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Ryga 20 maja. 
Pierwsze wiadomości jakie na: 

deszły do Rygi o przewrocie w 
Polsce, wzbudziły zupełnie zrozumiałą 
sensację. Wiadomości te były nie 
zupelnie ścisłe. Pochodziły przeważ- 
nie -ze źródeł berlińskich i, albo 
przesadzone, albo też wręcz niezgod- 
ne z prawdą. Nie trwało to wszakże 
długo. Już po kilku dniach, posel- 
stwo i biuro prasowe udzieliło szcze* 
gółowego wywiadu prasie, solidary* 
zując się ze stanowiskiem m. Piłsudskie- 
go i wywiad ten z błyskawiczną 
szybkością obleciał gazety ryskie. 

Jakie wrażenie?!—Sfery łotewskie 
są zadowolone, zupełnie wyraźnie 
to zaznaczając. Liczne pisma, po- 
święcając wypadkom w Polsce dużo 
miejsca, zamieściły też dłuższe arty* 
kuły o samej osobie Piłsudskiego, 
często p. t.  «Piłsudski—przyjaciel 
Łotwy». Posypały się też wspomnie- 
nia i przypomnienia, z okresu, kiedy 
wojska polskie, pod wodzą Piłsud- 
skiego, walczyły, strzemię o strzemie 
z armją łotewską przeciwko bolsze- 
wikom. 

Ogólne zadowolenie wytworzoną 
sytuacją w Polsce, było na Łotwie 
tak duże. że zaniepokoiła się niem 
Litwa. Jak wiadomo Kowno, w kaž- 
dym chociażby najbardziej odległem 
posunięciu czy zdarzeniu w Polsce, 
dopatruje akcji skierowanej przeciwko 
Litwie. Tak się też stało tym razem. 

W przeciwieństwie do Łotwy, 
sfery polityczne Kowna, wykazały ma- 
ximum przestrachu i obawy przed 
Piłsudskim. Przedewszystkiem więc 
rozeszła się pogłoska, że na Łotwie 
zarządzono mobilizacje, i jakkolwiek 
różni różnie o tem zarządzeniu mówili, 
największe strachajły uparcie twierdziły 
że łotewska armja ma bronić Wilna, na 
wypadek, gdyby Litwini skorzystać 
chcieli z wytworzonej sytuacji w Pol. 
sce. Wiadomość tę, urzędowe źródła 
natychmiast zdemeritowały, jak też 
pośpieszyły zaprzeczyć informacjom 
„Berliner Tageblatt* o marszu wojsk 
litewskich na Wilno. 

Następnie ukazała się wiadomość, 
mniej sensacyjna, a bardziej dla po- 
lityków kowieńskich prawdopodob- 
ne, że wobec nowej sytuacji w 
Warszawie, rozpoczęły się jakieś no- 
we, a tajemnicze rokowania polsko- 
łotewskie. — Jakie rokowania... „oczy- 
wiście wojskowe* — mówiono w 
Kownie.—Ale tego mało: na dobitek 
wszystkiego, pisma kowieńskie nie 
mogły się powstrzymać od ocenienia 
sytuacji politycznej, wyłonionej przez 
zwycięstwo Piłsudskiego, w Europie. 
Dotychczasowa półurzędówka «Echo» 
otwarcie wypowiedziała się, że należy 
się liczyć ze zmianą kursu polskiej 
polityki zagranicznej w stosunku do 
Niemiec i Anglji. Polityka ta, zda- 
niem „Echa*, stanie się przyjazną 
dla Anglji i poczęści Niemiec, i na- 
wzajem. Więcej—pisma kowieńskie 
nie zawahały się przed insynuacją, 
że „putsch* Piłsudskiego  inspiro- 
wany był w Londynie, dla celów 
wielkiej polityki międzynarodowej. 

Oczywiście znalazły się w Kow- 
nie pewne elementy, szczególnie 
wśród sfer wojskowych, które z na: 
staniem wypadków w Polsce parły 
do wojny, uważając, iż nadszedł naj- 
odpowiednitjszy moment odzyskania 
Wilna. jednak zrównoważone i trze- 
źwo myślące grupy, odrazu wyjawiły 
otwarcie całą sytuację: : 

W Anglji wojna taka byłaby nie: 
popularną. Na pomoc Niemiec liczyć 
również nie można Łotwa mogłaby 
stanąć po stronie Polski, a jedyne 
mocarstwo, niezadowolone z wypad 
ków warszawskich, Frańcja nie po- 
została b,ć przecież najbliższą sojusz: 
niczką Polski. — Oto dlaczego, z chwi 
ią gdy nadeszły pierwsze depesze o 
zamachu stanu, już nazajutrz porzu- 
cono w Kownie wszelką myśl o zbroj- 
nem wystąpieniu, a nawet przeciwnie, 

pogłoski o militarnej dyktaturze Pił- 
sudskiego wprost przeraziły polity- 
ków kowieńskich, czemu najlepszy 
wyraz dały głosy prasy. 

Ton tej prasy, w stosunku do 
codziennych konfliktów granicznych, 
nagle zmiękł i miało się wrażenie, że 
w Kownie obawiają się nawet cienia 
prowokacji, z tej prosiej , przyczyny, 
aby „marsz na Wilno“, nie przeisto- 
czył się nagle w «marsz na Kowno». 
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Р, К. 0. Nr. 8025 

Zaromodzenie Narodowe G tn. 31 maja 
WARSZAWA, 21 V. (żel, wł. Słowa) nie zaproszeń na Zgromadzenie Na: 

Dziś w południe odbyła się narada rodowe zostało odroczone. W ko: 
marszałka Rataja, marszałka Piłsud- łach parlamentarnych słychać, że mar- 
skiego i premjera Bartla. Po skończo- s.ałek Rataj zamierza wyznaczyć  ter- 
nej naradzie oświadczono półoficjalnie min Zgromadzenia Narodowego na 
że zapowiedziane na dzisiaj rozesła- 31 go maja w Warszawie. 

WARSZAWA, 21.V (żel. wi, Słowa). */ wydanym dzisiaj wieczornym 
dodatku nadzwyczajnym jednego z pism warszawskich, m. inn, czytamy: 

Z pewnych źródeł dowiadujemy się, że Zgromadzenie Naro- 
dowe, które dokona obioru Prezydenta Rzeczypospolitej zwola- 
ne będzie na dzień 31 maja r. b. do Warszawy. 

Postanowienie to jest rezultatem narad jakie dziś odbyły się 
u marszałka Rataja. 

Narady nad zapewnieniem bezpieczeństwa w dniu Zgroma- 
dzenia Narodowego, 

WARSZAWA, 21.V. (żel. wł. Słowa). Dziś o godz. 7 wieczorem  ze- 
brała się Rada Ministrów na posiedzenie nadzwyczajne w celu omėwie+ 
nia środków bezpieczeństwa i zapewnienia spokoju w dniu Zgromadzenia 
Narodowego. ° e 2 

Pozatem zajmowała się również sprawą rozbrojenia oddziałów cy- 
wilnych, które brały udział w ostatnich walkach na ulicach Warszawy. 

Kandydatury na Prezydenta Rzeczypospolitej: 

WARSZAWA. 21.V. (żel. wł,Słowa) wicza. Lewica w razie odmowy mar- 
W kuluarach sejmowych w dalszym szałka Piłsudskiego ma podobno wy- 
ciągu wymieniane są ewentualne kan. sunąć jako kandydatów па Prezydenta 
dydatury na stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej b. min. Skrzyńskiego 
Rzeczypospolitej. Między innemi wy: i prof. Bartla. 
mieniano nazwisko b. min. Raczkie- 

Uspokojenie umysłów w Poznaniu. 
Marsz. Trąmpczyński przeciwstawia się autonomii, 

WARSZAWA, 21.V (żel. wł, Słowa). Odezwa marszałka Тгатр, 
czyńskiego wywołała w Poznaniu obszerne i różnorodne ko: 
mentarze, ponieważ nie wiadomo było czy jest to przeciwsta- 
wienie się czy posłuch wobec Warszawy. 

Jak się dowiadujemy z autorytatywnego źródła, odezwa 
miała przedewszystkiem na celu przeciwstawienie się utworze- 
niu w chwili obecnej autonomicznej dzielnicy Wielkopolskiej. 

Sądownictwo poznańskie podporządkowało się Warszawie. 

WARSZAWA. 21,V (żei. wł. Słowa). Dziś przybył do „Warszawy 
dr. Marecki, prokurator sądu apelacyjnego w Poznaniu, który minist. spra- 
wied. p. Makowskiemu złożył sprawozdanie z działalności prokuratury 
apelacyjnej w Poznaniu w dniach 12— 14 maja. : 

Według tego sprawozdania sądownictwo poznańskie podporządko- 
wało się całkowicie władzom warszawskim. 

Nastroje wśród mieszczaństwa. 

WARSZAWA. 21.V (tel, wł. Słowa). „Kurjer Polski" donosi z Po- 
znania: mieszczaństwo tutejsze nie we wszystkiem solidaryzuje się ze sta- 
nowiskiem posłów i senatorów prawicowych i jest przeciwko akcji zbroj- 
nej. Jednak wrazie przejścia marszałka Piłsudskiego do akcji ofenzywnej 
w stosunku do Wielkopolski, mieszczaństwo zdecydowane jest bronić się 
do upadłego. 

WARSZAWA 21. V. (żel. wł. Słowa) Stan umysłów powrócił do równo- 
Z Poznania donoszą, że w mieście wagi. Część posłów wyjechała z 
zapanowało  zlipełne uspokojenie. Poznania. 

Gen. Stan, Haller otrzymał list żelazny, 
WARSZAWA, 21.V (żel wł, Słowa). Gen. Stanisław Haller, b. szef 

sztabu generalnego, był dziś na audjencji u premjera Bartla, który w po- 
rozumieniu z min. spr. wojsk. marszałkiem Piłsudskim wręczył Stanisławo- 
wi Hallerowi list, gwarantujący mu zupełną swobodę ruchów na terenie 
Polski. 

Marszał. Rataj o przyjaźni francusko - polskiej. 
PARYŻ, 21. V. Pat. Specjalnie wy- Zgromadzenie Narodowe ma być zwo* 

słany do Polski korespondent «Echo łane na 29 maja. Mam wszelkie na- 
de Paris» miał sposobność zetknięcia dzieje, że normalny ład będzie zape- 
się z pełniącym obowiązki Prezydenta wniony drogą legalnego głosowania 
Rzeczypospolitej Marszałkiem -Rata- (od czasu udziełenia tego wywiadu 
jem, który zapewnił, że nic nie może nastąpiła zmiana decyzji p. Marszałka 
zerwać trwałych węzłów przyjaźni Rataja co do terminu zwołania Zgro- 
francusko-polskiej. W całym kraju madzenia Narodowego. Przyp. Red. 
panuje porządek mówił Marszałek. PAT.) 

CREEK ZEZZĘZRISZZET DZKT DZSZ PTO RORTOWECZTIEKTESWCOOZEZ 

Anglji grozi znowu strajk, 
Interwencja rządu spełzła na niczem. 

LONDYN, 21 V. PAT. Reuter. Po odrzuceniu przez górników pro- 
jektu rządowego dotyczącego regulacji kryzysu węglowego odrzucili tenże 
prójekt dziś przed południem również i właścicieli kopalń. 

LONDYN, 21 V.. PAT. Związek górników wystosował do związku 
kolejarzy i robotników transportowych pismo, w którem wyraża nadzieję, 
że kolejarze i robotnicy transpcrtowi nie będą chcieli szkodzić interesom 
górników przez ładowanie lub tranportowanie węgla ze stacyj kolejowych 
i doków. ° 

O legalności strajków. 
LONDYN. 21.V, Pat. Sir John Simon, którego znamienne. wystąpie- 

nie w sprawie legalności strajku powszechnego wywarło w całym kraju 
silne wrażenie i osłabiło stanowisko strajkujących, wygłosił wczoraj w swoim 
okręgu wyborczym Spen Valley długą mowę, w której uzasadniał różnicę 
między strajkiem jako legalnyn śroakiem walki w obronie interesów za- 
wodowych, a strajkiem powszechnym. Mówca przyznaje, że jakkolwiek 
strajk powszechny, jako środek nieiegalny i w wiełu wypadkach przepro- 
wadżony nieomal gwałtem dostarczył w znacznej mierze t. zw. sympatyków, 
to jednak liczba tych ostatnich była dość groźna dla biegu normalnego 
życia kraju. Wiele Trade Unionistów przystąpiło do strajku, zdaniem SL 
mona, wskutek pomieszania pojęć sirajku powszechnego, ze strajkiem 
zorganizowanym na wielką skalę. 

Rodźwięki w angielskiej partji liberalnej. 
Pogłoski o ustąpieniu Lioyd George. . 

LONDYN. 21. Pat, «Evening Stadard» na podstawie wiadomości ze 
źródeł miarodajnych zaprzecza pogłoskom o bliskiem ustąpieniu Lloyd 
Georgea ze stanowiska przewodniczącego  pariji liberalnej, podkreślając 
jednak równocześnie, że w łonie tej partji zaznaczają się obecnie bardzo 
poważne różnice poglądów, 

W sprzedaży detalicznej cen„ pojedyńczego n-ru 15 groszy, 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Ostatnie wypadki w Polsce 
rasa sowiecka, rozgrywające się 

wypadki w Polsce spotkała naogół 

spokojnie, ograniczając się jedynie 

do objektywnej oceny przewrotu. 
Wiadomem jest jednak, że ogół 

bolszewicki uważa osobę marszałka 

Piłsudskiego za wcielenie ducha pol- 
skiej zaborczości i militaryzmu, przeto 

z pewnym trudem kojarzy pojęcia 

warunków socjalnych, które miały 

wywołać to wystąpienie, z nastrojami 

polskiej armji, na których się oparł 

w przewrocie b. wódz naczelny, 

A więc „lzwiestja* z dnia 15 V. 
26 r. w naczelnym artykule mówią, 
że wystąpienie marszałka Piłsudskie- 
go zrodziła przedewszystkiem atmo- 
sfera „katastrofalnego startu polskiej 
gospodarki państwowej*. 

„Nigdy jeszcze”, twierdzi prasa 

sowiecka, „warunki dla opanowania 
rynków zbytu przez przemysł polski 
nie przedstawiały się tak krytycznie, 
jak w dany moment. Bezrobocie stało 
się w Polsce chronicznem zjawiskiem, 
o określonej tendencji stałego wzra- 
stania. Polska nie zdołała dotychczas 
rozwiązać żadnego polityczno handlo- 

wego zagadnienia w stosunku do 
swych sąsiadów..." 

Nie lepiej ma się również według 
Sowietów przedstawiać sprawa polity- 
ki zewnętrznej. — Ten sam artykuł 
mówi: 

„Niezagwarantowanie granic pol- 

skich, naciągnięte stosunki z. Niemca- 
mi, obawa przed możliwością rosz- 
czeń niemieckich, dotyczących  kory- 
tarza Gdańskiego i Górnego Sląska, 
brak jakichkolwiek stosunków z Lit- 
wą, wreszcie nieudolność Polski do 

nawiązania trwałych stosunków z 

SSSR. — takim jest. bilans zewnę: 
trznej polityki Polski dni ostatnich*. 

Powyższy stan rzeczy wywoły- 

wał, według prasy sowieckiej, w sto- 

sunku do rządu Hstale rosnącą opo- 

zycję, która moralnie poparła i san. 
kcjonowała zamach stanu, wykonany 

przez marszałka Piłsudskiego zapo- 

mocą oddanych mu oddziałów woj: 

skowych. 

<lzwiestja» nie wierzą jednak w 
możliwość utworzenia wspólnego 
programu przez dawną opozycję, 
która ma się składać z zupełnie Iuż- 
nych i nie powiązanych ze sobą u* 

grupowań. 

_. Ugrupowania te mają być nastę- 
pujące: 

1. legjoności, tj. wiaściwi wyko- 
nawcy przewrotu, którym obce są 

jakiekolwiek ideje społeczne i którzy 
ślepo idą za swoim wodzem. 

2. drobne mieszczaństwo (pod tym 

terminem rozumieją widocznie Sowie« 
ty PPS. których nie chcą uznawać 
za organizację robotniczą) które naj- 
więcej ucierpiało wskutek zniżki pol- 
skiej waluty. 

3. część inteligencji, która ma z 
imieniem Piłsudskiego łączyć naiwną 
wiarę, że ten ostatni uczyni Polskę: 
„Silną, niepodległą, wolną.* 

4. wreszcie włościaństwo, które 
chce oczekiwać od każdego nowego 
rządu, zabarwionego lewicowo, wy- 
konania reformy agrarnej, 

Opozycje tych grup, według zda: 
nia Sowietów, łącznie z ogólnem 
położeniem wewnętrznym i zewnę- 

trznem kraju, stwarzało tę atmosferę, 

w której przewrót stał się możli- 
wym, Sama zaś koncepcja i wykona: 
nia zamachu nosi wyłącznie wojsko- 
wy charakter (pronuntiamento), jak to 
miało miejsce w Hiszpanii, lub Gre: 
cji. 

W tym samym duchu pisze zna- 
ny publicysta bolszewicki, Karol Ra- 
dek, żyd łódzki, który uważany jest 
w Rosji za bezapelacyjnego jurie 
stosunków polskich. 

„Przewrót, dokonany przez Piłsud- 
skiego jest jedynie odbiciem walki wo- 
jennych ugrupowań," —mówi Raek— 
lecz tem nie mniej byłoby wielkim blę- 
dem myśleć, że wystąpienie Piłsudskie- 
go skończy się jedynie zamianą Wojcie- 
chowskiego Piłsudskim, a Witosa 
Bartlem i tem, że <Robotnik», który 

w świetle prasy Sowietów 
był dotychczas cichym  współtowa- 
rzyszem burżuazyjnej reakcji i rządu, 
zacznie teraz odgrywać rolę oficjalne- 
go organu Belwederu, rolę do któ: 

rej on tak tęsknił. Pierwszy raz w 

histotji Rzeczypospolitej Polskiej, ar- 
mje znajdowały sięw stanie wojny 
domowej, pierwszy raz nie małe grup* 
ki oficerów, lecz całe pułki starły się 

z sobą w bratobójczej wałce. Wszyst- 
ko to głęboko wstrząsneło duszą 
żoinierza, który musiał wybrać: iść z 
rządem, czy z Piłsudskim? Takie wy- 
padki nie mijają bez śladu „* 

Przechodząc wreszcie do konsek- 
wencji socjalnych przewrotu, Radek 
mówi; że zamach stanu marszałka 
Piłsudskiego został moralnie i po- 
niekąd faktycznie (strejk generalny) 
poparty przez klasy pracujące i prze- 
to: „robocze masy łączą z przyjściem 
Piłsudskiego do władzy polepszenie 
ich bytu, lecz ani Piłsudski, ani P.P,S, 
nie zdobędą się na wprowadzenie 
żądnych zmian radykalnych — a trze- 
ba się z tem liczyć, że klasa robo- 
cza zażąda Spłaty, wystawionych 
podczas przewrotu weksli Piłsud- 
skiemu*. 

Kończy Radek swój artykuł na. 
stępującemi słowami: „Marszałek Pił- 
sudski wrócił do Belwederu. Lecz pierw 
szy raz wszedł on tam za zgodą 
burżuazji, teraz zaś wchodzi po woj: 
nie domowej, na czele powstańczych 
pułków. To nie jest to samo. Dla 
tego drugie wstąpienie Piłsudski ego 
do Belwederu będzie mieć również 
inne konsekwencje." 

Jakie konsekwencje, Radek nie 
mówi. 

Czyżby i ogół bolszewicki, ze 
swego punktu widzenia, był również 
zdziwiony parlamentarnemi  konsek- 
wencjami przeciwkonstytucyjnego za- 
machu? 

Reasumując powyższe można po- 
wiedzieć, że prasa bolszewicka uwa. 
ża, iż marszałek Piłsudski staje w 
opozycji do ugrupowań prawicowych 
(krupnaja burżuazja) i zaciągając mo- 
ralny dług wdzięczności od  stron- 
nictw lewicowych, (miełkoj burżuazji), 
którego nie będzie mógł spłacić, nie 
znajdzie oparcia do parlamentarnego 
ugrupowania swej władzy. 

Ponieważ zaś dojście do władzy 
zawdzięcza jedynie czynnikom woj: 
skowym, przeto i władzę swą będzie 
musiał oprzeć wyłącznie na dyktatu- 
rze wojskowej. : 

W przewidywaniu jednakże tej 
dyktatury Piłsudskiego, Radek, na 
odczycie swym, wygłoszonym w 
Mińsku zaznacza, że: Nasz stosunek 
do rozgrywających się wypadków w 
Polsce powinien być w najwyższym 
stopniu neutralnym.— Nasza polityka 
wyrażać się będzie jedynie w goto- 
wości do ścisłego ekonomicznego 
zbliżenia się z Polską. 1. S. 

Uchwały Z. L. N, 
Klub parlamentarny Z. LAN, odbył 

wczoraj dłuższe posiedzenie w spra- 
wie sytuacji bieżącej. Powzięto  na- 
stępujące uchwały: 

1) Klub Z. L. N. składa hold 
wszystkim poległym w obronie pra- 
wa, Konstytucji i prawowitego rządu. 

2) Klub Z, L N. wyraża gorące 
słowa uznania i podzięki regularnym 
wojskom tak oficerom i żołnierzom 
oraz młodzieży, walczącym po stronie 
prawowitej władzy, 

3) Klub Z, L. N. domaga się od 
Marszałka Sejmu, pełniącego obowiąz: 
ki Prezydenta Rzeczypospolitel oraz 
od rządu przywiócenia w całej pełni 
swobód konstytucyjnych, natychmias- 
towego wypuszczenia na wolność 
wszystkich aresztowanych wojsko: 
wych i cywilnych, którzy stali: po 
sironie rządu. prawowitego, rozbroje- 
nia i rozwiązania organizacji strze- 
leckich i milicji partyjnych, zaniecha. 
nia aż do wyboru Prezydenta i do 
czasu utworzenia nowego rządu zmian 
na stanowiskach w armji i w urzędach 

cywilnych. : 
4) Klub Z.L.N. domaga się szyb- 

kiego zwołania Zgromadzenia Naro- 
dowego w odpowiedniej miejsco- 
wości poza Warszawą, zabezpiecza- 
jącej swobodę wyboru. 

5) Klub Z LN. jednomyślnie apro- 
buje dotychczasowe postępowanie 
prezydjum klubu. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. 

Sejm i Hząd. 
Wysłannik wojewody Bniń. 

skiego. 
„WARSZAWA, 21 V (felt, Słowa.) 

Dziś rano przybył do marszałka Ra. 
taja specjalny wysłannik wojewody 
poznańskiego hr. Bnińskiego z pis- 
mem do marsz* Rataja. Wysłannik 
ów ma dziś wieczorem jeszcze po: 
wrócić do Poznania, 

Warunek P. P. Si 
WARSZAWA 21, V, (żel. wł. Słowa), 

Na posiedzeniu C. K. W. P. P. 2. 
które odbyło się we środę powzięto 
uchwałę, że klub P.P,S. weźmie udział 
tylko w tym wypadku w Zgromadze- 
niu Narodowem, o ile odbędzie się 
w Warszawie. 

Z kół socjalistycznych informują, 
że maximum ustępstw na jakie P.P.S. zgodziłaby się byłoby wyznaczenie Zgromadzenia Narodowego w Wi- Janowie, 

Cenzura prewencyjna w Kra- 
kowie, 

WARSZAWA 2LV (żel, wł, Słowa). 
z Krakowa dunoszą: Z A 

nia władz prokuratorskich weszła w 
życie cenzura prewencyjna. 
Nominacja gen. Składkowz 

skiego. 
WARSZAWA. 21.V, PAT. Komi- 

sarzem rządu na miasto - stołeczne 
Warszawę mianowany został generał 
brygady Sławoj-Składkowski. Akt no- 
minacyjny podpisany został przez p. 
Marszałka Sejmu Rataja w zastęp- 
stwie Prezydenta Rzeczypospolitej, 
premjera Bartla oraz ministra spraw 
wewnętrznych Młodzianowskiego. 

Pułkownik Paszkiewicz zwol- 
niony. 

WARSZAWA 2LV (tel.wł. Słowa). 
W czwartek zwolniony został pułko- wnik Paszkiewicz dowódca Szk. 
Podchorążych, który był internowany 
w. Wilanowie: 

Ignacy Paderewski w Pozna- 
niu. 

WARSZAWA, 21.V: (Żel. wł.Słowa) z Poznania donoszą: wczoraj przybył 
do Poznania Ignacy Padarewski, któ- 
rėgo przyjazd łączą z wypadkami 
bieżącemi. Padarewski jednak sam stwierdził publicznie, że przyjazd je- 
go nie posiada charakteru specjalne- go, gdyż był dawno zapowiedziany | 
związany ze Sprawami osobistėmi 
i koncertem jaki zamierzał dać w 
Polsce. Ponieważ jechał przez Niemcy 
więc przybył do Poznania. 

Akcja oszczędnościowa rząda. 
Ministerstwo Skarbu prz i okólnikiem wszystkim Minotrsiwcją o konieczności, jaknajdalej idącego ograniczenia wydatków państwowych celem dostosowania ich do stanu do- chodów i zapasów gotówkowych. Ministerstwo Skarbu zwróciło się z prośbą do poszczególnych minist- rów o wydanie zarządzeń mających na celu odłożenie na czas późniejszy takich wydatków, które nie są ko- nieczne do utrzymania normalnego funkcjonowania administracji, bez względu na to, że wydatki te miesz- czą Się w ramach prowizcrjum bud- żetowego na maj isczerwiec, w га- mach budżetów miesięcznych lub na- wet w ramach otwartych już kredy- tów, tylko bowiem drogą oszczęd- ności usunie się deficyt budżetowy, który jak wiadomo za pierwsze cztery miesiące r. b. wyniósł okrągło 42 miljony złotych, i uniknie się niebez- pieczeństwa jakiejkolwiek infiancji. 

Lustracja urzędów prokura- 
torskich, 

„WARSZAWA, 21 V. Pat. w z iązku z zarządzeniem z dnia 109 b. m. dotyczącem iustracji urzędów prokuratorskich, p. Minister sprawie- dliwości jako naczelny prokurator uznając, że chwila obecna wymaga szczególnego usprawnienia czynności wszystkich organów państwowych polecił pismem ogólnem z dnia 21 b..m. wszystkim prokuratorom ape- lacyjnym dokonanie niezwłocznej lustracji podległych im urzędów pra- kuratorskich i złożenie sprawozdania o wyniku tej lustracji. Szczególną uwagę zwraca minister sprawiedli: wości, aby skargi i podania osób zainteresowanych otrzymywały nale- żyte i terminowe załatwienie oraz by wszystkie dostrzeżone niedokładno- śći w funkcjonowaniu aparatu pro- + kuratorskiego w interesie P г . SPI? wiedliwości i powagi urzędu pro- kuratorskiego natychmiast były u: suwane, -
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Proces komunistów. 
— Korespondencja Słowa. — 

Dnia 10 bm. rozpoczął się [w Su- 

wałkach w sądzie okręgowym wielki 

proces przeciwko 53 oskarżonym z 

art, 102 I KK. ! 

Akt oskarżenia zarzuca podsą- 

dnym udział w komunistycznej partji 

polskiej. ; 

Podsądni są przeważnie z Su- 

wałk, Augustowa i Sejn: Michał Bo- 

guszewski, Antoni Zelwinder, Boles- 

ław Wrocławski, Zygmunt Białostoc- 

ki, Gotlib Śmieciuchowski, Chaim 

Jabłoński, Stanisław Raczkowski, Et- 

rom Słomieński, Aleksander Marcin: 

kiewicz, Feliks Laskowski, Judel Kras- 

nopolski, Aleksander  Buraczewski, 

Mejer — Ber Zeff, Stanisław _Win- 

ckiewicz, Benjamin Bloch, Chaim 

Bloch, Moszek Abramowicz, Wolf 

Michnowski, Leon Apel, Abram Gli- 

kson. Abram Morczyk, Tadeusz God- 

lewski, Izaak jerozolimski, Maks Le- 

win, Szela Blacharowicz, Chaim Ka- 

plan, Naftal Kramarski, Judyta Kau: 

fman — Fuksbauner, Naftal Kramar- 

ski. Piotr Czupryński, Mejer Halpern, 

Lejba Szapiro, Lejzer Lewita, Mozes 

Rybak, Hirsz  Plaskowski, Efroim 

Czerman, Bolesław Szczuka, Nochim 

Płaskowski, Joseł Majstrowski, Leon 

Ancewicz, Mowsza Majstrowski, Ber: 

ko Epsztejn, Izaak Litmanowicz, Jó- 

zef Andruszkiewicz, Samuel Lewin- 

szal, Jan Lachowski, Eijasz Rozen- 

dori, Abram Chiupnicki, Srul Lejzero- 

wicz, Wolt Ratner, Mowsza Meła- 

med, Pinkus Jampolski, Berko Nieš- 

wiadowicz. 

1 z górą 350 świadków. Tak ol- 

brzymiego procesu kroniki sądowe w 

Suwałkach nie notowały. Dnia 19 

maja z samego rana ulice Suwałk 

przepełnione ludźmi, wszyscy czekają, 

kiedy podsądnych przeprowadzą z 

więzienia na rozprawę. O godz. 10 z 

rana oddział wojska w pełnym _ryn: 

sztunku prowadzi podsądnych. Zaraz 

otwiera się posiedzenie sądu w skła- 

dzie 4 sędziów: p. prezes „Naumo/ 

wicz, Sobolewski, Rekłajtys 'i Grinie- 

wicz; oskarżenie popiera pprokurator 

Tarnowski. jako obrońcy występują: 

z Warszawy senat. Śmiarowski i Be- 

renson, z Wilna Czernichow i Dąb- 

rowski, również miejscowi adwokaci 

Sawałki, w maju. 

świadkowie oskarżenia, którzy figuru- 
ją pod pseudonimem w aktach oskar* 
żenia, jako Adam Rinkiewicz, Aleksan 
der Podbrudny i Epsztejn, są w rze- 
czywistości Lejbko Lipszyc, Franci: 
szek Sapiło i Dawid Tiker. 

Z powodu takiego przebiegu spra: 
wy adwokaci żądali zawezwania no- 
wych świadków celem sprawdzenia 
tożsamości Lipszyca, Sapiły i Tikiera. 
Sąd postarawia dać obrońcom  ter- 
min 24. godzinny dla przedstawienia 
listy nowych świadków i przychylił 
się do żądania p. prokuratora pro- 
wadzenia sprawy przy drzwiach zamk- 
niętych. 

Rada Opiekuńcza Kresowa. 

Dom Ludowy w Spiahlicy 
(pow. Wilejski). 

Dom Ludowy R. O. K. w Spiah- 
licy gm. Wiszniewskiej powoli lecz 
stale rozszerza swoją pracę; ostatnio 
został zaopatrzony przez Centralę 
Wileńską w bibliotekę,a sekcja spor- 
towa otrzymała piłkę nożną. 

Największem jednak staraniem 
miejscowej ludności jest wybudowa: 
nie własnego domu—do czego sy- 
stematycznie zarząd Domu Ludowego 
dąży. 

Wszyscy którzy tu pracę swoją 
dla Domu dają, żywią nadzieję nie- 
złomną, iż Centrala Wileńska dopo: 
może—czy to pieniężnie czy przez 
wpływy na społeczeństwo wileńskie 
które, jak nam się zdaje z korespon- 
dencji „Słowa*, coraz bardziej inte- 
resuje się wsią i jej życiem. 

My tu na miejscu starać Się bę: 
dziemy o ile siły nasze pozwolą, aby 
wysiłek i pomoc nie poszły na marne, 
a gdy już nowy dom stanie, to pro- 
sić będziemy na poświęcenie Zarząd 
ROK i spodziewamy się przekonać, 
iż pokażemy silną placówkę kultury 
promionującą na okoliczne wioski. 

Do Zarządu Domu wchodzą pp. 
T. Konoplko, L. Tumasz i BACH m 

„ Brzosko, Zalewski i Lutostański. . 

EP P. prokurator oznajmia, že główni SEEM 

Została owara restauracja 

Ceny niskie. 

  

roślińy uprawne, 
buraki 

SALETRA 

po najniższych 

WARSZAWA, 
TELEFON: 
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Od romantyzmu do 
_formizmu. 

Realizm Witkiewicza, 

Powstanie i zanik prądów literac- 
ckich, wzajemne ich przenikanie się 
i krzyżowanie, klęska starych zwy: 
cięstwo nowych—to procesy bardzo 
złożone, przez współczesnych prze- 
ważnie zbytnio symplifikowane. 

Romantyzm  polski—to zagadnie- 
nie dokóła którego krążą rozważania 
wszystkich prawie krytyków. Roman- 
tyzm jednak przestał być modnym. 
Wypowiedziano mu walkę, „zapomi- 
nając, że «my wszyscy z niego». | 
napewno połowa tych bojowych, 
przeciwromantycznych sądów byłaby 
odpadła, gdybyśmy zwołali bezstron- 
nie i rzeczowo odróżnić romantyzm, 
jako czynnik literacki i społeczny 6d 
tego, co nazywamy psychiką roman- 
tyczną. Słusznie przed kilku laty pi- 
sał prof. Chrzanowski właśnie o róż: 
norodności zjawisk: romantyzmu, 

hiperromantyzmu i psychiki roman- 
tycznej. 

Niestety, dotąd nie wszyscy chcą 
się utrzymać w ramach ścisłych defi- 
nicyj 3 odróżniania różnorodnych, 
aczkolwiek bardzo pokrewnych zja- 
wisk. 

* 

Niektórzy krytycy, a tych jest 
przeważająca liczba, poczytują za jed- 
ną z głównych zasług Wyspiańskiego 
walkę z romantyzmem i jego prze- 
zwyciężenie niejako. 

którą nabywać można za gotówkę 
cenach w firmie: 

BARAŃSKI, BARCIKOWSKI i 

„Park-Pošpieszka“' 
Antokolska 128 dom p. Oginskiego 

Muzyka smyczkowa, Jazz-band. Gabinety. Kuchnia plerwszorzędna. 
Wejście do parku bezpłatne. 

ROLNICY!!! 290%000%0005H 
® 

Kupując nawozy sztuczne pamiętajcie» 
że najlepszym i dotąd niezastąpionym 
nawozem azotowym pod wszelkie 

a zwłaszcza pod 
cukrowe, jest oryginalna 

CHILIJSKA 

S ka, 
ul. Zgoda Nr 1 
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Mniej natomiast dokładnie widzi- 
my te pierwiastki romantyzmu, które 
tkwią w twórczości Wyspiańskiego i 
które pozwalają niektórym krytykom, 
jak Feldmanowi, uznać w twórcy 
«Wesela» neoromantyka i postawić 
go «na wyżynach romantyzmu», 

A całkiem już żnamienny i nie: 
zmiernie ciekawy jest skok od ro- 
mantyzmu po przez realizm do for: 
mizmu, 

Artykuł niniejszy, dający rozbiór 
pobieżny i poniekąd jednostronny 
twórczości Stanisława Ignacego Wit- 
kiewicza na przykładzie jednej z gło- 
śniejszych jego sztuk, ma zadanie 
przeprowadzenie tezy, iż Witkiewicz 
w twórczości swojej stanął na pun- 
kcie osiągniętym przez Wyspiańskiego 
—i jest to pozytywną stroną i zdoby- 
czą jego twórczości, usiłówania zaś 
tegoż autora w kierunku nowych 
form dramatycznych jak dotąd, są 
negatywne i nie dające się dokładniej 
specyzować. 

Powtóre — chciałbym podkreślić 
rolę realizmu pe pomostu od roman- 
tyzmu ku formizmowi — czystej 
sztuce. 

Jak sądzę, realizm ten—to na dłu- 
go jeszcze (przynajmniej u nas) po- 
zytywna zdobycz formy dramatycz: 
nej. 

* 

;Bogata twórczość dramatyczna St- 
lgn. Witkiewicza, poprzedzona (przy- 
najmniej na zewnątrz) nie mniej boj 
gatą twórczością teoretyczną, zbala- 
nuciła publiczność i krytykę (tę mnie. 

ЭОЁ 

Nieudany zamach Ukraińców. 

W nocy z 13 na 14 maja miala 
wybuchnąć rewolta Ukraińców w 
Małopolsce Wschodniej, zakrojona na 
wielką skalę, 

Trzeba istotnie szczęścia niezwyk- 
łego, że polska policja w przeddzień 
zamachu aresztowała całą „generalicję ” 
ukraińską we Lwowie. Gdyby stało 
się inaczej, ruchawka ukraińska była- 
by nas może drogo kosztowała, bo 
równocześnie w Warszawie rozgry- 
wały się tragiczne wypadki, 

Bliższe szczegóły odkrycia ukra- 
ińskiej rebelji znajdujemy w prasie 
lwowskiej — „Hasłem do wykona- 
nia planów przeciwpaństwowych — 
czytamy, miało być rzekome 'wkrocze: 
nie szaulisów w granice państwa 
polskiego na Litwie i jednoczesny 
atak watahy Tiutiunyka na kresy 
Wschodniej Małopolski. 

Zamachowcy ukraińscy działali w 
ścisłem porozumieniu z Litwinami, a 
jednoczesność v wypadków i akcji 
miała zdezorjentować i zaskoczyć 
władze polskie. 

Rozkazy dla zamachowców ukra- 
ińskich wygotowała naczelna komen- 
da ukraińskich organizacji w Berlinie, 
stojąca pod komendą niejakiega Kono: 
walca, zięcia Fedaka, Plany i rozka- 
zy przysłano via Użgorod za'pošred- 
nictwem b. pułk. wojska ukraińskie- 
go Stefanowa. 

Akcja wywrotowa miała rozpo- 
cząč się w nocy z 13 na 14 b. m. 

Policja lwowska aresztowała całą 
„generalicję* ukraińską w nocy z 
12-go na 13 ty b. m. Aresztowani są: 
dr. Celewicz, b. sędzia, sekretarz 
UND'a (Ukr. Narod. Dem.) znany z 
procesu o zamordowanie ś. p. Twer- 
dochliba; Dmytro Panljew, red. „No- 
wego Czasu*, „generalsimus* ukra- 
ińskich faszystów, znany z procesu 
Fedaka o zamach na marszałka Pił. 
sudskiego; Merkun Paweł inż. eko: 
nomji, znany z sabotaży przedwy- 
borczych; Jarosław Marynin, członek 
6 brygady „Łuhu* (dawna „Sicz*), 
który swego czasu wysadził w po: 
wietrze most kolejowy w pow. Ja- 
worowskim; Stefan Kurach, red, 
„Hromad. Hołosu* [(radyk. ukraińscy), 
u którego znaleziono instrukcje 
„Woli* (ukr. organizacji wojskowej), 
zamieszkały w Seredyce, pow. lwow- 
skim, b. sotnik ukraiński;'lwan Petryk, 
b. sotnik, komendant wojskowy na 
Lwów, pracownik „Proświty*, który 
sprawował w organizacji ukraińskiej 
urząd równy urzędowi kierownika 
policji politycznej i Nestor Jaciow, 
jeden z najsłynniejszych płatnych 
urzędników ukraińskiej Organizacji 
Wojskowej. 

Policja lwowska stwierdziła, że 
zamachu miano dokonać przy pomo- 
cy t. zw. ochotniczych straży pożar- 
nych ukraińskich, których organizacja 
miała charakter prżysposobienia woj. 
skowego i była w posiadaniu różno- 
rakiej broni palnej, a nawet pewnej 
ilości mitraliez i minjerek. Liczba tych 
„Sstraży* dochodzi do 800. Swoją 
siecią pokryły one całą Małopolskę 
Wschodnią. 

Na czele ruchu wywrotowego, 
jak się dowiadujemy, ma stać ataman 
Petruszewicz, | 

* 

Obwinieni o należenie do; tajnej 
organizacji ukraińskiej, zostali wypu- 
Szczeni na wolną stopę. Uwolniono 
Dymitra Palijewa, redaktora „Nowe- 
go Czasu”, Iwana Petryka, urzę nika 
tow, „Proświta* oraz Włodzimierza 
Celewicza, sekretarza Undo. 

Paweł Merkun odstawiony będzie 
do Sądu w Poznaniu, Jarosław Ma- 
rynin i Nestor Jaciow pozostają pod 
śledztwem. Policja zrewidowała miesz- 
kanie inż. Szebarowicza, poszukując 
tam korespondencji pułk. ukraińskie- 
go Konowalca. 

krytyczną), do minimum sprowadza: 
jąc możność prostego spójrzenia na 
dzieło i twórcę. Jest to w zwyczaju 
polskim, iż mając do wyboru «czy* 
stą» sztukę, jasną, prostą, z nieznacz- 
na dozą «niezrozutnialstwa» / oraz 
mniej wyraźną, w mgławicę frazeolo* 
gji przybraną teorję stosowania «czy- 
stej» sztuki—wybierany tę teorję i z 
miną wyznającego się: snoba pobła- 
żliwłe klepiemy po ramieniu autora 
za rzekome «zboczenia» umysłu. 

Nie zamierzam rozprawiać się z 
tą nagminną chorobą. Nałeży mieć 
nadzieję, że niedługo rozprawi się z 
nią Irzykowski. Już się rozprawił'z 
programofobją, formizmem Chwistka, 
z «lizaniem i apoetozowaniem szabli 
ułańskiej wraz ż nieodłącznym od 
niej kutasem». 

Chodzi mi o zwrócenie uwagi na 
zmysł dramatyczności i sceniczności 
utworów Witkiewicza, na dwutoro- 
wość tej twórczości, na problemy 
nurtujące Witkiewicza, nie wyłączając 
społeczno - politycznego, przemocą 
wdzierającego się od zainteresowania 
Witkiewicza metafizyczną zagadką na- 
giego istnienia (jak to zagadnienie 
przenikliwie wyczuł Boy-Żeleński). 

Witkiewicz posiada w swoim do- 
robku scenicznym przeszło dwadzieś- 
cia sztuk. Z tych siedem jest ozna- 
czonych krzyżykami, (symbol wiary czy 
śmierci?) co znaczy że «są najbardziej 
realistyczne», pięć— gwiazdkami (do- 
kąd prowadzącemi?), co oznacza, że 
„Są więcej zbliżone do czystej for- 
my“ (Teatr, sir. 278, rok 1953). Osiem 
sztuk — bez żadnych znaków — nie 
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Smetona o polityce zagranicznej Litwy. 
Z Kowna donoszą: Leader stronnictwa ludowego, Smetona, którego 

obecnie wysuwają na stanowisko ministra spraw zagranicznych w przy- 

szłym gabinecie, udzielił wywiadu prasie. Smetona oświadczył, że polityka 

zagraniczna nowego gabinetu dążyć przedewszystkiem będzie do wydo- 

bycia Litwy z obecnej sytuacji politycznej, w której Kowno jest zupełnie 

izolowane. 
Smetona oświadczył dalejj że w stosunku do Polski uprawiana 

będzie polityka wyraźna, i podobne konferencje jak w Lugano i Kopen- 

hadze już się nie powtórzą. 

Według jednak innych pogłosek, właśnie nowy rząd zmierzać będzie 
do pewnego porozumienia z Polską. 

Wichrzenia przedajnych Białorusińów. 
Z Mińska donoszą: Przybyli tu b. ministrowie narodowego rządu 

białoruskiego w Kownie, Zając i Prokulewicz, którzy swojego czasu, 
przekupieni przez ambasadę sowiecką w Berlinie, opowiedzieli się po 
stronie Sowietów. „Ministrowie* ci, oświadczyli, że cała Białoruś, dąży 
obecnie do połączenia się z Mińskiem i nadejdzie niebawem chwila, 
kiedy terytorjum białoruskie, podległe dziś Polsce, przyłączone zostanie 
do Mińska. 

Kobiety a „czarne koszule*, 
RZYM, 21 V. Pat. Sekretarz generalny stronnictwa faszystów Turatti 

zabronił wszystkim kobiecym związkom faszystowskim noszenia munduru 
faszystowskiego, t. j. czarnej korzuli, która jest odznaką walki. Zdaniem 

Turattiego, nie mogą nosić munduru tego kobiety, które mają się po- 
święcić wyłącznie działalności dobrocżynnej, 

Pomyślna sytuacja skarbu francuskiego. 
: PARYŻ. 21 V. Pat. Minister finansów Peret oświadczył na posiedze- 

niu Rady Ministrów, że przypadająca na dzień wczorajszy Spłata bonów 
skarbowych dokonana została w jaknajbardziej pomyśinych warunkach. 
Położenie skarbu jest pomyślne. 

Sprawa Windischgraetza. 
Przemówienia stron. 

BUDAPESZT. 21 V. Pat. Podczas dzisiejszej rozprawy w sprawie 
fałszerstw banknotowych główny przedstawiciel banku francuskiego adwo- 
kat Auerer oświadczył, że bank nie poniósł żadnej straty bezpośrednio, 
jednakże zaufanie do hanknotów 1000-frankowych zostało poważnie 
wstrząśnięte zagranicą. Adwokat Anerer zaznacza, że Francuzi podczas 
okupacji okręgu Ruhry nigdy nie zajmowali się fałszowaniem niemieckich 
banknotów markowych. Wreszcie mówca oświadcza, że gdyby motywy na 
które powołuja się oskarżeni miały być uznane przez sąd za słuszne, to 
byłoby to zaprzeczeniem wszelkich zasad sprawiedliwości w stosunkach 
międzynarodowych. Po mowie adw. Aurera nastąpiły przemówienia obroń - 
ców oskarżonych. 3 

Uczczenie pamięci generala Bema, 
BUDAPESZT. 21.V. Pat. Dzisiaj odbył się tutaj staraniem towarzyst: 

wa węgiersko-polskiego uroczysty akt odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku 
uczczeniu pamięci gen, Bema na domu, w którym mieszkał generał w 
1848 roku. 

Aeroplanem naokoło świata. 
PRAGA 21 V. PAT. Kapitan sztabu czechosłowackich wojsk lotni- 

czych Stanovsky odleciał dziś z lotniska w Pradze w podróż fipowietrzną 
dookoła świata. W pierwszym jego etapem miała być Barcelona, jednakże 
z powodu silnej mgły lotnik musiał powrócić do Pragi. Próbę wznowi 
jutro. 

Podwójne nazwisko szpiega litewskiego. 
Kowieński sztab generalny interesuje się wypadkami 

w Polsce. 

Nawiązując do podanej przez nas we wczorajszym numerze wzmianki 
o aresztowaniu szpiega litewskiego—Stefanowskiego dowiadujemy się, że prze- 
bywając na terenie Polski, korzystał on jednocześnie z nazwiska Golonkiewi- 
cza. Śledztwo wyjaśniło ostatecznie, że Stefanowski vel Golonkiewicz trudnił 
się ostatnio zbieraniem informacji o przegrupowaniach wojsk, związanych z 
„zamachem stanu. 

Rozlokowania poszczególnych oddziałów wojsk, były skrżętnie motowa- 
ne przez niego. Niezależnie od tego Golonkiewicz interesował się żywo rozlo- 
kowaniem wojsk K.O.P'u. 
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Miłosierdziu naszych czytelników 

polecamy chorą matkę z małym syn- 
kiem przy ul. Ludwisarskiej 8—16. 
Znalazły się bez chleba ilekarstwa w 
strasznej nędzy. 

Błagają о najmniejszą pomoc. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło: 
wa“. 

  

znamy bliżej ich rodzaju ani formy. 
Aby wytrwać w tej głębokiej, za- 

pożyczonej od Tumora Mózgowicza 
matematyce, ustalmy, iż niecała trze- 
cia część dorobku artystycznego za- 
ledwie jest formistyczna, dwie większe 
części—lo realistyczna i bliżej dla 
nas nieznana czyli coś pośredniego 
między „czystą formą" a realizmem. 

Dla zaostrzenia konturów wy: 
wodu, ustalić musimy czem się różni 
od innych rodzajów formizm. Umo- 
źliwi to nam, prawem kontrastu, po- 
równanie z realizmem. 

Na czem więc polega teorja czystej 
formy? 

Autor słusznie uważa, iż „cała 
sztuka ma źródło swe w metafizycz- 
nych uczuciach*. Tylko że „tekątr”, 
którego elementami są ludzie i ich 
działania... musiał przy postępującym 
zaniku uczuć metafizycznych «przejść 
w czyste odtworzenie życia». I dalej: 
„Teatr jest sztuką, która przez jakość 
swoich elementów t. j. przez to, że 
ma do czynienia z ludźmi i ich 
działaniami, powstaje, w swojej naj: 
czystszej formie, jedynie w miejscu 
spęknięcia i załamania danego kultu 
i mając w istocie swojej element 
rozkładu, z założenia swego jest jak- 
by w ciągłym, postępującym upadku*. 
Nowy teatr to «przeżywanie Tajem- 
nicy Istnienia jako jedność w  wie- 
lości: —mówi teoretyk—«w postaci 
doznawania wrażenia tej jedności od 
związków jakości prostych, jak to 
jest w malarstwie i muzyce, ...Musi 
być możliwość takiej formy w teatrze 
formy, w której samo stawianie 

Poszukuję letnish 
Warunek; dogodna komunikacja, 

miejscowość, bliskość rzeki, 

Oferty składać: ul. Mickiewicza 
Nr 22, m. 23. 
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się w czasie, „dzianie się* czegoś 
określonego jedynie czysto formal- 
nie, czegoś, czego elementami będą 
oczywiście działania ludzkie, będzie 
w stanie, niezależnie od życiowej 
treści samych działań i ciągłości 
charakterów działających osób, wpro- 
wadzić nas w zupełnie inny, niż 
życiowy, wymiar przeżywania, w 
sferę uczuć metafizycznych, podob. 
nie jak to jest w sztuce czystej». 
Trzeba zerwać z dotychczasowem 
pojęciem teatru i sceny — dać bez- 
sens logiczny w czystej formie. Cho- 
dzi tylko o potęgowanie elementu 
metafizycznego, 

„Artystyczny... punkt widzenia po- 
lega na tem... że się starą całość od- 
dzielnych elementów pojmować jako 
nierozerwalną jedność, że się wielość 
ich w tę jedność całkuje”. I wreszcie 
ostatnia cytata, zasadnicza w pobud- 
kach twórczych; „Trzeba rozpętać 
drzemiącą Bestję, i zobaczyć co ona 
zrobi. A jeśli się wścieknie, będzie 
zawsze dość czasu, aby ją w porę 
zastrzelić”. Tu już schodzimy z apo: 
stolstwa do  eksperymentatorstwa. 
Punkt widzenia czysto doświadczalny 
i utylitarny... 

Przerwijmy tę sprawozdawczą wy- Ą 
cieczkę w dziedzinę teorji „Czystej 
sztuki*. Nie należy popadać w potę- 
pioną na wstępie chorobę nagminną. 
Wystarczy to dla zestawienia z obo- 
wiązującemi dotąd teorjami sztuki. 
Wśród samych  formistów niema 
zgody na rzeczy podstawowe. Tak 
więc Witkiewicz polemizuje ż Chwi- 
stkiem, drugim teoretykiem formi- 
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W Warszawie. 
Most Poniatowskiego w czasie 

walk, 

W czasie ostatnich walk most ks. 
Poniatowskiego, odnowiony obecnie 
z dużym nakładem kosztów narażony 
był na poważne niebezpieczeństwo. 
Sam most nie był ostrzeliwany, 
znajdował się w pobliżu walki a na- 
wet chwilami na linji strzałów. Wiele 
kul karabinowych utkwiło w drew- 
nianych rusztowaniach. W _ barak 
drewniany, przeznaczony dla robotni- 
ków, ustawiony na prawym brzegu 
Wisły, uderzył granat. jezdnia na 
moście zasłana była słomą, pozosta- 
wioną przez wojsko; w tych warun: 
kach łatwo mógł powstać pożar, 
któryby uniczestwił dzieło odbudowy 
mostu z takim trudem podjęte. 

N szczęście jednak most ocalał i 
poważniejszych uszkodzeń nie odniósł. 
Obecnie przystąpiono do dalszych 
robót związanych z odbudową. 

Zmarli. 

%Wczorej zmarły znowu dwie oso- 
by w szpitalu Mokotowskim ranne 
podczas walk ulicznych: Józef Wię- 
ckowski, lat 27 wźachmistrz 1 p. szwol. 
i Maijan Kozak, lat 33, kanonier 1 p. 
art. przeciwlotn, 

Dzisiaj ranni wojskowi w liczbie 
32 zostaną przewiezieni ze szpitala 
Dz. Jezus do szpitali wojskowynh. 

Normainy ruch tramwajowy. 

Po usunięciu drutów telefonów 
wojskowych na ul. Suchej i Nowo- 
wiejskiej, tramwaje linji Nr. 25 do- 
chodzą już do swego zwykłego krań- 
cowego punktu na ul. Grójeckiej. W 
ten sposób przwwrócony został nor- 
malny ruch tramwajów stołecznych 
na wszystkich linjach. 

O zabójstwo dowódey. 
LWÓW, 20 V PAT. Dziś o godz, 1ie- 

popołudniu sąd dorażny ogłosił wyrok dej 
gradacji i śmierci na b. sierżanta Kisiejew: 
skiego, sprawcę mordu na osobie płk. Obie- 
dzińskiego i sierżanta Gadomskiego z Żół: 
kwi. Dowódca O. K. Lwów wyrok zatwier- 
dził. Skazany odniósł się do łaski pełniące 
go zastępcze obowiązki Prezydenja Rzeczy= 
pospolitej Marszałka Rataja. © g.5 ej pop. 
nadeszła odpowiedź, že Marszalsk nie sko- 
rzysta z prawa łaski, wobec czego wyrok 
o g. 6-ej został wykonany, 

D-r ZARCYN 
wznowił przyjęcia chorych. 
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zmu, na temat treści dzieła sztuki, 
którą stanowią, zdaniem p. Chwistka 
„elementy rzeczywistości wyobraże- 
niowej". „Ješli tak“, mówi Witkie- 
wicz „Sstuimy na gruncie realizmu". 
I mówi słusznie. 

A teraz do — tworczości Witkie- 
wicza. 

Probiem Jana Macieja Karola 
Wścieklicy rozgrywa się częściowo 
w płaszczyźnie Wesela Wyspiańskie- 
go. Kimże bowiem jest w istocie p. 
Jan Karol? Chłop, wójt gminy, go- 
spodarz na zagrodzie, pełen żądzy 
swebody (na wszystko go stać i 
wszystko mu wolno), zna się na po- 
lityce, był prezesem ministrów, odeg- 
rał wielką rolę, może być i zostaje 
głową państwa. Czyż to nie jest coś 
znajomego? (Nie w sensie aktualności 
ialuzyj personalno politycznych). Pro- 
toplasta rodu jest. To Czepiec. I on 
się interesuje polityką, pyta o Chiń- 
czyków, sąsiedzi jego bywali w Ja- 
ponji. Słowem horyzonty polityczne 
międzynarodowe. „Chłopskim  rozu- 
mem trafi choćby było i daleko". 

„Z takich jak my, był Głowacki". 
Pan Jan Karol ma ambicje nie byle 
jakie: wójt — prezydentem państwa. 

czyż Czepiec nie ma  „Skrzydeł 
piaka“? 

„Ptak ptakowi nie jednaki, 
Człek człekowi nie dorówna 
Dusa dusy zajrzy w oczy" i t.d, 

Otóż właśnie. 
Pan Jan nie chce już być wój- 

tem. Ambicje te same. Chłop Wys. 

` 

ale |
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sprzedaż detaliczna 
  

WYROBÓW  KAMGARNOWYCH 
w BIELSKU (ŚLĄSK CIESZYŃSKI) ROK ZAŁOŻENIA 1850 

KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

Oprocentowanie zobo- 
Vviązań dłużnych w rol- 

p“ nictwie. 

Dalszy ciąg artykułów p. Wacława 

rowskiego dotyczących obdłużenia 

łajątków ziemskich w chwili obecnej, 

i ogłaszanych drukiem w „Dniu 

łolskim* stanowi kwestja oprocen- 

dwania zobowiązań dłużnych. W ślad 
m streszczonemi przez nas uprzed- 

liemi artykułami wymienionego autora, 
dnego z lepszych znawców rozwa: 

fanej sprawy, (0 obdłużeniu długoter- 

Rinowem i krótkotecminowem) po- 
lajemy poniżej dane  przytaczane 
fzez tego autora co do oprocento- 
Wania zobowiązeń dłuższych, udowa: 
dniające, że przy obecnym stanie rol- 
fictwa spłata procentów następuje 
losztem substancji majątkowej: 

„Szczegółowe określenie oprocen- 
bwania wszelkiego rodzaju pożyczek 
iemskich jest bardzo trudne, dlatego 

£ż będziemy dążyli do określenia 
flko wysokości odsetek, jakie rocz- 
fie musi płacić 1 ha. większej wła- 

- mości rolnej w całym kraju. 
jle chodzi o pożyczki długotermi- 

4: to Aadeży A rozróżnić kredyty 

taciągnięte w Ziemstwach, bankach 

lipotecznych i u osób prywatnych. 
iędzy temi zaś wierzytelnošciami 

lależy rozróżnić należności w złotych 
Pochodzące przeważnie z przeracho: 
Wania po myśli t. 2w. „lex Zoll“ od 
należności dolarowych powstałych 
głównie w ostatnich paru latach, Dla 

długów  złotowych, pochodzących 
Przeważnie z czasów powałecoy 
Możem, rzyjąć przeciętną norm 

Ira loania 45 od 100, bo taka 
stopa odsetek była naogół wówczas 
pobierana przez Towarzystwa Kredy- 
łowe Ziemskie i banki hipoteczne. 
ważywszy, że pierwsze mają obecnie 

wierzytelności złotowych na 188,717, 

813 zł. a drugie 63,148,887 zł, wy- 
Badnie nam wówczas, że przy 4,5 

Proc. dłużnicy Ziemstw będą musieli 
Zapłacić rocznie 8,492,292 zł., a ban- 

ków hipotecznych 1,841,670. Przez 
Jodzielenie dwu ' ostatnich liczb 
zez obszar wiesci, sest 

„e*glnej stwierdzimy, że a, tej włas- 
dalai musi rocznie płacić samych od- 

setek z tytulu swych długów 0,86 zł. 
i 023 zł. Oprocentowanie długów 
dolarowych Towarzystw Kredyto- 

wych Ziemskich i banków hipotecz- 

nych wynosi nominalnie 8 proc, co 

przy 96,344,095 tych zobowiązań (ra- 

zem ze zbożowemi kredytami Ziem- 
stwa w Poznaniu) wyniesie 7,707,527 

zł, z tytułu rocznych procentów, a 
0,78 odsetek na 1 ha. Razem więc 
wypadnie nam, że 1 ha, majątków 

ziemskich musi co rok zapłacić 1.92 
zł, na same odsetki (nie licząc innych 

kosztów i amortyzacji) od kredytów 

zaciągniętych w Ziemstwach i ban: 
kach hipotecznych. Przyjąwszy pod 
uwagę, że 1 ha. obciążony jest dłu- 

giem na rzecz tych instytucyj w wy- 
sokości 35 'zł, będzie to stanowiło 
5,48 od sta z tytułu odsetek. Wynika 
więc, z tego, że oprocentowanie dłu* 
goterminowego obciążenia jest zna- 

cznie wyższe niż przed wojną. kiedy 
to wahało się ono w granicach 35— 

.—— 

Diańskiego nie jest-że dziedzicem 
dawnej Polski, czyż nie w jego ręce 
ikładają „złoty róg*? Wścieklica jest 
drezydentem w Rzeczypospolitej iu: 
dowej, sam zdobywa „złoty róg”. I 
leden i drugi jest dziedzicem Polski 
Szlacheckiej, z jej wadami i zaletami. 
Ale pierwszy, czekając aż oni „zechcą 
chcieć", traci „złoty róg*. Drugi, na 
siebie tylko licząc, załamuje się w 
3obie. Jego upiór—to dyplomata, ka- 
tacy mu działać. Ale Wścieklica od- 
diegafjuż od hasła romantycznego: 
„z szlachtą polską polski lud", 
Jest indywidualisią. Oardzi otocze- 
niem wiejskiem _ (przypominającem 
mu samego siebie, w  katykaturze), 

a w pięcie zwolennika swego lu. 
ca, szefa sekcji ministerstwa skar- 

„nie go nie obchodzi otoczenie, 
nie potrzebuje niczyjej pomocy. To 
espota. Zawisł jednak nad nim tra 

gizm niewoli. | przez to właśnie jest 
Ścieklica ustępującym z pola pseu: 

lo-romantykiem, jako zwyciężony, a 
Izeczywistość triumfuje. W walce 
dwóch światopogłądów wygrywa no- 

woczesny, przezwyciężający stare ną- 
łogi i wady. 

I dlatego jest to, jak u Wyspian- 
skiego, stopniowe przezwyciężanie ro- 
mantyzmu, słuszniej psychiki roman: 
tycznej — wiary w chłopa. = 

Tak więc i Czepcowi i Wściekli: 
y może zaśpiewać Chochoł: «iniałeś 
chamie złoty róg.. ino ostat ci się 
znur»,.. 

I niech nas pozory nie mylą. 
©» Cała różnica zewnętrzna dzieląca 
fodzonych braci polega na zmienio- 

+ 
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proc. Zwyżkę tych odsetek należy 
zawdzięczać wysokoprocentowym 
długom dolarowym zaciąganym głó- 
wnie na spłatę podatku majątkowe- 
go, a więc na cele zupełnie nie pro- 
dukcyjne. Okoliczność ta potęguje 
ciężar spłaty tych zobowiązań. Kró- 
cej mówiąc, w chwili obecnej długo- 
terminowe obciążenie własności 
ziemskiej mimo absolutnego spadku 
swej cyfry w porównauiu ze stanem wy. Odroczona do dnia 15 czerwca 25—30, boćwina 30 (pęczek), szczaw 50—60 
przedwojennym jest uciążliwsze niż 
dawniej, popierwsze z powodu prze- 
ciętnego wzrostu stopy procentowej, 
a powtóre z racji nieprodukcyjnego kaiegoryj w ten sposób, że z Sumy snięte 350, szczupaki żywe 450, snięte 3.00, 
charakteru nowozaciąganycii pożyczek. podatku, wypadającego za 2półcocze karasie żywe 400-450, snięte 300, leszcze 

Co się tyczy długów hipotecznych 1925 r. na rzecz państwa, ma się 500, snięte 350, karpie snięte 3.50, okonie 
na rzecz osób prywatnych, to nie bę- 
dziemy  dałecy od prawdy, jeżeli 
przeciętne ich oprocentowanie przyj- 
miemy na 6 proc. rocznie, a toz tego 
względu, że wykazane w ankiecie 
tego rodzaju pożyczki pochodzą prze- 
ważnie z czasów przedwojennych, 
jednakowoż pewna ich liczba została 
zaciągnięta w ostatnich czasach na 
bardzo wysokie procenta. Z ogólnych 
zaś obliczeń wynika, że przeciętną 
stopę procentową dla tych zobowią- 
zań można ustalić na 6 proc. Jeżeli 
więc przeciętne obciążenie 1 ha. ma- 
jątków ziemskich długami na rzecz 
osób prywatnych wyniesie 21 zł, to niu. Na wypadek niewystarczainošci du 
przy 6 proc. wypadnie, że hektar ten 
będzie musiał płacić 1,26 z tytułu 
tych procentów. Sumując ostatnią li- 
czbę z 1,92 zł., odsetek od długów 
na rzecz instytucyj kredytowych otrzy” 
mujemy kwotę 3,18 zł. które rocznie 
musi uiścić 1 ha. większej własności 
rolnej z tytułu odsetek od diugoter- 
minowych zobowiązań. Wobec tego, 
że 1 ha. obciążony jest tego rodzaju 
długiem w wysokości 56 zł, będzie 
to stanowiło 5,68 proc. rocznie. 

Co się tyczy długów krótkotermi: 
nowych, to oprocentowanie ich, li. 
cząc bardzo ostrożnie, można przyjąć 
na 3 proc. miesięcznie, Jeżeli więc 1 
ha. własności ziemskiej (bez Pomo- 
rza) obciążony jest tego rodzaju dłu- 
giem w kwocie 55 zł, wypadnie nam 
że z tytułu odsetek od niego będzie 
musiał płacić rocznie 19,80 zł. 

Sumując teraz oprocentowanie obu 
kategoryj zobowiązań, przychodzimy 
do następującego wniosku ostateczne- 
go: 1 ha. większej własności ziemskiej 
w Polsce (bez Pomorza), na którym 
ciąży przeciętny dług 111 zł. (56 
długoterm. i 55 krótkt.) musi płacić 
rocznie 22,98 zł. na pokrycie samych 
ty'ko odsetek (3,18 zł. od długoterm., 
a 19,80 o i krótkoterm.), innemi słowy 
łączne oprocentowanie wynosi 20,61 
proc. (5,68 od dług. 36 proc. krótko- 
term.) 

W ten sposób świadomie operując 
możliwie najniższemi liczbami doszli- 
śmy do bardzo smutnych * wyników. 

się, że 1 ha. większej własności rol- 
nej musi rocznie zapłacić ok. 23 zł. 
z tytułu samych „gołych* odsetek nie 
licząc amortyzacji i kosztów dodat- 
kowych. Przy obecnym spadku pio- 
dukcji rolnej i obciążeniu jej 
giem nadmiernych Świadczeń skar- 

wygospodarzenie powyższej е A kwoty 
jest absolutną niemożliwością. Inne- 

  

nych warunkach pol tycznych, Cze: zawsze dość czasu, aby ją w porę 
piec chłop niewolny, który mieł znicz zastrzelić». Wyspiański mówił o niej 
odrodzenia i zagubił go. Zawisł nad poetyczniej ustami Czepca: 
nim tragizm niewoli. 

W innych warunkach przerodziłby 
się we Wścieklicę, nad którym ciążą 
skutki tejże niewoli. Ten zaś—chłop 
pozornie wolny, który wielką ioię 
odegrał, ale u szczytu marzeń załamał 

tysiącem lat*... Słowem Piast! W tym 
momencie jednak stał się... anachro- stwierdzając pokrewność problemu i 

nizmem. Czyżby obaj byli „morituri*? foimy dramatycznej Wyspiańskiego i 
A konkluzja sztuki? Morał kon. Witkiewicza. Jest to problem społecz- 

kluzyjny wypowiada panna Lektoro- no polityczny, podany w  realistycz- 
wicz, nauczycielka wiejska: „pierwsze nej tormie (w najogólniejszem słowa 

pokolenie chłopów nam się nie udało*,., znaczeniu). 
(Pierwsze w wolnej Polsce?) 

Pomimo pozornej siły Ran Wście- w literaturze naszej, wyzwala się tu 
klica ulega manekiaowemu wielbiciel. zwolna z opresji romantyzmu. 
skiemu otoczeniu i nioże naprawdę 
wzbudzać jako jednostka zaciekawie- 
nie zagadką swego «istnienia», <na* 
giego faktu istnienia», Dla mnie to 
będzie problem bardzo realistyczny, 
społeczno polityczny: tragicznego zde- 
rzenia się silnej, ambitnej i bogatej się w twórczości stronić. Zaznaczam Mieszkańcy ulicy Rydza-Śmigłego i Piłsudski rozpoznawali w dniu LEO rie powózechnydh 

przyległych zwrócili się komendanta rajszym sprawę Klemensa Wejsnera, zniżonych. Kolejno 
policji m” Wilna z prośbą o zwolnie- mieszkańca wsi Szklara pow. Gro- beł i karczmarka», 
nie ich od polewania ulic wobec te- dzieńskiego, 
go, że nie mają wody, 

indywidualności chłopskiej (fizycznej 
i duchowej) 2 rowem życiem, życiem 
wolnem i niepodległem poraz pier- 
wszy po tysiąc letniej dla chłopa nie- 
woli. 

W tem starciu narazie zwycięża 
życie, Bo «pierwsze pokolenie chłopów 
nam się ni: udało»... 

Można o indywidualności powie- 
dzieć, jak o sztuce «czystej formy» 
mówi Witkiewicz; «Trzeba rozpętać 
drzemiącą Bestję i zobaczyć, co ona 
zrobi. A jeśli się wścieknie, będzie 

SZETE- jį 
4 stołowa 50—53, 0 х 

bowych, komunalnych i społecznych 70, gryczana 65—70, jęczmienna 50—55, 

i basta"! Tylko że zgubił „złoty róg”. 
się. Chciał być „Królem..—ale przed U Wyspiańskiego i u Witkiewicza. 

gdy mu się wspomina twórczość re: 

w stanie spłacić swoich zobowiązań 
dłużnych, stoi przed widmem zupeł 
nie realnej katastrofy, przed k 
należy je ratować szeregiem jak naj 
bardziej radykalnych środków 
cyjnych*. 

KRONIKA MIEJSCO WA. 

— (n) Wyjaśnenie w sprawi 
zaliczek na podatek przemysło: 

zaliczka na podatek 
(obrotowy) na rok 1926 powinna być 
obliczoną przez płatników wszystkich 

płacić 40 proc. (*/s). Natomiast doda- 
tek na związki komunaine obliczyć 
należy obecnie dia  przeds'ębiorstw, 
kióre płacą od obrotu tylko 1 proc. 
lub 1/; proc. na rzecz państwa, do* 
datek komunalny w wysokości 1]* proc., 
czyli 0,25 proc. sumy przypadającej 
na rzecz państwa a nie jak dawniej 
0,5 proc. 

— (n) Spóźnione zeznania o 
dochodzie. Płatnikom, którzy w ter- 
minie nie złożyli zeznań o dochodzie, 
wymierzą władze skarbowe podatek 
dochodowy na podstawie. innych 
materjałów będących w ich posiada: 

tychże materjałów, mogą one wezwać 
poszczególnych płataików do dodat: 
kowego złożenia zeznań. Niezłożenie 
zeznania ria takie specjalne wezwania, 
obłożone jest karą grzywny od5—25 
zł., która może być podwyższona do 
500 zł. 

Ponieważ zupełny brak zeznania 
może się na podatniku źle odbić, 
przeto jest wskazanem, aby nietylko 
dla ułatwienia pracy. władzom  skac- 
bowym lecz takžs dia korzyści płat- 
nika przedłożyć dodatkowe zeznania. 
,  —(0) Sprawa rozterminowania 
podatku przemysłowego. W od. 
powiedzi na depeszę wystosowan 
do sen. Truskiera i posła Wiślickiego 
z prośbą o poczynienie starań w 
Sprawie  roztermiaowania podatku 
przemysłowego za 2 półrocze 1925r., 
zarząd związku kupców żydowskich 
w Wilnie otrzymał wiadomość, że pp. 
Truskier „i Wišlicki interwenjowali w 
tej sprawie u nowego Ministra Skar- 
u, który wyjaśnił, że nowe rozter- 
minowanie powyższego podatku jest 
zbędne, ponieważ izby skarbowe w 
myśl okólnika z dn. 4 maja r. b. 
mają szerokie uprawnienia samodziei- 
nie rozkładać podatki na raty. 

PB (a) Cemy w Wilnie z dnia 21 
maja r. b. 

Ziemiopłody: Żyto loco Wilno 31—33 zł. 
za 100 kg., owies 38—40, jęczmień browaro- 
wy 37—39, na kaszę 33—35, otręby żytnie 
25—29, pszenne 29—30, jęczmienne (brak), 
siano 20—24, ziemniaki 10—11. Tendencja 
spokojna 

Nasiona: 

ria» nasienny (brak), ziemniaki nasienne 12— 

razowa 35—36, kartoflana 

Kasza manna 1.60 — 1.70 gr. za 1 kg,, 
ZE z 80, Fana 92—95, perło- 

= : Ч wa 80 — pęcza! , jęczmienna 60 — 70, 
4% proc., rzadko dochodząc do 5mi słowy rolnictwo nasze nie będąc ag lana 70. 3 2 

<Jake w nos jest wielga moc 
jake że mec jest zaklęta 
że się kiedyś opamięfa>... 

Zgódźmy się. „Chłop potęgą jest 

Tu urywamy pobieżną analizę, 

z 

Problem ten, tak bardzo rodzinny 

® 

Wiem, jak nie lubi Witkiewicz, į 

alistyczną, a „do tego  wiłaczając | 
jeszcze zagadnienie od którego zda 

raz jeszcze, że jest to wywód jedno- 
stronny, mający ukazać pozycje, z 
których Witkiewicz schodzi, by otwo- 
rzyć nowe horyzonty i zaprezento- 
wać nam programową twierdzę—czy: 
$1а formę w teatrze. 

jak Witkiewicz, należy wiele oczeki- 
wać. 

W, Piotrowicz, 

ulic, u których mogłyby być urządzo- dowany zmarł. 

G. MOLENDA i Syn 

  

oway siewne 42—45 zł, za 199 Na ulicach m. Wilna w godzinach 
W rezultacie bowiem dowiedzieliśmy kg. jęczmień siewny 39—45, gioch «Victo- 23 — 5 przestało obowiązywać i na- 

dal ruch jest dozwolony przez całą wszechnych, Na 

z Warszawy do Wilna, w celu obję- 
cia urzędowania. 

skiej. ‚ п 
Мас!і: wojewódzkich rozwiązana zo- porządza odpowiedniemi funduszami nie zdecydowany ostatecznie termin 
stała rada gminna miasteczka Kobyi- jest w bardzo trudnem położeniu. Zjazdu, oraz wszelkie szczegóły od- 
nika pow. Postawskiego. Powodem Aczkolwiek zarządzono przez inspek- kładanego obecnie obchodu 10-lecia 
do tego posłużyło zdekompletowanie torat szkolny zbiórkę po szkołach 
rady. Termin nowych wyborów nie powszechnych na kolonie letnie, która 

kcji i wartość jej w. myśl obecnej wa- 

= rządku : 
Po tak utalentowaym dramaturgu, mieszkańcom wymienionej dzielnicy bawy u sąsiada Michała Libirczysa 

hydrantów miejskich po cenie 65 gr. podchmielony Wejsner chcąc przyjść 
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SKŁAD FABRYCZNY 
w W. Ff LN "JE; IE 
ul. WIELKA 36 TELEFON 949 

  

  
po cenach fabrycznych 

    

  

Chleb pytlowy biały 55 — 58, stołowy żywe 4.00, 1.00—1.50, 
50—53, razowy 36—38 gr. za 1 kg. 

Mięso wołowe 1.60 — 2.00 gr. za 1 kg., 
cielęce 1.20—1.30, baranie (brak), wieprzowe 
240—2,50, schab 3,00, boczek 3.00. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.90 — 
400, 1: gat. 3.50 — 3.75, sadło 4.00 — 4.20, 

snięte 3,00. płocie 
drobne 50—60* Po przesłuchaniu ośmiu šwiad- 

ków i orzeczenia biegłego doktora 
Sumoroka, sąd wydał wyrok skazujący 
Wejsnera na trzy miesiące więzienia. 
Na mocy amnestji kara ta została 

GIEŁDA WARSZA WSKA, 
21 maja 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

smaiec wieprzowy biały 450 — 5.00, szary Tranz. Sprz. Kupno. darowana. : 
į tłuszcz roślinny mosty Eaiucggė) Dolary 11,10 11,13 11,07 Jednocześnie z tym sąd skazał 
.50—3 80, olej roślinny zagraniczny — Fiolandja 447,40 448,52 446,28 Wejsnera na a i ini tórą 350, krajowy 2.50—3.00 zal kg, Londyn 540. 5028. ST  wasowizowćj sa si AE 

Nabiał: mieko 35— 40 gr. za l litr, śmie- Nowy-Yort К ч =) ąs 1 . tytułem po- 
sana. ana 2.00—230, twaróg 140—150, ser twa- Paryż 34,00 34,08 33 92 krycie strat. A ' 

Бобгоошу 1.50—5600‚ masło zeięż Sa Praga 32,95- 38,03 32,87 Obronę wnosił mec. Kulikowski. .50, solone 5.00—5 50, deserowe 7.00—7.50. Szwajczrja 21520 21574 214.66 — (t) Podpal 
Jaja: 1.20—1.30 gr. za 1 dzies ąiek. Wiedeń 157 00 157.40 156.60 ak 2 w pa: pó Warzywa: kapusta kwaszona 30—40 gr. Wżochy 4400 44,11 43,89 y wczorajszym 

е 7a 1 kg, Świeża 80—90, cebula 1.00 — 1.10, Ielgja 35,00 3500 _ 3491 Organa śledcze pow. Wileńsko-Troc- 
zielona 25 (pęczek), rzodkiewka 35 (pęczek), Stokholm 281.75 28245 _ 281.05 kiego przekazały prokuratorowi IV re- 
marchew 70 — 80, brukiew 35 — 40, buraki Papiery wartościowe. jk ы akta sprawy Konstantego 

n orzemysłowy groszy. Pożyczka dolarowa 68,50 (w złotych 760,35 e : 5 
p Cukier: kostka 1.75 za I kg, kryształ 7 koiejową Wał ER zy zk Ślużeń był parobkiem we wsi 

gr. 5 pr. pożycz konw. 32,00 3150 — _ Nowiki gm. Worniańskiej u Broni- 
za 1 kg, R — Ryby wąsacze žywe 5.00 er. sławy Bozukowej i pałając zemstą za pr. pożyczk, konw, z 

odmowę wyjścia zamąż za nego proc. listy zast. 

  

ziemskie przedw. 22,25 2200 2215 podpalił zabudowania. 
Pastwą ognia stały się: dom 

ECZEWNNEJCEJ mieszkalny, szopa, 4 chlewy, wo- 
zownia i śpichlerz. 
„ Dowiadujemy sie, że wkrótce 
Slużeń stawiony będzie przed sądem 
doraźnym. Niewątpliwie grozi mu 
kara więzienia ciężkiego, 

Z UNIWERSYTETU. 
— Promocje. W sobotę, dnia 

22 maja r. b. o godz. 12ej i pół 
odbędą się w Auli Kolumnowej 
Uniwersytetu promocje na doktora 
wszech nauk lekarskich następują: 
cych studentów i studentek Wydzia- 
łu Lekarskiego Uniwersytetu Stefana 
Batorego: Baranowskiego Leona, 
Gierszowskiego Judela, Krejndelówny 
Ety, Łopatty Konstantego, Marczen- 
ko Tamary,  Makower - Szadowskiej 
Racheli, Sukiennickiej Jadwigi, Te: 
nenbauma Szlomy, Wajnsztejn - Lidz- 
kiej Pesi. Wstęp wolny. 

ne wodomierze i którzy sprzedawali« 
by wodę po cenie nie wyżej 1 gr. za 
1 wiadro, 

— (x) Pierwszy poranek or- 
kiestry straży ogniowej w Wilnie. 
W dniu dzisiejszym w czasie od g. 

KOŚCIELNA. 11 do i po poł. odbędzie się w ogro- 
dzie Bernardyńskim pierwszy pora- 

— J. E. Ksiądz Biskup Ban- nek muzyczny, urządzony przez no- 
rski wyjechał w piątek do Róża- wo-zorganizowaną orkiestrę straży 

nego-Stoku na uroczystości związane ogniowej m. Wilna, pod kierowni- 
z obchodem i odpustem w kościele ctwem b. kapelmistrza orkiestry po 
Księży Salezjanów. licyjnej p. Telimaszewskiego. Wstęp 

— (0 Nabożeństwo żałobne na ten poranek dla osób cywilnych 
za dusze poległych. W dniu 30 gr. dlą dzieci i uczni 20 gr. 
wczorajszym w Bazylice Św. Stani- — Ceny w «Zakopiance», Da- 
sława J. E. ks. biskup Michalkiewicz jemy tutaj maleńki przeglądzik cen 
celebrował w asystencji proboszcza w nowootworzonej restauracji <Za- 
Bazyliki prałata Sawickiego, nabożeń- kopiankia», który niewątpliwie zainte- 
stwo żałobne za dusze poległych resuje odpowiednie władze. Kawa 
podczas ostatnich walk w Warszawie, biała—50 gr., ciąstko—30, szklanka 

Przed dziewiątą jeszcze po oby. wody sodowej 40, obiad 2 złote, gdy 
dwóch stronach nawy głównej usta- tymczasem kawa kosztuje wszędzie 
wił się szpaler poczetów sztandaro- 35, ciastko 20—25, a obiad 1.20. 
wych szkół. Po lewej stronie prezbi- KOLEJOWA 
terjum zajęli miejsca w fotelach: 

je ileński - li- — Spis przystanków i ładow- 
owca O PE Z ni. Ministerstwo Kolei wydało nowy nowski, J. M. rektor U. S. B: Marjan MU. й . 
2‹11іес};‹!шзі‹і‚ prezydent miasta p. $P!S, Stacyj, przystanków i ładowni 
Bańkowski oraz generałowie: Pożer- ea Zaz scsi R ski i Kubin. Po prawej stronie wyż- do nabycia w. Dyrekcji Kolel. — Wystawa Nasze ora 

rzeki* organizowana przez Wileń- 
si dostojnicy kościelni. Za niemi 
SZ władz cywilnych i SZKOLNA. A pei az i Rpg. kowych. : w lokalu Oficerskiego Kasyna Garni- 1 2 Dyrekcja państwowego 2 peł miła pozówiają część Bezgiki| za gimna:jum im, J. Lelewela poda- eta ze względu na trudności 

Podczas nabożeństwa pienia ża- J€ dO wiadomości, że są wolne wa- o naa kk wilanaa PM 
łobne wykonał chór seminaryjny. Ka- kansy 60 kina: 115, IV * VIL 4 e A, 

гап'а : nabożeństwie nie bylo. Egzaminy wstępne rozpoczną się Hb. aka o. cą SB P dn. 21 czerwca br. Podania przyjmų- ©& ©. Г. danej chwili nadeszły 
„ ją sie codziennie od godz. li-ej do SKSPONały z Tczewa i Modlina. ; URZĘDOWA Między niemi znajduje si e 

2 :  12-ei : i 2 zy niemi znajduje się precyzyjnie Komisarz Rządu na m. godz. 12:ej w poł. do dnia 10 czerw. wykonany model statku ' szkolnego 
Wilno podaje do wiadomości ogól- ca br. włącznie. SRG 
nej, że od dnia 20-go maja r. b. — (x) Z konferencji lekarz " аанаа rozporządzenie z dn. 14 go maja r. szkół powszechnych w Wilnie. za o OO WA b. w przedmiocie zakazu przebywania х a 17 b. m, w sali konferen- się do osób interesujących | się de c i ; 2 zk erę m. Wilna odbyła stąwą, z prośbą, o zasilenie takowej lekarzy szkół po- jem: : : 

konferencji tej oma- wszelkiemi przedmiotami, mającemi 

SÓBOTA 

DD Dziś 
Julji, Heleny 

Jutro 
Zel. Św. 

Wsch. sł, og. 3 m.34 

Zach. si. o g. T m. 31 

    

RÓŻNE. 

— Obchód Jubileuszu Czesła- 
wa Jankowskiego. Komitet uczcze- 
nia 50 letniej działalności literackiej i 
dziennikarskiej Prezesa p. Czesława 
Jankowskiego podaje do wiadomości 
ogółu, że uroczystość jubileuszową 
odbędzie się dnia 2 czerwca r. b. W 
dniu tym odbędzie się wspólną Bie- 
siada Literacka i zebranie towarzys- 
kie, na którem wręczony zostanie ju: 
bilatowi adres od społeczeństwa. W 
najbliższych dniach Komitet rozeszle 
imienne zaproszenia. 

13, czerwona koniczyna nasienna I gat. Igwa- ; у związek z powyższem zagadnieniem rantowana od kanianki) 450 — 20, li gar, NOC. wiano organizację dodatkowego szcze- ; ki : - Tų 
350400, 1 pat. 280-—250, seradela 3-33, Raczki icz Йка wojewody pienia ospy wėrėd dzieci w szkołach mis 100 ubin 31—23. aczkiew cza. zj owomianowa! powszechnych, oraz sprawę kwalifi- е + 28 я 

‚ мйс Perenna amerykańska LI0— 120 wojewoda wileński p. Raczkiewicz kowania dzieci zskolnjęh R kolonie aż LES Fonie z 
Ii gat. 000--80—%0, żytnia pytlowa 55-88, POYTACA w niedzielę, dnia 23 b. m. i półkolonie letnie. Co do pierwszego EE WROCE zostało wydane rozporządzenie prze. 6—8 wiecz. zaułek Bernardyński 8, 

prowadzenia szczepienia ochronnego ZEBRANIA. 
SAMORZĄDOWA. od ospy u dzieci wszystkich pierwszych _ —; B. Harcerzy wileńscy bacz- 

— (x) Zapomoga siewna dla Oddziałów szkół powszechnych, oraz NOŚĆ! Ze względu na wypadki, które 
w. Brasławskiego. Ministerstwo U dzieci które dotąd nie otrzymały Zaszły ostatnio w Warszawie, zjazd 

Em" i Dóbr Państw. udzieliło Szczepień powtórnych. Co do kólonji b. Harcerstwa Witebskiego w Wil- 
w ostatnich dniach sejmikowi pow. i PÓłkolonji w bieżącym roku sytu- nie został odłożony. 
Brasławskiego 10.000 zł. tytułem po- 4C]Ja jest niezwykle ciężką. Niewiado- „, W, dniu я 2 
życzki na pomoc siewną dla włościan mem jest ile magistrat Wilna w ro- więc jedynie zebranie towarzyskie o 
tegoż powiatu. 

W dniu 23 b. m. odbędzie się 

ku bieżącym zechce wyasygnować na godz. 4 i pół. pp. (Adres: ul. Ś-to 
półkolonje i czy wogóle fundusze z Jakóbska © m. 6), a przy tej okazji 

MIEJSKA. tego źródła poptyną. Towarzystwo Ewentualnie wycieczka i wspólna fo- 
— (1) Rozwiązanie rady miej- kolonji letnich, które na organizowa- tografja uczestników. s 

Na ' mocy rozporządzenia nie tychże kolonji również nie roz- Na zebraniu tem również zosta- 

b. Hufcu Harcerskiego w Witebsku. 

TEATR i MUZYKA. ostał jeszcze ostatecznie wyznaczony. jakkolwiek postępuje, jednak nie na- 
— Reduta w gmachu na Pohulance — (x) Nowa sikawka motoro- leży się spodziewać, aby dała sumę 

wa dla straży ogniowej w Wil- dla utrzymania conajmniej 200 dzieci $'2 dzisiaj w sobotę 22 go o godz. 730 ko- 
n 
przez Magistrat m. Wilna w sumie około 10 proc. dzieci szkół powszech- 
18.000 zł., oraz 30000 zł. subsydjum nych. Z powyższego wynika, że dla 
z Polsk. Tow. Wzaj. Ubezp. w War- urzeczywistnienia wspomnianej akcji 
szawie, Magistrat 
celem zakupienia we Francji jednej ze 
motorowej sikawki na wozie samo społeczeństwa. 
chodowym. Sikawka ta będzie zmon- 

medję J. Szaniawskiego «Lekkoduch», Jest 
to czwaite przedstawienie z szeregu pow- 
szechnych po cenach o 75 proc. zniżonych: 

Jutro w niedzielę 23 go i w poniedzia- 
łek 24 go b. m. na dziedzińcu Piotra Skargi 
przed kościołem św, Jana — Zespół Reduty 
przedstawi misterjum J. Słowackiego «Ksią- 
że Niezłomny». Początek o godz. 8.30. 
z czo R A ER 
«Księcia Niezłomnego» Zespół Reduty ode- 

SĄDOWA. gra 3 KC na Pokulance = niedzielę 
3 o godz, 9'ej wiecz. komed t. Krz; И — (1) Epilog wesołej zabawy. szewskiego «Pan Minisier> > w. ponie- 

uty wynosić będzie około 100.000 zł. Sąd Okręgowy w składzie v.-prezesa działek komedję Zabłockiego «Fircyk w za. 
id i i į lotach». (o) Sprawa polewania ulic. Owsianko oraz sędziowie Borejko i Od wlorku 25:80 dalszy ciąg przedsta. 

ipo cenach o 75 proc. 
ukażą się sztuki: <Dja- 
<Wesele», <Pan Mini- 

ie. Wobec otrzymanej pożyczki a potrzeby są duże na wysłanie tylko 

starania naieży tylko spodziewać się poparcia poczynił : 
strony samorządu, jak i całego 

owana według najnowszych konstru- 

j. ster», «Wyzwolenie». 
t Sy o o zabój We wtorek 1. | | woL : stwo ylwestra WąsowiCza. koncert taneczny p. Jadwigi Hryniewickiej Jak się dowiadujemy, wydział po- Zabójstwo miało miejsce w wa* kierowniczki działu piastyczno-lanecznego. Magistratu zaproponował runkach następujących: podczas za- Przed koncertem, jak również przedstawie- niami: «Wesela» i <Wyzwolenia» wygłosi 

zaje przemówienie prof. dr. Stefan Sre- 
ry. 

go czerwca odbędzie się 

udzielać wody na cel powyższy z powstała bójka. Podczas tej bójki 

za 100 wiader, ale z tym warunkiem, z pomocą synowi PT „hak że” WYPADKI I KRĄDZIEŻE, 
żeby znaleźli się przedsiębiorcy z po» lazny i uderzył nim Wąsowicza. Pod BS ё l : ) o ж — koł ; śród mieszkańców wzmiankowanych _ Wskutek złamania czaszki poszko- kojejowym na rzece A ATE 

przez pocą;, idący z Parafjanowa do Bud»
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sławia pełniący służbę na moście szerego- 
wiec R Uszyński (1 komp. K. 0. P.). 
Dochodzenie prowadzą władze wojskowe. 

_ — Samobójstwo. W nocy na-21 b. m. 
popełnił samobójstwo przez powieszenie się 

klinice U.S.B. na Antokolu Berko Bujna- 
minowicz (zam. w Lidzie). Zwłoki sabez- 
pieczono. 

—'Nagły zgon. Da. 21 b. m. na sta- 
cji Wilno w pobliżu warsztatów parowo! 
zowni nagle zmaił robotnik Wincenty An. 
druszkiewicz (Sygnałowa 8). Przyczyna śmier- 
ci wada serca. : 

— Požary. W mająiku Radzinkil gm, 
Szarkowskiej, wskutek nadmiernego napale: 
nła w piecu, spłonął dom mieszkalny 'dwu- 
piętrowy Jana, Michała i Wacława Borow: 
skich, Hłeleny Rapcewiczowej i Zofji Woro 
bjowej. Straty wynoszą 50.000 zł. rwentarz 
martwy został uratowany. S 

— We wsi Szumieliszki gm. Polańskiej 
wskutek wadliwego stanu komina spłonął 
dom mieszkalny, stodoła z narzędziami go- 
spodarczemi na szkodę Józefa Augustyno: 
wicza i Wincentego Nawejcia. Straty wyno- 
szą 4:390 zł, 

— W'm. Duniłowiczach wskutek nie- 
ostrożnego obchodzenia się z ogniem spa* 
liła się stodoła Ludwika Stankiewicza. Stra- 
ty wynoszą -1760 zł, 

— We wsi Paławszczyzna gm. Pliskiej 
spaiił się dem mieszkalny i spichrz 'Bene- 
dykta Kiżły. Przyczyny pożaiu oraz strat 
narazie nie ustalono. 

— @) sPijaństwo pomime zakazu. 
Pomimo zakazu sprzedaży napojów wysko- 
kowych władze policyjne aresztowały w dniu 
wczorajszym: 13 osób w stanie nietrzeżwym, 
co wskazuje na nieprzestrzeganie przepisów 
władz administracyjnych. 

Ofiary. 
Zamiast ikwiałów ku uczczeniu dn. 

imienin :Czcigodnej i Drogiej Pani Dyrek- 
torki jolji Rodziewiczowej grono mabczy: 
cielskie gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej 
składa 26 zł. na Bratnia Pomoc tegoż gim: 
nazjum. 

Wszystko 
dia panów: 
Obuwie, 

Bielizna, 
Kapelusze, 

Krawaty, . 
Trykotaże 

Galanterja, 
Przybory 

podróżne 

w wielkim wyborze 
pierwszorzędnej jakości 

Poleca nowootworzony 

DOM HANDLOWY 

W. JANKOWSKILD-ka. 
WILNO, ul. WIELKA 42, 
UWAGA! 

Dom Handlowy W. Jankowski i 
S»ka prowadzony jest przez pierwszo* 
rzędne siły fachowe bez udziału 
personelu najemnego, towary naby- 
wane są bezpośrednio z pierwszego 
źródła tylko w najlepszych gatunkach 
iza gotówkę, cosprawia, że ceny są 
niskie i ogólnie dostępne. jako nie 
obarczone zbędnymi kosztami han- 
dlowymi. 

400606406666646466444444444464414 
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   =; Kwaszelnia 23. Z 

ała przyj muje wszel- 
de roboty w za-     

kres drukarstwa 
wchodzące. 

Ratusze 

  

W przededniu 'wiosennych za- 
wodów konnych. - 

AV dniu jutrzejszym podamy szcze- 
gółowy program zawodów konnych 
3 samodzielnej brygady jazdy w dn. 
23 i 24 bm. dziś ograniczamy się 
tylko do podania przepisów ogólnych 
obowiązujących uczęstników. 

Przepisy ogólne: 
1. wyrok sędziów nie podlega 

apelacji - 
2. w zawodach mogą brać udział 

na koniach własnych i rządowych 
od'5 lat bez ograniczenia: 

a) członkowie klubu 
b) pp. oficerowie czynnej służby 

"W. P, za dołączeniem przy wpisie do 
"do każdego rodzaju zawodów staw- 
ki w wysokości 5 zł. za każdego 
konia. 

3. Konie pełnej krwi wykluczone. 
4. Próbowanie koni na placu za- 

«wodów przed zawodami wzbronione. 
5. Konie siawione na zawody 

„mogą być bezpłatnie umieszczane na 
miejscu (maj. Pośpieszka) "w stajni 
od dn. 19 maja br. Prowjant dla 
dudzi i furaż dla koni wydawać 
<będzie 23 p. ułanów na podstawie 
<kart prowiantowych. Obsługę i dozór 
«dla koni organizują wysyłający. 

‹6 Rozgrywka wkonkursie hippicz- 
nym polega na przejściu przez dwie 

| przeszkody podwyższone (wybrane 
przez jury). 

17. Ježdzcy opóźniający się z wy- 
jazdem, po oddaniu sygnału, pozba- 
wiają się prawa uczęstnictwa, 

8. Niezastosowanie się do rozpo- 
rządzenia gospodarza toru—pozbawia 
prawa  uczęstnictwa w zawodach 
jeźdzca i konia. CE 

9. jeździec dyskwalifikuje się za: 
a) ominięcie przeszkody; 
b) trzecie wyłamanie w konkursach; 
c) rozłączenie się z koniem w 

konkursach; 
d) przekroczenie normy czasu. 
10. Klub zastrzega sobie prawo 

ewentualnych zmian i dopełnień prze- 
pisów i programu. 

11. Termin zgłaszania zapisów do 
dnia 17 maja br, 8 

KRONIKA. 

— (t) W poniedziałek 24 b. m. 
odbędzie się na boisku 6 pp. Leg. 
(Antokol) mecz piłki nożnej pomiędzy 
Wilją i, a teamem klasy „B“ 
Ki LP, ZA KS) й 

Zawody tego rodzaju organizowa- 
ne są w tym sezonie po raz pierwszy 
i niewątpliwie należeć będą do cie- 
kawych. 

— Zimowski w Polonji. Do- 
wiadujemy się, że dotychczasowy 
gracz 1 pp. Leg. Zimowski grać 
będzie w barwach Polonji warszaw- 
skiej i w dniu .3 czerwca grać będzie 
w reprezentacji Warszawy przeciwko 
reprezentacji Liwowa. 

— Otwarcie przystani twa 
Wioślarskiego. Uroczyste otwarcie 
przystani t-wa Wioślarskiego w Wił- 
nie odbędzie się w niedzielę dn. 23 
bm. o godz. 12 m. 30. 

Nowy rozkład jazdy pociągów. 
Od 15 maja przybywają i odchodzą według nowego roz- 

kładu następujące pociągi: 
  

  

  

Przyjazd do Wilna Odjazd z Wilna 

d 
8 . & 

JAP Ze stacji AS Do stacji 
# | 518 z 1815 
# 19 ]Е 2 |5 ]Е 

707 | 8 } 05 | WarszawaGt. przez Grodno | 7071 8 | 25 | Žemgale 

708 | 22 4 05 | Żemgale 108 | 22 | 25 | WarszawaGł. przez Grodno 

T1 | 7430] Warszawa Wil. przez | 712] 19] 40] Warszawa Wil. przez 
|| Grodno Grodno 

113 | 17 | 40 | WarszawaGł, przez Grodno | 713 | 18 | 40 | Żemgale 

m4 | 7] 35] Żemgale 714] 8 |] 05 | WarszawaGł. przez Grodno 

312 | 23 ] 50] Łuniniec przez Lidę 311 Ę 6] 15 | Łuniniec przez Lidę 

354 |] 7] 45] Lida 353 | 15 | 35 | Lida ° 

412 | 6] 054) Mołodeczno 411 | 22 | 15 | Mołodeczno 

452 | 19] 20 | Mołodeczno 451 | 10 | 00 | Mołodeczno 

512 | 18430 | Królewszczyzny | 511 | 11 | 27 | Królewszczyzny 
-| (w poniedziałki, środy i (w niedziele, wtorki 1 

piątki) czwartki) 

552 | 5 | 25 |] Królewszczyzny 551 | 21 | 50 | Królewszczyzny 

730 | 21 |] 00 | Nowoświęciany 721 | 18 | 30 | Nowoświęciany 
(w niedziele i dni šwią- 

teczne) | 

729 | 15 į 30 | Nowoświęciany 
(w dni robocže) 

818 | 11] 15] Warszawa Wsch. przez | 817 | 18 | 45 | Warszawą Wsch. przez 
Lidę Lidę               

  

a 
& 5 Ktofccenia zalety KREMU SIMON „CREME SIMOŃ B a ten bez wątpienia będzie używał i mydła Simon „Savon в m Simon“. Mydło Simon odpowiada wszystkim wymaga: m 

niom doskonałego utrzymania skóry — nie dražni m 
= naskórka a oczyszcza, piesżcząc swą delekatnością a z i zapachem. E 

я DO NĄBYCIA WSZĘDZIE E 
E Krem, puder 6: mydło Simon B B Creme, poudre 6: savon Simon s 
u Parfumerie Simon, 59 Faub, St-—Martin, Paris. © 

  

ALBERIC CAHUET 

"Regina Romani. 
Mały samochód koloru niebieskie- 

go zbliżył się do nas, w tym samym 
celu. Lecz nagle zwrócił się ku dro- 
dze i zaczął Szybko uciekać. Jerzy 
krzyknął radośnie i wściekle. Zauwa- 
żyłem, że samochód niebieski prowa- 
dzony był przez kobietę. 

— W drogę! 
Ona już była daleko, podziwiałem 

zgrabne formy niebieskiej maszyny. 
Gdzie widziałem już tę sylwetkę, któ- 
ra siedziała teraz pochylona nad ko- 
łem, w skórzanem ubraniu, od stóp 
do głów. 

— Gdzie pędzimy — zapytałem. 
Rzucił mi odpowiedź urywaną: 
— Tam, gdzie ona... Regina. 
Pościg nabierał coraz szybszego 

tempa. Lekki samochód niebieski wy* 
przedzał nas na drodze nierównej, 
lecz gdy teren stawał się równiejszy, 
odległość między nami 4 uciekającą 
zmniejszała się szybko. 

Regina wpadła na drogę do Ven- 
ce, unikając drogi prostej. Wjeżdżamy 
do miasta, tłum zebrany z niewiado- 
mego nam powodu zatrzymuje samo- 
chód Reginy, stajemy tuż za nią. U- 
wagę moją zwraca wiązka goździków 

Wyd:wca Stanisław Mackiewicz — 

różowych, ślicznych, wpięta u jej bo- 
ku. Czyżby to były te same kwiaty, 
które ofiarowałem owej nieznajomej? 
Co za myśl! Wszakże kwiatów podob- 
nych pełno jest wszędzie! A jednak, 
tak pięknych nie spotkałem... 

Stoimy obok s ebie, wystarczyłoby 
sięgnąć ręką tylko. Lecz Jėrzy nie de- 
cyduje się, obawia się skandalu, który 
wywołałoby to w tłumie. 

Chciałbym spojrzeć na nią, zo 
baczyć, czy tragiczna twarzjej przy- 
pomina ironiczną twarzyczkę dziew- 
czynki z przed dziesięciu laty, Lecz 
nie dojrzeć nie mogę. Przed oczyma 
mamy tylko zgrabną sylwetkę w 
ubraniu skromnem. Czekam że się 
odwróci, że spojrzy śmiałym wzro: 
kiem w nasze Oczy, że ujrzę w nich 
pogardę dla naszego bezczelnego 
pościgu. Tłum się rozstąpił i znów 
plama błękitna zaczyna się od nas 
oddalać, gonitwa rozpoczyna się na 
nowo. Wpadamy w dołyi znów pod- 
nosimy się ku górze. W  zawrotnej 
szybkości mijamy zakręty i zygzaki, 
któremi wije się ku górze droga. A 
droga ta staje się fak wąską, że nie 
podobna byłoby wyminąć niebieski 
samochód. Widzę w zaciętej twarzy 
Jerzego, że spodziewa się niezwykłego 
wypadku, nieoczekiwanej pomocy. Do. 

w/z Czesław Karwowski 

stajemy nieledwie zawrotu głowy, od 
szalonej szybkości. 

Lecz cóż to? Regina zwalnia bieg 
maszyny? Czyżby zabrakło benzyny 
w iezerwuarze? Mija coraz wolniej 
drogę, idącą nad przepaścią z jednej 
strony, a zagrodzoną wysoką górą z 
drugiej. | nagle.. Czy miała zbyt sła- 
be ręce, nie mogła skierować właści- 
wie, czy może za ostro  przekręciła 
koło na prawo? Może zrozpaczona 
brakiem sił w masżynie, wolała śmierć 
samobójczą, niż być przez Jerzegoldo- 
tagnięme Samochód niebieski zniknął 
nagle. 

O! — Nigdy nie zapomnę tego 
okrzyku Jerzego i twarzy jego, która 
wyrażała szaleństwo i rozpacz, gdyś- 
my dopadli miejsca, w którem zginę- 
ła nam z oczu Regina. Nie przypusz- 
czałem nigdy, że można tak nagle za. 
trzymać duży samochód, rozpędzony 
do ostatnich granic, jak to zrobił Je. 
rzy. Stanęliśmy nad przepaścią i w 
tejże chwili Jerzy zniknął z mych 
oczu, Spojrzałem w dół. W. odległo: 
Ści dziesięciu inetrów, w dole, leżał 
niebieski samochód, pomiędzy olbrzy- 
miemi gałęźmi starej oliwki, która u- 
chwyciła go niby w ramiona. Coś 
świeżego, delikatnego, radosnego, le- 
żało na zapylonym pniu drzewa, był 

Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński. 

(iskra, rz= 

Łowae 
Kino-Teatr 

„Helios“ 
Dziś Rekord powodenia na całym świecie, 

«TEN, KTOREGO BI 

Nr 18 1128: @ 
  

Ostatni seans o g. 18 m. 15 w. 

JĄ PO TWARZ Y». 

Arcykursztowny dramat podług ; utworu, .LEONIDA ANDREJDWA w 8 akt. 
W roli głównej czarodziej ekranu LON CHANEY. 

Arcydzieło tilmowe, 
o którem mówić się 
będzie przez długie 

miesiące! 

Kino Kameralne se 

„Polonja“ $$ 
ul. Mickiewicza 22 śŚ 

Kiamiesz kobietoi. 
Dramat salonowo-erotyczny w 8 aktach 

Urocza VIRGINIĄ VALLI i piękny LERI STONE w iolach głównych. c
=
 

„Domorosty Szerlok Cholmes“ aicywesola komedja w 2 aktach. 

Dziś będzie wyšiet- 
lany film Miejski Kinematograf 

KULTURALNO-OŚWIATOWY | Nad program: 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

„Express filmow 

„Trzy wieki” 

„Niedźwiedzia przysługa* farsa w 2-ch aktach. 3 
Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrzaoW. Szczepańskief 

Kasa czynna: w niedzielę i św. od.godz. 2 m. 30. w powszed. dnie od godz. 4 m. 
Początek seansu; w niedzielę od godz. 3-ej w powszednie dnie od godz, 5-ej. + 

CENA BILETOW: wraz z dodatkiem na odżywianie dzieci szkoinych Parter 60 er Amfiteatr i balkon 30 gr. Bi 

farsa w 6 & 
aktach 

(Historja 
miłości) 

y Nr 5* w 1 akcie 

   

  

  

  

kino pi | 66 Wielka e Anons! Od 23 Mają wielki Program uroczysty poświęcony dziejom pierwszego | 
as @© “ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

Kino „E D EN“ Nk Še 0) życiei dzieje JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO i ochód jeste 
imienin 19 merca 1926 r. aktualny tilim w 3 aktach. 2 

2) „Dla ciebie Polsko“ czyli „Zdobycie Wilna“ wiclki monurėh 
talny film w 10 skt. odegiany w Wilnie i w okolicy. Al 

Godziennė e ss e 

Ekonomiezne 

będnem wydawnictwem podręcznem w každem przedsiębiorstw 
czy też banku. 

Dodatek tygodni <6 świ do dWE wą „Gazeta Handlowa" Pty 
Abonament przyjmuje: Przedstawicielstwo Wileńskie 

© 
© 

  е 

Lefniska wiejskie 
Wiino, Dąbrowskiego Nr 3 m. 6 od g. 3—5 po poł. 

1) przyjmowanie ofert na letniska z utrzymaniem i bez niego. 

2) Informowanie osób, które zechcą z letnisk skorzystać. 
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SpoldzieiniaRolna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU ZIEMIAN 
ZAWALNA 1 = TELEFON 1—47 |        
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Poleca: 

NASIONA 
ZIEMNIAKÓW 
O W SA 
JĘCZMIENIA 

UWAGA: Koniczynę zbadaną na zawartość kanianki 
przez Wileńską Stację Oceny Nasion sprze- ' 
dajemy w zapiombowanych workach 

ш-— — — - иа 

WYROK Piegi 
w IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIE isuwa: 
W dniu 11 lutego 1026 roku Sędzia ь 

Pokoju m, Wilna na posiedzeniu publicz „Grem de ROSE 

żądać w składach aptecznych 
nem po rozpoznaniu sprawy lzraela Baren- 
bauma oskarżonego о lichwę, ria zasadzie t 
art. 119 i 122 U.P.K.i art. 19 Ust. z dnia i perfumerj ch 

2-VII-1920 r. SKŁAD GŁÓWNY 
Postanawia: 

laraela Barenbauma za pobieranie nadmier- 
nych cen za cukier skazać na grzywnę w 
kwocie trzydziestu (30) złotych z zamianą 
w razie niewypłacalności na sześć dni are- 
Sztu. Pobrąć od niego trzy (3) złote opłat 
OTC, Wyrok opublikować w pismach: 
«Słowo», <Dzieńnik Wileński», Kurjer Wi- 
leński» i Express Wileński» na koszt Ba- 
renbaumą i wywiesić na sklepie oskarżone- 
go na przeciąg dni czternastu (14). 
w,z Sędzia Pokoju 

(—) B. Olechnowicz. 

NURUENABENUNONAKKANNNANNNEZE 

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez raturiku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli, ze łzą w oku. 
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Sło- 
wa“, 
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żółte plamy 

i pryszcze 

    

  

a miejscu, wasa, stajnia, 
motóry. Wejdziemy w st 

          
    

   

   

Tygodnika 
    

to jeden z różowych goździków. browolnie zamknąłem się w parku, 
Ukazał się Jerzy nieprzytomny w jak w klasztorze. 

rozpaczy, niosąc na rękach delikainie _ Oto osiemnaście dni zaledwie mi- 
i troskliwie bezwładne ciało w skó: nęło, od dnia, gdy w hotelu Negresco 
rzanem palcie postać szczupłą, nieru- zbliżył się do mnie właściciel willi, 
chomą, która robiła wrażenie zabaw- w której mieszkam obecnie. Jestem 
ki martwej. Ostrożnie ułożył Reginę teraz niezbędnym czynnikiem w jego 
w samochodzie. życiu. 

— Proszę prowadzić— powiedział Des а 5 eszcz pada cale popoludnie ožy- 
L gp re es ST wiając roślinność. Krople padają pro- 

sz 5 2 Es ziemy sto, i wee się, że nie mogą zmo- 
iu : czyć ziemi. Przez otwarte okno sły: 

= O godzinie tej awe czekał Sze, miarowe ich uderzenie o żiólnię, 
h mnie , W  Umówionem  miEjSCU, Eukaliptusy delikatne ściskają listki 

chcąc wytłumaczyć przyczyny które, wę, Drzewa pomarańczowe wyglą- 
jego zdaniem, zatrzymać mię miały dają jak odnowione. 
na dłużej w Nicei. " 

Patrzę na ten krajobraz  przybla- 
CZĘŚĆ DRUGA. dły i staram się zebrać wspomnienia 

ż dni ostatnich, 
Kobieta w Parku. Niedaleko odemnie, w jednym z 

I pokoi sąsiednich leży kobieta zra- 
х niona ciężko... Kobieta ta będzie żyła, 

Szukam w myśli powodów, które uratowana cudem jakimś w okropnym 
zmusiły mię pozostać w parku o tym upadku. Skóra ubrania uchroni: 
błękitnej balustradzie. Stałem się więź- ła ją od silniejszych obrażeń. Wstrzą: 
niem tego dramatu, który się na Śnienie mózgu i kontuzja były skut- 
moich oczach odegrał. Złośliwe, czy kami upadku. Od wczoraj odzyskała 
tragiczne zrządzenia losu doprowa- jednak przytomność. 
dziły mię do sytuacji obcej mi, któ» O wypadku nikt nic nie wie, w 
rej nowość interesowała mnie, Do- gazetach niema wzmianki. Resztki 
browolnie, a może nie zupełnie do- samochodu oddane są już do garażu, 

Drukarnia „Wydawnict 

zawierające najświeższe najzródłowsze i najobfitsze informacje i sprawozdania z giełd pieniężnych 
i akcyjnych całego świata, notowania towarowe ze wszystkich rynków w kraju i zagranicą—są niez. 

a 

Ajencji Wschodniej — ul. Mickiewicza 4. i | 

chowego, 
odpowiednie stanowi: przyjmuje od gooz 
sko. Zgłoszenia ;pod Pezylnaeh 8 

|т. w średnim wie 

nę—może być pomo 
cna 
chorych i domowem 
gospodarstwie. Wyma! 
gania skromne. Może & 
być na wyjazd. Ofer- 

St. Kopeć Warszawa, Chłodna 55 \У. ой *O.S.> 

z torem kolejowym przyjmiemy 
reprezentację lub w komis mater- 
= tartaczne lub inne budowlane. 

| | | tylko z firmą polską. | | | | 

Oferty: Warszawa, Traugutta 3, Administracja 
„Pro-Piatrta“ 

ie handlowem, przemystowem 

  

jest sprawom, potrzebom i po 2 
latom kupiectwa polskiego 

  

Komornik przy Sądzie Okręgow; 
Wilnie, Franc szek Legiecki, w m. Wile Rey 
przy ul. Wileńskiej Nr 28 m.5 zamie: 
zgodnie z art. 1030 UPC podaje do w 
mości publicznej, że w dniu 26 
1926 r. o godz 10 rano w Wilnie pi 
Kalwaryjskiej Nr 62 — odbędzie się sprze] 
daž z licytacji, należącego do Oflizade Ach 
meda-Gusejna majątku ruchomego, skład 
jącego się z wozu, zaprzęgu, wagi i шг@ 
dzenia skiepowego Oszacowanego na si! 
Zł 808. Licytacja odbędzie się z zast080 
waniem art. 1070 Ust. Post. Cyw. A 

Komernik sg 

(-) F. Legiecki 

2222000200202000020960 
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arbarz- duktów i ! 
fachowiec DO SPRZEDANIA 

z praktyką w pierw- TaSOWG wilęzki| 
szorzędnych  zagrani- 

Kasztanowa 3 n. B 

    

   

cznych firmach, obez- 
nany dokładnie z naj- * 
lepszym systemem w 
zakresie garbarstwa po- 
deszwowego i wierz- 

przyjmie 

  

Akuszerka | 

W.Smiatowsk2! 

do 19. Mickiewicza 
<Garbarz» do Admini- 46. m. 6 = 

WZP Nr 63. stracji <Słowa>. 

    

     

  

     
     

        

ku, dobrze zna 
ca Szycie i bieliz 

  

Uwažnie| ; 
przeczytać: 
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| pizy dzieciach, 

  

          
   

i Do wszyst: , 
kich pism * 

j ogłoszenia, 
nekrologi i 
różne rekla- 

   
       
         

     

    

ministracji 
   

    

  

Reklam owego FH 
Stefana й 
Grabo wskiego»ń 
w Wilnie jg 
ul. Garbarska I f 
telefon 82. 

szopy; 
osunek 

        dla W. S$. 

gdzie mają być naprawione. Bagźf 
ze służącą Reginy sprowadzony z0ł 
stał z hotelu. Dramat trwa nadal je 
dnak, przedłuża się i nie można spo; 
dziewać się szczęśliwego  końci 
Chciałem opuścić natychmiast dor 
Jerzego. Odrzekł mi z prostotą, lecz 
tonem, jak zwykle, rozkazującym 
proszącym zarazem: 

— Nie opuści nas pan przecie — 
myślę — w takiej chwili. 

— Ależ panie mam umėwi 
spotkanie. ‚ 

— Gdyby pan teraz opuścił na$ 
popełniłby pan czyn okrutny i po 
tworny. Gdy Regina odzyska przy 
tomność nie mogę być sam przy 
niej, przywiezienie jej tutaj miałoby 
charakier porwania, Jeśli natomias 
ujrzy pana przy mnie... 

— Będzie mnie uważała za współ: 
nika pana — przerwalem. 

— Nie, kobieta czuje się zawszć 
pewniejszą i śmielszą w obecność 
dwuch mężczyzn, aniżeli jednego 
Zresztą wytłómaczy pan jej wszystko) 

(D. N.) | 

wo Wilenskie“ Kwaszelna 26. 

 


