 
wiara w cud”. Dlaczego? Dlatego, 
bo — powiada poeta: „dwadzieścia 
sześć lat czekałem Wezwania Boga, 
I słowo stało się ciałem... I oto 

droga... Lecz dokąd pójdę w pożodze 

Serca własnego, l kogo spotkam па 
drodze Ocknienia mego?” 

Teraz właśnie przydałby się ów 
chronologiczny układ zamiast cyklo- 

wego, co zaznaczyłem na wstępie. 

Łatwiej byłoby nam stwierdzić, . jaką 

drogę odbył poeta: od optymizmu do 
pesymizmu, czy odwrotną. Bo po 
wstępnych „Przemianach* taka póź- 
niejsza inwokacja: „Uklęknij nad mo- 
jem. ciałem Wiarą usłużną, Dwadzie- 
ścia sześć lat czekałem Jak ty na- 
próżno”, — brzmi zagadkowo. Owo 

rozdzierające: napróżno! może być 

również zerwaniem z życiem, a wów- 
czas finita la poesia! Że nie jest to 
przecie taki sobie frazes poetycki, 

o tem przekonywa następnie „Uciecz- 
ka“. „B6g mnie szukał chciwie dłoń- 
mi obydwiema, Przenikając przestrzeń 
i bezkres i czas, I zamilczał o tem, 
że mnie nigdzie niema, Tak jak nie- 
ma Jego, ani niema was”. 

Zaciekawienie poety dla irracjo- 
nalizmu, stwierdzone przeze mnie w 
wierszu „Chata”*, urasta tu do potę- 
gi tragicznej. Odwrócenie. funkcyj: 
Bóg szuka człowieka! i zatarcie gra- 
nicy logicznej między Jest a Niemia, 
może jak żelazny dom wyważyć duszę 
z łożyska przyrodzonego. 2 

„ Ratują autora przed konsekwen- 
cjami takiej katastrofy wrodzońe za- 
soby twórczej inwencji, jedynem, bo- 
wiem wyjściem z takich sytuacyj bez 
wyjścia jest zamknięcie antynomji w 
poetyckiej konstrukcji. х 

Mówiąc o więzach, łączących p. 
Brzechwę ze współczesną poezją pol- 
ską, nie myślę szukać pracowicie 
wpływów, jakim poeta ulegał. „Jeden 
wpływ jest tu niewątpliwy: wpływ 
Leśmiana i jego „Łąki*. Kadencja 
wierszy w „Obliczach zmyślonych*, 
a zwłaszcza w cyklu „J.egend* będą- 
cych równowartością leśmianowskich 
„Ballad* stwierdza to pokrewieństwo 
w sposób. niezbity. Jednocześnie, ze- 
stawiając zakusy twórcze Leśmiana 
i p. Brzechwy, ma się wrażenie, iż 
zakus tego ostatniego jest szerszy, 
więcej obejmuje zagadnień, szerzej 
chłonie zjawiska świata. To pozwala 
przypuszczać, iż*w przyszłości uczeń 
może przewyższyć mistrza. 

Prognostyk ten « niech wystarczy 
za djagnozę. z 

T. Eopalewski. 

A +
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Życie gospodarcze. 
Taryfa kolejowa a życie gospodarcze 

Ziem Wschodnich. 

W X 13 tygodnika „Przemysł i 
Handel* ukazał się artykuł p. Józefa 
Snejstora p. t. „W sprawie ustroju 
polskich taryf kolejowych*, w którym 
autor staje w obronie obowiązującej 
u nas polskiej taryfy towarowej, od- 
pierając liezne podnoszone przeciw 
niej, zarówno w prasie jak i przemó- 
wieniach sejmowych, zdaniem autora, 
nieuzasadnione zarzuty. Do tych ostat- 
nich zalicza, między innemi, autor i 
zarzut zapoznawania potrzeb naszych 
kresów wskutek małego rózniczkowa- 
nia taryf na większych odległościach, 
za dodaje, iż jeżeli chodzi o 
udowę wewnętrzną klas taryfowych, 

to wszystkie klasy są u nas — po- 
dobnie jak i na kolejach naszych 
sąsiadów — różniczkowane i tak jak 
jednostkowa wpłata od tony i kilo- 
metra zmniejsza się w miarę wzrostu 
odległości. Ułatwia to znakomicie, 
zdaniem autora, dostęp na rynki we- 
wnętrzne- oraz zagranicę wytworów 
naszych kresów, bądź wschodnich, 
bądź zachodnich, jak również dowozu 
do tychże kresów węgla, żelaza, naf- 
ty i t.p. artykułów, których miejsco- 
wości te nie posiadają. Różniczkowa- 
nie to odbywa się strefami co każde 
100klm., przyczem jak stwierdza sam 
autor, przerywa się powyżej 600 klm. 
(odległość od Warszawy do najdalej 
ołożonych punktów w państwie. Przyp. 

Red), poczem stosuje się za odle- 
głości dalsze opłaty jednostkowe, 
przypadające za ostatni kilometr i 
toną. Wyjaśnia przytem, iż do przy- 
jęcia takiego systemu budowy taryf 
skłoniła urzędy taryfowe konieczność 
zapobieżenia nadmiernemu obniżeniu 
stawki jednostkowej, nieuniknionemu 
w razie nieograniczonego żadną od- 
ległością różniezkowania, 

Zaznacza przytem. że pomimo to 
zróżniczkowanie taryf na kolejach 
polskich jest jeszcze większe, niż na 
kolejach naszych sąsiadów, jak to wi- 
dać'z następującego zestawienia ta- 
ryf tak przedwojennych jak i obec- 
nych na najróżniejsze towary (w gro- 
szach): 

Opłata od tony i kilometra na 
odległości 

100 klm. 800 klm. 9/o zniżki 
Węgiel kamienny 
według taryfy 
polskiej 1926 5.50 1.91 65,27/o 
niemieck. „ 5.70 2.95 48,29/0 
rosyjsk. 1914 4.02 1.81 55% 

Nawozy sztuczne 
według taryfy 
polskiej 1926 4.00 1.75 56,30/0 
niemieck, „ 6.10 3.15 48,99/0 

1.68 38,89/0 aż 1914 2.68 
konkluzji wyciąga p. Snejstor 

wniosek, iż twierdzenie, że 4 racji 

Kronika miejscowa. 

Odczyt prof. Staniewicza. 

" Onegdaj prot. Staniewicz wygłosił 
w Stowarzyszeniu Techników odczyt 
p. t: „Kryzys w rolnictwie*. 

„ Prelegent wsposób wyczerpujący 
omówił istotę, objawy i skutki kry- 
zysu w rolnictwie, będącego częścią 
składową kryzysu gospodarczego w 
całej Europie. 

Poddał krytycznej analizie polity- 
kę celną i poruszył sprawę nadmier- 
nie rozwiniętego u nas pośrednictwa, 

istniejącego systemu różniczkowania 
taryf kresy nasze są upośledzone, 
jest najzupełniej bezpodstawnem. 

Z powyższemi wywodami sz. autora 
nie możemy się zgodzić zupełnie. Po- 
pełnia on, zdaniem naszem, ten błąd 
zasadniczy, iż generalizując pojęcie 
kresów, traktuje je jednakowo pod 
względem ich potrzeb taryfowych, co 
zdaniem naszem jest niedopuszezal- 
nem, gdyż położenie geograficzne, a 
w związku z tem i potrzeby komuni- 
kacyjne naszych kresów północnych, 
południowych i zachodnich, są tak 
rozmaite, że stosownie do tych po- 
trzeb muszą być zastosowane różne 
taryfy kolejowe, które należy indywi- 
dualizować, a nie traktować jako jed- 
ną całość, jak to czyni nasza taryfa 
kolejowa. 

Na tem miejscu pisaliśmy już nie- 
raz, że pod tym względem całkiem 
odrębnego traktowania wymagają 3 
nasze województwa: Wileńskie, No- 
wogródzkie i Poleskie, a częściowo i 
Białostockie, granice bowiem państwa 
polskiego i stosunek do naszych są- 
siadów ukształtowały się dla nich 
wysoce niepomyślnie pod względem 
komunikacyjnym. Podczas gdy bowiem 
przed wojną posiadały one wolny i 
tani dostęp do morza przez Niemen 
— dzisiaj, przynajmniej narazie, dro- 
ga ta jest zupełnie zamknięta. Rów- 
nież i najbliższe komunikacje kolejo- 
we z portami morskiemi zostały prze- 
rwane. Takie Wilno np. dzisiaj z od- 
ległej o 857 wiorst Libawy, jako naj- 
bliższego portu, korzystać nie może, 
natomiast cały swój ruch towarowy 
kierować musi do odległego o 795 
klm. Gdańska. W tych więc warun- 
kach należałoby pomyśleć, czy za po- 
mocą specjalnej taryfy kolejowej nie 
można naprawić tych strat, które po- 
nosi Wilno i cała nasza dzielnica na 
skutek konieczności korzystania z 
przeszło dwukrotnie dalej położonego 
portu, a nie łudzić się tem, że pol- 
ska taryfa dla kresów jest dobra 
dlatego, że zróżniczkowanie jej jest 
w niej wyższe niż gdzieindziej. To 
też ta okoliczność, że taryfy kolejo- 
we wywierają duży wpływ, jak to 
przyznaje sam autor, na bieg życia 
gospodarczego, powinien skłonić czyn- 
niki miarodajne, by wzięły nareszcie 
poduwagę niepomyślne położenie ge- 
ograficzne ziem. północno-wschodnich 
i opracowały nową dla nich spe- 
cjalnie taryfę, któraby choć w części 
położenie to naprawiła, przyczyniając 
się jednocześnie do odrodzenia gos- 
podarczego tak ciężko od szeregu lat 
doświadezanej naszej dzielnicy. 

Rusticus. 

jako też razpigcia cen. Zwrócił uwa- 
gę na istotne strony ogólno europej- 
skiego kryzysu ekonomicznego i omó- 
wił szerzej środki zaradcze. 

Poruszył między innemi kwestję 
pieniądza pomocniczego. Po odczycie 
wywiązała się ożywiona dyskusja. 
Odezyt ten zaszczycił swą obecno- 
ścią p. zastępca wojewody Mali- 
nowski. 

Treść tego niezwykle ciekawego 
odczytu, jako też przebieg dyskusji 
podamy we wtorkowym numerze. 

'G. 

Z ostatniej chwili. 

Sytuacja w Rządzie. 
Koalicja konferuje.—Nastrój 

pesymistyczny. 
(Telef. od własn. koresp, z Warszawy). 

Wczoraj o godz. 11 rano odbyła się w mieszkaniu p. marsz, Rataja 
konferencja stronnictw koalicyjnych z udziałem posłów Daszyńskiego i Marka 
(PPS), Witosa i Dębskiego (Piast), Głąbińskiego (ZLLN), Chacińskiego (ChD) 
i Popiela (NPR). 

Na konferencji posłowie Daszyński i Marek przedstawili swoje postu- 
laty w sprawie zrównoważenia budżetu. 

Dyskusji merytorycznej nad postulatami PPS nie było, gdyż reszta 
przedstawicieli stronnictw koalicyjnych prosiła o czas dla przestudjowania 
tych postulatów. 

Upoważnia się p. marszałka prywatnie, aby prosił p. premjera Skrzyń- 
skiego i min. Zdziechowskiego na następne posiedzenie przedstawicieli 
stronnictw, które odbędzie się dziś w godzinach wieczornych. 

Jak się nasz korespondent dowiaduje, reszta stronnictw koalicyjnych 
zapatruje się bardzo sceptycznie na program PPS i istnieje mała nadzieja, 
ażeby na tem tle mogło dojść do uzgodnienia poglądów w łonie koalicji. 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Mini- 
strów. 

Sprawozdanie premiera Skrzyńskiego z pobytu w Pradze 
i Wiedniu — Projekty ustaw sanącyjnych min. Zdziechow- 
skiego.—Premjer ostrzega przed rozbiciem koalicji. —Konfe- 
rencja premjera Skrzyńskiego z min. St. Grabskim i Bar- 

lickim.—Sytuacja zależna od koalicji. 

Wczoraj o godz. 5 po południu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Ministrów. 

Na ES p. premjer Skrzyński złożył sprawozdanie ze swego pobytu 
w Pradze i Wiedniu, poczem zabrał głos min. Zdziachowski, przedstawiając 
swoje trzy projekty ustaw sanacyjnych, dotyczących zrównoważenia budżetu. 

Po tem sprawozdaniu wywiązała się dyskusja, w której ministrowie 
socjalistyczni Barlicki i Ziemięcki występowali bardzo ostro przeciwko pro- 
me. min. Zdziechowskiego, zaznaczając, iż nie przyniósł on nic kon- 
retnego. 

„Z kolei zabrał głos p. premjer Skrzyński, przestrzegając przed rozbi- 
ciem koalicji. Na ten temat wywiązała się polemika pomiędzy p. premjerem 
Skrzyńskim a ministrami socjalistycznymi. 
: W końcu min. Barlicki przedstawił podany już wczoraj przez nas pro- 
jekt socjalistyczny zrównoważenia budżetu i sanacji życia gospodarczego, 
który z kolei min. Zdziechowski nazwał inflacyjnym. 

W wyniku dyskusji p. premjer oświadczył, że projekt socjalistyczny 
będzie mógł być w Radzie Ministrów rozpatrywany dopiero wówczas, gdy 
ODA g0 inne stronnictwa koalicyjne. Ministrowie socjalistyczni zgodzili 

się na to. 
Po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja p. premjera 

Skrzyńskiego z p. St. Grabskim i min. Barlickim podczas której wymie- 
niono poglądy na możliwość uzgodnienia obu programów t.j. program min. 
Zdziechowskiego i programu socjalistycznego. 

Ciężar sytuacji politycznej przenosi się obecnie z rządu do stonnictw 
koalicyjnych. 

Decydująca narada: 5-ki koalicyjnej. 
Nastrój pesymistyczny wzrasta. 

Dowiadujemy się, iż dziś o godz. 6 po południu odbędzie się w gma- 
chu Sejmu dalszy ciąg narady 5-ki koalicyjnej przy współudziale p. premjera 
Skrzyńskiego, marsz. Rataja i min. Zdziechowskiego. 

Naradzie tej przypisują w kołach politycznych decydujące znaczenie. 
Zaznaczyć należy, że po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów na- 

stroje pesymistyczne w stosunku do obecnego gabinetu wzrosły. 

  

Prowincja kościelna swoją drogą 
a Wilno swoją drogą. 

KOWNO, 17-IV. (Pat.) Minister spraw zagranicznych oświadczył, iż u- 
tworzenie litewskiej prowincji kościelnej nie oznacza bynajmniej zrzeczenia 
się Wilna, o którego uwolnienie „z pod okupacji polskiej* rząd litewski za- 
biegać będzie energicznie i w przyszłości. 

Litwini zaprzeczają. 
KOWNO, 17-1V, (Pat.) W związku z wiadomościami prasy o odręb- 

nych litewsko-rosyjskich rokowaniach w sprawie układu gwarancyjnego litew- 
ska agencja telegraficzna donosi, iż nie jej niewiadomo o podobnych roko- 
waniach. 

  

Z Giełdy Warszawskiej w dn. 17-IV r. b. 

Dewizy i Waluty. 
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Liga polityczna Berlina, Moskwy i Angory. 
PARYŻ, 17-IV. Pat. „Le Journal" donosi z Berlina, że tamtejsze cu- 

dzoziemskie koła dyplomatyczne uważają, iż sojusz niemiecko-rosyjski po- 
stawi Ententę wobec Ligi politycznej Berlina, Moskwy i Angory co nie 
wpłynie na ułatwienie obrad komisji, mającej zbadać sprawę zmian w Ra- 
dzie Ligi Narodów, a w następstwie i na ułatwienie osiągnięcia porozu- 
mienia z Niemcami. ‚ 

>wiatowe echa tego sojuszu spowodować mogą dymisję Stresemana, 
tóry nie aprobuje całkowicie tego rodzaju polityki. 

  

Z całej Polski. 
Bójka faszystów z * monarchistami. 

„Nowa Reforma* donosi z War- 
szawy, że w łonie powstałej niedaw- 
no w organizacji zwanej „Konfedera- 
cją idei, pracy i czynu*, przyszło 
wczoraj do starcia między kierowni- 
kiem faszystów polskich, Wiktorem 
Szczawińskim, a twórcą koła monar- 
chistów, Adamem Szkockim. Powodem 
była różnica zdań o ideologję organi- 
zacji. Po ostrej wymienie zdań zwo- 
lennicy Szkockiego wyrzucili Szcza- 
wińskiego na podwórze, zaś sympa- 
tycy Szczawińskiego nadwyrężyli Szko- 
ckiemu żebro. й 

Fuks i Zapłatyński przed sądem. 

Wczoraj w procesie Fuksa i Zapła- 
tyńskiego odbywały się w dalszym 
ciągu zeznania świadków. 

Między innemi zeznawał mjr. Kierz- 
kowski, były Szef ll Oddziału Sztabu 
Generalnego. Świadek ten oświadcza, 
że otrzymawszy poufne doniesienie, 
iż Fuks i Zapłatyński trudnią się u- 
walnianiem poborowych, zawiadomił 
o tem żandarmerję wojskową, która 
ujęła w swe ręce dalsze śledztwo. 

Z kolei zeznawali dr. Dalecki i 
Piotrowski, kapral ze szkoły podcho- 
rążych w Toruniu, który oświadcza, 
że w roku 1924 w P. K. U. na Pra- 
dze, podszedł do niego jakiś staroza- 
konny i biorąc go za poborowego 
zaproponował mu uwolnienie. (Pat). 

Sai nad (ezarym Baryka. 
W Warszawie odbędzie się nieba- 

wem sensacyjny proces, budzący 0- 
gromne zainteresowanie ze względu 
na niezwykłą osobistość oskarżonego. 

Oto przed „sądem przysięgłych”, 
złożonym z wybitnych polityków, Ц- 
teratów i obywateli stanie sam Ceza- 
ry Baryka, bohater głośnej powieści 
Stefana Zeromskiego. 

Oskarżać będzie jako prokurator 
mec. Jarosz, obronę zaś wnosić bę- 
dzie mec Paschalski. Osoba przewod- 
niczącego sądu nie jest ustalona. 

Mec. Paschalski wygłosi mowę 
trzygodzinną, w której rozważy całą 
ideologję Zeromskiego. Wyrok sądu 
przysięgłych zapadnie tegoż samego 
wieczoru. 

Dochody z „procesu Cezarego Ba- 
ryki“ przeznaczono na fundusz im. 
Zeromskiego przy jednem 7 naszych 
towarzystw artystycznych. 

(Na kilka dni przed zgonem, Że- 
romski omawiał szczegółowo z pew- 
nym wybitnym prawnikiem polskim 
scenę procesu Baryki, która była po- 
myślana dla drugiej części „Przed- 
wiośnia, rozpoczętej a nieskończonej, 
niestety, przez wielkiego Pisarza. 

Przyp. Red.). 
  

Żądajcie wszędzie 
Kurjer Wileński 

„O Litwie dalibóg że mniej wiem 
niż o Chinach” mówił kamerjunkier 
warszawskiego salonu w Dziadach, a 
otóż i mamy Chiny! Weszliśmy pod 
znak smoka, 

Akademja Smoka! Sześciu prele- 
gentów i conferencier. Bagatela! I 
dla pretendenta do tronu by więcej 
nie zmobilizowali, zresztą i tych 
sześciu nie wytrzymała publiczność. 
„Wiała* przy 8-ej godzinie jak po- 
вурапа proszkiem perskim, Z nudy? 
Broń Boże, przeciwnie, Intensyw- 
nem słuchaniem zmęczona. To było 
jedyną wadą zajmującej istotnie kon- 
ferencji, o temacie bogatym, niewy- 
czerpanym nawet przez tylu i tak 
znakomitych mężów nauki, 

Krótko zdając sprawę z. rzeczy, 
powiemy iż prof. Rudnicki wzywał 
do zbiorowej radości, która ulepsza i 
udziela sił ludziom swem promienio- 
waniom, a że radość przejawia się 
zabawą, więc wydobywajmy 2 siebie 
na co nas stać w tym kierunku. 
Prof. Rudnicki streścił program zaba- 
wy na św. Jerzy symbolizującej wal- 
kę ze smokiem czyli złem i smutkiem, 
wzywająe wszystkich do współudziału, 
Któżby odmówił+ Nawet ryzykując 
guzy w ciżbie. Optime. P. Lima- 
nowski w przemówieniu bogatem w 
treść,przebiegał jak zwykle lotną fan- 
tazją dzieje i kraje. Od analogji 
smoka i bazyliszka z czasów bajecz- 
nych przeniósł nas do budownictwa 
kościołów św. Jerzego, w Wilnie i 
innych grodach, wspomniał o wstrzy- 
maniu przez Polskę-Litwę zagłady 
od wschodu, o Orszy i Klecku, o Ra- 
dziwille i Ostrogskim, o patronach 
miasta. I o św. Jerzym, Mikołaju i 
Kazimierzu. (Co się dzieje z bied- 
nym św. Krzysztofem widniejącym 
na pieczęci miasta, nie o nim się nie 
wspomina)? Reasumuje p. Limanow- 
ski przedstawiając walkę ze smokiem 
jako walkę miasta z dziczą wschod- 
nią. P. Cz. Jankowski w nader do- 
wcipnej lekkiej przemowie opowie- 
dział, nie dość wyraźną dykcją nie- 
stety, gdzie jak i kiedy czczą rozma- 
ite gatunki smoków, zatrzymując się 
dłużej nad opisem Tarasque, patron- 
ki miasteczka Tarascon, wsławionego 
wesołemi opowieściami Al. Daudet'a. 

Prof. Srebrny w bardzo zajmują- 
cym i uczonym, lecz przedługim wy- 
kładzie, przedstawił sięgające głębo- 
kiej starożytności legendy smocze, 
jako walkę światła i ciemności, bo- 
gów mroku-ziemi i jasnošei-nieba, 
Wspomnial o Perseuszu (Logos) wal- 
czącego o Audromedę (duszę); w po- 
jęciach o tych walkach, spotykały się 
wierzenia agnostyków i słowiańskie 
myty. 

Nie była wspomnianą legenda o 
Marduku assyryjskim, pogromcy вшо- 
ka, jednej z najciekawszych, ani o 
Ziegfriedzie tak znanej. Następny 
mówca prof. Matusiak mówił o sztuce 
w Polsce za Jagiełły i Zygmunta III, 
mało nawiązując ją de smoczych 
spraw. Prof. Remer, niewdzięczną 
otrzymał godzinę, bo 3-cią więc mi- 
mo zajmujących przezroczy (12)-stu 
obrazujących walki rycerzy z rozma- 
itego gatunku bestjami i życiorysów 
autorów odczytywanych przez prele- 
genta, sporo osób spieszyło do domu. 

Na ogół robiły jednak wrażenie 
nawróconych na wiarę smoczą. Hro. 

  

Wystepy „Habimy“. 
„Golem“, 

Onegdaj przy szczelnie wypełnio- 
nej sali odegrany został poemat dra- 
matyczny „Golem* G. Lejwika, 

Filozoficzny dramat Lejwika prze- 
niósł nas do ghetta praskiego, gdzie 
w 16 wieku Rabi Loewi, pragnąc о- 
calić naród i ochronić przed inkwi- 
zycją, stworzył „Golema*, ulepionego 
z gliny i natchnionego duchem. „Go- 
lem*, przeznaczony do stoczenia wal- 
ki z ciemiężcami, przekształcił się w 
siłę wrogą dla idei, która ją z ziemi 
wydobyła. 

W sztuce tej wąlczą ze sobą trzy 
światopoglądy uosobione w „Golemie*, 
mesjaszu i inkwizytorze Tedeuszu, a 
jej ideą przewodnią jest, że do wy- 
zwolenia narodu powołane są szero- 
kie rzesze ludowe, a nie cudotwórcy. 

W „Golemie* plastyka, muzyka i 
rytm składały się na całość arty- 
styczną. 

Trzecia z kolei sztuka, wystawio- 
na przez „Habimę* w Wilnie, dała 
nam możność zaznajomienia się z po- 
szczególnymi talentami aktorskiemi 
teatru hebrajskiego, stojącego na nie- 
zmiernie wysokim poziomie artystycz. 

Na specjalne wyróżnienie zasłu- 
gują pan Rowina (mesjasz), której 
kreacje podziwialiśmy w „Dybuku* i 
„Wiecznym Tułaczu*, pan Czemerin- 
ski w roli rabina i Meskin w roli 
„Golema*. Role te odtworzone zosta- 
ły z nadzwyczajną siłą ekspersji. 

Przepiękny był akt drugi. 
We wtorkowym numerze ukaże się 

obszerae sprawozdanie z tej sztuki. 
Miecz. Gold.
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KRONIKA. 
ZE Dziś: Roberta W. marycznego na kilka szkół. Rozpo- 

No: Jutro: Krescencji. rządzenie to motywowane jest możli- 
18 wością dla specyficznych warunków 

kwietnia | Wschód słońca---g. 4 m. 16 łstnienia każdej poszczególnej nowo 
Zachód —„  g. 6 m. 23 otwierającej się szkoły. (zd).       

Teatr i muzyka. 
— Reduta w teatrze na Pohulance 

gra dzisiaj w niedzielę 18-go bm. po raz 
pierwszy dramat E. Zegadłowicza „Głaz 
graniczny”. 

W południe tegoż dnia o godz. 12 B 
Miecz. Limanowski wygłosi prelekcję „ 
głazie granicznym”. 

W poniedziałek 19-go bm. fantastyczna 
komedja Krzywoszewskiego ciesząca się 
dużą frekwencją „Djabeł i karczmarka” z 
udziałem W. Osterwowej. Na przedstawie- 
niu obecny będzie autor sztuki p. St. Krzy- 
woszewski. S 

We wtorek 20-g0 bm. komedja St. Že- 
romskiego „Uciekła mi przepióreczka". 

KINA. 
Kino Miejskie: nieczynne. 
Kino „„Heljos*. „Niechaj nas dziecko 

sądzi!..* dramat w 10 akt. z udziałem Lea 
Parry i H. Mirendorfa. 

Kino „Połonja*. „Czy Pani mieszka 
sama?"— farsa w 10 akt. 

Kino „Lux“: „Dziewczę z karuzeli'* 
dramat z życia Wiednia, 

URZĘDOWA 

— Angielskie soboty zaprowa- 
dzone będą w urzędach państwowych 
i samorządowych od 1-go maja b. r. 

— 5252 bezrobotnych w Wilnie 
było zarejestrowanych w P. U. P. P. 
w dniu 16 kwietnia b. r. (zd) 

MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. 
We czwartek dnia 22-go kwietnia 
1926 r. odbędzie się posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej. (zd.). 

— Apteka miejska a podatek 
przemysłowy. Magistrat m. Wilna 
zwrócił się za pośrednictwem  woje- 
wództwa do Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych z prośbą o zwolnienie 
Apteki Miejskiej przy ul. Wileńskiej 
od podatku przemysłowego. (zd.). 

— Zwinięcie plaży na Zwie- 
rzyńcu i powstanie nowej na An- 
tokolu. Z rozkazu władz sanitarnych 
została zwinięta plaża na Zwie- 
rzyńcu. Zwinięcie tej plaży nastąpi- 
ło na skutek zbyt bliskiego położe- 
nia koło baraków dla epidemicznie 
chorych. 

atomiast powstaje nowa plaża, 
w końcu Antokola, niedaleko Pośpie- 
szki. (zd.). 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Koncesje na otwieranie pry- 
watnych szkół. Kuratorjum Szkolne 
Okręgu Wileńskiego wydało rozpo- 
rządzenie w sprawie wydawania kon- 
cesyj na otwarcie prywatnych szkół. 
Według tego rozporządzenia Kurator- 
jum będzie wydawało pozwolenia na 
otwarcie szkół prywatnych tylko za 
wniesieniem przez poszczególne inty- 
tucje lub osoby indywidualnych po- 
dań, a nie jak to dotychczas miało 
miejsce za wniesieniem podania su- 

— W sprawie podniesienia po- 
ziomu szkolnictwa. Władze szkolne 
wydały rozporządzenie iż na przy- 
szłość na posady państwowe w publ. 
szkołach powsz. mogą być przyjmo- 
wani jedynie kandydaci, posiadający 
pełne kwalifikacje nauczycielskie, lub 
osoby, które ukoficzyły gimnazja pań- 
stwowe i zobowiążą się do złożenia 
w przepisanym czasie egzaminu uzu- 
pełniającego z grupy przedmiotów pe- 
dagogicznych. 

Zarządzenie to odnosi również do 
szkół prywatnych z polskim, litew- 
skim i białoruskim językiem wykła- 
dowym oraz do szkół utrakwistycz- 
nych. 

Co zaś do szkół hebrajskich i żar- 
gonowych Kuratorjum wyda odnośne 
zarządzenie. (zd) 

— Opłaty szkolne w szkołach 
średnich. Ministerstwo W. R. i O. P. 
wydało rozporządzenie ustalające tak- 
sę i opłaty szkolne w szkołach šred- 
nich ogólnokształcących. Taksa ta bę- 
dzie następująca: 1) wstępna dla no- 
wowstępujących poraz pierwszy 3 Zl.. 
za egzamin wstępny do klasy drugiej 
lub wyższej 10 zł. za egzamin wstęp- 
ny do klasy óśmej i za egzamin pry- 
watny, zdawany w szkole średniej po 
20 zł., za egzamin dojrzałości 12 zł., 
za pełny egzamin dla eksternów 60 
zł., za uzupełniający egzamin 'dojrza- 
łości dla eksternów 15 zł. za wyda- 
nie duplikatu świadectwa rocznego, 
lub półrocznego 5 zł., Świadectwa 
dojrzałości 10 zł., za zużycie pomocy 
naukowej i materjałów rocznie 60 zł. 

Dla młodzieży nie zamożnej mo-; 
gą być przyznawane ulgi, zaś w wy- 
jątkowych wypadkach może ona być 
zupełnie od opłat zwolnioną. (zd). 

Z SĄDOWNICTWA. 

— Przeniesienie pprok. Jankie- 
wicza do Sosnowca. Nominację na 
sędziego w Sądzie Okręgowym w 
Sosnowcu . otrzymał pprok. Jankiewicz, 
który w najbliższych dniach opuszcza 
dotychczas zajmowane stanowisko i 
udaje się na nową posadę. Jako rze- 
cznik oskarżenia występuje on więc 
ostatni raz na obecnej rozprawie 
w Wilnie przeciwko 94 komunistom. 

(zd), 
SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Klasowe związki zawodowe 
i 1-szy maja. W piątek dnia 17 b. 
m. odbyło się posiedzenie Rady Okrę- 
gowej klasowych związków zawodo- 
wych w sprawie święta 1-szo majo- 
wego. « 

Postanowiono w toku dyskusji 
obchodzić ten dzień uroczyście przez 
urządzenie manifestacji. 

Niezależnie od tego polecono po- 

szezególnym związkom zawodowym 
urządzić nadzwyczajne walne zebranie, 
dla omówienia tej kwestji. (zd) 

OPIEKA SPOŁECZNA. 

— Kołonia letnia dla dzieci. Oneg- 
daj NaczeluikWydziału Opieki Społecz- 
nej województwa p. Jocz ip. Ławry- 
nowiez oglądali koło Niemenczyna 
teren, na którym ma być uruchomiona 
kolonja letnia dla biednych dzieci. 
Postanowiono wynająć na ten cel koło 
Niemenczyna domek o 7-miu poko- 
jach odpowiadający wszelkim warun- 
kom wymaganym dla podobnych za- 
kładów. (zd. 

: WOJSKOWA 

— Odkomenderowanie z powro- 
tem do 5-ej Bryg. K. O. P. kiero- 
wnika wydziału administracyjno- 
prawnego K. O. P. w Wilnie. Do- 
tychczasowy kierownik wydziału ad- 
ministracyjno-prawnego w K. O. P. 
w Wilnie p. por. Cimer, który został 
tu specjalnie delegowany z 5-tej Bry- 
gady K. O. P. dla zorganizowania 
tego wydziału, w dniu dzisiejszym 
opuszcza swe -dotychezasowe stano- 

wisko, udając się 2 powrotem do 

Dowództwa 5-ej Brygady K. O. P.na 
Polesie, gdzie będzie w dalszym cią- 

gu prowadził Referat administracyj- 
no-prawny. (zd) 

— 1890 rekrutów zasili szereg! 
W. P. Według danych statystycznych 
z m. Wilna zostało objętych spisem 

1890 poborowych rocznika 1905. (1) 

U BIAŁORUSINÓW. 
-- Stowarzyszenie p. n. „Biela- 

ruska Chatka* o charakterze kaltu- 
ralno - oświatowym zalegalizował 
urząd wojewódzki. Sfowarzyszenie to 
jest pod wpływem Tymczasowej Bia- 
łoruskiej Rady. (zd.). 

Z POCZTY. 
— Zaprowadzono służbę tele- 

graficzną i telefoniczną: z dniem 2 

kwietnia r. b. w urzędzie poczto- 
wym Lida 2, (mieszczącym. się na 
dworcu kol.) pow. Lidzkiego, 7 dniem 
9 kwietnia r. b. w agencji poczto- 
wej Moroczno koło Pińska, pow. 
Pińskiego. 

ROŻNE. 

— Zdjęcia fotograficzne z od- 
jazdu Marszalka Piłsudskiego do 
Warszawy w dniu 14 b. m. można 
zamawiać w administracji „Kurjera 

Wileńskiego". : 
-— Imprezy sportowe podczas 

uroczystości 3-g0 maja. W ponie- 
działek dnia 19 b. m. o godzinie 7 
wieczorem w urzędzie wojewódzkim 
pod przewodnictwem wojewódzkiej 
Rady Wychowania Fizycznego. odbę- 
dzie się posiedzenie . przedstawicieli 
wszystkich wileńskich  organizacyj 
sportowych, celem omówienia imprez 
sporiowych, które mają być przed- 
sięwzięte podczas uroczystości 3-g0 
maja. (zd,). 

— Zbiórka na Polską Macierz 
Szkolną. Z racji obchodu rocznicy 8 

maja „Polska Macierz Szkolna“ pod 
protektoratem Pana Prezydenta Rze- 
ezypospolitej Polskiej urządza zbiór- 
kę na „Dar Narodowy*, przeznaczo- 
ną na cele oświatowe. Składki przyj- 
muje administracja „Kurjera Wileń- 
skiego*, Arsenalska 4. 

ZABAWY. 

— Wjazd Królewny Wiosny. 
Oczekiwana z upragnieniem przez 
wszystkich, królewna Wiosna od dni 
kilku przybyła do Wilna, a dziś w 
niedzielę dnia 18 b. m. odbędzie swój 
uroczysty wjazd do sali gimnazjum 
im. Lelewela przy ul. Mickiewicza 
38 o godzinie 4 i pół po poł. przy- 
nosząc zebranej tam młodzieży i dzie- 
ciom szczerą i wesołą zabawę, jed- 
nocześnie zapewniając młodym ucze- 
nieom seminarjum N. Z: im. królo- 
wej Jadwigi w Wilnie pobyt w in- 
ternacie im, F. Węsławskiej znajdu- 
jącym się przy tymże seminarjum. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 

w. Wilnie. 

— Usiłowanie samobójstwa. Dn. 16 
bm. szofer tąksometru nr. 67, Bronisław 
Aszerow, (Lwowska 27), stojąc na postoju 
przy ul. Wileńskiej w celach samobójczych 
przestrzelił sobie bok. 

Aszerowa w stanie nie budzącym obaw 
przewieziono do szpit. sw. Jakóba. 

Przyczyna targnięcia się na życie nie 
ustalona. 

— Pożar. Dn, 16 bm. w księgarni Za- 
wądzkiego przy ul, Wielkiej 7, na skutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
powstał pożar. 

Wezwana straż ogniowa po 30 minu- 
tach ogień stłumiła. 

Spaliła się podłoga na przestrzeni 2 
metrów, półka z książkami oraz ściana 
drewniana, 

Straty narazie nie ustalone. 
— Zegarek złoty jest, złodziej również 

Dn. 16 bm. podczas przedstawienia w sali 
miejskiej Lipmanowi Szaraczkiewiczowi, (Sa- 
dowa 4), skradziono zegarek złoty wart. 
300 zł. Sprawcę kradzieży w osobie Szmai 
Kagana, (Sawicz 16), zatrzymano. 

— Kradzież. Dn. 16 bm. z mieszkania 
Kasperskiej Julji, (Styczniowa 4), za pomo- 
cą podebrania kluczy skradziono różnych 
rzęczy na sumę 600 zł. 

  

# sądów. 
Sprawa 94-ch. 

Wezoraj na rozprawie w sądzie 
Okręgowym przeciwko 94-m komuni- 
stom do obiadu przesłuchiwani byli 
świadkowie. Najdłuższem i najcieka- 
wszem było zeznanie członka Rady 
Okręgowej Klasowych Związków Za- 
wodowych p. Godwoda, który oma- 
wiał podłoże psychologiczne zawiąza- 
nia tych organizacyj komunistycznych, 
do których należeli zasiadający na 
ławie oskarżonych. Hercig— filar 0- 
skarżenia, który był sekretarzem z 
ramienia policji politycznej tych 
związków nie stawił sięna rozprawę. 
Sąd odczytał jego zeznanie złożone 
u sędziego. śledczego, opierając się 
na nich jako na rzeczowych danych. 
Wielu świadków jako już nic no- 
wego nie wnoszących do sprawy 
obrona się zrzekła. 

W rezultacie zostali przesłuchani 
wszyscy świadkowie—lista ich prze- 
słuchiwania została zamknięta. 

Po obiedzie badane były dowody 
rzeczowe. 

Badanie dowodów rzeczowych ро- 
trwa wobec ich nawału prawdopodo- 
bnie 2—8 dni. 

Wyrok nastąpi najdalej we czwar- 
tek dnia 22 b. m. (zd) 

  

Sport. 
Makabi—Wilja 1:4 (1:0) 

„ W dniu wczorajszym na boisku  Maka+ 
bi odbyły się zawody piłki nożnej o mi- 
strzostwo kl. „A“ W. O. Z. P.N. Zwyciężyła 
lepiej grająca Wilja w stosunku. 

4:1 
„ Podczas plerwszej połowy gry uwidocz- 

niała się przewaga Makabi, która jak zwyk- 
le w pierwszej połowie gra bardzo dobrze, 
natomiast w drugiej połowie „puchnie*. 

« Jedyną bramkę i DA w tym 
sezonie uzyskał w 9 minucie Towelowicr, 
z pięknego podania prawego skrzydła. 

Zdawało by się, że Makabi w tym dniu 
odniesie zwycięstwo nad osłabioną drużyną 
Wilji brakiem Mufy, który się spóźnił na 
zawody o 5 minut. Pewna zwycięstwa, za- 
częła grać faul. na który sędzia w 53 mi- 
nucie przedyktował jedenastkę, wykorzysta- 
ną przez duszę ataku Wilji Griszkę Nikoła- 
jewa, tenże Nikołajew w 60 minucie zdoby+ 
wa dla swych barw drugą bramkę. 

Wilja podniecona zdobytą bramką za- 
czyna grać lepiej. Jej gwałtowne ataki co 
minuta zagrażają bramce Makabi i jeden £ 
nich został uwieńczony zdobytą bramką 
przez Bernatowicza. 

Po utraceniu 3 bramki Makabi zaczyna 
grać brutalnie zamiast w piłkę, kopie gra- 
czy po nogach, w czem są bezkonkurencyj- 
ni Birubach i Kugiel. Ten ostatni k 
tak dotkliwie w udo pomocnika Wilji Misiu- 
rę, iż został on zniesiony z boiska, lecz po 
8 minutach oklaskiwany przez publiczność 
powrócił na boisko. i 

Na widok, Misiury podniecona Wilja 
zaczyna znów atakować. Prawy łącznik chce 
strzelać bramkę, lecz zostaje przez Kugiela 
sfaulowany, za co też sędzia odsygnalizo- 
wał jedenastkę, wykorzystacą przez Nikoła- 
jewa. / 

Najlepszę grą lęcz zarazem i brutal- 
nością wyróżnił się Kugiel. Z Wilji nato- 
miast na wyróżnienie zasługuje jak zwykle 
Misiuro, oraz Nikołajew i Lepiarski. | : 

Sędziował dobrze lecz zbyt pobłażliwie 
p. Wróbel z 1 pp. Leg. 

Publicznosci okożo 2000 osób. 

Dzisiejsze zawody 0 mistrzostwo, 
W dniu wczorajszym, po porażce £ 

uresovią zeszłoroczny mistrz Wilna „KS. 
„Pogoń* wyjechał do Białegostoku aby ro- 
zegrać w dniu dzisiejszym zawody 0 mi- 
strzostwo z 42 pp. t 

1 pp. Leg.—Cresovia (Grodno). 
Największą antrakcj powa, 

cego sezonu sportowego jest spotkanie się 
w dnlu dzisiejszym o godz. 3 m. 30 na bo+ 
isku 1 pp. Leg. drużyny. 

1 pp. Leg. z Cresovią. 
Która w ubiegłą niedzielę pokonała 

mfstrza WKS. „Pogoń* w stosunku. 

6:4 
Na zawody te 1 pp. Leg. wystawił swój 

najlepszy skład na jaki mógł się zdobyć, 
aby powetować porażkę mistrza. Zawody te 
POPSĄ spotkaniem „Się o mistrzostwo 

Iskra II—Wilja Il. 
Na boisku Mąkabi odbędą si | je 

kadó 4 malstrzos od kle NĘsA ab 

Makabi I|--Pogon II; Ognisko-ZAKS. 
Początek zawodów o godz. 1 m. 30. (1) 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się 

LECZNICA LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SANITARNEJ 

W przychodni przyjmują lekarze wa gre" Choroby dziecięce od 10 — 11 i od 3 — 4; choroby wewnętrzne od 10 — 4; chirurgiczne od 1-— 2; kobiece 11 —12; 
oczu 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny, położniczy, oraz dla stałych chorych moczopłciowych. 

" Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy 

Wilno, Wileńska 28. 

—2; uszu, nosa i gardła 2—4; zębów 10—12; skórne i weneryczne 2—3; nerwowe 1—2. 

Leczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 
wanny, elektryczny masaż. Laboratorjum analityczne. 183 

  

D.H. K. Rymkiewicz Mickiewicza 9, 
Poleca na sezon wiosenny i letni otrzymane w największym wyborze 

najnowsze rysunki O BICIA (tapety) znanych fabryk krajowych 
I. Franaszek w Warszawie, Częstochowskie i zagraniczne 

pocenach zniżonych od 2 zł. za rolkę. 

Wyprzedaż resztek Od 50 groszy za rolkę 7/2 m. Okazja dla letnisk! 
Obejrzenie do kupna nie obowiązuje. Przy większych zakupach rabat, 293 
  

  

    

  

N. ZONDOWICZ i S-ka. 
HURT 

  

GDAŃSKA 6, Tel. 421. 

  

   

  

: — — — DETAL Š 
Opony i dętki samochodowe Ё 

2 Angielskiej firmy „DUNLOP“ 
j ŁATKI wulkanizacyjne „MARS*Ę 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 
  

Т, 
F. 

L 
POTRZEBNA 

niemka- bonna 
do chłopca 5 lat, 

Pożądane referencje. 
Ul. $ubocz 6a, m. 5. 

' 296 z góry. 
KEJKEJKEJKUJKOJKEIKSIKEJ 

Zgubioną $oż* wojsk. 

     

  

Najstarsza fir ma 
SPRZEDAŻY 
maszyn i rowerów 

gramofony, płyty rozmait. fabryk,   
LACKI . 

Poleca na nadchodzący sezon znakomite angielskie 

ROWERY „Rojal Enfield”, 
Na składzie także: maszyny do pisania, maszyny do szycia, 

Przy magazynie specjalna mechaniczna c 
naprawy maszyn do szycia, do pisania, gramofonów i rowerów. 

Wilno, Wielka 5 
(dom własny) *:-: 

najlepsze rowery 
„Wanderer“ i in. firm   

  

Dosprzedania w dobrym stanie 
maszyny i formy do wyrobów betonowych, 

jako to: dachówek, przepustów, płyt, cegieł, 

kręgów studzienn.it.d. Tyzenhauzowska LE 

  

Uwaga! 
Ogłoszenia o . 

letniskach, mieszka- 
niach, pokojach itp. 

  

Uwaga! 

| kartę demobilizac., 
wydaną przez P.K.U. 

      
        

      

       

Bielsk-Podl. na imię 

Jana liakiimowicza,  xto 
rocznik J894, uniewa- Kto 

'Kto 

  

żnia się. 290 Kto 

oraz wszystkie poszczególne części. do. wszystkich pism przyjmuje PMP KAZIO Kto 
racowala dla na wyjątkowych warunkach Kto 

291 Biuro Reklamowe Stefana Grabowskiego : 1 { 
Garbarska 1, tel. 82. 289 Ogłoszenia za 

Letnisko O Oo >] |>| > PO] >> |>| >| >| >| 2-|->| >) j ilońchjonn” 
z utrzymaniem 4 zł. dz. „MUIJETA Filefokiego Kto 

około Dukszt. Rodzinom przyjmuje 
ustępstwo. Letnisko w 

Ołonie za Landwarowem. 
Ładna miejscowość, las, 

  

atychniast 

Popierajcie Ligę Żeglugi 
Morskiej i Rzecznej. 

do sprzedania całkowite urzą- 
dzenie kinowe: aparat, motor 

i cała instalacja. Ul. Tyzenhauzowska 4-—7. 

jezioro. Pańska 21—2. 
180 

Sprzedaję DOM 
drewniany 12X21 arsz. 
przy ul. Szkaplernej. 
Dowiedz. się: ul. Staro- 
rodzieńska 5—1, Pietrow 
leks. (koło ros. cment.) 

3—176 

178 
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Potrzebni są zdolni 

AKWIZYTORZY 
na dogodnych warunkach. 

Zgłaszać się do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego”. ® 

LO 0 0-0. |-0-|0-] 0] 0] 0>|-0>| >| > | > | -0-|-0-| оЗ© 

na najbardziej 
dogodnych 
warunkach 
ADMINISTRACJA. 

„Kurjera Wileńskiego" 

Arsenalska 4. 
TD RTL RS RADCA 
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СОС С0 

(0 10 pian 

Kto szuka mieszkania, pokoju, letniske! 

Biura Reklamowego 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie, ul. Garbarska 1. Tel. 82. 

ZAKŁAD  KRAWIECKI 

WALTERA 
w Wilnie, Dominikańska 8, m. 4. 

(róg zaułka Św. Ignacego) 
Przyjmuje obstalunki po cenach przystępnych ° 

Mieszkania. 
w okolicy placu Katedralnego, Mickiewicza, 
Wileńskiej, Uniwersyteckiej i przyległych ulic 
5—6 pokojowego 
poszukuję. Dzierżawę cpłacę za czas dłuższy 

ze wszelkiemi wygodami 

Szczegół. oferty Bonifraterska 6—-8. 
182 
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   chee sprzedać! b 
chce kupić | 
pracę daje! в 
pracy poszukuje! 
co zgubił! 
się chce ożenić | 
chce zamąż vie! 
kapitaly loknje      

        

        

  

       
   

odnajmuje mieszkania. pokeje, 
letniska i t. d. 

niech poda ogłoszenie do gazet 
za pośrednictwem 

Kosztuje tanio 
a cel będzie osiągnięty. 
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